
GENEL BAŞKAN: “SINIR 
KAPISI NEYİN KARŞILIĞINDA 

AÇILACAK?”
Genel Başkan İsmail KONCUK bir basın açıklaması yaparak Hükü-
mete, Ermenistan sınır kapısının neyin karşılığında açılacağını sordu. 
ABD Başkanı Obama’nın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen sı-
nır kapısının açılması konusunun çok dikkatle takip edilmesi gerekti-
ğini vurgulayan Koncuk, atılacak yanlış adımların telafisi zor netice-
lere neden olacağını ve kardeş ülkelerle olan iyi ilişkileri zedeleyece-
ğini belirterek, “Azerbaycan bizim için büyük öneme sahiptir. Unu-
tulmamalıdır ki; Azerbaycan’ı kaybetmek demek, bütün Türk ve İs-
lam dünyasının güvenini kaybetmek demektir.” dedi.
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Görev yaptığı süre içerisinde; eği-
tim çalışanlarını huzursuz eden 

düzinelerce uygulamaya imza atan, 
eğitim çalışanlarını ve eğitim sendika-
larını hasım olarak kabul eden, eğitim-
den ziyade kendi yandaşlarının gelece-
ğini düşünen, Bakanlık imtiyazını kad-
rolaşma amacına hizmet eden bir ulu-
fe dağıtma makamı olarak gören Hüse-
yin Çelik dönemi kapandı. Devlet Ba-
kanı olarak kabinede görev yapan Ni-
met ÇUBUKÇU yeni Milli Eğitim Ba-
kanı olarak görevlendirildi. 

Bütün tepkilere ve infiale rağmen, ısrarla 
Milli Eğitim Bakanlığı makamında oturan  

Hüseyin Çelik, nihayet sayın  
Başbakan tarafından görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
NİMET ÇUBUKÇU
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Hayırlı Olmasını Diliyoruz
Görev yaptığı süre içerisinde; eğitim çalışanları-

nı huzursuz eden düzinelerce uygulamaya imza atan, eği-
tim çalışanlarını ve eğitim sendikalarını hasım olarak ka-
bul eden, eğitimden ziyade kendi yandaşlarının geleceğini 
düşünen, Bakanlık imtiyazını kadrolaşma amacına hizmet 
eden bir ulufe dağıtma makamı olarak gören Hüseyin Çe-
lik dönemi kapandı. 
Devlet Bakanı olarak kabinede görev yapan Nimet ÇU-
BUKÇU yeni Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi. 
Sayın Çubukçu’ya yeni görevinde başarılar diliyor; eğiti-
min ve eğitim çalışanlarının hayrına olacak bütün uygula-
malarında yanında olacağımızı ve destek vereceğimizi bil-
diriyoruz. 
Temenni ediyoruz ki, Sayın Çubukçu ile beraber eğitimde 
yeni bir dönem başlar ve 
özellikle son altı yıldır olu-
şan tahribatın ve huzursuz-
luğun giderilmesi için ive-
di tedbirler hayata geçirilir. 
Türk Eğitim-Sen, eğitim 
çalışanları adına taraf ol-
maya ve sürece olumlu 
katkı sağlamaya bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da devam edecektir.

ÇELİK SANA GÜLE 
GÜLE!

Türk Eğitim Sen, Mil-
li Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK döneminde her tür-
lü haksızlık ve hukuksuz-
luğu ülke gündemine ta-
şımış, Çelik’le ilgili cid-
di tepkiler oluşturmuştu. Makamlar kimseye baki değil-
dir. Önemli olan, görevi bıraktıktan sonra da, hizmet et-
tiğiniz insanlar tarafından saygıyla anılmanızdır. Hüseyin 
ÇELİK, Bakanlık görevine geldiği günden bugüne, yan-
daşlarını korumak adına etik olmayan her çeşit yolu takip 
etmiştir.
Türk Eğitim Sen diyalogdan yana ve aynı zamanda müca-
deleci sendikacılığı temel alan bir anlayışla sendikacılık 
yapmaktadır. Hüseyin ÇELİK tarafından ortaya konulan 
tüm olumsuzlukları eğitim çalışanları ve Türk milli eğiti-
mi açısından değerlendiren sendikamız çok etkili bir mü-
cadele sergilemiştir. Gerek yazılı ve görsel medyada ge-
rekse TBMM’de milletvekilleri yoluyla hukuk ve insan 
hakları ihlallerini gündemde tutan Türk Eğitim Sen, yet-

kili sendika olarak Hüseyin ÇELİK’le ilgili haklı ve etkili 
bir mücadele ortaya koymuştur.
Bu haklı mücadelemiz ve yerel seçimlerin AKP açısından 
sonuçlarına Hüseyin ÇELİK’in sorumluluğu açısından da 
dikkat çekmemiz sonucu oluşan kamuoyu baskısı netice-
sinde, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK görevden alın-
mak zorunda kalınmıştır. Hiç kuşkusuz, eğitim çalışanla-
rının çeşitli sebeplerle Hüseyin ÇELİK hakkında oluştur-
duğu tepkiler de Çelik’in görevden alınmasını hızlandır-
mıştır.
Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun Milli Eğitim Bakanlı-
ğı görevine getirilmesi beklenmeyen bir durum olmak-
la beraber, sevindiricidir. Nimet ÇUBUKÇU’nun Hüse-
yin ÇELİK kadar politize olmadığını, kendisine düşman 
veya yandaşlar oluşturmak için bir çalışma içine girme-

yeceğini düşünüyoruz. Sa-
yın Çubukçu’nun tüm eği-
tim çalışanlarını kucakla-
yıcı bir tavır segileyeceği-
ni umut ediyoruz.
Türk Eğitim Sen, Çelik dö-
neminde yaşanan hukuk-
suzlukların Çubukçu döne-
minde tekrar yaşanmasını 
istememektedir. Bu sebep-
le yeni Bakana, geçmişte 
yaşanan gayri ahlaki olu-
şumlar ve uygulamalarla 
ilgili bir rapor sunacak ve 
düzeltilmesini isteyeceğiz. 
Eğitim çalışanları ile ilgi-
li taleplerimiz de ayrıca bir 
rapor halinde sunulacaktır.
Yetkili sendika Türk Eği-

tim Sen kimseye karşı peşin hükümlü değildir. Bugüne 
kadar, siyasi ve ideolojik bir şartlanma içinde asla olma-
mıştır. Bu sebeple yeni Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet 
ÇUBUKÇU’nun yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor ve 
bundan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları-
nın, eğitim çalışanları adına sendikamız tarafından yakın-
dan takip edileceğinin bilinmesini istiyoruz.
Bakanlık makamını asla bitmeyecek bir görev gibi görerek 
eğitim çalışanlarını hasım gibi değerlendiren, onları mut-
suz ve tedirgin eden ÇELİK dönemi kapanmıştır. Bütün 
ikazlarımıza rağmen, hak ve hukuk içinde kalmayı bir tür-
lü beceremeyen Hüseyin ÇELİK eğitim çalışanları naza-
rında hep ayıplı bir Milli Eğitim Bakanı olarak anılacak-
tır.  
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

Bütün tepkilere ve infiale rağmen ısrarla Milli Eğitim Bakanlığı makamında 
oturan Hüseyin Çelik, nihayet sayın Başbakan tarafından görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU

Herkes için 
bir gün 
devran döner...
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BAŞBUĞ DİYOR Kİ!

Ge n e l k u r m a y 
Başkanı Orgene-

ral İlker Başbuğ, 14 
Nisan 2009 tarihin-
de Harp Akademile-
ri Komutanlığı’nda 
uzunca bir konuşma 
gerçekleştirdi. 
Değişik kesimler, ko-

nuşma üzerine farklı değerlendirmeler yaptı;
Böylesine uzun bir konuşma neden yapıldı, 
gerek var mıydı? 
Konuşmanın içeriği itibariyle, sayın Başbuğ, 
askerin vazifesi olmayan konuları mı ele aldı? 
Asıl görevi ülke güvenliği olan askerin, sosyal 
ve güncel konularda görüş belirtmesi ne kadar 
demokrasiyle bağdaşır?
Genelkurmay Başkanı’nın medya temsilcile-
rini toplayarak brifing vermesi doğru mudur?
Gibi görüşler doğrultusunda İlker Başbuğ’un 
konuşması ve tavırları günlerce değerlendiril-
di.
Başbuğ’un konuşmasıyla verdiği mesajlar 
üzerine de değişik değerlendirmeler yapıl-
dı. Özellikle “Milli Kimlik” üzerine sarfettiği 
sözler bazı tartışmalara konu oldu. 
Hatırlanacağı üzere Genelkurmay Başkanı 
Başbuğ Atatürk’ten alıntı yaparak aynen şunla-
rı ifade etti: “ATATÜRK, Türk Milleti’ni şu şe-
kilde tanımlamıştır: ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran, Türkiye halkına, Türk Milleti denir.’ 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kimdir? Ce-
vap, Türkiye halkıdır. Görüldüğü gibi bura-
daki halk ifadesi, sınırları çizilen bir coğraf-
yada - ki burası Türkiye’dir - yaşayan halkın 
bütününü, yani hiçbir dinî ve etnik ayrım ya-
pılmaksızın, Türkiye halkını işaret etmektedir. 
Aynı ülkü etrafında toplanmış ve Türkiye sınır-
ları içinde yaşayan Türkiye halkının, siyasal 
ve sosyolojik bir olgu etrafında kendi rızası ile 
birleşmesiyle bir milletin oluşacağı ve bu mil-
lete ise Türk Milleti denileceği, ATATÜRK’ün 
‘Türk Milleti’ tanımında açıkça yer almakta-
dır. ATATÜRK’ün veciz söyleminde, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılma-
sı ülkü birliğini temsil etmekte olup, bu görev 
Türk Milleti’ne verilmiştir.” 
Başbuğ’un bu sözleri, bir kesim tarafından 
–kendi bölücü hevesleri namına yontularak- 
kastedilenin çok uzağında anlamlandırıldı. 
Özellikle son yıllarda yeniden oluşturulmaya 
çalışılan milli kimlik algısı, Başbuğ’un söyle-
miyle temellendirilmeye çalışıldı.  
Ülkemizde, etnik ırkçılığı körükleyerek milli 
birliği sabote etmeye çalışanlar; sayılamaya-
cak kadar çok ortak paydamızı geri plana atıp, 
zenginliğimiz olan kültürel farklılıklarımızı 
ayrıştırma vesilesi haline getirerek, insanları-
mız arasına nifak sokmaktadırlar. Bu nifak un-
surları, uluslar arası boyutta da büyük destek 
görmekteler. Bunun yanı sıra; ülkemizi yöne-
tenlerin, tarihi gerçekler ile sosyoloji ve siya-
set biliminin doğrularından uzak basiretsiz po-
litikaları da bu olumsuz sürece katkıda bulun-

maktadır. Bu topraklarda yaşayan insanlarımı-
zın ortak paydalarını ve ortak kimliğini güç-
lendirmesi gerekenler, tam aksine, en üst dü-
zey resmi ağızlardan bile etnik farklılıkları ön 
plana çıkaran söylemleri tercih etmektedirler. 
Oy kaygılarıyla yürütülen bu düşüncesiz poli-
tikaların milli birliğimize ne derece zarar ver-
diği görülememektedir.
Basiretten yoksun bu yaklaşım, köklü bir tari-
hi geçmişe ve kültürel birliğe sahip milli kim-
liğimizi yeniden tanımlamaya; “Türkiyelilik” 
gibi içi boş ve temelsiz yeni bir kimlik vurgu-
su yapmaya çalışmıştır. 
İşte, bu resmi ağızlarla aynı kulvarda bulu-
nanlar, Genelkurmay Başkanı’nın konuşması-
na dört elle sahiplendiler. Başbuğ, adeta onla-
ra can simidi gibi geldi. Açıklamayı takip eden 
üç gün boyunca medya köşelerinde; 
Anadolu’nun nasıl bir mozaik olduğu, 
Ortak bir kimlik takıntısıyla etnik kimliklerin 
“üst kimlik” altında ezilmemesi(!) gerektiği,
Azınlık ve vatandaşlık tanımının yeniden göz-
den geçirilmesi gerektiği,
Ve hatta artık üniter devlet yapısının tartışıl-
ması ve federatif yönetim anlayışının dahi de-
ğerlendirilmesi gerektiği üzerine düzinelerce 
yorumlar yapıldı. 
Büyük ve ciddi televizyon kanallarında saat-
ler süren programlar gerçekleştirildi. Bu prog-
ramlarda aydın/politikacı sıfatlı bölücüler ha-
ince cirit attılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir-
lik ve güvenliğinin sorumlusu ordunun en te-
pesindeki makamın ifadeleri, ihanete varan 
söylemlere delil olarak sunuldu. 
Tüm bunlar yapılırken sorumluluk makamın-
da olanların sesi çıkmadı. Fakat Genelkurmay 
Başkanı dayanamadı, 17 Nisan’da yeni bir res-
mi açıklama yaptı: “…Bu tanımdan ‘Türkiye-
lilik’ gibi tanımlara ulaşılabileceğini düşün-
mek ve bu şekilde değerlendirmeler yapmak; 
hem ATATÜRK’ün ‘Türk Milleti’ tanımını ni-
çin yaptığını, hem de ‘ulus devlet’ kavramının 
ne anlama geldiğini anlayamamak ve konuyu 
saptırmak demektir. Ulus-devlet yapısı içinde, 
bu şekildeki düşüncelerin yeri olamaz.”
Yani Genelkurmay Başkanı Başbuğ diyor ki; 
“Kardeşim ben Amerika’yı yeniden keşfetmi-
yorum. Devletimizin kurucusunun bize miras 
bıraktığı emanetin ne anlama geldiğini, virgü-
lüne dokunmadan yine O’nun sözleriyle Türk 
kamuoyuna ve başka hevesler içerisinde olan-
lara hatırlatıyorum.” 
Bu tekzipten sonra bölücü hevesli aynı şahıs-
ların tekrar televizyonlara çıkıp program yap-
malarını ve Başbuğ’u tebrik ederek hararet-
le söylediklerini savunduklarını görmek ister-
dim!
Evet değerli okuyucular;
Orgeneral Başbuğ, ülkemizde çoklarının unut-
tuğu bir hususu hatırlatmak için sözkonusu 
vurguyu yapıyor. Yeni bir şey söylemiyor. İlk 
defa da o söylemiyor. Devletimizin kuruluşun-
dan bu yana gerçek vatansever, millet sevdalı-

sı ve büyük Türkiye ideali peşinde koşan her-
kesin söylediğini, bir kez daha herkesin anla-
yabileceği açıklıkta tekrarlıyor.
Bakınız Anayasamızın “Türk vatandaşlı-
ğı” başlıklı 66. Maddesi ne diyor; “Türk 
Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan her-
kes Türk’tür.” 
Evet; Anayasamızın bu amir hükmünün, 
Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
Türkiye halkına Türk Milleti denir” vecizesin-
deki anlayıştan farkı var mıdır? 
Ya da Türkçülüğün Esasları adlı eserinde 
“Millet ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafi, ne de 
siyasî bir zümredir...” diyen; yoğun bir şekil-
de kültür milliyetçiliği vurgusu yaparak, etnik 
milliyetçiliğe/ırkçılığa karşı bir düşünce yapı-
sına sahip olan ve toplumların karakterlerinin 
kalıtımsal değil, kültür ve eğitim yoluyla şe-
killendiğine inanan Ziya Gökalp’in millet an-
layışının Başbuğ’un söyleminden ne farkı var-
dır? 
Aynı şekilde, Cumhuriyet dönemi Türk si-
yasi hayatında “Milliyetçilik” ideolojisi-
ni siyasi eksenlerine yerleştirenler için; Türk 
Milleti’nden olmak, Türk Milleti’ni sevmek 
ve Türk Devleti’ne sadakatle hizmet aşkı ta-
şımak, vatana bağlılık duygusu içinde bulun-
mak ve Türk Milleti’nin yükselmesi için elin-
den gelen her fedakarlığı yapmak ve çalışmak 
duygusu ve şuuru olarak kabul edilmiştir. On-
lara göre de bu duygu ve şuuru taşıyan herkes 
Türk’tür. İşte, bu şekilde ifade edilen “Milli 
Kimlik” algısı kimi rahatsız eder ki?
Evet, doğru bir! 
Ülkesini seven ve aklının arkasında başka ni-
yetler taşımayan herkes bir noktada buluşabi-
liyor. 
Tabii ki, siyasi görüşler farklı olacaktır. Sosyal 
gelişmeler karşısında farklı refleksler gösteri-
lecektir. Sesler, zevkler, örfler, anlayışlar, de-
ğerlendirmeler farklı olacaktır. Bu gerçeklik, 
hem demokrasinin hem de modernliğin gös-
tergesidir. 
Fakat tüm bunlar; ortak yaşama arzumuzun, 
ülkü birliğimizin, ülkemizin geleceği için or-
tak hedeflere yönelmemizin, barış ve huzuru-
muzun engelleyicisi değil, bilakis destekleyi-
cisi olmalıdır.
İşte bunun gerçekleştirilebilmesi, bu coğrafya-
da yaşayan herkesin ortak bir “Milli Kimlik” 
şemsiyesi altında, isteyerek, bilinçli olarak ve 
gururla toplanabilmesiyle olacaktır. 
Yani, kimliğimiz belli, adımız belli. Biz, Türk 
Milleti’yiz. 
Bu, ırki bir sıfat değil, sosyolojik bir tanımla-
madır. Bu tanım, bir fantezinin ifadesi değil; 
Atatürk başta olmak üzere tüm aklı başında 
aydınların, politikacıların ve kanaat önderleri-
nin defalarca dile getirdiği bir olgudur. 
Doğumuzla Batımızla, Kuzeyimizle Güneyi-
mizle dört koldan her daim gururla haykıra-
lım: 
BİZ TÜRK MİLLETİ’YİZ 

Talip GEYLAN
Genel Dış İlişkiler  
ve Basın Sekreteri
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Türkiye’de temaslarda bulunan Azerbaycan Milletvekil-
leri bugün (18.04.2009) Türk Eğitim-Sen’i ziyaret etti. 

Azerbaycan Milletvekilleri Sabir Rüstemhanlı, Aynur Gu-
liyeva ile Azerbaycan Türk Kadınlar B irliği Başkanı ve 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Tenzile Rüstemhanlı ve gazete-
ci Doç. Dr. Aysel Fadak’tan oluşan heyet, Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Türkiye-
Azerbaycan ilişkileri ve Türkiye-Ermenistan sınır kapısının 
açılmasına yönelik gelişmeler görüşüldü.
Genel Başkan İsmail Koncuk, Türk Milleti’nin Ermenistan 
sınır kapısının açılmasına karşı olduğunu belirterek, “Bu sı-
nır kapısı, Türk Milleti’ne rağmen asla açılamaz. Böyle bir 
karar alan Hükümet, tarih önünde ciddi sorumluluk altında 
kalacaktır” dedi.
Koncuk, Ermenistan sınır kapısının neye karşı açılacağını 

sorarak, “Sizin attığınız adıma karşı, karşı ta-
raf hiçbir adım atmıyorsa, bu taviz vermek-
tir. Taviz vermek onurlu bir dış politika değil-
dir” dedi. Karabağ sorunu, sözde soykırım id-
diaları gibi varolan sorunlar çözülmedikçe, Er-
menistan sınır kapısının açıklamasının gerek 
Azerbaycan’la gerekse İslam dünyası ve diğer 
Türk Cumhuriyetleri’yle güven bunalımına ne-
den olacağına işaret eden Genel Başkan, “Ya-
şanacak olan güven bunalımını on yıllarca gi-
deremeyiz. Bütün sorumluluk, bu kararın altı-
na imza atan hükümete aittir” şeklinde konuş-
tu. Ermenilerin Karabağ’dan çekilmeden böy-
le bir konunun gündeme gelmesinin bile Türk 
Halkı’na yapılmış bir hakaret olarak kabul edi-
leceğini ifade eden Koncuk, şunları kaydetti: 
“Başbakan Erdoğan, Hatay’daki konuşmasında, 

‘Karabağ’dan çekilmeden sınır açılmaz’ dedi. Bunun doğ-
ru olmasını diliyorum. Bu açıklama bizi biraz rahatlattı. Er-
menistan, Karabağ’dan çekilmedikçe asla sınır kapısı açıl-
mayacaktır. Aksi durumda hareket edenler, bunun hesabını 
Türk Milleti’ne verirler.” 
Azerbaycan Milletvekili Sabir Rüstemhanlı ise, Türk 
Milleti’nin, kardeş Azerbaycan’ın sıkıntı içine düşmesini is-
temeyeceğini ifade ederek, Türkiye’nin bu süreçten güçle-
nerek çıktığını ve herkesin gereken cevabı aldığını söyledi. 
Sınır kapısının açılmasının dış güçlerin bir dayatması oldu-
ğunu belirten Rüstemhanlı, Ermenistan’ın Karabağ’dan çe-
kilmediği sürece sınır kapısının açılmaması gerektiğini vur-
guladı. Azeri parlamenter Aynur Guliyeva ile Azerbaycan 
Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı da, Ermenis-
tan sınır kapısının var olan sorunlar çözülmedikçe açılma-
ması gerektiğini söyledi. 

AZERBAYCAN MİLLETVEKİLLERİ  
SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ
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Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılacağı 
yönündeki haberler bir süredir kamuoyu gündemini 

işgal etmektedir. Nihayet, son olarak ABD Başkanı B.H. 
Obama’nın TBMM’de yaptığı konuşmadan sonra bu 
tartışmalar hızlanmış ve yüksek sesle dillendirilir hale 
gelmiştir. 
Gelişmeler karşısında ülkemiz yetkililerinin sessiz 
halde kalmaları da konunun muhataplarındaki kaygıları 
artırmıştır. Nitekim Azerbaycan cephesinde de bu 
kaygılar oluşmuş ve rahatsızlıklar ifade edilir olmuştur. 
Gelinen noktada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 
ilişkiler açısından olumsuz bir süreç başlamak üzeredir. 
Korkarız ki; ivedi tedbirler alınmazsa kardeş bir ülkeyle 
aramızda istenmeyen bir ortam oluşacaktır. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in İstanbul’da 
yapılan “Medeniyetler İttifakı” zirvesine katılmaması 
ve temsilci olarak bir Bakanını dahi göndermemesi 
muhtemel nahoş durumun bir göstergesidir. 

Türk kamuoyu biliyor ki; sınır kapısının açılması 
Türkiye’nin bir talebi değildir. Hatta ülkemizin dış 
politikası açısından öncelikli bir husus ve  göz ardı 
edilmemesi gereken çıkarları arasında da değildir. Bu 
konunun uluslar arası Ermeni lobisinin bir manevrası 
ve Ermenistan dış politikasının önemli hedeflerinden bir 
tanesi olduğu bilinen bir gerçektir.
Öte yandan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yaşanan 
sıkıntıların kaynağı hiçbir zaman Türkiye’nin yürüttüğü 
politikalar olmamıştır. Mevcut problemin nedeni, 
Ermenistan Devleti’nin ve Diaspora’nın ülkemiz ve 
tarihimiz aleyhine hasmane tutumlarıdır. Ermenistan’ın 
resmi politikalarında ülkemizin kuzey sınırını tanımıyor 
olması, Ağrı Dağı’nın bile hala resmi belgelerinde simge 
ve hedef olarak kullanılıyor olması, soydaşlarımızı 
katlederek gasp ettikleri Karabağ’da yıllardır işgalci 
olarak bulunmaları, sözde soykırım iddialarıyla bizi 
tarihe ve insanlık vicdanına mahkum etmeye çalışmalar 
vs. Türkiye-Ermenistan iyi ilişkilerinin önündeki 
büyük engellerdir. Dolayısıyla iki ülke arasındaki 
ilişkilerin normale döndürülebilmesi için bu engellerin 
ortadan kaldırılması gereklidir. Bunu yapacak olan 
da Ermenistan Devleti’dir. Hal böyleyken, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti adına hareket edenler -adeta 
Ermenistan’ı ödüllendirircesine- iç politik çıkarları ya da 
dış politika manevraları adına; sınır kapısının açılması, 
TRT radyosundan Ermenice yayın yapılması ve başka 
açılımlarla tarihi onurumuzu, milli gururumuzu ve kardeş 
ülkelerle olan iyi ilişkilerimizi rencide etmemelidirler.
Pek tabii ki, büyük bir imparatorluğun mirasçısı ve 
bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, komşularıyla iyi ilişkiler kurmalı; bölgesindeki 
barış ortamının sağlayıcısı ve öncüsü olmalıdır. Fakat 
şu unutulmamalıdır ki, devletler arası ilişkilerin başlıca 
kuralı mütekabiliyet esasıdır. Muhatabınız, iddialarında 
sabitse, peşin kabullerinden taviz vermiyorsa ve siz buna 
rağmen açılımlar yapıyorsanız buna iyi niyet demezler. 
Bunun adı tavizkarlıktır ve onurlu politikada yeri yoktur.
Hükümetimizin bir an önce kamuoyunu aydınlatmasını 
ve sınır kapısıyla alakalı iddialara son vermesini 
bekliyoruz. Hükümetin sessizliği hem ülkemiz 
içerisinde hem de kardeş Azerbaycan’da hayal 
kırıklığı oluşturmakta ve güveni sarsmaktadır. AKP 
Hükümetinden beklentimiz; dertlerimizle dertlenen, 
sevinçlerimizle sevinen kardeşlerimizle aramıza nifak 
sokacak politik manevralardan uzak durmasıdır.
Azerbaycan bizim için büyük öneme sahiptir. 
Unutulmamalıdır ki; Azerbaycan’ı kaybetmek demek, 
bütün Türk ve İslam dünyasının güvenini kaybetmek 
demektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GENEL BAŞKAN:  
“SINIR KAPISI NEYİN KARŞILIĞINDA AÇILACAK?”

Genel Başkan İsmail KONCUK bir basın 
açıklaması yaparak Hükümete, Ermenis-
tan sınır kapısının neyin karşılığında açı-
lacağını sordu. ABD Başkanı Obama’nın 
açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen sı-
nır kapısının açılması konusunun çok dik-
katle takip edilmesi gerektiğini vurgula-
yan Koncuk, atılacak yanlış adımların te-
lafisi zor neticelere neden olacağını ve kar-
deş ülkelerle olan iyi ilişkileri zedeleyece-
ğini belirterek, “Azerbaycan bizim için bü-
yük öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki; 
Azerbaycan’ı kaybetmek demek, bütün 
Türk ve İslam dünyasının güvenini kaybet-
mek demektir.” Dedi.
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Bir sendikanın 
açtığı dava ne-

ticesinde Ek 2 Yöne-
tici Değerlendirme 
Formunun yürütmesi 
durdurulmuştur.

Bu dava, sonucu itibariyle, bazı yöneti-
ci adaylarını memnun ederken, bir çoğu-
nun da üzülmesine sebep olmuştur. Yöne-
tici atamada yıllardır yaşanan problemlerin 
en önemlisi yandaş kayırmacılığını esas 
alan yönetmelikler çıkarılmasıdır. Bilhas-
sa Türk Eğitim Sen’in gayretleri ile bu yö-
netmeliklerin tamamı yargıdan dönmüştür.
Son çıkan yönetmelik bir çok yargı kara-
rıyla olgunluk kazanmış bir yönetmelik 
hükmündedir ve bu yönetmelik doğrultu-
sunda yapılacak atamalarda idarenin ve si-
yasetçinin bir etkisi söz konusu değildir. 
Ancak, yönetmeliğin en tartışılan yönü 
takdir, teşekkür ve kurucu müdürlere ve-
rilen puanlardır. Bir kısım yönetici adayla-
rına haksız takdir, teşekkür verildiği iddia-
ları kulaktan kulağa yayılmıştır. Fakat söz 
konusu mahkeme kararında takdir, teşek-
kür ve kurucu müdürlere verilen puanlarla 
ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı yok-
tur. Mahkeme sadece, vekalet ve asaleten 
yapılan görevlerin puan değerleri yönün-
den bir karar vermiştir.
Şimdi yeni bir durum oluşmuştur. Yapıla-
cak iki uygulama söz konusudur. Biri mah-
keme kararına uygun yeni bir Ek 2 Yöneti-
ci Değerlendirme Formu yayınlayarak asa-
leten atamaları yapmak, diğeri yönetme-
likte de bir kısım değişiklikler yapmaktır. 
Bir çok yönetici adayının sınav esaslı bir 
yönetici atama yönetmeliği istediğini bili-
yoruz. Türk Eğitim Sen’de başından beri 
sınav esaslı bir yönetmelik istemiştir. Fa-
kat sınav esaslı bir yönetmelik, şuanda bu-
lunan yönetmeliğin sağlayacağı disiplini 
sağlayacak düzeyde olmalı ve idarenin in-
siyatifi olmamalıdır.
Mevcut yönetmeliğin değişmesini isteyen 
bir takım mahfiller sınav esaslı bir yönet-
melik çıkartılmasını sağlayabilir ama yeni 
bir takım  maddeler eklenerek yandaş ata-
malarını sağlayacak bir planı uygulamaya 
sokma niyetini tüm yönetici adayları göz 
önüne almalıdır. Sınavın yanısıra, idareye 
tanınacak takdir yetkisi, mülakat veya sub-
jektif bazı yeni şartlar öngörülebilir. Be-
nim adamım atansın anlayışındaki, böyle 
bir yönetmeliğin yargıdan geri çevrilmesi 
ne kadar sürecektir? Sınav esaslı bir yönet-

melikte ısrar edenlerin, yönetmenliğin di-
ğer subjektif yönleriyle ilgili bir garantisi 
her zamanki gibi olmayacaktır.
Hükümete yakınlığı ile meşhur bir sendi-
kanın genel başkanı Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK’i ziyaretinde,
-Okul Müdür yardımcılığı atamasında sı-
nav puan üstünlüğü esasına dayalı atama 
yapılmalı, 
-Okul müdürlüğünde ise sınav puanı ve 
Ek-2 Formu’nun birlikte değerlendirilme-
si sonucunda ortaya çıkacak toplam puan 
esas alınarak atama işlemi gerçekleştiril-
meli, taleplerini iletmiştir.
Bu sendikanın daha önce yayınlanmış ve 
bir gecede kendi yandaşlarının atanması-
nı sağlayan komik yönetmeliklere hiç bir 
tepki vermediğini, sınav kelimesini ağzı-
na almadığını yakınen biliyoruz. Şimdi ne 
olmuştur da, bu sendika birdenbire sınav 
esaslı bir yönetmelik diye ısrar etmekte-
dir. Mevcut yönetmelik doğrultusunda ya-
pılan atamalar ve bu atamalar sonucunda 
hak edenlerin atmalarının yapılması, kendi 
yandaşlarının tasfiye edilmesi mi bu sen-
dikayı sınav istemek zorunda bırakmıştır. 
Sınav istemelerinin gerçek sebebi, yandaş-
larının biraz daha koltuklarında oturması-
nı sağlamak için zaman kazanma isteği mi-
dir?
Türk Eğitim Sen olarak, bu sendikanın sı-
navı samimiyetle istemediğini biliyoruz. 
Kendi yandaşlarının atanmalarını sağla-
mak için takdir, teşekkür toplama yarışına 
giren bu sendikanın sınav istemesi müm-
kün değildir. Ahlaki bir çok değeri yok 
sayan bu sendikanın hak edenler atansın 
mantığı ile hareket etmesi, kendi sonlarını 
hazırlamakla eş değerdir. Çünkü, büyüme-
lerinin temel sebebi, yönetici atamalarında 
altı yıldır uygulanan vekalet/görevlendir-
me sisteminin devamıdır. Dolayısıyla, be-
lirsizlik ortamı ne kadar çok devam eder-
se, kuralsızlık ne kadar çok hakim olursa, 
bu sendikanın bu ortamdan nemalanması 
o kadar çok olacaktır. Bütün kurguları bu 
çirkin anlayış üzerine kurulmuştur.
Türk Eğitim Sen, bütün yönetici adayları-
nı uyarmaktadır. Sınav gibi, hepimizin ön-
gördüğü, istediği bir metodu önümüze ko-
yanların samimiyetini sorgulamak zorun-
dayız. Aksi takdirde şuanda elimizde bulu-
nan ve idarenin, siyasetçinin elini kolunu 
bağlayan ve sadece puan üstünlüğü esası-
na göre atamayı sağlayan yönetmeliği kay-

betme riskimiz de bulunmaktadır. Şu anki  
yönetmeliği bu şekilde yayınlayarak, ken-
di ellerini kollarını bağlayanların da, biz 
ne yaptık diye bir pişmanlık içinde oldu-
ğu bilgimiz dahilindedir. Kaldı ki, sınav 
esaslı bir yönetmeliğin yayınlanması, sı-
navların yapılması, duyuruların ve atama-
ların yapılması bir yıldan fazla sürecektir. 
Bu yönetmeliğe de bir takım ayak oyun-
larının monte edilmesi ve yeni yargı süre-
ci vb. etkiler de göz önüne alındığında sü-
renin ne kadar olacağını kestirmek zordur. 
Bu durum yeni bir vekalet döneminin baş-
laması anlamına gelmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak, aşağıdaki teklif-
lerin, tüm yönetici adayları tarafından yu-
karda anlattıklarımız ışığında, genelin hak 
ve hukuku ilkesi ile, samimi olarak değer-
lendirilmesini istiyoruz. Bu konudaki gö-
rüşleriniz bize ışık tutacaktır.
1- Mevcut yönetmeliğin maddeleri yö-

nünden yargıdan bir iptal kararı alma-
dığı göz önüne alınarak, mahkeme ka-
rarı doğrultusunda, sendikaların da gö-
rüşü alınarak yeni bir Ek 2 Yönetici 
Değerlendirme Formu hızla hazırlan-
malı ve asaleten atamalar bir takvim 
doğrultusunda hızla yapılmalıdır. Bü-
tün illerimiz tüm asaleten  atamaları en 
geç 2009-2010 eğitim öğretim yılının 
ilk ayı sonuna kadar bitirmelidir.

2- Tüm atamaların tamamlanması son-
rasında, tarafların da görüşü doğrultu-
sunda sınav esaslı yeni bir yönetmelik 
hazırlanmalıdır. Sınav sonuçları atama 
puanının en az yüzde altmışını oluş-
turmalı yüzde kırkı ise tarafların teklifi 
doğrultusunda hazırlanacak değerlen-
dirme formundaki özelliklerden oluş-
malıdır. Değerlendirme formu subjek-
tif verilere dayanmamalıdır.

Türk Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığın-
da yönetici atamaları konusunda yıllardır 
sergilenen ayak oyunlarının farkındadır. 
Bütün yönetici adaylarının sergilenecek 
yeni oyunlara karşı daha dikkatli olmasını 
ve iyi niyetli değerlendirmelerinizin istis-
mar edilmemesini diliyoruz. Türk Eğitim 
Sen olarak, şeffaf sendikacılık gereği, 
bütün düşüncelerimizi samimi olarak 
sizlerle paylaşıyoruz. Karar sizindir. 

SINAV ESASLI BİR YÖNETİCİ ATAMA VE 
MUHTEMEL AYAK OYUNLARI

İsmail KONCUK
Genel Başkan
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Son günlerde değişik illerden sendikamıza gelen duyumlara göre; bir sendikanın yetkilileri tarafından, üyelerimize 
yönelik değişik isteklerle gelinerek istifa etmeleri ve kendilerine üye olmaları teklif edilmektedir. Bu sendikanın 

temsilcileri, ellerinde sigorta poliçeleriyle işyerlerini gezerek, çalışanların ve özellikle de Türk Eğitim-Sen üyelerinin 
kanaatlerini yönlendirmeye, sendikamız aleyhine olumsuz algılamalar oluşturmaya çalışmaktalar. 
Bu ahlak yoksunu yöntemi yürütenler ve kamuoyu çok iyi biliyor ki; Türk Eğitim-Sen’in yedi yıldır yürüttüğü sigorta 
hizmeti birilerinin aklına yeni geldi. Fakat görülüyor ki, alışkanlıklar kolay terk edilemiyor. Bugüne kadar şahit 
olduğumuz bir çok hususta olduğu gibi, sigorta hizmeti konusunda da öncü olduğu için Türk Eğitim-Sen’e teşekkür 
etmesi gerekenler, utanmadan, gerçek dışı söylemlerle sendikamız aleyhine yalan propagandaları tercih etmektedirler.
Evet! 2003 yılından beridir; eğitim çalışanları, Türk Eğitim-Sen’e üye oldukları andan itibaren Ferdi Kaza Sigortası 
güvencesi altına alınmaktadır. Primleri sendikamızca yatırılan sigortanın teminat miktarı; 2003 yılında 1 milyar TL, 2004 
yılında 5 milyar TL, 2005 yılında 5 milyar TL, 2006 yılında 5.000 YTL, 2007 yılında 5.000 YTL, 2008 yılında 10.000 TL 
ve 2009 yılında da 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Bugüne kadar da kaza sonucu vefat eden 127 üyemizin varisleri bu 
teminatlardan faydalandırılmıştır.
Sendikacılığın her aşamasında olduğu gibi sigorta hizmetinde de Türk Eğitim-Sen’in öncü misyonu, daha sonraki süreçte, 
diğer bir çok sendika ve sivil toplum kuruluşuna örnek teşkil etmiş ve sayemizde sigorta hizmeti sendikaların önemli bir 
sosyal etkinliği haline gelmiştir. 
Türk Eğitim-Sen olarak bundan gurur duyuyor ve eğitim çalışanlarına sesleniyoruz:
Türk Eğitim-Sen’i izlemeye devam edin. Öncü sendika 
olarak daha bir çok ilklere imza atacağız. Eğitim 
çalışanlarının bize verdiği destekle sahip olduğumuz 
gücü, bugüne kadar olduğu gibi, yalnız eğitim çalışanları 
için kullanacağız.
SENDİKAMIZIN FERDİ KAZA SİGORTASI 
HİZMETİ NETİCESİNDE BUGÜNE KADAR;
2003 Yılında (Teminat 1.milyar TL idi)
Vefat eden 14 üyemizin varislerine 14 milyar TL,
Yaralanma halindeki 4 üyemize 400 milyon TL,
2004 Yılında (Teminat 5 milyar TL idi)
Vefat eden 18 üyemizin varislerine 70 milyar TL,
Sürekli sakatlık halindeki 1 üyemize 1 milyar 250 milyon 
TL,
2005 Yılında (Teminat 5 milyar TL idi)
Vefat eden 21 üyemizin varislerine 105 milyar TL,
2006 Yılında (Teminat 5.000 YTL idi)
Vefat eden 29 üyemizin varislerine 145.000 YTL,
2007 Yılında (Teminat 5.000 YTL idi)
Vefat eden 22 üyemizin varislerine 110.000 YTL,
2008 Yılında (Teminat ilk 5 ayda 5.000 YTL, daha 
sonraki aylarda 10.000 YTL idi)
Vefat eden 11 üyemizin varislerine 95.000 YTL,
2009 Yılında ilk üç ay itibariyle (Teminat 10.000 TL 
idi)
Vefat eden 7 üyemizin varislerine 70.000 TL,
Ödenmiş bulunmaktadır. 
Tüm üyelerimiz kazasız, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
 diliyoruz. 

TAKLİT EDİLMEK GÜZEL ŞEY..!
GÜNAYDINLAR OLSUN. TÜRK EĞİTİM-SEN  

YEDİ YILDIR YAPIYOR...
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Mersin 2. İdare Mahkemesi usulsüz merkez Yenişehir ilçe 
milli eğitim müdürü atamasını iptal etti. 

Üyemiz Ali GİRGİN adına açtığımız davada Mersin 2. İdare 
Mahkemesi, “duyuru yapılmak suretiyle başvuru süresi 
öngörülmemesi” nedeniyle dava konusu işlemleri iptal 
etmiştir.
Türk Eğitim Sen’in her türlü hukuksuz ve mesnetsiz atamalarla 
ilgili mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Temel 
hedefimiz, ülkemizde, insan hakları esasında hak edenlerin 
haklarının teslim edilmesini sağlamaktır. Yandaşlığın sonu 

yoktur, bir makama gelebilmek için eğitim çalışanlarının bir 
takım mahfillerde şahsiyetlerini ayaklar altına almalarının 
önüne geçilmeli ve atama şartlarını taşıyan adayların asaleten 
atamaları yapılmalıdır.
Türk Eğitim Sen, hukuksuzluk kimden kaynaklanırsa 
kaynaklansın, kim yaparsa yapsın üzerine kararlılıkla 
gidecektir. Bu kararın bir örnek olmasını diliyoruz. 
Mahkeme kararı için: http://www.turkegitimsen.org.tr/
modules.php?name=News&file=article&sid=1561. 

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı okul ve kurumların elektrik tesisatının 

bakım ve onarımı, kontrolü ile ilgili eğitim çalışanlarımıza 
görev verilmesi yönünde (Sivas-Şarkışla ilçesinde tüm 
okul ve kurumların elektrik tesisatlarının bakım, onarım ve 
kontrolü, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nde görev 
yapan öğretmenler tarafından yapılması istenmiştir)  idarece 

tesis edilen 17.02.2009 gün ve 03957 Sayı Elektrik Tesisatının 
Kontrolü Konulu İşlemin yürütülmesinin durdurulması ve 
devamında iptali amacıyla Sivas İdare Mahkemesinde dava 
açılmıştır.

İlgili Dava Dilekçesini www.turkegitimsen.org.tr adresinden 
temin edebilirsiniz. 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22. 
maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince yılda 

iki kez yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarına 
eğitim çalışanlarını temsilen, yetkili sendika olarak  Türk 
Eğitim Sen katılmıştır. Bu anlamda sürdürülen EKİM 2008 
KİK toplantıları tamamlanmıştır.
Türk Eğitim Sen eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal özlük 
haklarının iyileştirilmesi için, 17 yıldır etkili bir mücadele 
vermektedir. Türk Eğitim Sen’in farkı kararlığı, ilkeleri ve 
azimli mücadelesidir.
Bu kararlılıkla Kurum İdari Kurulu toplantılarında birçok 
kazanımlar elde edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı ile sendikamız arasında yapılan Kurum 
İdari Kurulu (KİK) toplantısı sonrasında düzenlenen çalışma 
raporu 08/04/2009 tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır.
 Alınan kararlar da;
Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yaparak; 
Sağlık meslek liselerinde görev yapan sağlık eğitim enstitüsü 
mezunu öğretmenler için lisans tamamlama programı 
düzenlenmesi için Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca 
başlatılmış olan çalışmalarının biran önce sonuçlandırılması,
Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınmasının sağlanması,
Sağlık giderlerinin zamanında ödenmesi için gerekli 
tedbirlerinin alınmasının sağlanması,

Okul spor kulübü gelirlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca 
başlatılmış bulunan Okul Spor Kulüpleri Yönetmelik 
değişiklik çalışmalarının biran önce sonuçlandırılmasının 
sağlanması,
Aday öğretmenlerin “Hazırlayıcı Eğitim ve Temel Eğitim 
Kursları”na katılmaları nedeniyle 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu’na göre hak ettikleri yolluk ve yevmiyelerin 
ödenmesinin sağlanması, konularında çalışmaların 
başlatılması için görüş birliğine varılmış olup,
657 Sayılı Kanunun 135’inci maddesinin değiştirilerek, 
itirazların disiplin kurullarına yapılması sağlanmalıdır.
Parasız yatılılık ve Burs’luluk haklarından yararlanan 
öğrencilerin, Devlet memuru olan velilerinin çocuk için aile 
yardım ödeneği alabilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları 
kanunun 206’ncı maddesinde yer alan “Burs alan veya 
Devletçe okutulan çocuklar” ifadesi çıkarılmalıdır.
Hizmetli, teknisyen ve memurlara verilen giyecek yardımının, 
günün şartlarına göre artırılması ve nakit olarak ödenmesi için 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, teklifimiz ise Yüksek 
İdari Kurulunda görüşülecek konular arasına alınmıştır. 
İlgili Tutanak İçin:
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&
file=article&sid=1582

 HAKSIZ HUKUKSUZ ATAMAYI İPTAL ETTİRDİK

 EĞİTİM ÇALIŞANLARINI GÖREV ALANLARI 
DIŞINDA ÇALIŞTIRAMAZSINIZ.

EKİM 2008 KİK KARARLARI İMZALANDI
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Vali, “Bir ilde 
devleti temsil eden 
en yüksek yönetim 
görevlisi*” olarak 
tanımlanmaktadır.
Biz millet olarak 
devlete “baba” 

deriz. Bu babalık biyolojik anlamda 
olmayıp, bir babanın evlatlarına 
gösterdiği ilgi, şefkat, adalet, tarafsızlık, 
onur abidesi olma, koruma ve kollama 
vasıflarının devletin manevi şahsiyetine 
yakıştırılmasından gelir.
Valilerin sıfatı ve ilk görevi, ilde 
devleti temsil etmek olduğuna göre; 
vali, bulunduğu ilin “devlet babası”, 
güvenilen, itimat edilen, hakkaniyet 
sahibi kişi olmak zorundadır. “İstisnalar 
kaideyi bozmaz” ilkesini de düşünerek, 
2002 yılına kadar valilerimizin 
genelinin kendisine yüklenen rolü 
doğru oynadığını gözlemledik. Bu yıla 
kadar ilde devletin temsilcisi, devletin 
itibarını temsil eden kişiler olarak 
görülen valilerde bu yıldan sonra, yine 
istisnalar kaideyi bozmaz ilkesiyle, 
hükümetin ya da partinin temsilcisi 
olarak görev yapma eğilimini üzülerek 
gözlemlemeye başladık. Hatta bazı 
valilerimiz maalesef o kadar acz içine 
düştü/düşürüldü ki il parti başkanının 
emrinde, imza atarken vicdanıyla 
ikbali arasında gidip gelen zavallılara 
dönüştüler.
Vali de gerçekte diğer memurlar gibi 
devlet memurudur. Dikkat lütfen 
“Devlet memuru” diyorum. Devletin 
memuru olmak yerine “Hükümet 
memuru” ya da “Parti memuru” 
olmak bazı çıkarcı ve küçük beyinlerin 
harcı olabilir ama bir valinin hükümet 
memuru olmak, hele hele parti memuru 
olmak gibi bir hakkı olamaz. Bu olduğu 
takdirde, öncelikle kendilerine olan 
saygıyı kaybedecekleri gibi zaten böyle 
bir saygı görmeyi de hak etmezler. Daha 
acısı da, geçici olan kendi şahsiyetlerinin 
yıpratılmasının yanında kalıcı olarak 
yıpratılan bir valilik makamında 
bulunuyor olmalarıdır.
Başbakan R.T. Erdoğan’ın valilere 
kömür dağıtımı için, “Gerekirse kömür 
kamyonunun şoför mahalline oturun, 
siz gidin dağıtın” şeklindeki hitabı ve 
talimatına sessiz kalan, bunu hazmeden 

valilerimizin içine düştüğü/düşürüldüğü 
utanç verici durumun acılığı ve açıklığı 
ortadadır.
Hükümet memuru veya parti memuru 
olmuş valilerin, Ana Muhalefet Partisi 
liderinin “AKP ile gelen valiler APS 
ile giderler” şeklindeki hitabına maruz 
kalmaktan, aşağılanmaktan rahatsız 
olmaya da hakları yoktur.
Et kokunca tuzlanır, tuz kokunca 
yapacak hiç bir şey kalmaz. Vali bir 
kentin tuzu olmalıdır. Hem de her 
kokuşmuşluğa çare olan tuzu. O tuz 
kokmamalıdır. Kokmamış tuzların 6 
yıldır, illerdeki görevlerinden alınıp 
merkez valiliğine çekildiğini de ibretle 
izlemekteyiz maalesef.
AKP iktidarının, hükümet memuru 
veya parti memuru haline getirdiği 
valiler aracılığıyla Türkiye’de Milli 
Eğitimi ne hale getirdiği ortadadır. Son 
6 yıldır vekâlet bakanlığı haline gelen 
MEB’de, illerde yapılan her vekâletin, 
her görevlendirme kararının altında 
mutlaka bir vali imzası da vardır. Hak 
eden etmeyen, falancanın yakını, 
filancanın hısımı, partinin yandaşı 
v.s. olma kriterleriyle yapılan, mevcut 
yönetmelikleri, hukuk ve etik kurallarını 
hiçe sayan 50.000 civarındaki vekâlet 
ve görevlendirmeye kaygı duymadan, 
yetkilerini partiye devretmiş olarak, 
noter kâtibi gibi imza atana valilerin, 
devletin temsilcisi olarak görülmeleri 
ya da saygı görebilmeleri mümkün 
değildir.
Uzun süren bir yargı sürecinden 
sonra nispeten adaletli bir MEB 
atama yönetmeliği çıktığı ve bir an 
önce uygulanması emri valiliklere 
gönderildiği halde, bu yönetmeliği 
uygulamayı aylardır geciktiren, yandaş 
vekâletleri devam ettiren valilerin, 
devletin temsilcisi ve ilin kokmamış 
tuzu olduğundan söz edilemez.
Valilerin, müdür ve müdür yardımcısı 
atamalarını neden uzattıklarını, neye 
hizmet ettiklerini şöyle sıralayabiliriz;
-Yerel seçimler öncesi parti yandaşı 
vekaletlerin görevden alınması, yerine 
hak edenlerin asaleten atanması 
AKP ye tepki olarak yansıya bilirdi. 
-AKP’li yerel parti yöneticilerinin hısım, 
akraba, eş, dost korumak ve kollamak 
adına milli eğitim müdürlüklerine ve 

valilere yaptıkları baskılara boyun eğildi. 
-AKP yandaşı bir sendikanın vekâlet vaat 
ederek yaptıkları üyeler o sendikadan 
hızla uzaklaşmaya başladılar ki bu da 
milli eğitimde yetkili sendikaya bir 
türlü söz geçiremeyen hükümetin işine 
gelmiyordu.
-İllere, yargı kararı gereği atamaların 
bir an önce yapılması emrini gönderen 
MEB’in, el altından, atmaları geciktirin 
şeklindeki telkinine boyun eğdiler.
Üniversite mezunu olan eğitim 
çalışanlarının bu ahlaksızlıkları 
fark etmemesini düşünmek saflıktır. 
Dolayısıyla bu işleri yapan, göz yuman 
valilere saygının kalmaması da doğaldır. 
Öğretmeninin saygı duymadığı 
bir valiye öğrencinin ve velilerin, 
dolayısıyla halkın saygı duyması da 
maddenin tabiatına aykırıdır.
Valilerimize düşen şey; kendi 
saygınlıklarından vazgeçmiş olabilirler 
ama bir ilin “Şehr-i Emin’i” olan 
valilik makamının saygınlığına gölge 
düşürecek işler yapmamalarıdır.
Valilerimiz makamlarında otururken 
kendilerini nasıl gördükleri önemli 
değildir, halkın onları nasıl gördüğü 
önemlidir.
İstanbul’dan Kars’a gelen bir kadın bir 
dükkânda aynasını unutmuş.  
Ve böylece tarihte ilk kez Kars ‘ a ayna 
girmiş olmuş! 
Kadın gittikten sonra dükkan sahibi 
aynayı görüp eline almış... 
Daha önce hiç kendini görmediği 
için ölen kardeşine benzetmiş 
karşısındakini. 
- Ey gidi gardaşımm, seni bi daha 
görmek nasipte varmış! 
Aynayı eve götürüp sarılıp uyumuş 
kardeşine. 
Karısı bakmış, adam bişeye sarılıp 
uyuyor… 
Almış aynayı bir bakmış bir kadın! 
- Allah belanı vireee. Bu karı da kim ? 
- Bi halta da benzese diyerek feryat 
figan evden çıkmış kadıya gitmiş. 
- Kadı efendi adam beni bu çirkin 
karıyla aldatiiii. 
Kadı aynaya bakmış ve şöyle demiş : 
- “Yav bu karıdan çok kavata benziir” 
*Bakınız Türk Dil Kurumu Sözlüğü; 
Vali 

              YAZIK OLDU VALİLİK MAKAMINA

Mustafa KIZIKLI
Genel Teşkilatlandırma 

Sekreteri
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Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrul-
tusunda, 4-C statüsünde çalışan özel-

leştirme mağduru çalışanların sorunlarının 
kamuoyu gündemine taşınması ve çözüm 
önerileri geliştirmek amacıyla bir istişare 
toplantısı düzenlendi. 04.04.2009 Ankara-
İçkale Otel’de düzenlenen toplantıya deği-
şik illerden gelen ve 4-C statüsünde çalışan 
yaklaşık 100 kişi katıldı.
Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu üyele-
rinin yanı sıra; Türk Sağlık-Sen Genel Sos-
yal İşler ve Dış İlişkiler Sekreteri Leyla PO-
LAT, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Bay-
ram ÖZTÜRK, Türk Büro-Sen Genel Teş-
kilatlandırma Sekreteri Hüseyin ASLAN, 
Türk Büro-Sen Genel Mevzuat ve Toplu 
Görüşme Sekreteri A.Memduh ÖZER ile 
Türk Eğitim-Sen Ankara Şube Başkanları 
da katıldılar.
Toplantıda, Genel Sekreter Yaşar YENİÇE-
RİOĞLU, Konya temsilcisi Mehmet EREN 
ve Kütahya temsilcisi Birsen KIVANÇ ile 
toplantı divanı oluşturuldu. Toplantıda su-
nulan raporların ve görüşlerin değerlendi-
rilmesi için Genel Mevzuat ve Toplu Gö-
rüşme Sekreteri Musa AKKAŞ’ın başkanlı-
ğında bir komisyon oluşturuldu. Komisyon 
şu isimlerden hazırlandı: Murat YILDIZ, 
Kazım BOZKURT, İdris EMİRZEOĞLU, 
Mustafa ERDİN, Mustafa BÜLBÜL, Mu-
rat AKSU. 
Toplantıda Genel Başkan İsmail KONCUK 
bir konuşma yaparak, Türk Eğitim-Sen’in 
başta 4-C’liler olmak üzere tüm sözleşme-

li çalışanların durumları ile ilgili yaptıkla-
rı hakkında bilgiler verdi. Diğer bir çok res-
mi ve sivil kuruluşların meseleden biha-
ber oldukları durumda, Türk Eğitim-Sen’in 
sağlıklı bir öngörü ortaya koyarak, çalışan-
ları ve muhatapları ikaz ettiğini vurgula-
yan Genel Başkan, her konuda olduğu gibi 
4-C’lilerin sorunlarının çözümü noktasında 
da Türk Eğitim-Sen’in öncülük ettiğini ve 
mutlaka başarı elde edeceğini ifade etti. Ça-
lışanlardan da sendikaya destek olmalarını 
ve Türk Eğitim-Sen’in çatısı altında yek vü-
cut hareket ederek çözüm sürecinin hızlan-
masına katkıda bulunmaları gerektiğini be-
lirten Koncuk, toplantı sonuç raporlarının il-
gili tüm kurumlara mutlaka iletileceğini ve 
takip edileceğini söyledi.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL 
MERKEZİ İLE 657 SAYILI DMK’NUN 

4/C MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE 
İSTİHDAM EDİLEN 81 İLDEN 

GELEN GEÇİCİ PERSONEL ADINA 
OLUŞTURULAN KOMİSYONUN 

04.04.2009 TARİHLİ BİLDİRGESİDİR   
Özelleştirme mağduru 4/C liler, Kamuda is-
tihdamına başlanıldığı yıldan itibaren üvey 
evlat muamelesine tabi tutulmuşlardır. Ka-
muda istihdam edilen 4/C lilerin bir sonraki 
yıl görevine devam edebilmesi için her yıl 
yeni bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlan-
ması gerekmektedir.2009 yılında geçici per-
sonelin çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı 27106 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanmıştır. Ocak 2009 itibariyle Türkiye de 
21.193 kişi 4/C kapsamında çeşitli Bakan-

lıklarda geçici personel olarak çalışmakta-
dır. Bu çalışanlar ekonomik soykırımla kar-
şı karşıya bırakılmıştır.
•  4/C’liler mağdur edilmiş, açlık sınırının 

altında bir ücrete mahkûm edilmişlerdir.
•  Bu durumdaki 21.000 ailenin içine düş-

tükleri bunalım maalesef siyasi irade ta-
rafından duyulmamaktadır. 

•  Mağdurlar içinde mağdurlar yaratılmış, 
4/C’liler arasında bile ayrımcılık yapıl-
mıştır.

•  Geçici personele 10 ay (526,51 – 655,82 
TL.) maaş verip ailenizle birlikte 12 ay 
geçinin denilmektedir.

•  4/C’lerin 2009 yılında maaşlarına %4 
zam yapılmıştır. Bir yıl baz alındığında 
bu zam 70 Kuruştan ibarettir. Ekonomik 
kriz kimileri için teğet geçmiş olabilir 
ancak 4/C’lileri tam cepheden vurmuş-
tur.

Türk Eğitim Sen geçici personelin sorun-
larıyla başından beri ilgilenmekte ve etkin 
mücadele sürecini devam etmektedir. Bu 
çerçevede 3 Nisan 2009 tarihinde 81 ilden 
gelen 4/C li geçici personelle birlikte Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önün-
de basın açıklaması yapılmış, 4 Nisan 2009 
tarihinde tüm temsilcilerim katılımıyla top-
lantı gerçekleştirilmiş ve kamu oyuna aşa-
ğıdaki bildirgen yayınlanmasına karar veril-
miştir.
1- 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesi 

hükmüne göre istihdam edilen geçici 

 4-C’LİLERE SAHİP ÇIKIYORUZ
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personel, kamuda süreklilik arz eden 
ve memurlar eliyle yürütülmesi gere-
ken görevleri icra etmektedirler. Bu 
çalışanların kadroya geçirilerek, dev-
let memurlarıyla aynı haklara sahip ol-
ması için 657 Sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılması gerek-
mektedir. Bunun için gerekli girişim-
lerin başlatılması, imza kampanyaları 
düzenlenmesi, 

2- 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarının 1.maddesinde yer alan 10 ay-
lık çalışma süresinin 12 aya çıkarılma-
sı yönünde Devlet Bakanı Murat BA-
ŞESKİOĞLU ve Siyasi parti grup baş-
kan vekilleri nezdinde gerekli girişim-
lerde bulunulması,    

3- 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesine 
göre geçici olarak görev yapan perso-
nelin kamu sendikalarına üye olabil-
mesi için üyeliğin kabul edilmediği 
yerlerde davalar açılması,

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
4/C’lilerin görev tanımlarının yapılma-
sı, tahsil durumlarına göre istihdamın 
sağlanması ve tanımlanan görevin dı-
şında görev verilmemesi için Bakanlık 
nezdinde girişimde bulunulması. 

5- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika-
ları Kanununun 3. maddesinde geçici 
görev yapan 4/C çalışanlarının sendi-
kalı olması için Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması,

6- Sözleşme metninin 5.maddesinde yer 
alan: “…Ancak ilgili kendisine veri-
len görevleri çalışma saatlerine bağ-
lı kalmaksızın sonuçlandırmak zorun-
dadır. Bu çalışma karşılığında herhangi 
bir ek ücret ödenmez.” Hükmünün ip-
tali amacı ile dava açılması,

7- Sözleşme metninin 6. maddesinde yer 
alan; “İlgiliye yapacağı hizmete kar-
şılık sözleşme süresince her ay brüt… 
Lira ödenir” hükmüne göre emsali 
kadroda görev yapan kadrolu memu-
run maaşı oranına yükseltilmesi, ek 
ödemelerden yararlanmaları için Mali-
ye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bu-
lunulması, hukuki sürecin başlatılması.

8- Sözleşme metninin 6. maddesinin 3. 
fıkrasında yer alan: “İlgiliye bu söz-
leşmede belirtilen ücretler dışında her 
hangi bir ad altında ödeme yapılamaz 
ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm 
konulamaz.” Hükmünün iptali amacı 
ile dava açılması,

9- Sözleşme metninin 7. maddesinin (a) 
bendi “…tek taraflı feshedilir” hükmü-
nün iptali amacıyla dava açılması,    

10- Sözleşme metninin 7. maddesinin (b) 
bendinde yer alan:”Sözleşme hüküm-
lerine uymadığı veya görevlerinde ba-
şarısız olduğu birim amirince tespit 
edilenler birim amirinin teklifi üzerine, 

kurum tarafından uyarılacağı gibi söz-
leşmeleri tek taraflı olarak feshedilebi-
lir.” Hükmünün iptali amacı ile dava 
açılması,

11- Sözleşme metninin 7. maddesinde yer 
alan: “Sözleşmenin feshinde ihbar, kı-
dem veya sair adlar altında herhangi 
bir tazminat ödenmez” hükmünün ip-
tali amacı ile dava açılması,

12- Sözleşme metninin 8. maddesinin (b) 
bendinde yer alan: “Yıl içinde resmi 
tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar 
için çalıştığı her 4 ay için iki günü geç-
memek üzere ücretli hastalık izni veri-
lir, rapor süresinin 2 günü aşması ha-
linde aşan kısım için ücret ödenmez.” 
Hükmünün iptali amacı ile dava açıl-
ması,

13-  Sözleşme metninin 10. maddesinde 
yer alan: “Sözleşme düzenlenmesinin 
gerektirdiği her türlü giderler (damga 
vergisi hariç) kurumca karşılanır” hük-
münün iptali amacı ile dava açılması,

14- Yersiz ödenen iş kaybı tazminatının 
geri istenmesine dair Türkiye İş Ku-
rumu Genel Müdürlüğü nezdinde gi-
rişimlerin sürdürülmesi, personel hak-
kında icra takibi yapılması veya dava 
açılması halinde gerekli hukuki deste-
ğin sağlanması,

15- 4/C li çalışanların örgütlü hareket et-
melerini sağlamak ve kendileri ile ilgi-
li gelişmeleri öğrenmek için Şube Baş-
kanlıklarıyla sürekli temas halinde bu-
lunulması.

16- Yapılan çalışmalar hakkında iller-
de Türk Eğitim Şube başkanlıklarınca 
kamuoyunun bilgilendirilmesi ve top-
lumsal desteğin sağlanması amacı ile 
basın açıklaması yapılması, Siyasi par-
tilerin 4/C’lilerle beraber ziyaret edi-
lerek destek istenmesi ve sürekli gün-
demde tutulması kararı alınmıştır. 

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Musa AKKAŞ
Genel Mevzuat ve Toplu 

Görüşme Sekreteri

Murat YILDIZ       
Üye

Kazım BOZKURT
Üye

İdris EMİRZEOĞLU        
Üye

Mustafa ERDİN
Üye

Mustafa BÜLBÜL         
Üye

Murat AKSU
Üye
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Genel Merkezimizin plan-
lı şube ziyaretleri devam 

ediyor. Genel Eğitim ve Sos-
yal İşler Sekreteri Cengiz KO-
CAKAPLAN ve Genel Mevzu-
at ve Toplu Görüşme Sekreteri 
Musa AKKAŞ 6-14 Nisan ta-
rihlerinde İstanbul şubeleri ile 
Koceli 2 No’lu şubeyi ziyaret 
ettiler. 
6-13 Nisan tarihlerinde 
İstanbul’da değişik ilçeler-
de şube yönetim kurulları ve 
iş yeri temsilcileriyle bir ara-
ya gelen Merkez Yönetim Ku-
rulu üyeleri, İstanbul İl Mil-
li Eğitim Müdürü Ata ÖZER’i 
de makamında ziyaret eden Ge-

nel Merkez Yöneticilerimiz ve şube başkanları-
mız İstanbul’da yaşanan sıkıntıları ve eğitim ça-
lışanlarının taleplerini Sayın ÖZER’e ilettiler.
Her şubeyle bir gün alan çalışmasına katılarak 
ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul ve kurum-
lar ziyaret edildi. Çalışanlar ile toplantılar dü-
zenlenerek sorunlar dinlendi. Çözüm önerileri 
ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette bulunulan bütün şubelerimizle; Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri ve İş Yeri 
Temsilcilerimizin katıldığı toplantılar düzenle-
nerek, sendikal çalışmalar, yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerileri hakkında istişare edildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de 
yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderdiği 

Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’ndeki yeni 
düzenlemeler içerisinde sendikamız tarafından Kurum 
İdari Kurulu’nda önerilen bazı değişiklikler de yer aldı.
Sendikamızca 2008 yılı KİK tekliflerimiz içerisinde 
bulunan sınıf mevcutlarının azaltılması önerimiz yeni 
düzenlemede genel liselerin sınıf mevcudunun 36’yı 
geçemeyeceği şeklinde belirlenmiştir. 

Yine 2008 yılı Kurum İdari Kurulu (KİK)  mutabakat 
metnine aldırdığımız hamile olan bayan çalışanların 
nöbetleriyle ilgili önerimiz de sözkonusu düzenlemede, 
“hamile öğretmenlere doğuma üç ay kala ve doğumdan 
sonra bir yıl nöbet görevi verilemeyeceği” şeklinde 
belirlenmiş bulunmaktadır.
Düzenlemeler için emeği geçenlere teşekkür ediyor; diğer 
KİK konuları hususunda takibimizin ve çalışmalarımızın 
devam edeceğini belirtiyoruz.  

MERKEZ YÖNETİM KURULU 
İSTANBUL’DAYDI

BAZI KİK KARARLARI GERÇEKLEŞİYOR
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Bir: Hayatı boyunca herhangi bir sendikanın kapısından 
içeri girmemiş bir insanın “Bunlar hep yiyici” ya da 

“Sendika ağaları var ya” girizgâhlı cümle kurmalarına 
yarar.
İki: milâttan yani ihtilâlden önce oluşan dış kaynaklı 
hava akımından mirasyedi olarak kulağına bir damla yel 
kaçan vatandaşımızın “Bunlar siyasilerin arka bahçesi” 
demelerine yarar.
Üç: “Ben sendikalara inanmıyorum” klişesiyle hayata 
güvensizlik ve cesaretsizlik bağıyla bağlandığı halde sözde 
çağdaş bir söylemin günaşırı suyunu sıkmaya yarar.
Dört: Yaşamını sanki çoğulculuk ve katılımcılık 
yörüngesine oturtmuş da “Birleşsinler de öyle gelsinler” 
repliğiyle tüm renkleri tek renge çevirmeye çalışan 
kalıpçıların çevreyi torna tezgâhı gibi kullanımına yarar. 
Beş: “Siz gidin dövüşün gelin, benim işim var” marka ve 
modelli ikinci el tam siper hikâyelerine karşı işbu sorgu – 
sual yazısını yazılmasına yarar.
PEKİ, YA SENDİKALAR NE İŞE YARAMAZ?
Bir; çalışanların koruyucu şemsiyesi olduğu halde yazın 
kavurucu sıcağında tatil şezlongu ve güneşliği olmaya 
yaramaz.
İki; bireysel emeğin nazenin ve kırılgan yalnızlığının 
mukavim öncü birlikleri olarak ön safta savaştığı halde 
kahvehanelerdeki can sıkıntısı savaşlarında paralı askerliğe 
yaramaz.
Üç; ‘Yalnızlık Allah’a mahsustur’ kaidesi uyarınca meslek 
guruplarına aerodinamik sosyal üniteler oluşturmasına 
karşın tek kişilik koroların vokalciliği istihdamına 
yaramaz.
Dört; ‘Testiyi kırmadan önce’ düsturuyla ve insan olanın 
başına her zaman iş gelebilir mantığıyla “Taş düşebilür, ayı 
çıkabilür” levhalarıyla yol işaretçiliği yaptığı halde ‘kendi 
düşen ağlamaz’ şarkısına nota olmaya yaramaz.
Beş; kazanımlardan ve ‘Kolaylaştırın, güçleştirmeyin’ 
prensiplerinden muhtelif çap ve markada pilavlar, 

makarnalar ve salatalar imal ettiği halde malzemesiz/
aşçısız kudret helvaları ve bıldırcın eti sofraları kurmaya 
yaramaz.
“Benim memurum işini bilir” demişti Özal. Biz de 
‘şair burada ne demek istemiş’ diyerekten sorumuzu 
kamuoyunun takdirine tevcih ediyoruz:
a-) Benim memurum, çoluk – çocuğunun rızkını kazandığı 
işinin kıymetini bilir ve 
maaşını hakederek yapar.
b-) Benim memurum, ‘neka ekmek, oka köfte’ 
formülasyonuyla iki reklam veya iki geyik arasında yarım 
ekmek tutarınca iş yapar.
c-) Benim memurum, ‘işini aşıran en kahraman’ 
fehvasınca belli bir işten türev ve integral yardımıyla nice 
işler, biricik taştan nice kuşlar çıkarır.
d-) Benim memurumun işi iş, tuzu kurudur. Ev, bark, hisse 
senedi, tahvil, kart, kabekart.. ne ararsan var’ın gizli 
koleksiyoncusudur.
e-) Benim memurum, sendika sürülerinden ayrılarak 
Hükümetlerin onu daha kolayca ham yapmasını 
kolaylaştırır.
Sendikalar, ayakkabı çekeceği değildir. Saç kurutma 
makinesi de değildir.
Sendikalar, birbirlerinin hasımları ya da kuyu kazıcıları 
değildir.
Sendikalar, hayır kurumları veya cami dernekleri değildir.
Sendikalar; demokrasinin kenesi, anayasa güvesi ya da 
toplumsal düzenin defosu değildir.
Tuhaf! Ne olmadığınızı anlatmaktan n’idüğümüzü ve ne 
işe yaradığımızı anlatmaya sıra gelmiyor. Önyargıları 
parçalamak atomu parçalamaktan, zan ve isnatları 
parçalamak ise safradaki taşları parçalamaktan daha 
zor.
Baka Hoca Nasreddin! Sendikalar bindiğimiz dallardan 
birisidir. Kesmeyegör ! 

BU SENDİKALAR NE İŞE YARAR?
Süleyman Pekin

Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı

Türk Eğitim-Sen
Genel Merkezi Adına 

Sahibi
İsmail KONCUK

Genel Başkan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Talip GEYLAN

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Yayın Kurulu
Yaşar YENİÇERİOĞLU

Seyit Ali KAPLAN
Mustafa KIZIKLI

Cengiz KOCAKAPLAN
Musa AKKAŞ

Basın Danışmanı
Meltem YALÇINKAYA

Yönetim Yeri
Bayındır 2 Sokak No: 46 Kızılay / ANKARA

Tel : 0.312 424 09 60 (8 Hat) 
Faks : 0.312 424 09 68

Baskı 
Yeniden Grup Matbaacılık 

Büyük Sanayi 1. Cadde No: 105
Tel : 0.312 341 20 08 - 03

Faks : 0.312 341 20 02
Baskı Tarihi : 05.05.2009

Ayda bir yayınlanır. / Yereldir. Ücretsizdir./ Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
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Ermenistan-Türkiye ilişkileri son günlerde başdöndürücü 
bir ilerleme gösteriyor. Bu zamana kadar Türkiye’nin bu 

denli verici olduğu bir açılım yapılmamıştı. Egemen güçler 
Türkiye’yi dünya vitrinine her daim çözümsüzlük üreten ve 
inkarcı olarak takdim etti ve etmekteler. Tıpkı Kıbrıs’taki 
gibi. Türk Hükümeti de şirin görünmek için her türlü tavizi 
vermeye hazır görünüyor. Oysa gerçek öyle değil. Dünya 
düzenini elinde tutanların son yüzyıldaki egemenlik siyaseti 
bu. 
Türkiye bunun için en güzel örnek. Yunanistan, Ermenistan, 
Suriye, Rusya, ve İran’la anlaşmazlıklara bakın.  Dikkat 
edilirse, yaşanan her problemde ara bulucu ya ABD ya da 
AB.  Hacivat-Karagöz oyunu gibi. On yıllar boyu Rusya 
“Komünizm”, İran da “Şeriat” getirecek diye ABD çığırtkanlık 
yapmadı mı? Ame ne Komünizm ne de şeriat geldi bu ülkeye. 
Artık gözünü açma vakti gelmiştir. Kafkas Ermenilerine 
toprak sözü veren hangi ülkelerdi? Zamanı bir asır kadar 
geriye aldığımızda karşımıza ABD ve Avrupa ülkeleri 
çıkıyor. Ne garip değil mi? Stratejik müttefikimiz ve Avrupalı 
dostlarımız! Ya Birinci Dünya Savaşı’nda topraklarımızı işgal 
edenler? Aaaa bak yine aynı dostlar! Peki, Türkiye’ nin Doğu 
ve Güneydoğu topraklarını Kürdistan ve Ermenistan olarak 
haritalarda adlandıranlar? 
Milyonlarca Amerikan yerlisini vahşice katleden, iki atom 

bombasıyla Japonya’nın iki önemli kentini yerle yeksan edip 
yüzbinleri katledenler, kalkıp 1915 olaylarını “Büyük Felaket” 
olarak adlandıracaklar, Cezayir’de 1,5 milyon Müslümanı 
katledenler 1915 olaylarını meclislerinde “soykırım“ olarak 
kabul edecekler. Oh ne güzel dünya!
Ben de van minit (one minute) diyorum. Türkiye neden bu 
kadar telaşlı? Elbette sorunlar çözümsüz kalmamalı. Sonuna 
kadar düşman olunmaz ki. Ama bunun için önce geçmişte 
yaşananları bugünkü süreçte ön şart olarak sunmamalı 
ve Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından 
derhal çekilmeli. Çözümü ABD ve AB’de değil Türkiye 
ile diyalogda aramalı. Diaspora’nın Ermenistan’a verdiği 
zararları görmelidir. Türkiye’nin Ermeni halkıyla değil ama 
Taşnak ve Hınçak zihniyetlilerle bir sorunu vardır. Devlet 
kurma sevdasıyla Doğu Anadolu’yu işgal edenler, Osmanlı 
devlet adamlarına ve Türkiye Cumhuriyeti diplomatlarına 
suikast düzenleyenlerle. Aksi düşünülse Mustafa Kemal 
Atatürk Türk Dil Kurumu’nun başına Agop Dilaçar’ı neden 
getirsin? İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları Levon Panos 
Dabağyan’ın kitaplarını neden tavsiye etsin? Bu nedenle 
Türk Hükümeti, kavramları bir bütün olarak dikkate almalı 
ve Azerbaycan’ın da bir Türk Devleti olduğunu unutmamalı. 
Kafkaslarda bir Azeri’nin eline diken batsa, Anadolu’da 
yetmiş milyon Türk “ah“ diye bağırır. İşte bunun için van 
minit, sonuna kadar van minit.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı’na (Ulusal Ajans) sunulan Hayatboyu Öğrenme 

Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci hareketlilik projelerin-
den LLP-LDV-VETPRO-07-TR-0021 no.lu ve “Yapı Malzemeleri-
nin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme 
Yönteminin İncelenmesi” isimli proje kapsamında yerleştirme faa-
liyeti tamamlandı. 
Yrd.Doç.Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN’İN yürütücülüğünü yaptı-

ğı ve Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölü-
mü Öğretim elemanları Prof.Dr. Metin ARSLAN, Prof.Dr. Atila DO-
RUM, Prof.Dr. H. Yılmaz ARUNTAŞ, Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİM-
ŞEK, Arş.Gör.Dr. Gökhan DURMUŞ, Arş.Gör.Dr. Mürsel ERDAL, 
Arş.Gör. Ömer CAN, Arş.Gör. Kürşat YILDIZ ile Gazi Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim elema-
nı Prof.Dr. Gülser ÇELEBİ’nin yararlanıcı olarak yer aldığı projede 
yerleştirme faaliyeti, Almanya’nın Leinfelden-Echterdingen/Stutt-
gart şehrinde 06-20 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleşti. 
15 günlük bir çalışma programına göre gerçekleşen yerleştirme faa-
liyetinde öğretim elemanları Almanya’da proje ortağı olan PE Inter-
national GmbH şirketi, Stuttgart Üniversitesi, Arbeitsgemeinschaft 
Umweltvertragliches Bauprodukt e.V.–AUB şirketi ve Almanya 
Baden-Wüerttenberg Çevre Bakanlığı’na ziyarette bulundular. Ya-
pılan ziyaretlerde öğretim elemanları endüstriyel ürünlerin, yapıla-
rın ve yapı malzemelerinin çevresel etkileri, bu etkilerin değerlen-
dirilmesinde kullanılan “Yaşam Döngüsü Değerlendirme” yöntemi 
ve bu yöntemin dünyadaki sayılı uygulama araçlarından biri olan 
GaBi bilgisayar programı konularında eğitim aldılar. Aynı zaman-
da alıcı ortakların organize ettiği kültürel turlar ve etkinliklere katı-
lan yararlanıcılar yoğun bir çalışma programını başarıyla tamamla-
yarak GaBi eğitim sertifikası almaya hak kazandılar. 

VAN MİNİT

ÜYELERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ 
KAPSAMINDA ALMANYA’DA

Akın YURDAGÜLEN
İstanbul
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Kahramanmaraş Şubesinin düzenle-
diği GELENEKSEL VOLEYBOL 

TURNUVASI’nın altıncısı muhteşem bir 
final maçıyla sona erdi. Final müsabaka-
larına Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 
üst düzey temsilcilerinin yanı sıra halkın 
ilgisi de görülmeye değerdi.
Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Mer-
kezi turnuvanın şampiyonu olurken Tür-
koğlu Fatih İlköğretim Okulu ikinciliği 
kazandı. Karadere Harmancık İlköğretim 
Okulu maçı kazanarak turnuvanın üçün-
cüsü oldu. Büyük İmalı İlköğretim Oku-
lu da En Centilmen Takım ödülüne layık 
görüldü. Ödül töreninde bir konuşma ya-
pan Kahramanmaraş Şube Başkanı Musta-
fa GÖKHAN; “Türk Eğitim Sendikası ola-
rak hedefimize ulaştığımız kanaatindeyim. 

Kız Meslek Lisemiz bunun en güzel örneği oldu, şöyle ki; takıma baktığınızda Eğitim İş, Eğitim Bir Sen Türk Eği-
tim Sen üyeleri mükemmel bir takım anlayışı sergilediler. Bizim amacımız da eğitim çalışanlarının kaynaşması ve 
dayanışması değil miydi? Bu münasebetle turnuvamıza katılan tüm okulları, eğitim çalışanlarını, izleyicileri ve des-
teklerini bizlerden esirgemeyen Voleybol Federasyonumuza ve hakemlerimize tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyo-
rum. Bir sonraki yılda daha mükemmel bir turnuva diliyorum.” dedi. 

KAHRAMANMARAŞ’TA VOLEYBOL ZİYAFETİ

Ülke ve toplumlar gelişmeleri 
için ekonomi, sanayi, askeri, 

eğitim, vb. faktörleri en üst seviyede 
tutmak ya da yükseltmek için büyük 
çaba sarf etmektedirler. Doğal 
zenginlikleri değerlendirme, ticaret, 
kültür ve sanatta da ilerleme için 
en önemli güç öncelikle yetişmiş 
insan gücü olduğu da herkesçe 
bilinmektedir.

Ülkemiz için en büyük gurur kaynağı milli şuura sahip 
genç bir nüfusa sahip olmamızdır kuşkusuz. Bu genç 
nüfusun Avrupa Birliği’nde ve globalleşen dünyada 
ülkemiz adına söz sahibi olmaları ancak, çok iyi bir 
eğitim alarak seviyelerini yükseltmek ile mümkündür. 
Bilinçli, doğru kararları vererek uygulayan, sorumluluk 
bilincine sahip, vizyonu geniş, geleneksel yapısını 
bozmadan yeniliğe ve değişime açık, kararlı, her işi değil 
yaptığı işin en iyisini yapan genç nüfusa sahip olmak 
için de gereklidir eğitim.
Ünlü filozof Konfüçyüs; “Eğitimli insanların dokuz 

düşüncesi vardır.”der.
1- Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler.
2- Dinlediklerinde iyi duymayı düşünürler.
3- Görünüşleri bakımından sıcak olmayı düşünürler.
4- Davranışlarında saygılı olmayı düşünürler.
5- Konuşmalarında doğru olmayı düşünürler.
6- İşlerinde ciddi olmayı düşünürler.
7- Kuşkuya düştüklerinde, soruları nasıl soracaklarını 

düşünürler.
8- Öfkelendiklerinde sorunları düşünürler.
9- Kazancı gördüklerinde adaleti düşünürler.
Eğitimin her durumda acil ihtiyaç olduğunu bilip kabul 
ederek,  diğer değerler sistemi kadar var olan eğitim 
sistemi için de hedefe ulaşmak için çaba sarfetmek 
gerekir.  Ülkelerin gelişimi için özellikle mesleki eğitim 
yoluyla her sektör için yetiştirilecek tüm vasıflı ara 
eleman; sektörel ihtiyacı karşılamakla birlikte, ülkenin 
geleceğini şekillendiren en önemli mihenk taşını 
oluşturacaktır. 

EĞİTİM İÇİN Rukiye  ÇEREZCİ-Konya 
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Aylardır Sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanının bizzat gerçekleştirdiği 

usulsüz atamaların iptal edilmesi ve bu usulsüz atamalar 
sebebi ile mağdur edilen eğitim çalışanlarının haklarını 
alabilmeleri adına elimizden gelen bütün gayreti 
gösteriyor ve sesimizi yükselterek herkesin yaşanan 
haksızlıkları görmesini istiyoruz.
Sendikamıza gün geçmiyor ki bir usulsüz atama 
haberi daha gelmesin… Almış olduğumuz duyumlar, 
gördüğümüz atama sebebi “bakan onayı” olan atama 
kararnameleri bizleri hayrete düşürüyor. Bunların önüne 
geçebilmek için resmi yazışmalarımız ve yargıda da 
hukuk mücadelesini devam ettiriyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet tarihimizin en 
kötü yönetim örneklerinden birini göstererek maalesef 
tarihe geçmiştir. Onlarca insan gerek Okul-Kurum 
Müdürü, Müdür Yardımcısı, şube müdürü atamalarında 
duyuru, yargıdan dönmeyecek Yönetmelik ve 
mevcut Yönetmelik doğrultusunda atama 
beklerken Bakanlık ve bizzat Sayın 
Bakan istediği kişiyi istediği yere ve 
atamaya devam etmektedir. Devletin 
baki, devleti yönetenlerin ise 
geçici olduğunu Sayın Bakan’ın 
hatırlaması ve bunu aklından hiç 
çıkarmaması gerekmektedir. Aksi 
takdirde ülkemiz karanlığa doğru 
sürüklenecektir. Bunun da sorumlusu 
başta Milli Eğitim Bakanı olmak 
üzere bu ülkenin yönetimine talip olan 
siyasi irade olacaktır. 
Milli Eğitim Bakanlığı; Okul – Kurum 
Müdürü, Müdür Yardımcısı, şube müdürü atamaları, 
açıktan ve kurumlar arası atamalarda onlarca kişiyi 
dilediği şekilde yerleştirmiş ve hiçbir surette kariyer ve 
liyakat ilkelerini gözetmemiştir. 657 sayılı Yasanın 76. 
maddesinin arkasına sığınarak ve bu maddeyi dilediği 
gibi yorumlayarak hukuk devleti olma gereklerini hiçe 
saymıştır. Gerçekleştirilen atamalar hukuk dışıdır ve 
eğitim çalışanlarının tamamına, eğitime saygısızlıktır. 
Anayasa, yasalar yok sayılmıştır. Resmen hukuk 
çiğnenmiştir. 
Usulsüz yapılan atamaların peşini bırakmayacağımız. 
Eğitim çalışanlarından feryatlar yükselmeye başlamıştır. 
Çok sayıda eğitim çalışanı sendikamıza bizzat gelerek, 
telefonla arayarak haksızlığa karşı tepki göstermemizi 
istemişlerdir. Eğitim çalışanları “Bu bana, okulumda 
görev yapanlara velhasıl tüm eğitim çalışanlarına 
saygısızlıktır” haksızlıklara karşı tek tepki gösteren 

yer olarak Türk Eğitim Sen’i arıyoruz. Ne olursunuz, 
yapılan haksız atamaların peşini bırakmayın, okullarda 
büyük huzursuzluklar yaşanmaya başladı, bu ülkenin 
yönetenler bunları görmüyor mu, Savcılar, sivil toplum 
örgütleri, siyasi partiler, sendikalar nerede, eğitim 
çalışanları kamplara bölünmek isteniyor, Lütfen… 
Lütfen sizlerden bu konuda girişimlerinizi bekliyoruz” 
diyen binlerce çalışandan telefonlar aldık.  Telefon eden 
eğitim çalışanları sendikalarını da söylerken, sendikamız 
mensupları, sendikasız olanlar ve başka sendika üyesi 
olanlar tarafından sendikamız aranmıştır. Türk Eğitim 
Sen olarak eğitim yöneticiliğinde kayırmacılığa karşıyız, 
kişilerin görüşlerine göre değerlendirilmesine karşıyız. 
Yönetici atama da ölçü liyakattir, kariyerdir. Bakanlığa 
ve Sayın Bakan’a da yapmaları gerekenler hususunda 
çağrılarımızı yineliyoruz: Yapılan usulsüz atamaları 
durdurun! Yapılanları iptal edin!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Bakan Onaylı” 76.  

Maddeye dayandırarak yaptığı atama 
eğitim çalışanlarının tamamına yapılan 

bir hakarettir. Eğitim çalışanları bu 
atamalara karşı sessiz kalmamalı, 
hukuksuzluğa geçit vermeyecek 
davranışı göstermelidir. 
Yapılan atamaların iptal edilmesi 
halinde, bundan sonra kimse keyfi 
atama yapamayacaktır. Kariyer ve 
liyakate göre atama yapıldığında 

okul ve kurumlarda huzur olacak, 
çalışanlar birbirine farklı bakmayacak, 

kutuplaşma, kamplaşma olmayacak, 
eğitimde başarı konuşulacaktır. Biliyoruz ki 

eğitim çalışanlarının istediği de budur.  İşte şimdi 
bunun zamanı. Yapılan atamalara “DUR” diyelim. 
76. Madde denilerek bakan oluruyla nereye atama 
yapılıyorsa bu yerlere dilekçe ile başvuruda bulunalım. 
“Bende bu okula, kuruma atanmak istiyorum” diyelim. 
Şartı tutan, puanına güvenen eğitim çalışanları, bu 
görevi yerine getirecektir. Dilekçeniz idare tarafından 
kabul görmediğinde hak aramayı yargıda sürdürerek, 
atamayı yapanlara cevap verelim.  Bu cesareti gösterecek 
binlerce eğitim çalışanı olduğunu biliyoruz. Türk Eğitim 
Sen olarak dilekçe ile başvuruda bulunanlara her türlü 
hukuksal destek sağlanacak ve tüm mahkeme masrafları 
sendikamızca karşılanacaktır.
Keyfiliğe son verelim. Görev hepimizin. Türk 
Öğretmenleri hukuk dışı anlayışa geçit vermeyecektir.
Örnek Dilekçeyi ve yapılan usulsüz atamaların listesini 
sendikamızın internet sitesinden temin edebilirsiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ONAYLI USULSÜZ ATAMALAR!
(Bu haber 25.04.2009 tarihinde, yani henüz kabine değişikliği yapılmadan önce 

kamuoyuna duyurulmuştur.)
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Genel Başkan İsmail KONCUK ve Genel Dış İlişki-
ler ve Basın Sekreteri Talip GEYLAN 20-27 Nisan 

2009 tarihlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki şubele-
ri ziyaret ederek teşkilat yöneticileri ve üyelerle bir ara-
ya geldiler.
Genel Başkan Koncuk 20 Nisan Pazartesi günü Samsun 
2 Nolu Şube’nin bulunduğu Vezirköprü’den başlayarak 
sırasıyla; Samsun, Tekkeköy, Terme, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Piraziz, Bulancak, Giresun, Espiye, Tirebolu, Trabzon, 
Rize, Amasya, Çorum şubelerini ve İlçe Temsilcilikleri-
ni ziyaret etti. 
Genel Başkan İsmail Koncuk programı dahilinde, şube 
ve temsilciliklerin organize ettiği toplantılarda teşkilat 

yöneticileri ve üyelerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Sendikal faaliyetler ve güncel gelişmelerle ilgili ka-
tılımcıları bilgilendiren Koncuk, üye çalışmaları ve yerel sorunlarla alakalı olarak da katılımcılardan bilgiler aldı. 
Fırsat buldukça yerel idarecileri ve işyerlerini de ziyaret eden Genel Başkanın çalışanlarla işyerlerinde beraber ol-
ması eğitim çalışanları tarafından takdir ve büyük memnuniyetle karşılandı. Genel Başkan İsmail Koncuk, gezisi 
süresince altı adet basın toplantısı ve iki ayrı canlı televizyon programına iştirak etti. 

GENEL BAŞKAN  
KARADENİZ GEZİSİNDEYDİ
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Genel Başkan İsmail KONCUK, Genel Mali 
Sekreter Seyit Ali KAPLAN ile birlikte 06-12 

Nisan 2009 tarihlerinde Ege Bölgesi’nde şube ziyaretleri 
gerçekleştirdi. Gezi kapsamında; Afyon, Uşak, Manisa, 
İzmir, Aydın, Muğla ve Isparta şubelerini ziyaret eden 
Genel Başkan, teşkilat yöneticileri ve üyelerle bir araya 
geldi.
Gezi programında teşkilat yöneticileri ve üyelerin 
katılımıyla istişare toplantıları düzenleyen Koncuk, 
sendikal çalışmalar ve yetki süreciyle alakalı gelişmeler 
hususunda bilgiler verdi. Bölgelerdeki üye çalışmalarıyla 
ilgili olarak fikir alış verişinin yapıldığı toplantılarda, 
Genel Başkan Koncuk ve Genel Mali Sekreter Kaplan 
tarafından Genel Merkezin faaliyetleri hakkında da 
bilgiler verildi.
Gezi kapsamında illerde valilikler, Milli Eğitim 
Müdürlükleri ve Rektörlükler de ziyaret edilerek 
görüşmelerde bulunuldu. Ayrıca Genel Başkan İsmail 
Koncuk  il ziyaretlerinde yerel basınla da bir araya 
gelerek güncel konular ve sendikal çalışmalar hususunda 
görüşlerini ifade etti. 

GENEL BAŞKAN  
EGE BÖLGESİ ZİYARETİNİ TAMAMLADI
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, sendikamı-
zın yaptığı üniversitelerle ilgili araştırmanın sonuçlarını basın 

toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.
Türk Eğitim-Sen Türkiye’de üniversite sorunu ve üniversite çalı-

şanları ile ilgili Gazi Üniversitesi’nden bir grup akademisyenle bir-
likte bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anketin YÖK ve Türkiye al-
gısı bölümünü daha önce basın açıklamasıyla kamuoyuna duyur-
muştuk. Anketin ikinci bölümünü ise “Bir Çalışma Mekânı Olarak 
Üniversite”, “Üniversitede Eğitim ve Öğrencilere Bakış”, “Siyaset, 
Sendika, STK’lar ve Üniversite”, “Akademik Hayat ve Sorunlar” 
başlıkları oluşturmaktadır.
Gazi Üniversitesi akademisyenlerinin sendikamız için yaptığı bi-

limsel saha araştırması, sonuçları itibariyle oldukça dikkat çekici-
dir. Ankara, Erzurum, Van, Rize, İstanbul, İzmir, Konya, Elazığ, 
Kayseri, Trabzon, Kars ve Kırıkkale olmak üzere toplam 12 ilde 
yapılan araştırmaya, 1.130 akademik ve idari personel katılmıştır. 
Araştırmaya katılanların yüzde 88.3’u akademik, yüz-
de 11.7’si de idari personelden oluşmaktadır. Araştırma-
ya katılanların yüzde 58.8’i erkek, yüzde 41.2’si kadındır. 
Araştırmaya katılan idari personelin yüzde 98.5’i devlet üniver-
sitelerinde görev yaparken, yüzde 1.5’i özel üniversitelerde gö-
rev yapmaktadır. Akademisyenlerin de yüzde 90.2’si devlet üni-
versitelerinde, yüzde 9.8’i özel üniversitelerde görev yapmaktadır. 
Araştırmaya katılanların yüzde 21.8’i 1000-1500 TL, yüz-
de 23.9’u 1501-2000 TL, yüzde 24.8’i 2001-3000 TL, yüz-
de 29.5’i de 3001 TL ve üzerinde aylık gelire sahiptir. 
Araştırmaya katılanların yüzde 62’si evli, yüzde 38’i bekardır. Aka-
demik personelin unvan dağılımına bakıldığında; yüzde 49.7’si 
araştırma görevlisi, yüzde 13’ü öğretim görevlisi, yüzde 17.4’ü yar-
dımcı doçent doktor, yüzde 9.6’sı doçent, yüzde 10.2’si profesördür.  

    Araştırmaya katılanların yüzde 49.7’sinin çocuğu varken, yüz-
de 50.3’ünün çocuğu yoktur. İdari personelin yüzde 60.9’unun ço-
cuğu varken, akademik personelin yüzde 48.2’sinin çocuğu var-
dır. Çocuğu olanların yüzde 49.7’sinin 1, yüzde 37.6’sının 2, yüzde 
10.9’unun 3, yüzde 1.8’inin 4 ve üzerinde çocuğu vardır.

BİR ÇALIŞMA MEKANI VE ALANI  
OLARAK ÜNİVERSİTE

Araştırmaya katılanlara üniversitede çalışmaktan memnun olup, 
olmadıklarını sorduk. Buna göre; araştırmaya katılanların yüzde 
22.3’ü çok memnunum, yüzde 56’sı memnunum, yüzde 15.6’sı ne 
memnun ne de değilim, yüzde 4.4’ü memnun değilim, yüzde 1.8’i 
de hiç memnun değilim cevabını vermiştir. 
Araştırmaya katılanların yüzde 59.6’sı şu anda işe başlıyor olsa 

yine üniversitede çalışmak istediğini söylemiştir. Bunu yüzde 22.3 
ile kendi işini kurmak isteyenler takip ederken, yüzde 9.4’ü kamu 
kuruluşunda çalışmak istediğini belirtmiştir. Özel sektörde çalışmak 
isteyenlerin oranı ise yüzde 8.7’dir.
“Üniversitede çalışmanın size kazandırdığı en önemli şey nedir? 

sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 34.7’si hayatı ve dünyayı 
daha iyi anlama imkanı derken; yüzde 24.6’sı kaliteli bir çalışma or-
tamı, yüzde 23.5’i sosyal güvence ve belli bir gelir, yüzde 17.2’si de 
prestij cevabını vermiştir. 
Araştırmaya katılanlara çocuğunuzun akademisyen olmasını is-

ter misiniz? sorusunu yönelttik. Buna göre araştırmaya katılanların 
yüzde 47.8’i kendisinin karar vermesini isterim, yüzde 35.1’i evet 
isterim, yüzde 15.5’i hayır istemem, yüzde 1.5’i de başka bir iş bul-
mazsa olabilir cevabını vermiştir.

ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM VE ÖĞRENCİLERE BAKIŞ
Araştırmaya katılan akademik ve idari personele üniversite öğren-

cilerinin kendi üniversitenizde iyi bir eğitim aldıklarına inanıyor 
musunuz? diye sorduk. 
Görev yaptığı üniversitenin iyi bir eğitim verdiğine inananların 

oranı yüzde 35, üniversitemizin bazı fakülteleri çok iyi, bazıları 
değil diyenlerin oranı yüzde 32, üniversitemizin eleştirilecek çok 
yönü var diyenlerin oranı yüzde 22.5, üniversitemizin eğitim düze-
yini başarılı bulmuyorum diyenlerin oranı ise yüzde 10.6’dır. 

AKADEMİSYENLERİN YÜZDE 46.6’SI ÖĞRENCİLERİN 
ORTAÖĞRETİMDEN İYİ YETİŞMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Araştırmaya katılanlar üniversitedeki öğrencileri de değerlendirdi. 

Akademisyenlerin yarısına yakını yani yüzde 46.6’sı öğrencilerin 
ortaöğretimden iyi yetişmediğini düşünmektedir. Bunu yüzde 28 ile 
ülke sorunları karşısında duyarsız olduklarına dair kanaat takip et-
mektedir. Yani her 4 akademisyenden 3’ü ortaöğretimden iyi yetiş-
meden gelen ya da ülke sorunları karşısında duyarsız bir öğrenci 
kitlesinden bahsetmektedir. Akademisyenlerin yüzde 16.6’sı öğren-
cilerin gerekli donanıma sahip olduğunu düşünürken, yüzde 8.8’i de 
öğrencilerin ülke sorunlarına duyarlı olduğuna inanmaktadır.

SİYASET, SENDİKA, STK’LAR VE ÜNİVERSİTE
Araştırmaya katılan akademisyen ve idarecilerin yüzde 62.3’ü hiçbir 

sendika, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşuna üye değildir. Araştır-
maya katılanların yüzde 22.3’ü dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşla-
rına, yüzde 12.7’si sendikalara, yüzde 2.7’si de siyasi partilere üyedir. 
Sendika üyesi olmayan idari ve akademik personelin en önem-
li gerekçeleri nelerdir? Ankete katılanların yüzde 29.2’si sen-
dikal çalışmalara zaman ayıramadığını söylerken, yüzde 

 ÜNİVERSİTELER SORUNU VE ÜNİVERSİTE 
ÇALIŞANLARI ARAŞTIRMASI
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26.3’ü işkolundaki sendikaların üniversiteyi temsil etmediği-
ni, yüzde 25.7’si sendika üyeliğinin bir faydası olmadığını, yüz-
de 18.8’i de sendikal çalışmaları yetersiz bulduğunu ifade etmiştir. 
Araştırmaya katılanların yüzde 34.6’sı öğretim üyelerinin siya-
set yapmasını doğru bulmadığını söylerken, yüzde 26.7’si de si-
yasetin bilim adamlarının işi olmadığını düşünmektedir. Araştır-
maya katılanların yüzde 27.3’ü bilim adamlarının, yüzde 11.4’ü 
de memurların da siyaset yapması gerektiğini ifade etmiştir. 
Üniversite çalışanlarının yüzde 59.9’u üniversitenin temel görevi-
nin bilimsel bilgi üretmek, yüzde 24.9’u ülkenin gelişmesine kat-
kıda bulunmak, yüzde 8.5’i meslek sahibi insan yetiştirmek, yüz-
de 6.7’si de eğitim-öğretim çalışması yapmak olduğunu dile getir-
miştir.

AKADEMİK HAYAT VE SORUNLAR
Akademisyenlere akademik kariyer yapmaya neden karar verdik-

lerini sorduk. Buna göre akademik kariyer yapmaya karar verenle-
rin yüzde 66.3’ü bilimsel çalışmayı tercih etmesini gerekçe olarak 
gösterirken; yüzde 22.6’sı akademik hayata katıldığımda üniversite 
daha cazip olduğu için cevabını vermiştir. Akademisyenlerin yüzde 
5.8’i daha iyi bir iş bulamadığı için akademik kariyer yapmaya ka-
rar verdiğini belirtirken, yüzde 5.3’ü ailesinin ve çevresinin etkisin-
de kalarak bu mesleği seçtiğini ifade etmiştir.

AKADEMİSYENLER, ÇALIŞMALARINI YAPARKEN 
ÜNİVERSİTEDEN YETERLİ DESTEK ALAMIYOR

Akademik çalışmalarınızı yaparken üniversiteden yeterli destek 
alıyor musunuz? Yoksa çalışmalarınızı kendiniz mi yürütüyorsu-
nuz? Akademisyenlerin yüzde 43.1’i üniversite desteğinin yeterli 
olmadığını, yüzde 22’si çalışmalarını kendi imkanlarıyla yaptığını, 
yüzde 15.4’ü de üniversitenin özel bir imkan sunmadığını ifade et-
miştir. Üniversiteden yeterince destek aldığını söyleyenlerin oranı 
ise yüzde 19.5’tir.
Akademisyenlerin yüzde 67.7’si üniversitede ders verirken ya da 

fikirlerini açıklarken bir müdahale yapılmadığını ya da böyle bir 
şey hissetmediğini belirtmektedir. “Açıkça bir baskı var” diyenle-
rin oranı yüzde 5.3 iken, “baskı hissettiğim oluyor” diyenlerin oranı 
yüzde 12.3’tür. Bu konuda üniversitedeki özgürlükleri yeterli bul-
mayanların oranı ise yüzde 14.7’dir

AKADEMİSYENLERİN EN BÜYÜK SORUNU ÜCRET
Akademisyenlerin en büyük sorunu olarak ücret seviyesinin dü-

şüklüğü gösterilmektedir. Akademisyenlerin yüzde 44.4’ü en bü-
yük sorunun ücret seviyesinin düşüklüğü olduğunu söylerken, yüz-
de 25.7’si bilimsel faaliyetten çok ders yükü altında ezilmek, yüz-

de 20.6’sı akademik yükselme sorunları, yüzde 9.2’si de yurtdışı 
üniversite deneyimi yaşamada karşılaşılan sorunlar olduğunu belirt-
mektedir.

AKADEMİSYENLERE GÖRE ÜNİVERSİTELER 
CAZİP EKONOMİK ŞARTLAR SUNMADIĞI İÇİN 

ALBENİSİNİ KAYBETTİ
Ankete katılanlar üniversitelerin cazibesini neden yitirdiğini so-
rusuna da cevap aramıştır. Buna göre ankete katılanların yüzde 
41.7’si cazip ekonomik şartlar sunmaktan giderek uzaklaştığı için, 
yüzde 29.4’ü bilimsel araştırma için gerekli ortamı hazırlayama-
dığından, yüzde 16.7’si akademisyenlerin statülerinin diğer mes-
lekler karşısında prestij kaybetmesinden, yüzde 12.2’si de akade-
misyenlere uluslararası tecrübe kazandıracak imkanlar sağlana-
madığından üniversitelerin cazibesini yitirdiğini ifade etmektedir.  
Akademisyenlere entelektüel gelişimleri için neyi sıkça yaptıkları-
nı sorduk. Buna göre ankete katılan akademisyenlerin yüzde 38.4’ü 
son çıkan düşünce ve bilim yazılarını takip ettiğini söylerken, yüzde 
27.6’sı günde en az bir gazete okuduğunu, yüzde 26.8’i yurtdışında 
yayınlanan son yayınlara ulaştığını, yüzde 7.3’ü de en az bir yaban-
cı yayın takip ettiğini belirtmektedir.

AKADEMİSYENLER, ÖĞRENCİ SEÇME SİSTEMİ 
NEDENİYLE TESADÜFEN GELMİŞ ÖĞRENCİLERİN 

İLGİSİZLİĞİ KARŞISINDA DERS ANLATMAKTAN 
ŞİKAYETÇİ

Akademisyenler eğitim sürecinde karşılaştığı en önemli sorunun ne 
olduğunu da söyledi. Buna göre akademisyenlerin yüzde 50.4’ü öğ-
renci seçme sistemi nedeniyle tesadüfen gelmiş öğrencilerin ilgisiz-
liği karşısında ders anlatmak derken, yüzde 21.8’i düşük seviyeli 
öğrenci grubuna ders vermek olduğunu, yüzde 18.8’i çok kalabalık 
sınıflara ders vermek, yüzde 8.9’u de fiziksel olarak uygun olmayan 
ortamlarda ders anlatmak olduğunu ifade etmektedir. 

AKADEMİSYENLER DE,  
AKADEMİK FAALİYETLERİ  

DIŞINDA GELİR GETİRİCİ İŞ YAPIYOR
Ankete katılan akademisyenlere akademik faaliyetleriniz dışında 

gelir getirici bir başka işiniz var mı sorusunu yönelttik. Buna göre 
akademisyenlerin yüzde 74.8’i “hayır yok” cevabı verirken, yüzde 
11.2’si üniversite içinde bazı projelerde çalıştığını, yüzde 9.1’i kişi-
sel çalışmalarıyla ek gelir elde ettiğini, yüzde 4.8’i de muhtelif ku-
ruluşlarda danışmanlık yaptığını belirtmektedir.
“Akademisyenler ekonomik sorunlarının çözülmesinde hangisi-

ni en etkili görmektedir?” sorusuna verilen en yüksek orandaki ce-
vap, onların mesleklerinin bir parçası olan bilimsel çalışmalarıyla 
ilişkilendirilerek verilmiştir. Akademisyenlerin yüzde 49’u öğre-
tim üyelerine maaşlarına ek olarak bilimsel çalışmalarına göre taz-
minat verilmesini ekonomik sorunlarının çözülmesinde etkili ola-
rak görmektedir. Yüzde 49’luk orana sahip olan bu seçenek, öğre-
tim görevlilerinin ekonomik sorunlarının çözülmesinde aynen diğer 
kamu kurumlarında uygulanması beklenen “performansa dayalı üc-
ret” formülündeki gibidir. Performansa dayalı ücretle anlatılmak is-
tenen çalışanların gösterdikleri performansa bağlı olarak ücret al-
ması, yani akademik çalışmalar yapanların yapmayanlardan ayrıl-
masını sağlayacak bir ücret politikasının izlenmesi önerilmektedir.
İkinci önemli çözüm yolu olarak, üniversitelerin piyasaya kurum-

sal olarak sağladığı hizmetlerden (döner sermaye vb.) pay olma ola-
rak görülmektedir. Bu oran yüzde 25’tir. Akademisyenlerin yüzde 
17.5’i üçüncü çözüm olarak standart maaşların yanı sıra ders ücret-
lerinin öğretim üyesi katkısına göre artırılmasının çözüm olacağını 
düşünürken, yüzde 8.5’i de sendikalı örgütlenme yoluyla ekonomik 
sorunların çözüleceğine inanmaktadır.



21
Mayıs 2009

AKADEMİSYENLERİN TERCİHİ DEVLET 
ÜNİVERSİTELERİ

Öğretim üyeleri bugün çalışmaya başlayacak olsaydı özel mi yok-
sa devlet üniversitesini mi tercih ederdi? Bu soruya akademisyenle-
rin yüzde 66.7’si devlet üniversitesi cevabı verirken, yüzde 33.3’ü 
özel üniversite cevabını vermiştir.
Bu soruya devlet üniversitesi cevabını verenlere nedenini sorduk. 

Ankete katılan akademisyenlerin yüzde 46.8’i özel üniversitelerin 
yapıları gereği çıkar amaçlı olması derken, yüzde 21.3’ü özel çıkar-
la bilimsel çalışma arasında çelişki olması, yüzde 17’si iş garantisi 
olması, yüzde 14.8’i de bilim adamlarının daha özgür olmasını dev-
let üniversitesini tercih etmede gerekçe göstermiştir. 
Özel üniversitenin tercih edilme nedeni ise yüzde 45.7 ile eko-

nomik bakımdan avantajlı olması gösterilmektedir. Bunu yüz-
de 21.9’i öğretim üyelerinin daha özgür olması takip etmektedir.  
Prestijinin daha yüksek olduğunu düşünme ve uluslararası çalışma 
fırsatı sunduğunu düşünme nedenlerinden dolayı özel üniversiteyi 
tercih ettiğini belirtenlerin oranı eşit olarak yüzde 16.2 olarak gö-
rünmektedir.

AKADEMİSYENLERE GÖRE ÜNİVERSİTE İÇİ 
AKADEMİK YÜKSELMELERDE EN BÜYÜK ENGEL 

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÇALIŞMALARININ OBJEKTİF 
KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMEMESİ

“Üniversite içi akademik yükselmelerde karşılaşılan en büyük en-
gel nedir?” sorusuna akademisyenlerin yüzde 30.3’ü öğretim üye-
lerinin çalışmalarının objektif kriterlere göre değerlendirilmemesi, 
yüzde 26.2’si yabancı dil sorunu, yüzde 25.5’i nitelik değil niceli-
ğe önem verilmesi, yüzde 18’i de jüri oluşumunda kayırmacı yakla-
şımlar olduğunu belirtmektedir.

İDARİ PERSONELİN YÜZDE 41.4’Ü AKADEMİK 
PERSONELLE İLİŞKİSİNİ “İLİŞKİ AKADEMİSYEN 

VE MEMURA GÖRE DEĞİŞİYOR” ŞEKLİNDE 
TANIMLARKEN; YÜZDE 27’Sİ AKADEMİSYENLERİN 

MEMURLARIN YAPTIĞI İŞİ ÖNEMSEMEDİĞİNİ 
DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanlara “akademik olmayan personelin özlük hakların-

da diğer memurlardan farklı olmasını gerektiren durumlar var mı-
dır?” sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 36.1’i 
üniversite gelirlerinden pay almasını gerektirecek farklar var der-
ken; yüzde 28.7’si üniversitede çalışan memurların iş yükünün ağır 
olduğunu, yüzde 14.8’i de üniversite personelinin farklı hizmet 
ürettiğini söylemektedir. Farklılık gerektirecek bir durum olmadığı-
nı belirtenlerin oranı ise yüzde 20.4’tür.
Üniversite çalışanları sendikalı örgütlenmenin akademik olmayan 

personele neler kazandırdığı sorusuna da cevap aradı. Buna göre an-
kete katılan üniversite çalışanlarının yüzde 41.6’sı sorunlarımızı ka-
muoyuna ve idareye bildirme fırsatı sunuyor derken; yüzde 28.1’i 
“TİS hakkı olmadığı için bir kazanımı yok” cevabını vermiştir. 
Üniversite çalışanlarının yüzde 16.9’u sendikal örgütlenmenin çalı-

şanlar arasında dayanışma imkanı sağladığını söylerken, yüzde 13.5’i 
idare karşısında güç oluşturma imkanı sağladığını belirtmektedir. 
Üniversitede çalışan idari personele “akademik personelle ilişkileri-
niz nasıldır?” sorusunu yönelttik. Buna göre idari personelin yüzde 
41.4’ü akademik personelle ilişkisini “ilişki akademisyen ve memu-
ra göre değişiyor” şeklinde tanımlarken; yüzde 27’si akademisyen-
lerin memurların yaptığı işi önemsemediğini belirtmektedir. Anke-
te katılanların yüzde 19.8’i akademisyenlerle iyi bir diyalogu oldu-
ğunu söylerken, yüzde 11.7’si akademisyenlerin kapalı bir grup gibi 
davrandığını ifade etmektedir.
Üniversitede çalışan idari personele “üniversitede idari perso-

nel olarak çalışmak yerine, akademisyen olmayı ister miydi-
niz?” diye sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 47.3’ü 
akademisyen olmayı tercih ederken; yüzde 33’ü “hiç dü-
şünmedim”, yüzde 10.7’si “işimden çok memnunum”, yüz-
de 8.9’u da “akademik hayat zor ve yıpratıcı” cevabı vermiştir. 
Üniversitelerimiz hem toplumsal gelişimimiz hem de ülkemizin 
topyekün kalkınması için büyük önem taşıyan kurumlardır. Ayrıca 
üniversitelerin varlığı ve etkinliği, güçlü ve çağdaş toplumun ön ko-
şuludur. Üniversitelere büyük önem atfeden sendikamız, sorunların 
tespiti ve beklentilerin karşılanabilmesi için durum tespiti yapmakta 
fayda görmüştür. Dolayısıyla bu anket Türkiye’de üniversite soru-
nu ve üniversite çalışanları açısından oldukça önemli bir çalışmadır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Araştırmayı yürüten Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Vedat BİLGİN ve Doç. Dr. Tevfik ERDEM de 
basın toplantısına katıldılar.
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Malumunuz,1989’da Bulgaristan’dan Anadolu’ya yönelik 
Türk göçü, insanlık tarihinin gördüğü en büyük dramlardan, 

ayrılıklardan biridir. Fakat bu, bölgeden Türkiye’ye yaşanan ilk 
göç değildir. Çünkü, Balkanlardan Türkiye’ye yönelik göçlerin 
ve acıların tarihi 17. yüzyıla kadar gitmektedir. Asıl yoğun 
muhaceret ise 18. yüzyılın başından itibaren yaşanmıştır. Hatta 
1927 yılına gelindiğinde, 11 milyona ulaşan Türkiye Cumhuriyeti 
nüfusunun, 7 milyonunun göç sonucunda Anadolu’ya geldiği 
saptanmıştır. Aslında konuya girişi Türk göçü olarak başlamış 
olsakta esas konumuz 1989 yılında Türkiye’ göç eden değerli bir 
ağabeyimizin Lütfi ağabeyin anlattığı güzel bir hikaye olacak.
Değerli ağabeyimiz yakın bir zamanda Avrupa Birliği’ne girmiş 
olan eskiden vatan bildikleri ve göç etmek zorunda bırakıldıkları 
bir zamanlar Türk yurdu olan Bulgaristan topraklarına gitmiş. 
Gördüğü manzarayı çok acıklı anlattı. Bir zamanlar Türk 
evlatlarının yani kendilerinin göçünden önce Bulgaristan’da 
ki eğitimin ne kadar iyi olduğundan ve zamanında yapılan 
fabrikaların nasıl çürüyüp döküldüğünden ve Avrupa Birliği’ne 
girdikten sonra terk edilen boş kalan topraklardan ve şimdiki 
müthiş sefaletten bahsetti gerçekten üzüldüm. Bir ulusun 
Avrupa devletlerinin nasıl kölesi olduğunu para kazanmak için 
topraklarını terk edip giden insanların zengin uluslara nasıl 
hizmetçi olduklarından bahsetti. Ama asıl konumuzda bu değil. 
Asıl konumuz eğitimin iyi olduğu zamanlarda kendilerine 
anlatılan şu kapitalist sermayenin oyunu. 
Hikayemiz kısaca şu;
Hikaye bu ya, bir gün zengin bir devlet olan Rusya, Bulgaristan 
devlet yöneticilerine çokça pırasa tohumu verir. Yöneticiler 
derki  “bunları ne yapacağız.” Ruslar derki “pırasa yetiştirip 
Romanya’ya vererek otomobil alacaksınız.” Zaten otomobil 
üretilmeyen ve çok uzun süre beklemelerle ve sıra ile otomobilleri 
vatandaşlarına verebilen Bulgaristan Hükümeti buna çok 
sevinir. Çünkü sonunda vatandaşlarına çok sayıda otomobil 
verebileceklerini düşünürler ve kabul ederek pırasaları yetiştirip 
Romanya’ ya  vererek otomobil alırlar. Otomobilleri halka 
dağıtacakları sırada Rus yetkililer gelir ve “durun otomobiller 
size değil” derler. Siz otomobilleri Çin devletine verip pirinç 

alacaksınız”. Bulgaristan yetkilileri düşünür, pirinç de zaten 
ülkelerinde yetişmiyor. Bu durumda da vatandaşlarına pirinç 
dağıtacaklarını düşünerek otomobilleri Çin devletine vererek 
pirinç alırlar.Tam yine vatandaşlarına dağıtacakları sırada Rus 
yetkililer yine müdahale eder. “Pirinçler de sizin değil, pirinçleri 
Japonlara verip oradan ağır iş makineleri alacaksınız derler”. 
Bulgaristan yetkililerine bu fikir de mantıklı gelir ve “makinelerle 
Bulgaristan’ı imar ederiz” derler. Fakat tam sıra iş makinelerini 
ülkelerine getirmeye gelince Rus yetkililer yine müdahale eder 
ve derler ki “iş makineleri de sizin değil siz iş makinelerini bize 
vereceksiniz”. “İyi ama” der Bulgaristan yöneticileri “sizden ne 
alacağız”. Ruslar der ki “size pırasa tohumu veriyoruz ya daha 
ne istiyorsunuz”. 
Evet değerli arkadaşlar işte kapitalist sistem ülkeleri bu şekilde 
zengin eder. Tabi zengin ve güçlü ülkeleri yani kapitalist ülkeleri, 
yani kendilerini. Şimdi bu ülkeler pırasa tohumu bile vermiyor. 
Size özgürlük getireceğiz diye girdikleri ülkelerin her şeyini 
götürüyorlar ve üstelik sattıkları silahlarla insanları birbirlerine 
öldürterek canlarına kadar alıyorlar.
Peki biz eğitimciler ne yapıyoruz? Eğitim çalışanlarının yaklaşık 
daha %50’si sendikalara bile üye olmamak için binbir bahane 
bularak tüm gerçeklerden kaçtığını mı sanıyor? Oysa her gün 
biraz daha kapitalist sermayenin altında hep beraber ezilmiyor 
muyuz? Peki, bu kapitalist sitemin her şeyimizi almayacağına 
bizleri kendine köle yapmayacağına, yapmadığına emin miyiz? 
O zaman ne bekliyoruz?    
Ben diyorum ki, öncelikle sendikamızı ve sivil hareketleri 
güçlendirerek siyaset hakkımızı alarak siyasi partilere üye olalım, 
herkesi de üye yapalım ve demokratik seçimlerle ve eğitimli-
beyin gücü olarak meclisteki yerimizi de alarak, eğitimsiz 
insanlara örnek ve önder olalım ve ülkemizin geleceğine sahip 
çıkalım. Yoksa gün gelir her şeyimizi kaybederiz.
Değerli arkadaşlar hepinizi göreve çağırıyorum. Lütfen, 
ülkemize ve geleceğimize sahip çıkalım. Çocuklarımız kapitalist 
sermayenin uşağı olmasın. 
Saygılarımla, 

KAPİTALİST SİSTEM NASIL ZENGİN EDER?
Ahmet Coşkun ERGİN                                                                                                          

İzmir 2 Nolu Şube Başkanı

Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 5. Voleybol 
Bahar turnuvası sona erdi.

20 okul takımının ve 250 eğitim çalışanının katıldığı turnuvanın çok çekişmeli geçtiği göz-
lemlendi. 
14.04.2009 Salı akşamı oynanan final maçı İscehisar İlköğretim Okulu ile Nurettin Kara-
man İlköğretim arasında oynandı. Müsabakada İscehisar İÖO setleri 25-19, 25-19, 25-22 
aldı. İscehisar İlköğretim Okulu müsabakayı 3-0 kazanarak turnuva şampiyonu olurken 
Nurettin Karaman İÖO turnuva ikincisi oldu. Maçın ardından yapılan törende İscehisar 
İÖO’na kupasını Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Erol ÖZSOY verdi. Tur-
nuva ikincisi Nurettin Karaman İÖO’na ise kupasını Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube 

Sekreteri Mustafa Akbabaoğlu verdi. 
Törende konuşan Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Erol ÖZSOY “Bu düzenlediğimiz 5. Geleneksel Voleybol Turnuvası. Çok mutluyuz. 
İlgi çok yoğun oldu. Afyonkarahisar’ daki spor hayatına ve eğitim çalışanları arasındaki dayanışmaya katkıda bulunabilmişsek ne mut-
lu bize. Bu vesile ile tüm teknik heyete, tüm oyunculara, tüm seyircilere, Afyon Lisesi personeline, İl Milli Eğitim personeline teşekkür 
ederim.”dedi. 

5. BAHAR VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ
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Türk Eğitim-Sen Çamardı Temsilciliği tarafından gelenek-
sel hale gelen “Birlik ve Dayanışma Yemeği”  08 Nisan 

Çarşamba günü Sezer Motel Restaurant’ta gerçekleştirildi. Ye-
meğe Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ, 
Niğde Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Çamardı Belediye Baş-
kanı Yavuz SOYLU, Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Eski Baş-
kanı Cemil ERKUL,  Türk Eğitim-Sen Çamardı İlçe Temsilci-
si Sami AKÜN ve çok sayıda eğitim çalışanı katıldı. Yemek-
te bir konuşma yapan Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ, sendika-
cılığın ve örgütlülüğün gereği üzerinde durdu. “Sendikalar sa-
yesinde artık kimse meydanı boş bulup istediği gibi at oynata-
mıyor” diyen Uğraş, sendikamızın sayesinde hak edilen özlük 
hakları ile ilgili bilgi verdi. 4/B ve 4/C’li çalışanlar ile ilgili ge-

nel merkezimiz tarafından yapılan çalışmalar ve mücadeleler sonucu elde edilen haklara da değinen Uğraş, sendi-
kalı olmanın avantajları konusunda yemeğe katılanları bilgilendirdi.

Akasaray Şubesi Gülağaç İlçe Temsilciliği bir istişare toplantısı dü-
zenleyerek üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya Aksaray Şube Baş-

kanı Muhterem Güngör ve yönetim kurulu üyeleri de katıldılar. Toplan-
tıda bir konuşma yapan İlçe Temsilcisi Erdoğan Er, ilçede yaşanan eği-
tim sorunlarına değinerek şunları ifade etti: “Ülkemizin ekonomik anlam-
da zor günlerden geçmekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun yanında 
öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının özlük hakları ve ekonomik durum-
larının düzeltilmesi için sendikamızın etkin bir çalışma içinde olduğunu 
da bilmekteyiz. Sendikamız, eğitim çalışanlarının yaşadığı birçok soruna 
göğüs gererek mücadeleye devam etmektedir. Türk Eğitim-Sen’li öğret-
menler olarak günümüzde yaşanan müthiş kültür yozlaşmasının içinde, 
kendisine ve ailesine faydalı, örf, adet, gelenek ve göreneklerini bilen, yü-
reği vatan, millet ve bayrak sevgisi dolu nesiller yetiştirmek için var gü-

cümüzle çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.  Türk Eğitim-Sen’li olmak bir ayrıcalıktır. Türk Eğitim 
Sen’li olmak yürek ister. Selam olsun Gülağaç’ın yürekli yiğitlerine.” 

ÇAMARDI’NDA BİRLİK ve DAYANIŞMA YEMEĞİ 

GÜLAĞAÇ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ İŞTİŞARE TOPLANTISI  DÜZENLEDİ

Hükümetin çıkardığı yasaya göre  1 Mayıs tarihi  resmi 
tatil olarak kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

yayınladığı ek ders ücret kararlarına göre okulların milli 
bayramlar dışında tatil edilmesi halinde   öğretmenler 
büyük hak kaybına uğramaktadır. 
1 Mayıs’ın tatil olmasıyla eğitim çalışanları yeni bir ek 
ders kaybı  mağduriyeti daha yaşadı. Öğretmenlerin ek 
ders kaybı  yaşamamaları için;  milli bayramlar dışındaki 
dini bayramlar, hava şartlarından dolayı okulların tatil 
edilmesi, seçim ve 1 Mayıs tarihlerinde öğretmenlerin 
ek ders görevlerini yapmış sayılmaları veya  görevli 

izinli sayılmaları gerekmektedir. 
Sorunun çözülmesi,  eğitim çalışanlarının ek ders ücretleri 
kesilmemesi için Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcısı sayın Cemil ÇİÇEK’in şahsına 
resmi yazı ile başvuruda bulunduk. Bir an önce gereken 
düzenlemelerin yapılarak mağduriyetlerin oluşmasının 
engellenmesini umuyoruz.  
İlgili yazılar için:
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=
News&file=article&sid=1571 

TATİL GÜNLERİNDE  
EK DERS KESİNTİSİ YAPILMASIN
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Tarih Hiç Gözyaşı ile okunur mu?
Kanla Yazılmışsa gözyaşı yeter mi?

Türk Eğitim-Sen Kalecik Temsilciliği ve  Kalecik Terör 
Mağdurları Derneği  tarafından tertip edilen “vatan için can 

verenler” sergisine yoğun bir katılım oldu.  Kalecik Kaymakamı 
Mustafa DALKILIÇ tarafından açılışı yapılan sergiye, Kalecik 
Belediye Başkanı Nevzat ŞAHİN, TES Ankara 3’Nolu Şube 
Sekreteri Veli KESKİN, Mali Sekreter Vedat Ali İNAM, Kalecik 
Cumhuriyet Savcısı Umut SAZAK, Seçim Müdürü İsmail 
ÇAKIR, Jandarma Üstg. Özkan KAVAK, Askerlik Şube Başk. 
As. Teğ. Volkan ÖZEL, Emniyet Müdürü Hasan BOZKURT, 
Malmüdürü Hasan COŞKUN, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Yücel 
YILDIZ, Şube Müdürü Mustafa KARACA,  KALTEMDER 
Başkanı Nihat KAVDIR ve TES Kalecik Temsilcisi Zülküf 
SARITEPE ile ilçe okul müdürleri, öğretmenleri hazır bulunduğu 
açılışa Kalecik halkından da yoğun bir katılım oldu.
Çanakkale savaşlarından günümüze Cumhuriyetimizin önsözü 
olan Çanakkale Savaşı’ndaki şehitlerimizi, bu süreçte tüm 
milletimizin ve özelde de Kaleciklilerin yaptığı fedakârlıkların 
yer aldığı sergide yazar Mahmut ÖZTÜRK kitaplarını imzaladı. 
Katılımcılara kitap hediyesi ile birlikte Çanakkale Savaşlarında 
askerin cephede yediği üzüm hoşafı ve milli mücadelede Polatlı- 
Haymana bölgesindeki askerlerin ekmek ihtiyacını Kaleciklilerin 

karşılaması anısına “üzüm hoşafı-kalecik ekmeği” ikram edildi. Sergi boyunca şiir dinletisi ve slayt gösterimlerinin 
devam etmesi katılımcıların ilgisini arttırırken, sergiyi gezen katılımcılar sergi sonunda duygu ve düşüncelerini 
konulan “şehitlere saygı” defterine yazdılar. 

KALECİK TEMSİLCİLİĞİ’NDEN SERGİ

Karabük Şube Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri çerçevesinde, 2008-
2009 Eğitim Öğretim Yılı ilköğretim okullarında şiir, liselerde kompozisyon yarışması ödül töreni 23 Nisan 

2009 tarihinde gerçekleştirildi. Bu yıl sekizincisi yapılan yarışmaların ödül törenine Belediye Başkanı Rafet 
VERGİLİ ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili 
İlhan ALPBOĞA katıldı. İlk 3 dereceye giren ve 
yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor 
başarılarının devamını diliyoruz. 

ŞİİR DERECELERİ
1. MURAT KARABİLAL 7/B 405  

Ş. ADEM YAVRU İ.Ö.O.
2.  BÜŞRA NUR  TAŞKIN 8/B 14  Ş.ADEM 

YAVRU İ.Ö.O.
3.  ŞEYDA AKGÜL 7/B 224  

Ş.MEHMET DİNÇEL İ.Ö.O.
KOMPOZİSYON DERECELERİ 
1.  KADRİYE KELEŞOĞLU 10 A 3 ANADAOLU İ.H.L. ve İ.H.L.
2.  ESMA TAVUKÇU 10/C 36 ANADOLU ÖĞRETMEN                                       
3. ŞABAN YILDIZ 3/B 47 KIYMET MUSTAFA YAZICI LİSESİ   

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİKLERİ 
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Kırıkkale Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen ve geleneksel 
hale getirilen “Şehitler Gecesi” adlı program İl Kültür Merkezi 

salonunda yapıldı. Gecede duygulu anlar yaşanırken öğrencilerin 
oynadığı “Şehitler Ölmez” isimli oyun büyük beğeni topladı. 
Çok sayıda davetlinin katıldığı program Kamil Lâçin’in Kur’an 
Tilaveti ile başladı.  Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından bir konuşma 
yapan  Şube Başkanı M. Yaşar Şahindoğan, vatan olmadan bir 
milletin ayakta durmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Şube 
Başkanı Şahindoğan “Tarih boyunca bunu çok iyi bilen ve anlayan 
Türk Milleti için vatanın ayrı bir önemi ve değeri vardır. Türk Milleti 
bilir ki vatan olmayınca millette olmayacaktır. Bu sebeple vatanı 
sevmeli ve her daim onu korumalıyız. Vatan sevgisi en asil ve en 
yüce sevgilerden biridir. Gerektiğinde vatan için savaşmakta vatan 
sevgisinin bir tezahürüdür. Bizler vatan uğrunda kanları ile destanlar 
yazan şehitler ve gazilerle dolu bir Milletin çocuklarıyız” şeklinde 
konuştu. 
TİYATRO GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Gündoğdu Manas İlköğretim Okulu öğrencilerinin sunduğu ‘Kınalı 
Ali’ adlı oyun yer aldı. Oyundan sonra Kurtuluş Lisesi Müdür 

Yardımcısı, Tarih Öğretmeni Ahmet Erdal, şehitler konulu konferans 
verdi. Şehitlerin yazdığı mektupları okuyan Erdal, salonda bulunanları duygulandırdı. Konferanstan sonra Endüstri 
Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Adil Yıldırım, ‘Zindandan Mehmet’e Mektup’ adlı şiiri okudu. İrem Tekinay 
tarafından ‘Minik Yürekten Babaya’ adlı mektup okunduktan sonra Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 
tarafından şehit türküleri seslendirildi. Program  öğrenciler tarafından oynanan ve Güneydoğudaki terörle mücadeleyi 
anlatan ‘Şehitler Ölmez – ’ adlı tiyatro oyunu ile son buldu. 

08.04.2009 tarihimde Türk Eğitim-Sen Zonguldak 
yönetimi, Milli Eğitim Müdürü Harun Girgin’i ziyaret 

ederek tüm eğitim çalışanlarını ilgilendiren konularda görüş 
alış verişinde bulundu. Türk Eğitim-sen’in gündeme getirdiği 
önemli konu ise 2007 / 21 sayılı Başbakanlık Genelgesine 
göre Türkiye Halk Bankası Zonguldak şubesinin vereceği 
promosyonun 09.02.2009 tarihinde yapılan komisyonun 
değerlendirmesine göre idarece kullanılacak olan % 30’unun 
da eğitim çalışanlarına eşit olarak dağıtılması teklifine de 
Milli Eğitim Müdürünün olumsuz bakmadığı söz konusu 
paranın bekletildiği, nasıl kullanılacağı konusunda yeniden 
değerlendirme yapılabileceği ifade edilmiştir. Türk Eğitim-
Sen Şube Başkanı Salih Alemdar bu konuda yaptığı 
açıklamada, “2007/21 sayılı başbakanlık genelgesine göre 
yapılacak protokoller uyarınca, temel ilke olarak benimsenen 
banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının 
personele dağıtılması en doğru olanıdır” dedi 

KIRIKKALE’DE ŞEHİTLER GECESİ MUHTEŞEMDİ

ZONGULDAK ŞUBE YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
HARUN GİRGİN’İ ZİYARET ETTİ
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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.
Karar için: http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.
php?name=News&file=article&sid=1547

Mardin İl Temsilciliği’miz tarafından, 30.04.209 
tarihinde Diyarbakır ve Hakkari’deki terör 

saldırıların kınandığı bir miting düzenlendi. 
Diyarbakır’da 9, Hakkâri’de de 1 askerin şehit 
edilmesine tepki göstererek miting düzenleme kararı 
alan Türk Eğitim-Sen Mardin İl Temsilcisi Bahattin 
Biçer ve Mardin Geçici Köy Korucuları ve Şehit aileleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan 
Kandemir, örgüte destek ve cesaret veren siyasi uzantılara 
da tepki gösterdi. Yenişehir semtinde düzenlenen mitinge 
çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde bir konuşma yapan 
Bahattin Biçer, “Bu güzel ülke için milyonlarca şehit 
verdik. Gerekirse on milyonlarca şehit vermeye hazırız. 
Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Ve ülkemiz için canımızı 
verdik. Öyle üç beş tane çapulcu bizi durduramaz. 
Biz memleketimiz için toprağımızı su yerine kanla 
suladık. Biz sizin demokrasinize inanmıyoruz. Bırakın 
demokrasiyi insan olduğunuza inanmıyoruz. Demokrasi 
isteyenler beşikteki bebekten, daha sakalı yeni terlemiş 

askerimizden ne ister. Bu anlayışı ayaklarımızın altına 
alıyoruz.” dedi. 
Mardin Geçici Köy Korucuları ve Şehit aileleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan 
Kandemir ise “Eli kanlı terör örgütü ve onların 
işbirlikçilerini lanetlemek için toplandık. Yüz yıllardır bu 
topraklarda kardeşçe yaşayan insanımızın arasına nifak 
tohumları sokmaya çalışan gafiller ülkeyi karıştırmak 
için sahneye çıktı. Ama bizi asla bölemeyecekler. Bir 
yandan barış bir yandan demokrasi ve insan hakları 
savunuculuğu yapan öte yandan kalleşçe saldırılara 
devam eden hainler biliniz ki bizi asla yıldırmazsınız. 
Türkiye Cumhuriyeti birdir ve tektir. Bu saldırıyı 
düzenleyenleri kınıyoruz. Şehitlere de Allah’tan rahmet 
yakınlarına sabırlar diliyoruz.” diye konuştu. 
Mitingde daha sonra şehit askerler için bir dakika saygı 
duruşu yapıldı. Mitingin ardından şehit askerlerin 
isimleri tek tek okundu ve dualar edildi. 

BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

MARDİN’DE TERÖR SALDIRILARI KINANDI

Aksaray Şube Başkanlığı 19/03/2009 Çarşamba günü dü-
zenlediği istişare toplantısında, işyeri temsilcilerini ve 

kadın komisyonu üyelerini bir araya getirdi. Toplantıya İLK-
SAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz da iştirak etti. 
Toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Muhterem Gün-
gör, eğitim çalışanlarının hem il düzeyinde hem de genelde ya-
şadığı sorunlara değinerek sendikanın teklif ve çözüm öneri-
lerini dile getirdi. 
Güngör katılımcılardan da sendikanın bu konulardaki girişim 
ve çalışmalarını işyerlerinde anlatmalarını ve çalışanların sen-
dika üyeliğini teşvik etmelerini istedi. 

AKSARAY ŞUBESİ MART  2009 İSTİŞARE TOPLANTISI
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Özür grubu atamalarında, il emri uygulamasının tekrar geri 
getirilmesi talepleri uzunca bir zamandır dillendirilmekte. 
Aile bütünlüğünün bozulması sonucunu doğuran bu 
durumun düzeltilmesi için sendika olarak bugüne kadar bir 
çok girişimde bulunduk. Bakanlıkla yaptığımız yazışmalarla 
ve basın açıklamalarımızla gündem oluşturmaya gayret ettik. 
Ayrıca eş durumu özrüyle nakil isteğinde bulunamayanların 
mağduriyetine sebep olan yönetmelik maddesinin iptali 
istemiyle Danıştay nezdinde de dava açtık.
Ancak bugüne kadar sorumluluk makamı olan MEB’in, 
sorunun çözümü doğrultusunda beklentileri karşılayan bir 
adım atmadığını görüyoruz. 
Bir eğitim çalışanının sendikamıza ilettiği mesajını 
yayınlayarak durumun vehametini bir kez daha ortaya 
koymak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 
Çelik’in artık bu feryatlara kulak tıkamamasını ve 
anayasa güvencesinde olan aile bütünlüğünü zedeleyen 
uygulamaları sonlandırmasını bekliyoruz.

Gönderen:…………
1,5 yıla yakın bir süredir Ardahan’ın bir ilçesinde branş 

öğretmeni olarak görev yapan bir bayanım.  Aslen Aydın’lıyım. 
Eşim Aydın’da özel şirket çalışanı olarak görev yapıyor. 
İl emri acilen geri gelmezse 6-7 yıl daha ayrı çalışmak zorunda 
kalacağız. Bu ne demek peki? Bu 6-7 yıl daha eşimden, 
evimden, ocağımdan ayrı çalışmak zorunda kalacağım demek. 
Bu zaten 5 yılımı atama için bekleyen biri olarak bir 8 yıl da 
eş durumu için bekleyeceğim ve hayatımın 13-14 yılını atama 
bekleyerek, hayatımı erteleyerek ve hatta bu yüzden çocuk 
sahibi olamayarak ömrümün önemli bir kısmını tüketmiş 
olacağım demek. 
Bu süre içinde yaşadığımız maddi ve manevi kayıplar ise 
cabası... Bu nedenle sağlığımızı kaybetmek üzereyiz... 6-7 
yıl daha beklemek zorunda kalırsak boşanırız muhtemelen... 
Çünkü Türkiye’nin bir ucunda eşim, öteki ucunda ben... 
Yaşadığımız sıkıntıları kelimelerle anlatmak mümkün değil... 
Bunu yaşamayanlara da hikaye gibi gelir, bizi ancak bizim 
gibiler anlar...
Bu açıkça bir zulümdür ve başka açıklaması yoktur. İl emri 
geri gelmek zorunda... Yoksa bir çok aile dağılacak, hayatlar 
mahvolacak...
AKİM’e yazı yazdım ama bakalım birilerinin dikkatini 
çekecek mi? 

EŞ DURUMU SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Bizlere sayın milletvekillerimiz diyor ki: “daha ne 
istiyorsunuz sizlere iş verdik.” AKP iktidara geldiğinde 

zaten ben 19 yıllık işçiydim AKP döneminde elimden işim 
alındı. “Sizleri mağdur etmedik” diyorlar nasıl mağdur 
edilmedik anlam veremiyorum, biz özelleştikten sonra bütün 
özlük haklarımız ödenerek kapı önüne konduk, yalnız içimizden 
60 kişiyi bankalara güvenlik görevlisi olarak yerleştirildi. 
Bu kişilerin bütün özlük hakları ödenmişti. Bizlere de AKP 
milletvekilleri ve bakanları sizi de işe yerleştireceğiz dediler 2 
sene boş gezdik. 19 yıllık tazminatımızı yedik. Herkes emekli 
olduğunda çocuklarına harcar tazminatını bizler boş gezince 
ister istemez yedik tazminatı, burada mağduriyetlik yok mu? 
Sizi ve sizin gibi düşünenleri Allah’a havale ediyorum. 2 
sene sonra 657/4-c diye bir Bakanlar Kurulu kararıyla bizi 
işe yerleştirdiler yılda 10 ay çalışıyoruz. 460 ytl alıyorum, iki 
ay boş geziyorum. 460 ytl 12 aya böl asgari ücretin altında, 
mağduriyetlik var mı sizce? Yıl içinde resmi tabip raporu 
ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştığı her 4 ay için 2 günü 
geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 
2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez. Yani 
burada deniyor ki 4 ayda 2 gün hastalan deniyor burada da 
mağduriyetlik var mı yok mu, nasıl mağdur etmediniz? 
İlgilinin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde devlet 
memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate 
alınır. Akşam saat 19,00 da alıyoruz sabah 08,00 de teslim 
ediyoruz, resmi tatiller ve dini bayramlarda da çalışıyorum. 

Bu saatler içinde temizlik ve kaloriferi de yakıyorum. 
İstihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir işte 
çalışamaz, bir mağdurluk daha. Yıllık izin hakkı yok çünkü 
yılda on ay çalıştırıyor. 657sayılı DMK bizlere uygulanıyor 
da zamlar neden uygulanmıyor? Sizin anlayışınız bin ytl üzeri 
maaş alanlara maaşları yetmiyor da 40 + 40 seyyanen zam ön 
görülüyor da ortalama 500 ytl maaş alan 657/4-c çalışanların 
aldıkları mı yeterli gördünüz? Mağdur olmadığımız için mi 
muaf tuttunuz? 
Emekliliğime 10 sene var, tazminat hakkım yok. Mağdur 
etmediğinizi söylüyorsunuz bu konuda mağdur etmediniz 
mi düşünüyorsunuz daha? Türkiye geneli 11 arkadaşımız 
mağduriyetlikten dolayı girdiği bunalım sonucu intihar 
ettiler. Bunun vebalini kim verecek? Sizleri Allah’a havale 
ediyorum. Kredi kartı borcu yüzünden aileler parçalandı. 
Çocuklarımızı dershanelere yazdıramaz hale geldik. Daha da 
anlamadıysanız mağduriyetliğimizi gene sizi Allah’a havale 
ediyorum. Bir zamanlar TRT 1 de KÖKLER dizisi vardı. 
Oradaki Kunta Kinte’ nin bile hakkı bizden çoktu. 
Bizler sizlerden iş istemedik. Haykırıyoruz zaten; siz iktidara 
geldiğinizde bizim bir işimiz vardı. Siz bizim elimizden 
aldığınız kadroları 218.000 kişiye dağıttınız. Hani personel 
fazlalığı vardı, hani yetim hakkı yemezdiniz?
Son olarak şunu haykırıyoruz: gerçekten hala bizi mağdur 
etmediğinizi düşünüyorsanız sizi Allah’a havale ediyoruz.  

İKTİDARA SESLENİŞ ZEKİ AKSOY
657/4-C  KAYSERİ
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Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmen ihtiyacımızın 
giderilmesini ve atama bekleyen 200 bini aşkın 

mezun gencimizin kadrolu olarak bir an önce atanmasını 
her fırsatta gündeme getirmekteyiz. Her ne kadar bir 
kısım yetkililerimiz öğretmen ihtiyacımızın olmadığını 
iddia etseler de tüm kamuoyu ve eğitimciler gerçeği 
çok iyi bilmekte ve yaşamaktadırlar. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bir kez daha sesleniyoruz: Gerçekci 
ve sağlıklı bir planlama yaparak, atama bekleyen 
öğretmen adaylarımızın bir program dahilinde göreve 
başlatılmaları sağlanmalı ve böylece eğitim hayatımızın 
en büyük sorunu olan öğretmen eksikliği giderilmelidir.
Aşağıda bir öğretmen adayının sendikamıza ilettiği 
mesajını yayınlıyor ve sorumluluk makamında olanların 
bu feryatlara kulak tıkamamalarını temenni ediyoruz.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü sınavına katılan bir kız 
gelmişti birkaç yıl önce ekranlara; 800 m. koşuyorlardı 
bitiş çizgisine 5-10  metre kala ayağı kırılmış olmasına 
rağmen görevlilere yalvardı “…dokunmayın” diye. Ve 
sürünerek bitiş çizgisinden geçti. O, acılar içinde kendini 
yere bıraktığında bende hıçkırıklara boğulmuştum...
Neydi hayatımızı hiçe sayarak istediğimiz şey? Bu 
kadar mı kıymetliydi? Evet! Bu kadar kıymetliydi. O 
çizginin sonunda geleceğim vardı, mesleğim vardı, 
ideallerim vardı, cılız bedenleriyle beni bekleyen minicik 
öğrencilerim vardı, annemin babamın bana harcadığı 
emeklerin karşılığı oradaydı… 
Hala ellerimizin üzerinde sürünmekteyiz biz sayın 
bakanım. Final çizgisine geldiğimizi hayal edip acımızın 
geçeceği günü umut ediyoruz. Görün artık bizi de, yeter! 
İki dudağınıza, bir imzanıza bakan bu kararın çıkmasını, 
99 yılından bu güne bekleyen o kadar çok insan var ki…
Kırılan sadece kemiklerimiz değil artık, 
onurlarımız, kalplerimiz kırık… Bu yarayı iyi 
edecek tek güç sizsiniz, bu kadar insanın vebalini 

almayın, farkına varın sessiz çığlıklarımızın…
Evet, sayın bakanım; ben varım diye oturmaktasınız 
o ceylan derisi koltukta. Ya oturduğunuz koltuğun 
hakkını verin, ya insanlığınızın. Biz bir takımız ve siz 
bu takımın en aktif oyuncususunuz. Biz yerine getirdik 
sorumluluğumuzu, pas sizde… Elimiz yüreğimizde 
skorun değişmesini bekliyoruz, dua ederek…
Bir öğretmen adayının yüreğinden kalemine dökülen bu 
cümleler; nasıl bir psikoloji içinde olduğumuzu anlatmak 
için, defalarca, Başbakana, Milli Eğitim Bakanına ve 
hatta Cumhurbaşkanına yollandı, ama dönüt alınamadı. 
Yayınlamanızda ve düzeltme yapmanızda hiçbir sakınca 
yoktur! Dili neden mi bu kadar ağır? Acılarımızı 
dindirmek yerine haklarımızı elimizden alarak yeni 
yaralar açıldığından sayın yetkili! Onlara teğet 
geçen, hep bizi delip geçtiğinden sayın yetkili! Tek 
maaşlı bir devlet memurunun üniversite mezunu ve 
öğretmen olma yeterliliğine sahip 2. çocuğuyum; 3. 
hayırlı evlatta üniversite yolunda… Haydi  kızlar okula 
kampanyasında varlıkları ile göz dolduran; Başbakana, 
Cumhurbaşkanına ve Milli Eğitim Bakanına; “Okuyana 
ne verdiniz?” diye sormayı hak ettiğimi düşünüyorum. 
Sözün özü sayın yetkili, yüreğim bedenime dar geliyor artık 
ve öfkem cümlelerime dökülüyor, engelleyemiyorum…
Cehaletin topluma vereceği zarar nükleer bombanın 
yaratacağı etkiden çok daha kötü sonuçlar 
doğurmaktadır. Eğitilmiş bir birey çelik zırhı olan bir 
savaşçıdır aslında. Ama toplum olarak kişisel eğitimle 
hiçbir yere varamadığımız da ortadadır. İsterseniz 
İTÜ’lü olun, ODTÜ’lü, hatta HARVARD’lı hiç fark 
etmez. Eğitilememiş bir bedenin saldırısına maruz 
kaldığınızda gözünüzün önünden geçen film şeridinin 
metrajı uzun olsa da ölüm sebebiniz cehalet olacaktır! 
Ve Türk insanının artık bunu fark etmesi gerekmektedir! 
F.S . 

Sendikamız, yetkili olduğu YURTKUR (Kredi ve 
Yurtlar Kurumu) ile yaptığı Kurum İdari Kurulu 

(KİK) Toplantısını 29 Nisan 2009 tarihinde tamamladı.
2009 Yılının birinci KİK toplantısının gündemi 02 
Nisan 2009 tarihinde belirlenmiş ve ele alınacak konular 
tespit edilmişti. Sendikamızı temsilen Ankara 2 No’lu 
Şubeden Salih ÖZDEMİR, İzmir 4 No’lu Şubeden 
Hasan ŞEN, Adana 3 No’lu Şubeden Asaf DÖNMEZ 
ve Amasya Şubesinden Aşkın TEZGELEN toplantıya 

katıldılar. Kurum çalışanlarının istek ve beklentilerini 
gündeme taşıyan sendika temsilcileri, idare tarafıyla 
mutabık kaldıkları hususları KİK raporu olarak imza 
altına aldılar.
KİK çalışmalarında emek veren değerli arkadaşlarımıza 
ve üye olarak sendikamıza güç katan YURTKUR 
çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
İlgili Tutanağı sendikamızın internet sitesinden temin 
edebilirsiniz. 

ATAMA BEKLEYEN  
BİR ÖĞRETMEN ADAYININ FERYADI!

 YURT-KUR (KİK) TOPLANTISI TAMAMLANDI



29
Mayıs 2009

Bolu Şube Başkanlığı 
Avrupa Birliği komis-

yonları çerçevesinde, beş 
ayrı ülkeden kuruluşla yü-
rütülen bir uluslar arası pro-
jeye dahil oldu. “Sosyal Ka-
pitalin Zenginleştirilmesi” 
konulu projeye katılan ku-
rumlar arasında bir kalkın-
ma ajansı  (AVUSTURYA), 
Avrupa Entegrasyon Kon-
seyi  (İTALYA), üyelerine 
eğitim ve destek sağlayan 
bir Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (İSKOÇYA) ve bir Da-

nışmanlık şirketi (İNGİLTERE)  mevcuttur. Katılımcı ülkeler ilk toplantısını 13-18 Aralık 2008 tarihleri arasında  
İTALYA’nın Verona şehrinde gerçekleştirmişlerdi. İkinci ayağı ise 24-25 Nisan 2009 tarihleri arası Bolu’da Bolu 
şubemizin koordinatörlüğünde gerçekleşmiştir. Diğer ülkelerde ileriki zamanlarda, belirlenen tarihlerde ziyaret edi-
lip toplantılar düzenlenecektir. Toplantının oldukça verimli ve doyurucu geçtiğini söyleyen Şube Başkanı Fikret 
BAŞAR, belirlenen konularda her ortak ülkenin görüş ve kanaatini bildirdiğini, varılan ortak noktalarda işbirliğine 
gidileceğini ve diğer ülkelerde yapılacak toplantılarda çalışmaların gözden geçirilerek daha sonraki ortak çalışma-
ların sürdürüleceğini söyledi. 

Tedavi yolluklarının eğitim çalışanlarımıza 
ödenmediği hususunda almış olduğumuz şikâyetler 

üzerine harekete geçerek bu konu ile ilgili ülke çapında 
bütün İl Valiliklerine ve Sendikamız şubelerine tedavi 
yolluklarını alamayanların listeleri ve ödenmeyen 
miktarların ne kadar olduğunun bildirilmesini talep 
etmiştik.
İl Valiliklerden ve şubelerimizden gelen cevap 
yazılarında üzülerek görmekteyiz ki tedavi yollukları 
birçok yerde ödenmemiştir. Tedavi yolluklarının 
ödenmediğini belgeleyen Valiliklerden gelen listeleri 
Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına ileterek gereğinin 
yapılarak ödemelerin tamamlanmasını, mağduriyetlerin 
ortadan kaldırılmasını talep ettik. 
Daha öncede Genel Başkanımız İsmail KONCUK’ 

un basın açıklaması ve sitemizde yayınladığımız 
haberlerimizle tedavi yolluklarının 17 aydır ödenmediğini 
defaten dile getirmiş ancak, Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK tarafından ısrarla yollukların ödendiği 
hususunda cevaplar almıştık. Ancak Valiliklerden ve 
şubelerimizden gelen cevap yazıları ile haklılığımız 
görülmüştür. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK, bu 
çalışmalarımız üzerine ne cevap vereceği tarafımızca 
merak konusudur.  
Konu ile ilgili çalışmalarımıza ve eğitim çalışanlarının 
haklarını almalarında her daim yanlarında olmaya hız 
kesmeden devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
İllere göre tedavi yolluklarını alıp-alamayanların 
listesini sendikamızın internet adresinde yayınlamış 
bulunuyoruz.

 TEDAVİ YOLLUKLARINDA KİM HAKLI!

BOLU ŞUBEMİZ ULUSLAR ARASI PROJEDE
“SOSYAL KAPİTALİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ”



30
Mayıs 2009

1) Adana-2 Nolu Şube üyelerinden 
Eren OKUTAN’ın çocuğu 
olmuştur.

2) Afyon Şube üyelerinden Adil-
Bilge YAVUZ’un çocuğu olmuştur.

3) Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Mustafa Serkan ŞENÖZ’ün 
çocuğu olmuştur.

4) Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Kemal ŞENTAY’ın çocuğu 
olmuştur.

5) Amasya Şube üyelerinden 
Elif Sema-Mustafa Emre 
UZUNOĞLU’nun çocuğu 
olmuştur.

6) Bartın Şube üyelerinden Mustafa-
Selin URAS’ın çocuğu olmuştur.

7) Bartın Şube üyelerinden Tamer 
EVREN’in çocuğu olmuştur.

8) Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Nihan-Vahap ÇETİNER’in çocuğu 
olmuştur.

9) Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Güngör BAŞAY’ın çocuğu 
olmuştur.

10) Diyarbakır Temsilciliği 
üyelerinden Sevinç AKGÜN’ün 
çocuğu olmuştur.

11)  Diyarbakır Temsilciliği 
üyelerinden Hilal GÜVENÇ’in 
çocuğu olmuştur.

12) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden 
Bayram GİŞİ’nin çocuğu olmuştur.

13) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden 
Adem-Rabia ASLAN’ın çocuğu 
olmuştur.

14) Hatay 2 Nolu Şube 
üyelerinden Halil Hakan-Dilek 
SAMSATLIOĞLU’nun çocuğu 
olmuştur.

15) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden 
Yakup BİÇİCİ’nin çocuğu 
olmuştur.

16) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden 
Bestami Savaş BARIŞ’ın çocuğu 
olmuştur.

17) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden 
Mehemt-Feyza GÖKTAŞ’ın 
çocuğu olmuştur.

18) Isparta Şube üyelerinden Nezahat-
Güngör SERİN’in çocuğu 
olmuştur.

19) Isparta Şube üyelerinden Korhan 

ALTUNYAY’ın çocuğu olmuştur.
20) İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden 

Nefi-Gülay BURKAZ’ın çocuğu 
olmuştur.

21) İzmir 2 Nolu Şube Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Osman 
GÖÇMEN’in çocuğu olmuştur.

22) İzmir 2 Nolu Şube 
üyelerinden Gülser-Atakan 
ALTUNKAYNAK’ın çocuğu 
olmuştur.

23) İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden 
Erkan UZUN’un çocuğu olmuştur.

24) Karabük Şube üyelerinden Hilal-
Ali ÖZBAYRAM’ın çocuğu 
olmuştur.

25) Karaman şube üyelerinden Serpil-
Kubilay DOĞAN’ın çocuğu 
olmuştur.

26) Karaman şube üyelerinden Harun 
TUNA’nın çocuğu olmuştur.

27) Karaman şube üyelerinden Eftal 
GÜLEŞÇİ’nin çocuğu olmuştur.

28) Kırşehir Şube üyelerinden Şükran 
AYDIN’ın çocuğu olmuştur.

29) Kırşehir Şube üyelerinden Banu 
Seçkin ÜNAL’ın çocuğu olmuştur.

30) Kırşehir Şube üyelerinden Oktay 
AKTÜRK’ün çocuğu olmuştur.

31) Kocaeli 2 Nolu Şube 
Teşkilatlandırma Sekreteri Uğur 
TURFAN’ın çocuğu olmuştur.

32) Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Fatih-Gülser DEĞER’in çocuğu 
olmuştur.

33) Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Zeynep-İbrahim TÜRKOĞLU’nun 
çocuğu olmuştur.

34) Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Yılmaz SAĞLAM’ın çocuğu 
olmuştur.

35) Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Sadi BOLAT’ın çocuğu olmuştur.

36) Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Mustafa KILIÇ’ın çocuğu 
olmuştur.

37) Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Tevfik SAK’ın çocuğu olmuştur.

38) Kütahya Şube üyelerinden Betül 
ÖZER’in çocuğu olmuştur.

39) Kütahya Şube üyelerinden Hatice-
İsmail KAYA’nın çocuğu olmuştur.

40) Kütahya Şube üyelerinden Zuhal-

Ahmet AKGÜN’ün çocuğu 
olmuştur.

41) Nevşehir  Şube üyelerinden Arzu 
KÖSE’nin çocuğu olmuştur.

42) Nevşehir  Şube üyelerinden Ali 
BİBER’in çocuğu olmuştur.

43) Nevşehir  Şube üyelerinden 
Melek KAYAŞ’ın çocuğu 
olmuştur.

1) Adana 1 Nolu Şube üyelerinden 
Halil ASLAN’ın oğlu evlenmiştir.

2) Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden 
Murat ÇATAKÇI’nın kızı 
evlenmiştir.

3) Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Mustafa KOCATÜRK’ün oğlu 
evlenmiştir.

4) Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Kamil TENGİRŞEN’in kızı 
evlenmiştir.

5) Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Hatice KÜLTÜR evlenmiştir.

6) Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Muammer BAYRAM’ın oğlu  
evlenmiştir.

7) Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
İbrahim UYAR’ın oğlu  
evlenmiştir.

8) Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Hikmet ESENKAYA’nın oğlu 
evlenmiştir.

9) Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Mehmet ASLAN’ın oğlu 
evlenmiştir.

10) Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
İbrahim GÖĞER’in oğlu 
evlenmiştir.

11) Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Ali TOPAL’ın oğlu evlenmiştir.

1) Adana 1 Nolu Şube üyelerinden 
Hüseyin YURTSEVEN’in 
çocuğu sünnet  olmuştur. 

EVLENENLER

SÜNNET OLANLAR

DOĞUMLAR
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VEFATLAR

1- Adana 1 Nolu şube üyelerinden Soner 
GÜRKAN’ın annesi vefat etmiştir.

2- Adana 1 Nolu şube üyelerinden Azize 
YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.

3- Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet 
KAYTANCI’nın eniştesi vefat etmiştir.

4- Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Yaşar 
ŞENÖZ ‘ün ablası vefat etmiştir.

5- Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Ferhat KAYA 
vefat etmiştir.

6- Afyon Şube üyelerinden Ertuğrul 
BARIŞIK’ın babası vefat etmiştir.

7- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Çelebi 
EROĞLU’nun amcası vefat etmiştir.

8- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Metin 
CEBECİ’nin dedesi vefat etmiştir.

9- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Yüksel 
POLAT’ın annesi  vefat etmiştir.

10- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Sadık 
ÇETİN’in babası vefat etmiştir.

11- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Şevket 
ÜNAL’ın kayınpederi vefat etmiştir.

12- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
Emin KOÇ vefat etmiştir.

13- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Arzu 
KOÇ’un eşi vefat etmiştir.

14- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Turgut 
AKAR’ın annesi vefat etmiştir.

15- 
16- Bayburt Şube üyelerinden Ömer BAYHAN’ın 

babası vefat etmiştir.
17- Bayburt Şube üyelerinden Şakir 

ERASLAN’ın abisi vefat etmiştir.
18- Bayburt Şube üyelerinden Mehmet 

MEMİŞ’in amcası vefat etmiştir.
19- Bayburt Şube üyelerinden Hayrettin 

ERTUĞRUL’un annesi vefat etmiştir.
20- Bayburt Şube üyelerinden Yusuf 

BAYBURTLU’nun babannesi vefat etmiştir.
21- Bayburt Şube üyelerinden Şükrü 

PEKMEZCİ’nin amcası vefat etmiştir.
22- Bayburt Şube üyelerinden Hasan Basri 

KADAKAL’ın babası vefat etmiştir.
23- Bitlis Şube üyelerinden Nedim AĞAR vefat 

etmiştir.
24- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Kamile 

KARAYEL’in kayınvalidesi,Hatice 
KARAYEL’in annesi vefat etmiştir.

25- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Derya 
SARI’nın dedesi vefat etmiştir.

26- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Fikri-Ferdağ 
TAŞDELEN’in babası vefat etmiştir.

27- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Hikmet 
ULGA’nın amcası vefat etmiştir.

28- Eskişehir Şube üyelerinden Tahir 
KALAVA’nın oğlu vefat etmiştir.

29- Eskişehir Şube üyelerinden Ömer KARA’nın 
babası vefat etmiştir.

30- Eskişehir Şube üyelerinden Cihan 
TAKTEKİN’in annesi vefat etmiştir.

31- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
ÖZVURAL’ın annesi vefat etmiştir.

32- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Niyazi 
SUNGURLUOĞLU’nun annesi vefat 
etmiştir.

33- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden İmadettin 

OĞUZ’un dedesi vefat etmiştir.
34- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa 

KOCACIK, Mehmet KOCACIK’ın babası vefat 
etmiştir.

35- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Dilek 
KUZULU’nun babası vefat etmiştir.

36- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Ebru 
VARAVİR’in annesi vefat etmiştir.

37- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Metin UĞUR’un 
babası vefat etmiştir.

38- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
ÇELENK’in annesi vefat etmiştir.

39-  Isparta Şube üyelerinden M.Emin ÖZTAŞ’ın 
kayınpederi vefat etmiştir.

40-  Isparta Şube üyelerinden Tahir SARAÇ ve 
Osman DAL’ın babası vefat etmiştir.

41- Isparta Şube üyelerinden M.Kazım 
AKÇAKANAT’ın babası vefat etmiştir.

42- Isparta Şube üyelerinden Mehmet ÇAYLI vefat 
etmiştir.

43- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Ayşe İNKAYA’nın 
babası vefat etmiştir.

44- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Nazir 
LİMONCU’nun babası vefat etmiştir.

45- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Zafer ÇAPRAZ’ın 
abisi vefat etmiştir.

46- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Hasan 
PANDAL’ın annesi vefat etmiştir.

47- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Ali Ulvi 
AKEREN’in babası vefat etmiştir.

48- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Uğur KILIÇ’ın 
babası vefat etmiştir.

49- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Nezih 
SULUHAN’ın annesi vefat etmiştir.

50- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Nardane YAZAR 
vefat etmiştir.

51- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Ertan 
ŞENTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.

52- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden HasanKOÇ, 
Hüseyin KOÇ’un annesi vefat etmiştir.

53- Karabük Şube üyelerinden Mustafa CENGİZ 
vefat etmiştir.

54- Karaman Şube üyelerinden Hayrettin 
BAĞCIER’in annesi vefat etmiştir.

55- Karaman Şube üyelerinden Mehmet 
KARACA’nın babası vefat etmiştir.

56- Karaman Şube üyelerinden Lütfullah-
Abdurrahman SERİN’in annesi vefat etmiştir.

57- Karaman Şube üyelerinden Ayhan SERİN’in 
abisi, Lütfullah-Abdurrahman-Mehmet 
SERİN’in amcası vefat etmiştir.

58- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Nihat ARSLAN 
vefat emiştir.

59- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden İrfan 
YURDAGÜL’ün halası vefat emiştir.

60- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden İhsan 
DİŞÇEKEN’in amcası vefat emiştir.

61- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Ömer 
ASLANBOĞA’nın dayısı vefat etmiştir.

62- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet 
KÖSE’nin annesi vefat etmiştir.

63- Kırşehir Şube üyelerinden Üzeyir 
TEKİNARSLAN’ın babası vefat etmiştir.

64- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Gülsün 
SINCI’nın babası vefat etmiştir.

65- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden İbrahim KOÇ’un 
annesi vefat etmiştir.

66- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Ali BACAK’ın 
kayınpederi vefat etmiştir.

67- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Okan 
ÇAĞLAYAN’ın annesi vefat etmiştir.

68- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden İsmail 
TOKLU’nun kayınvalidesi vefat etmiştir.

69- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Hasan 
KARAKAYA’nın kardeşi vefat etmiştir.

70- Konya 2 Nolu Şube Disiplin Kurulu Başkanı 
Hüseyin BAYRAM’ın annesi vefat etmiştir.

71- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Behiye 
YAMAN’ın babası vefat etmiştir.

72- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Selma ATEŞ’in 
babası vefat etmiştir.

73- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden İsmail SENGİR 
vefat etmiştir.

74- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Filiz 
EKENLER’in kardeşi vefat etmiştir.

75- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
KARATAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

76- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa Ali 
MEYDAN’ın annesi vefat etmiştir.

77- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Yasemin 
KAVLAK’ın babası Türk Büro-Sen Genel 
Sekreteri Sebahattin KAVLAK vefat etmiştir.

78- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Ömer ÇETİN’in  
kayınbabası vefat etmiştir.

79- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Ömer 
DURGUT’un annesi vefat etmiştir.

80- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Muammer 
DOĞANER’in babası vefat etmiştir.

81- Kütahya Şube üyelerinden Mehmet COŞAR’ın 
dayısı vefat etmiştir.

82- Kütahya Şube üyelerinden Himmet-Hüseyin 
GÖKÇE’nin amcası vefat etmiştir.

83- Kütahya Şube üyelerinden İsmail Hakkı 
ÇAKIRGİL’in babası vefat etmiştir.

84- Nevşehir Şube üyelerinden Çiğdem-Metin 
DOĞANÇAY’ın babası vefat etmiştir.

85- Nevşehir Şube üyelerinden Yüksel UYAR vefat 
etmiştir.

86- Nevşehir Şube üyelerinden Hakkı UZUN’un 
babası vefat etmiştir.

87- Nevşehir Şube üyelerinden Nezih TALU’nun 
kayınpederi vefat etmiştir.

88- Ordu Şube üyelerinden Faruk ÇAKIR’ın 
anneannesi vefat etmiştir.

89- Sinop Şube üyelerinden Hasan KÖKÇELİK’in 
kayınpederi vefat etmiştir.

90- Sinop Şube üyelerinden Kürşat KINAY’ın 
anneannesi vefat etmiştir.

91- Sinop Şube üyelerinden Nail KOCA’nın 
kayınpederi vefat etmiştir.

92- Sinop Şube üyelerinden Erdal KOCADAĞ’ın 
amcası vefat etmiştir.

93- Sinop Şube üyelerinden Alaattin BAŞ’ın 
kayınpederi vefat etmiştir.

94- Erzincan Şubesi üyelerinden Kahraman 
ALPASLAN’ın abisi vefat etmiştir. 

95- Erzincan Şubesi üyelerinden Mine Nesrin 
ERTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.

96- Erzincan Şubesi üyelerinden Cengiz TUNCEL’in 
babası vefat etmiştir.

97- Erzincan Şubesi üyelerinden Gülten 
AKPINAR’ın amcası vefat etmiştir.

98- Erzincan Şubesi üyelerinden Ayhan TEKİN’in   
amcası vefat etmiştir.

99- Erzincan Şubesi üyelerinden Güner 
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.
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