
4-C’LİLERLE 
HÜKÜMETE KIRMIZI 
KART GÖSTERDİK

Türk Eğitim-Sen, 4-C’li personelin sorunlarını günde-
me taşımak ve protesto etmek için Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanlığı önünde 3 Nisan 2009 Cuma günü 
bir eylem yaptı. Eyleme, Türk Eğitim Sen tarafından 
Ankara’ya davet edilen 81 İlden  4/C temsilcileri katıldı.

Devamı 19’da

29  Mart 2009 tarihinde yapılan seçimlerden dolayı, ertesi 
günü okulların eğitim-öğretime hazırlanması ve görevli olan 

yönetici/öğretmenlerin dinlenmesi bakımından 30 Mart 2009 
tarihinde okullar tatil edildi. Bu durumda öğretmenlerin ücret kaybı 
yaşamaması için sendika olarak görevli-izinli sayılmalarına ilişkin 
yazıyı Bakanlığa 12.03.2009 tarihinde yazmıştık.

İŞTE  
SENDİKACILIK BUDUR!
30 MART TARİHİNDE ÖĞRETMENLERİN 
GÖREVLİ İZİNLİ SAYILMALARINI VE BU 

SAYEDE EK DERS ÜCRETİ KAYBINA 
UĞRAMALARINI ENGELLEDİK

Devamı 2’de

Sendikalar sosyal baskı  gruplarıdır. 
Aynı zamanda modern toplumun 

vazgeçilmezi olan bir sivil toplum 
hareketidir. Sivil toplum örgütlerinin de 
varlık nedeni; içinde bulunduğu toplumun 
derdini, kaygısını bilmek;  problemlerin 
çözüm sürecine katkıda bulunmak, 
ülkede sosyal ve ekonomik gelişmeyi 
teşvik etmek ve toplumu topyekûn ileriye 
götürmek için var gücüyle çalışmaktır. 

KAZANDIĞIMIZ DAVADAN 
DOLAYI, ARTIK SINAV ÜCRETİ 

ALINMAYACAK

Devamı 9’ta

Öğretmenevlerinde görev yapan; 
müdür, müdür yardımcısı, 

tesis müdürü, bölüm şefi, memur, 
muhasebeci ve genel idari hizmetler 
sınıfındaki diğer unvanlı personele 
en fazla 4,85 TL fazla çalışma ücreti 
ödenirken, şoför  ve yardımcı hizmetler 
sınıfı personele 1.10 TL üzerinden 
fazla çalışma ücreti ödenmesi yönünde 
işlem tesis edilmesi eşitlik ilkesine 
aykırıdır. 

ŞOFÖR VE YARDIMCI 
HİZMETLER SINIFINDA ÜCRET 
ADALETSİZLİĞİNE DAVA AÇTIK

Devamı 3’de

2009 Parasız Yatılılık Ve Bursluluk 
Kılavuzuna Dava Açtık Sayfa 4’de

Anlaşmadan Sonra Göreve Başlayanlara da 
Promosyon Ödenmelidir Sayfa 7’de

Mücadele Hırsızları Türedi Sayfa 8’de

Şef Ve Uzmanların Mali Haklarını  
Yargıya Taşıdık Sayfa 9’da

4/B’lilere Müjde Toplu Görüşmelerdeki 
Kazanımlarımız Sayfa 11’de

Bir Yanlış Atamayı Daha Düzelttirdik  
Sayfa 20’de

Tedavi Yollukları Ödeniyor

Valiliklerden Bilgileri İstedik Sayfa 21’de

Girişimlerimiz üzerine, Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK 
28 Mart’ta Genel Başkanımızı telefonla arayarak sorunun 
çözümü için karar aldıklarını bildirdi.
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29  Mart 2009 tarihinde yapılan seçimlerden dolayı, ertesi günü 
okulların eğitim-öğretime hazırlanması ve görevli olan yönetici/

öğretmenlerin dinlenmesi bakımından 30 Mart 2009 tarihinde okullar 
tatil edildi. Bu durumda öğretmenlerin ücret kaybı yaşamaması için 
sendika olarak görevli-izinli sayılmalarına ilişkin yazıyı Bakanlığa 
12.03.2009 tarihinde yazmıştık.
Genel Başkanımız İsmail KONCUK, 27 Mart 2009 tarihinde 
Bakanlık yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, öğretmenlerin 30 
Mart 2009 Pazartesi günü  görevli izinli sayılması gerektiğini ifade 
etmişti.
28 Mart 2009 tarihinde de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil ÇİÇEK Genel Başkanımız İsmail KONCUK’u  arayarak 
problemin çözülmesi için gerekli kararı aldıklarını açıklamışlardı.
Konuyla ilgili  Bakanlar Kurulu Kararı 1 Nisan 2009 tarih ve 27187 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle 30 Mart tarihiyle ilgili ders ücreti sorunu çözülmüş oldu. 

İŞTE SENDİKACILIK BUDUR!

30 MART TARİHİNDE 
ÖĞRETMENLERİN GÖREVLİ İZİNLİ 

SAYILMALARINI VE BU SAYEDE 
EK DERS ÜCRETİ KAYBINA 

UĞRAMALARINI ENGELLEDİK

1 Nisan 2009 ÇAR AMBA   Resmî Gazete            Say : 27187
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14814 

 Millî E itim Bakanl na ba l her derece ve türdeki örgün ve yaygn e itim 

kurumlarnda görev yapan yönetici ve ö retmenlerden, 29/3/2009 tarihinde yaplan mahalli 

idareler genel seçimi nedeniyle 30/3/2009 tarihinde idari izinli olmalar sebebiyle e itim ve 

ö retim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyenlerin, 30/3/2009 tarihindeki aylk kar l  ders, 

varsa ek ders, ders niteli inde yönetim görevi ile hazrlk ve planlama görevi kar l  ders ve 

ek ders görevlerini yapm  saylmas; Millî E itim Bakanl nn 27/3/2009 tarihli ve 30227 

sayl yazs üzerine, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 

tarihli ve 439 sayl Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/3/2009 tarihinde kararla trlm tr. 

 
 

Abdullah GÜL 

 

CUMHURBA KANI 

Recep Tayyip ERDO AN  Ba bakan  
 
C. Ç ÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN 

Devlet Bak. ve Ba b. Yrd.Devlet Bak. ve Ba b. Yrd.Devlet Bak. ve Ba b. Yrd.Devlet Bakan 

 
M. BA ESG O LU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. M EK 

 Devlet Bakan Devlet Bakan  Devlet Bakan Devlet  Bakan  

 
M. S. YAZICIO LU E. BA I  M. A. AH N M. V. GÖNÜL 

 Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan Millî Savunma Bakan 

 
 B. ATALAY A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇEL K 

 çi leri Bakan D i leri Bakan Maliye Bakan Millî E itim Bakan 

 
 F. N. ÖZAK R. AKDA  B. YILDIRIM M. M. EKER 

Bayndrlk ve skân BakanSa lk Bakan Ula trma Bakan Tarm ve Köyi leri Bakan 

 
 F. ÇEL K M. Z. ÇA LAYAN M. H. GÜLER 

 Çal ma ve Sos. Güv. BakanSanayi ve Ticaret BakanEnerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakan 
 
 

E. GÜNAY V. ERO LU 
 

Kültür ve Turizm BakanÇevre ve Orman Bakan 
 
 

Elim bir helikopter kazası sonucu kaybettiğimiz 
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 31 Mart 

2009 günü Kocatepe Camii’nde kılınan namazdan 
sonra Taceddin Dergahı’nda ebedi istirahatgahına 
dualarla uğurlandı.
Gençlik yıllarından ölümüne kadar; sevdalı olduğu 
milletine ve vatanına hizmet aşkından hiç bir şey 
kaybetmeyen YAZICIOĞLU’nu son yolculuğuna 
uğurlamak için sevenleri Türkiye’nin dört bir 

tarafından Ankara’ya akın ettiler. Düzenlenen cenaze merasiminde Genel Merkez 
Yönetim Kurulumuz da hazır bulundu.
Genel Başkan İsmail KONCUK, helikopter kazasında Hakk’ın rahmetine kavuşan 
BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve yol arkadaşları için bir başsağlığı 
mesajı yayınladı. Genel Başkan KONCUK mesajında şunları dile getirdi: “Muhsin 
YAZICIOĞLU büyük bir dava adamıdır, ömrü Türk Milleti’nin geleceği için 
mücadele ile geçmiştir. Muhsin Başkan, tercih ettiği hayat tarzı bakımından 
milletimizin her ferdi için örnek bir kişilik olarak ebediyyen yaşayacaktır. Siyasi 
düşüncesi, dünya görüşü ne olursa olsun aziz milletimizin her ferdi, bu elim 
kazadan büyük üzüntü duymuştur. Millet ve memleket hizmeti yolunda her zaman ilkeli davranan, milletimizi karşılıksız ve riyasız 
seven Muhsin YAZICIOĞLU milletimizin yüreğinde her zaman yer bulacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” 

YAZICIOĞLU’NU EBEDİ 
İSTİRAHATGAHINA UĞURLADIK
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Öğretmenevlerinde görev yapan; müdür, müdür yardımcısı, tesis müdürü, bölüm şefi, memur, muhasebeci ve genel 
idari hizmetler sınıfındaki diğer unvanlı personele en fazla 4,85 TL fazla çalışma ücreti ödenirken, şoför  ve yardımcı 

hizmetler sınıfı personele 1.10 TL üzerinden fazla çalışma ücreti ödenmesi yönünde işlem tesis edilmesi eşitlik ilkesine 
aykırıdır. 
Bu nedenle sendikamız tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın   
12.02.2009 gün ve 0363 Sayılı  İşleminin Yürütmesinin Durdurulması ve  İptali amacıyla Ankara 7. İdare Mahkemesi 
nezdinde 2009/359 Esas Sayılı dosya ile iptal davası açılmıştır. Diliyoruz ki, adalet tecelli edecek ve eğitim çalışanları bir 
haksızlıktan daha kurtarılacaktır.
Dava dilekçesini http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=1484 adresinden temin 
edebilirsiniz. 

Bu nasıl bir Bakan, gönderdiği yazıda yerel seçimler 
sebebiyle eğitim öğretime 30 Mart tarihinde ara 

verileceğini söyleyen Çelik, öğretmenlerin görevli izinli 
sayılacağını açıklamamıştı.
Bu gelişmeler üzerine, Genel Başkanımız İsmail KONCUK 
sırasıyla, Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN, 
Orta Öğretim Genel Müdürü Emin GÜRKAN, Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkan Vekili Orhan ERGÜN ve MEB 
Müsteşarı Muammer Yaşar ÖZGÜL’le konuyu telefonda 
görüşmüştür. Sayın Müsteşar, Maliye Bakanlığı yetkilileri 
ile görüştüklerini, Maliye Bakanlığı yetkililerinin milli 
bayramlar dışındaki tatillerde öğretmenlerin görevli 
izinli sayılmalarının mümkün olmadığını söylediklerini, 
bu sebeple 30 Mart 2009 tarihinde öğretmenlere ek ders 
ücreti ödenmesinin mevzuat gereği mümkün olmadığını 
belirtmiştir. Bu problemin ancak, bir Bakanlar Kurulu 
Kararıyla çözülebileceği de, bizzat Sayın Müsteşar 
tarafından açıklanmıştır. Bu anlayışın yanlış olduğu 650 
bin öğretmenin hem seçimin yükünü omuzladığı hem de 
bu uygulama ile mağdur edildiği Genel Başkan İsmail 
KONCUK tarafından yetkililere ve Müsteşara iletilmiştir. 
Genel Başkan KONCUK, bu konuda bir basın açıklaması 
yapmak zorunda olduklarını, basın açıklaması yaptıklarında 
da, Sayın Bakan Hüseyin ÇELİK tarafından siyaset yapmakla 
suçlandıklarını Müsteşara iletmiştir.
Bu görüşmelerden sonra, 27 Mart tarihinde, basın açıklaması 
yapılarak 650 bin öğretmenin mağdur edildiği, konunun 
Başbakanlığa da bildirilerek, bir Bakanlar Kurulu Kararı 
çıkarılması gerektiği kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Basın açıklamasının basında yer alması üzerine, 28 Mart 
2009 tarihinde, Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK Genel 
Başkan İsmail KONCUK’u arayarak, “Keşke beni daha önce 
haberdar etseydiniz, henüz duydum, bir şekilde düzenleme 
yaparak öğretmenlerin 30 Mart 2009 tarihinde alması 

gereken ek ders ücretlerini kesmeyeceğiz, bu gelişmeyi 
basınla da paylaşırsanız memnun olurum. Bu konuda Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK de bir açıklama yapacak” 
demiştir.
Bu gelişmelerin hemen akabinde, “Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, yerel seçimler sebebi ile okulların tatil 
edildiği 30 Mart günü için öğretmenlere ek ders ücretinin 
ödeneceğini, aksine yapılan açıklamaların doğru olmadığını 
açıkladı.” şeklinde haberler basında yer aldı. Yani Bakan 
Çelik, her zaman yaptığı gibi sendikamızı suçlayan, 
spekülasyon yaptığımızı iddia eden açıklamalar yaptı. 
Sayın Çelik bu açıklamayı yaparken kendisiyle de ters 
düşmekte, “İlk Bakanlar Kurulu toplantısında gerekli karar 
alınıp ödemeler yapılacaktır.” demektedir. Bilindiği üzere 
Bakanlar Kurulunda Karar alınması isteği Türk Eğitim Sen 
tarafından talep edilmiştir. Ayrıca Türk Eğitim Sen yalan 
söylüyorsa neden Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK 
Genel Başkan İsmail KONCUK’u arayarak, problemi 
henüz duyduklarını, önceden bilgisi olsaydı mutlaka 
böyle bir problem yaşanmayacağını bildirerek, problemin 
çözüldüğünü ve öğretmenlerin ek derslerinin 30 Mart 
tarihinde kesilmeyeceğini söylemiştir?
Türk Eğitim Sen olarak, bir problemin daha çözülmesini 
sağladık. Ancak, sayın Hüseyin ÇELİK yapılan her 
açıklamamızı “yalan söylüyorlar” şeklinde değerlendirme 
alışkanlığından kurtulmalıdır. Sayın ÇELİK 13 Mart 2009 
tarihindeki başvurumuzu dikkate almayarak, Hükümet 
üyeleri ve Başbakan nazarında da seçimler öncesinde bir 
tepki almış gibi görünmektedir. Seçim öncesinde 650 bin 
öğretmenin husumetinin Hükümete yönlenmesine sebep 
olan Çelik inşallah bu yaşadıklarından bir ders çıkarır ve 
sendikaların taleplerine bundan sonra kulak verir. 

ŞOFÖR VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA
ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE DAVA AÇTIK

BU NASIL BİR BAKAN?
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SEÇİM SONUÇLARI VE EĞİTİM 
ÇALIŞANLARININ ETKİSİ

İktidar, yerel seçim 
sonuçlarını çok iyi 

tahlil etmek zorundadır. 
Bilhassa, son altı yılda 
eğitim öğretim alanında 

Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yapılan 
uygulamaların, eğitim politikalarının 
seçim sonuçlarına ne kadar etki ettiği ciddi 
bir araştırma yapmayı gerekmektedir.
Biz Türk Eğitim Sen olarak, Sayın 
Hüseyin ÇELİK’in Milli Eğitim Bakanı 
sıfatı ile eğitim çalışanlarından olumlu bir 
not almadığına inanıyoruz. Yetkili sendika 
olarak, Türk Milli Eğitimi’nde yaşanan 
haksız hukuksuz uygulamalara her fırsatta 
dikkat çektik. Sayın Hüseyin ÇELİK’in 
kendi yandaşlarını korumak adına, 
onbinlerce eğitim çalışanını karşısına 
aldığını ve bu durumun Hükümetin eksi 
hanesine yazıldığını söylemekten bir an 
olsun geri durmadık. Ancak, Hükümet, bu 
uyarılarımızı hiç dikkate almadı ve Milli 
Eğitim Bakanlığının pervasız uygulamaları 
son hızla devam etti.
Eğitim çalışanlarına biraz huzur 
adı altında eylemler yaptık, tedavi 
yolluklarının 17 aydır ödenmediğini dile 
getirdik, usulsüz öğretmen ve yönetici 
atamalarının bizzat Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK tarafından yapıldığını 
basın açıklamalarımızda ve televizyon 
programlarında anlattık, her il valisinin farklı 
bir ülkenin valisi gibi farklı uygulamalar 
yaptığını gazete ilanları vererek duyurduk, 
Türkiye’nin federasyon olmadığını, eyalet 
sistemi ile yönetilmediğini adeta bağırdık, 
feryat ettik,  savcılıklara suç duyuruları 
yaptık, yönetmelik ve genelgelerin üç beş 
yandaşı korumaya yönelik hazırlandığını 

ifade ettik, öğretmenlerin, hizmetli ve 
memurların kazanılmış haklarının gasp 
edildiğini, onların hasım gibi görüldüğünü 
kamu oyu ile paylaştık, öğretmen 
eşlerin birbirinden ayrı illerde görev 
yapmak zorunda bırakıldığını, ailelerin 
parçalandığını  örnekleri ile ortaya koyduk, 
öğretmen olarak yıllardır atanamayan 250 
bin gencimizin isyan noktasına geldiğini, 
onların umutlarının tüketilmemesi, kahve 
köşelerinin onlara adres gösterilmemesi  
gerektiğini her vesile ile anlattık, 
sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının 
insan hakkı ihlali olduğunu, sözleşmeli 
kölelik olduğunu, çocuklarımızın böyle bir 
geleceği hak etmediğini vurgulayan onca 
açıklama ve eylem yaptık, eğitim öğretimin 
geleceğinin ve eğitim çalışanlarının 
haklarının Maliye Bakanlığı anlayışına 
terk edilemeyeceğini onlarca defa dile 
getirdik.
Bunca gayretimize rağmen ne oldu, 
Sayın Hüseyin ÇELİK her açıklamamızı, 
düzeltmek, bir daha yapmamak yerine bizi 
yalancılıkla suçladı, bizi siyaset yapmak 
ve ideolojik davranmakla itham etti. Kendi 
yayınladığı yönetmelik ve genelgelere bile 
uymayan bir Bakanlık anlayışı ile tüm 
tepkilere tüm eleştirilere cevap verme, 
kendini haklı çıkarma yarışına girdi. 
TBMM çatısı altında bile milletvekillerine 
doğru olmayan bilgiler verdi. Ancak, eğitim 
çalışanları Sayın Hüseyin ÇELİK’le ilgili 
kararını vermişti. Sayın Bakanın izahatları 
hiç bir eğitim çalışanını tatmin etmedi ve 
Sayın Bakan, kendisini, eğitim çalışanları 
nazarında “güvenilmez, antidemokratik, 
hukuk, insan haklarını  tanımaz  bir Milli 
Eğitim Bakanı” durumuna düşürdü. 

Kendisine yandaş bir sendikayı memnun 
edeyim derken, çok daha güçlü, çok 
daha büyük kitleleri karşısına aldığını 
göremeyen Sayın Hüseyin ÇELİK son 
yerel seçimlerin Hükümete ve kendisine 
maliyetini ve gelecekte nelere mal 
olacağını çok iyi hesap etmelidir.
Seçim sonuçları bakımından, Sayın 
Bakanın yaptıkları olumsuzlukların 
ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz, 
ama yıllardır yaşanan siyasi tecrübeler, 
öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının seçim 
sonuçları üzerindeki etkisini tartışmasız bir 
şekilde, net olarak ortaya çıkarmaktadır.
İktidarın bu yaşanan seçim sonuçlarından 
ciddi bir ders çıkarması gerektiğine 
inanıyoruz. Bu ülkenin insanlarını, bilhassa 
eğitim çalışanlarını, benim yandaşım 
benim karşıtım diye kategorize etmenin 
emin olun, yaşanan ekonomik krizden çok 
daha fazla olumsuz sonuçlar doğurduğunu 
başta İktidar sahipleri olmak üzere her 
kes görmelidir. Eğitim çalışanlarının 
tepkisi göz önüne alınmadığı takdirde 
önümüzdeki dönemlerde çok daha etkili 
sonuçlar doğuracağı açıktır.
Yetkili Sendika Türk Eğitim Sen, bugüne 
kadar olduğu gibi her zaman eğitim 
çalışanları ve ülkemiz adına yüklendiği 
sorumluğu taşıyacak ve gereken 
mücadeleyi siyasi hesaplar gütmeksizin 
yapmaktan geri durmayacaktır. Başta 
iktidar ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK’in seçim sonuçlarını daha iyi 
okumalarını ve üniversitelerle birlikte 
850 bin eğitim çalışanı  bakımından, 
gelecekte  aynı hataları tekrarlamamalarını  
diliyoruz.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2009 Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu’nun 6. sayfasında 

yer alan “Başvuru Şartları” başlıklı 2.madde (f) bendi “Maddi 
imkânlardan yoksun bulunmak, bunun için ailenin yıllık gelir 
toplamından fert başına düşen net miktarın 2009 mali yılı için tespit 
edilen 4.353 TL (dört bin üç yüz elli üç TL)’yi geçmemesi gerekir” 
ibarelerinin ve bunun dayanağı olan 2008/13763 karar sayılı 
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılık, Burs ve 

Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 5/2-d maddesindeki “... üç katını 
geçmemek kaydıyla” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve 
devamında iptali için Danıştay’da dava açtık.
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Bu üç harfli, tek heceli kelime, ifade 
ettikleri açısından, çok önemlidir ve 

hatta kutsaldır. Adalet, dürüstlük, doğruluk, 
gerçek ve emek anlamlarında da kullanılan 
bu kelime o kadar önemlidir ki biz millet 
olarak yüce Allah’a da “Hak” deriz. Onun 
içindir ki Vatan Şairimiz Akif; “Hakkıdır 

Hakk’a tapan milletimin istiklal” demiştir. Ebediyete intikal 
edenlerimiz için de “Hakk’ın rahmetine kavuştu” deriz.  
Tarihimizdeki en önemli, en kutsal mücadeleler 
bu kelimenin ifade ettikleri için yapılmıştır.  
Hak kavramının olmadığı yerde, anarşi vardır, sömürü 
vardır, her türlü onursuzluk, ilkesizlik ve çirkinlik vardır. 
Bu yüzdendir ki Türk Eğitim-Sen mücadelesini en 
baştan beri “Hak” kavramı üzerine bina etmiştir. Çünkü 
herkesin hakkını aldığı, hakkına razı olduğu yerde huzur 
vardır, dürüstlük vardır, onur, ilkeler ve güzellikler vardır. 
Bundan dolayı internet sitemizin logosunda bile “Burada 
ilkeli, onurlu, kararlı hak mücadelesi vardır” yazar. 
Kurulduğumuz günden beri hep “hak” dedik ve “hak” 
mücadelesi yaptık. “Hak” kavramının yerine başka 
bir şey koymayı da onursuzluk gördük. Sendikamız 
var oldukça bu “hak” mücadelemiz devam edecektir. 
Menfaat..!
“Çıkar” anlamına gelen bu kelime çoğu zaman haksızlığın da 
kaynağıdır. Çünkü bir toplumda birilerinin menfaatine olan 
bir olgu, çoğu zaman diğerlerin hak kaybına yol açmaktadır. 
Toplum içinde “Bileşik kaplar prensibi” gibi çalışan bu 
mekanizma da “menfaat”, denge halindeki “hak” kavramını 
her zaman bozan unsurdur. Özellikle sendikacılığın temel 
ilkesi olan hak arama mücadelesinde “menfaat” işin içine 
girdiği zaman yozlaşma başlamaktadır. Menfaat çatışması 
haline dönüşmüş bir sendikacılık anlayışı, hak terazisinin 
dengesini bozduğu için, ortaya her türlü adaletsizlikle 
beraber onursuzluk da çıkmaktadır. Dolayısıyla “hak” 
yerine “menfaatin” ön plana çıktığı, belirleyici olduğu bir 
toplulukta huzursuzluk, sömürü, yalancılık, aldatma, zihin 
kirliliği ve adaletsizliğin ortaya çıkması kaçınılmazdır.  
Böyle bir toplulukta, hakkı, adaleti ve güzellikleri 
emreden İslam inancından söz edilebilir mi?  
Peki, menfaat üzerine bina edilmiş bir memur sendikası var 
mıdır?
Evet, vardır maalesef…
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Osmaniye’de yaptığı bir konuşmada tam 
da bu noktaya işret ediyor ve bazı itiraflarda bulunuyor.  
Diyor ki; “Günübirlik menfaat... Sendika bir menfaat 
örgütüdür, Dünya ve Ahiret menfaati olmayanın 
Eğitim Bir-Sen’e üye olmasına gerek yoktur.” 
Ahmet Gündoğdu’nun kendi ağzından bunları 

duymak için yandaki videoyu izleyin lütfen. 
 Hakkı, adaleti ortadan kaldıran, sömürü, yalancılık, aldatma 
ve aşınmayı tesis eden menfaat kavramının, sendikanın temel 
amacı haline getirilmesi ve bunun da İslami bir kisveyle 
Dünya’dan da öte Ahiret’e kadar taşınmak istenmesi, topluma 
iddia edilmesi, dayatılması ne kadar acı değil mi? Daha da 
acı olanı; böyle bir anlayışın, ülkenin en aydın insanları 
olması gereken eğitim çalışanları arasında destek bulmasıdır. 
Sayın Gündoğdu, sendikasına üye olmanın “Dünya 
ve Ahiret menfaatinden” bahsediyor. Hadi dünya 
menfaatini anladık, sizin aracılığınızla birinin hakkı 
gasp edilip başka birine menfaat olarak sunulabilir. Peki, 
bunun Ahiret menfaati nasıl olacak, bunu açıklamıyorlar. 
Rahman ve Rahim olan, yani esirgeyici ve bağışlayıcı 
olan yüce Allah, birçok günahı bağışlayacağını bizlere 
söylerken, kul hakkıyla Ahiret’e gelmememizi, kul hakkının 
bağışlanmayacağını da söylemektedir. Bu durumda, birinin 
hakkını başka birine menfaat olarak sunanlar ve o menfaati 
kabul edenlerin nasıl bir Ahiret menfaati olabilir sizce? 
Eğitim Bir-Sen kurucu genel başkanı rahmetli M.Akif 
İnan’ı sağlığında tanımış insanlardan biriyim. Allah 
mekânını Cennet eylesin, nur içinde yatsın muhterem 
bir insandı. Türk Eğitim-Sen ile de güzel ilişkileri vardı 
rahmetlinin. Onursal Genel Başkanımız Şuayip Özcan beyle 
sık sık fikir alışverişlerinde bulunduklarını da biliyorum. 
Rahmetli M. Akif İnan ve arkadaşlarının kurduğu 
Eğitim Bir-Sen ile şu andaki Eğitim Bir-Sen’i 
kıyasladığımda, ilkelerindeki, duruşundaki ve 
yöneticilerindeki değişimi gördüğüm için üzülüyorum. 
“Ya da gülen oynatan sevinçlerin avucunda tutsak 
olmuşsanız. Nefsin elinde oynayan bir talimli maymuna 
dönmüşseniz. Başkalarının acısı size çarptığında 
bir lastik top misali geriye sıçrıyorsa. Hiçbir oyuk 
oluşturmuyorsa içinizde hüzün. Günübirlik hay ü huyun 
düşüncesinde nefesleniyorsanız. Öte dünyada hesaba 
çekilmek gerçeği fantezi hanenizde konuklamışsa…”  
Diyerek güzel öğütler veren bir M.Akif İnan ve onun kurduğu 
sendikada, onun koltuğuna oturan şahsın veya şahısların, günü 
birlik hay ü huyun düşüncesinde “menfaat mücadelesi”..! 
Böyle bir uğraş kimseye şeref kazandırmaz maalesef. Şeref 
kazandırmadığı gibi, merhum M.Akif İnan’ın da ruhunu incitir. 
Gerçekten çok üzücü…
Bu  ortamda  bize,  sadece  seyredip   acımak  düşmesi  de  çok  ü- 
zücü. Seyredip acımaktan başka alternatifler ise; ya 
menfaat mücadelesiyle “nefsin elinde oynayan bir ta-
limli maymuna dönülür” veyahut onurlu, dik duruş-
lu “hak” mücadelesi yaparız, yapanlara destek veririz. 
En kötüsü ise; orta yerde eylemsiz, tepkisiz beklemektir. 
Ne dersiniz? Seçiminiz ne olmalı sizce?  

HAK, MENFAAT VE SENDİKACILIK

Mustafa KIZIKLI
Genel Teşkilatlandırma 

Sekreteri
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KARANLIĞA BİR MUM

Günümüzde eğitim 
çalışanı olmak 

demek, sorunlarla ya-
şamak, sorunlar yuma-

ğında kaybolmak demektir. Çünkü yük-
sek gelir gurubundaki bir avuç üst düzey 
kamu görevlisi hariç, tamamı “İnsan 
onuruna yaraşır bir hayat sürecek gelir” 
den mahrumdur.
Eğitim çalışanları Milli Eğitim Bakan-
lığı, Yurt kur ve Üniversite kesiminde 
çalışanlar olarak bu ülkeye, devletimize 
hizmet etmektedirler. Devletin çarkını 
bu alanlarda işletenler olarak her yön-
den topluma örnek olmak zorundadırlar. 
Yasalara göre, kılık kıyafetine dikkat et-
mek, yani düzgün giyinmek zorundadır. 
Moralleri iyi olacak. Vatandaşa güler 
yüzlü davranacaklar, üretken olacaklar. 
Tüm bunları 700 TL civarında ev kira-
sı, su, elektrik, telefon, giyecek, ısınma, 
yaklaşık 500 TL yiyecek, 300 TL hasta-
neye ek tetkik ve röntgen parası ödeyip, 
1500 TL aldığı maaşla moralini bozma-
dan yapacaktır. Bilindiği üzere kamu ça-
lışanlarının, ikinci bir iş yapmaları, men-
faat sağlamaları ve iş sahiplerinden borç 
para istemeleri yasaktır. Yasaktır yasak 
olmasına; ama ailesini geçindirmek zo-
runda olan ve açlık sınırının altında maaş 
alan on binlerce memur hafta sonlarında, 
mesaiden sonra, arta kalan zamanlarda 
garsonluk, seyyar satıcılıktan şoförlüğe 
kadar hangi işi bulursa çalışmak ve aile 
bütçesine ek gelir sağlamak derdindedir. 
Geçimini aldığı maaşla sağlayamadığı 
için namusuyla, şerefiyle, alın teri ile 
yaptığı ek işten dolayı “bu işleri yap-
mak sana yasaktır” denilerek cezalandı-
rılmaktadır. Bunlara rağmen memurun 
güler yüzlü olması istenecek. “Enflasyon 
altında ezilmek memurun kaderi değil-
dir! Memuru enflasyona ezdirmeyece-
ğiz!” sözü ise iktidardakilerin alışılmış 
yalanı haline gelmiştir.
Öte yandan alt kademe memurlar ile üst 
kademe memurların ücretleri arasında-
ki fark da giderek artmaktadır. Geçim 
sıkıntısından bunalmış memurun bir de 
belalıları vardır. Siyaset adamları...
Devlet ve Millet hayatımızın olmazsa ol-
maz unsuru olan kamu çalışanları yıllar-

ca ekonomik ve sosyal sıkıntıların yanı 
sıra ayrıca devlet yönetiminin aşırı si-
yasallaşması sonucunda adeta kapı kulu 
haline getirilmiştir. Özellikle çok partili 
hayata geçildikten  sonra seçmene şirin 
görünmek ve kamu yönetimi üzerinde 
söz sahibi olmak arzusu siyasetçileri me-
mur ile karşı karşıya getirmiştir. Zaman-
la bu karşı karşıya geliş, keyfi ve hukuk 
dışı istekleri kabul ettirmek, direnenleri 
susturmak noktasına taşınmış; başlangıç-
ta milletvekillerinden gelen baskılar sıra-
dan seçmenlerin günlük talepleri haline 
gelmiştir. İktidar partilerinin iki hatırlı 
seçmenin tatmini için görevini yapmak-
tan başka suçu olmayan memurun çalış-
ma yeri, pozisyonu, hatta yaşadığı yer 
değiştirilmiştir. İktidar partilerinin yerel 
örgütlerinin veya hatırlı seçmenlerinin 
şikâyeti ile suçsuz memurlar için ilçe 
veya il dışına sürgün kararı çıkarılması 
alışkanlık haline gelmiştir. Yetmiyormuş 
gibi, memurların siyasetle uğraşmaları, 
siyasi partilere girmeleri yasak olmasına 
rağmen, iktidar değişikliklerinde iktidara 
gelen partiler: “Bizden değildir.” diye on 
binlerce memur görevden alınmış veya 
görev yerleri değiştirilmiştir. Yerlerine 
ise “yandaş” olanlar getirilmiş, getiril-
mektedir.
Sendika ve örgütlenme hakkından mah-
rum olan memurlar sürekli olarak, her 
hükümet döneminde sürecin dışına 
atılmış, ücretleri tek taraflı olarak be-
lirlenmiştir. Devlete büyük bir güven 
duyulmuş, devletin haksızlık yapmaya-
cağı düşüncesinden hareketle hakkının 
verileceği düşünülmüştür. Gerçekten iş-
vereninin devlet olması, devlet ile ilgili 
kanaat ve değerlendirmeleri değişinceye 
kadar, hak peşinde olmasını engellemiş-
tir. Çünkü; devlet uzun bir tarihi dönem-
de ilahi nitelikli olarak algılanmış ve de-
ğerlendirilmiştir, ilahi nitelikli devletin 
ise tabasına da, kendisini temsil edenlere 
de haksızlık yapacağı veya devletin yan-
lış yapabileceği düşünülmemiştir. Me-
murlar Osmanlı ve Cumhuriyet dönem-
lerinde eğitimleri dolayısıyla nitelikli 
işgücünü temsil ettiklerinden; yönetim 
kademelerindeki yerleri sarsılmaz, hatırı 
sayılır, ayrıcalıklı bir grup olarak bili-
nirdi. Demokrasinin gelişmesine paralel 

olarak devletin, toplumun bir örgütlen-
me modeli olduğunun anlaşılmaya baş-
lanması; devlet emrinde çalışanlarının 
da hak alma ve hak aramaya başlama-
larını gündeme getirmiştir. Memurların 
yukarıdaki sebeplerden dolayı sendikal 
örgütlenmeleri, işçilere göre oldukça geç 
başlamıştır. Memurların geciken örgüt-
lenmeleri, Türkiye’nin bugünkü tablosu-
nun da göstergesi olmuştur.
Bu gün siyaset kirlenmiş, sosyal barış 
bozulmuş, ekonomik dengeler alt üst 
olmuştur. Henüz vakit geçmiş değil. 
Bizler eğitim çalışanları olarak bozu-
lan dengeleri düzeltmek, çalışma ve iş 
barışını tesis etmek, ülkede istikrarı ve 
barışı sağlamak, ülkede yaşanan etnik 
ve mezhepsel çatışmalara dur deme, Ül-
kede birlik ve bütünlüğü sağlama adına, 
Çanakkale’deki o ruhu yeniden diriltmek 
üzere sendikalı olduk. Bizim düşüncele-
rimiz, bizim fikirlerimiz bize yeter diyo-
ruz. Güzel fikirleri de paylaşmaya hazı-
rız. Sendikamızın ortaya koyduğu temel 
ilke ve hedefler doğrultusunda, kuruluş 
umdelerimize uygun şekilde eğitim ça-
lışanlarının insanca yaşayacağı ortamı 
gerçekleştirene kadar mücadeleye de-
vam sözü verdik.
TÜRK EĞİTİM SEN’ in sendikalaşma-
sı sadece grevli toplu sözleşmeli sendi-
kal hakları alma ve düşük olan ücretle-
rin yükseltilmesi amaçlarına yönelik bir 
hareket değildir. Dünyanın kan ve göz 
yaşına boğulduğu bir dönemde ve gele-
ceğin gittikçe belirsizleştiği bir ortam-
da Türkiye’nin aydın kesiminin büyük 
bir ekseriyetini bünyesinde barındıran 
TÜRK EĞİTİM-SEN; hakkı ve adaleti, 
insanlarımızın daha mutlu yaşamasını 
ve milletin hizmetkarı olan devlet an-
layışını, tesis edecek çalışmaları hedef 
almaktadır. TÜRK EGİTİM-SEN, her 
düşünceye açık, her düşünceyi içinde 
barındıran; Türk Milleti’nin devleti ve 
ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü kendi-
sine şiar edinmiş bir kitle sendikacılığı-
nın adıdır.
Siyasi partilere karşı ön yargılı ve peşin 
hükümlü değildir. Her iktidar döneminde 
eğitim çalışanlarının bizden beklentileri 
doğrultusunda hareket ettik.Kim eğitim 

Musa Akkaş 
Genel Mevzuat ve Toplu 

Görüşme Sekreteri
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çalışanlarının aleyhinde bir uygulama ve 
davranış sergilemişse bunların karşısın-
da olduk.
25 Haziran 2001 de yürürlüğe giren 4688 
sayılı Kamu görevlileri Sendika Yasası, 
Kamu çalışanları için bir ilk adım ol-
muştur. İlklere imza atmak o kadar da 
kolay değildir. Yüreğini ortaya koyarak 
memur sendikacılığını bu günlere geti-
renlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ya-
sanın çıkması konusunda hayli mücadele 
verilmiştir. Yasanın istediğimiz şekilde 
değiştirilmesi de vereceğimiz mücadele-
ye bağlıdır. Bizler çocuklarımızın ülke-
mizin geleceği ve kendi haklarımız için 
sendika üyesi olduk. Kendi örgütlü gü-
cümüzü kullanmadan hak almak kolay 
değildir. Düşüncemiz; Sendikasız eğitim 
çalışanı kalmamalıdır. Eğitim çalışanları 
olarak yasanın bizlere verdiği demokra-
tik hakları en iyi şekilde kullanmalıyız. 
Nasıl olsa alınan haklardan üye olan da 
olmayan da faydalanıyor diye çalışanlar 
sendikalara üye olmazsa veya bu düşün-
ce ile istifa ederek sendikaları zayıflatır-
sa haklarımızı almamız zorlaşacaktır.
Bilindiği gibi güç sayı ile orantılıdır. 
Ayrıca hiçbir sendikaya üye olmadan, 
hiçbir bedel ödemeden başkasının mü-
cadelesinden rant elde etmenin doğru bir 
davranış olmadığı da bir gerçektir.
Önümüzdeki zaman içinde sendikalı 
olanla olamayan arasında bir farkın olma-
sı için kanuni düzenlemelerin yapılması 
yönünde gerekli olan çalışmalar yapıla-
cağı kuşkusuzdur. Bugün için sendikalı 
olanla olmayan arasında 120 TL’lik bir 
fark vardır. Bu fark gelecek yıllarda daha 
da artacaktır. Bunun dışında sendikalı 
olanlar başka haklara da sahiptir.

Artık sendikalara üye olmamak için ba-
sit bahanelerin arkasına sığınmayalım. 
Ülkemizde gelişen olumsuz olaylar kar-
şısında birey, vatandaş olarak kendimizi 
sorgulamamız lazım.
 TÜRK EĞİTİM-SEN toplumun,  üye-
lerimizin hak ve menfaatlerinin korun-
ması noktasında güzel ve hayırlı işler 
yapmaktadır. TÜRK EĞİTİM SEN, ne 
yapıyor ki, diyenlere http://www.turke-
gitimsen.org.tr   internet adresine girip, 
ne yapıldığını görmelerini isterim. Ne 
yapıyor ki, diyenlere sendikamız TÜRK 
EĞİTİM SEN’ in hazırladığı “Sendika 
ne işe yarıyor” broşürünü okumalarını 
tavsiye ederim.
Güzellikler bariz şekilde ortada iken in-
sanların zaman zaman yaptıkları haksız 
eleştirilerini anlamakta bazen güçlük çe-
kiyorum. Hangi etkinlikten ve eylemden 
bahsedeyim bilemiyorum.
Bugüne kadar sendika üyesi olmamışlar  
zaman geldi geçiyor. İşimizle ilgili so-
runları çözmek, insanca yaşayacak ücreti 
almak için daha neyi bekliyoruz. İnsanlar 
Türkiye’de artık “sadece şikayet eden” 
konumdan “şikayet edilen, durumların 
düzeltilmesi için bir şeyler yapan” konu-
ma gelmelidir. Çünkü ülkemizde yaşa-
nan sorunların sadece evlerde,öğretmen 
odalarında, iş yerlerinde, lokallerde ya-
pılan sohbetlerde çözülemeyeceğine, 
çarpıklıkların bu şekilde düzeltilemeye-
ceğini görmelidir. Artık devir, örgütlü, 
sendikalı olma devridir.
Sendikalı olmanın tek adresi vardır. Bu 
adres Türk Eğitim Sen’dir. Her 15 Ma-
yıs tarihinde TÜRK EĞİTİM-SEN’ in 
eğitim işkolunda sürekli söz sahibi ve 
yetkili sendika olmasını, hak ettiğini al-

mak, hak ettiğin muameleye tabi olmak, 
onurlu ve insanca yaşamak istiyorsan; 
ülkemizin tarihine, kültürüne, kimliğine 
bağlı bir ülke olarak yoluna devam etme-
sini istiyorsan; TÜRK EĞİTİM-SEN’ e 
üye ol, üye isen üye bul.
Çünkü; ülkemizde yönetenlerin yaptığı 
yanlış uygulamalara karşı, tüm açmaz-
lara rağmen ülkemizin en büyük sivil 
inisiyatif kuruluşu olan TÜRK EĞİTİM 
SEN’in mensupları “Menfaatlerinin esiri 
olanlar şereflerini hiçe sayarlar” düstu-
rundan hareketle, şahsi çıkarlarını dü-
şünmeden her gelişmeye müdahil olma-
ya ve tavır koymaya gayret göstermiştir. 
TÜRK EĞİTİM-SEN sadece doğruları 
savunan, milli ve manevi değerlerden 
ödün vermeyen sendikacılık yapmak-
tadır. İşte bu anlayışımız ve samimiyet 
duygumuz, şeffaf yönetim anlayışımız, 
karşılıklı güven içinde bulunmamız, sa-
dakat ve doğruluğumuz TÜRK EĞİTİM 
SEN’i bir marka yapmıştır. TÜRK EĞİ-
TİM SEN tüm yönleriyle yalnızca eğitim 
çalışanlarının değil, Türkiye’nin sendi-
kası olmuştur.
Gelişen olumsuzluklar karşısında neme-
lazımcı olamayız, çünkü bu insanın fıtra-
tına aykırıdır. Karanlığa küfretmektense 
bir mum yakmak daha akıllıca bir davra-
nış olacaktır.
Unutma ki; “Haksızlık karşısında susan 
dilsiz şeytandır.” Unutma: “Birlikten 
kuvvet doğar.” Bölme, bölünme!
Öyleyse: “Bir olalım, iri olalım, diri ola-
lım. 

ANLAŞMADAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARA DA
PROMOSYON ÖDENMELİDİR

Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 2008/1147E, 
2008/1896K sayılı kararı ile Türk Eğitim Sen üyesi  

Murat ZÜLFÜKAR’ın banka promosyonlarından payına 
düşen kısmın kendisine verilmemesine ilişkin tesis edilen 
işlem iptal edilmiştir. Öğretmen üyemizin banka ile yapılan 
sözleşmeden sonra atanmış ve eski görev yerinde de 
promosyon almamıştır.
Görev yaptığı yere promosyon ödemesinin yapıldığı tarihten 
sonra göreve başlamış olsa dahi promosyon parası ödenmesi 

gerektiğine dair karar vermiştir. Ayrıca idarenin kendi 
eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü 
olduğu da aynı kararda yer almıştır. Zaten ekonomik olarak 
zor koşullarda yaşam mücadelesi veren öğretmenlerimizin 
daha da mağdur edilmeleri hiçbir hukuk devletine 
yakışmamaktadır. Verilen bu yargı kararları bu anlamda son 
derece önemlidir.
Adana 2. İdare Mahkemesi’nin kararını www.turkegitimsen.
org.tr adresinden temin edebilirsiniz. 
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Sendikacılıkta “mücadele hırsızlığı” mubah mıdır? Mücadele 
hırsızlığı kavramı belki size tuhaf gelebilir ama sendikal 

alanda yaşananları ifade edebilecek başka bir söz var mıdır? Bu 
mücadele hırsızlığı nereden çıktı diyeceksiniz? Bildiğiniz gibi 30 
Mart tarihinde MEB yazısı ile tüm okullarımızda eğitim öğretime 
bir gün ara verilmişti. Bu tatil sebebiyle öğretmenlerin o hafta 
alması gereken ek ders ücretini alamaması söz konusu idi.
Yaşanacak mağduriyeti 12 Mart tarihinde gören Türk Eğitim Sen 
MEB’e bir yazı yazarak, yani MEB daha tatil kararını vermeden 
günler önce, “öğretmenlerin 30 Mart 2009 tarihinde görevli izinli 
sayılmasını” istemişti. Bu tarihten çok sonra, Türk Eğitim Sen’in 
başvurusunu gören diğer sendikalar da MEB’e aynı konuda 
başvuru yapma gereği duymuştur. Bazıları başvuru da yapmamış, 
sadece sitelerinde bir haber yapmıştı.
Problem, bu yazılarla çözülmemiştir. MEB gönderilen yazıları 
dikkate almamış ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer 
Yaşar ÖZGÜL, 27 Mart 2009 tarihinde kendisini arayan 
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’a, Maliye 
Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü, ek ders mevzuatı 
gereği 30 Mart 2009 tarihinde öğretmenlerin görevli izinli 
sayılmalarının mümkün olmadığını bildirmişti. Sayın 
Müsteşar, “Bu konunun ancak bir Bakanlar Kurulu Kararı 
ile çözülebileceğini, ancak bu karar için bu yıl geç kalındığını, 
önümüzdeki yıllarda bu konuda bir düzenleme yapılacağını 
da söylemiştir.
Bu gelişmeler üzerine Türk Eğitim Sen 28 Mart 2009 sabahı bir 
basın açıklaması yaparak, 650 bin öğretmenin mağdur olacağını, 
bir haftalık ek ders ücretlerini alamayacaklarını ve bu problemin 
düzeltilmesi için acil bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmasını 
istemiştir. Basın açıklamamızın 28 Mart tarihinde NTV 
ve diğer bazı televizyonda yayınlanması üzerine harekete 
geçen yetkililer, Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK, Genel 
Başkanımız İsmail KONCUK’u arayarak, problemin 
çözüldüğünü, bir şekilde karar alarak öğretmenlerin 
mağdur edilmeyeceğini bildirmiş ve bu gelişmenin basınla 
paylaşılmasından memnuniyet duyacağını da Genel Başkan 
İsmail KONCUK’a iletmiştir.
Yaşanan problemin çözülmesi için, Türk Eğitim Sen’e söz 
verildiği üzere, Bakanlar Kurulu Kararı seçimden hemen sonra 
yayınlanmıştır. Diğer hiç bir sendikanın ciddi bir girişimi 
olmamasına rağmen, “ek ders problemini çözdük, girişimlerimiz 
sonuç verdi” gibi açıklamalar yaparak “mücadele hırsızlığı” 
yapması ahlaki değildir. Böyle bir sendikacılık, kamu çalışanlarını 
aldatmaya yöneliktir. Hiç bir gayret göstermeyen, problemleri 
daha önceden göremeyen, problem çözmek için bir strateji 
geliştiremeyen ve sonunda etkili olamayan bir takım sendikaların 
Türk Eğitim Sen’in başarılarını, mücadelesini hırsızlamaktan 
başka şansları da kalmamaktadır. 30 Mart problemi ile ilgili 
zamanında bir tek basın açıklamaları varsa, hangi gazete ve 
televizyonda yayınlanmışsa göstersinler, biz de teşekkür edelim.
Türk Eğitim Sen’in dinamik yapısı, olayları önceden 
sezebilen sendikal tecrübeleri ile eğitim çalışanlarının daha nice 

problemlerini de çözecektir. Uyumak, tepkisizlik ve strateji 
eksikliği yaşayan diğer sendikaların bu eksiklerini görerek 
tamamlamaları eğitim çalışanları bakımından bir kazanç olacaktır. 
Aksi takdirde “mücadele hırsızlığı, emek hırsızlığı” yaparak, bu 
alanda devamlarını sağlamaları mümkün değildir. Aynı hırsızlığın 
tedavi yollukları konusunda da yaşanmasını bekliyoruz.
BU GELİŞMELER ÜZERİNE 28 MART 2009 ÖĞLEDEN 
SONRA, MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK’İN 
AÇIKLAMASINDAN HEMEN ÖNCE,  AŞAĞIDAKİ 
AÇIKLAMA SENDİKAMIZ TARAFINDAN 
YAPILMIŞTIR
Sendikamızın dile getirdiği 30 Mart’ta yaşanacak olan ek ders 
problemi çözüldü. Genel Başkan İsmail KONCUK’u arayan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK problemin 
çözülmesi için gerekli kararı aldıklarını açıkladı.
Bilindiği gibi Türk Eğitim Sen 13 Mart’ta Milli Eğitim 
Bakanlığı’na başvurarak, 30 Mart tarihinde okullarda eğitim 
öğretime ara verileceğini bu durumda öğretmenlerin o haftaya ait 
ek derslerini alamayacağını ifade etmiş ve problemin düzeltilmesi 
için öğretmenlerin 30 Mart 2009 tarihinde görevli izinli sayılmasını 
istemişti.
MEB yetkilileri ile de görüşen Genel Başkan KONCUK, ilgili ek 
ders mevzuatı gereği öğretmenlere ek ders ücreti ödenemeyeceği 
bilgisine ulaşmıştı. Konuyu basın açıklaması ile duyuran Türk 
Eğitim Sen, 650 bin öğretmenin mağdur edilmemesi gerektiğini 
belirterek bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılması için Başbakanlığa 
başvuru yaptığını, gerekirse dava açılacağını  duyurmuştu.
Gösterdiğimiz tepkiler ve konunun basına düşmesi sonucunda, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK, 
Genel Başkanımız İsmail KONCUK’u arayarak, “Keşke 
daha önce haberimiz olsaydı, problemi henüz duyduk, 
öğretmenlerin yerel seçimlerden dolayı ek ders ücretinde 
her hangi bir kesinti yapılmayacaktır bu doğrultuda karar 
aldık.” demiştir.
Türk Eğitim Sen olarak, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Cemil ÇİÇEK’e hassasiyetinden ve problemi çözmesinden 
dolayı teşekkür ediyoruz.
 
Aşağıdaki linklerde görüleceği gibi; 30 MART PROBLEMİ 
İLE İLGİLİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR SENDİKAMIZIN 
İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANMIŞTI:
1 ) h t t p : / / w w w . t u r k e g i t i m s e n . o r g . t r / m o d u l e s .
php?name=News&file=ahttp://www.turkegitimsen.org.tr/
modules.php?name=News&file=article&sid=1528rticle&sid=1
529
2)http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=1526
3)http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=1489
4)http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=1530 

MÜCADELE HIRSIZLARI TÜREDİ
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Sendikalar sosyal baskı  gruplarıdır. Aynı zamanda modern 
toplumun vazgeçilmezi olan bir sivil toplum hareketidir. 

Sivil toplum örgütlerinin de varlık nedeni; içinde bulunduğu 
toplumun derdini, kaygısını bilmek;  problemlerin çözüm 
sürecine katkıda bulunmak, ülkede sosyal ve ekonomik 
gelişmeyi teşvik etmek ve toplumu topyekûn ileriye 
götürmek için var gücüyle çalışmaktır. İşte Türk Eğitim-Sen 
bu anlamda görevini layıkıyla yapmaya çalışmaktadır. 
Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmakta 
olan Devlet Parasız ve Yatılılık ve Bursluluk sınavı için 
başvuran öğrencilerden para alınmasının, Anayasa’nın 
devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen 5’inci 
maddesine, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevini düzenleyen 
42. maddesine aykırı olduğu düşüncesiyle Zonguldak 
Şubemizce dava açılmıştı. Danıştay 8. Dairesi, “Maddi 
imkânlardan yoksun olan başarılı örgencilerin eğitimlerini 
sürdürebilmelerini sağlama amacıyla yapılan sınavda, bu 
öğrencilerden sınav ücreti talep edilemeyeceği açıktır” 

diyerek, sınavdan ücret alınması ile ilgili yürütmenin 
durdurulması kararı vermişti. Dava gerekçesinde Anayasa’da 
yer alan “ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” ibaresine atıfta 
bulunulurken, eğitim hakkının engellenemeyeceğinin de altı 
çizilmişti. Sınav için alınan ücretlerin Milli Eğitim Temel 
Kanunu ile MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 
bazı maddelerine de aykırı olduğu belirtilerek sınavların, 
MEB’in eğitim ve öğretim işlemi olarak düşünüldüğünün 
altı çizilmişti. Ayrıca dava gerekçesinde MEB Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinin ‘a’ bendinde 
yer alan “Bakanlığa Bağlı her kademede yer alan öğretim 
kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve 
öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, 
takip ve denetim altında bulundurmak” ibaresine işaret 
edilmişti. Danıştay kararı olmasına rağmen Milli Eğitim 
Bakanlığı, sınavın adını da değiştirerek “Devlet” ibaresini 
kaldırarak “Parasız Yatılılık be bursluluk sınavı (PYBS)  
2009” adını vererek bu kılavuzun 3.maddesinde sınava 
başvuracak öğrencilerden 10 (on) TL sınav ücreti alınacağını 
27/02/2009 tarihinde açıklamıştı. Sınav ücretinin istenmesin 
yanlış olduğu hatırlatıldı. Bunun üzerine Milli Eğitim 
Bakanlığı 23/03/2009 tarihinde yeni bir açıklama yaparak 
sınav ücreti alınmayacağını duyurdu. Bu duyurusunda; 
“2009 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)ile 
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına (YİBO) başvuru işlemleri 
23 Mart-03 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Millî 
Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin “sınava başvuru 
yapan öğrencilerden sınav ücreti alınmayacağına dair 
görüşü” gereği bu yıl başvuru yapan öğrencilerden sınav 
ücreti alınmayacaktır. Bu düzenlemeden dolayı 23 Mart 
2009 tarihli olarak kılavuz güncellenmiştir.” açıklaması 
yapılmıştır. 

KAZANDIĞIMIZ DAVADAN DOLAYI, ARTIK SINAV 
ÜCRETİ ALINMAYACAK

ŞEF VE UZMANLARIN MALİ HAKLARINI 
YARGIYA TAŞIDIK

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra 
teşkilatında çalışan uzmanlar ve şefler son yapılan 

iyileştirmeden yararlanamadıklarından dolayı mağdur 
olmuşlardır. Bu çalışanlarımıza maddi anlamda haksızlık 
yapılmıştır.
Şefler ve uzmanlar, şu anda mahiyetlerinde görevli personelden 
daha düşük maaş almaktadırlar. Bu husus ise eşitlik ilkesine 
aykırı olup, çalışma barışını bozmaktadır. Bu sebeple; Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzmanların ve 

şeflerin ek ders ücretlerinin arttırılması amacıyla yapılan 
26.01.2009 tarih ve 153 sayılı başvurumuza, istediğimiz 
sonucu alamamamızdan dolayı 16.02.2009 gün ve 115904-
1692 Sayılı İşlemin Yürütülmesinin Durdurulması ve İptali 
amacıyla Ankara 2. İdare Mahkemesi 2009/ 315 Esas Sayılı 
Dosya ile İptal Davası açılmıştır. 
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=1481 adresinden dava dilekçesinin 
inceleyebilirsiniz.  
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2007/19 No’lu  genelgeyle birlikte ek derslerin hesaplan-
ma yönteminin yeni sorunlar doğurduğunu ifade eden 

Genel Başkan İsmail Koncuk, oluşan yeni durumun hak-
sızlık ve adaletsizliklere neden olduğunu belirterek; “Türk 
Eğitim Sen olarak, ek derslerin hesaplanma yönteminin 
eski şekline dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Eskiden ol-
duğu gibi öğretmenlerin el programlarında hangi dersin 
ek ders, hangi dersin maaş karşılığı olduğu işaretlenmeli-
dir, milli bayramlarda öğretmenlerin görevli izinli olduğu 
uygulaması ise devam etmelidir.” Dedi.
Genel Başkanın konuyla ilgili yaptığı açıklama:
30 Mart olayında da görüldüğü gibi, problemin ana kaynağı ek 
derslerin hesaplanma yönteminin 2007 yılında değiştirilmiş 

olmasıdır. Ne öğretmenler ne de sendikalar girilmeyen 
dersin ücretini talep etmemektedir. Problem, girilen dersin 
branşlara göre 15,18, 20 saatinin maaş karşılığı sayılmasıdır. 
Bu saatleri doldurmadan ek ders ücreti alınamamaktadır.
Böyle bir hesaplanma yöntemiyle devam edildiği sürece, 
milli bayramlar dışında, ilan edilmek zorunda kalınan tüm 
tatillerde (kar, seçim tatili vb. ) bu problem yaşanacaktır. 
Bu problem 2007/19 Nolu MEB genelgesinin yayınlanması 
ile ilk defa başlamıştır. Bu genelgeye sendikamız tarafından 
dava açılmış, MEB ile KİK toplantılarında görüşülmüş 
ancak bir çözüme ulaşılamamıştır.
Türk Eğitim Sen olarak, ek derslerin hesaplanma yönteminin 
eski şekline dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Eskiden olduğu 
gibi öğretmenlerin el programlarında hangi dersin ek ders, 
hangi dersin maaş karşılığı olduğu işaretlenmelidir, milli 
bayramlarda öğretmenlerin görevli izinli olduğu uygulaması 
ise devam etmelidir.
Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer yetkililer bu hesaplama 
yöntemi ile uzun süre devam edilemeyeceğini görmek ve 
düzeltmek zorundadır. Önümüzdeki günlerde, bu konuda 
yapılacak eylemler hızlanacaktır. Bilhassa, bir veya iki gün 
tatil yapılan haftalarda, haftanın diğer üç günü de rapor 
alan bir öğretmenin, zaten o hafta ek ders alamayacağı 
bilindiğinden, sendikalar öğretmenleri rapor almaya teşvik 
ederek, eğitim öğretimi ciddi bir şekilde engelleyebilirler. 
Böyle bir eyleme öğretmenlerin yüzde 50’si bile katılsa, 
eğitim öğretim yapılamayacaktır. Bu eylemi bugüne kadar 
yapmamızın tek sebebi, ülkemizi ve öğrencilerimizi çok 
sevmemiz, onların mağduriyetini istemememizdir. Aynı, 
sorumluluğu başta Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in 
de duyması, yaşanacak problemleri engelleyecek ve 
öğretmenlerimizin memnuniyetine sebep olacaktır. Ancak, 
görüşmelerden ve taleplerimizden bir sonuç çıkmaması 
durumunda bu eyleme başvurmaktan başka çaremiz de 
yoktur.
Türk Eğitim Sen, yetkili sendika olarak, öğretmenlerin ek 
ders almaması esası üzerine bina edilen, hiç de iyi niyetli 
olmayan EK DERSLERİN HESAPLANMA YÖNTEMİNİN, 
SIKINTILAR YAŞANMADAN TALEPLERİMİZ 
DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ. 
AKSİ TAKDİRDE BU KONUDA YAŞANACAK OLAN 
OLUMSUZLUKLARIN TÜM SORUMLUSU MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞIDIR.   

GENEL BAŞKAN KONCUK MEB’E SESLENDİ;
“EK DERSLERİN HESAPLANMA YÖNTEMİ BİR AN 

ÖNCE DEĞİŞTİRİLMELİ!”
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2008 yılı toplu görüşmelerinde Türkiye Kamu Sen’in yetkili 
sendika olarak katıldığı ve görüşmeler sununda anlaşmaya varılan 

konulardan bir kısmı geç de olsa yürürlüğe konulmaya başlandı.
Hükümet, ekonomik paketlerin ardından Mİlli Eğitim Bakanlığı, 
Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde 4/B statüsünde çalışan 100 bin kamu personeliyle ilgili 
önemli adım attı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan kararname, 
29.03.2009 tarihli Resmi Gazete’nin 27184. sayısında yayımlandı 
4/B’li Sözleşmeli Kamu Çalışanları ile ilgili ayrıntılar şöyle:
• Eş durumundan tayin: Yeni düzenleme ile aile birliğinin 
korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi için bu durumdaki 
sözleşmeli personele eşinin bulunduğu il’e atanma hakkı veriliyor. 
Ayrıca eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir 
defaya mahsus olmak üzere yerine getiriliyor. Milli Eğitim, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlıkları bu statüdeki il değişikliği taleplerini 
karşılıyordu. Şimdi diğer kamu kurumları da bu uygulamaya 
geçecek.
• Askerlik sonrası dönüş: Askerlik sonrası göreve dönüş, ilgili 

kurumun takdirindeydi, ancak şimdi bu uygulamada keyfiyet 
kaldırılarak göreve başlatma zorunlu hale getiriliyor. Ancak askere 
giderken iş sonu tazminatı almama şartı konuluyor. Askerlik 
nedeniyle sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en 
geç 30 gün içinden yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kuruma 
yazılı talepte bulunması gerekiyor.

• Doğum ve süt izni: Doğumdan önce ve sonra 8’er hafta 
izin veriliyor, doğum sonrası aylıksız izin kullandırılmıyordu. 
Bugün ise, istek halinde 12 aya kadar aylıksız izin hükme 
bağlanıyor. Süt izninde kadrolu memurlara verilen hak tanınıyor. 
Bunun için hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin 
bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yeniden istihdam edilmek 
üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekiyor. 
• Unvan değişikliği: Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği 
suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa 
hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan 
değişikliği mümkün olacaktır.

4/B’LİLERE MÜJDE
TOPLU GÖRÜŞMELERDEKİ KAZANIMLARIMIZ

TÜRKİYE’NİN SAKLI YÜZÜ

İstanbul 5 No’lu Şube üyemiz Dağcı-Fotoğrafçı Bilgehan 
Ova’nın, “Türkiye’nin Saklı Yüzü” adını verdiği fotoğraf 

sergisi 08.03.2009 Pazar günü Genel Başkan İsmail KONCUK 
tarafından açıldı. 
Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki 
açılışa Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul şube başkanları, 
Bahçelievler Milli Eğitim Müdürü, Bahçelievler Belediye Başkan 
Vekili ile kalabalık bir üye topluluğu katıldı.
Bilgehan Ova’nın sekiz yıllık emeği sonucu Türkiye’nin dört 
bir yanındaki tırmanışlarında çektiği, yaklaşık yirmi bin kare 
fotoğraftan oluşan koleksiyonu içerisinden seçtiği fotoğrafları 
sergilediği etkinlik, ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. 
Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkan Koncuk, Bilgehan 
Ova’ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; Türk Eğitim-
Sen olarak sanat ve kültüre büyük önem verdiklerini, bu anlamda 
ortaya konan emekleri de imkanlar ölçüsünde desteklediklerini 
ifade etti. 
Genel Başkan Koncuk, 09.03.2009 Pazartesi günü de İstanbul 
2 No’lu Şube faaliyet alanında bulunan Atilla Uras Lisesi’nde 
düzenlenen Çanakkale sergisinin açılışına katıldı. Sergide 
Çanakkale Savaşı’na ait fotoğraflar ile savaş esnasında kullanılan 
silah ve bir takım eşyalar gösterime sunuldu.
Sergi açılışından sonra Küçükyalı Endüstri Meslek Lisesini 
ziyaret eden Genel Başkan üyelerle bir araya gelerek sohbet 
etme imkanı buldu. Ziyarette Genel Mali Sekreter S.Ali Kaplan 
ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan da 
Genel Başkana eşlik ettiler. 
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“SÖZLEŞMELİLER İLE KADROLULAR ARASINDA FARK 
YOK DİYEN” SAYIN BAKAN CEVAP VERSİN 

Sözleşmeli öğretmenler 30 günden fazla hasta olursa görevlerine 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca son veriliyor.  Bu çalışanlar ister 

kanser, ister diyaliz tedavisi gören bir hasta olsun sözleşmesi fesh 
ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin 30 günden fazla rapor almasını 
gerektiren bir hastalığa yakalanmaları halinde sözleşmelerinin 
fesh olabileceklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı yazısına 
tepkilerimizi haber yaparak gerekse  konu ile ilgili yaşanacak 
muhtemel sorunları ileterek göstermiştik.
Milli Eğitim Bakanlığına yazdığımız yazı karşılığında, herkesi 
şaşırtacak bir cevap aldık. Güya Bakanlık o yazıyı Van ilinde görev 
yapan bir sözleşmeli öğretmenimize münhasıran düzenlemiş. 
Ancak bize ulaşan cevap ile Bakanlık, o yazının başka sözleşmeli 
öğretmenlerimizin de mağduriyetine sebep olabileceğini göz ardı 
etmiş görünmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yöndeki şaşırtan uygulamaları 
devam etmektedir. Aynı konuyla alakalı bir sözleşmeyi fesh olayı 
daha:
Kayseri Melikgazi İlçesi Osman Ulubaş İlköğretim Okulunda 
sözleşmeli sınıf öğretmeni (657–4/B) olarak görev yapan 
Derya SAMUR, doğum sonrası 01/09/2008 tarihinde ücretsiz 
izin talebinde bulunuyor. İzin talebi kabul ediliyor. Ancak izin 
süresi tamamlanmadan 27/02/2009 tarihinde görevine başlamak 
istediğine dair yazılı başvuruda bulunuyor. Olanlar bundan sonra 
başlıyor. “Sözleşmeniz fesh edildi” denilerek göreve başlatılmıyor. 
Kadrolu çalışanlar ücretsiz izin kullanırken neden sözleşmeli 
çalışanlar bu haktan yararlanamamaktadır. Bu uygulamada 
göstermektedir ki, sözleşmeli çalışmak demek kölelik demektir.
Anayasanın temel ilkelerinden “eşitlik” ilkesine ve insan haklarına 

aykırı olarak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri arasında 
kadrolu-sözleşmeli ayrımı yapması kabul edilemez. Bu kadar 
ayrıma rağmen; Sayın Milli Eğitim Bakanı her konuşmasında 
“Kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasında fark 
yok”  diyebilmektedir. Tedavisi uzun süren, yatarak tedavi olan, 
yani 30 günden fazla raporu bulunan 4/B sözleşmeli öğretmenlerin 
işine son veriliyor. Bu fark değil de nedir? Bu ne demektir. Bu 
anlayış, bu çalışanları bile, bile ölüme terk etmek değil de nedir? 
Bu durumu alıştıra alıştıra bizlere unutturmaya çalışan Bakanlık 
bu konuda hiçbir surette başarılı olamayacaktır. Çünkü haklı 
değildir, bu uygulamaları ile çalışanlara zulmetmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 4/B Sözleşmeli çalışanlarının “30 günden 
fazla rapor, izin kullanamazsın” demesi bu insanları ölüme terk 
etmesi demektir. Bu yaklaşım insan haklarına ve Anayasa’ya 
aykırı bir davranıştır. Bu anlayış sosyal devlet anlayışı ile 
bağdaşmamaktadır. Bizler bir milletin geleceğinin eğitim ile 
şekilleneceğini ve bu yüzden eğitim sistemimizin kusursuz 
çalışması gerekliliğini çok iyi biliyoruz. Eğitimin temel amacı 
insanların mutluluğunu sağlamaktır. Bu anlayışla insanların 
huzurunu, mutluluğunu nasıl sağlayabilirsiniz. Milli Eğitim 
Bakanlığı gönderdiği cevap yazısı ile de olayın vahametini 
algılayamadığı apaçık ortadadır. Sözleşmeli öğretmenlerimizin 
bu konuda olduğu gibi her konuda yaşadıkları sorunların üzerine 
TÜRK EĞİTİM SEN olarak gitmeye, kararlılığımızı her fırsatta 
göstermeye devam edeceğiz. Bu iş burada bitmedi. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın cevaplarını ve sözleşmesi fesh edilen sayın Derya 
SAMUR öğretmenimizin uğradığı haksızlığı hukuk marifetiyle 
sorgulanması için yargı sürecini başlatıyoruz. 

Çorum Şube Kadın Komisyonu tarafından tertiplenen ve Turizm 
Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen Dünya 

Kadınlar Günü etkinliğine kalabalık bir üye topluluğu katıldı. Samimi 
bir dostluk ve arkadaşlık ortamının gözlendiği etkinlikte bayan üyeler 
gönüllerince eğlendiler. Programda Kadın Komisyonu Başkanı Gülizar 
Doğanay ve Şube Başkanı Mahmut Alparslan birer konuşma yaptılar. 
Alparslan konuşmasında şunları söyledi; “Sendika olarak her yıl kadınlar 
kurultayını toplayarak, kadın çalışanlarımızın sorunlarının çözümü 
konusunda uğraş vermekte, eğitimin geleceği adına düşüncelerimizi 
paylaşıp birlikte planlar ve stratejiler geliştirmeye çalışmaktayız. 
Türk Eğitim-Sen olarak, kadın çalışanlarımızın çalışma saatleri, 
emeklilik süreleri ve doğum ve süt izinleri tekrar düzenlenmesini ve 
çalışma ortamları yeniden ele alınmasını talep ediyoruz. Bu programın 
hazırlanmasında emeği geçen başta Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi 
Kadın Komisyonu Başkanı Gülizar Doğanay olmak üzere yönetim 
kurulumuza teşekkür ediyoruz.” 

ÇORUM’DA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
ÇOŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI
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BÜLENT ARINÇ, TÜRK MİLLETİ’NİN VEKİLİ 
OLDUĞUNU UNUTMASIN!

Birilerinin zoruna gitse de, bazıları zorlanarak ya da 
yüksünerek okumak zorunda kalsa da Türk Milleti’nin 

kahır ekseriyeti İstiklal Marşı’nı her yerde ve her zaman 
gururla, tüyleri diken diken olarak okumaktadır. Geleceğimizi 
şekillendiren Türk eğitimcileri olarak, varlık kaynağımız 
olan değerlerimizi yaşatmaya ve çocuklarımıza öğretmeye 
yılmadan devam edeceğiz.
AKP Milletvekili Bülent Arınç’ın açıklamalarıyla ilgili 
yaptığımız basın açıklamasıdır:
BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SEMBOLÜ İSTİKLAL 
MARŞIMIZI HER PLATFORMDA GÖĞSÜMÜZ 
KABARARAK OKUYORUZ.
Bugüne kadar ilginç çıkışlarıyla kamuoyunun zaman 
zaman tepkisini çeken TBMM eski Başkanı ve 
AKP Milletvekili Bülent Arınç’ın bu seferki 
hedefi İstiklal Marşı olmuştur. Arınç’ın özel 
toplantılara ve lig maçlarına İstiklal Marşı ile 
başlanmasını eleştirmesi; resmi bayramlar, 
resmi törenler ve milli maçların dışında özel 
toplantılar ve törenlerde saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasına 
gerek olmadığını söylemesi eğitim camiasında 
büyük tepkiyle karşılanmıştır. 
Bilindiği gibi Türk Milleti esaret zincirlerinden 
kurtulacağı, yeniden şaha kalkacağı günleri beklerken; 
Ulu Önder Atatürk komutasındaki hürriyet aşıkları, bağımsız 
Türk vatanına yeniden sahip olmak için toplumun tüm 
dinamiklerini harekete geçirdi. 
Emperyalizme karşı omuz omuza savaşıldığı bir dönemde 
büyük hürriyet şairi Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı 
İstiklal Marşı; milli ve manevi değerlerin ortak sesle yükseldiği, 
Türk Milleti’nin bağımsızlık aşkıyla nasıl yanıp tutuştuğunun 
anlatıldığı, her mısrasında vatan ve millet sevdasının işlendiği 
muhteşem bir eserdir. 
Özgürlük ve bağımsızlığın ne kadar kutsal bedellerle 

korunabildiğinin en somut belgeseli olan İstiklal Marşımızın, 
özel toplantılarda ve lig maçlarından okunmasından rahatsızlık 
duyulması, bunun 12 Eylül’den kalma bir alışkanlık olduğunun 
söylenmesi oldukça manidardır. 
Öncelikle özel toplantılarda ve törenlerde saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması 12 Eylül’den 
kalma bir alışkanlık değil, Cumhuriyetin kuruluşundan 
bugüne kadar süregelen bir gelenektir. Bunu 12 Eylül’le 
bağdaştırmak büyük bir yanılgıdır. 
Ayrıca özel toplantılarda, törenlerde İstiklal Marşı’nın 
okunması,  Arınç’ın iddia ettiği gibi “okunmazsa birileri acaba 

ne der” diye korkup, yapmak zorunda hissettiğimiz 
bir değerimiz değildir. Bizler İstiklal Marşı’nı her 

platformda göğsümüz kabara kabara, gururla 
okuyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Ne yazık ki Bülent Arınç’ın açıklaması İstiklal 
Marşımızın kabulünün 88’inci yıldönümüne 
de gölge düşürmüş ve Mehmet Akif 
Ersoy’un kemiklerini sızlatmıştır. Herkesin 
bilmesi gerekir ki; İstiklal Marşımız Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin bir simgesidir ve 

vazgeçilmezlerimizden biridir. 
TBMM Başkanlığı yapmış birinin böylesine 

provokatif ve hassasiyetlerden uzak bir açıklama 
yapmasını Türk Eğitim-Sen olarak talihsizlik olarak 

görüyoruz.  
Bu ülkenin Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında hareket eden, 
milli ve manevi değerlerine bağlı çağdaş eğitimcileri olarak, 
seçilerek gelmiş bir vekilin böylesine hassas bir konuda bu 
denli özensiz ve tartışmaya açık bir söylemde bulunmasını 
kınıyoruz. 
Bizler nefesimiz yettiği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, bayrağımıza ve 
İstiklal Marşımıza sahip çıkacağız. 
Kamuouyuna saygıyla duyurulur.  

RAHMET, MİNNET VE 
DUALARLA ANIYORUZ…

Mersin 1 Nolu Şube Başkanımız Hacı Murat Yılmaz, bundan 
bir yıl önce yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, 

5 Nisan 2008 tarihinde ebediyete uçmuştu. Aramızdan ayrılışının 
birinci yılında, camiamıza büyük emeği geçmiş olan Başkanımızı 
rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun.
Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu 



14

BATMAN  KOZLUK’TA MEVLİD PROGRAMI

BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

TÜRK EĞİTİM SEN 
GÖLBAŞI TEMSİLCİLİĞİ 

AÇILDI

Kozluk İlçe Temsilciliği Mevlid Kandili dolayısıyla bir 
program düzenledi. Mevlid programına Batman İl 

Temsilciliği Yönetim Kurulu da iştirak etti. 
Mevlid Kandili münasebetiyle bir araya gelen üyeler tarafından, 
öncelikle Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra sendikal çalışmalarla 
ilgili istişarede bulunularak sendikamızın daha da başarılı olması 
için yapılması gerekenlerle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. 
Toplantıda bir konuşma yapan İl Temsilcisi Aykan SAĞIRKAYA 
başta İlçe Temsilcisi Özgür UÇAR olmak üzere, bu anlamlı 
programda emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra “Tüm eğitim 
çalışanları adına Türk Eğitim-Sen olarak her zaman olduğu gibi 
mücadeleye devam edeceğiz. Henüz bir sendika üyesi olmayan 
arkadaşlarımızın da bir an önce yanımızda yer almalarını, 
sendikalı olmanın avantajlarını yaşamalarını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Sosyal hizmet uzmanı olarak mezun olan eğitim çalışanı 
sendikamız Türk Eğitim Sen üyesi Yakup YILMAZ ile 

ilgili 657 Sayılı DMK gereği 8.derecenin 1.kademesinden 
göreve başlatılması gerekli iken, 9.derecenin 1.kademesinden 
08.01.1997 tarihinde göreve başlatılması sebebiyle iki derece 
arasındaki parasal farkın eğitim çalışanlarımıza ödenmesi 
gerektiğine dair karar verilmiştir.
Bilindiği gibi dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim 
görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile 
benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) 

Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece 
ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak 
derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

Bu sebeple,  Sosyal Hizmetler Yüksek Okulundan sosyal 
hizmet uzmanı unvanı ile mezun olan ve daha sonra 
intibak işlemi ile birlikte iki derece arasındaki parasal 
hakların verilmemesi sebebiyle açılan davada Yozgat İdare 
Mahkemesi 17.11.2008 gün ve 2007/1541 Esas ve 2008/995 
Karar Sayı ile olumlu karar vermiştir. 

Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı Halk Bankası 
yanında Türk Eğitim sen Gölbaşı Temsilciliğinin 

açılışı yapıldı. Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin 
Ağar’ın da bulunduğu açılışa üyelerin yanı sıra 
kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Sendika 
Hizmet Binasının açılışında konuşma yapan İlçe 
Temsilcisi Hakan Hayber, “İlçemizde de eğitim 
çalışanlarının sendikamıza olan ilgisi her geçen 
gün artmaktadır. Bu başarı da ebetteki yönetim 
kurulundaki arkadaşlarımın gayretleriyle olmaktadır. 
Emektar başkanımız Sayın Ahmet Kıskaç’ın bize 
temelleri sağlam bir sendika bırakmasının payı büyüktür. Buradan üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Türk 
Eğitim Sen Gölbaşı Temsilciliği adına saygılar sunarım.” dedi. 
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12. Strateji Geliştirme Ankara Bölge Toplantısı 
14.03.2009 tarihinde Midas Otel’de gerçekleştirildi. 

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ankara şubelerinin 
yönetim kurulu üyeleri, Kadın Komisyonu üyeleri ve 
ilçe temsilcileri toplantıda hazır bulundular. 
Toplantıda ilk olarak Genel Başkan İsmail KONCUK 
bir konuşma yaptı. Genel Başkan konuşmasında 
Türk Eğitim-Sen’in bölücülük ya da sarı sendikacılık 
yapmadığını belirterek; sendikamızın ilkeli, kararlı 
duruşundan asla taviz vermeyeceğini dile getirdi. 
Türk Eğitim-Sen’in, Türkiye’nin en büyük sendikası 
olduğunu hatırlatan Genel Başkan İsmail KONCUK, 
sendikamızın bu yıl da yetkili sendika olarak, toplu 
görüşme masasındaki yerini alacağını söyledi. Türk 
milli eğitiminin sorunlarına da değinen KONCUK, Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in eğitimde çağ atlattık 
sözlerini yaşanan gerçeklerden örnekler vererek eleştirdi. 
KONCUK şöyle konuştu: “Türkiye’de okul, derslik, 
öğretmen açığı varken, hangi çağı atladık? Ortaçağı 
atlamaktan bahsediyorsanız, bunu da tartışabiliriz. 
Mutsuz, huzursuz ettiğiniz eğitim çalışanlarıyla nasıl 
çağ atlarsınız? Çağ atlamak önce beyinde ve fikirlerde 
başlar. Siz kendi beyninizi zincirlere hapsederseniz, çağ 
atlamaya da hazır değilsinizdir.” Milli eğitimde yaşanan 
usulsüzlere, hukuksuzluklara da değinen KONCUK, 
kirli ilişkilerle yapılan atamalara dün ve bugün olduğu 
gibi yarın da karşı duracaklarını belirtti. Üniversitelerin 
içinde bulunduğu sorunlara da dikkat çeken Genel 
Başkan İsmail KONCUK, YÖK’ün antidemokratik 
uygulamalarına devam ettiğini söyleyerek, üniversitelerin 
bir an önce demokratikleşmesi ve bilimsel çalışmaların 
merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade etti. 
Genel Başkanın konuşmasının ardından Genel Mali 
Sekreter Seyit Ali KAPLAN, Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ ve Genel 
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Talip GEYLAN birer 
konuşma yaparak çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.
Toplantının öğleden sonraki bölümü de Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa KIZIKLI’nın 
sunumu ve yönetimiyle devam etti. İstatistiklerin 
değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, beyin fırtınası ve 
çeşitli sunumların izlenmesi şeklinde geçen ve tam gün 
süren toplantıda bütün katılımcılar fikirlerini belirttiler; 

sendikal avantajları ve dezavantajları belirlediler. Ayrıca önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler de tespit 
edildi, kararlar alındı. 

12. STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLGE TOPLANTISI 
ANKARA’DA YAPILDI
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SİVAS HİZMET BİNASI AÇILDI

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı diğer 
sendikaların yeni hizmet binasının açılışı 13 Mart Cuma 

günü dualarla gerçekleştirildi. 
Açılış programına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan 
AKYILDIZ, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Türk Büro-Sen 

Genel Başkanı Fahrettin YOKUŞ, Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Genel Başkanı Hazım Zeki SERGİ, Türk Ulaşım-Sen Genel 
Başkanı Nazmi GÜZEL ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Önder KAHVECİ ve Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ da katıldılar.
Açılış törenine Sivas’taki sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin yanı sıra kalabalık bir üye topluluğu iştirak 
etti.
Yeni hizmet binasının, Türkiye Kamu-Sen hareketinin 
Sivas’taki güçlü geleceğine vesile olmasını temenni 
ediyoruz.
Sivas açılışının ardından Yozgat’a geçen Genel Merkez 
heyeti, Kamu-Sen İl Temsilciliğinin düzenlediği istişare 
toplantısına iştirak ettiler. Toplantıda Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk da birer konuşma yaptılar. Yoğun 
katılımın gözlendiği toplantıda Türkiye Kamu-Sen Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş bir sunum 
takdim etti. 

Benlik kavramı, bireyin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan 
bilgileri ifade eder. Benlik saygısı ise; kişinin kendisi hakkındaki 

görüşlerini, kabul edilme ve edilmeme beklentilerinin bütünüdür.
 Araştırmacılar, benlik saygısının gelişiminde ideal benlik ve gerçek 
benlik kavramlarını ortaya atmışlardır ( Buluş ve ark. 2007). Gerçek 
benlik bireyin sahip olduğu özellikler, ideal benlik ise sahip olmak istediği 
özelliklerdir. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark olumlu veya olumsuz 
benlik saygısının gelişimini büyük ölçüde etkileyecektir. Bu duruma 
bakıldığında benlik saygısının kişinin kendini gerçekleştirmesiyle ilgili 
olduğu görülmektedir. Birey kendisi hakkındaki bu değerlendirmeyi 
alışılageldiği biçimde sürdürme eğilimindedir. Fakat bireye bazı benlik 
saygısı geliştirme programları uygulanırsa bireyin benlik saygısı 
yükselebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar vardır. Örneğin, ilköğretim 
ikinci kademe öğrencilerine benlik saygısı geliştirme programı 
uygulanmış ve bu programın sonucunda bireylerin benlik saygısı 
güçlenme yönünde eğilim göstermiştir( Çeçen ve ark.2007). 
Buradan hareketle kadınlarımızın başta annelik olmak üzere hayatın 
her alanında oynayacağı rolleri daha etkili ve daha sonuca dönük bir 
şekilde yerine getirebilmenin yolunun onların benlik saygılarının 
yükseltilmesinde geçtiği kanaatindeyim. 
Kısaca benlik saygısının yüksekliğiyle işe yaradığını, üretebildiğini 
bilmenin ve yaptıklarının fark ve takdir edildiğinin hissedebilmesi 
arasındaki denkliği vurguladıktan sonra anasınıflarından başlayarak kız 
çocuklarımıza ve yetişkin eğitimleriyle kadınlarımıza benlik saygılarını 
yükseltici imkânları geçerli kılmak zorunda olduğumuzdur. 
Eğitim programlarında her sınıf düzeyinde ders kitaplarının 
hazırlanmasına kadar bu hareket noktasından yola çıkmanın, bize 
hedefe ulaşma konusunda sağlayacağı katkıya istinaden; İlköğretimde 

okutulan Türkçe ders kitapları incelendiğinde işlenen konular, sunulan 
öyküler, tanıtılan ürünler, aktarılan düşünceler açısından sayısal olarak 
erkek düşünürlerin kadın düşünürlere oranı;

1. Sınıfta: %50

2. Sınıfta %79

3. Sınıfta %73

4. Sınıfta % 81

5. Sınıfta % 67

6. Sınıfta % 83 

7. Sınıfta % 68 

8. Sınıfta % 83 olduğu görülmektedir.

Bu oranın hiç olmazsa denkliğine özen göstermenin kız çocuklarımızın 
benlik saygılarının yükselmesine yardımcı olacağı düşüncesindeyim. 
Zira bir meslek sendikası olarak sendikal faaliyetlerimizin başarısının 
daha üst noktalara taşınmasında hanım meslektaşlarımızın katılımıyla 
gerçekleşeceği inancındayım. 

Sonuç olarak bir kız, bir erkek çocuğu olan bir ailede her ikisinin de 
annesinin bir kadın, çocukların ilk ve etkili eğitimcilerinin anneleri 
olduğundan yola çıkarak benlik saygısı yüksek babalar yetiştirmeye 
de kız çocuklarımızın zorunlu eğitim aşamasında; kadınlarımızın 
destek programlarla benlik saygılarının yükseltilmesine bağlı olduğunu 

söyleyebiliriz. 

BENLİK SAYGISI Hasan KARA
Türk Eğitim-Sen Güngören İlçe Temsilcisi
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EBS’DEN “SALI PAZARI” TAKTİKLERİ

EĞİTİCİ/ÖĞRETİCİLERİN SÖZLEŞMELERİNİ  
FESH EDEMEZSİNİZ

MUTEMET ÜCRETİ KESİNTİSİNE RED

Memurlar.net haber sitesinin, Hürriyet Gazetesi’nin yayınına 
dayanarak verdiği habere göre Eğitim Bir Sen’in Nevşehir 

Şube Başkanlığı, üye çalışmasını(!) teşvik etmek maksadıyla 
“Salı Pazarı” taktiklerine başvuruyor.
İşte sözkonusu haber:
SENDİKA ŞUBESİNDEN ÜYE PROMOSYONU
Eğitimciler Birliği Sendikası Nevşehir Şubesi, en çok üye 
kaydeden öğretmenlere gömlek, kravat ve Kozaklı İlçesi’nde 
termal tatil hediye edeceğini duyurdu.
Sendika şubesi, üyelerinin cep telefonlarına mesaj göndererek 
en fazla üye kaydeden öğretmene çeşitli hediyeler vereceğini 
bildirildi. ‘NEVSEHIREBS’ adı ile çekilen mesajda, “5 üye 
kaydedene gömlek ve kravat, 10 üye kaydedene takım elbise, 20 
üye kaydeden çift kişiye 2 günlük tatil hediye edilecek” duyurusu 
yapıldı.

Eğitimciler Birliği Sendikası’nın bu mesajı, kentte görev yapan 
diğer eğitimciler tarafından tepkiyle karşılandı. Türk Eğitim- Sen 
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, öğretmenlerin güvenini 
sağlayamayan sendikanın bu girişiminin eğitime leke sürmek 
anlamı taşıdığını söyledi. Uğur, şöyle konuştu:
“Bilindiği gibi her yıl sendikalar arasında üyelere göre yetki 
belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Başarılı çalışmaları ile 
eğitimcilerin güvenini kazanamayan sendikanın böylesine 
bir girişime kalkışması eğitime sürülmüş bir leke olarak kabul 
edilecektir. Öğretmenlerimiz rüşvet veya vaatlerle kandırılacak 
insanlar değildir.”
Bazı öğretmenler ise, sendika yöneticilerinin yerel seçim havasına 
kapılıp bu mesajı gönderdiğini öne sürdü. 
http://www.memurlar.net/haber/133434/ 

Sendikamız tarafından, sözleşmeli Eğitici/Öğretici 
görevinde istihdam edilenlere imzalatılan Hizmet 

Sözleşmesi’nin 8/b maddesinin iptali için Milli Eğitim 
Bakanlığı’na yazı yazıldı.
Hizmet Sözleşmesi’nin 8. maddesinin a fıkrasında 
sözleşmenin hangi hal ve şartlar altında feshedileceği 
belirlenmiştir. Son derece kapsamlı olan bu belirlemelere 
rağmen, sözleşmenin ”b” fıkrasında idarenin “bir ay önce 
ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin” sözleşmeyi 
feshetme yetkisi ne anlama gelmektedir?
Sözleşmenin feshine yönelik hususlar ayrıntılı olarak 
belirtilmesine rağmen, idareye keyfi ve sınırsız bir yetki 
tanıyan 8. maddenin “b” fıkrası, hukuk normlarına ve 
insan haklarına aykırıdır. Sözleşmenin 8. maddesinin “b” 
fıkrası ile idare sözleşmeli çalışanlar üzerinde bir baskı 
yaratmaya, “görevinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın, ne 
kadar verimli çalışırsanız çalışın, yönetmelik ve kanunlara 
uygun davransanız da, benim bütün bunlara rağmen, 
sözleşmeyi gerekçe göstermeden feshetme yetkim vardır. 

Ayağınızı denk alın” demek istemektedir. 8. Maddenin 
“b” fıkrasının baskısı ile sözleşmeli çalışanların dünyada 
gelişen insan haklarından, buna bağlı olarak örgütlenme 
ve haklarını arama imkânından yararlanabilmesi mümkün 
değildir. Dolayısıyla sözleşmenin 8. maddesinin “b” fıkrası 
bu yönüyle de adam kayırmaya yöneliktir ve İPTALİ 
EVRENSEL HUKUK KURALLARINA VE İNSAN 
HAKLARINA UYGUNDUR.
Sebep gösterilmeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin 
feshine imkan tanınması hukuka aykırıdır.
Konu ile ilgili Danıştay 12. Dairesi 17.10.2006 gün ve 
2006/3643 Esas Sayılı Kararı ile yürütmenin durdurulmasına 
dair karar verilmiştir. Ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı 
karara itiraz etmiş olup Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu 
18.01.2007 gün ve 2006/1491 Sayılı Kararı ile de itiraz 
reddedilmiştir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu yargı 
kararlarını da uygulamamaktadır. Bu sebeple Milli Eğitim 
Bakanlığı nezdinde hukuki girişimlerde bulunmaktayız. 

Sendikamız Türk Eğitim Sen üyesi Devrim Sinan 
Karavelioğlu’nun başvurusu üzerine, Bursa 2. İdare 

Mahkemesi’nin 2007/1817E, 2008/736K sayılı kararı ile 
maaş ödemelerinin yapılması için okul dışından mutemet 
görevlendirilmesi ve bu işleme dayalı olarak maaşından mutemet 
ücreti kesilmesine ilişkin tesis edilen işlemin hukuka uygun 
olmadığı belirtilmiştir. 
Kararda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim 

kurumlarında görev yapan personelin parasal hakları ile ilgili 
hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurum dışından personel 
görevlendirilmesine ve görevlendirilen personelin ücretinin 
kurumda görev yapan personelin maaşlarından karşılanmasına 
hukuken imkan bulunmadığı vurgulanmıştır.
Bursa 2. İdare Mahkemesinin kararını sendikamızın internet 
adresinden temin edebilirsiniz.
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MEMURUN GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ KEYFİYETİNE SON

SÖZLEŞME FESHİNE DAVA AÇTIK

SÖZLÜ SINAVDA TORPİL BİTMELİ. YARGI KARARLARINI UYGULAYINIZ

ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ BİR HUKUK ZAFERİ DAHA!

Yüksek Öğretim  Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü Erciyes 

Yurdunda görev yapmakta olan Türk Eğitim Sen İş Yeri 
Temsilcisi Sayın Mustafa ÇANKAYA’nın görev yeri hukuka 
aykırı olarak değiştirilmiştir. Bu işlem üzerine Kayseri 
1.İdare Mahkemesi 20.02.2009 gün ve 2008/1009 Sayılı  
Karar İle Yürütmenin Durdurulmasına dair karar verilmiştir. 
Söz konusu karar 17.03.2009 tarihinde tebliğ olmuştur.
Söz konusu mahkeme kararı özetle; görev yerinin 

değiştirilmesini gerektirecek nitelik ve ağılıkta bir eylemin 
varlığı ortaya konulamadığından kamu yararı ve hizmet 
gerekleri gözetilmeden yapılan atama işlemi açıkça hukuka 
aykırı olduğundan dolayı yürütmenin durdurulmasına dair 
karar verilmiştir.
İlgili kararı
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News
&file=article&sid=1497
adresinden temin edebilirsiniz.

Türk Eğitim Sen üyesi sayın Derya SAMUR,  Kayseri 
İli Melikgazi İlçesi Osman Ulubaş İÖO.’da, 657 Sayılı 

DMK.Madde 4/B kapsamında sözleşmeli sınıf öğretmeni 
olarak görev yapmakta iken, doğum yapmış olması sebebiyle 
15.09.2008 ile 31.05.2009 tarihleri arasında aylıksız olarak 
izne ayrılmıştır.
Doğum sonrası izin süresi dahi dolmadan göreve başlamak 

için başvurmuştur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, Derya 
SAMUR’un doğum yaptığını gerekçe göstererek göreve 
başlatmamış, sözleşmesini fesih etmiştir.

Bu işlem üzerine Kayseri İdare Mahkemesinde 2009/15412 
Muhabere numarası ile yürütmenin durdurulması ve iptali 
dileği ile idari dava açılmıştır. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun sözlü sınavlar 
ile ilgili kararında sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt 

imkânlarından yararlanılarak yapılması gerektiği, komisyon 
üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulmasının 
gerekliliği, sözlü sınav öncesinde adaylara yöneltilebilecek 
soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerektiği ve sınav 
sırasında, adaylara hazırlanmış olan bu sorulardan kura yöntemiyle 
belirlenenlerin sorulmasının gerektiği vurgulanmıştır.
Bu devrim niteliğindeki yargı kararı, artık “akraba, tanıdık” 
ilişkileri ile devlet kurumlarında işe girmenin önüne çok önemli 
bir engel olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizde bir şeylerin değişimi 

adına bu yargı kararının bütün devlet kurumlarında göz ardı 
edilmemesi gerekliliğini tekrar ediyoruz.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı’na da bu kararı hatırlatarak 
bundan sonra Bakanlığın yaptığı bütün sözlü sınavlarda kararda 
belirtilen kriterlerin uygulanması gerektiğini yazı ile ilettik. 
Yazımız ile bu konu üzerindeki hassasiyetimizi tekrar dile 
getirmiş olduk.

Umuyoruz ki Bakanlık bu kararı görmezden gelmez…

http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file
=article&sid=1498

2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesi uyarınca Ankara 
Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ve 

aynı kanunun 33. maddesi uyarınca Doktor Araştırma Görevlisi 
olarak atanmak isteyen üyemizin başvurusu Akademik Kurul 
kararı ile ihtiyaç yoktur gerekçesi ile reddedilmiştir.
Bu işleme karşı yerel mahkemeye dava açılmış; ancak yerel 
mahkemece, her zaman olduğu gibi kurul kararlarının yargıya 
intikal ettirelemeyeceği  gerekçesi ile red kararı verilmiştir. Bunun 
üzerine sendikamız avukatı tarafından takip edilen dava Danıştay’a 

temyiz edilmiş ve Akademik Kurul kararlarının yargıya konu 
edilebileceği net bir biçimde ifade edilerek yerel mahkemenin 
kararı bozulmuştur. Bu karar ile birlikte, aynı durumda olanlar 
Akademik Kurul kararlarına karşı, bu karardan itibaren yargıya 
gidebilecektir. Bu karar 50-d ve 33-a kapsamında görev yapan 
üniversite çalışanlarının kurul kararlarına karşı yargıya gitmesi 
yolunu açmıştır. Üniversitelere tanınan takdir yetkisi bu karar ile  
kısıtlanmıştı. 
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4-C’LİLERLE HÜKÜMETE KIRMIZI KART GÖSTERDİK

Türk Eğitim-Sen, 4-C’li personelin sorunlarını gündeme 
taşımak ve protesto etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı önünde 3 Nisan 2009 Cuma günü bir eylem yaptı. 
Eyleme, Türk Eğitim Sen tarafından Ankara’ya davet edilen 
81 İlden  4/C temsilcileri katıldı. Eylemde, ayrımcılık yapılan, 
ekonomik soykırıma tabi tutulan, iş garantisi olmayan, hasta 
olması adeta yasaklanan 4-C’liler feryatlarına kulak verilmesini 
istedi ve hükümete KIRMIZI KART gösterdi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Genel 
Merkez Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu eylemde 
4-C’liler; “Adalet dediniz, hakkımızı yediniz”, “İşçi miyiz, 
memur muyuz? Biz neyiz?”, Mağdurdan aldılar, Dişli’ye 
verdiler”, “Bakan çalışana sahip çık”, “Ankara Ankara duy 
sesimizi, bu gelen mağdurun ayak sesleri”, “Vur vur inlesin, 
hükümet dinlesin” şeklinde sloganlar da attı.
Eylemde bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail KONCUK şunları söyledi:
“Özelleştirme mağduru olan ve 657 sayılı kanunun 4-C 
maddesine göre kamuda istihdam edilen personel bugün birçok 

sorunla karşı karşıyadır. Ocak 2009 itibariyle Türkiye’de 21 bin 
193 kişi 4-C kapsamında çeşitli Bakanlıklarda kısmı zamanlı 
olarak çalıştırılmaktadır. Bunlardan, Milli Eğitim Bakanlığında 
çalışan 4-C’li personel sayısı 10 bin 338’dir. 4-C’liler Milli 
Eğitim Bakanlığının en mağdur kesimini oluşturmakla birlikte 
büyük hak kayıplarıyla da karşı karşıyadır.
-  4-C’lilerin bir sonraki yıl görevine devam edebilmesi için 

her yıl yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanması 
gerekmektedir. Bu nedenle 4-C’lilerin iş garantileri yoktur. 
Sözleşmeleri 10 ayda bir yenilenmektedir. Kaderleri ise 
amirlerinin iki dudağı arasındadır. Amir istediği taktirde 
4-C’li personelin sözleşmesini feshedebilir. 

- 4-C’liler 600-700 TL’ye geçimlerini sağlamaya 
çalışmaktadır. Üstelik sözleşmeleri 10 ayda bir yenilendiği 
için 2 ayda maaş alamamaktadır. 4-C’lilerin maaşını bir yıla 
vurduğunuzda ellerine geçen rakam aylık 500 ila 583 TL 
arasındadır. Türkiye Kamu-Sen’in verilerine göre 4 kişilik 
bir ailenin yoksulluk sınırı 2 bin 761 TL’dir. Yoksulluk 
sınırının bu kadar yükseldiği bir dönemde 4-C’liler resmen 
açlığa mahkûm edilmektedir. Hatta 4-C’li olarak istihdam 
edilen 10 kişi intihar etmiştir. 

-  4-C’lilerin 2009 yılında maaşlarına sadece yüzde 4 zam 
yapılmıştır. Bir yıl baz alındığında bu zammın ne denli 
gülünç olduğu görülecektir. Hayatın giderek pahalandığı, 
krizin toplumun her kesimi vurduğu günümüzde, yüzde 4 
zamla kimse mucizeler yaratılmasını beklememelidir. 

-  4-C’li personel emeklilikte de büyük hak kayıpları 
yaşayacaktır. Emekli olabilmek için hizmet sürelerini 
doldurmaya çalışan bu insanların eline geçecek emekli 
aylığı geçimlerini sağlamaya yetmeyecektir.

-  4-C’li personel 4 ay içinde 2 gün hasta olabilir, iki günden 
sonraki her hastalık günü için  maaşı üzerinden bedel 
ödemek zorundadır. Bu durum, 4-C’lilere hasta olmanın 
bile yasaklandığını ortaya koymaktadır. 

-  Parası olmayan 4-C’li personelin üç kuruşluk maaşıyla 
nasıl tedavi olması beklenebilir? 4-C’li personel kuş kadar 
maaşını tedavi masraflarına ayırınca elinde ne kalacaktır, 
ne yiyip, ne içecektir, çocuklarının masraflarını nasıl 
karşılayacaktır, ailesinin geçimini nasıl sağlayacaktır?

-  4-C’li personelin denge tazminatı, sosyal ve özlük hakları, 
tayin, terfi durumları yoktur. 4-C’lilerin statüleri belli 
değildir.

-  4-C’li personel yaptığı verilen görevi bitirene kadar çalışmak 
zorunda ve bunun için fazla mesai ücreti almamaktadır.

- Sendika üyesi olmak bile 4-C’lilere çok görülmektedir. 
Mahkeme kararlarına rağmen Hükümet 4-C’lilerin sendika 
üyeliği konusunda tek bir adım atmamakta, hem hukuki 
hem de uluslararası sözleşmeleri çiğnemektedir.  
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Baharın gelişi; ilk gün, ergenen 
gün… 
Cemrenin hava, su ve toprakla 
buluştuğu günlerde; bir çiçek, 
hışır karlar arasından başını 
uzatır…  Uzattığı anda da 
etrafını ateşiyle yakar, eritir… 
Sonra, nazlı gelin edasıyla yine 
karlara çevirir yüzünü akça, 
maviliğince… Kardelendir o; 
bazen çiğdem, bazen nevruz olur 
adı…

O gün, o ulu gün, ulusun günüdür… Ergenen gündür, 
Ergenekon’dur... Bayramdır ki, dört yüz senenin sonunda 
karlar arasından demir dağları yetmiş körükle eritip, dünyaya 
tekrar başını uzatarak, ben, “buradayım” demektir.  Dizliye 
diz çöktürmek, başlıya baş eğdirmektir. Oğuz töresince…  
İki tigin gidip, bin atlı dönmektir, gün dönümünde…
Tarihte bilinir ki, takvim başlangıcı için önemli bir olay 
olması gerekir. İşte, O gün, Ergenekon’dan çıkış günü, 
yeni gündür... Türk takviminin de başlangıcı olur… O ulu 
gün, kurtuluş günüdür, bayramdır. Her yıl örsün üzerinde 
demir döverek, önce Kağan, sonra tiginler, beyler, ulu 

günü hatırlatırlar…  Kıyat’a, Nüküz’e selâm gönderilir… 
Şaman o gün: “Yüce Gök Tanrı’nın ilk defa gürlediği; yağız 
yer, altmış türlü çiçeklerle ilk defa bezendiği; altmış türlü 
hayvan sürülerinin ilk defa kişnediği ve melediği zaman 
sen Türk’ün Atası yaratıldın” diyerek duasına başlar… Yeni 
günde yeniden dirilmek, bolluk ve bereket diler… Tohumlar 
serpilir, ağaçlar budanır…
Bu ulu günde gelin, yeniden birlik dileyelim… Genç kızlar 
boncuk atsın suya, maniler söylesinler dirlik üstüne… 
Gökbörü oynasın yiğitler, cirit atsın delikanlılar, salıncakta 
salınsın çocuklar… Ateşler yakılsın ki, kötü günlerin 
üzerinden atlayalım… Yedi aile, yedi çeşit katsın ki; içinde 
Almatı, Taşkent, Bakü, Ankara, Lefkoşa, Aşkabat ve Bişkek 
olsun. Adı da “Semeni” olsun,  “Bibi Fatma’nın Yemeği” 
olsun…
Yeni günde;  bir olmak, iri olmak, diri olmak gerekir… Hun, 
Göktürk, Uygur olmak; Kazak, Kırgız, Özbek, Azeri olmak; 
Altaylardan Adriyatik’e  “Ulu Günde”  “ulu olmak” gerekir 
ki, adı “Türk” olsun, kardelen kadar ak tek yürek olsun! Bu 
bayramın adı “Türklük Günü” olsun!...
Ergenekon Bayramınız, Ulu Gününüz, Nevruzunuz, Yeni 
Gününüz kutlu olsun!... 

ERGENEN GÜN Ali ŞAHİN                                                                                        
İzmir 2No’lu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri 

Türk Eğitim Sen Muğla Şubesi’nin davetlisi olarak Muğla’ya gelen Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. İsmail 

DOĞAN 27.02.2009 tarihinde Muğla İl Özel İdare Salonunda “Yeni Kıtada Türk İzleri” konulu bir konferans verdi. 
Doğan konferansında, yalnızca hamaset olarak değil ilmi delillerle Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi gereğince İslamiyet 
öncesi Kızıl Elma, İslamiyet sonrası İlay-ı Kelimetullah hedefleri doğrultusunda dünyaya yayılan Türklerin izlerini anlattı. 
Meksikada, Guatemalada yaşayan Siuların, Mayaların, Azteklerin Türklerin yaşayışı ile olan müthiş benzerliklerini  
anlattı.

TÜRK EĞİTİM SEN MUĞLA ŞUBESİNİN KİTAP 
OKUMA KULÜBÜ ÇARŞAMBA SOHBETLERİNE 
SİNAN NALÇACI’NIN “İYİ GEÇİNME SANATI” 

ADLI BİR SEMİNER’İ İLE DEVAM ETTİ. 

BİR YANLIŞ ATAMAYI DAHA DÜZELTTİRDİK

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği doğrultusunda, Kilis ilinde 11 Temmuz 2008 tarihinde yapılan 
Müdür Yardımcılığı atamalarında üyelerimizin tercihleri dikkate alınmadan atamaları yapılarak haksızlığa maruz 

kalmışlardı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız yazışmalar sonucunda üyemiz Cemil KAMA’nın müdür yardımcısı olarak dördüncü 
tercihine yapılan ataması iptal edilerek birinci tercihi olan kuruma ataması gerçekleştirildi. Ayrıca Ömer KARAKAYA’nın 
ise sicil puanındaki yanlışlık da düzeltildi. 
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TACEDDİN DERGAHI ZİYARET EDİLDİ

TEDAVİ YOLLUKLARI ÖDENİYOR
VALİLİKLERDEN BİLGİLERİ İSTEDİK

İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 88. yıldönümü 
münasebetiyle, sendikamızın da destekleriyle 

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, Akif’in marşı 
yazdığı mekan olan Taceddin Dergahı’nda bir anma 
programı düzenlendi.
“İstiklal Marşı’nın Yazıldığı Yerde Okunması” 
teması ile düzenlenen programa Genel Başkan İsmail 
KONCUK, Genel Sekreter Yaşar YENİÇERİOĞLU, 
Genel Mali Sekreter S.Ali KAPLAN, Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, Genel 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ ile 
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Talip GEYLAN 
da katıldılar. 
Programda sivil toplum örgütlerini temsilen Mehmet 
Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet 
Doğan, dergahı orjinaline göre restore ettiren kurumu 

temsilen Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül birer konuşma 
yaptılar. Daha sonra programın anlamına uygun olarak Yıldırım Beyazıt Lisesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı  
okundu.. 

Görev yaptıkları yer dışında tedavi amacıyla 
gönderildikleri yerlerde 2008 yılından bu tarafa 

tedavi gideri olan yol ve konaklama giderlerini alamadığını 
beyan edin çok sayıda üyemizin sendikamızı aramaları 
sonunda konuyu bakanlık yetkililerine zaman, zaman 
taşımıştık.
Kurum İdari Kurulunda tedavi ile ilgili her türlü giderlerin 
zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması 
konusunda 26.10.2007 tarihine karar alınmış, alınan 
karar 25.03.2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Kurum 
İdari Kurulu Çalışma Raporunda da belirtilmişti. Ancak 
karardan bu tarafa bir çok eğitim çalışanı 17 ay geçmesine  
rağmen tedavi Yolluklarını alamadığı şikayeti devam 
edince, Genel Başkanımız İsmail KONCUK tarafından 
24 Mart 2009 tarihinde “Eğitim Çalışanlarının Tedavi 
Yollukları Neden 17 Aydır Ödenmiyor?” başlıklı basın 
açıklaması yapılmıştır.
Yapılan basın açıklamasına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK “Biz öğretmenlerimizin maaşını da ücretini de 
yolluğunu da ödüyoruz” diyen açıklaması gelmişti. Bu 
açıklamaya eğitim çalışanları şaşkınlıklarını belirten 

yorumlarla cevap vermişti. Sayın Bakanın açıklaması 
üzerine 25 Mart 2009 tarihinde sendikamız Genel Başkanı 
İsmail KONCUK tarafından “Bakan Çelik Tartışma Değil 
İşini Yapmalıdır” konulu basın açıklaması yapılmıştır.
26 Mart 2009 tarihinde “Tedavi Yolluğu Mağduriyeti 
TBMM’ye Taşındı” haberini yaptık. Bu haberde  
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen 2008 yılı tedavi 
yolluklarının ödenek yetersizliğinden dolayı ödenmediği 
yazılarını yayınladık.
Tedavi yolluklarında yaşanan sorunların giderilmesi,  
ödemelerin yapılması düşüncesiyle şubelerimize ve 
tüm İl Valiliklerinden  tedavi yolluklarını alamayanların 
sayılarını ve ödenmeyen para miktarlarını istedik.
Girişimlerimiz yine sonuç vermiş olmalı ki; Mersin 
İlimizde tedavi yolluklarının  iki gündür ödenmeye 
başlandığı haberlerini aldık. Bunu çok sevindirici 
buluyoruz. Dileriz en kısa süre içerisinde diğer illerde de 
eğitim çalışanlarının tedavi yollukları ödenir ve gerekli 
tedbirler önceden alınarak bundan sonra bu türde sorunlar 
yaşanmaz. 
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94. Yıldönümünde 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi’ni 

hatırladık, hatırlattık. 1915’den 
günümüze değişen ne var? 
Ülkemiz ile ilgili gelişmeleri 
yakinen takip eden gerçek 
aydınlar bunun farkındadırlar 
ki, 1915’den günümüze değişen 

hiçbir şey yoktur. Emperyalist güçler o gün ulaşamadıkları 
emellerine ulaşabilmek için ellerindeki topu tüfeği bıraktılar. 
Ama boğazlar ve sadece ve yalnız Fatih’in olan İstanbul ile ilgili 
emellerine ulaşma yolunda ellerinden geleni yapmaya devam 
etmekteler. Soruyorum onlara: Neyin peşindesiniz? Amacınız 
nedir? Siz hiç tarih bilmez, siz hiç tarih okumaz mısınız? 

Sizin ulaşmaya çalıştığınız bu topraklarda sadece Fatih fetih 
yapabilmiştir. Bu fethin dünya var olduğu sürece başkasına nasip 
olmayacağı biz Müslümanların kutsal kitabımız olan Kur’an-ı 
Kerim’de mevcuttur. Boşa hayalleriniz nedendir? “Şu boğaz harbi 
nedir? Var mı ki dünyada eşi?” diye başlayan dizeleri yazan o 
muhteşem adam dizelerinde ne de güzel anlatmıştır tüm gerçekleri 
olanca açıklığıyla. Bu topraklarda yaşayanlar 1915’de nasıl bir 
araya geldi iseler bu ülke o zorluğu tekrar yaşayacak olursa emin 
olunuz ki yine tek yürek olacaklardır. 1915’de yaşayanlar hiç 
ölmediler, hiç ölmeyecekler ve sanılmasın ki, sadece 18 Mart’ta 
hatırlanırlar.
Bu topraklarda güneş yalnızca fetih sahibi Fatih’in torunları için 
doğar. 

ÇANAKKALE Sami  ÖZDEMİR 
İzmir 1 No’lu Şube Başkanı

GENEL BAŞKAN KÜTAHYA’DA  
ZİYARETLERDE BULUNDU

Genel Başkan İsmail KONCUK ve Genel Mali Sekreter S.Ali 
KAPLAN 15-16 Mart 2009 tarihlerinde Kütahya’da ziyaretlerde 

bulundular.
15 Mart Cumartesi günü saat 15.00’de Tavşanlı İlçe Temsilciliği’nin 
hizmet binasının açılışını yapan İsmail KONCUK aynı gün Kütahya 
Çınar Otel’de yapılan toplantıda Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
Şube Başkanları, İlçe Temsilcileri ve İşyeri Temsilcileriyle saat 18.00’de 
bir araya geldi. Toplantılarda yaptığı konuşmada sendikal gelişmeler 
ve güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan 
KONCUK sendikalaşmanın önemi üzerinde de durarak “Ülkemizde şu 
anda ciddi bir sıkıntı, siyasi ve ekonomik bir kaos yaşanmaktadır. Bu 
karışık ve belirsiz ortam en çok kamu çalışanlarını rahatsız etmektedir. 
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz kamu çalışanlarını perişan 
etmiştir. Hükümetin bir defa olmak kaydıyla memurlara vermeyi 
düşündüğü ücret çözüm olmayacaktır. Bu paranın en az bir yıl süreyle 
memura verilmesi gerekir. Aksi taktirde kamu çalışanları bu sıkıntıyı 
atlatamayacaktır.” Şeklinde konuştu. Aynı gün yerel televizyon ve 
gazetelere de demeç veren Genel Başkan eski TBMM Başkanı ve Manisa 
Milletvekili Bülent ARINÇ’ın İstiklal Marşı ile ilgili konuşmasına 
değinerek “Bu açıklamayı şiddetle kınıyorum. Hangi amaca hizmet 
ettiğini anlamakta güçlük çekiyorum. İstiklal Marşı sadece bir marş 
değil aynı zamanda bir duadır. Bu güzel marşın okunması neden bunları 
rahatsız etmektedir. Bu açıklamaya destek verenlerin kimler olduğu da 
düşünülecek olursa amacın ne olduğu biraz daha ortaya çıkmaktadır. Biz 
Türk Eğitim-Sen olarak İstiklal Marşımızı okumaktan ve dinlemekten 
gurur duymaktayız. Bu tür açıklamaları yapanları ve destekleyenleri 
şiddetle bir defa daha kınıyorum.” dedi.   
16 Mart Mart Pazartesi günü de Kütahya Valisi, Dumlupınar Üniversitesi 
Rektörü ve İl Milli Eğitim Müdürünü ziyaret eden İsmail KONCUK, aynı 
gün saat 19.30 da Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı’nda Türk Eğitim-
Sen Kadın Kolları’nın tertiplediği “Türkülerle Çanakkale” programına 
katıldı. Burada yaptığı konuşmasında ise Çanakkale Savaşı’nın önemini 
anlatan Genel Başkan İsmail KONCUK gündemdeki genel konulara da 
değinerek programı hazırlayanlara teşekkür etti.  
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Ne yazık ki ülkemizde kadınlar hala hak 
ettikleri statüde değiller. Ezilen kadın, 

şiddet gören kadın, töre cinayetine kurban 
giden kadın, cinsel istismara uğrayan 
kadın...
Bu saydıklarımız kadının bugünkü 
portrelerinden yalnızca birkaçıdır. Öyle ki, 
bırakın siyasette ve karar mekanizmalarında 
söz sahibi olmayı, kadın çalışma yaşamında 
bile tam anlamıyla yer alamamaktadır. 
Erkek egemen bir toplum modelinin ön 
planda olması; kadının ezilen, bağımlı, 
yönetilen olmasını da beraberinde 

getirmektedir. Kadına biçilen görevlerin 
niteliğinden olsa gerek, kadın hep ikinci plana atılmıştır hatta kimi 
zaman kadın kendisini ikinci plana atmıştır.  
Bakınız istatistiklere göre; her 4 kadından 3’ü şiddet görüyor. 4 
milyonu aşkın kadın okuma-yazma bilmiyor. Nüfusun yarısını 
oluşturan kadınların Meclis’teki temsil oranı ise sadece yüzde 4.2 
Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranları son derece düşük. 
Erkeklerin yüzde 69.5’i, kadınların ise sadece yüzde 25.1’i işgücüne 
katılıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi kadın horlanıyor, dışlanıyor, 
sosyal hayatta kendini kabul ettiremiyor, yeri geliyor silahların 
gölgesinde yaşıyor. 

Oysa Türk kadını Ulu Önder Atatürk sayesinde yeni haklar elde etmiştir. 
Kadın hakları için mücadele eden, Türk kadınının modern dünyaya 
entegrasyonunu sağlayan, kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, 
Türk kadınının siyasi hayata da katılımını sağlayan Atamız, çağdaş bir 
cumhuriyet kadınının nasıl olacağını dünyaya göstermiştir. 
   Kadın sorunları ezelden beri vardır. Bu sorunlara duyarlı yaklaşarak, 
kadınların mücadelelerine destek vermek hepimizin görevidir. 
Erkeklerle aynı kulvar da yürüyen kadınlarımıza karşı yapılan 
ayrımcılık ve istismarın ortadan kaldırılması için el ele vererek, 
kazanımlar elde edebiliriz. Kadın hakları, kadın sorunları her yıl 8 
Mart’ta hatırlanmamalı, tüm günlerin 8 Mart duyarlılığında geçmesi 
için gerekli düzenlemeler bir an evvel yapılmalıdır. Bunun içinde 
toplumun eğitilmesi ve toplumun zihin  yapısının değişmesi esastır.
       Cinsiyet ayrımcılığına karşı kadınlarla her zaman omuz omuza 
duran, kadınları ikinci sınıf gören zihniyete karşı mücadele veren, 
kadınları baş tacı yapan Türk Eğitim-Sen, kadın haklarına büyük 
bir duyarlılıkla yaklaşmaktadır. Bu bağlamda en büyük arzumuz; 
8 Mart’ların yalnızca kadınların sıkıntılarının dile getirdiği, kadın 
haklarından dem vurulduğu, kadın ayrımcılığının ve istismarının 
önlenmesi konusunda neler yapılabilir sorusunun tartışıldığı bir 
günden öte mevcut problemlerin çözümü için genel mutabakatın 
sağlanarak, gerekli adımların atıldığı bir gün olmasıdır.  

Türk Eğitim- Sen Çorum Şubesi Çanakkale Zaferi’nin 94. 
yıldönümü münasebetiyle bir kutlama programı düzenlendi. 

Programa Kamu-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ve 

üyelerinden de yoğun katılım gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve 
saygı duruşunun ardından okunan Kuran-ı Kerim’le başlayan  
program, Çanakkale şehitlerini anlatan slayt gösterileri ve 
öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etti. 
Programda bir konuşma yapan Çorum Şube Başkanı 
Mahmut Alparslan, Çanakkale’nin Anadolu topraklarının 
vatanlaştırılmasında 1000 yıllık mücadelenin sonucunun 
alındığı, Haçlı zihniyetinin maskesinin bir kez daha düşürülerek 
paramparça edildiği yer olduğunu söyledi.
Program üyelerimizden oluşan müzik grubunun Çanakkale ile 
ilgili söylediği marş ve şarkılarla sona erdi.  

KADININ STATÜSÜ

ÇORUM ŞUBESİ ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ ANDI

Ebru DEDEOĞLU
Eskişehir Türk Eğitim-Sen 

 Kadın Komisyonu Başkanı

İzmir 3 Nolu Şubemize bağlı Urla Temsilciliği’nin düzenlediği gecede üyelerimiz 
gönüllerince eğlendi.

Şube Başkanı Adnan SARISAYIN programda yaptığı konuşmada, eğlencenin  
tertiplenmesinde  emeği geçen Urla temsilcilerimiz Hasan TÜRKOĞLU ve Murat 
TAŞPINAR’a  ve katılan üyelerimize teşekkür etti.
Yetki mücadelesinde 15 Mayısta Türk Eğitim-Sen’in bu yılda zaferle çıkacağını, bir 
kez yükselen Türk Eğitim-Sen bayrağının bir daha inmeyeceğini belirtti. Sendikasız 
eğitim çalışanının kalmaması için kampanya başlattı. 

URLA’DA COŞKULU GECE
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Sendikacılık tarihinin hiçbir döneminde görmediğimiz ilkel 
sendikacılık anlayışına şahit olduğumuz 2009 Türkiye’sinde 

eğitimciler üzerinde utanç duyulacak pazarlıklar yaşanmaktadır. 
Hepimizin bildiği gibi değişik sendikalar hizmet vermektedir. Ancak 
bu sendikalardan birisi var ki sendikacılık yerine pazarlamacılık iş 
kolunda koşmaktadır. Evet… Aklınızdan geçen isimi duyar gibiyim. 
Siz anladınız onu!
Biz, sendikacılığın dürüst, ilkeli, mücadeleci ve kararlı bir güç 
birliği ile hak arama mücadelesi olarak tanımlıyoruz. Oysaki bu 
sendikanın Genel Başkanı; sendikanın bir menfaat örgütü olduğunu 
iddia etmekte ve iki cihan saadeti vaat etmektedir. Menfaat üzerine 
kurulan bu sendika zaten başından sakat doğmuştur. Menfaatler 
bireyselleştirilmiş, eğitimcilerin yönetici yapılması ve benzeri 
atamalarının yapılacağı masallarıyla üye sayılarını çoğaltma yolunu 
seçmişlerdir.
 Yönetici atamalarının bazı illerde başlaması, hatta bazı illerde 
sonuçlanması ile bu balonlarının söneceğini anlayan sendika 
paniklemiş ve yeni taktikler geliştirmişlerdir. Aslında eğitim 
çalışanlarını bir bütün olarak değerlendirip herkesin çalışma şartlarını 
iyileştirmek ve huzurlu bir eğitim ortamı hazırlamak için gerekli 
adımları atsalar yeni bir taktik aramaya ihtiyaç duymayacaklardı. 
Yani yeniden Amerika’yı keşfetmeye gerek yok. Ama başında da 
dediğimiz gibi doğuşu sakat olan bu sendikanın eğitim çalışanlarının 
yarasına merhem olmalarını beklemek hayalcilik olurdu zaten.
Hükümetin kırık bastonu olmayı kendilerince itici bir güç 
zannettikleri için sendikacılık adına ortaya somut herhangi bir şey 
koyamayan sendikayı bu rüzgâr bile yetkili yapamamıştır. Yetki 
yolunda her yolu mubah gören bu sendika pazarlamacılık alanında 
kendini geliştirmeye karar vermiştir. Yaz günü, Temmuz’da bir torba 
kömüre geleceği ile ilgili kararı ipotek altına koyan insanların varlığı 
bu sendikanın iştahını kabartmıştır. Perşembe Pazarından Çıfıt 
Çarsısına giden yolda yalpalayarak yürüyen bu anlayış eğitimcilerin 
gururunu incitmektedir.

Sendikaya üye kaydetme karşılığında gömlek, kıravat, takım elbise, 
çanta ve tatil gibi kampanyalarla eğitim çalışanlarını pazarlanacak 
bir mal olarak gören bu anlayışı şiddetle kınıyorum. Bu anlayış, 
sendikacılık tarihinde yüz karası bir leke olarak kalacaktır.
 Hükümetin yandaşlığına soyunan, bunu yaparken de yalanlarla 
insanları kandırmaya çalışan bu topluluk, sendikacılığı bitirmek 
üzere hormonlanarak arenaya çıkarılmış bir anlayışın eseridir. Türk 
Eğitim Sen’in sendikacılık adına yaptığı hukuksal mücadeleyi bile 
hükümetle kavga sebebi sayan, hükümetin bu kavgadan dolayı 
eğitim çalışanlarına düşman olduğunu söyleyen ve Türk Eğitim Sen 
üyelerini bu şekilde ikna ederek istifa ettirmek ve kendi sendikalarında 
oldukları taktirde yetkiyi alacaklarını ve kavganın sona ereceğini, 
dolayısıyla eğitim çalışanlarının daha fazla hak elde edeceği yalanını 
söylemektedirler.
Ancak bizim sendikal anlayışımızın hükümetlere bağımlı 
olmadığını, bizim kavgamızın daha müreffeh bir Türkiye için 
olduğunu anlayamamışlar. Söylemler bölgelere göre farklılık da 
gösterebilmektedir. Andımız ve törenlerden rahatsız olup, farklı 
dillerde eğitim talebinde başka bir sendikayla da yarışmaktadırlar. 
Böyle bir sendika ile aynı şeritte yürümek bile bizleri derinden 
yaralamaktadır.
  Hem Türk Eğitim Sen’in yasal zeminde yaptığı mücadeleyi eleştirip 
hem de Türk Eğitim Sen’in kazanımlarına deyim yerindeyse sırt üstü 
yatarak gökteki Ay’ı kuyudan kurtardığını zanneden bu sendikayı, 
eğitim çalışanlarının haklı mücadelesinde koşarken görmek 
istiyoruz.
Eğitim çalışanlarının haklı mücadelesinde hem çalışanların 
sorunlarını çözmek için mücadele eden hem de Türk Milletinin var 
olma davasını kendine görev kabul eden Türk Eğitim Sen, vatanını 
ve milletini seven, ilkeli, dürüst ve onurlu insanlarla her zaman 
güç birliği yapmaya hazırdır. Eğitim çalışanlarını bu anlamda 
birlikte mücadeleye davet ediyorum. Derdiniz tasamız, sevinciniz 
mutluluğumuzdur. Her şey gönlünüzce olsun… 

     ÇIFIT ÇARSISINDA SENDİKACILIK OYUNU
Özkan ÖZTÜRK
Kocaeli 1 Nolu Şube  

Mevzuat Sekreteri

Yaptığı etkinliklerle Mardin’e damgasını vuran İl Temsilciliğimiz 
Çanakkale Şehitlerini Anma ve Zafer Haftası’nda da hoşgörü 

diyarı Mardin’de beş gün boyunca öğrencilerin resimlerinin 
sergilendiği çadır kurdu. 
İl Temsilcisi Bahattin Biçer yaptığı açıklamada, çadıra beş günde 

binlerce vatandaşın ve özellikle öğrencilerin geldiğini, bu ülkenin 
hangi şartlarda kurtulduğuna şahit olduğunu ve birçok insanın 
gözyaşlarını tutamadığını söyledi.
       Yönetim kurulu üyesi Musa Önder Ünal ise çadırda öğrencilerin 
gönderdikleri resimleri sergilediklerini, yarışmada kaybedenin 
olmadığını yarışmaya katılan bütün öğrencilerin hediye aldığını 
söyleyerek, “Her yerin olduğu gibi Mardin’in de Çanakkale Ruhu’na 
ihtiyacı vardı. Bundan dolayı büyük sevinç yaşıyoruz” dedi. Mardin 
Türk Eğitim-Sen yönetim kurulu üyelerinden Zülfiye Şencan da 
çadırda emeği geçen herkese teşekkür ederek Türk Eğitim-Senli 
olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
     Çanakkale Zafer Çadırı’na öğrencilerini getiren öğretmenlerimiz 
Murat Akdağ Y.K Üyesi Oğuz Çevlik, Y.K.Üyesi Adnan Çokgezici 
ise bir sonraki etkinliğimiz Bilgi Yarışması’nda buluşmak için 
sözleştiklerini belirterek Mardin’deki tüm çalışanları bu şerefli 
mücadeleye destek vermeye çağırdılar.  

ÇANAKKALE RUHUNU 
MARDİN’E GETİRDİLER



25

06.03.2009 Cuma günü Dazkırı İlçe Temsilciliğimizin düzenlediği 
dayanışma yemeğine Afyon Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Dazkırı 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri DOĞAN ve ilçede bulunan tüm Türk 
Eğitim-Sen üyeleri katıldı.
Yemekte bir konuşma yapan Şube Başkanı Erol ÖZSOY, “bu tür toplantılar 
üyelerimiz arasında samimiyet duygusunun artmasına ve gelişmesine 
sebep olmaktadır. Türk Eğitim-Sen Türkiye’nin ve Afyonkarahisar’ın 
yetkili sendikası olarak Ağustos ayında yapılan toplu görüşmelerde 
bilhassa sözleşmeli öğretmenler için ve diğer eğitim çalışanları için 
önemli kazanımlar elde etti” dedi ve devamla “Eğitim çalışanlarına 
ekonomik, sosyal ve özlük hakları ile ilgili mücadelemiz sendika yasası 
çerçevesinde devam etmektedir” dedi. 
Daha sonra öğretmenevine geçilerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri DOĞAN ile ilçenin eğitim sorunları ile ilgili görüş 
alış verişinde bulunuldu. 

Eskişehir Şubesi Kadınlar Komisyonu 14/03/2009 günü  düzenlediği 
etkinlikle bayan üyelerini bir araya getirdi. Yemekli toplantıda üyeler 

birlikteliği, iştişareyi devam ettirme ve ortak hareket konusunda görüş 
birliğine vardılar. Programa katılan bayan çalışanlar, bayanların haklı 
mücadelesinde, birlikteliğin güce dönüşeceğini çok iyi bildiklerini ve bu 
sayede seslerinin hem daha gür hem daha bilinçli çıkacağını belirttiler. 
Programdan ççok memnun ayrılan bayan üyeler bu tür etkinliklerin 
motivasyonlarını artırdığını ve bayan çalışanların sendikal faaliyetlere 
katılımını sağladığını ifade ettiler. 

20/03/2009 Cuma günü Türk Eğitim-Sen Mersin 1 
Nolu Şube’nin yeni hizmet binasının açılışı yoğun 

bir katılım ve coşku ile yapıldı. Açılış saygı dururu ve 
istiklal Marşının ardından Şube Başkanı Tevabil AKINCI 

açılış konuşmasını yaptı. Şube Başkanı Tevabil AKINCI 
konuşmasında, “yeni hizmet binamız Mersin’de ciddi bir 
sendikacılığın yapıldığının kanıtıdır, bu bina sendikamıza 
her türlü şartlarda destek veren, gönül veren üyelerimize 
bizde böylesine güzide bir hizmet binası kazandırmaktan 
mutluyuz, gururluyuz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız 
bırakmayan Genel merkezimizin değerli yöneticileri Sayın 
Seyit Ali KAPLAN Bey, Sayın Musa AKKAŞ, Sayın 
Mustafa KIZIKLI, Sayın Cengiz KOCAKAPLAN beyleri 
aramızda görmek bizleri onurlandırmıştır.” Dedi. 
Mezitli İlçe temsilcisi Abdullah KESKİN’in duası ile Genel 
Merkez yöneticileri tarafından açılış kurdelesi kesilerek 
hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.  

MERSİN 1 NOLU ŞUBE HİZMET 
BİNASI DUALARLA AÇILDI 

DAZKIRI’DA DAYANIŞMA YEMEĞİ

ESKİŞEHİR KADIN KOMİSYONU PROGRAM DÜZENLEDİ
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Türk Eğitim-Sen Isparta Şubesi tarafından Isparta’daki eğitim kurumları 
ve okullardaki sendika temsilcilerine yönelik olarak bir toplantı 

yapıldı. Toplantı 07 Mart.2009 tarihinde saat 13.30’da Isparta Öğretmen evi 
toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Sendika yönetim, denetim, disiplin 
kurulu üyeleri, bayanlar komisyonu üyeleri, SDÜ Üniversite temsilcisi, 
üniversite fakülte ve yüksek okul temsilcileri, Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı okul ve kurumların işyeri temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan 
Isparta Şube Başkanı Ali Balaban, “Türk Eğitim-Sen gerçekten omurgalı, 
dürüst duruşuyla eğitim çalışanlarının dert, problem, sıkıntılarının çözümü 
ve sosyal, özlük hakların alınması konusunda var gücü ile çalışmaktadır. Bu 
güne kadar utanacak, üyelerimizi utandıracak hiçbir çalışmamız olmamış ve 
Allah’ın izniyle bundan sonra da olmayacaktır. Bu kadar zor bir dönemde 

her türlü müdahalelere rağmen sizlerin fedakar mücadelesini takdirle karşılıyorum. Sizleri tebrik ediyorum.” dedi.
Şube Başkanının konuşmasının ardından Şube Yönetim Kurulu üyeleri kendi sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgiler verdiler.  Daha sonra, denetim kurulu üyesi Mahmut Hacıhimmetoğlu, disiplin kurulu Başkanı Ali Galip 
İvren, bayanlar komisyonu Başkanı Sevda Toprak, Üniversite temsilcisi Yard. Doç. Dr. Şemsettin Kılınçarslan görüş ve 
düşüncelerini açıkladılar. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde ise, işyeri temsilcileri sendikal faaliyetlerle ilgili 
isteklerini sıraladılar, görüş, düşüncelerini aktardılar. Ayrıca toplantının son bölümünde, yetkililer tarafından işyeri 
temsilcilerinin yapması gereken hususlar ile işyeri temsilcilerinin yetki ve sorumlulukları üzerinde duruldu. 

Genel Merkezimiz tarafından planlanan, 12 bölgeyle 
Türkiye’deki bütün şubelerimizi kapsayan Strateji Geliştirme 

Bölge Toplantılarımızın onuncusu İstanbul’da 07.03.2009 günü 
gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımının 
yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul-1, İstanbul-2, 
İstanbul-3, İstanbul-4, İstanbul-5, İstanbul-6,İstanbul-7 şubelerimizin 
yöneticileri ve Kadın Komisyonu üyelerimiz katıldı. İstanbul 5 Nolu 
Şube Başkanımız Enver Demir’in açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda, 1 Nolu Şube Başkanımız M. Hanifi Bostan, Genel 
Başkanımız İsmail Koncuk, Genel Merkez yöneticilerimizin tümü 
konuşmalarını yaptıktan sonra, toplantı Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Mustafa Kızıklı’nın sunumları ve semineriyle akşama 
kadar devam etti. Tam bir bilimsel hava ve ciddiyetle, istatistiklerin 
değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, beyin fırtınası ve çeşitli sunumların 
izlenmesi şeklinde geçen ve tam gün süren toplantıda bütün sendika 
yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar 
belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler 
tespit edildi, kararlar alındı. Çok verimli geçen toplantıda bütün 
şube yöneticilerimizin azim ve kararlılığı dikkat çekti. Bu azim ve 
kararlılıkla, her şubemiz bölgesinde üye sayısını %15-%25 arasında  
artırmaya söz verdiler.  

ISPARTA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI 
YAPILDI

11. STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTIMIZ 
İSTANBULDA YAPILDI
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TEDAVİ YOLLUĞU MAĞDURİYETİ TBMM’YE TAŞINDI

Sendikamızın gündeme getirdiği ödenmeyen tedavi 
yolluklarıyla ilgili Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran 

Bulut, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevaplandırması 
istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi.  Soru önergesinde 
şöyle denilmektedir: 
2008 yılı eğitim çalışanlarının tedavi yollukları hala 
ödenmemiştir. Aradan geçen bir yıllık süreye karşın bu 
ödemelerin yapılmamış olması büyük rahatsızlık vermektedir. 
Tedavi giderlerini cebinden karşılayan eğitim çalışanları, 2008 
yılında bu paralarını alamamıştır. Hastalığın tedavisi için farklı 
illere gitmek zorunda kalanlar, gerek konaklama, gerekse yol 
masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalmaktadır. Tedavi 
süreci uzun olan hastaların durumları daha vahimdir.
1. 2008 yılından günümüze tedavi yollukları ödenmeyen 
personel sayısı nedir?
2. Tedavi yollukları personele ne zaman ödenecektir? Tedavi 
yolluklarının gününde ödenmesi doğrultusunda çalışmalarınız 
var mıdır? Ödenmesi geciken tedavi yolluklarına gecikme 
zammı uygulanacak mıdır?
Ayrıca sendikamız 13.02.2009 tarihinde Bingöl İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne tedavi yolluklarını uzun süredir alamayan Bingöl 
ilinde görev yapan eğitim çalışanlarının listesini gönderdi ve 
mağduriyetlerin giderilmesini istedi.
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü de sendikamıza yazdığı 
cevap yazısında şöyle dedi: “İlimiz Merkez ve ilçelerde 
müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 
personelin tedavi yolluklarının ödenmesiyle ilgili olarak 
müdürlüğümüzce 19.01.2009 tarih ve 654 sayılı yazı ile Bakanlık 
nezdinde ödenek talebinde bulunulmuş, söz konusu ödeneğin 
gelmesi halinde gereği yapılacaktır.” Yazıda da görüldüğü üzere 
tedavi yollukları için ödenek henüz gelmemiştir. Bu durumda 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in, “Biz öğretmenimizin 
maaşını da ücretini de yolluğunu da ödüyoruz” açıklaması 
çürümüştür. Ayrıca konuyla ilgili www.memurlar.net internet 
sitesinde yapılan okuyucu yorumları da Bakan’ın sözleriyle 
çelişmektedir. 
İşte bazı okuyucu yorumları:
..........Sayın Bakanımız öğretmenlerin yolluk ve yevmiyelerinin 
ödendiğini söylemiş. Peki ben soruyorum, niçin ben ve benim 

okulumda göreve yapan öğretmen arkadaşlarımızın 2007 
yılından bugüne kadar geçici görev yolluklarımız ve tedavi 
yolluklarımız öden miyor? Birikmiş 1000 YTL alacağım var. 
Hükümet memurlara 300 YTL ek ödeme yapmayı düşünüyor. 
Bence önce birikmiş olan yolluk ve yevmiyeler ödenmeli.
..........Sayın Bakanımın yolluklardan haberi olmadığı belli 
oluyor.Kredi kartlarımızın artık limiti doldu. Artık borçtan 
dolayı tedaviden korkar hale geldik. Diğer bakanlıklar tıkır 
tıkır yolluklarını alırken bizim bakan bey de verilmeyen 
yollukların ödendiğini savunuyor. Şanlıurfa Birecik te iki yıldır 
tedavi yollukları ödenmiyor. Bu yollukların ödeneceğinden de 
pek umutlu değiliz.Bu yaptıkları insan haklarına da aykırıdır.
Deprem olduğu zaman bile beğenmediğimizi Ecevit hükümeti 
zamanında bile bu yolluklar tıkır tıkır ödeniyordu.Ne hallere 
geldik.
..........Evet arkadaşlar malesef bizim Bakan uyuyor. Bende 
Mart 2008 den beri yolluğumu alamadım. Miktarı 900 TL’dir 
her gün soruyorum yolluk molluk yok yalan parayla mı bakan 
beyler orda milletin içinde kendini haklı çıkartmak için 
ödüyoruz diyor.yazıklar olsun...
..........Sayın Bakanım, sizi yanlış bilgilendirmişler haziran 2008 
den beri tedavi görüyorum,biryandan tedavi harcamalarım 
devam ediyor;etrafa 4000ytl borçlandım hala ödeme bekliyoruz 
inşallah daha fazla gecikmez.
..........13 aydır tedavi yolluğumu alamıyorum,nerdeyse 
alacağım tedavi yolluğu miktarı 2.000 TL’ye yaklaştı.bu 
memlekette memursan,öğretmensen hastalanmayacaksın.şehir 
dışına gitmeyeceksin.sağdan soldan para bularak tedavi için 
başka şehirlere giden öğretmenler var.....yazıklar olsun size be...
yazıklar olsun sizi defalarca iş başına getirenlere...neymiş,ben 
memuruma borçlu kalmam...buna kim inanır ya...sen bile 
inanmıyorsun söylediğine...kalkmış sendikaya suç atıyorsun...
siyaset yapıyorlarmış...asıl siyaseti sen yapıyorsun...
..........Sayın Bakan kendi yollukları zannetti herhalde onunki 
ödeniyordur mutlaka şüphem yok ama benim 2008 Hazirandan 
kalan geçici ve sürekli görev yolluklarım hala yatmadı . 
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Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesince Dünya kadınlar günü dolayısıyla 
bir yemekli kutlama programı düzenlendi. 7 Mart Cumartesi günü 

Kırıkkale Öğretmen evi Mavi Salonda gerçekleştirilen programa bayan 
eğitimcilerin yoğun katılım gösterdiği görüldü. Programın açılış konuşmasını 
yapan Kırıkkale Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN 
şunları ifade etti: “Ülkemiz kadınlarına Cumhuriyetimizin kuruluşunda 
M.Kemal Atatürk dünya üzerinde hiçbir ülkede uygulanmayan hakları, 
değeri ve önemi 1925 ve 1934 yıllarında gerekli yasal düzenlemelerle vermiş 
olmasına rağmen, bugün kadınlarımız hala birçok konuda mücadeleye devam 
etmektedirler. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız maalesef ülke 
yönetiminde de layık oldukları yere gelememişlerdir. 550 milletvekilimizin 
ancak 24 tanesi kadın milletvekilinden oluşmaktadır. Kamu idaresinde her 

alanda kadınlarımızın eksikliği görülmektedir. Bu eksikliğin biran önce giderilmesi şarttır. Artık birlikte el ele kol kola 
mücadele etme zamanıdır. Haklarının geliştirilmesi, yani yeni haklar elde etmek için beraber mücadele etmek durumundayız. 
Türk Eğitim-Sen olarak sendikamız tüm eğitim, iş kolunda çalışan kadınlarımıza açıktır. Tüm bayan eğitimcileri aramızda 
görmek, onların bilgi ve becerilerinden istifade etmek istiyoruz.” diyerek tüm bayan eğitimcileri sendikal mücadeleye 
çağırdı.
Daha sonra konuşan Türk Eğitim-Sen Kırıkkale şubesi Kadın Komisyonu başkanı Mukadder ÇOPUROĞLU da bir konuşma 
yaparak günün anlamını ifade etti.  

Körfez ve Derince Türk Eğitim Sen temsilciliklerinin ortaklaşa düzenlediği 
8 Mart Kadınlar Günü kahvaltısı neşeli bir ortamda gerçekleştirildi. 

Körfez İlçe Temsilcisi Adnan Deniz ile Derince İlçe temsilcisi Sadık Akar’ın 
birlikte organize ettiği 8 Mart Kadınlar günü kahvaltısına sendika üyeleri 
yoğun ilgi gösterdiler. Kocaeli Şube başkanı Süleyman Pekin başta olmak 
üzere yönetim kurulu üyeleri eşleriyle birlikte katılarak güne renk kattılar. 
8 Mart Kadınlar günü kahvaltısına   Gölcük İlçe Nuri Işık, Kartepe İlçe 
Temsilcisi Recep İmamoğlu ile gerek bu ilçelerin kadın kolları ve İzmit ilçe 
kadın kolları üyeleri katıldılar. Kahvaltılı kutlamaya, Körfez İlçe temsilcisi 
Adnan Deniz’in konuşmalarıyla başlandı. Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen 
kahvaltı   Öğretmen Havva Pehlivan Özgür’ün şiirleriyle son buldu. 

Türk Eğitim Sen Muğla Şubesi’nin davetlisi olarak Muğla’ya gelen Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. İsmail 

DOĞAN 27.02.2009 tarihinde Muğla İl Özel İdare Salonunda “Yeni Kıtada Türk 
İzleri” konulu bir konferans verdi. 
Doğan konferansında, yalnızca hamaset olarak değil ilmi delillerle Türk Cihan 
Hakimiyeti Mefkuresi gereğince İslamiyet öncesi Kızıl Elma, İslamiyet sonrası 
İlay-ı Kelimetullah hedefleri doğrultusunda dünyaya yayılan Türklerin izlerini 
anlattı. Meksikada, Guatemalada yaşayan Siuların, Mayaların, Azteklerin Türklerin 
yaşayışı ile olan müthiş benzerliklerini anlattı.  

KIRIKKALE ŞUBESİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

TÜRK EĞİTİMSEN 8 MART KADINLAR GÜNÜNÜ 
KÖRFEZ’DE KUTLADI

DOÇ.DR. İSMAİL DOĞAN “YENİ KITADA TÜRK İZLERİ” 
KONULU KONFERANS VERDİ.
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Yarışmalarla ilgili afiş, broşür ve detaylı bilgileri sendikamızın  
www.turkegitimsen.org.tr 
adresinden temin edebilirsiniz.
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1) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden 
Ebru-Yavuz ENGİNGÜL’ün çocuğu 
olmuştur.

2) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Selçuk 
ÇAYIRCI’nın çocuğu olmuştur.

3) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden İlke 
PİŞKİN’in çocuğu olmuştur.

4) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden 
Meral-Serkan DAVUTDİNLER’in 
çocuğu olmuştur.

5) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden 
Hüseyin SÜZER’in çocuğu olmuştur.

6) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden 
Mehmet AŞIK’ın çocuğu olmuştur.

7) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden 
M.Nuri KÖYLÜOĞLU’nun çocuğu 
olmuştur.

8) Afyon Şube Üyelerinden Mustafa 
ÇAKMAK’ın çocuğu olmuştur.

9) Afyon Şube üyelerinden Emin-
Neslihan ÜNVER’in çocuğu 
olmuştur.

10) Afyon Şube üyelerinden Ahmet 
ÇAPRAK’ın çocuğu olmuştur.

11) Afyon Şube üyelerinden Gülistan 
ÖZSARI’nın çocuğu olmuştur.

12) Afyon Şube üyelerinden Ümit 
ÖZPINAR’ın çocuğu olmuştur.

13) Amasya Şube üyelerinden Emel 
MİCİLLİ’nin kayınpederi vefat 
etmiştir.

14) Amasya Şube üyelerinden Fikret 
AK’ın annesi vefat etmiştir.

15) Ankara-2 Nolu Şube üyelerinden 
Mevlüt YÖRÜBULUT’un çocuğu 
olmuştur.

16) Bartın Şube üyelerinden Levent-
hadiye ARSLAN’ın çocuğu olmuştur.

17) Bartın Şube üyelerinden Sezgin Koray 
GÜLSOY’un çocuğu olmuştur.

18) Bartın Şube üyelerinden İbrahim 
DEMİRDİL’in çocuğu olmuştur.

19) Bartın Şube üyelerinden Mekahat-
Fatih GÜLER’in çocuğu olmuştur.

20) Diyarbakır İlçe Temsilciliği 
üyelerinden Serkan 
SUNGURTEKİN’in çocuğu olmuştur.

21) Diyarbakır İlçe Temsilciliği 
üyelerinden Mustafa SAIKUŞ’un 
çocuğu olmuştur.

22) Erzurum-1 Nolu Şube üyelerinden 
Semiha SALTUK’un çocuğu 
olmuştur.

23) Isparta Şube üyelerinden Münevver-
Mehmet Akif ALTUNAY’ın çocuğu 

olmuştur.
24) Karaman Şube üyelerinden Galip 

CAN’ın çocuğu olmuştur.
25) Karaman Şube üyelerinden 

Muhammed-Güzide ÜNAL’ın çocuğu 
olmuştur.

26) Karaman Şube üyelerinden Yusuf Sezai 
BAKACAK’ın çocuğu olmuştur.

27) Karaman Şube üyelerinden Özlem-
Serkan DEMİRTAŞ’ın çocuğu 
olmuştur.

28) Karaman Şube üyelerinden Ayşegül-
Önder GÖKGÜL’ün çocuğu 
olmuştur.

29) Karaman Şube üyelerinden Özlem-
İbrahim ÇİLEK’in çocuğu olmuştur.

30) Karaman Şube üyelerinden Burcu 
Pınar-Ahmet Barış İZLER’in çocuğu 
olmuştur.

31) Karaman Şube üyelerinden Ali SAK’ın 
çocuğu olmuştur.

32) Karaman Şube üyelerinden Yasemin-
Vedat DOĞAN’ın çocuğu olmuştur.

33) Karaman Şube üyelerinden Mehmet 
PİŞKİN’in çocuğu olmuştur.

34) Karaman Şube üyelerinden Hasan Ali 
ÖRÜM’ün çocuğu olmuştur.

35) Kayseri-1 Nolu Şube üyelerinden 
Hüseyin KAYA’nın çocuğu olmuştur.

36) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Mahmut ÇANKAYA’nın torunu 
olmuştur.

37) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Ali Kemal-Fethiye ALTUNSOY’un 
çocuğu olmuştur.

38) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Coşkun YALÇIN’ın çocuğu olmuştur.

39) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Sema-
Zeki ÇELİK’in çocuğu olmuştur.

40) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Esra 
AVCI’nın çocuğu olmuştur.

41) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden 
Adıgüzel TEKE’nin çocuğu olmuştur.

42) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Zehra 
Ergun YILDIZ’ın çocuğu  olmuştur.

43) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden 
Mehmet ŞİMŞİR’in çocuğu  
olmuştur.

44) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Güllü 
İNCİ’nin çocuğu  olmuştur.

45) İstanbul-2 Nolu Şube üyelerinden Veli 
ARIK’ın çocuğu olmuştur.

46) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Elif 
BOLLUKCU’nun çocuğu olmuştur.

47) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden 
Emine ELHAN’ın çocuğu 
olmuştur.

48) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden 
Zeynep-Yüksel GÖKÇEN’in 
çocuğu olmuştur.

49) Nevşehir Şube üyelerinden Onur 
TEZCAN’ın çocuğu olmuştur.

50) Nevşehir Şube üyelerinden Ali-
Filiz YOLGÖSTEREN’in çocuğu 
olmuştur.

51) Nevşehir Şube üyelerinden Derviş 
SÖNMEZ’in torunu olmuştur.

52) Nevşehir Şube üyelerinden Ersin 
ERSOY’un çocuğu olmuştur.

53) Nevşehir Şube üyelerinden Serpil 
ÖZER’in çocuğu olmuştur.

54) Ordu Şube üyelerinden Yeliz 
KURUCU’nun çocuğu olmuştur.

55) Sinop Şube üyelerinden Hatice-
Mustafa Kemal ÇAVDAR’ın 
çocuğu olmuştur.

56) Sinop Şube üyelerinden Ertuğrul 
ÇIRAK’ın çocuğu olmuştur.

57) Sinop Şube üyelerinden Bekir 
DİNÇSOY’un çocuğu olmuştur.

58) Sinop Şube üyelerinden Selcen 
Kahveci-Yusuf HASKILIÇ’ın 
çocuğu olmuştur.

59) Yozgat Şube üyelerinden Sadullah 
MÜLAYİM’in çocuğu olmuştur.

60) Tekirdağ şubesi Hayrabolu İlçe 
Temsilcisi Cem Merdin’in bir 
çocuğu dünyaya   gelmiştir.

61) Tekirdağ şubesi üyelerinden 
Şükriye ve İlker Doğanay’ın çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

1) Afyon Şube üyelerinden Kadir 
HIZLI’nın oğlu evlenmiştir.

2) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden 
Hamza SOLGAN  evlenmiştir.

3) Tekirdağ şubesi üyelerinden 
Fatih Özer ve Aylin Özgür 
evlenmişlerdir.

4) Tekirdağ Şubesi üyelerinden Tuhfe 
Güven evlenmiştir.

EVLENENLER

DOĞUMLAR
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VEFATLAR

-  Adana 2 Nolu Şube Başkanı Kamil 
KÖSE’nin annesi vefat etmiştir.

1) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden 
Sakine DANDİLİN’in annesi vefat 
etmiştir.

2) Adana-1 Nolu Şube üyelerinden 
Abdullah AYAS’ın annesi vefat 
etmiştir.

3) Ankara-2 Nolu Şube üyelerinden 
Mustafa ÜLKÜ’nün kayınpederi 
vefat etmiştir.

4) Ankara-2 Nolu Şube üyelerinden 
Faruk KESERER’in oğlu vefat 
etmiştir.

5) Ankara-2 Nolu Şube üyelerinden 
Haldun NALÇAKAR’ın annesi 
vefat etmiştir.

6) Ankara-2 Nolu Şube üyelerinden 
Ahmet KARAÇAĞIL vefat etmiştir.

7) Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden 
Emine CESUR’un annesi vefat 
etmiştir.

8) Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden 
Deniz tekin TANRIKULU’nun 
annesi vefat etmiştir.

9) Bolu Şube üyelerinden Nevzat 
ÖMÜR’ün eniştesi ve kayınvalidesi 
vefat etmiştir.

10) Diyarbakır İlçe Temsilciliği 
üyelerinden Bestami GÜNEŞ’in 
babası vefat etmiştir.

11) Erzincan Şube üyelerinden İbrahim 
ASLAN’ın annesi vefat etmiştir.

12) Erzincan Şube üyelerinden 
Kahraman ALPASLAN’ın abisi 
vefat etmiştir.

13) Erzincan Şube üyelerinden Adnan 
DEMİRCİ’nin amcası vefat etmiştir.

14) Eskişehir Şube üyelerinden Veli 
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.

15) Eskişehir Şube üyelerinden Erkan 
DOĞRU vefat etmiştir.

16) Eskişehir Şube üyelerinden Dursun 
ÜLKÜ vefat etmiştir.

17) Eskişehir Şube üyelerinden Galip 
BARAŞ ve Suat BARAŞ’ın babası 
vefat etmiştir.

18) İstanbul-2 Nolu Şube üyelerinden 
Kamuran TURGUT’un dedesi vefat 
etmiştir.

19) İstanbul-2 Nolu Şube üyelerinden 
Gülhan DEMİR’in annesi vefat 
etmiştir.

20) İstanbul-2 Nolu Şube üyelerinden 
Sevgi GÜNEY’in eşi vefat etmiştir.

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

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

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

24) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden 

Melek ALTIIŞIK’ın babası, Bülent 
ALTIIŞIK’ın kayınpederi vefat 
etmiştir.

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

26) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Akın 
AKGÜNER’in babası vefat etmiştir.

27) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Onur 
ZÜMBÜL’ün babası vefat etmiştir.

28) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Sultan 
YÜCE’nin annesi vefat etmiştir.

29) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden 
Zekeriya ALBAYRAK’ın annesi vefat 
etmiştir.

30) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Hatice 
ERKOCA’nın annesi vefat etmiştir.

31) Karabük Şube üyelerinden Cihan 
ŞAHİN vefat etmiştir.

32) Karaman Şube üyelerinden Hacı Ömer 
EROĞLU’nun babası vefat etmiştir.

33) Karaman Şube üyelerinden Nebi 
SARI’nın kayınbabası vefat etmiştir.

34) Karaman Şube üyelerinden Bilal 
KARADUMAN’ın babası vefat 
etmiştir.

35) Karaman Şube üyelerinden Hasan 
AYDENK’in amcası vefat etmiştir.

36) Kayseri-1 Nolu Şube üyelerinden 
Muharrem MIZRAK’ın annesi vefat 
etmiştir.

37) Kayseri-1 Nolu Şube üyelerinden 
Hakkı Esat ERTAŞ’ın kayınbabası 
vefat etmiştir.

38) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Yasin 
TULUKÇU’nun annesi vefat etmiştir.

39) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Hasan BİÇER’in babası vefat etmiştir.

40) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Mustafa ŞAHİN’in abisi vefat 
etmiştir.

41) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Numan KARASOLMAZ’ın dayısının 
oğlu şehit olmuştur.

42) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Fikret 
ÖZKAN’ın babası vefat etmiştir.

43) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Ömer YAŞAR’ın kayınbabası vefat 
etmiştir.

44) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Arif 
YAVUZ’un kayınbabası vefat etmiştir.

45) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Ender BURSA’nın yengesi vefat 
etmiştir.

46) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Kerimhan KAYNAK’ın babası vefat 
etmiştir.

47) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Osman ATEŞSİZ’in babası vefat 
etmiştir.

48) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden 
Bekir DEMİRBİLEK’in kayınvalidesi 
vefat etmiştir.

49) Kütahya Şube üyelerinden Ali 
KARABULUT’un babası vefat 
etmiştir.

50) Kütahya Şube üyelerinden Ahmet 
ÖZKAYA’nın babası vefat etmiştir.

51) Kütahya Şube üyelerinden Tacettin 
ÇÖĞÜR’ün babası vefat etmiştir.

52) Kütahya Şube üyelerinden Şenol 
DEMİRAY’ın kardeşi vefat etmiştir.

53) Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden 
Bayram ÇEKİRGE’nin annesi vefat 
etmiştir.

54) Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden 
Yusuf  GÜL’ün annesi vefat etmiştir.

55) Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden 
Kadir BAYIROL’un kayınvalidesi 
vefat etmiştir.

56) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Yusuf 
BÜYÜKŞAHİN’in amcası vefat 
etmiştir.

57) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden 
Önder GÜVEN’in kayınvalidesi vefat 
etmiştir.

58) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Şerife 
GÜVEN’in annesi vefat etmiştir.

59) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden 
Süleyman KICALI’nın babası vefat 
etmiştir.

60) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden 
Mehmet SAYAR’ın kayınpederi vefat 
etmiştir.

61) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden 
Zeynep YARIMCA’nın babası vefat 
etmiştir.

62) Nevşehir Şube üyelerinden Nöfer 
EKİCİ’nin  kayınpederi vefat etmiştir.

63) Nevşehir Şube üyelerinden Özgül 
ÖZKAYA’nın amcası vefat etmiştir.

64) Nevşehir Şube üyelerinden Suat 
UÇAR’ın annesi vefat etmiştir.

65) Nevşehir Şube üyelerinden Doğan-
Adem ÇELTİK’in annesi vefat 
etmiştir.

66) Ordu Şube üyelerinden Turgay 
VARLIK’ın babası vefat etmiştir.

67) Ordu Şube üyelerinden Akif Alper 
KOYUNCU’nun büyükannesi vefat 
etmiştir.

68) Ordu Şube Başkanı Ömer OKUMUŞ’un 
eniştesi vefat etmiştir.

69) Sinop Şube üyelerinden Muzaffer 
BALTACI ve Mustafa BALTACI’nın 
babası vefat etmiştir.

70) Sinop Şube üyelerinden Selma 
HASPULAT’ın annesi vefat etmiştir.

71) Sinop Şube üyelerinden İlhan AKIN’ın 
annesi vefat etmiştir.

72) Sinop Şube üyelerinden Sami 
SÖNMEZ’in kardeşi vefat etmiştir.

73) Ordu şubesi üyelerinden Muzaffer 
GÖKMEN’in annesi vefaat etmiştir.

74) Tekirdağ şubesi üyelerinden Tuhfe 
Güven’in babası vefat etmiştir.

75) Niğde şubesi üyelerinden Sedat Esen’in 
annesi vefat etmiştir.

76) Niğde şubesi Eğitim ve Sosyal İşler 
Sekreteri Mehmet Turgut’un Kore 
gazisi kayınpederi vefat etmiştir.

77) Şanlıurfa Şubesi Mali Sekreteri Enver 
Kılıç’ın annesi vefat etmiştir.
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