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EĞİTİMDE BİR YILI 
GERİDE BIRAKTIK 4’te

BANKA PROMOSYONLARI 
ÇALIŞANLARA ÖDENMELİDİR

Türk Eğitim-Sen, Türkiye’nin dört bir yanında banka promosyon-
larının çalışanlara ödenmemesini protesto etti.
Tüm yurt genelinde olduğu gibi 29 Haziran 2006 perşembe günü 
Türk Eğitim-Sen Ankara Şubeleri de, Ankara Valiliğine dilekçe 
vererek bankalardan alınan maaş promosyonlarının çalışanlara 
ödenmesini talep ettiler. Ayrıca valilik önünde kitlesel bir basın 
açıklaması yapılarak konu kamu oyu gündemine taşındı. 6’da

Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu toplantı-
sı, 23.06.2006-25.06.2006 tarihleri arasın-
da Antalya’da gerçekleştirildi. 

Şube başkanları ve İl Temsilcilerinin katıl-
dığı toplantıda, Toplu Görüşmelerde ve Ku-
rum İdari Kurulu Toplantılarında ele alına-
cak konular istişare edildi. 

TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İŞTE TÜRKİYE’NİN SESİ

MEB’DEN DERS KİTABI SKANDALI: 
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABINDA HIRİSTİYANLIK 
PROPAGANDASI YAPILIYOR. 14’te

5 YILINI DOLDURAN OKUL MÜDÜRLERİ 
NE YAPMALIDIR? 6’da

ROJ TV DAVASI REDDEDİLDİ
Eğitim-Sen’in sendikamız aleyhine açtığı dava Anka-
ra 19. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi. 
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Emir Ali ŞİMŞEK’in Roj TV’de proğ-
rama katılmasını eleştirmiş ve sendika sitemizde yayınlamıştık. 
Eğitim-Sen sendikamız aleyhine açtığı davada;  böyle bir haber-
le sendikalarını PKK destekçisi gibi gösterdiğimizi söylemişti.
Hak yerini bulmuş, mahkeme iddiamızı doğrulamıştır.

Sendikaların üyelerinin bireysel haklarını korumak için yargıya 
başvurularının çoğu yetkisizlik bahane edilerek idare mahkeme-
leri tarafından red edilmekteydi. Bu sebeple sendika üyesinin 
bireysel olarak avukata vekaletneme vermesi gerekiyordu. Bu 
işlem noter masrafı gerektirmekte ve işlemlerin gecikmesine se-
bep olmaktaydı. Bu işlemlerin yanlış olduğu yolunda sendikamı-
zın başvuruları sonunucu danıştayın bazı dairelerince birbiriyle 
çelişen kararlar ortaya çıkmıştı.  Danıştay İçtihatları Birleştirme 
Kurulu bu karmaşaya son verererek, sendikaların üyelerinin bi-
reysel hakları konusunda dava açabileceğine karar vermiştir.
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu tarafından; 4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 
(f) bendi uyarınca kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşla-
rının, üyeleri hakkında tesis edilen bireysel (subjektif) işlemlere 
karşı dava açıp açamayacakları konusunda Danıştay Beşinci ve 
İkinci Dairelerince verilen kararlar ile Onbirinci ve Onikinci Da-
irelerince verilen kararlar arasındaki aykırılığın içtihatların bir-
leştirilmesi suretiyle giderilmesine karar vermiştir.

DANIŞTAY KARAR VERDİ: 
SENDİKALAR ÜYELERİ ADINA DAVA AÇABİLİRLER!

“BİZ EĞİTİM 
ÇALIŞANLARININ 
GERÇEK SESİYİZ!”

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri İsmail Koncuk, memur ma-
aşlarının  artmış görünmesine karşın, aslında dolar ve euro 
karşısında eridiğini belirtti.

Sendikamızın yaptığı ve memur maaşlarının dolar ve euro 
karşısında değer kaybettiğini gözler önüne seren araştırma 
sonuçlarını bir basın açıklamasıyla kamuoyuna açıklayan 
Koncuk şunları söyledi:

“Doların 1.730 YTL, avro’nun da 2.165 YTL düzeyine çıktı-
ğı 2006 yılının haziran ayında memur maaşları yüzde 9 ila 
yüzde 20 oranında erimiştir.” 

MEMUR MAAŞLARI ERİDİ

TÜRK EĞİTİM-SEN
YETKİLİ SENDİKA

26221 sayılı 7 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen sayılara göre;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı sendikaların üye 
sayılarını açıkladı; 

TÜRK EĞİTİM-SEN  : 139.282 

EĞİTİM SEN   : 122.760

8’de

9’da
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TÜRKİYE KAMU-SEN

Eğitim-Bir-Sen adlı sendika, yine kendi sitesinde, “Merdi 
kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler” (Çingene mertliğini 
gösterirken nasıl berbat biri olduğunu anlatır) özdeyişinin 
ne kadar doğru olduğunu bizlere hatırlatan, tamamı hama-
set, hakaret ve iftira dolu, içine düştüğü durumu kamuoyun-
dan gizlemeye yönelik bir yazı yayınlamıştır. 
Eğitim çalışanlarının hakları adına, sendikacılık adına hiç-
bir çalışma yapmayan, hiçbir kazanım elde etmeyen, zaten 
böyle bir kaygısı da olmayan, bütün stratejisini karalama, 
riya, iftira ve vaat üzerine kuran, mevcut M.E.B. yönetimi-
nin eğitim çalışanlarının aleyhine olan yanlış işlerine des-
tek vererek nemalanan, başka da hiçbir numarası olmayan, 
dolayısıyla anlatacak bir şeyleri de olmayan bu şahısların 
seviyesine inmemeye özen göstererek bazı bilgi, belge ve 
gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Seviyelerine 
inmeyeceğiz. Çünkü Türk Eğitim-Sen nadide bir kristal ka-
dar lekesiz, Türkiye’nin en büyük, en güçlü, yetkili ve etkili 
sendikasıdır ve Türkiye’de eğitim çalışanlarının güven ada-
sıdır. Bunlarla kıyası kabul etmenin üyelerimizi ve kurumu-
muzu rencide edeceğinin de bilincindeyiz.
İşte olayların belgelerle kronolojisi;
1- Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel De-
netleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri ve 86 Şube başkanının 
katılımıyla İzmir Yenifoça’da 1-5 Eylül tarihlerinde yapılan 
7. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlardan;
Madde 13) Türkiye`de konuşulan etnik dillerin varlığının 
korunup geliştirilmesi ve diğer kültürel farklılıklardan mey-
dana gelen zenginliklerin yaşayabilmesi için devlet zemin 
ve imkan oluşturmalıdır. 
Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/28418/ 
Şimdi de KESK`e bağlı Eğitim-Sen in kapatılma davasına 
konu olan tüzüklerinin 2. maddesinin (b) şıkkına bakalım.  
Madde 2) Eğitim-Sen;
b)...........eğitim görmesini, bireylerin anadillerinde öğre-
nim görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur. 
Eğitim-Sen tüzüğünde iddia ettiği şeyi kendisinin savundu-
ğunu belirtirken, Eğitim Bir-Sen aynı şeyi devletten talep 
ediyor. Acaba bölücülükte yarış mı var?
       Dedik ve yorumsuz yayınladık.
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News
&file=article&sid=208&mode=thread&order=0&thold=5
Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen’in kapatılacağı öngörüsü ile, “et-
nik dille” ilgili bu maddeyi deklarasyonlarına koyarak, Eği-
tim-Sen’in kapatılması halinde bir kısım üyelerini taraflarına 
çekmeyi hesaplayarak “etnik dil” mücadelesi veren bazı 
insanları kendi sendikalarına çekmeyi başardılar.
2- Sitelerinde yayınlanan bir yazıyla yukarıda belirtilen, al-
dıkları kararı her zamanki gibi utanmadan, sıkılmadan inkar 
ettiler, özrü kabahatinden büyük ve kaliteleriyle mütenasip 
bir cevap yayınladılar ve bir kere daha suçüstü yakalandılar.
Kendi yazılarından alıntıları sitemizde yayınlayarak, inkar 
edemeyecekleri gerçek niyetlerinin ne olduğunu ortaya ko-
yan bir haberi servis yaptık. İnkar noktalarının hepsi ellerin-
den alındı.
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News
&file=article&sid=216&mode=thread&order=0&thold=5
3- Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır şube başkanı ve Memur-Sen’e 
bağlı sendikalar Diyarbakır’da bölücü ayaklanmanın oldu-
ğu dönemde bir basın açıklaması yapıyorlar. Bu açıklamada 
PKK’lı eşkıya ölülerine “HPG’li gerilla cenazeleri” diye say-
gıyla hitap ediyorlar, bölücü ayaklanmayı “Kürt sorununun 
çözülmemesinden kaynaklanan bölgedeki çatışmalı ortam” 
olarak tanımlıyorlar ve güvenlik güçlerimizi de  “Kolluk 
kuvvetlerinin, vatandaşların ölümüne sebebiyet veren güç 
aşımı fiilleri, olayların daha da büyümesine ve sürece yayıl-
masına neden olmaktadır.” şeklinde itham ediyorlar.

Bunu da sitemizde yorumsuz yayınladık.
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=New
s&file=article&sid=226&mode=thread&order=0&thold=5 
4- Eğitim-Bir-Sen sitesinde, suçüstü yakalanmanın verdiği 
telaşla yine olayı gizlemek için, her zamanki gibi kendi ka-
liteleriyle mütenasip üslupta bir yazı yayınlayarak yaptıkla-
rını inkar yolunu seçtiler. 
Biz dürüst sendikacılık ilkemiz gereğince eğitim çalışanla-
rına yalan söylenmesine izin veremezdik. “Ya olduğunuz 
gibi görünün, ya da göründüğünüz gibi olun” dedik ve Türk 
Eğitim-Sen sitesinde bu sefer de açıklamanın yapıldığı yer, 
tarih, resim ve belgeleriyle beraber haberi yorumsuz yayın-
ladık, sesleri kesildi, inkar için kaçacak yerleri kalmadı.
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News
&file=article&sid=228&mode=thread&order=0&thold=5
5- Birçok ilde e-postalar aracılığı ile, Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanımız sayın Şuayip Özcan’ın Ortodoks Kilisesinde Hı-
ristiyan ayinine katıldığı şeklinde haberler pompalandı. Bu 
şekilde menfaat elde edeceklerini sanarak, münafıklık ala-
metlerinden en önemlisi olan gıybeti de yaparak, Allah’tan 
korkup, kuldan utanmayarak, sağlam İslam inanç ve itikadı 
ile bütün Türkiye’nin yakinen tanıdığı Genel Başkanımızı 
karalama kampanyasına giriştiler. Genel başkanımızın bu 
ahlaksızlıkla ilgili yaptığı açıklamayı sitemizden yayınla-
dık.
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News
&file=article&sid=238&mode=thread&order=0&thold=5
6- Eğitim Bir Sen Disiplin Kurulu Hatay il Başkanı Ahmet 
ZEYTİNELİ, 27.05.2006 tarihinde yaptığı basın açıklamasın-
da, Eğitim Bir Sen’in iktidarın arka bahçesi görüntüsünden 
ve sendika içerisinde yaşanılan yolsuzluklardan  rahatsızlı-
ğını dile getirerek isyan ediyor. Ahmet ZEYTİNELİ, Yönetim 
Kurulunun okul  gezilerinin, iktidarın partili esnafının tah-
silatçılığı ile  birbirine karıştığını iddia ediyor. ZEYTİNELİ, 
Eğitim Bir Sen Genel Merkezinin siyasilerle kavga etmemek 
adına, yaşanan bütün olumsuzluklara seyirci kaldığını ifade 
ederek, Eğitim Bir Sen Genel Merkezi’nin kendilerini temsil 
etme hakkını kaybettiğini söyledi. Sendika Yönetim Kuru-
lu Üyelerinin uluslararası ticari kuruluşların temsilciliğini 
yaptığı iddiası, açıklamada yer alıyor.
Açıklamanın metnini sitemizde yine yorumsuz yayınladık. 
Artık inkar noktaları kalmadığından tek ses edemediler.
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News
&file=article&sid=246&mode=thread&order=0&thold=5
7- Bu sefer yer Gaziantep. Eğitim-Bir-Sen Gaziantep şube 
başkanı Zekeriya Efiloğlu’nun müdürlüğünü yaptığı öğretmen 
evinde kaçak elektrik kullanıldığı yakalanıyor ve basına man-
şet oluyor. Eğitim-Bir-Sen şube başkanı hakkında TEDAŞ’ın 
savcılığa suç duyurusunda bulunacağı gazetelerde yer alıyor. 
Haberi sitemizde yine yorumsuz yayınlıyoruz.
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News
&file=article&sid=259
8- Olay yeri yine Gaziantep. Genel Başkanımız ve Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimizin sitemizde ve basılı yayın 
organlarımızda yayınlanan yazıları alınıyor, bazı şahıslar bu 
yazılarla kendi yazdıkları, kirli beyinlerinin mahsulü bazı 
metinleri montajlıyorlar ve isimsiz mektuplarla özellikle tes-
pit edilmiş adreslere yolluyorlar. Özellikle tespit edilmiş ad-
resler, dini hassasiyeti olan, (arkadaşlarımızın incinmesin-
den duyduğumuz endişeden dolayı) adını buradan verme-
yeceğimiz bir cemaatin mensupları. Özellikle bu adreslere 
yollanıyor çünkü kendilerinin yazıp montajladığı metinler-
de bu cemaate ve liderine ağır hakaretler var. Daha sonra 
da “bakın Türk Eğitim-Sen sizin için neler yazmış” diyerek 
ucuz, ahlaksız bir tahrik ve propagandaya girişiliyor. Bu 
metin sendika temsilcilerinin elinde propaganda malzeme-
si olarak kullanılmaya başlıyor. Ayrıca metinde Türk Silahlı 

Kuvvetlerine, Yargı mensuplarına, bazı lobilere, hükümete 
de tahrik amaçlı ağır hakaretler bulunmaktadır.
Olayı araştırıyoruz bu tezgahın Gaziantep öğretmen evinde 
kirli beyinlerce hazırlandığı bilgisi bize intikal ediyor. Ko-
nuyla ilgili olarak kamuoyuna duyurumuzu sitemizde ya-
yınladık.
 http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News
&file=article&sid=257
Bir buçuk yıl önce de  Gaziantep’teki okullara isimsiz mek-
tuplar gönderilerek Türk Eğitim-Sen  yöneticileri hakkında 
isnat ve iftiralarda bulunulmuş, karanlıkta gizlenip ışığa kü-
für edilmiş, Türk Eğitim-Sen üyeleri sendikalarından istifa 
ettirilmeye çalışılmıştı. O zaman da bu iğrençliğin Gazian-
tep Öğretmen evinde tezgahlandığı belirlenmişti. Bu iğrenç 
yöntemin hangi ahlaksız birilerinin tarzı olduğunu kamuo-
yunun takdirine bırakıyoruz.
9- Yer yine Gaziantep. Elektrik hırsızlığından dolayı zor 
durumda kalan, Gaziantep’te birçok yerle kavgalı olan, 
mahkemelik olan, birçok insanın hakkının gasp edilmesi-
ne vesile olan, basın mensuplarına kabadayılık eden, çeşitli 
şaibelere adı karışan, sendikası içerisinde birçok muhalifleri 
bulunan, velhasıl kelam, dostundan çok düşmanı olan Eği-
tim-Bir-Sen Gaziantep şube başkanı Zekeriya Efiloğlu’nun 
uygunsuz vaziyetteki kadınlarla bir eğlencede çekilmiş re-
simleri e-posta yoluyla çeşitli yerlere gönderiliyor. Kendileri 
bu fotoğrafların fotomontaj olduğunu iddia etmektedirler. 
Fotoğrafların fotomontaj olup olmadığı bizi ilgilendirme-
mektedir. Fakat Eğitim-Bir-Sen sitesinde yayınlanan açıkla-
mada bu fotoğrafların “tes gsk” adresinden servis yapıldığı 
yine yalan beyanda bulunularak iddia edilmektedir. Oysa 
yaptığımız araştırmada bu e-postaların gercekebs@mynet.
com adresinden servis yapıldığı tespit edilmiştir. Ayıptır ama 
ayıbı bilene. Bir kere de yalansız konuşmayı deneseniz ne 
olur yani? Buradaki iddianın amacının, nerden icat ettikle-
rini anlamadığımız  “tes gsk” harflerinden bir çıkarımda bu-
lunarak bizleri de bu pisliğin tarafı haline getirmeye çalışma 
gayreti olduğunu anlamamak için, bu harflerden çıkarımda 
bulunan şahsın zeka seviyesinde olunması gerekir. 
Gırtlağına kadar pisliğe bulaşmış şahısların kendilerine za-
hiri düşmanlar yaratarak, hatta komployu bizzat kendisi dü-
zenleyerek, komploya kurban gidiyormuş gibi mağdur rol-
lerine soyunması, gündemi değiştirme çabaları, ülkemizde 
pisliğe, yolsuzluğa bulanmış alçakların uyguladığı bilinen 
bir yöntemdir. Bu yöntem Gaziantep’te daha önce de başa-
rılı şekilde uygulanmıştır.
Yukarıdaki olaylar incelendiğinde isimsiz mektuplarla, e-
postalarla karanlıkta gizlenip ışığa küfür etme ahlaksızlığı-
nın kimlerin tarzı olduğu zaten bellidir. 
Türk Eğitim-Sen ne söyleyecekse dimdik, net, dosdoğru ve 
vakarına uygun tarzda söyler ve yapar. Türk Eğitim-Sen mer-
kez yönetim kurulumuz, Türkiye’nin en büyük ve en güçlü, 
ayrıca yetkili sendikasının yöneticileri olmanın haklı guru-
ru ile, tek ses, tek yürek, tek yumruk olarak sıra dağlar gibi 
durmakta, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku ver-
meye devam etmektedir. Ama malum sendikanın yönetici-
lerinin aynı uyum içerisinde olmadığını görüyoruz. Uluslar 
arası ticari kuruluşların temsilciliğini yapmaktan kaynakla-
nan rantı paylaşamamaktan doğan birbirini yeme ve entri-
kalar içerisinde kıvranıp durdukları artık kendi teşkilatları 
tarafından basın açıklamaları ile ortaya dökülmektedir. 
Ayrıca hükümetin yan kuruluşu gibi çalışmaktan başka hiç-
bir numarası olmayan bu sendikanın, Türkiye’de çok yakın 
zamanda yapılacak olan bir erken seçim arifesinde sendi-
kalarının hızla üye kaybetmesi de hırçınlaşmalarına sebep 
olmaktadır.
Hiç boşuna çabalamayın; sendikamızı, yöneticilerimizi, 
üyelerimizi bu pisliğe bulaştıramayacaksınız. Çünkü “mü-
nafıkların kendi pisliklerinde boğulması kaçınılmazdır.”

MÜNAFIKLARIN KENDİ PİSLİKLERİNDE BOĞULMASI KAÇINILMAZDIR!
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Eğitim, ülkelerin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve politik alanda yaşanan 

hızlı gelişme ve değişmelerden aza-
mi faydayı sağlamak ve bunlardan 
meydana gelebilecek olumsuzlukları 
asgariye indirebilmek için kullanabi-
lecek en önemli araçlardan bir tanesi-
dir. Aynı zamanda eğitim, bir ülkenin 
topyekün kalkınmasının itici ön koşu-
ludur. 
Günümüz dünyasında, gelişmiş ülke-
lerin oluşturduğu çağdaş rekabet ko-
şulları içerisinde varolma mücadelesi 
veren bir toplumun, beklentilerini kar-
şılayabilmesi için öncelikle eğitimin 
kendisinin, değişme ve gelişmelere 
uyum sağlaması gereklidir. Aksi hal-
de eğitim, gelişmelerin önündeki en 
büyük engel haline dönüşür. Nitekim, 
yıllardır ülkemizde yaşanan sıkıntının 
asıl nedenlerinden bir tanesi de bu du-
rumdur. Ülkemizde maalesef, gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi eğitim sistemi-
mizde, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına 
cevap verecek, yeniden yapılandırma 
anlamında yeterli mesafe katedileme-
miştir. Türk milli eğitimine, çoğu kez 
“Reform” adı altında yapılan yüzeysel 
müdahaleler, yeni sorunlar çıkarma 
dışında başka bir sonuç vermemiştir. 
Eğitim politikaları, bir devlet politika-
sı olarak ciddiyetle, planlı ve sağlıklı 
öngörülerle hazırlanmalıdır. Ancak, 
yıllardır üzülerek şahit oluyoruz ki; 
ülkemizde her hükümet, hatta her 
bakan değişikliğinde “Millî Eğitim 
Sistemi”miz yaz-boz tahtasına çevri-
liyor. “Millî Eğitim” ve Bakanlık, po-
litikacılarımızın “Reform” icat etme 
arenasına dönüştürülüyor. 
Bu noktada yapılması gereken; 
Türkiye’nin yeni yüzyılda üstlenmeyi 
tasarladığı rolü ve hedeflediği mede-
niyet gücünü esas alarak, toplumun 
ve modern zamanın ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yeniden yapı-

landırılmış; içeriği ve hedefleri bakı-
mından milli, yöntemi ve araçları açı-
sından bilimsel bir eğitim sisteminin 
vücuda getirilmesidir. Pek tabi ki, bu-
nun gerçekleştirilebilmesi için, “Mil-
lî Eğitim”in; partilerin ve bakanların 
politikaları yerine “Devlet Politikası” 
anlayışıyla ele alınması kaçınılmaz bir 
zorunluluktur.
Günümüz dünyasında, gelişmiş ülke-
lerin ayırıcı vasıflarından bir tanesi de 
katılımcı demokrasi anlayışıdır. Artık, 
toplumun sivil toplum örgütleri vası-
tasıyla sisteme ve yönetime müdahil 
olabilmesi, modern yönetim şeklinin 
olmazsa olmazlarının başında gelmek-
tedir. İşte bu anlamda da ülkemizde 
öncelikle değiştirilmesi gereken anla-
yışların başında; çağ dışı yönetim tar-
zının terk edilmesi gelmektedir. Özle-
nen bu yeni yaklaşım usulünün eğitim 
hayatımızda da yerleştirilmesi, daha 
iyi bir sistemi oluşturabilmemizin ön 
koşullarındandır. Bilindiği üzere po-
litika geleneğimizde “Ben bilir, ben 
yaparım” “Ben kararları alırım, siz uy-
gularsınız” anlayışı köklü bir geçmişe 
ve daha da önemlisi politikacılarımız 
tarafından kanıksanmış bir konuma 
sahiptir. Ülkemizin geleceğini tayin 
eden eğitim hayatımızda bile kararlar; 
tek taraflı, masa başında, salt politik 
kaygılarla ve maalesef günü birlik siya-
si çıkarlar doğrultusunda alınmaktadır. 
Üçüncü bin yıla girdiğimiz bu zaman-
da dahi, Milli Eğitim Bakanlığı idareci-
leri, çalışanların ve onların temsilcisi 
olan eğitim sendikalarının görüş ve 
beklentilerine değer vermemekte, yok 
saymaktadır. Eğitim sisteminin bizzat 
uygulayıcıları olan eğitim çalışanla-
rının; değerlendirmeleri, görüşleri ve 
beklentileri yöneticiler nezdinde bir 
anlam ifade etmemektedir. Yüz bin-
lerce üyeye sahip olan eğitim sendika-
ları, bırakın süreçlere dahil edilmeyi, 

görmezlikten gelinmektedir. Hal böy-
le olunca da gerçekleştirilmeye çalı-
şılan bir çok uygulama beraberinde 
yeni sorunları doğurmakta ve eğitim 
sistemini daha da içinden çıkılmaz 
bir noktaya sürüklemektedir. Bir çok 
sözde proje uygulamaya sokulduktan 
kısa bir süre sonra rafa kaldırılmak-
ta ya da yargı kararlarıyla iptal edil-
mektedir. Bu durumda ise her zaman 
olduğu gibi fatura geleceğimiz olan 
çocuklarımıza kesilmektedir. Bencil 
ve tek yanlı kararların neticesinde ne-
siller feda edilmektedir. Dünya bilgi 
çağının gerekleriyle donanırken bizim 
ülkemizde eğitim, politikacılarımızın 
hülyalarının ve egolarının tatmin aracı 
olarak kullanılmaktadır. 
İşte bu yanlış yönetim anlayışının ürü-
nü olarak, Türk Milli Eğitim Sisteminin 
ve eğitim çalışanlarının sorunları yıllar 
boyu birikmiş ve neredeyse içerisin-
den çıkılmaz noktaya ulaşmıştır. 
Doğrusu ise, Bakanlığı idare eden-
lerin, masa başı kararlarla değil, ta-
raflarla ve çalışanların temsilcileriyle 
görüş alışverişinde bulunarak icraat 
sergilemeleridir. Kaldı ki, artık yasay-
la kurulmuş olan, yüzbinlerce eğitim 
çalışanını bünyesinde toplamış, bilgi 
birikimi, tecrübesi ve yüreği hizmet 
aşkıyla dolu olan eğitim çalışanlarının 
oluşturduğu eğitim sendikaları vardır. 
Aslında bu yapılanmalar ülkemizi ida-
re edenler açısından bir avantaj olarak 
kullanılmalıdır. Yönetenler, sendikaları 
birer “Karşı taraf” olarak algılamamalı; 
daha iyiye ulaşabilmek, yeni projeleri 
hayata geçirebilmek, çalışanlar için 
daha huzurlu bir iş ortamı oluştura-
bilmek için, “İşbirliği” yapılacak bir 
“Stratejik Ortak” olarak görmelidirler. 
Böylesi bir ilişki düzeyinde her şeyin 
daha güzel olacağı kaçınılmazdır.
Örneğin MEB’nın geçtiğimiz öğretim 
yılında uygulamaya koyduğu İlköğre-

tim Müfredatının ortaya çıkardığı so-
nuçlar herkes tarafından malumdur. 
Söz konusu uygulama, yeterli alan 
araştırması yapılmadan masa başında 
hazırlanan bir şablon çalışması ola-
rak hayata geçirilmiş ve bir çok araz 
ortaya çıkarmıştır. Eğitim çalışanları 
tarafından da oldukça yadırganmıştır.  
Çünkü uygulanabilirliği ve ihtiyacı 
karşılayabileceği değerlendirilmeden 
yürürlüğe konulan yeni müfredat, ma-
alesef beraberinde yeni sıkıntıları ge-
tirmiştir. Oysa ki, bakanlık bu müfre-
datın mutfak çalışmasındaki süreçlere 
sendikaları dahil etmiş olsaydı, çok 
daha farklı bir fotoğrafla karşı karşıya 
kalacaktık. Çünkü, sendika üyeleri, 
eğitim sisteminin bizzat uygulayıcısı 
konumundaki eğitim çalışanlarından 
oluşmaktadır. Dolayısıyla sistemde 
karşılaşılan tıkanıklıkları, eksiklikleri 
ve ihtiyaçları en iyi bilenler  bunlardır. 
Mevcut sistemi tecrübe eden, sistemin 
eğitim hedeflerine yönelik etkisini en 
iyi analiz edebilen, öğrenci ve ailele-
rin sosyo-kültürel seviyesini tespit ede-
bilen, ders araç ve gereçlerinin yeter-
liliğini ölçebilen ve sistemin işleyişini 
birebir takip edebilen kendileridir. İşte 
böylesine bir birikimden faydalanarak  
oluşturulacak bir projenin başarılı ol-
ması kadar doğal bir durum olamaz.
Ancak pek tabi ki, istenen bu tablo-
nun elde edilebilmesi için öncelikle 
“Yönetenlerde” bir zihniyet devrimi-
ne ihtiyaç vardır. Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi sendikalar; hizmet için 
“İşbirliği” yapılacak kuruluşlar olarak 
değerlendirilmeli, çalışanlar adına 
sendikalardan gelen görüş, öneri ve 
eleştiriler iyi niyetli yaklaşımlar olarak 
kabul edilmelidir. Bu seviye yakalan-
dığında görülecektir ki, her şey daha 
güzel olacaktır.
Kimsenin şüphesi olmasın.
Saygılarımla.

TALİP GEYLAN

Genel Dış İlişkiler ve Basın SekreteriMİLLİ EĞİTİM VE SENDİKALAR

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 yıl aynı okulda görev yapan 
6 bin 30 okul müdürünün yerini değiştirmeye hazır-
lanıyor. Kamuoyunun yakından bildiği üzere, aynı uy-
gulama 2004-2005 eğitim-öğretim yılının sonunda da 
yapılmış, yaklaşık bin 500 okul müdürünün görev yeri 
değiştirilmişti.
Danıştay 2 Dairesi’nin sözkonusu yönetmeliğe yü-
rütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından atama 
işlemleri durdurulmuş, okul müdürlerinin çoğu görev 
yerlerine dönmüştü.
Ancak bu uygulama, okullarda ciddi karmaşaya yol 
açmış ve görev yeri değiştirilen okul müdürlerine bü-
yük miktarda harcırah ödenmesi nedeniyle devlet za-
rara uğratılmıştı.

Tüm bunlardan ders almadığı gün gibi aşikar olan Milli 
Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim-Sen’in bütün karşı çıkış-
larına rağmen, Danıştay’ın iptal ettiği yönetmeliğin bir 
benzerini hazırlayarak, yine  eğitim çalışanlarına servis 
etmektedir. 

Yeni bir yönetmelik çıkaran Bakanlık, inatla okul mü-
dürlerinin görev yerini değiştirmeye çalışmaktadır. 
Sendikamız da konuyu yargıya taşımış, ancak dava 
henüz sonuçlanmamıştır.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında okullarda alaboraya 
yol açan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bu yıl da Danıştay 
kararını beklemeden 6 bin 30 okul müdürünün yerleri-
ni değiştirmeye çalışması inanılır gibi değildir. Hukuku 

hiçe sayan yaklaşımlar sergileyen Bakanlık, ehli keyf 
uygulamalarla eğitim çalışanları arasında huzursuzlu-
ğa neden olmaktadır. 

Oysa Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Bakanlığın başında 
bulunan isim olan Sayın Hüseyin ÇELİK’ın bu “yap-
bozcu” anlayıştan kurtulması gerekmektedir. Aksi tak-
dirde Bakanlığın, sorun çözmekten çok sorun üreten 
bir kurum haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen olarak, 6 bin 30 okul mü-
dürünün yerlerini değiştirmeye yönelik çalışmaların, 
Danıştay’ın kararına kadar durdurulmasını istiyor, 
Milli Eğitim Bakanlığını geçmişte yaşadığı tecrübeler-
den ders almaya davet ediyoruz.

MEB YİNE KARGAŞA YARATIYOR
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baştarafı 1’de

2005-2006 Eğitim öğretim Yılının 
sona ermesi münasebetiyle Türk 

Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZ-
CAN 17.06.2006 tarihinde bir basın 
toplantısı düzenledi. Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplan-
tıda geçen bir yılı ve bakanlığın uygu-
lamalarını değerlendiren Özcan şunları 
söyledi:

“Bir eğitim-öğretim yılının daha geride 
kalmasına çok kısa bir süre kaldı. 2005-
2006 Eğitim-Öğretim Yılı 19 Haziran 
tarihinde sona eriyor. Öğrencilerimizi 
gösterdikleri gayretten dolayı kutluyor, 
emeği geçen tüm eğitim çalışanlarına 
sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Eğitim sisteminde yaşanan çarpıklıklar 
bu yıl da giderilemedi. Eğitim anlayışı-
mız, ne yazık ki, hedeflenen AB stan-
dartlarını yakalayamadı. Ezberci eğitim 
kurumlarımız üzerinde etkisini hissettir-
di, öğrenciler arasındaki yarışa dayanan 
eğitim sistemi hakimiyetini sürdürdü. 
Derslik ve öğretmen açığı giderilemedi, 
eğitime ayrılan pay yine OECD ülkeleri-
nin çok gerisinde kaldı. Okullarda per-
sonel ihtiyacı karşılanamadı, ders araç-
gereç donanımı sağlanamadı, bilgisayar 
ve laboratuarlar öğrencilerin beklentile-
riyle örtüşmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005-2006 
verilerini mercek altına alan sendika-
mız, Türk Milli Eğitiminin dağ gibi so-
runları bulunduğunu ortaya koydu.

2006 yılında ülkemizde 3 milyon 999 
bin okul öncesi (3-6 yaş), 11 milyon 257 
bin ilköğretim (6-13 yaş), 4 milyon 167 
bin ortaöğretim (14-17 yaş) çağ nüfusu 
bulunuyor. Buna göre Türkiye’de okula 
gitmesi gereken öğrenci sayısı, 19 mil-
yon 423 bin’dir. Ancak bu öğrencilerin 
sadece 14 milyon 482 bin 335’i eği-
tim-öğretime katılabilmektedir. Yani 4 
milyon 940 bin 665’i ders sıralarındaki 
yerini alamıyor. 

OECD standartlarına göre sınıf başına 
düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21.6, 
ortaöğretimde 23.9’dur. Sınıf başına dü-
şen öğrenci sayısına göre derslik açığı 
ise; okul öncesinde 5 bin 165, ilköğre-
timde 112 bin 102, ortaöğretimde 36 
bin 159’dur. OECD ortalamaları baz 
alındığında ve çağ nüfusunun tamamı-
nın okula gitmesi durumunda derslik 
açığı okul öncesinde 235 bin 89, ilköğ-
retimde 139 bin 96, ortaöğretimde 74 
bin 182’dir. Kısacası Türkiye’nin OECD 
standartlarını yakalayabilmesi için 448 
bin 367 dersliğe daha ihtiyaç vardır.

OECD ülkelerinde ilköğretim ve ortaöğ-
retimde 1000 öğrenci başına ortalama 
73 öğretmen düşmektedir. Buna göre 
OECD ülkelerinde ilköğretim ve ortaöğ-

retimde 14 öğrenciye bir öğretmen düş-
mektedir. Türkiye’de ise 1000 öğrenci 
başına düşen öğretmen sayısı ilk ve 
ortaöğretimde 41’dir. Bırakınız 14 öğ-
renciyi, ilköğretim ve ortaöğretimde 20, 
okul öncesinde de 15 kişilik ideal sınıf 
mevcudu baz alındığında ve çağ nüfu-
sunun tamamının okula gitmesi duru-
munda öğretmen açığı 441 bin 714’tür. 

Eğitime ayrılan payda oldukça azdır. 
GSMH’den eğitime ayrılan bütçe OECD 
ülkelerinde ortalama yüzde 5.8 iken; 
Türkiye’de 2006 yılı bütçesine göre yüz-
de 3.07’dir. Devlet bütçelerinden eğiti-
me ayrılan pay ise; OECD ülkelerinde 
ortalama yüzde 12.9 iken, Türkiye’de 
yüzde 9.5’tur. 

Eğitim çalışanları; hizmetli, teknisyen, 
memur, şoför, üniversite çalışanları 
ekonomik ve sosyal yönden ciddi sıkın-
tılar yaşamaktadır. Feryatları duyulma-
maktadır. Öğretmen maaşları da iç açıcı 
değildir. OECD ülkelerinde en üst dere-
cedeki bir öğretmenin maaşı yıllık orta-
lama; 40 bin 539 dolar iken, Türkiye’de 
7 bin 78 dolardır. Yine AB üyesi ülke-
lerde en düşük derecede maaş alan bir 
eğitim çalışanının yıllık ücreti ortalama 
22 bin 97 dolar iken, Türkiye’de 4 bin 
591 dolardır. Buna göre bir eğitim çalı-
şanının AB üyesi ülkelerin ortalamasına 
erişebilmesi için 17 bin 506 dolar daha 
fazla kazanması şarttır.

Meslek liseleri sorunu hala çözümlene-
medi

Örnek aldığımız AB üyesi ülkelerde 
meslek liseliler üniversiteye gidebiliyor. 
Avrupa ülkelerinde meslek liselerini bi-
tirenlere bir sınav sonucunda çeşitli dip-
lomalar veriliyor. Meslek lisesi mezun-
ları aldıkları bu diplomalarla üniversite-
de okuyabiliyor. Ancak ülkemizde ikilik 
yaratan uygulama nedeniyle meslek 
lisesi öğrencileri mağdur ediliyor. 

Hükümet ise meslek lisesi öğrencilerine 
verdiği sözü tutmamakta ısrar ediyor. 
Meslek lisesi öğrencilerinin kanayan 
yarasına merhem olacağı iddiasıyla hal-
kın karşısına çıkan ve oy toplayan ikti-
darın balonu artık söndü. Meslek lisesi 
öğrencilerinin üniversiteye girişte kat-
sayı adaletsizliğine çözüm bulamayan 
iktidar, pansuman tedbirlerle zaman ka-
zanmaya çabalıyor. İktidar aklı sıra açık 
lise yönetmeliğini yürürlüğe koyarak, 

meslek lisesi öğrencilerini ayakta uyut-
maya çalıştı. Ancak hülle yönetmelik, 
Danıştay tarafından durduruldu. 

Pansuman tedaviden başka bir amaca 
hizmet etmeyen yönetmelik, yüzbinler-
ce meslek lisesi öğrencisini ve ailesini 
oyalamak için hazırlanmıştı. Meslek 
liselilere “sus payı” veren siyasi erk, 
yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğini 
hesap etmemişti. Tüm bu gerçekler ışı-
ğında popülist politikalarla öğrencilerin 
geleceğini karartan iktidar, büyük vebal 
altına girdiğinin acaba farkında mıdır? 

İktidar artık hülle yöntemleri bir kena-
ra bırakarak, gerekli kanun ve düzen-
lemeleri ivedilikle yapmalı, kangren 
halini alan meslek lisesi öğrencilerinin 
üniversite okuması önündeki engelleri 
kaldırmalıdır. Nitekim iktidar bunu ya-
pacak sayısal çoğunluğa da sahiptir.

Okullarda şiddet

Öğrenciler arasında yaşanan şiddet ne 
yazık ki, bu eğitim-öğretim yılına dam-
gasını vurdu. Akranlararası istismar ola-
rak nitelendirilen öğrencilerin birbirleri-
ne yönelttikleri şiddet neticesinde okul-
lar kan gölüne döndü. Öğrencilerden 
kimisi yaşamını yitirdi, kimisi de demir 
parmaklıklar arkasına düştü. Sadece 
öğrenciler arasında şiddet yaşanmadı 
elbette. Öğretmenler de kimi zaman he-
def tahtası oldu. 

Bu tüyler ürperten manzaraya karşı ka-
muoyunu ve yetkilileri çok önceden 
uyaran sendikamız; ilköğretim 7. ve 8. 
sınıftan 1136 öğrenci üzerinde “Şiddet 
ve Taciz” konulu bir anket çalışma-
sı gerçekleştirdi. Kamuoyunda büyük 
yankı uyandıran anketten öğrencilerin 
ağırlıklı olarak mafya dizileri seyrettiği 
sonucu ortaya çıktı. Öğrencilerin tele-
vizyon dizilerini seyretmede tercihleri-
nin ne olduğuna yönelik soruda yüzde 
21 oranı ile mafya dizileri ilk sırayı al-
maktadır. Yine öğrencilerin yarısı yani 
yüzde 44.8’i aksiyon/macera/gerilim/
korku türünde filmleri izlemeyi tercih 
etmektedir. 

Bilgisayar oyunları da öğrencilerin vaz-
geçilmezler listesinin başında yer al-
maktadır. Atari salonu ya da internet 
kafelere giden öğrenciler arasında; en 
çok oynanan oyun türü yüzde 66.5 ile 
savaş ve dövüş oyunları olarak gözlen-

mektedir. 

Anketin en çarpıcı sonuçlarından birisi 
de tacize ilişkin. Zira anketten öğrenci-
ler arasındaki taciz (sözlü, fiziksel, cin-
sel) oranının yüzde 92 olduğu ortaya 
çıkmıştır. Öğrenciler arasında görülen 
taciz türlerine bakıldığında ise; toplam 
cevaplar içerisinde sözlü tacize maruz 
kaldıklarını ifade edenlerin oranı yüzde 
47, fiziksel tacize maruz kalanların ora-
nı yüzde 26, cinsel tacize uğradıklarını 
belirtenlerin oranı yüzde 27’dir. 

Anket sonuçları söze gerek bırakmaz-
ken, sendikamız Türkiye genelinde imza 
kampanyası başlatmıştır. Sorumluluk bi-
linciyle hareket eden Türk Eğitim-Sen, 
toplanan imzalarla TBMM, Başbakan-
lık, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Ba-
kanlığı, siyasi partilerin genel başkanla-
rı, medyanın üst düzey yöneticileri ve 
sivil toplum kuruluşlarını şiddete karşı 
ortak hareket etmeye ve gerekli tedbir-
leri ivedilikle almaya davet etti.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarına 
karşı Milli Eğitim Bakanlığı’nın tepki-
si ve şiddete karşı alınan önlemler ol-
dukça yetersiz olmuştur. Özellikle Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in konuya 
yaklaşımı kaygı vericidir. Okullarda şid-
deti hafife alan Bakanlık, konuyu kuru 
bir semyozyumla geçiştirmiştir. Şiddetin 
önlenmesine karşı topyekün bir sefer-
berliğe girilmesi gerektiğine inanan sen-
dikamız, yeterli duyarlılığı göstermeyen 
sorumlu kurum ve kişileri de kınamak-
tadır. 

Atamalarda “adam kayırma” had saf-
hada

Cumhuriyet tarihinin en büyük kad-
rolaşmalarından birisi de 59. iktidar 
döneminde yaşanmaktadır. Özellikle 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda adam kayır-
ma, torpil ve sürgün ağırlığını bir hayli 
hissettirmektedir. Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK, gerek atamalarda, ge-
rek tayinlerde adaletli davranmamakta, 
hatta hukuku çiğneyerek, usulsüzlükle-
re geçit vermektedir. 

Bakınız, iller arası tayinlerde kapalı olan 
branşlara dahi atama yapılmaktadır. Ne 
kadar ilginç değil mi? Aynı branştan bir 
öğretmene kapalı olan iller, diğer bir 
öğretmen için açık. Yani torpilin varsa, 
ataman da el altından ustalıkla yapılır. 

Bakanlık kadrolaşmada sınır tanıma-
maktadır. Eş-dost ilişkisinin ön plana 
çıktığı MEB’de, yandaşlara kadro tah-
sisi yapılmaktadır. Haksızlıklara karşı 
duran sendikamızın açtığı davalar ise 
Bakanlığı uslandırmaya yetmemektedir. 
Mesela Türk Eğitim-Sen, yönetici atama 
ve yer değiştirme yönetmeliğine üç kez 
dava açmış, ikisini iptal ettirmiştir. Sen-
dikamız Öğretmenlerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğine de dava aç-
mıştır. Benim adamım olsun mantığıyla, 
şahsi kabiliyetleri, emeği, kıdemi, göz 
ardı ederek, kapalı kapılar ardında ha-
zırlanan yönetmeliklerin ve uygulama-
ların karşısında olan Türk Eğitim-Sen’in, 
MEB’in haksızlıklarına sessiz kalması, 
göz yumması beklenemez. Her zaman 
katılımcılık ve şeffaflık anlayışıyla hake-
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EĞİTİMDE BİR YILI GERİDE BIRAKTIK
ret eden sendikamız, dün ve bugün ol-
duğu gibi yarın da usulsüzlüklere karşı 
duracak; Bakanlığın liyakati esas alması 
için gerekli yaptırımlarda bulunacaktır. 
Sözleşmeli Öğretmenlik
Milli Eğitim Bakanlığı, aynı yanlışı ıs-
rarla yapmaktadır. Sözleşmeli öğret-
men alarak, öğretmenlik mesleğinin 
onurunu zedeleyen, kaçak öğretmen 
çalıştırarak hukuku çiğneyen Bakan-
lık, hiçbir hak iddia edemeyen, gü-
venceden yoksun öğretmenler ça-
lıştırmaktadır. Sırf maliyeti azaltmak 
için yapılan bu uygulama çağ dışıdır 
ve kölelik rejimini anımsatmaktadır.  
Öğretmen açığı, sözleşmeli öğretmen 
alarak giderilemez. Eğitim sisteminin 
kalitesini düşüren sözleşmeli öğretmen 
alımı, eğitimde özelleştirmenin de yo-
lunu açmaktadır. Üstelik sözleşmeli 
öğretmenlik, atama bekleyen binlerce 
öğretmen adayına yapılan büyük hak-
sızlıktır. 
Tüm bu gerçekler ışığında sendikamı-
zın Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘’Kısmi 
zamanlı geçici öğreticilik’’ konulu ge-
nelgesinin iptali ve yürürlüğünün dur-
durulması istemiyle açtığı davada, ba-
kanlık genelgesi iptal edildi. Danıştay 
sendikamızı haklı bularak, sözleşmeli 
öğretmen alımını durdurdu.
Buna rağmen MEB, sözleşmeli öğret-
menlere yazında maaş vermeyi karar-
laştırdı. Görünen o ki, Milli Eğitim Ba-
kanlığı, sözleşmeli öğretmen alımını 
devam ettirecek ve kadrolu öğretmen 
alımında kesintiye gidecektir. Korkarız 
ki; on sene sonra öğretmenlik; hiçbir 
vasfı olmayan, saygınlığı kalmayan, üç 
kuruşa talim eden ve güvenceden yok-
sun bir meslek haline gelecektir. 
İnternet üzerinde yapılan kayıtlar, yine 
zorunlu bağışların ilacı olamayacak! 
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl öğrenci 
kayıtlarını internet üzerinden gerçek-
leştiriyor. 5 büyük ilde yapılan internet 
üzerinden kayıtlar ne yazık ki bu yılda 
zorunlu bağışların alınmasını engel-
leyemeyecek. Zira kesin kayıtlar için 
veliler, yine ceplerinden kayıt parası 
vermek zorunda kalacak.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in 
de, “kayıtlar sırasında para alınmaya-
cak” şeklindeki sözleri artık tekerleme 
haline geldi. Okullarda kayıt parasının 
alınmaması için göstermelik açıklama-
lar yapan ÇELİK, sorunun çözümüne 
yönelik proje üretmiyor. Hamasi nutuk-
lar atan ÇELİK, sözüm ona “Ali kıran 
baş keseni” oynuyor.
Okullarda zorunlu bağışların önüne 
geçmek için ise yapılması gereken, 
okullara yeterli düzeyde kaynak ak-
tarmaktır. Çalıştırdığı hizmetlinin bile 
maaşını bile cebinden vermek zorun-
da kalan okul idarecileri için kayıt pa-
rası bir çıkış yolu. Zira hükümet, özel 
okullara maddi ve manevi destek ve-
rirken, kendi okullarını ikinci plana 
atarak, tüm yükü okul idarecilerine 
bindiriyor. Devlet okullarının içler acı-
sı haline derman olamayan Bakanlık 
da okul müdürlerini onlarca sıkıntı ile 
başbaşa bırakıyor. Dolayısıyla bu nok-

tada suçlanması gereken eğitimciler 
değil, okulları ticarethane, öğretmen-
leri de tahsildar gibi gören zihniyettir.  
Bakanlık popülist politikalar için ayır-
dığı zamanını biraz da devlet okul-
larının içinde bulunduğu güçlüklere 
ayırsa, hem kayıt paralarının önü-
ne geçilebilir hem de devlet okulla-
rı daha kaliteli bir eğitim verebilir.  
ÖSS
Öğrenci Seçme Sınavı’na artık saatlar 
kaldı. Bir yıl boyunca gecesini, gündü-
züne katarak çalışan gençlerimiz için 
maratonun sonuna gelindi. Ancak bu 
süreçte yine bildik görüntüler objektif-
lere yansıdı. ÖSS’ye hazırlanan lise son 
sınıf öğrencileri yine rapor alarak, okul 
yerine dershaneye gitmeyi tercih etti. 
Sistemdeki çürüyüşün, eğitimdeki çar-
pıklıkların, okulların öğrencileri üniver-
siteye hazırlayamamasının, müfredat 
programlarıyla ÖSS sisteminin birbiriy-
le uyumsuzluğunun bir kanıtı olan bu 
manzara, gençlerin dershanelere akın 
etmesi sonucunu doğruyor. Öğrenci-
ler ne yazık ki rant kapısına dönüşen 
dershaneleri mesken tutuyor, her yıl 
buralara binlerce YTL para akıtıyor.  
Bu yıl da sınıflar boşaldı. Lise son sınıfa 
giden 860 bin öğrenciden 520 bin’i de-
vamsızlık sorununu sahte raporlar çöz-
dü. Sahte rapor alarak suç işlemek artık 
gençler için olağan bir hal aldı. Elbette 
sahte raporu veren doktor ve sahte rapo-
ra göz yumanlar da en az gençler kadar 
suçlu. Ancak sahte rapora karşı Milli 
Eğitim Bakanlığı hala harekete geçmi-
yor, hatta rapor alması için öğrencileri 
destekliyor, lise son sınıf öğrencilerine 
bir hafta da izin veriyor. Bakanlık, soru-
nu çözmek için eğitim sistemini, müf-
redat programlarını çağdaş hale getir-
mesi, yeniden yapılandırması gerekir-
ken tüm bu olan bitene sessiz kalıyor. 
Yarış atına dönen gençlerimiz, rekabet 
ortamında büyük bir psikolojik tahribat 
yaşıyor. Üniversite kapısından adım at-
manın hayalini kuran gençler, kendileri-
ni büyük baskı altında hissederek, demo-
ralize oluyor. Tüm bunların üstüne sınav 
siteminin sık sık değişmesi ve tercihlerin 
tombala usulü yapılması, öğrencilerin 
üniversite kapısında şansını azaltıyor.  
ÖSYM Başkanı Ünal YARIMAĞAN’ın 
açıklamaları da sınav öncesinde aday-
ların moral ve motivasyonunu bozdu. 
ÖSS’nin bu sene zor olacağını belirten 
YARIMAĞAN, elemenin zor sorula-
ra göre yapılacağını ifade etti. ÖSYM 
Başkanı’nın ÖSS’ye günler kala yaptığı 
bu açıklamayı talihsizlik olarak değer-
lendiriyoruz. ÖSYM’nin ÖSS sistemi-
ni arapsaçına çevirdiği yetmiyormuş 
gibi, bir de ÖSYM Başkanının böyle-
sine umut kırıcı açıklamaları gençleri 
olumsuz yönde etkilemiştir. ÖSS za-
ten üniversite adayları için başlı ba-
şına bir çiledir. Çilekeş adaylar da ne 
yazık ki ÖSYM’nin her yıl değiştirdiği 
ÖSS sisteminin altında ezilmektedir.  
YARIMAĞAN lise son sınıflara bitirme 
sınavlarının getirilmesini destekliyor 
ve bu sınavların ÖSS’ye başvuran aday 
sayısını azaltacağını dile getiriyor. Biz 
eğitimciler sınav sisteminin terkedil-
mesi gerektiğini vurgularken, her ne-

dense ÖSYM ve MEB sürekli sınav ge-
tirmeye çabalıyor. Öğrencilerimiz artık 
sınavkolik oldu. Sınavla yatıp, sınavla 
kalkan gençler, rüyalarında bile sınav 
sorusu çözüyor. Oysa AB ülkelerinde 
gençler üniversiteye sınavsız giriyor. 
Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak, 
gençlerin geleceğinin 185 dakikalık bir 
sınavla belirlenmesine karşıyız. Üniver-
siteye girişte sınav sisteminin kaldırıl-
masını; eğitimde yönlendirmenin esas 
alınmasını ve bilinçli tercihler doğrul-
tusunda, yapılacak üniversite öğrenimi-
ni en verimli tercih olarak görüyoruz. 
Dolayısıyla ÖSS’ye girecek gençleri-
mize tavsiyemiz; üniversite sınavını 
hayatının merkezine oturtmamaları ve 
motavisyonlarını yüksek tutmalarıdır. 
Bilinmelidir ki; sınavda başarısızlık her-
şeyin sonu değildir. 
Hakettiğimiz yetkiyi aldık
Türk Eğitim-Sen, eğitim, öğretim ve bi-
lim hizmetleri kolunda yetkili sendika 
olmuştur. Diğer sendikaları açık ara 
farkla geride bırakan Türk Eğitim-Sen, 
hakettiği yetkiyi sonunda almıştır. Sen-
dikamız, Türkiye’de etkili, yetkili ve 
Türkiye’nin en büyük memur sendikası 
olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 
 
Eğitim çalışanları; tercihlerini vatanı-
na, milletine sahip çıkan, Ulu Önder 
Atatürk’ün ilkelerini kılavuz edinen, 

tehditvari davranış kalıplarına karşı du-
ran, siyasi erkten nemalanmayan, hiç-
bir siyasi gücün arka bahçesi olmayan 
Türk Eğitim-Sen’den yana kullanmıştır. 
Bugüne kadar Türk Milli Eğitimini 
hep daha ileriye götürmek için çaba-
layan, ülkemizin çağdaş uygarlık se-
viyesini yakalaması ve öğrencilerimi-
zin uluslararası arenada yarışabilecek 
konuma gelmesi amacıyla mücadele 
veren sendikamız, bundan sonra da 
doğru bildiklerini uygulamaya koya-
cak, yanlışların karşısında olacaktır.  
Türk Eğitim-Sen Toplu Görüşme sü-
recinde ve Kurum İdari Kurulu Top-
lantılarında üzerine düşeni layıkıy-
la yerine getirecek ve eğitim çalı-
şanlarının haklarını dün ve bugün 
olduğu gibi yarında koruyacaktır. 
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.  
Saldırılar ne şahsımı ne de Genel Baş-
kanlığını yürüttüğüm Türk Eğitim-Sen’i 
yıpratamayacaktır.
Danıştay saldırısı; Türkiye’nin dirliğine, 
bütünlüğüne, hassasiyetlerine yerleştiri-

len bir dinamittir. Türk yargısını ve dev-
letimizi hedef alan bu hain saldırı; milli 
bilince, milli huzura, milli değerlere yö-
nelik adi bir komplodur. 
Bu saldırıdan nemalanmaya çabalayan 
bir takım güç odakları, ne yazık ki şah-
sım da dahil olmak üzere bazı kişi ve 
kuruluşları iğrenç planlarına dahil et-
meye çabalamıştır. Bazı basın organla-
rında iyi niyetten uzak, asılsız haberler 
yer almış, karalama kampanyası başla-
tılmıştır. Bu menfur olayda fırsat yarata-
rak yıpratma atakları gerçekleştirmeye 
gayret edenler, türlü yollara başvurarak, 
şahsımı ve Genel Başkanlığını yaptığım 
Türk Eğitim-Sen’i çok önceden tezgahla-
nan pis bir oyuna çekmek istemişlerdir.  
Sendikamızın son dönemde ortaya 
koyduğu çalışmalar, imza attığı pro-
jeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanlış 
icraatlarına yönelik sergilediği tutum, 
haksızlıklar karşısında kazandığı hukuk 
zaferleri, Ulu Önder Atatürk’ün ilke-
lerine ve inkılaplarına sahip çıkması, 
ülkesinin ve milli değerlerin bekçiliği-
ni yapması sanıyorum ki, kuruluşumu-
zu yok etme arzusu taşıyan rantçıları 
harekete geçirdi. Fırsatçılar, bu hain 
saldırıdan medet umarak, kuruluşu-
muza ve şahsıma olan zehrini akıttı.  
Oysa bilinmelidir ki; şahsım ve kurulu-
şum böylesine ucuz girişimlere pabuç 
bırakmayacaktır. Bizler bugüne kadar 
sadece onuru ve şahsiyeti için yaşayan 

bireyler olarak, eğitim çalışanlarının 
sesi olduk. İlkeli ve dürüst çizgimizden 
hiçbir zaman taviz vermedik. Doğru 
bildiğimiz yolda sapmadan ilerledik.  
Kuruluşumuzun varlık nedeni, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bütünlüğü ve devleti-
mizin bekasıdır. Türlü propagandalarla 
çalışmalarımızı baltalamak, gücümüzü 
kesmek, varlık nedenimizi zaafa uğ-
ratmak amacında olanlar, gaflet kokan 
girişimlerinin altında ezilecektir. Kim-
senin kuruluşumuzun itibarını ve güve-
nirliliğini sarsmaya gücü yetmeyecektir.  
Değerli Basın Mensupları;
 Öğrencilerimizi iki gün sonra alacakları 
karnenin heyecanı sardı. Kimi çocukların 
karnesinde kırık notlar olabilir. Ebeveyn-
lerin kırık notlarından dolayı çocuklarını 
cezalandırmaması ve diğer çocuklarla 
kıyas yapmaması gerekir. Aksi taktirde 
öğrenci, kendisini başarısız hissede-
cek ve psikolojik çöküntü yaşayacaktır. 
Bu vesileyle Öğrenci Seçme Sınavına 
girecek gençlere de başarılar diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Öte yandan konuyla ilgili basın 
açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen 

Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN’da şun-
ları söyledi:  “Banka promosyonları ko-
nusu bir çok kurumda kanayan bir yara 
olmaya devam etmektedir. Çalışanlar ve 
kurum amirleri arasında çok sert tartış-
malar yaşanmasına rağmen 59. Hükü-
met, inatla, bu konuda bir düzenleme 
yapmamıştır. 

Banka promosyonları konusunda, ça-
lışanların talepleri doğrultusunda bir 
düzenleme yapmayan AKP iktidarı, YA-
ŞANAN KAVGANIN BÜYÜMESİNİ İS-
TER BİR GÖRÜNTÜ İÇERİSİNDEDİR. 
Bir çok kurumda bu paraların nereye ve 
nasıl harcandığı bilinmemesine rağmen 
Hükümet’ten tek ses çıkmamaktadır. Bu, 
yolsuzluğa göz yummak değilse, NEDİR?

Çalışanların, maaş ve diğer harcamala-
rı sebebiyle bankalar tarafından iyi bir 
müşteri olarak görülmesi promosyon 
miktarının yükselmesine yol açmıştır. Bu 
para kamu çalışanlarına  “analarının ak 
sütü” gibi helaldir. Dolayısıyla, sözleş-
me sonucu belirlenen miktarın tamamı 

çalışanlara verilmeli, yüzde bir oranın-
da bile olsa kesinti yapılmamalıdır. Bu 
konuda tasarruf yapma yetkisi sadece 
kamu çalışanlarına ait olmalıdır. 

Birçok il ve kurumda son derece önemli 
miktarda promosyon ödemesi, bir ta-
kım insanların iştahını kabartmaktadır. 
Yıllık, yaklaşık olarak 350-400 milyon 
YTL promosyon ödemesi yapılmakta-
dır. Kapalı kapılar ardında, çalışanların 
iradesi olmaksızın yapılan sözleşmeler 
şaibelidir. Alınan promosyonları çalı-
şanların görüşünü almadan harcıyanlar 
da şaibe altındadır ve iyi niyetli değildir. 
Banka promosyonlarını bu anlayışla,  
ister okul yaptırma, isterse kurum ihti-
yaçlarını karşılama gerekçesiyle harca-
yan her kim olursa olsun, hangi makam 
ve mevkide bulunursa bulunsun herke-
si çalışanlar adına şiddetle kınıyor ve 
ÖZÜRLÜ İLAN EDİYORUZ. Bizim rı-
zamız olmadan hayır yapılamaz, bunu 
yapanlar kul hakkı yemektedir.

Bu kafa yapısındaki insanlar ÖZÜRLÜ-
DÜR. Çünkü, DEMOKRATİK DEĞİL-
DİR; KATILIMCI DEMOKRASİNİN NE 

OLDUĞUNU BİLMEMEKTEDİR, ŞEF-
FAF DEĞİLDİR; ŞAİBELİ İŞLERE İMZA 
ATMAKTADIR, İNSAN HAKLARIN-
DAN BİHABERDİR; ÇOĞUNLUĞUN 
GÖRÜŞLERİNDEN KORKMAKTA, 
HAK ve ADALET DUYGULARINDAN 
NASİPLENMEMİŞTİR. 

Çalışanların cebinden ağalık yaparak, 
itibar sağlamaya, isim yapmaya çalışan 
KRALDAN FAZLA KRALCI olan bu kafa 
yapısındaki insanların, bu ülkeye vere-
ceği tek bir hizmet olamaz. Kendi per-
sonelinin huzur ve mutluluğunu en son 
planda gören bu kafa yapısından, tek 
bir olumlu icraat beklenemez. 

Banka promosyonları başta  Adalet Ba-
kanlığı, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme 
Dairesi Başkanlığı, Adana-Seyhan ve 
Yüreğir Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyon, 
Amasya, Kayseri, Kastamaonu Milli Eği-
tim Müdürlüğü, İstanbul’un bazı ilçele-
rinde olmak üzere bir çok kurumda ça-
lışanlara dağıtılmış, TBMM’de milletve-
killerine dizüstü bigisayar dağıtılmıştır.. 
Hal böyle iken bu promosyonları inatla 
dağıtmayanlar kime ve neye hizmet et-

mektedir. Kamu çalışanları milletvekil-
lerinden daha zengin değildir.

Aynı konuda her il ve kurumda başka 
başka uygulamalar yapılırken, 59. Hü-
kümet ne yapmaktadır? İnsanların bir-
birleriyle boğuşmasını seyretmek, AKP 
iktidarına zevk mi vermektedir? Fiili 
bir durum yaşanmaktadır ve iktidar ge-
rekeni derhal yapmalıdır. İktidar olmak 
çözüm ortaya koymayı gerektirir. Sey-
retmek, iktidarların işi olmamalıdır. 

Türk Eğitim-Sen olarak banka promos-
yonlarının derhal, çalışanlara dağıtıl-
masını istiyoruz. Bu problem çözülene 
kadar  işin peşini bırakmayacağız. Asla 
kavga istemiyoruz, fakat taleplerimize 
kulak tıkayanları her platformda, en 
şiddetli şekilde protesto etmeye devam 
edeceğiz. Bu konuda diyalog elimizi 
tutmayanlar OLUŞACAK HER TÜRLÜ 
HUZURSUZLUĞUN BAŞ SORUMLU-
SUDUR.

Taleplerimize rağmen, promosyonları 
çalışanlara dağıtmayanlara HAKKIMIZI 
HARAM EDİYORUZ, HARAM EDİYO-
RUZ, HARAM EDİYORUZ!”

BANKA PROMOSYONLARI ÇALIŞANLARA ÖDENMELİDİR
baştarafı 1’de

Eğitim çalışanlarının çok yakından takip 
ettiği üzere; sendikamız gerek yönetici 

atama gerekse öğretmen atama ve yer de-
ğiştirme yönetmeliğinin iptaline yönelik 
yürütmeyi durdurma talepli dava açmıştı. 
Dava henüz sonuçlanmamıştır. 
Dava sonucunda, olumlu neticeler elde 
edeceğimizi umut ediyorum. Bildiğiniz 
gibi 2004-2005 eğitim-öğretim yılı sonun-
da bir çok ilde 5 yılını doldurdukları ge-
rekçesiyle binlerce okul müdürünün yer-
leri değiştirilmişti. Akabinde, Danıştay’ın 
vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kara-
rıyla, dava açan bir çok okul müdürü eski 
görev yerlerine dönmüştü.
Türk Eğitim-Sen olarak inandığımız şudur; 
ister hizmetli, ister memur, ister öğretmen, 
ister okul müdürü, isterse üniversite çalı-
şanı ve akademisyen olsun, hepsi bizim 
için önemlidir, onlar adına mücadele et-
mek bizim görevimizdir. Dolayısıyla bu 
insanlarla ilgili olarak çıkarılan kanun ve 
yönetmelikler insan haklarına, eşitlik il-
kesine ve hukukun üstünlüğü prensibine 
uygun olmalıdır. Türk Eğitim-Sen olarak 
karşı çıktığımız okul müdürlerinin 5 yılı 
aynı yerde doldurmaları sebebiyle görev 
yerlerinin değiştirilmesi değildir. Tavrımız 
bu konuda birkaç kez çıkarılan yönetme-
liğin yukarda ifade ettiğim normlara uy-
gun olmamasıdır.
Yönetmeliğin mevcut şekliyle uygulan-
masında bir kamu yararı olmadığına, tam 
aksine parti devleti anlayışına uygun bir 
sonuç doğuracağına inanıyoruz. Böyle bir 
yönetmeliğin hukuk devletinde yeri olma-
yacağını biliyoruz. Başarılı ve başarısız 
yöneticileri bu şekilde ayırt edebilmenin 
mümkün olmadığını, uygulanması halin-
de, mevcut yöneticilere ve iktidar partisi-
nin temsilcilerine yakın olmanın belirleyi-
ci, en önemli kriter olacağını söylüyoruz. 

Basit bir örnek vermek istiyorum. Okul 
müdürünüzü seversiniz, sevmezsiniz 
önemli değil. Bir okul müdürü olsanız, 
görev sürenizin, başarınıza bakılmaksı-
zın 5 yıl sonra dolacağını bilerek nasıl 
bir çalışma temposu içinde olurdunuz? 
Son derece idealist olan insanları bir yana 
bırakırsak, benim başarım ya da başarı-
sızlığım objektif kriterlerle ölçülmüyorsa 
ve en önemli ölçü iktidar partisine yakın 
durmaksa, herhalde bir çok okul müdürü 
vasat bir tempo içerisinde 5 yılının dolma-
sını bekleyecektir. Halbuki öyle bir sistem 
ortaya konulmalıdır ki; başarılı olan yöne-
tici mutlaka ödüllendirilsin, başarısız olan 
da değeri ölçüsünde değerlendirilsin. İşte, 
Türk Eğitim-Sen olarak böyle bir sistemin 
arayışı içinde olmamız gerektiğini ifade 
ediyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açık-
lamaya göre 19 Haziran’da okullar tatil 
edildikten sonra 6 bin 30 okul müdürü, 
5 yılını aynı kurumda doldurmaları sebe-
biyle zorunlu rotasyona tabi tutulacak.
Yönetici atama ve yer değiştirme yönet-
meliğinin 27.maddesine göre, söz konusu 
müdürlere 3 tercih hakkı verilecek, puan 
üstünlüğüne göre yeni görev yerleri belir-
lenecek. (Bu belirlemeyi yapacak olanla-
rın 15 puanlık takdir yetkisi bulunmakta-
dır.) Aynı yönetmeliğin 1. Ek Maddesine 
göre ise, üç tercihinden herhangi birine 
atanmayan okul müdürlerinin görev yeri 
atamaya yetkili kişiler tarafından belirle-
necektir. Bu durumda hiçbir kriter ortada 
yoktur. Tamamen bir keyfiyet söz konusu 
olmaktadır. 
Neticede, üç tercihinden herhangi birine 
yerleşemeyen okul müdürlerinin hangi 
okulda görev yapacağı, atamaya yetkili 
olanların iki dudağı arasında, hiçbir krite-
re bağlı olmaksızın şekillenecektir. Dola-

yısıyla yönetmelik bu yönüyle Danıştay’ın 
iptal gerekçelerini ortadan kaldırmamış-
tır. 
Açtığımız davayı kazanırsak bir problem 
olmaz. Başvurularımız üzerine MEB bu 
atamaları gerçekleştirmezse yine bir prob-
lem olmaz. Ancak yukarda da bahsettiğim 
açıklamada yönetmeliğin uygulanacağı 
ifade edilmektedir. Okul müdürlerimiz 
bu aşamada ne yapmalıdır? Önce şunu 
düşünmeliyiz; “Bugün bu şartlarda ben 
belki şu andaki okulumdan, şartları daha 
iyi bir okula atanıyorum ama 5 yıl sonra, 
şartlar değiştiğinde durumum ne olacak-
tır? Bugün arkamda duran birileri var, 
yarın olacak mıdır? Bu kör dövüşüne mü-
saade etmemeli ve mücadele etmeliyim.” 
Bunları düşünmek ben merkezli olmayan, 
toplumsal düşünebilen ve geleceği gören 
herkesin işi olarak görülmelidir.
İstanbul’da okul müdürleri ile yaptığımız 
bir toplantıda şu görüşler öne çıktı.Hangi 
tür okul müdürü olursa olsun, aşağıda be-
lirttiklerimiz birer hukuki gerekçedir.
1- Üç okul tercihinde bulunmuyorum. 
Çünkü yönetmelik 4 Mart 2006 tarihinde 
çıkmıştır. Bir kanun ve yönetmelik geçmiş 
beş yıla değil, gelecek beş yıla vurgu ya-
par. Bu sebeple benim bu okulda göreve 
başlama tarihim yönetmeliğin yayınlan-
dığı tarihtir, bu okulda beş yılım dolma-
mıştır, bu nedenle zorunlu rotasyona tabi 
tutulmam söz konusu değildir, üç okul 
tercihi yapmam gerekmemektedir. 
2-Geçen yıl rotasyona tabi tutulmuş ve 
mahkeme kararıyla eski görev yerlerine 
dönmüş olanlar bakımından ise,  göreve 
başlama tarihleri mahkeme kararından 
sonraki tarihtir. 5 yıllarının dolup dolma-
dığı bu tarihe göre belirlenmelidir, üç ter-
cih yapmaları söz konusu olmamalıdır. 
Belirttiğim bu iki gerekçeyle ilgili kararı 

yargı vermelidir. Bu gerekçeleri kullanıp 
kullanmamak okul müdürlerimize aittir. 
Ancak Danıştay’ın  iptaline rağmen aynı 
hukuksuzlukla inat edenlere karşı suskun 
kalmak, mücadele etmemek önümüzde-
ki süreçte başka kayıpların olmasına rıza 
göstermektir. Hangi mevki ve makamda 
olursa olsun hiç kimsenin hukukun üstün-
lüğünü ve insan haklarını çiğnemeye, par-
ti oligarşisi yaratmaya hakkı olamaz. Bu 
dersi birilerine vermek zorundayız. 
Netice olarak, üç tercih yapmanın, yap-
mama ile hiçbir farkı yoktur. Çünkü, bü-
yük bir ihtimalle üç tercihinize yerleş-
mek mümkün olmayacaktır. Ancak tercih 
yapıldığında, Danıştay’ın yönetmeliğin 
iptalini kabul etmeme durumunu göz 
önüne aldığımızda, yargı yolumuz tama-
mıyle kapanacaktır. Üç tercih yapmama 
gerekçemizde ise, yeni bir yargı yolunun 
açılması ve yeni bir durumun oluşması 
mevzubahis olacaktır. Ayrıca, tercih yap-
mamış olmak bir soruşturmayı gerektir-
meyecektir.
Ülke genelinde ortaya koyulabilecek böy-
le bir tavır, bir takım şartlanmış beyinleri 
kendine getirebilecektir. Altı bin okul mü-
dürünün ortaya koyacağı bu hareket seçim 
aşamasında bir takım yerleri ürkütecek 
boyutta olacaktır. Korkunun ecele faydası 
yoktur. Hiç kimsenin keyfi uygulama hak-
kı olmamalıdır. MEB üzerinden siyasi göl-
ge kaldırılmalı, hangi siyasi iktidar olursa 
olsun, kadrolaşmak adına, insanları önün-
de baş eğdirmek adına  hukukun ilkeleri 
çiğnenerek bir işlem tesis edilmemelidir. 
Türkiye sosyal, demokratik bir hukuk dev-
letidir. Bu temel özelliğe uygun davranıl-
masını beklemek herkesin hakkıdır.
Türk Eğitim Sen olarak bu mücadelede 
daima haklıların yanında olmaya devam 
edeceğiz.

5 YILINI DOLDURAN OKUL MÜDÜRLERİ NE YAPMALIDIR?
baştarafı 1’de
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Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı 23-24-25 Haziran 2006 tarihlerinde 
Antalya’da yapıldı. 

Başkanlar Kurulu, tarihe not düşmek anlamında, çok önemliydi. 96 şube 
başkanı, 11 il temsilcimizin katıldığı toplantı, tek yumruk olmuş Türk Eğitim-Sen 
teşkilatlarının mutluluklarını paylaştıkları bir gündü. 

Toplantıya katılanların gözlerindeki pırıltı, onların hem eğitim çalışanları, hem 
de ülke geleceği adına taşıdıkları umut ve heyecanı gösteriyordu. İnanıyorum ki; 
yöneticilerimiz ve üyelerimizin gözlerindeki bu ışık asla sönmeyecektir.

Kürsüye gelen her konuşmacı yaşadığı heyecanı, hedefe ulaşmış insanların 
yaşadığı gururu hissederek konuştu. Geleceğe dair büyük umutlar ifade edildi. 
Türk Eğitim-Sen teşkilatlarının birlik-beraberlik içerisinde daha büyük başarılara 
imza atacağı, inançla vurgulandı.

Türk Eğitim-Sen’in yetkili sendika olması sebebiyle, tarihi bir anlamı olan bu 
toplantıda gelecek adına her şey vardı ama, riya yoktu, umutsuzluk yoktu, 
inançsızlık yoktu, karamsarlık yoktu...

1992 yılında kurulan sendikamız, 14 yıllık mücadelenin, inancın, alınterinin 
sonunda yetkili sendika olmuştu. Bu toplantıda, 96 şube başkanı ve 11 il 
temsilcisi vardı. Ancak, bu başarıda büyük emekleri olan eski şube başkanlarımız, 
yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe temsilci ve yönetim kurulu üyelerimiz, iş yeri 
temsilcilerimiz yoktu. Çünkü bu büyük kitleyi ağırlayabilmek mümkün değildi. 
Bütün bu arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz, bu başarının altında 
hepsinin emeğinin olduğunu biliyoruz, asla unutmayacağız!..

Bu başarıyı elde etmek hiç de kolay değildi. Esen düşman rüzgarlara rağmen, 
bir takım sendika müsveddelerinin iktidar gücünü arkalarına alıp, üzerimize 
gelmelerine rağmen hedef on ikiden vurulmuştur. Bu başarıyı küçümseyenler, 
takdir etmeyenler hiçbir şeyin farkında olmayan, dünyadan bi haber olanlardır, 
ancak.

Her zaman şunu düşünmüşümdür;” Üç,beş yanlış insana bakarak umutsuzluğa 
düşmeyelim, biz işimizi yapalım, hem de en iyi şekilde. İnsanların büyük bir 
çoğunluğu doğruyu ve doğruyu yapanları değerlendirme gücündedir. İşte, biz, 
her yaptığımızla bu büyük kitleye hitap etmeliyiz, bu büyük kitlenin takdirini 
kazanmaya çalışmalıyız.” Hamdolsun bu tespitin doğru olduğunu bir kere 
daha gördüm. Yaptıklarımızın, sendikamızın ortaya koyduğu stratejinin doğru 
olduğunu bugün daha iyi anlıyorum.

Bütün başarılarımıza rağmen esas hedefimize ulaşmış değiliz. Bu hedef Türk 
Eğitim-Sen’in 300 bin üyeye ulaşmasıdır. Sendikalaşma oranının yüzde yüzlere 
ulaşmasıdır. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığında yüzde 50.36, Üniversitelerde 
yüzde13.36, Yurtkur’da yüzde 35.66’dır. 

Görüldüğü üzere MEB’de sendikalaşma oranı yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır, 
ama üniversitelerimizde sendikalaşma oranı son derece düşüktür. Üniversitelerde 
sendikalaşma oranının bu kadar az olmasının birçok sebebi söylenebilir. Ancak, 
bu gerekçelerin arkasına sığınmak, ne yapalım bu kadar oluyor demek kabul 
edilebilir değildir. Dolayısıyla daha yapacak çok işimiz var, rehavete kapılmadan, 
eksikleri kusurları iyi etüd ederek vakit kaybetmeden bu problemleri çözmek 
zorundayız. 

300 bin üye hedefine ulaşacağız, bundan en küçük bir şüphemiz yok. 5-10 
kişiyi bulamadığımız, bir araya getiremediğimiz, sendika binasının elektrik, su 
parasını, kirasını ödeyemediğimiz, baskı yapacak kağıt bulamadığımız günleri 
de biliyorum. O kötü günler geride kaldı, şimdi imkanlarımız daha iyi. Eski 
günlerimizi asla unutmadan, şu anki imkanlarımızı en iyi şekilde kullanacağız. 
Başkanlar Kurulunda yöneticilerimizin gözünde gördüğümüz o ışık ile, o pırıltı 
ile bütün hedefleri bir bir vuracağız.

Haydi hayırlı olsun!

İSMAİL KONCUK

Genel Sekreter

BAŞKANLAR KURULUMUZ BİR BAŞKA 
GÜZELDİ 

Af niteliği taşıyan yasanın oy-
laması sırasında nitelikli ço-
ğunluk arandı ve yasa 391 oyla 
kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda yak-
laşık 25 bin memur ailesini 
yakından ilgilendiren görüş-
melerde memura sicil affı ge-
tirmesi öngörülen Tasarı yasa-
laştı. Tasarı’nın yasalaşması için 
nitelikli çoğunluğun arandığı 
TBMM Genel Kurulu’nda Yasa 
391 oyla kabul edildi. 
20 bin 543 memuru kapsayan 
Yasa, memurlar ve diğer kamu 
görevlileri ile bu görevlerde 
bulunmuş olanlar hakkında 23 
nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 
2005 tarihine kadar işlenmiş fi-
illerden dolayı verilen bazı di-
siplin cezalarının bütün sonuç-
ları ile affedilmesini öngörüyor.

Yasayla memurlar ve diğer 
kamu görevlileriyle, bu görev-
lerde bulunmuş olanlar hakkın-
da 23 Nisan 1999 tarihinden 
14 Şubat 2005 tarihine kadar 
işlenmiş fiillerden dolayı veri-
len bazı disiplin cezaları, bütün 
sonuçlarıyla affedilecek. 
Devletin şahsiyetine karşı işle-
nen suçlarla, zimmet, irtikap, 
rüşvet, resmi ihale ve alım sa-
tımlara fesat karıştırma gibi 
suçlarla, Hakimler ve Savcılar 
Kanunu’na göre meslekten çı-
karma cezaları ve emniyet hiz-
metleri sınıfına dahil personel, 
af kapsamı dışında bırakılıyor.
Af hükümleri, Türk Silahlı Kuv-
vetleri Personel Yasası ve Uz-
man Jandarma Yasası ile Askeri 
Hakimler Yasası’na tabii perso-
nele uygulanmayacak.

MEMUR SİCİL AFFI 
KABUL EDİLDİ

Kilis ili Gazi ilköğretim Okulu’nda 
yapılan müdür ve müdür yardım-
cılığı sınavında,  müdürlük sı-
navlarına giren adaylara müdür 
yardımcılığı, müdür yardımcılı-
ğı sınavına giren adaylara mü-
dürlük sınavı soruları dağıtıldı.  
Kilis’te günün konusu haline ge-
len olay Türk Eğitim Sen Kilis İl 
Temsilcisi Osman BOYBEYİ ta-
rafından kınandı; Osman BOY-
BEYİ yaptığı yazılı açıklamada; 
”Soruların kasıtlı olarak yanlış 
dağıtılıp, dağıtılmadığını sordu. 
Mağdur olan adayların mağduri-
yetlerinin giderilmesini istedi. 

Olayı skandal olarak niteleyen 
BOYBEYİ başta Kilis İl Milli Eği-
tim Müdürü olmak üzere, ilgi-
lileri göreve davet etti. Yanlış 
soruları cevaplayan 10 kişinin 
tespit edildiğini daha kaç kişi-
nin yanlış soruları cevapladı-
ğının bilinmediğini” söyledi. 
Siyasi atamalar sonucunda, 
Kilis’te bir imtihanın bile doğru 
dürüst yapılamayacak hale ge-
lindiği belirtilen açıklamada, bu 
tür acemice  hataların bir daha 
tekerrür etmemesi dileği, dile ge-
tirildi.

SINAV MI, KOMEDİ Mİ?

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli öğret-
menlerle 3 Temmuz 2006 Pazar-
tesi günü sözleşme imzalanacağı 
bizzat Hüseyin ÇELİK tarafından 
açıklanmış, daha sonra, Maliye 
Bakanlığının izin vermemesi sebe-
biyle, sözleşmelerin 01.09.2006 
tarihinde  imzalanarak, bu öğret-
menlerin 4/B kapsamına alınacağı 
MEB tarafından ifade edilmişti. 
20 bin gencimizin mağduriyeti-
ne sebep olacak bu karara sen-
dikamız büyük tepki göstererek, 
yayınladığımız SN. ÇELİK SÖZÜ-
NÜN ARKASINDA OL başlıklı 

yazıda Hüseyin ÇELİK ve Kemal 
UNAKITAN’ın istifa etmesini is-
temişti. Gösterilen tepkiler üzeri-
ne MEB, Personel Genel Müdürü 
Remzi KAYA imzasıyla yayınladığı 
yeni bir yazıyla sözleşmelerin 3 
Temmuz 2006 tarihi itibariyle im-
zalanacağını duyurmuştur.
Bu kararın 20 bin gencimize hayır-
lı olmasını diliyoruz.
Türk Eğitim Sen olarak bu gençle-
rimizin kadrolu öğretmen olarak 
atanması için de, her türlü müca-
deleyi vermeye devam edeceğiz.

MEB TEPKİLER SEBEBİYLE 
ÇARK ETTİ
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Sendikamıza gelen mutabakat metinlerine göre; 
Türk Eğitim-Sen üye sayısı 140.794’dür, üye 
sayımız 1512 eksik ilan edilmiştir.  
Konuyla ilgili olarak, görüştüğümüz Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı, sonuçları, sadece Bakan-
lıklarına kurumlardan intikal eden mutabakat 
metinleri üzerinden ilan ettiklerini, mutabakat 
metinlerini göndermeyen Üniversitelerin bu-
lunduğunu bildiklerini, bu eksik bilgiler sen-
dikalar tarafından bildirildiği halde sayıya 
dahil etmediklerini bildirmişlerdir. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konudaki 
hatalarını bu şekilde kabul etmişlerdir.

Sonucu etkilemese bile, böyle bir hatanın ka-
bul edilir bir tarafı yoktur. Sendikamızın üye 
sayısını 1512 eksik ilan eden Bakanlığı kını-
yor, benzeri hataların bir daha tekerrür etme-
mesi için tedbir alınmasını istiyoruz.

Sonuçların eksik ilan edilmesinde en büyük 
sorumluluk ise bazı üniversitelerdir. 4688 Sa-
yılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 
amir hükmüne rağmen, bazı üniversiteler im-
zaladıkları mutabakat metinlerini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermemiş, 
bazıları ise süresi içerisinde mutabakat metni 
imzalamamıştır. Bu durumda olan üniversite 
rektörlükleri ile ilgili gerekli yasal uyarılar sen-
dikamız tarafından yapılacaktır. 

Bakanlığın ve bazı üniversitelerin kusur-
larına rağmen TÜRK EĞİTİM-SEN Yetkili 
Sendikadır. YETKİ’nin eğitim çalışanlarına 
ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu ol-
masını diliyor, emeği geçen bütün arkadaş-
larımıza YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ.  
Ayrıca Türkiye Kamu Sen yetliki sendika sayı-
sını 8’e çıkararak, bu yıl da en büyük memur 
konfederasyonu ünvanını, daha da büyüye-
rek, korumuş ve üye sayısını geçen yıla göre 
artırarak,  327.329’a çıkarmıştır..Türk Eğitim 
Sen olarak, hayırlı olmasını diliyor, Türkiye 
Kamu Sen’e bağlı bütün sendikalarımızı kut-
luyoruz. 

TÜRK EĞİTİM-SEN
YETKİLİ SENDİKA

Merkez Yönetim Kurulumuz, masa başı çalış-
malarıyla değil, bizzat çalışanların görüşleri 
ve beklentileri çerçevesinde Toplu Görüşme-
ye hazırlanmayı karlaştırmış, bu konuda şube 
ve temsilciliklere daha önce bildirimde bu-
lunmuş idi. Bu karar doğrultusunda, İşyeri-
İlçe Temsilcilerimiz ve Şube Yönetim Kurul-
larımızca üyelerimizin talep ve beklentileri 
çerçevesinde tespit edilmiş ve hazırlanmış 
olan raporlar toplantıda sunuldu. Söz ko-
nusu raporlardaki Toplu Görüşmeyle ilgili 
hususlar Merkez Yönetim Kurulu tarafından 
birleştirilerek ve derlenerek; Toplu Görüş-
melere başkanlık eden, konfederasyonumuz 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına bir 
yazıyla sunulacaktır.

Başkanlar Kurulu toplantısında bir konuşma 
yapan Genel Başkan Şuayip ÖZCAN; sendi-
kamızın hakettiği yetkiyi almasından dolayı 
mutluluk duyduğunu söyleyerek, tüm şube 
başkanlarımıza; İl, İlçe ve İşyeri Temsilci-
lerimize ve üye olarak sendikamıza destek 
veren tüm çalışanlara dolayı teşekkür etti. 
Türkiye’nin en etkili, yetkili ve en büyük me-
mur sendikası olmanın gurunu yaşadıklarını 
ifade eden ÖZCAN, toplu görüşmelerde eği-
tim çalışanlarının sesi olacaklarını belirtti. 
Türk Eğitim-Sen’in bugüne kadar eğitim ça-
lışanlarının yılmaz savunucusu ve ve gerçek 
sesi olduğunu ifade eden Özcan, “Bundan 
sonrada kararlılıkla mücadelemizi yürüte-
ceğiz. yeni durumun omuzlarımıza yükledi-
ği sorumluluğun farkındayız; artık daha çok 
çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz, daha 
çok büyüyeceğiz. Eğitimi ve eğitim çalışanla-
rını ilgilendiren her gelişmede etkin bir şekil-
de taraf olacağız. Her zaman diyalog kapısını 
zorlayacağız; fakat gerektiğinde de en etkin 
mücadeleden geri kalmayacağız. Hem mes-
leki, hem milli ve hem de tarihi bir görevin 
yükümlülüğü altında olduğumuzun şuurun-

dayız. Temenni ediyorum ki, tüm arkadaşla-
rımızın gayreti ve eğitim çalışanlarının deste-
ğiyle daha büyük başarılara imza atacağız.” 
dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İŞTE TÜRKİYE’NİN SESİ

baştarafı 1’de

EĞİTİM 
ÇALIŞANLARININ 

GÜVENCESİ;

TÜRK EĞİTİM-SEN
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Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri İsmail Koncuk, memur maaşlarının  art-
mış görünmesine karşın, aslında dolar ve euro karşısında eridiğini belirtti. 
Sendikamızın yaptığı ve memur maaşlarının dolar ve euro karşısında değer 
kaybettiğini gözler önüne seren araştırma sonuçlarını bir basın açıklama-
sıyla kamuoyuna açıklayan Koncuk şunları söyledi:

“Doların 1.730 YTL, avro’nun da 2.165 YTL düzeyine çıktığı 2006 yılının 
haziran ayında memur maaşları yüzde 9 ila yüzde 20 oranında erimiş-
tir.” 

Memur maaşları 2005 yılının Haziran ayı ile 2006 yılının Haziran ayı ara-
sındaki bir yıllık dönemde YTL düzeyinde artış göstermesine rağmen, dolar 
ve avro karşısında müthiş değer kaybetti. Bir müsteşarın maaşı ve genel 
müdürün maaşı, dolar bazında yüzde 17, avro bazında yüzde 20, en yük-
sek derecedeki bir profesörün maaşı dolar bazında yüzde 16, avro bazın-
da yüzde 19, bir hizmetlinin maaşı dolar bazında yüzde 9, avro bazında 
yüzde 12; 9/1 derecedeki bir öğretmenin maaşı dolar bazında yüzde 11, 
avro bazında yüzde 14; en yüksek derecedeki bir öğretmen ile araştırma 
görevlisinin maaşı dolar bazında yüzde 12, avro bazında yüzde 15, en 
yüksek derecedeki bir mühendisin maaşı dolar bazında yüzde 13, avro 
bazında ise yüzde 16 oranında eridi. 

Meslekler

2005 
Ocak ayı 

maaşı 
(İlk 6 ay)

Dolar
Karşılığı

Euro
Karşılığı

2006
Ocak ayı 

Maaşı
(İlk 6 ay)

Dolar 
Karşılığı

Euro 
Karşılığı

Müsteşar 2.998,90 2.218 1.838 3.202,29 1.851 1.479

Genel Müdür 2.716,20 2.009 1.665 2.901,16 1.676 1.340

Hizmetli/Memur (14/2) 525.25 388 322 610,89 353 282

Öğretmen (9/1) 670.80 496 411 765,76 443 354

Öğretmen(1/4) 836.40 618 512 941,92 544 435

Araştırma Görevlisi 795.70 588 487 898,50 519 415

Profesör(1/4) 2.285,55 1.690 1.401 2.442,94 1.412 1.128

Mühendis(1/4) 989.25 731 606 1.104,62 639 509

Meslekler Dolar Bazında Ne  Kadar 
Azaldı? (Yüzde)

Euro Bazında Ne Kadar 
Azaldı? (Yüzde)

Müsteşar 17% 20%

Genel Müdür 17% 20%

Hizmetli/Memur 14/2) 9% 12%

Öğretmen (9/1) 11% 14%

Öğretmen(1/4) 12% 15%

Araştırma Görevlisi 12% 15%

Profesör(1/4) 16% 19%

Mühendis(1/4) 13% 16%

MEMUR ARTIK ARABASININ DEPOSUNU DOLDURAMIYOR.

Dolar ve avro gibi benzin fiyatları da tavana vurdu. 2005 yılının haziran 
ayında 1.89 YTL olan kurşunsuz benzinin fiyatı bugün 3.05 YTL’ye yük-
seldi. Dolayısıyla 50 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti 2005 yılında 
94.50 YTL iken, bugün 154 YTL oldu. Yani bir depoyu doldurma maliyeti 
bir yılda yüzde 61 oranında arttı.

2005 Haziran 2006 Haziran
1.89 YTL 3.08 YTL

50 litrelik bir depoyu doldurma maliyeti (YTL)
2005 Haziran 2006 Haziran

94.50 YTL 154 YTL

Buna göre, bir müsteşar maaşıyla 2005 yılında arabasının deposunu 31.7 
kez doldururken, 2006 yılında 21.3 kez; genel müdür 2005 yılında ara-
basının deposunu 28.7 kez doldurken, 2006 yılında 19.3 kez; en düşük 
derecede çalışan bir hizmetli geçen yıl arabasının deposunu 5.5 kez do-
dururken, bu yıl 4.3 kez doldurabiliyor.

Meslekler

2005 
Ocak ayı 
maaşı (İlk 

6 ay)

2005 yılı 
maaşıyla 

arabasının 
deposunu 
kaç kez 

doldurur?

2006 
Temmuz 
ayı maaşı 
(İkinci 6 

ay)

2006 yılı 
maaşıyla 

arabasının 
deposunu 
kaç kez 

doldurur?

Benzin 
fiyatları baz 
alındığında 
çalışanın 1 
aylık kaybı 

(YTL)
Müsteşar 2.998,90 31.7 3.282,98 21.3 1.601 YTL
Genel Müdür 2.716,20 28.7 2.974.50 19.3 1.447 YTL
Hizmetli/Memur (14/2) 525.25 5.5 665.35 4.3 184 YTL
Öğretmen (9/1) 670.80 7.1 824,15 5.3 277 YTL
Öğretmen(1/4) 836.40 8.8 1.004.76 6.5 354 YTL
Araştırma Görevlisi 795.70 8.4 960.37 6.2 338 YTL
Profesör(1/4) 2.285,55 24.1 2.504.68 16.2 1.216 YTL
Mühendis(1/4) 989.25 10.4 1.171 7.6 431 YTL

En düşük derecede çalışan bir öğretmen maaşıyla 2005 yılında 7.1 kez 
arabasının deposunu doldurabilirken, 2006 yılında 5.3 kez; en yüksek de-
recede çalışan bir öğretmen 2005 yılında 8.8 kez arabasının deposunu 
doldururken, 2006 yılında 6.5 kez doldurabiliyor. 

Araştırma görevlisi maaşıyla geçen yıl 8.4 depo benzin alırken, bu yıl 6.2 
depo; en yüksek derecede çalışan bir profesör maaşıyla geçen yıl 24.1 
depo benzin alabilirken, bu yıl 16.2 depo; yine en üst derecede çalışan bir 
mühendis geçen yıl 10.4 depo benzin alırken, bu yıl 7.6 depo alabiliyor. 

Buna göre benzin fiyatları baz alındığında müsteşarın aylık kaybı 1.601 
YTL, genel müdürün aylık kaybı 1.447 YTL, 1/4 derecedeki bir profesörün 
aylık kaybı 1.216 YTL, en düşük derecedeki bir memurun aylık kaybı 184 
YTL, 9/1 derecedeki bir öğretmenin aylık kaybı 277 YTL, 1/4 derecedeki 
bir öğretmenin aylık kaybı 354 YTL, 1/4 derecedeki bir mühendisin aylık 
kaybı 431 YTL, araştırma görevlisinin aylık kaybı ise 338 YTL’dir. 

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri İsmail 
KONCUK şunları söyledi: “ Ülkemizde piyasalarda son yaşanan dalgalan-
malar en çok memurları vurdu. Dolar ve avro’nun tavan yapması ve enf-
lasyonun iki haneli rakamlara ulaşmasıyla memur maaşları büyük oranda 
değer kaybetti. Dolayısıyla memur maaşlarına yapılan komik zam miktarı 
da, kuş misali uçtu, gitti. Yine benzine son bir yılda 18 kez zam yapılması ve 
benzin fiyatlarının önlenemez yükşelişi memurların kesesine dokundu. 

Türkiye’de ekonomik sıkıntılar ne yazık ki had safhaya ulaştı. Memur ucube 
zam oranlarıyla oyalanmakta, yerine getirilmeyen sözlerle kandırılmakta-
dır. Memurun onuruyla oynamayı adet haline getiren hükümet, bakalım 15 
Ağustos’ta başlayacak toplu görüşmelerde nasıl bir yol izleyecektir? Zira; 
siyasi erk’in, döviz ve benzin fiyatlarındaki artışa rağmen komik zam oranla-
rıyla memurun karşısına çıkması durumunda, gardını alması gerekecektir.” 

Not: Maaşlardaki erime; 2005 yılı haziran ayındaki döviz kurları ile 2006 
yılının haziran ayındaki döviz kurları baz alınarak hesaplanmıştır. 2005 
yılının haziran ayında dolar 1.352 YTL, avro 1.631 YTL iken; 2006 yılının 
haziran ayında dolar 1.730, avro’da 2.165 düzeyine yükselmiştir. 

MEMUR MAAŞLARI ERİDİ

baştarafı 1’de
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Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN ve 
Genel Mali Sekreter Yaşar YENİÇERİOĞLU’nun 
katılımıyla  1,2,4 ve 5 no’lu Ankara Şubelerinin 
düzenlemiş olduğu Ankara İşyeri Temsilciler Top-
lantısı Angora Otel’de 11.06.2006 Tarihinde ger-
çekleştirildi.
Ankara taşra ilçe temsilcilerinin de katıldı-
ğı toplantıda gerçekleştirilen faaliyetlerle il-
gili İsmail KANDEMİR’in hazırladığı sunum 
gösterilirken,emekli olmuş şube yöneticilerine 
plaketler verildi. Yetkili olan sendikamızdan bek-
lentiler konusunda temsilcilerimize anket uygu-
landı.

ANKARA ŞUBELERİ İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİNİ TOPLADI

Afyonkarahisar şubemiz mücadelesini verdiği 
banka promosyonları konusunda bir başarıya 
daha imza attı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile muta-
bakat sağlandı.

AFYONKARAHİSAR’DA 
PROMOSYONLAR KONUSUNDA 

BAŞARI

Üye sayısını geçen yıla göre arttırarak yetki mü-
cadelesine katkı veren Ankara 3 nolu şubemize 
bağlı Mamak ilçe teşkilatımızın üyeleriyle tanış-
ma, kaynaşma ve yetki şöleni muhteşem bir hava 
içerisinde geçti ve geç saatlere kadar sürdü.
Mükemmel bir organizasyon ve geniş katılımla 
yapılan yemekli, müzikli şölene Genel Başkanı-
mız ve Genel Merkez yönetim kurulu üyelerimi-
zin yanı sıra, Mamak Belediye Başkanı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kırıkkale Şube Baş-
kanımız, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı diğer Şube 
Başkanları ve 3 nolu şubemizin ilçe yönetimleri 
de katıldı.
Şölende konuşma yapan Genel Başkanımız Şu-
ayip Özcan; Türk Eğitim-Sen’in yetkili sendika 
olmasıyla artık eğitim çalışanlarının gerçek tem-
silcisinin söz sahibi olduğunu, Türk Eğitim-Sen’in 
sadece ücret sendikası olmadığını, aynı zamanda 
milli ve manevi değerlerimizin savunucusu, ül-
kemizin ve milletimizin geleceğini şekillendirme 
misyonu üstlenmiş milli bir kuruluş olduğunu, 
Türk Eğitim-Sen üzerinde oynanmaya çalışılan 
bütün çirkin oyunlara, engellemelere rağmen 
Türk Eğitim-Sen’in gücü ve duyarlı eğitim çalışan-
larının iradesinin galip geldiğini anlatarak, Türk 
Eğitim Sen’i yetkili kılmak için üye artışı yapan, 
destek veren, çalışan, emeği geçen bütün eğitim 
çalışanlarına ve teşkilatlara teşekkür etti.
Anakara 3 nolu şubemiz başkanı Ertekin Engin ko-
nuşmasında; “Türk Eğitim Sen’in; dili, dini, mez-
hebi, rengi veya oy verdiği siyasal parti hangisi 
olursa olsun, ruhunu ve varlığını Türk Devletine, 
Türk Milletine adamış bütün eğitim çalışanlarını 
çatısı altında toplamak, eğitim çalışanlarının öz-
lük haklarının yılmaz savunuculuğunu yapmak, 
eğitime ve millete yön tayin etmek, hedef gös-
termek amacında olan sendikamızın, etkililiğinin 
yanı sıra yetkili sendika olması hepimizi sevin-
dirmiştir. Kabaca bir ifade ile sendikalar hak elde 
etmek için, haksızlığı bertaraf etmek, üyelerinin 
menfaatlerini korumak için vardır. İmtiyaz elde 
etmek veya neredeyse cennetteki arsalara vara-
na kadar mevki ve makamları peşkeş çekiyormuş 
gibi görünerek bu zavallılıktan medet umarak 
güçlü olunmaz, birlik olunmaz Hak kollanmaz 
ve Sendika olunmaz. Her şeyden önemlisi de  
Peygamberlik Mesleği olan öğretmenlik bu çirkin 
yaklaşımlarla ve ahlaksız tekliflerle kirletilemez! 
Aynı sevdaya bağlı insanlar ancak bir camia ola-
bilir.” Dedi.

ANKARA 3 NOLU ŞUBEMİZDEN 
MUHTEŞEM ŞÖLEN

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şubemiz ülkemizde 
misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekmek ve yaz 
tatiline giren gençlerimizin misyonerlerin tuzağı-
na düşmesini engellemek maksadıyla, gençlere 
yönelik olarak 5000 adet Kuran-ı Kerim dağıttı.

Bursa 2 Nolu Şube Başkanımız ve Kamu-Sen İl 
Temsilcimiz Selçuk Türkoğlu’nun konuyla ilgi-
li yaptığı basın açıklamasında,  her geçen  gün   
gelecek  sağlayamadığımız  gençlerimizin   hem  
madden  hem  manen  yok olduklarını,  artık   
toplumun  bütün  kesimlerinin  kabul  ettiğini,  
bu  kadar  olumsuzluklara  maruz  kalındığı  yet-
mezmiş  gibi   özellikle  AB  uyum  yasaları  ve  
AB  süreci  ile  birlikte  gençlerimizin   ciddi  bir  
misyoner   faaliyeti  tehlikesi  ile   karşı  karşıya 
olduğunu belirterek, “ Ülkemiz ve milletimiz ta-
rih boyunca ekonomik-sosyal ve kültürel saldırı-
ya maruz kalmıştır. Günümüzde de bu hususlar 
devam etmektedir. Haçlı zihniyeti Türk milletinin 
Anadolu topraklarında yerleşmesini asla içine 
sindirememiş, yüzyıllar süren haçlı seferleri dü-
zenleyerek şehit kanları ile sulanarak vatan olan 
bu topraklardan çıkartmak istemiştir. Bunu başa-
ramayınca dün olduğu gibi bugünde emellerini 
gerçekleştirebilmek için yeni stratejiler geliştir-
mişlerdir. Bu stratejilerden biriside misyonerlik 
faaliyetleridir. Türk Devletinin ülkesi ve milletiy-
le bölünmez bütünlüğüne zarar verir  hale  ge-
len  misyonerlik  faaliyetleri  karşısında  sessiz  
kalmamız  söz  konusu  olamaz. Zira, Türkiye 
Kamu-Sen yola çıkarken salt ücret sendikacılığı 
yapmayacağını, ülke sendikacılığı yapacağını 
ilan etmiştir. Türkiye’mizi ilgilendiren her konu-
da Milli duruşuna dün olduğu gibi bundan sonra 
da devam edecektir.

Türkiye  Kamu-Sen’in  sorumlu  sendikacılık  an-
layışı  gereği   Yaz  tatiline  giren  gençlerimize  
zamanlarının  büyük  bölümlerini  okuyarak  ge-
çirmelerini önerirken  öncelikli  olarak ta  kutsal  
kitabımız  Kuran- Kerim   mealini  okumalarını  
tavsiye  ediyor  T.C Diyanet  İşleri  Başkanlığı   
Türkiye  Diyanet  Vakfı  nın  neşrettiği  Kuran-ı 
Kerim  Meallerini  yalnızca  öğrenci kardeşleri-
mize  hediye  ediyoruz.” dedi. 

BURSA ŞUBEMİZDEN ÖRNEK ETKİNLİK 
MİSYONERLİĞE GEÇİT YOK

Bursa 1 No’lu Şubenin Geleneksel olarak 6. dü-
zenlediği yıl sonu pikniği bu sene yetki kutlama-
sına dönüştü. Mudanya Güzelyalı Piknik alanında 
yüzlerce eğitim çalışanının katılmasıyla gerçekleş-
tirilen kutlama programında Şube Başkanı Kâzım 
SARNIK yetkinin alınmasında emeği geçen bütün 
eğitim çalışanlarına teşekkür etti. Alınan bu yetki-
nin 2006 Ağustos ayı içersinde yapılacak olan top-
lu görüşmelerde Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi 
tarafından en iyi şekilde kullanılacağını belirtti. 

Program öğretmenlerin oluşturdukları koro ve de-
ğişik oyunların icra edilmesiyle devam etti. Şube 
Başkanı gelecek yıl daha büyük katılımla yapıl-
ması temennisiyle herkese teşekkür etti.

BURSA 1 NO’LU ŞUBE YETKİYİ 
KUTLADI
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Türk Eğitim-Sen Çankırı Şubesi’nin geleneksel 
olarak düzenlemiş olduğu “Beraberlik Pikniği” 
bu yıl 10 Haziran 2006 cumartesi günü Çankı-
rı ilinin Yapraklı Yaylası’nda üyelerimizin yoğun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Pikniğe katılan üye-
lerimize Çankırı Şube Başkanımız Muttalip KA-
RAMAN ; “Hoş Geldiniz” dedikten sonra pikniğe 
katılanlara Türk Halk Müziği eşliğinde müzik zi-
yafeti verildi. Bu arada üyelerimize sendikamız 
tarafından “Etli pilav ve ayran” ikram edildi.Ço-
cukların çok eğlendiği piknikte çeşitli yarışma-
lar düzenlenerek, yarışmada dereceye girenlere 
ödüller verildi.
Pikniğimize Çankırı ilinde faaliyet gösteren Sivil 
Toplum Kuruluşlarının temsilcileri de geniş bir 
katılım sağladılar. Üyelerimizin birbirlerini ta-
nıma ve kaynaşması açısından büyük bir önem 
taşıyan “Beraberlik Pikniğimiz” her yönüyle gör-
kemli geçmiştir.
Bu tür etkinlikler önümüzdeki yıllarda da devam 
edecektir. 
Pikniğimizi onurlandıran üyelerimiz, diğer sendi-
ka temsilcileri ve sivil toplum örgütlerine teşek-
kür ederiz. 

ÇANKIRI TÜRK EĞİTİM SEN ŞUBEMİZİN
“BERABERLİK PİKNİĞİ” GÖRKEMLİ GEÇTİ

Türk Eğitim-Sen Diyarbakır ili Çermik ilçe temsil-
ciliğince Batman ,Mardin ve Hasankeyf’e düzen-
lenen gezide ilginç görüntüler vardı. Son yıllarda 
Güneydoğuda hızla teşkilatlandıklarını ve bunun 
da Türk Eğitim-Sen ‘in yetkiyi kazanmasında 
önemli rol oynadığını belirten ilçe temsilcisi Ha-
sip YEMEZ, sadece sendikacılık yaptığımız için 
eğitim çalışanlarının tercihi olduklarını belirtti.
Üyelerimizin aileleriyle birlikte katıldığı gezide 
Güneydoğu’nun tarihi yerleri gezildi    

DİYARBAKIR ÇERMİK

Erzurum 1 No’lu Şubemizin gayretleriyle banka 
promosyonları eğitim çalışanlarına sorularak har-
canabilecek.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara bir 
yazı yazarak uygulamanın ne şekilde yapılacağı 
talimatını verdi. Erzurum 1 No’lu Şubemizi ve 
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bu demok-
rat tavrından dolayı tebrik ediyor, uygulamanın 
diğer il milli eğitim müdürlükleri ve kurumlara 
örnek teşkil etmesini diliyoruz. 
Elde edilen bütün bu başarılar sendikalı olmanın, 
bir güç odağı olmanın tabii sonucudur. Kamu ça-
lışanları destek verdiği müddetçe, hep beraber 
daha büyük kazanımlara imza atacağız.
Türk Eğitim-Sen olarak bütün eğitim çalışanları-
nın yakın desteğini bekliyoruz.

ERZURUM 1 NO’LU ŞUBEMİZİN 
PROMOSYON ZAFERİ

Türk Eğitim-Sen Isparta Temsilciliği Şarkikaraa-
ğaç İlçe Temsilciliği üyelerinin yoğun katılımıyla 
bir piknik düzenledi. Çalışanların aileleri ve ço-
cuklarıyla iştirak ettiği piknik bir şölen havasında 
geçti. Katılımcılar böylesi etkinliklerin kaynaşma 
ve beraberliklerine çok büyük olumlu katkısı ol-
duğunu belirterek, temsilcilik yönetimine teşek-
kürlerini ifade ettiler.

ŞARKİKARAAĞAÇ 
TEMSİLCİLİĞİNDEN PİKNİK

Türk Eğitim-Sen Erzurum–1 nolu şube İspir ilçe 
temsilciliği 24.06.2006 günü Çoruh şenliklerinin 
üçüncüsünü düzenledi. Piknik havasında geçen 
şenlikte bir araya gelen üyelerimiz yetkili sendika 
olmanın vermiş olduğu haklı gururla gönüllerin-
ce eğlendiler. Şenlikte bir konuşma yapan ilçe 
temsilcisi Erol ŞİMŞEK yetkinin kazanılmasında 
emeği geçen tüm yönetici ve üyelerimize teşek-
kür etti. Düzenlenen şenliklere destek veren Er-
zurum–1 nolu şube başkanı ve yöneticilerine de 
teşekkür eden Erol ŞİMŞEK şenliklerin geleneksel 
hale getirilerek heryıl düzenleneceğini söyledi.

İSPİR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
3.ÇORUH ŞENLİKLERİ

Türk Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkan-
lığı bölgesinde bir ilke imza atarak çalışanların 
lehine yeni bir kazanımı daha sağladı. Eğitim 
çalışanlarının hakkı olduğuna inandıkları banka 
promosyonları konusunda Kartal İlçe Milli  Eğitim 
Müdürlüğü’iletemasları neticesinde ilçede oluştu-
rulan komisyonda sendikamızı hakkıyla temsil et-
tiklerini belirten şube başkanı H.İbrahim Çakmak 
şunları söyledi: “2006-2011 yıllarını  kapsayan bir 
anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre : 
1. Ödemelerden ve işlemlerden ücret alınmayacak
2. Maaş tutarına kadar havale ücreti alınmayacak
3. Maaş tutarına kadar EFT ücreti alınmayacak
1. Otomatik ödemelerden ücret alınmayacak
2. Avea telefon ücretleri de otomatik ödemeler içine alınacak
3. Okullarımız yapacağı havalelerden ücret alınmayacak
4. Kredi maaş kartları ve ek kartlardan yıllık kart ücretleri 

alınmayacak
5. Eğitim çalışanının ihtiyacı olduğu taktirde üç maaş kadar 

kefilsiz ve hemen kredi verilecek
6. Maaş hesaplarında para çekme limiti maaş tutarı kadar 

olacak
7. Ek ders ücretleri bankaya yatışından itibaren 24 saat 

içinde hesaplara aktarılacak
8. Maaş hesaplarında 1000 YTL’lik kredili hesap olacak
9. Eğitim çalışanı kredi kartı almaya zorlanmayacak
10. Dileyen eğitim çalışanı tüm maaş tutarını dilediği ban-

kaya EFT ile aktarabilecek
11. Promosyon tutarı kişi başı yıllık 125 YTL olup, çalışanın 

hesabına (sözleşme yılının çarpımıyla çıkan miktar) top-
lu olarak aktarılacaktır. Promosyonların % 70 i eğitim 
çalışanına %20 si okullara %10 u İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne ödenecektir.

12. İş bu sözleşme hükümleri 5 yıl geçerli olacaktır.”

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE 
BAŞKANLIĞI
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Türk Eğitim-Sen Kozan İlçe Temsilciliği tarafın-
dan geleneksel olarak her yıl düzenlenen Futbol 
turnuvasının beşincisi de 17 Nisan 17 Mayıs ta-
rihleri arasında gerçekleştirildi. 14 Takımın ka-
tıldığı turnuva sonucunda Kozan Ahmet Cevdet 
Çamurdan İlköğretim okulu takımı şampiyonluğu 
elde etti. 
Kupanın ödül törenine Türkiye Kamu-Sen Adana 
İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adana 2 No’lu 
Şube Başkanı Kamil Köse ile şube yönetim kuru-
lu üyeleri de katıldı. Ayrıca törende yerel basın 
mensuplarına da ödülleri verildi. İlçe temsilcisi 
Yaşar Şenöz, sendikanın bu faaliyetinin artık bir 
gelenek oluşturduğunu belirterek, bundan son-
raki yıllarda da devam ettireceklerini belirtti. Şe-
nöz, turnuvaya katılan takımları kutlayarak, prog-
ramda emeği geçenlere de teşekkür etti.

KOZAN’DA GELENEKSEL 5. HALI 
SAHA FUTBOL TURNUVASI

Türk Eğitim-Sen Sinop Şubesi, üyelerine yönelik 
olarak Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük İçin Se-
viye Tespit Sınavı Hazırlık Semineri düzenledi. 5-
28 Haziran günlerini kapsayan seminer, sendika 
binamızda konularında uzman kişilerce verilmiş-
tir. Daha önce düzenlenmiş olan seminerlerdeki 
başarının çok yüksek olması üyelerimizi ve bizle-
ri son derece memnun etmektedir. Kursiyer arka-
daşlarımıza sınavlarında başarılar dileriz.

SİNOP ŞUBESİNDEN 
HAZIRLIK KURSU

Sivas şubemiz aylardır Sivas İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü önünde “promosyonların çalışanlara da-
ğıtılması” için eylem yapıyordu.
Diğer sendikalar, bilhassa hükümet yardakçısı 
sendika yaşanan olayları seyrederken Türk Eği-
tim-Sen Sivas şubesi yiğit ve kararlı bir şekilde 
Milli Eğitim Müdürlüğünün üzerine gitti ve pro-
mosyonları söke söke aldı.
İlk eylemde, Şube Başkanı Musa AKKAŞ başkanlı-
ğındaki kalabalık grup yanlarında yumurta götür-
dü, ancak polis yumurtaları topladı. Anlaşılmıştı 
ki; çiğ yumurta problemi çözmüyor. Sonraki ey-
lemde Sivas Şube Başkanı Musa AKKAŞ, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü önünde omlet pişirdi. Omletli 
eylem problemin aşılmasında belirleyici oldu(!)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan mutabakata 
göre; promosyonların yüzde 70’i çalışanlara da-
ğıtılacak, yüzde 30’u kurum ihtiyaçlarında kulla-
nılacak.
Bu başarı Türk Eğitim-Sen Sivas şubesinin kararlı 
ve yiğit mücadelesi ile elde edilmiştir. Sivas’ta şu 
ispat edilmiştir; sendikal faaliyetler eğitim çalı-
şanlarının geleceği açısından büyük önem arz et-
mektedir, etkili sendikal mücadele olmadan hak 
almak mümkün değildir. 
Türk Eğitim-Sen olarak bütün eğitim çalışanlarını 
etkili mücadele yapmak, geleceğimize beraberce 
yön vermek adına Türk Eğitim-Sen çatısı altında 
birleşmeye davet ediyoruz.
 

İŞTE SENDİKA İŞTE BAŞARI

Kayseri 2 Nolu Şubemizin verdiği mücadele so-
nucunda Kayseri’de “Banka Promosyonları” ko-
nusunda MEM ile tutanak imzaladı.

Birçok il ve ilçede tartışmalı halde bulunan pro-
mosyonlar konusu Kayseri 2 nolu Şubemizin ver-
diği mücadele sonucunda mutlu sona ulaştı ve 
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sendikalar 
bir tutanak imzalayarak promosyonların %60‘ının 
eğitim çalışanlarına dağıtılmasını kabul etti.  

Bu kararın diğer il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlük-
lerince örnek alınmasını diliyor, Kayseri 2 nolu 
şubemizi tebrik ediyoruz.

SENDİKAMIZ KAYSERİ 2 NOLU 
ŞUBENİN PROMOSYON ZAFERİ

Türk Eğitim-Sen Bursa 1 No’lu Şube tarafından 
her yıl öğretim yılı sonunda düzenlenen “TEKNE 
GEZİSİ”nin 6.sı Mudanya’da yapıldı.
Geziye çok sayıda sendika üyesinin katıldığı göz-
lendi.
Tekne Turuna katılan üyelere yönelik bir konuş-
ma yapan TES Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ka-
zım SARNIK,2005-2006 öğretim yılında bütün 
üyeler ve temsilcilerin oldukça yoğun bir çalışma 
yaptıklarını,bunun sonucunda Türkiye’de yetkili 
sendika olduklarını,bu başarıda herkesin payı ol-
duğunu söyleyerek herkese teşekkür etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN MUDANYA’DA 
KÖRFEZ TURU YAPTI
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ŞEFLİK SINAVINA 
YARGI ENGELİ

Danıştay 2. Dairesi 30.06.2006 tarihinde ya-
pılacak olan “Merkez Teşkilatı Şef Kadrolarına 
Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavına” 
yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bakanlığın merkez-taşra ayrımı yapması eğitim 
çalışanlarının infialine sebep olmuştu. Danıştay 2. 
Dairesi kararında; “Yönetmelikte bulunan BAKAN-
LIK TEŞKİLATI KADROLARINDA GÖREV YAPIYOR 
OLMAK şartının BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 
KADROLARINDA GÖREV YAPIYOR OLMAK şek-
linde sınırlandırılmasında hukuka uyarlılık görül-
memiştir” denildi.

Danıştay 2. Dairesinin bu kararı doğrultusunda 
30.06.2006 tarihinde yapılacak sınavın iptal edile-
rek, taşrada bulunan eğitim çalışanlarının da sına-
va dahil edilerek yapılması gerekmektedir.

Danıştay’ın 2006/1598 Sayılı Kararını sendi-
kamızın internet adresinden indirebilirsiniz.

KURUM İDARİ 
KURULLARINDA 

BİZ VARIZ
Milli Eğitim Bakanlığında ve Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüklerinde  
Nisan ve Ekim aylarında yapılacak Kurum İdari 
Kurulları’nda çalışanları bizim temsil edeceğimize 
dair Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kre-
di ve Yurtlar Kurumunun yazıları ektedir.

İlgili Milli Eğitim Bakanlığı ve YURTKUR ya-
zılarına sendikamız internet adresinden ulaşa-
bilirsiniz.

HUKUKUN TOKAT GİBİ 
CEVABI

Körfez Milangaz Hacer Demirören Çok Prog-
ramlı Lisesi Müdürü iken Türk Eğitim-Sen Yetkilileri 
ile aynı fotoğrafta yer aldığı için Gölcük’e usulsüz 
olarak tayin edilen üyemiz Muhammet Kocakaya 
yürütmeyi durdurma almış, Kocaeli Valiliği’nin itira-
zını  Kocaeli Bölge İdare Mahkemesi reddetmiştir. 
Dileriz adaletin bu cevabı birilerine ibret ve ders 
olur.

MERKEZ İLÇEDE 
GÖREV YAPAN 
ÖĞRETMENE, 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ DİSİPLİN 
CEZASI VEREMEZ.

Bir disiplin cezasının hukuken geçerli olabilme-
si, her yönden hukuka uygun olması halinde müm-
kündür. Verilen cezalar sadece bir yönden hukuka 
aykırı olsa bile hukuken geçerli değildir. 

Her şeyden önce disiplin cezalarının yetkili amir 
tarafından verilmesi gerekmektedir. Yetkili olma-
yan amirin vermiş olduğu cezalar hukuken geçerli 
değildir.

Konu ile ilgili yazılı habere ve Danıştayın bu 
husustaki kararına internet adresimizden ula-
şabilirsiniz.

SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ TEMİNAT TABLOSU
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HİZMETLER YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI KAPSAM LİMİTLER
ANLAŞMALI 

KURUM 
KATILIM PAYI

SAĞLIK 
SİGORTASI

Dahili Yatış Yıllık LİMİTLER 100%
Cerrahi Yatış Yıllık LİMİTSİZ 100%
Oda-Yemek-Refakatçi (180 gün) Yıllık LİMİTSİZ 100%
Yoğun Bakım (90 gün) Yıllık LİMİTSİZ 100%
Operatör ücreti Yıllık LİMİTSİZ 100%
Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Yıllık LİMİTSİZ 100%
Anjoğrafi Giderleri Yıllık LİMİTSİZ 100%
Aneliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yıllık LİMİTSİZ 100%
Kaza Sonucu Dış Tedavi Yıllık LİMİTSİZ 100%
Doğum Giderleri Yıllık 500 YTL 100%
Suni Uzuv Yıllık 10.000 YTL 100%

ACİL 
DURUMLAR

KARA AMBULANSI Yıllık LİMİTSİZ

1. Araç 
Teminatlari

Aracın çekilmesi Yıllık 150 YTL
Aracın kurtarılması Yıllık 300 YTL
Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Yıllık 120 YTL - max 3 gece
Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yıllık Sınırsız
Seyahate devam etmek için Rent-a-car Yıllık 150 YTL/gün - max 2 gün
Aracın geri getirilmesi için seyahat Yıllık Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası Yıllık 150 YTL
Profesyonel sürücü hizmeti Yıllık Sınırsız

2. Ferdi 
Teminatlar

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden 
birinin seyahati ve konaklaması

Yıllık
Seyahat Sınırsız

Konaklama 120 YTL/gece

Yakın aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun 
durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Yıllık
Max 4 gece

Sınırsız

Vefat eden sigortalının nakli Yıllık Sınırsız
İlaç gönderilmesi organizasyonu Yıllık Sınırsız
Evde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönüş seyahati Yıllık Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi Yıllık Sınırsız

3. Konut 
Teminatları

Tesisat işleri Yıllık 50 YTL - Yılda 1 defa
Elektrik işleri Yıllık 50 YTL - Yılda 1 defa
Cam işleri Yıllık 50 YTL - Yılda 1 defa
Anahtar işleri Yıllık 50 YTL - Yılda 1 defa
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Yıllık Bağlantı - Sınırsız

4. Bilgi ve 
Org. Servisi

Turistik Bilgiler Yıllık Sınırsız
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri Yıllık Sınırsız
Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler Yıllık Sınırsız
Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler Yıllık Sınırsız
Döviz kurları bilgileri Yıllık Sınırsız
Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi Yıllık Sınırsız
Konaklama ile ilgili bilgiler Yıllık Sınırsız
Kültürel aktiviteler hakkında bilgi Yıllık Sınırsız
Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler Yıllık Sınırsız
Özel günler için organizasyon Yıllık Sınırsız
Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri Yıllık Sınırsız
Tercüme hizmetleri Yıllık Sınırsız
Çiçek gönderme hizmetleri Yıllık Sınırsız
Diğer bilgi hizmetleri Yıllık Sınırsız
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Memur haklarının yılmaz savu-
nucusu Türkiye Kamu-Sen Kon-
federasyonu, geçmiş yıllardaki 
başarılarına bir yenisini daha 
ekledi. Türkiye Kamu-Sen, 2006 
yılı Toplu Görüşmeleri için yet-
kili sendika üye sayısı ve toplam 
üyede geçen yıllara oranla artış 
başarısı göstererek 327.329 raka-
mı ile diğer memur konfederas-
yonlarını yine geride bıraktı ve 
Toplu Görüşme masasında kamu 
çalışanlarını temsil için tam yetki 
aldı.

Çalışma ve Sosya Güvenlik 
Bakanlığı’nca Tebliği edilen me-
mur üye sayıları resmi gazetede 
yayımlanırken, tebliğe göre Tür-
kiye Kamu-Sen 2006 yılı için 8 

hizmet kolunda yetkili alınken, 

Memur-Sen 2 hizmet kolunda, 

KESK ise 1 hizmet kolunda yetki 

alabildi. 

Türkiye Kamu-Sen’in yetki aldığı 

8 hizmet kolu ve yetkili sendika 

isimleri şöyle:

Türk Eğitim-Sen, 

Türk Büro -Sen, 

Türk Sağlık-Sen, 

Türk Haber-Sen, 

Türk İmar-Sen, 

Türk Ulaşım-Sen, 

Türk Tarım Orman-Sen,

Türk Enerji-Sen.

Türkiye Kamu-Sen, 8 hizmet kolunda yetki alarak Toplu 
Görüşmelerde yine öncü olmayı başardı.

2006 MEMUR SENDİKALARI RESMİ 
NET ÜYE RAKAMLARINA GÖRE TAM 
YETKİ YİNE TÜRKİYE KAMU-SEN’DE...

Milli Eğitim Bakanlığı yine bir ilke(!) imza attı. MEB’e bağlı Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı’nın tavsiye kararlarına uygun olarak hazırlandığı belirtilen 
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabında Paskalya Yortusu Dini 
Bayram olarak tanımlandı.
Kitabın 179. sayfasında yer alan Bayramlar ve Özel Günler başlıklı bölüm-
de Dini Bayramlar Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Paskalya Yortusu 
olarak sıralanmıştır. Yani Paskalya Yortusu sanki dini bayramımız gibi lanse 
edilmiştir. 
Dolayısıyla ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan Sosyal Bilgiler Öğrenci 
Çalışma Kitabının 100’üncü sayfasında yer alan Bayramlar ve Özel Günler 
ile ilgili alıştırmalar bölümüne, öğrenciler, kendilerine öğretildiği şekilde dini 
bayramlar bölümüne Ramazan ve Kurban Bayramı ile birlikte Paskalya Yor-
tusunu da yazmaktadır. 
Yine 4. sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının 190’ıncı sayfasında Ramazan Bay-
ramı anlatılmış ardından da Ramazan Bayramı dışında, bildiğiniz başka bir 
dini bayramımız var mı sorusu yöneltilmiştir. İşin tuhaf tarafı sorunun hemen 
altında Paskalya Yortusuna ilişkin bilgi verilmiştir. 
Ne yazık ki, Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğretmen Çalışma kitabında ve Öğren-
cilere dağıtılan ders kitaplarında Hıristiyanlık propangandası yapılmaktadır. 
Körpecik beyinlere, Hıristiyan inanışları yerleştirilmekte, Hıristiyanların bay-
ramları Türklerin de kutladığı bayramlar olarak lanse edilmektedir. Ayrıca 
ders kitabında yer alan bu ifade çocuklarda kavram kargaşasına yol açmakta, 
öğrencilerin zihinleri bulandırılmaktadır. Ne zamandan beri Paskalya Yortu-
su dini bayramımız olmuştur doğrusu çok merak ediyoruz. Ayrıca şu hususu 
da ilgililerin dikkatine sunuyoruz: Acaba hangi batılı ülkede Ramazan ya da 
Kurban Bayramı öğrencilere kutsal günler arasında gösteriliyor? Bunun bir 
tane örneği var mıdır?
Kitabın girişinde de “Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’nın 18.07.2005 Tarih ve 229 Sayılı Kurul Kararı ile 2005-2006 
öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir” ifa-
desi yer almaktadır. Yani bu ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. 
Başka bir deyişle, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan unsurlara yer 
veren, Hıristiyan propagandası yapan, öğrencileri öz kültürüne yabancılaştı-
ran ders kitapları bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçer not almakta-
dır. 
Dinlerarası diyalog çığırtkanlığının yapıldığı, misyoner faaliyetlerin alabildi-
ğine hız kazandığı bir dönemde ders kitaplarında bu tür ifadelere yer veril-
mesi oldukça sakıncalıdır. Eğitim politikamızın Avrupa Birliği’ne endeksli ol-
duğunun en büyük kanıtı bu ders kitaplarıdır. AB’ye şirin görünmek pahasına, 
ders kitaplarında olmadık şarlatanlıklara göz yumanlar, AB uzantılı müfredat 
programlarıyla, hazırlanan ders kitaplarıyla minicik bedenleri zehirlemekten 
geri durmamaktadır. Bu noktada çocuklarımızı teslim ettiğimiz kurumların 
güvenirliliği tartışma konusudur. 
AB’nin kuyruğunda pervana olanların sayesinde benliğimizden, değerleri-
mizden, hassasiyetlerimizden sayısız ödünler veriyoruz. En acısı da çocukla-
rımızı bu oyunun bir figüranı olarak kullanıyoruz. 
Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz, gencecik bedenlere bilgi depolayan ders 
kitaplarının denetimden büyük bir titizlikle geçirilmesi ve Bakanlığın başını 
kumdan çıkararak, daha etkin ve daha milli ve manevi değerlere bağlı poli-
tikalar üretmesidir. 
Saygılarımızla.

MEB’DEN DERS KİTABI SKANDALI: 
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABINDA 

HIRİSTİYANLIK PROPAGANDASI YAPILIYOR.

baştarafı 1’de

YETKİLİ KONFEDERASYON YİNE

TÜRKİYE KAMU-SEN
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1-	 Ankara	1	nolu	şube	Hacettepe	Üniversitesi	üyele-
rimizden	İrfan	Çoşkun’un	oğlu	olmuştur.

2-	 Ankara	 5	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Yalçın	GÜL’ün	
kızı	olmuştur.

3-	 Ankara	5	nolu	şube	eski	yönetim	kurulu	üyesi	Öz-
kan	GÜL’ün	kızı	olmuştur.

4-	 Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	Fatma	Üstün’ün	
bir	çocuğu	olmuştur.

5-	 Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Saniye	 Ece’nin	
bir	kızı	olmuştur.

6-	 Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	Ahmet	Yılmaz’ın	
bir	oğlu	olmuştur.

7-	 Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	Rukiye	ve	Ercan	
Karakoyunlu’nun	bir	kızı	olmuştur.

8-	 Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	Ümit	Şaşmazlar’ın	
bir	oğlu	olmuştur.

9-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	MUHSİN	ve	ZA-
HİDE	ÖZKALE’nin	oğlu	olmuştur.

10-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	ALİ	AYDIN’ın	kızı	
olmuştur.

11-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 MUAMMER	 ve	
ZÜBEYDE	ACARCA’nın	oğlu	olmuştur.

12-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	EMİN	SOYLU’nun	
oğlu	olmuştur.

13-	 Antalya	2	nolu	şube	üyelerinden	Süheyla	ÖZGÜR’	
ün	bir	kızı	olmuştur.

14-	 Aksaray	 Şubesi	Üyelerimizden	Hacı	 Veli	 BİŞKİN	
ve		Ümmügülsüm	BİŞKİN’	in	bir	kızları	olmuştur.

15-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Abdulkadir	
YAKICI’nın	oğlu	olmuştur.

16-	 Çanakkale	şubesi	Çan	Temsilciliği	üyelerinden	Di-
şan	SALATAN’ın	çocuğu	olmuştur.

17-	 Mersin	2	nolu	şube	üyelerinden	Mehmet	KAYA’nın	
oğlu	olmuştur.

18-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Neslihan-Onur	
POLAT’ın	kızı	olmuştur.

19-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Ayşe	KUŞ’un	ço-

cuğu	olmuştur.
20-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Sırrı	KURTUL’un	

çocuğu	olmuştur.
21-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hakan	

KARAGEDİK’in	çocuğu	olmuştur.
22-	 Karabük	şubesi	üyelerinden	Hasan	AKTAR’ın	oğlu	

olmuştur.	
23-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Recep	TANSEL’in	

kızı	olmuştur.
24-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Gülşen	ŞAHİN’in	

kızı	olmuştur.
25-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Mürüvvet	

KAPKAP’ın	oğlu	olmuştur.
26-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ömer	 Faruk	

DİNÇ’in	oğlu	olmuştur.
27-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hikmet	

GEDİKLİ’nin	kızı	olmuştur.
28-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Esin	TAŞPINAR’ın	

oğlu	olmuştur.
29-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Osman	AKŞAM’ın	

kız	torunu	olmuştur.
30-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Hasan	AYYÜREK’in	

oğlu	olmuştur.
31-	 Kocaeli	1	nolu	şube	üyelerinden	Atilla	DEMİR’in	

oğlu	olmuştur.	
32-	 Kırşheir	şubesi	Yönetim	Kurulu	üyemiz,	Mevzuat	

Sekreterimiz	Yaşar	CİVAN’ın	torunu	olmuştur.
33-	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Şenel	Aysun	GÜLER	çif-

tinin	çocukları	olmuştur.
34-	 Sinop	şubesi	Erfelek	İlçe	Temsilcimiz	Şenol	ESEN	ve		

üyemiz	Kamile	UMUT	ESEN’nin	çocukları	olmuştur.
35-	 Sinop	 şubesi	 üyelerinden	Nurettin	 POLAT’ın	 ço-

cuğu	olmuştur.
36-	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Cemil	KURT’un	ikiz	kız-

ları	olmuştur.	
37-	 Trabzon	Sürmene	İş	yeri	temsilcisi	Muhammet	Ali	

ÇETİN’in	bir	kızı	dünyaya	gelmiştir.

DOĞUMLAR
1-	 Ankara	 1	 nolu	 şube	Hacettepe	Üniversi-

tesi	 üyelerimizden	 Fırat	 KARAŞAHİN’in	
annesi	vefat	etmiştir.

2-	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Hikmet	
KILIÇ’	 ın	yeğeni	Tunceli’	de	şehit	olmuş-
tur.	

3-	 Ankara	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	 Zafer	
GÜRBÜZ’	ün	annesi	vefat	etmiştir.

4-	 Ankara	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Abdur-
rahman	Yıldırım’ın	annesi	vefat	etmiştir.		

5-	 Ankara	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Sadık	
Nazlım’ın	babası	vefat	etmiştir.

6-	 Ankara	2	nolu	şube	üyelerinden	Metin	Al-
parslan	annesi	vefat	etmiştir.

7-	 Ankara	 5	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Kenan	
YILDIZ’ın	annesi	vefat	etmiştir.

8-	 Ankara	 5	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Selma	
ZORALİOĞLU’nun	babası	vefat	etmiştir.

9-	 Ankara	 5	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ahmet	
MUTLU’nun	annesi	vefat	etmiştir.

10-	Ankara	 5	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hurşit	
ÇAĞLAYAN’ın	annesi	vefat	etmiştir.

11-	Ankara	 5	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Fatma	
KURT’un	babası	vefat	etmiştir.

12-	Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	MUSTAFA	
VE	ARZU	PAMPAL’ın	kızı	vefat	etti.

13-	Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 İRFAN	
AYDINLIOĞLU’nun	annesi	vefat	etti.

14-	Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 MESUT	
SÜLÜN’ün	kayınbabası	vefat	etti.

15-	Adana	1	nolu	 şube	üyelerinden	Yönetim	
Kurulu	üyelerinden	MENDERES	TÜMER’in	
halasının	oğlu	vefat	etti.

16-	Adana	1	nolu	 şube	üyelerinden	Yönetim	
Kurulu	üyelerinden	MUSTAFA	ŞİŞMAN’ın	
halasının	oğlu	vefat	etti.

17-	Adana	1	nolu	 şube	üyelerinden	Yönetim	
Kurulu	üyelerinden	MUSTAFA	ŞİŞMAN’ın	
amcasının	oğlu	vefat	etti.

18-	Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Nimet	
Süral’ın	babası	vefat	etmiştir.

19-	Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hasan	
Ali	Toşur	babası	vefat	etmiştir.

20-	Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Alim	
Ayhan’ın	kardeşi	vefat	etmiştir.

21-	Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	Sebahat-
tin	Öztürk	vefat	etmiştir.

22-	Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Macit	
Bulut’un	babası	vefat	etmiştir.

23-	Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Erkan	
Küçükkozakın’ın	eşi	vefat	etmiştir.	

24-	Antalya	1	nolu	 şube	üyelerinden	Osman	
Karayel	 vefat	 etmiştir.	 Süheyla	 Yılmaz’ın	
babası	vefat	etmiştir.	

25-	Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Kenan	
Yücel’in	annesi	vefat	etmiştir.	

26-	Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Rıza	
Keleş’in	yeğeni	vefat	etmiştir.	

27-	Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Öznur	
Taşkan’ın	annesi	vefat	etmiştir.

28-	Adana	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hatice	
BOZDOĞAN’ın	eşi	vefat	etmiştir.	

29-	Adana	2	nolu	şube	üyelerinden	Suat	ÇELİ-
KER	‘	in	annesi	vefat	etmiştir.

30-	Bursa	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Suat	
SEYREK’in	ağabeyi	vefat	etmiştir.

31-	Bursa	1	nolu	şube	Keles	 İlçe	Milli	Eğitim	
Müdrü	H.Hüseyin	TUNCER’in	babası	ve-
fat	etmiştir.	

32-	Bursa	 	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Doğan	
ÜNSAL’ın	annesi	vefat	etmiştir.

33-	Bursa		1	nolu	şube	üyelerinden	Selahattin	
BAKAN’babası	vefat	etmiştir.

34-	Bursa	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Uğur	
NİKBAY’ın	babası	vefat	etmiştir.

35-	Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 İdris	
AKA’nın	annesi	vefat	etmiştir.

36-	Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Mesut	Rah-
mi	BAYRAM’ın	annesi	vefat	etmiştir.

37-	Çanakkale	 şubesi	 Çan	 Temsilciliği	 üye-
lerinden	Ahmet	ÖZ’ün	 kayınpederi	 vefat	
etmiştir.

38-	Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	 Celal	
BÜYÜKKIROĞLU’nun	annesi	vefat	etmiş-
tir.	

39-	Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Tahsin	
BALLI’nın	kayınbabası	vefat	etmiştir.

40-	Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Oktay	
UZGÖRMEZ’in	 kayınbabası	 vefat	 etmiş-
tir.

41-	Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Tahsin	
BALLI’nın	annesi	vefat	etmiştir.

42-	Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Mehmet	
ÖZYİĞİT’in	dayısı	vefat	etmiştir.

43-	Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 İlyas	
TOĞAN’ın	kızı	vefat	etmiştir.

44-	Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Muhar-
rem	GÜNEŞ’in	annesi	vefat	etmiştir.

45-	Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ayşe	
ÇÖL’ün	yeğeni	vefat	etmiştir.

46-	Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Mehmet	
Refik	GÖRÜCÜ’nün	babaannesi	vefat	et-
miştir.

47-	Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ömür	
KUZGUN’un	halası	vefat	etmiştir.

48-	Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Seda	
ALAN’ın	babası	vefat	etmiştir.

49-	Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	A.Yavuz	
AKAY’ın	kayınbabası	vefat	etmiştir.

50-	Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Songül	
ÖZARICI’nın	 ağabeyi	 ve	 yeğeni	 vefat	 et-
miştir.

51-	Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Murat	
USTA’nın	oğlu	vefat	etmiştir.

52-	Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Abdullah	
ÖZKAN’ın	babası	vefat	etmiştir.

53-	Konya	1	 nolu	 şube	üyelerinden	Mehmet	
ÇİFTÇİ’nin	annesi	vefat	etmiştir.

54-	Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ahmet	
BATMAZ’ın	annesi	vefat	etmiştir.

55-	Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Orhan	
AYSU’nun	yengesi	vefat	etmiştir.

56-	Kocaeli	1	nolu	şube	üyelerinden	S.Kerim	
BALKAR’ın	annesi	vefat	etmiştir.

57-	Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 A.Paşa	
NAİPOĞLU’nun	amcasının	oğlu	vefat	et-
miştir.

58-	Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Sedat	
KILIÇ’ın	kayınpederi	vefat	etmiştir.

59-	Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 A.Rıza	
GÜNER’in	amcası	vefat	etmiştir.

60-	Kocaeli	 1	nolu	 şube	üyelerinden	Osman	
PEKER’in	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.

61-	Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Vedat	
GÜRSOY	vefat	etmiştir.

62-	Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Reşit	
DOĞAN’ın	hanımı	vefat	etmiştir.

63-	Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ömer	
AYDOĞAN’ın	anneannesi	vefat	etmiştir.

64-	Kırşehir	şubesi	üyelerinden	Erol	TOPAK’IN	
annesi	vefat	etmiştir.

65-	Kırşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Fahri	
ORMAN’ın	dayısı	vefat	etmiştir.

66-	Samsun	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Lütfü	
DEMİR	vefat	etmiştir.

67-	Samsun	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Yavuz	
Selim	DAĞCI	vefat	etmiştir.

68-	Sinop	şubesi	üyelerinden	Sedat	KÜÇÜK’ün	
annesi	vefat	etmiştir.

69-	Sinop	 şubesi	 üyelerinden	 Bayram	
DEMİRCİ’nin	annesi	vefat	etmiştir.	

70-	Tokat	 şubesi	 Turhal	 Temsilciliği	 üyelerin-
den	Olcay	DİKMEN’in	annesi	vefat	etmiş-
tir.

71-	Trabzon	 Sürmene	 Temsilcisi	 Erden	
ÇİLİNGİROĞLU’nun	 amcası	 vefat	 etmiş-
tir.

72-	Zonguldak	 şubesi	 Yönetim	 Kurulu	 üyesi	
Hüseyin	EDEBAL’in	babası	vefat	etmiştir.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

1-	 Ankara	1	nolu	şube	Hacettepe	Üniversitesi	üye-
lerimizden	Birol	Apalak’ın	kızı	Müzeyyen	Apalak	
evlenmiştir.

2-	 Ankara	1	nolu	şube	Hacettepe	Üniversitesi	üye-
lerimizden	Hasan	Türk’ün	oğlu	Şenol	Türk	evlen-
miştir.

3-	 Ankara	1	nolu	şube	Orta	Doğu	Teknik	Üniversi-
tesi	 üyelerimizden	 Erhan	Güven’in	 kızı	Mürşide	
Güven	evlenmiştir.

4-	 Ankara	5	nolu	şube	üyelerinden	Yusuf	ATAKUL’un	
kızı	evlenmiştir.

5-	 Ankara	 5	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ayşe-Hamdi	
ARSLAN’ın	oğlu	evlenmiştir.

6-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 HAMDİ	
ÖZDEMİR’in	oğlu	evlendi.

7-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	BİRSET	ÖCAY	ev-
lendi.

8-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	NURAN	GÜN-
GÖR	evlendi.

9-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 KADIN	KOMİSYONU	BAŞ-
KANI	NEJLA	ŞAHİNGÖZ	evlendi.

10-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	ADNAN	ÖZKALE	
evlendi.

11-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	ALİ	YENİÇERİ	ev-
lendi.

12-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	KAZIM	ÖCAL	ev-
lendi.

13-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	DANYAL	YAĞIÇ	
evlendi.

14-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	CENNET	GÜNEŞ	
evlendi.

15-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 CELAL	

ELBİSTAN’ın	kızı	evlendi.
16-	 Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	İbrahim	Ölmez	

Evlenmiştir.
17-	 Bursa	 1	No’lu	 Şube	 üyelerinden	Necati	GÜLAL	

-	Meral	DİNÇ	GÜLAL	kızlarını	evlenmiştir.	
18-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Hilal	ÜNAL	ev-

lenmişlerdir.
19-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Üzeyir	PALABI-

YIK	evlenmiştir.
20-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Faik	YURTSEVEN	

kızını	evlenmiştir.
21-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Fadime	SASA	ev-

lenmiştir.
22-	 İzmir	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ayşe	 EFEOĞLU	

evlenmiştir.
23-	 Hatay	2	nolu	şube	Erzin	Temsilciliği	üyelerinden	

Mehmet	DELİOĞLU	evlenmiştir.	
24-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Vedat	

GÖRÜRYILMAZ’ın	oğlu	evlenmiştir.
25-	 Kırşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Kadir	 AVCI’nın	 kızı	

evlenmiştir.
26-	 Kırşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Ali	 KANALMAZ’ın	

kızı	evlenmiştir.
27-	 Kırşehir	şubesi	üyelerinden	Rıza	GÜNEN’in	oğlu	

evlenmiştir.
28-	 Mersin	2	nolu	şube	üyelerinden	Ömer	IŞIK’ın	ev-

lenmiştir.
29-	 Tokat	şubesi	Turhal	Temsilciliği	üyelerinden	Taner	

TATLIGÜL	evlenmiştir.
30-	 Sinop	 şubesi	 üyelerinden	 Hasan	 KÖKÇELİK’in	

kızı	evlenmiştir.

EVLENENLER

1-	 Ankara	1	nolu	şube	Hacettepe	Üniversitesi	üyele-
rimizden	Mustafa	Beker’in	oğlu	sünnet	olmuştur.

2-	 Ankara	1	nolu	şube	Gazi	Üniversitesi	üyelerimiz-
den	İsmail	Arslan’ın	oğulları	H.İsmail	ve	Osman	
Raşit	sünnet	olmuştur.

3-	 Ankara	 5	 nolu	 şube	 Yönetim	 Kurulu	 üyesi	 Rıza	
ARSLAN’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.	

4-	 Ankara	 5	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Meral-Raşit	
YILDIRIM’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.

5-	 Ankara	5	nolu	şube	üyelerinden	Ali	GÖKMEN’in	
oğulları	sünnet	olmuştur.

6-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	ADNAN	YAŞAR	
GÜNDÜZ’ün	oğlu	sünnet	olmuştur.

7-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 ŞAHİN	 ve	 AY-
SUN	ALBAYRAK’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.

8-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden		AHMET	EROL’un	
oğlu	sünnet	olmuştur.

9-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	İSMAİL	ÇETİN’in	
oğlu	sünnet	olmuştur.

10-	 Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	Hasan	Alkan’ın	
oğlu	sünnet	olmuştur.	

11-	 Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	Nurgül	Yılmaz’ın	
oğlu	sünnet	olmuştur.

12-	 Antalya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Mustafa	
Sağdıç’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.

13-	 Antalya	1	nolu	şube	üyelerinden	Hasan	Hüseyin	
Eroğlu’nun	oğlu	sünnet	olmuştur.

14-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Dr.İrfan	BÜLBÜL	
oğulları	sünnet	olmuştur.

15-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Adil	AYDEMİR’in	
oğulları	sünnet	olmuştur.

16-	 Bursa	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	 Gülcan	
KALKAN’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.

17-	 Bursa	1	No’lu	 Şube	üyelerinden	Zehra	ÇETİNE-
RİN	oğlu	sünnet	olmuştur.

18-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Bekir	TURUN’un	
oğlu	sünnet	olmuştur.

19-	 Bursa	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	 Erhan	 ŞEN’in	
oğlu	sünnet	olmuştur.

20-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Hasan	EMİNSOY	
oğulları	sünnet	olmuştur.

21-	 Mersin	2	nolu	şube	üyelerinden	Hamza	ÇELİK’in	
oğulları	sünnet	olmuştur.

22-	 İzmir	 3	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Gül	 ALYÜZ’ün	
oğlu	sünnet	olmuştur.

23-	 İzmir	 3	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Zeynep	 EMEK	
Oğlu	sünnet	olmuştur.

24-	 Tokat	şubesi	üyelerinden	Ali	Uzay	SARI’nın	oğul-
ları	sünnet	olmuştur.

25-	 Sinop	 şubesi	 üyelerinden	 Nail	 KOCANIN	 oğlu	
sünnet	olmuştur.

26-	 Sinop	Lisesi	üyelerimizden	önceki	Mevzuat	Sek-
reterimiz	Namık	KAYA’nın	oğlu	sünnet	olmuştur.

27-	 Sinop	 şubesi	 Gerze	 İlçe	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	
Derya	ÖZDEMİR’in	oğlu	sünnet	olmuştur.

28-	 İzmir	 3	 No;lu	 şubesi	 üyelerinden	 Süheyla	 ve	
Mehmet	DAVARCI’nın	oğulları	sünnet	olmuştur.

SÜNNET OLANLAR



TÜRK EĞİTİM-SEN Sağlık Sigorta poliçeniz ile Genel Yaşam Sigor-
ta A.Ş., sizlere sigortanızdan beklediğiniz yüksek kalitede sağlık 
hizmeti sunmak ihtiyaç duyduğunuz anda çok sayıdaki anlaşmalı 
sağlık kuruluşlarından yararlanabilmenizi sağlamak ve sizi sağlık 
harcamalarının yol açacağı ek sıkıntıdan uzak tutmak amacıyla 
her zaman yanınızdadır.

TÜRK EĞİTİM-SEN Sağlık Sigorta Sistemi ile, özel hastanelerin 
talep ettiği hizmet bedeli ile devletin karşıladığı tutar arasında olu-
şacak fiyat farkı Genel Yaşam Sigorta tarafından karşılanacaktır.

TÜRK EĞİTİM-SEN SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ, Genel Yaşam’ın 
her birimizin üzerinde emeği bulunan siz değerli üye ve yakınları 
için geliştirdiği yeni bir Sağlık Sigorta Paketidir.

SİGORTA POLİÇESENİN KAPSAMI NEDİR ?

Öngörülmeyen durumlar gerçekleştiğinde; kapsamı dahilindeki 
tüm yardım ve hizmeti sağlayan Sağlık poliçeniz ile güvende ol-
manın huzurunu hissedeceksiniz.

YATARAK TEDAVİ / GENEL YAŞAM

• Dahili / Cerrahi Yatış
• Doktor,
• Oda-Yemek, Hemşire,
• Yoğun Bakım, Refakatçi,
• Suni Uzuv,
• Kaza sonucu diş tedavi,
• Fizik tedavi ve rehabilitasyon teminatlarını,
• Doğum,

ASİSTANS HİZMETLERİ / TUR ASSİST

• Araç Teminatları
• Ferdi Teminatlar
• Konut Teminatları
• Bilgi ve Organizasyon Servisleri

AMBULANS HİZMETLERİ / MEDLİNE

Acil durumlarda MEDLİNE sigortalının hastaneye naklini gerçek-
leştirecektir.

NASIL YARARLANABİLİRİM ?

Türk Eğitim-Sen Sağlık Sigorta Sistemi 1 Eylül 2006 tarihi itibari ile 
başlayacaktır. Size sunulacak olan Türk Eğitim-Sen Sağlık Sigorta 
Başvuru formunu doldurarak bağlı bulunduğunuz il ve şube tem-
silciliklerine iletmeniz yeterli olacaktır. Genel Yaşam Sigorta A.Ş. 
sağlık başvuru formunu internet adresinden de edinebilir, doldu-
rarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sigorta poliçesini kendiniz için alabildiğiniz gibi dilerseniz tüm aile 
bireylerinizi aynı anda poliçe kapsamına almak kaydıyla sigorta-
layabilir, onlarında tümüyle güvence altında olmasını sağlayabilir-
siniz.

Başvurunuzun Genel Yaşam Sigorta’ya ulaşmasının ardından si-
gortalı tanıtım Kartınız ve poliçenize ilişkin Özel ve Genel şartlar, 
Teminat tablosu, Anlaşmalı kurum listesi ve kullanım kılavuzu bil-
gilerini içeren kitapçığınızı içeren Sağlık Poliçe setiniz düzenlene-
rek yine 36 il ve 96 şube kanalıyla sizlere ulaştırılacaktır.

TÜRK EĞİTİM–SEN SAĞLIK SİGORTA PRİMLERİ 
  YAŞ ARALIĞI PRİM    
  0-20 120 YTL / YILLIK
  21-50 200 YTL / YILLIK
  51-65 300 YTL / YILLIK 

Mesai saatleri arasında Sağlık Sigortası hakkında bilgi ve danışma için,

0212 334 62 72 - 0212 334 62 83 - 0212 334 62 84 - 0212 334 62 85

Genel Yaşam Sigorta’yı arayınız

Asistans Hizmetleri bilgi ve danışma için,

0212 232 00 26

Tur Assist’i arayınız

TÜRK EĞİTİM-SEN SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ

devamı 13’te


