
AFGANİSTAN’DAN GELEN 
TÜRK ÖĞRETMENLERE

SERTİFİKALARI VERİLDİ

Türk Eğitim-Sen ve Türk Ocakları işbirliğiyle düzenlenen ve TİKA’nın (Türk İşbirliği 
ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) desteklediği Afganistan’da yaşayan Türk öğretmen-
lere Türkçe eğitimi kursu sertifika töreni gerçekleştirildi. 

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN YÖK’E ZİYARET 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN ve Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İsa EŞME’yi makamında ziya-
retti. 
ÖZCAN, son derece samimi hava da geçen görüşmede üniversite çalı-
şanlarının sıkıntılarını dile getirdi, üniversi-
telerde özellikle sendikalaşma konusunda 
yaşanan sorunları sıraladı. 

Genel Başkan Şuayip Özcan, 26 Eylül’ de TBMM’de ka-
bul edilen Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nundaki bazı 
düzenlemelerin, öğretim birliğinin yanı sıra ülkemizin 

birliği açısından da riskler oluşturacağına dikkat çekerek, 
“Bu yasa onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı makamı-

na gönderilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan 
beklentimiz çok yanlış bir takım hususları ihtiva 

eden bu kanunu imzalamaması, TBMM’ye geri 
göndermesidir. İnanıyoruz ki, sayın Cumhur-

başkanımız, milletimizin genel iradesine 
muhalif olarak kabul edilen ve sadece 

eğitimimizin değil ülkemizin gele-
ceği için de tehlikeli gelişmelere 

zemin hazırlayacak olan bu yasayı iade edecek ve sağduyu-
nun sesi olacaktır” dedi.
Konuyla ilgili olarak Genel Başkan Özcan tarafından 19 Eylül 
2006 tarihinde milletvekillerine bir uyarı mektubu gönderile-
rek, TBMM’de görüşülmekte olan “Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu”ndaki tehlikelere dikkat çekilmiş idi. Nitekim 20 Eylül 
tarihinde yapılan Genel Kurul görüşmelerinde de Mecliste sert 
tartışmalar yaşanmış, özellikle CHP Milletvekillerinin etkin 
muhalefetleri ve kamuoyunun baskısı neticesinde görüşmeler 
askıya alınmıştı. Ama AKP yönetiminin ısrarlarıyla olağanüstü 
toplanan Meclis Genel Kurulunda tüm itiraz ve iyi niyetli uya-
rılara rağmen anlaşılmaz bir inat ve telaşla sözkonusu tasarı 
AKP’li vekillerin oylarıyla kabul edilerek kanunlaştırıldı.
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15 gün süren toplu görüşmelerde 33 sosyal 
konuda Hükümet’le mutabakat sağlanmıştı. 
Ancak Mehmet Ali ŞAHİN anlaşma 
konularını 33’den 11’e düşürdü. 
Bu durumda uzlaşmazlık zaptını 
imzalamanın da bir anlamı yoktu ve 
imzalamadık. Çünkü bugüne kadar 
düzenlenmiş olan bütün uzlaşmazlık 
metinlerinde anlaşma ve anlaşmazlık 
hususları ayrıntılı olarak yazılmış ve 
imzalanmıştı. Mehmet Ali ŞAHİN’in 
toplu görüşmelerde kabul ettiği, metnin 
imzalanması aşamasında reddettiği en 
önemli konu; UZLAŞTIRMA KURULU 

KARARLARININ BAĞLAYICI olması idi. 
Bu maddenin inkar edilmesi, gayri ahlaki idi. 
Bu sebeple, masa başı kazanımlarımızı yok 
sayan, 15 günlük süreci reddeden bir metni 
imzalamayı hem temsil ettiğimiz kamu 
çalışanlarına hem kendimize saygısızlık 
olacağı düşüncesiyle imzalamadık. 
Dikkat çekici olan, aynı hassasiyetle 
davranması gereken ve kendilerini sendika 
diye tanımlayan bir takım kuruluşların, 
başlangıçta çok kızmalarına, tepki 
göstermelerine rağmen sonunda bu metni 
imzalamalarıdır. Hükümete çok yakın olarak 
bilinen bu sendikanın, bir siyasi partiye 

yakın olmalarını sempati duymalarını 
anlayabiliriz ama bir sendikanın en yakını 
üyeleridir, sendikal faaliyetin amacı üye 
menfaatinin önde tutulmasıdır. 
Kendi üyelerine karşı yapılan bir haksızlığa 
suskun kalmak, onların kazanımlarının 
kaybedilmesine göz yummak, üstüne 
üstlük kaybedilen onca önemli sosyal 
talebimize rağmen, söz konusu metni 
imzalamayı bir başarı gibi takdim etmek 
ve bununla övünmek koskoca bir ayıptır 
ve BUNUN LİTERATÜRDEKİ ADI SARI 
SENDİKACILIKTIR.

6’da

UZLAŞMAZLIK METNİNİ NEDEN İMZALAMADIK

“ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU YENİDEN ELE ALINMALI”
Şuayip ÖZCAN:

devamı 6’da

EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ 
İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

ÜNİVERSİTEYE İLK ADIMININ 
MALİYETİ

AKP’YE SİYAH ÇELENK

YAPILAN MÜDÜR ATAMALARI 
İPTAL EDİLECEK

9’da

2’de

7’de

7’de

devamı 8’de
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Türk Eğitim-Sen üniversite çalışanları ve üniversite 
öğrencilerinin ekonomik durumunu ortaya koyan 
bir araştırma yaptı. 
Buna göre, şehir dışında ikamet eden bir öğrencinin 

üniversiteye ilk adımı atmasının maliyeti harç ücreti, yurt, yol, yemek, sosyal 
faaliyet, ders araç-gereçleri, kitap masrafı dahil en az 2 bin 27 YTL, ortalama 2 
bin 636 YTL’dir. Şayet öğrenci tek başına eve çıkacaksa o taktirde rakam 3 bin 
346 YTL’ye kadar çıkacaktır.
Öğrenci ikinci öğretimde okuyorsa, o zaman üniversiteye ilk adımın maliyeti 
daha da yükselecektir. Mesela; Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde okuyan 
ikinci öğretim öğrencisinin üniversiteye ilk adım atmasının maliyeti en 
az 3 bin 200 YTL, en fazla 4 bin 164 YTL’dir. Öte yandan ailesinin ikamet 
ettiği şehrin dışında öğrenimini sürdüren ve devlet yurdunda kalan bir 
üniversite öğrencisinin aylık temel harcaması 639 YTL’dir. Öğrenci 
ev kiralayıp, kendisini geliştirmek için de yabancı dil ve bilgisayar 
kursuna gidecekse o zaman bu rakam 2 bin 131 YTL’ye kadar çıkacaktır.  
 

BİR ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE İLK ADIMI ATMASININ VELİYE MALİYETİ

BARINMA

DEVLET YURDU
346,00Yurt Ücreti (3 Aylık) 171,00

Depozito 175,00
ÖZEL YURT

600,00Yurt Ücreti (Aylık) 500,00
Depozito 100,00
KİRALIK DAİRE

1.310,00Kira (Aylık) 550,00
Depozito 550,00
Elkt., Su, Tel., D.Gaz 210,00

GİYİM 500,00
DİĞER ( SOSYAL FAALİYET, ULAŞIM, YİYECEK) 532,00

DERS ARAÇLARI / KİTAP

SAĞLIK BİLİMLERİ
521,00Ders Araç Gereçleri 172,00

Kitap 349,00
EĞİTİM BİLİMLERİ

417,00Ders Araç Gereçleri 172,00
Kitap 245,00
FEN BİLİMLERİ

572,00Ders Araç Gereçleri 289,00
Kitap 283,00

KAYIT ÜCRETLERİ (HARÇLAR)

1. ÖĞRETİM
1-Tıp Fakültesi 483,00
2-Diş Hekimliği Fak. 403,00
3-Eczacılık Fak. 403,00
4-Teknik Eğt.Fak. 230,00
5-Mim.Müh.Fak. 317,00
6-Orman Fak. 258,00
7-Fen-Edb Fak. 232,00
8-Hukuk Fak. 256,00
9-İk.İdr.Bil.Fak. 256,00
10-İlahiyat Fak. 232,00
11-Eğitim Fak. 232,00
12-Mesleki Eğt.Fak. 232,00
13-Sağlık Eğt.Fak. 232,00
15-İletişim Fak. 232,00
16-Mes.Yük.Okulları 155,00
2. ÖĞRETİM
1-Müh.Mim.Fak. 1.250,00
2-Fen-Edb.Fak.(Fen Prg.) 1.047,00
3-Fen-Edb.Fak.(Edb.Sos) 791,00
4-Eğtim Fak. 839,00
5-İktisat Fak. 944,00
6-Teknik Eğt. Fak. 938,00
7-Yabancı Diller 4.881,00
8-Beden Eğt. Spr.Yük.Ok. 943,00
9-Meslek Yüksek Okulları 629,00

EN DÜŞÜK MALİYET 2.027,00
ORTALAMA MALİYET 2.636,00
BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN AYLIK MALİYETİ

BARINMA

DEVLET YURDU 57,00
Yurt ücreti 57,00
ÖZEL YURT 500,00
Yurt ücreti 500,00
KİRALIK DAİRE

760,00Kira (Aylık) 550,00
Elkt., Su, Tel., D.Gaz 210,00

KURS ÜCRETİ

YABANCI DİL (Aylık) 189,00
BİLGİLGİSAYAR
İşletmenlik (2 Ay) 400,00
Programcılık (5 Ay) 600,00

KİTAP, DERGİ 50,00
DİĞER ( SOSYAL FAALİYET, ULAŞIM, YİYECEK) 532,00
EN DÜŞÜK MALİYET 639,00
EN YÜKSEK MALİYET 2.131,00

 
TÜRKİYE’DE BİR PROFESÖR 1.322 EURO KAZANIRKEN, AB 
ÜLKELERİNDE 11 BİN İLA 22 BİN EURO ARASINDA KAZANIYOR...

Üniversitelerimizde görev yapan üniversite çalışanlarının durumu da örnek 
aldığımız Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çok gerisindedir. Ülkemizde devlet 
üniversitelerinde görev yapan kıdemli bir profesörün maaşı 1.322 euro iken, AB 
üyesi ülkelerde bu rakam 11.000-22.000 euro arasındadır. Yani AB ülkelerinde 
kıdemli bir bir profesör Türkiye’ye göre 8 ila 17 kat fazla kazanmaktadır. Yine 
ülkemizde 1. derecedeki bir doçent 846 euro kazanırken, AB ülkelerinde 6.600-
13.200 euro arasında ücret almaktadır. 3. derecede bir yardımcı doçentin maaşı 
Türkiye’de 687 euro iken, AB üyesi ülkelerde bu rakam 6.600-12.100 euro 
arasındadır. 
Ülkemizde 1. derecedeki bir öğretim görevlisi 634 euro maaş alırken, AB 
ülkelerinde 5.500-9.350 euro almaktadır. Türkiye’de 4. derecedeki bir araştırma 
görevlisi 529 euro ücret alırken, AB üyesi ülkelerde bu rakam 4.400-7.700 
euro arasındadır. Aynı uçurum üniversitede çalışan memurlar içinde geçerlidir. 
Türkiye’de 5. derecede bir memur 396 euro kazanırken, AB ülkelerinde 2.200-
3.300 euro arasında kazanmaktadır. Ülkemizde üniversitede çalışan bir hizmetli  
343 euro alırken, AB üyesi ülkelerde bu rakam 1.980-3.300 euro arasındadır.  
Yani AB ülkelerinde bir hizmetli Türkiye’deki meslektaşıa göre 6 ila 10 kat fazla 
üçret almaktadır. 

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ AYLIK NET ÜCRET DURUMU
ÜNVANLAR Türkiye (Euro) AB (Euro)
PROF. DR. (Kıdemli) 1.322 € 11.000€ - 22.000 €
PROF.DR. 1.216 € 9.900€ - 17.600 €
1.DERECEDE DOÇENT 846 € 6.600€ -13.200 €
3.DERECEDE YRD.DOÇENT 687 € 6.600€ -12.100 €
1.DERECEDE ÖĞR.GÖR. 634 € 5.500€ - 9.350 €
4.DERECEDE ARŞ.GÖR. 529 € 4.400€ - 7.700 €
5.DERECEDE MEMUR 396 € 2.200€ - 3.300 €
4.DERECEDE TEKNİSYEN 423 € 2.200€ - 3.850 €
HİZMETLİ 343 € 1.980€ - 3.300 €
 
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip 
ÖZCAN şöyle dedi: “Üniversiteye adım atmanın maliyeti ne yazık ki binlerce 
YTL’yi bulmaktadır. Özellikle şehir dışında ikamet eden öğrenciler ekonomik 
açıdan büyük sıkıntı yaşamaktadır. Kıt kanaat geçinen aileler de çocuklarını zor 
koşullarda okutmaktadır. Üniversite çalışanları da ekonomik kıskaç içindedir. 
AB üyesi ülkelerdeki üniversite çalışanları, Türkiye’de meslektaşlarından 6 
ila 17 kat daha fazla kazanmaktadır. Dolayısıyla hayat pahalılığının vurduğu 
öğrenciler ve üniversite çalışanları için en kısa zamanda ekonomik tedbirler 
alınmalıdır.”

ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE İLK ADIMININ MALİYETİ, 
2 BİN 27 YTL İLE 3 BİN 346 YTL ARASINDA DEĞİŞİYOR...
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Türk kamuoyu  –özellikle 2003 yı-
lında başlayan Irak işgaliyle bir-

likte-  bölgemizde yaşanan gelişme-
lerde ülkemizin figüran rolünü bile 
üstlenemediğini acıyla ve üzülerek 
görmektedir. Türkiye’nin bölgesel dış 
politik manevralarının, tavırlarının ve 
“Çizgilerinin”; Türkiye’nin öncelikli 
çıkarlarından ve hassasiyetlerinden 
beslenmediği alenen ortaya çıkmış 
bulunmaktadır.

Tabir yerindeyse, AB’ye endekslen-
miş Kıbrıs politikamız sayesinde 
KKTC’nin tasfiye planının son aşama-
sına gelinmiş bulunmaktadır. Türkiye 
kaynaklı ve destekli bu müdahale ile 
KKTC’de teslimiyet karşıtı siyasi un-
surların yönetimden uzaklaştırılması 
sağlandı. KKTC ve Türkiye’deki “Aynı 
yolun yolcuları” Türk Devletinin 
Kıbrıs politikasını ve yıllardır onun 
temsilcisi olan Denktaş’ı utanmazca 
rencide etmeye devam etmekteler. Tu 
kaka ilan edilen Devlet politikamızın 
yerine AB ve ABD projelerinin haya-
ta geçirilme süreci neredeyse tamam-
lanmak üzere.

Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilgili 
olarak milli ve duyarlı basınımızda 
yüzlerce değerlendirmeyi zaten görü-
yorsunuz. Türk kamuoyu bu ilişkinin, 
ülkemizin birliğe üye olması için bir 
uyum süreci olmadığını; aksine Türki-
ye gibi büyük bir pazarı kaybetmeme 
ve bu gücü mümkün olduğunca “tör-
püleyerek kontrol edilebilir” düzeyde 
tutmak için bir uyum süreci olduğunu 
gayet açık bir şekilde anlamış bulun-
maktadır.

Ekonomi ve dış politika yönetimimizi 
uluslar arası kuruluşlara ihale ettiği-
miz gibi; maalesef, en hayati mesele-
miz olan “Terör meselesi”ni de “Ko-
ordinatör” sıfatıyla ABD’ye endeksle-
miş bulunuyoruz.

ABD yönetimi, Türkiye’nin PKK ile 
mücadelesine etkin(!) destek vermek 
amacıyla, inisiyatifini kullanarak, 
emekli bir generalini “Koordinatör” 
olarak atadı. 

Peki “Koordinatör” ne iş yapar? 

Koordinatör, iki “Muhatap” arasın-
daki ilişkileri koordine eder. “Alış-
verişi” düzenler. Karmaşık ilişkilerde 
veya taraflar arasında anlaşmazlıklar 
söz konusu olduğunda bir “Ağabe-
ye” ihtiyaç duyulur. Bu ağır abi, iki 
tarafın bir mutabakatta buluşabilmesi 
amacıyla yeni ilişki kanalları ihdas 
eder ya da “Aaa, terbiyesizlik yapma-
yın. Oturun anlaşın. Yoksa ikinizin de 
kulağını çekerim haa!” kabilinden bir 
tavır ile sükuneti sağlar.

İşte, koordinatörün görevi amiyane 
tabirle bundan ibarettir. Bu açıdan 
baktığımızda PKK koordinatörünün 
anlamının vehametini daha fazla izah 
etmeye gerek yoktur sanırım. 

Olayın, bir diğer tehlikeli ve tiksin-
dirici muhtemel sonucu, bu uygu-
lamayla; adeta ABD, Türkiye Cum-
huriyeti ve PKK üçgeninde yeni bir 
“Diplomatik İlişki” vücuda getirilmiş 
olacaktır. Bu iddiamızı erken ve ağır 
bir itham olarak karşılayacak olanla-
ra; Ralston’un Barzani’yle yaptığı gö-
rüşmeyi ve bu görüşmede Barzani’nin 

“Bu konuda arabulucu olabilirim” 
söylemini hatırlatmak isteriz. Uygu-
lama üzerindeki ilke tartışmalarını bir 
yana bırakalım, sadece bu görüşme 
bile bizim iddiamızı doğrulayan en 
basit gerçektir. 

Yaptığı katliamlar ve faaliyetleriyle 
suçu sabit olan terör örgütüyle mü-
cadele şekli ve araçları bellidir. Ne 
yapılması gerektiği de hiç tartışma 
götürmeyecek kadar açıktır. Hal böy-
leyken, bir koordinatör atayarak terör 
örgütüyle bir nevi “Diplomasi” yön-
temi oluşturarak ilişki mi kurulacak-
tır? Böylesine bir girişimin dolaylı da 
olsa hain örgütü “Tanıma” ve onunla  
“Muhatap olma” anlamı taşıyacağı 
görülmemekte midir? Bu durumu do-
ğuran süreçte yapılanları gaflet, se-
bep olanları da en hafif deyimle “Ga-
fil” olarak nitelendirmeliyiz. Gelinen 
nokta, terör örgütünün ve arkasındaki 
güçlerin yıllardır ulaşmaya çalıştıkları 
bir hedeftir. Türkiye, binlerce şehidini 
ve yüz milyar dolarını, bölücü unsur-
lar bu hedefe ulaşamasınlar diye ver-
medi mi? 

Yazıklar olsun..!

Bu noktada kimi okurlarımızın aklına 
“ABD, PKK ile mücadelede inisiyatif 
hakkını nereden buluyor?” diye bir 
soru gelebilir. Bu tavır; ilkeli, özgüven 
sahibi, devletinin gücüne ve mensup 
olduğu büyük milletin irfanına güve-
nen her Türk evladı için son derece 
doğal bir reflekstir.

Ancak tabiat boşluğu sevmez. Siz 
meydanı boş bırakırsanız; birileri ge-

lir ve sizin adınıza, sizin meseleniz-
de  “Taraf” olurlar. Siz de aval aval 
bakarsınız.

“Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Baş-
kanlarından bir tanesiyiz” diyerek 
senaryonun sahiplerine açık çek su-
narsanız olacağı buydu işte. Şimdi 
demek istiyorlar ki, “BOP bölgesel 
barış için(!) önemli bir proje. Bu pro-
jenin hayata geçirilmesi için bölgede-
ki tüm aktörlerin sorumluluk alması 
gerekiyor. Bu anlamda, her ne kadar 
bir terör örgütü olsa da biz PKK’ya da 
oyunda bir rol vereceğiz. Dolayısıyla 
PKK konusunda, Türkiye olarak sizin 
tek yanlı inisiyatif kullanmanıza izin 
veremeyiz. Türkiye’nin öncelikli çı-
karları diye tutturarak bir çuval inciri 
…. etmeyin. Kendi başınıza iş yap-
mayın, uyumlu ve sabırlı olun. Zaten 
biz koordinasyonumuzla öylesine gü-
zel bir organizasyon yapacağız ki, bir 
dönem sonra bölücü-ayrılıkçı hare-
ketin PKK’ya da ihtiyacı kalmayacak. 
Ama o koşullar sağlanana kadar bir 
miktar daha can kaybı vereceksiniz. 
Fakat bunu da fazla büyütmeyin. Ha-
mama giren terler. Takdir edeceğiniz 
gibi bazı görevler ‘Yan gelip yatma 
yeri değildir’. 

Kıymetli okuyucular acı mizah bu. 
Ülkemiz ve bölgemiz üzerine kurgu-
lanan büyük operasyonun asıl ger-
çekliğinin algılanması bu kadar basit. 
Yeter ki, insanımız ve daha önemlisi 
ülkemizi yönetenler “Doğru Taraftan” 
bakabilsinler.

TALİP GEYLAN

Genel Dış İlişkiler ve Basın SekreteriABD’Lİ RALSTON PKK ELÇİSİ Mİ?

Uzlaştırma Kurulu kararları doğrultusunda Tür-
kiye Kamu Sen ve Memur Sen Hükümetle tekrar 
masaya oturmuştu. 21 Eylül 2006 tarihinde yeni 
bir teklif getirmek için süre isteyen Mehmet Ali 
ŞAHİN, 22 Eylül 2006 Cuma günü saat 15:00’da 
yapılan toplantıya 3+3 zam teklifi ile geldi.  
Sendikalarımız bu zam teklifinin kabul edilemez 
olduğunu belirterek, üzerinde anlaşılan 33 konu-
nun uzlaşmazlık zaptında yer almasını istediler.
Bu konuda Mehmet Ali Şahin, bürokratlar ve Tür-
kiye Kamu Sen arasında bir tartışma yaşandı.

Tartışma sonucunda Türkiye Kamu Sen’den 2, 
Memur Sen’den 1, Hükümet tarfından 3 kişiden 
oluşan bir komisyon kurularak çalışma yapma-
sı benimsendi.Ancak, alınan bu kararra rağmen 
Mehmet Ali ŞAHİN bürokratlarla bir odaya çeki-
lerek, tek taraflı olarak bir metin oırtaya çıkardı.
Tek taraflı olarak hazırlanan bu metinde üzerinde 

anlaşılan 33 madde yerine 11 madde yer almış, 
10 madde ise üzerinde çalışma yapılması gere-
kenler başlığı altında yazılmış, 12 madde ise yok 
sayılmıştı. Türkiye Kamu Sen ve bağlı sendikalar 
bunun kabul edilemez olduğunu, masa başında 
kazandıklarımızı kaybetmek anlamına geldiği-
ni belirterek uzlaşmazlık metnini imzalamadılar. 
Memur Sen temsilcileri de bu zaptın imzalanma-
ması gerektiğini ve imzalamayacaklarını belirttiler 
(Ancak daha sonra ne olduysa Memur Sen’in bu 
zaptı imzaladığı açıklandı, yani Memur Sen, masa 
başı kazanımlarımızı yok sayan bu metni her ne-
dense imzalamıştı.)

Türkiye Kamu Sen’in teklif ettiği maddelerden 
birisi;” Terör olaylarında şehit ve gazi olan kamu 
çalışanlarının asker ve polisler gibi değerlendiril-
mesine dairdi”Bu konuda tepki gösteren Bakan 
ŞAHİN;” Çatışmada ölen asker, polisle memur-

ları aynı sayamayız ne şehidiymiş” anlamında 
ifadeler kullandı.Yani Sayın ŞAHİN bu ifadeler-
le vahşice şehit edilen öğretmenlerimize, kafası 
parçalanarak öldürülen, bayrak direğine asılarak 
şehit edilen öğretmelerimize ve diğer kamu gö-
revlilerine şehitlik mertebesini uygun görmemişti. 
Bunun üzerine Şahin’e Türkiye Kamu Sen tem-
silcileri sert tepki gösterdi;”Kimin şehit  oldu-
ğuna siz karar veremezsiniz, bunların tek suçu 
ellerinde silah olmadan öldürülmelerimidir, bu 
söyledikleriniz siyaseten sizi bağlayacak sözler-
dir, sözlerinizi düzeltiniz, görev başında öldürü-
len ,ülkeye hizmet etmekten başka hiç bir gaye-
si olamayan bu insanlar elbette şehittir” dediler. 
Türkiye Kamu Sen temsilcileri Mehmet Ali 
ŞAHİN’e;” bu zaptı biz imzalamıyoruz, siz imza-
layınız diyerek” toplantıyı terk ettiler.

MEHMET ALİ ŞAHİN KAMU GÖREVLİLERİNE 
ŞEHİTLİK MERTEBESİNİ UYGUN GÖRMEDİ
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Hiç şüphe yok ki, bir ülkenin top ye-
kün kalkınabilmesinin ön koşulu ve 

itici gücü eğitimdir. Bu bağlamda, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 21. yüzyılın lider ülkesi 
olabilmesi için; nesillerimizin, içeriği ve 
hedefleri bakımından milli, yöntemi ve 
araçları açısından bilimsel ve çağdaş bir 
eğitim sistemiyle yetiştirilmeleri  tartışıl-
maz bir gerekliliktir. 
Gelişen eğitim teknolojileri ve hızla deği-
şen dünya koşulları doğrultusunda; eğitim 
sistemimizin ve kurumlarımızın revize 
edilmesi, zamanın ve toplumun ihtiyaç-
larını karşılayabilecek niteliklerle donatıl-
ması ivedilikle yerine getirilmesi gereken 
görevlerin başında gelmektedir. Bunlar 
yapılmadığında ise hem eğitim sistemimiz 
ve hem de eğitim kurumlarımızın kendisi, 
toplumsal kalkınmanın önünde bir engel 
olabilmektedir.
Ancak bu noktada kesinlikle unutulma-
ması gereken önemli husus; toplumsal, 
bilimsel ve çağdaş ihtiyaçlar dikkate alı-
narak; gerçekci ve milli hedefler doğrul-
tusunda değişiklikler yapılması gereklili-
ğidir.
İşte bu gereklilikten hareket ederek söz 
konusu kanun tasarısı üzerindeki endişe 
ve çekincelerimizi sizlerle paylaşmak is-
tiyoruz.
Öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer 
bir çok uygulamasında olduğu gibi yine 
kapalı kapılar arkasında ve masa başında 
bu tasarıyı hazırladığını ifade etmek isti-
yoruz. Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin 
Çelik, komisyon görüşmelerinde her ne 
kadar “Katılımcı anlayışla hazırlanmış bir 
tasarı söz konusudur” demiş olsa da, bu-
nun gerçeği yansıtmadığını belirtmek is-
teriz. Bunun en başlıca göstergesi; Eğitim, 
Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda yet-
kili ve yaklaşık yüz elli bin eğitim çalışanı 
üyesi olan sendikamıza görüşünün dahi 
sorulmamış olmasıdır. Acaba sayın Çelik 
hangi “Kuruluşlarla” işbirliği yaparak id-
dia ettiği katılımcılığı sağlamıştır merak 
ediyoruz.
Anayasamızın da çok açık bir şekilde ifa-
de ettiği gibi eğitim, Devletin ifa etmesi 
gereken bir kamu hizmetidir. Sosyal Dev-
let, vatandaşlarının eğitim hizmetlerinden 
faydalanabilmeleri için gerekli sistemi ve 
kurumları, bir fırsat eşitliği içerisinde ay-
rım yapmaksızın sunmakla yükümlüdür. 
Ancak biliyoruz ki, ekonomik yetersizlik-
ler ve yıllardır yapıla gelen yanlış uygu-
lamaların neticesinde eğitim hayatımızda 
bir çok sıkıntı yaşanmaktadır. Bugün ülke-
mizde eğitim araçları, derslik ve öğretmen 
eksikliğinden dolayı yüz binlerce çocu-
ğumuz heder olmaktadır. Sağlıklı eğitim 
ortamı oluşturulamayan kalabalık sınıflar, 
maddi sıkıntılarından ötürü ailelerinden 
yeterince ekonomik katkı alamayan mil-
yonlarca öğrencimiz ve aldıkları ücretle 
geçimlerini bile sağlamakta zorlanan yüz 
binlerce eğitim çalışanı yaşanan sıkıntının 
mağdur sonuçlarıdır.
Son zamanlarda kamu oyuna yansıdığı 
üzere; asgari ücretle çalışan bir vatanda-
şımız bir tek çocuğunun okul ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için, neredeyse yemeden 
içmeden iki aylık maaşını harcaması ge-
rekmektedir. 
Daha örneklerini sayfalarca sıralayabi-
leceğimiz bu durumlar ülkemizin acı bir 
gerçeği iken, hükümetimizin özel okul-

lara gidecek öğrenci velilerine 1000 YTL 
katkı sağlamasını ve kredi faizlerinin %50 
sini ödemesini “Sosyal Devlet” gerekliliği 
olarak sunmasını bir traji-komedi olarak 
görüyoruz. Çünkü; en düşük özel okul 
ücretlerinin 6-7 bin YTL’den başladığı 
ülkemizde, çocuğunu özel okulda oku-
tanlar zaten gelir düzeyi yüksek ailelerdir. 
Acaba Hükümetimiz bir araştırma yapmış 
mıdır? 1000 YTL katkı sağlandığında me-
mur, işçi, çiftçi ve esnaf ailelerimizden 
yüzde kaçı çocuğunu özel okula kaydet-
tirebilecektir. Aylık ücretleriyle ailelerinin 
geçimlerini bile sağlamakta zorlanan bu 
kesimler için değişen hiçbir şey olmaya-
caktır. Söz konusu katkı; hükümetimizin 
-diğer bir çok örnekte olduğu gibi- gelir 
düzeyi yüksek belirli bir kesime desteği 
olacaktır. Oysa ki, Sosyal Devlet olmanın 
gereği, tüm vatandaşların kamu hizmetle-
rinden eşit bir şekilde yararlanabilmesini 
ve insanca yaşayabilecekleri bir ekono-
mik standarta kavuşturulmasını sağlamak; 
toplum kesimleri arasında hiçbir ayrımcı-
lığa zemin hazırlamamaktır. 
Hükümetimiz şu gerçeği iyi görmelidir ki; 
sokak çeteleri, uyuşturucu, bali ve diğer 
bir çok kötü alışkanlıkların cenderesinde, 
aileden yoksun binlerce sokak çocuğuna, 
ailelerinin ekonomik sıkıntılarından dola-
yı okula gidemeyen ve küçük yaşta çalıştı-
rılmak zorunda bırakılan on binlerce yav-
rumuza 1000 YTL katkıda bulunulursa, 
işte o zaman gerçekten “Sosyal Devlet” 
olmanın gereği yerine getirilmiş olacaktır.
Öte yandan daha önce sözleşmeli öğ-
retmenlik uygulamasında gündeme ge-
tirdiğimiz endişelerimizi bu tasarıda da 
görüyoruz. “Eğitimde özelleştirmenin” 
kapılarının bu uygulamada da aralandığı 
endişesini taşıyoruz. Ülkemizde eğitime, 
ihtiyacın çok altında bütçe ayrılırken, 
okullarımıza yeterince ödenek verilmez-
ken, bir çok bölgemizde derslik yeter-
sizliğinden dolayı birleştirilmiş sınıflarda 
eğitim verilmeye çalışılırken, maddi sıkın-
tılardan dolayı kurumlarımızda personel 
eksikliği yaşanırken özel okulların teşvik 
ediliyor olması manidardır. Özel okulla-
rın ekonomik gelirleri ve destekleri devlet 
okullarından kat kat fazla bulunmakta-
dır. Bu nedenle söz konusu bu okulların 
eğitim araç-gereçleri, eğitim ortamları 
ve imkanları devlet okullarına oranla ol-
dukça üst düzeydedir. Hal böyleyken bu 
tasarıyla özel okulların elektrik, doğalgaz 
ve su vs. tarifeleri devlet okulları seviyesi-
ne çekilmektedir. Daha önce de bilindiği 
üzere özel okul sahiplerine vergi indirim-
leri sağlanmış idi. Bu noktada özel okul 
sahiplerine gösterilen bu ihtimamın nede-
ni merak edilmektedir. 
Eğitimdeki sıkıntılar gündeme getirildiğin-
de, yetkililer tarafından ülkenin imkanları-
nın sınırlı olduğu gerekçesi öne sürülmek-
tedir. O halde ülkemizin kıt kaynakları 
neden amaca hizmet etmeyecek şekilde 
kullanılmaktadır? Özel okula giden öğ-
renci sayısını artırmak amacıyla bir teşvik 
olarak yapıldığı iddia edilen bu düzen-
lemeyle harcanacak trilyonların, devlet 
okullarındaki bir kısım eksiklikleri gidere-
bileceği görülmemekte midir? Bu sayede 
bir avuç üst gelir grubu yerine milyonlar-
ca muhtaç ailenin ihtiyaçlarına cevap ve-
rilebileceği fark edilmemekte midir? 
Bilindiği üzere ülkemizde öğretim birli-
ği esastır ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu 

gerçekleştirmek ve denetlemekle yü-
kümlüdür. Okullarımızdaki müfredat 
ve programlar MEB’nın ilgili kuruluşları 
tarafından hazırlanır ve okullarımız ve 
öğretmenlerimiz bunu uygulamakla so-
rumludurlar. Ancak bu kanun tasarısıyla 
garip bir uygulama hayata geçirilecektir. 
Tasarının 6. maddesinde “…özel öğretim 
kurumlarında Bakanlıkça onaylanan öğre-
tim programı ve haftalık ders çizelgesi uy-
gulanmakla beraber, günümüzün değişen 
ve gelişen şartları dikkate alınarak özel 
öğretim kurumlarınca, Türk Milli Eğitimi-
nin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak 
hazırlanan öğretim programları ve hafta-
lık ders çizelgelerinin bakanlıktan onay 
almak şartıyla kurumlarda uygulanabi-
leceği belirtilmiştir.” Denmektedir. Bura-
da iki önemli nokta vardır: Ya MEB özel 
okullara “Öğretim birliğine” aykırı olarak 
ayrıcalık tanımaktadır, ya da MEB kendi 
deyimleriyle “…günümüzün değişen ve 
gelişen şartlarını” dikkate alarak değişik-
lik yapmadan programlarını uygulamakta 
ve çocuklarımızı heder etmektedir. Eğer 
programlar gelişen şartlara göre istendi-
ğinde değiştirilebilecekse, bu hak neden 
devlet okullarına tanınmamaktadır?
Öte yandan önemli bir hususta şudur: Bi-
lindiği üzere eğitim şuralarında alınan bir 
çok karar ve MEB idarecilerinin defalarca 
dile getirdiği gibi ülkemizin eğitim hedef-
lerinin başında mesleki ve teknik eğitimin 
%65’ler oranına çekilmesi, okul önce-
si okullaşma oranının AB standartlarına 
yaklaştırılması gelmektedir. Dolayısıyla 
ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarının da 
bu hedefler doğrultusunda uygulamalar 
yapması bir zorunluluktur. Acaba MEB, 
şimdiye kadar bu konuda özel okulların 
yaptıkları çalışmaları tespit etmiş midir? 
Ancak görüyoruz ki, tasarıda bu doğrul-
tuda bir h.küm bulunmamaktadır. Demek 
ki, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim he-
deflerine ulaşılması yolunda yeterli hassa-
siyeti bulunmamaktadır. 
TBMM Genel Kurulunda görüşülecek 
olan kanun tasarısındaki çok önemli diğer 
bir konu da “Yabancılar Tarafından Açılan 
Okullar ve Azınlık Okulları” hususlarında-
ki düzenlemelerdir. Özellikle söz konusu 
bu okulların idare kadrosunda yapılan 
değişiklikler büyük endişe vericidir. Bi-
lindiği üzere mevcut uygulamada Müdür 
Başyardımcısının Türk olma zorunluluğu 
vardır. Ancak tasarıyla bu değiştirilmekte-
dir. Tasarının 8. maddesinde “Türkçe’den 
başka dille öğretim yapan ve yabancılar 
tarafından açılmış bulunan özel okulla-
rın kurucuları ile müdürlerinin; Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe 
kültür dersleri öğretmenliği yapma niteli-
ğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden 
birini, Türk müdür başyardımcısı olarak 
çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe 
önerecekleri, Türkçe veya Türkçe kültür 
dersleri öğretmeni bulunmaması halinde, 
okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi 
görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğ-
retmenlere de  bu görevin verilebileceği 
belirtilmiştir” denilmektedir.
Bu noktada, Milli Mücadele döneminde 
büyük Atatürk’ün ülkemizdeki yabancı 
okullarla ilgili sözünü hatırlatmak isteriz. 
Başöğretmen diyor ki, “Bunlar mektep 
değil, memleketimizde düşmanın işgali 
altındaki kalelerdir.” Yine siyasi geçmi-
şimizin önemli politikacılarından Kasım 

Gülek’in, kendisinin de okuduğu Robert 
Koleji hakkındaki; “Robert Koleji, mis-
yoner mektebi idi. Her gün İncil okutur-
lardı.” değerlendirmesi de ibretliktir. Öte 
yandan, Karadeniz Bölgesi’nde Pontus 
devleti kurmak için haince faaliyet yü-
rüten Trabzon Metropolitinin, İzmir’de 
işgalci Yunan ordusunu çiçekler ve alkış-
larla karşılayan İzmir Metropolitinin Hey-
beliada Ruhban Okulunda yetiştirildiği 
de göz ardı edilmemelidir. Böylesine bir 
durumda bu okullardaki Türk idarecinin 
ortadan kaldırılması iyi düşünülmelidir. 
Sayın Hüseyin Çelik tasarıyı savunurken 
“…denetim mekanizmasının sıkı bir şekil-
de işleyeceğini.” söylüyor. Sayın Bakana 
sormak istiyoruz: Bu okulların bütün sı-
nıflarına, koridorlarına, depolarına, ida-
re odalarına canlı yayın kamera sistemi 
yerleştirerek mi sıkı denetimi sağlayacak-
sınız? Yoksa, henüz kamu oyunun bilme-
diği yeni bir denetim mekanizması mı icat 
ettiniz de ona güveniyorsunuz?

Dile getirdiğimiz bu hususun tasarının en 
hayati eksikliği olarak görüyoruz. Bu yan-
lış uygulama, yalnız öğretim birliğimizi 
değil; geçmişimizde acı örneklerini defa-
larca yaşadığımız şekilde, milli birliğimizi 
de tehlikeye sokacak faaliyetlere zemin 
hazırlayacaktır.

Tasarının çok önemli bir diğer yönü de 
arazi ve mülk edinme meselesidir. Tasarı-
nın 5. maddesi, yabancılar tarafından açı-
lan okulların; arazi edinmelerini, arazile-
rini genişletebilmelerini, bina ve taşınmaz 
mal sahibi olmalarını ve bunları vakıflara 
devredebilmelerini düzenliyor. 

Bilindiği üzere yabancıların ülkemizde 
toprak ve mülk edinmeleri için yapılan 
düzenlemeler son zamanlarda kamuo-
yunda çok tartışılmakta ve vatandaşları-
mız tarafından da tedirginlik ve tepkiyle 
karşılanmaktadır. Toprak satışına sınır-
lamalar getirildiği iddia edilse de bir ta-
kım yerli paravan şirket ve şahıslar eliyle 
yabancı unsurların bu sınırları çok rahat 
bir şekilde aştıkları şeklinde kamuoyunda 
yerleşik ve haksız olmayan bir kanaat ha-
kimdir. İşte bu anlamda, özel okulların da 
bu amaçla kullanılabileceği gözden kaçı-
rılmamalıdır. Önümüzdeki süreç göstere-
cektir ki; uzun yıllardır var olan Heybelia-
da Ruhban Okulu dahi hali hazırda yeter-
li öğrenci sayısını yakalayamamışken, bu 
düzenlemeden sonra ülkemizin değişik 
bölgelerinde mantar gibi yabancı özel 
okullar türeyecektir. Bu girişimlerin eğitim 
kaygısıyla yapılmayacağı da aşikardır.

Türkiye’nin geleceğini yetiştiren Türk Eği-
timcileri olarak; Türkiye’nin geleceğini 
kurgulayan değerli milletvekillerimizin en 
doğru kararı vereceğine yürekten inanıyo-
ruz.

*(Bu metin 19 Eylül 2006 tarihinde tüm 
milletvekillerine Genel Başkan tarafın-
dan mektup olarak gönderilmiştir.Yazıda 
ifade edilen 1000 YTL devlet desteğinin 
dışındaki dikkat çekilen hususlarla birlik-
te tasarı 26.09.2006 tarihinde TBMM’de 
AKP’nin oylarıyla kabul edilmiş ve ka-
nunlaşmıştır.)

Şuayip ÖZCAN

Genel Başkan
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YASA TASARISI NE GETİRİYOR?
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HÜKÜMET VE MEMURLAR(I) ANLAŞTI..!
Memur-Sen hükümetle anlaştı..!

Kamu oyunun çok yakından takip ettiği üzere toplu 
görüşmelerde bir anlaşma sağlanamamıştır. Mehmet 
Ali ŞAHİN’in kabul etmediği sosyal taleplerimiz uz-
laşmazlık metninde yer almadığı için, ayrıca maaş 
artışlarında getirilen teklifin kabul edilemez olma-
sından dolayı Türkiye Kamu Sen uzlaşmazlık zaptı 
imzalama gereği duymaksızın toplantıdan çıkmıştı. 
33 konuda anlaşma sağlanmasına rağmen bu konu-
lardan sadece 11 tanesinin metinde yer alması, 10 
tanesinin sonradan değerlendirilecek konular başlığı 
altında yazılması, üzerinde  anlaşılan 12 konunun 
yok sayılması bu sonucu getirmiş, gerek Mehmet 
Ali ŞAHİN gerekse Türkiye Kamu Sen birlikte salo-
nu terk etmişti.Metinde yer almayan konuların en 
önemlisi, UZLAŞTIRMA KURULU KARARLARI-
NIN BAĞLAYICI OLMASI ile ilgili konudur.Türki-
ye Kamu Sen bu konunun metinde yer alması için 
ısrarcı olmuş ancak Kamu İşveren Kurulu ve M. ALİ 
ŞAHİN daha önce üzerinde mutabakat sağlanan bu 
maddeyi inkar etmişlerdir.

Memur Sen temsilcileri, bilhassa BEM BİR SEN Ge-
nel Başkanı kesinlikle böyle bir metni imzalamaya-
cağını söylemesine rağmen, daha sonra bu metni 
imzalamış ve kamuoyuna bir başarı gibi takdim et-
mişlerdir.

Mehmet Ali ŞAHİN’in Türkiye Kamu Sen temsilcile-
rine dağıttığı metinde anlaşılan konular 11, üzerinde 
çalışılacak konular 10 adetti ( bu metin elimizde bu-
lunmaktadır) ancak MEMUR SEN sitesinde yayınla-
nan ekte bulunan metinde anlaşılan konular 11’den 
21’e çıkarılmış, 10 konu ise üzerinde çalışılacak 
konular olarak yazılmıştır. Yani Türkiye Kamu Sen 
dağıtılan metni imzalamayacağını belirtip, salondan 
çıktıktan sonra üzerinde anlaşılan konuların sayısı 
birdenbire 10 artarak 21’e çıkmıştır. Burada ya bir 
aldatmaca söz konusudur, ya da hükümetle danı-
şıklı dövüş söz konusudur. MEMUR-SEN’’in yetkili 
konfederasyon olmadığı halde imza attığı (her ney-
se) metinin bir karalama kâğıdından daha ileri bir 
değeri de yoktur zaten. Fakat hükümetin emir ve 
direktifiyle nasıl hareket edildiğinin, kamu çalışan-
larının nasıl pazarlandığının bir belgesi olması açı-
sından önemlidir.

MEMUR SEN sitesinde yayınlanan aşağıdaki metin 
incelendiğinde anlaşılan konuların 11. maddesiy-
le, üzerinde çalışılacak konular başlığı altındaki 5. 
maddesinin aynı olduğu görülecektir. Bu madde 
banka promosyonlarıyla ilgilidir ve teklif Türkiye 
Kamu-Sen’e aittir. Bu durum hükümet ve Memur-
Sen tarafından hazırlanan metnin ne kadar ciddiyet-
le(!) kaleme alındığının açık bir göstergesidir. Aynı 
maddenin hem anlaşılan konular hem de üzerinde 
çalışılıp karar verilecek konular içinde yazılması ta-
rafların ciddiyetsizliğini net olarak göstermektedir. 
Bilindiği üzere memurlara % 25 oranında zam yapı-
lacağı açıklaması da MEMUR SEN’e aittir. Ama zam 
oranı % 25 değil 3+3 olmuştur. Toplu görüşmenin 
böylesine anlamlı sonuçlanması SARI SENDİKACI-
LIĞIN, YARDAKÇILIĞIN, MEMURU HÜKÜMETE 
PAZARLAMANIN en güzel ve ibretlik örneklerini 
tüm kamu çalışanlarına göstermiştir.

Dolayısıyla böylesine ciddi(!) bir metnin imzalan-
ması ve bunun şerefi(!) MEMUR SEN’e aittir!!! 

11 hizmet kolundan sadece 2 tanesinde yetkili olan 
bir sendikanın bütün yetkili sendikaları bilhassa 8 
hizmet kolunda yetkili Türkiye Kamu Sen’in masa-
yı terk etmesinden sonra büyük bir başarıya imza 
atması ve 3+3 lük bir zammı elde etmesi ayakta al-
kışlanmalıdır!!!(?) Ayrıca Devlet Bakanı Mehmet Ali 
ŞAHİN’i de MEMUR SEN ile imzaladığı bu metin-
den dolayı kutlamayı(!) ihmal etmemeliyiz!!!

M.Ali ŞAHİN ile MEMUR-SEN’in büyük bir BA-
ŞARI(!) göstererek imzaladığı anlaşma aşağıda-
dır. (Bu maddeler (esası 33 maddedir ve diğerleri 
M.A.Şahin tarafından çıkartılmıştır) zaten Türkiye 
Kamu-Sen tarafından masada hükümete kabul etti-
rilmişti, ancak Türkiye Kamu-Sen ücret artışındaki 
aldatmacadan dolayı bu maddeleri yetersiz bulmuş 
ve görüşmeden çekilmişti.)

Kaynak: www.memursen.org.tr
Eklenme Tarihi : 23.09.2006 
h t t p : / /www.memur sen .o rg . t r / habe r ioku .
asp?kategori=1&id=1028##

(MEMUR SEN’İN İMZALADIĞINI AÇIKLADIĞI VE 
SİTELERİNDE YAYINLANAN METİNDİR.)

TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BENİMSE-
NEN HUSUSLAR

1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanu-
nunun toplu görüşmelerde dile getirilen aşağıdaki 
hususlar çerçevesinde ilgili maddelerinin değiştiril-
mesi ve buna ilişkin taslağın hazırlanması;

a) Kurum İdari Kurulu toplantılarına işlerlik kazan-
dırılması,

b) 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi-
ne tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin 
kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine 
imkan sağlanması,

c) Şube başkanlığı kurulamayan illerde en çok üye-
ye sahip üç konfederasyona bağlı sendika il temsil-
cilerine haftada bir gün izin verilmesi hususunun 
değerlendirilmesi,

2- 657 Sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin 
değiştirilerek itirazların disiplin kuruluna yapılması,

3- Resmi tatillerde il dışına çıkışta izin alınması uy-
gulamasına son verilmesi,

4- Devlet Personel Başkanlığında “Kamu Görevlileri 
Sendikaları Dairesi Başkanlığı” nın kurulması,

5- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği 
artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler 
düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu 
hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla iş-
birliği içinde çalışmalarda bulunulması amacıyla bir 
genelge yayımlanması,

6- Milli Savunma Bakanlığı ile askeri kurumlarda ça-
lışmakta olan sivil memurların kapsama alınmasıyla 
ilgili olarak, kurumlardan alınacak görüş doğrultu-
sunda bu personelin sendika üyeliğine ilişkin yasa-
ğın değerlendirilmesi,

7- Kendi isteği ile Tasarrufu Teşvik Fonundan ayrı-
lanların durumunun netleştirilmesi amacıyla Hazine 
Müsteşarlığınca çalışma yapılması,

8- Kurum içi yer değişikliklerinde şehit eşlerinin 
özür grubu kapsamına alınması,

9- KEY Hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanun tasa-
rısı ile ilgili olarak konfederasyonların görüşlerinin 
alınması,

10- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-
meliğinin uygulanmasına ilişkin olarak bir genelge-
nin yayımlanması,

11- Memur maaşlarının nakden ödendiği bankalar-
ca verilen promosyonların değerlendirilmesi, (Bu 
madde aşağıda açıklanan 2. bölümün 5. maddesiyle 
aynıdır, bu metnin nekadar ciddi hazırlandığını çok 
net göstermektedir.)

12- 2006 yılında % 2.32 lik enflasyon farkının öden-
mesi,

13-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 40. maddesinde tarif edilen fiili hizmet 
süresi zammı (yıpranma payı) kapsamına beledi-
yelerde çalışan itfaiye ve zabıta personelinin dahil 
edilmesi için gerekli çalışmanın yapılması,

14- Uyarma ve kınama cezalarına da yargı yolunun 
açılması,

15- Büyükşehir kapsamında olan belediye zabıtala-
rının ücretlerinin Büyükşehir Belediye Zabıtaları ile 
aynı düzeyde ücret ödenmesi için gerekli düzenle-
menin yapılması,

16- Belediyelerden diğer Kurumlara naklen geçiş-
lerde haksız şekilde uygulanan “açıktan atanma” 
prosedürü “normal nakil” olarak değiştirilmesi için 
gerekli düzenlemenin yapılması,

17- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 maddesi, 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. 
Maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
36. Maddesinde yer alan “Yıl içinde ceza almamış 
personelin tamamına yılda dört defa ikramiye öde-
nir” şeklinde ikramiyelerin ödenmesinde Encümen 
kararı ve Yönetim Kurulu Kararı’ndan önce Kurum 
İdari Kurulu görüşünün alınması şeklinde düzenle-
menin yapılması,

18- Kamu Görevlilerinin görevleri gereği hafta ta-
tillerinde ve bayram tatillerinde çalıştığı günlere ait 
mesai ücretlerinin ödenmesi,

19- Belediyelerden diğer kurumlara naklen geçiş-
lerde haksız şekilde uygulanan “açıktan atanma” 
prosedürü “normal nakil” olarak değiştirilmesinin 
düzenlenmesi, 

20- Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında 
alabilmeleri için gerekli bağlayıcı tedbirlerin alın-
ması için bir genelgenin yayınlanması,

21- itfaiye araçlarının ve ambülanslarının kaskoları-
nın yaptırılarak trafiğe çıkarılması.

TARAFLARCA ÜZERİNDE ÇALIŞILARAK SONU-
CUNA GÖRE HAREKET EDİLMESİ ÖNGÖRÜLEN 
HUSUSLAR

1- Özelleştirilen kuruluşlardan diğer kamu idareleri-
ne nakledilen personelin mali haklar kapsamı dışın-
daki durumlarının gözden geçirilmesi,

2- Kamu görevlilerinin görev yeri dışında almak du-
rumunda oldukları ilaçların bedellerinin mahallinde 
ödenmesi,

3- Denge tazminatındaki aksaklıklar ve sözleşmeli 
personelin sorunlarının ele alınması,

4- 2489 Sayılı Kefalet Kanununa göre yapılan ke-
sintilerin durdurulması ve yapılan kesintilerin günün 
şartlarına göre nemalandırılarak hak sahiplerine 
ödenmesi,

5- Memur maaşlarının nakden ödendiği bankalarca 
verilen promosyonların değerlendirilmesi,

6- Sağlık çalışanlarının askerlik görevlerini eleman 
temininde güçlük çekilen yerlerde yapabilmelerinin 
sağlanması,

7- Fazla mesai uygulamaları ile fazla mesai ücretle-
rinin gözden geçirilmesi,

8- Döner sermayelerin yeniden yapılandırılması ile 
ilgili çalışmalarda konfederasyonların da görüşleri-
nin alınması,

9- Kamu Etik Yönetmeliğinin 7, 20 ve 21 inci mad-
deleri ile ilgili olarak Başbakanlıkça gerekli çalışma-
ların yapılması,

10- Hizmet kollarının sorunları ile ilgili sendikalarca su-
nulan dosyaların gözden geçirilerek değerlendirilmesi. 
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2006-2007 Eğitim Öğretim 
yılının başladığı 18 Ey-
lül  bugün Türk Eği-
tim-Sen’in başlat-
tığı eylem geniş 
katılım buldu.

Çünkü:
Eğitim çalı-
şanları dağ 
gibi birik-
miş sorun-
larla görev 
başı yapa-
c a k l a r d ı . 
Üstelik “Öğ-
retmen az ça-
lışıyor, çok para 
alıyor” “Memur-
lar çalışmayı sevmiyor” 
diyen, “Eğitim öğretim ödeneği-
nin ödenmesinde ayrımcılık ya-
pan”  bir Milli Eğitim Bakanının 
emrinde görev başı yapacaklardı. 
Siyasi ve yandaş kayırmanın alıp 
başını gittiği, ailelerin birbirinden 
ayrıldığı, eş durumundan mağdur 
öğretmenlerin feryat ettiği bir or-
tamda eğitimciler öğrencilere eği-
tim vermeye çalışacaklardı.

Kadrolu öğretmenlik yerine “Söz-
leşmeli köleliğin” ihdas edildiği, 
her gün değişen yönetmelikler-
le eğitimcilerin yarınlarının ne 
olacağından endişe duyduğu, 
hak, hukuk bilmez, tanımaz idare-
cilerin inisiyatif kullandığı bir or-
tamda eğitim öğretim başlıyordu. 
Eğitim- Öğretimin yönetiminde 
bölücülerin etkin olduğu bir ortam-
da “Türk Milli Eğitimi” başlıyordu. 
Açlık sınırında veya altında ücret-
ler alarak görev yapmaya çalışan 
eğitimciler olarak, eğitim öğ-
retim döneminin başladı-
ğına sevinemiyorduk.

Tek sevincimiz, ca-
nımız, göz bebek-
lerimiz öğrencile-
rimizin cıvıl cıvıl 
seslerini duymuş 
olmaktı.

Ve diyorduk ki; 
MUTSUZUZ, 
EĞİTİM ÇALI-
ŞANLARI MUT-
SUZ..!

Eğitimin ve çalı-
şanların sorunları-
na dikkat çekebilmek 
için; 18 Eylül günü,  
üzerinde soru işareti bu-
lunan büyük bir siyah flama-

yı bütün şubelerimiz asmıştır 
ve kitlesel basın açıkla-

maları yapmışlardır. 
Bu flamalar 15 

gün boyunca 
şubelerimizin 
dışarıya ba-
kan cephe-
lerinde asılı 
kalacaktır.

Bütün üye-
lerimiz ve 
ayrıca sendi-

kalı sendika-
sız eğitim çalı-

şanları da olmak 
üzere 18 Eylül bu 

gün,  soru işaretli si-
yah kokartı yakalarına ta-

karak derslere girmişlerdir.

Sağır kulakların bizleri duyması-
nı, kör gözlerin görmesini, don-
muş ve hırs esiri olmuş beyin-
lerin bir nebze olsun eğitimi ve 
eğitim çalışanlarının sorunlarını 
duymuş, görmüş ve anlamış ol-
masını umuyoruz.

Hükümet tarafı bütün kamu çalı-
şanlarına olan olumsuz bakışını, 
husumet tavrını netleştirmiştir.

Türk Eğitim sen olarak önümüz-
deki günlerde radikal eylem-
ler de dahil, diğer bütün eylem 
yolları denenecektir.  Amacımız 
Eğitimin ve eğitim çalışanlarının 
sorunlarına çözüm bulabilmek, 
baskı unsuru oluşturabilmektir.

Eylemimize destek veren bütün 
eğitim çalışanlarına teşekkür edi-

yoruz.

baştarafı 1’de

BÜTÜN TÜRKİYE’DE 
EYLEMDEYDİK

İşte sendikalaşma noktasında üni-
versitelerimizde yaşanan sorun-
lar: 

Üniversitelerimiz topluma yön 
veren kuruluşlardır. Katılımcı de-
mokrasinin ülkemizin her alanına 
yerleşmesinde üniversitelerimize 
büyük görevler düşmektedir. Bu 
bağlamda düşündüğümüzde sen-
dikal faaliyetler, katılımcı demok-
rasinin nüvesini teşkil etmektedir. 
Diğer kamu çalışanlarıyla muka-
yese ettiğimizde, üniversiteleri-
mizde sendikalaşma oranı son de-
rece düşüktür. Diğer hizmet kolla-
rında %50’nin üzerinde olan bu 
oran, üniversitelerimizde %14’ler 
seviyesindedir.

Katılımcılığın, demokrasinin 
en yüksek oranda şekillenme-
sini beklediğimiz üniversitele-
rimizde sendikalaşma oranının 
bu kadar düşük olması araş-
tırılmaya değer bir konudur.  
Sendikalaşma konusunda üniver-
sitelerimizde oluşan problemler 
nelerdir?

   1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunu’nun 22. mad-
desi  doğrultusunda  yılda  iki  kez 
toplanması  gereken  Kurum  İdari 
Kurullarının işlerlik kazanmaması. 
Toplantıların zamanında yapılma-
ması veya hiç yapılmaması.

   2- Üniversitelerde sendikalaşma 
oranının % 14’lerde kalarak, diğer 
kurumların çok gerisine düşmesi.

    3- Üniversitelerde  iş  yeri  tem-
silci  odalarının  ve  sendikal  faali-
yetlerin  ilan  edileceği  panoların 
bulunmaması.

   4- 4688 Sayılı Kanun gereği 15 
Mayıs tarihi itibariyle sendika tem-
silcileriyle  imzalanarak  Çalışma 
ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığına 
gönderilmesi gereken “mutabakat 
metinlerinin”  bazı  üniversiteler 
tarafından  zamanında  gönderil-
memesi.

   5- Disiplin  kurulları  ve  kamu 
çalışanlarını ilgilendiren diğer ku-
rullarda sendika temsilcisi bulun-
durulmaması.

 Mutabakat  metinleri aşağıdaki 
üniversite ve kuruluşlar tarafın-
dan Çalışma Bakanlığına gön-
derilmemiş, bu sebeple, Çalış-
ma Bakanlığı sendikamızın üye 
sayısını 1507 az ilan etmiştir. 
 
1- Yüksek Öğretim Kurulu
2- İstanbul Teknik Üniversitesi
3- Kahramanmaraş  Sütçü İmam 
Üniversitesi
4- Afyon Kocatepe Üniversitesi
5- Elazığ Fırat Üniversitesi
6- Gebze Yüksek Teknoloji Ensti-
tüsü
7- Gazi Osman Paşa Üniversitesi
8- Niğde Üniversitesi

    
Kanun, yönetmelik ve genelge-
lerle kamu görevlilerine tanınan 
sendikalaşma hakkında yaşanan 
problemlerin çözümü ve bu konu-
da koordinasyonu sağlamak için 
Yüksek Öğretim Kurulu’na büyük 
görevler düşmektedir. 

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İsa 
EŞME ise, oluşan problemlerin çö-
zümü için gayret sarf edeceğini, 
söyledi.

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN YÖK’E ZİYARET
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Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Genel Merkez ve Ankara şubeleri yö-
netim kurullarından oluşan bir grup Bakanlar Kurulu’nun memur maaş zam-
mına ilişkin kararını protesto etti. 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de tam destek verdi-
ği eylemde, Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memurdan hak ettiği zammı esirgeyen, 
memuru aşağılayan hükümete sadaka verdi. 
AKP Genel Merkezine siyah çelenk bırakmak isteyen memurlar polis barika-
tıyla karşılaştı. Parti binasının her iki yanında, polis panzerleri ve çevik kuvvet 
ekiplerinin oluşturduğu güvenlik barikatının önünde toplanan Türkiye Kamu-
Sen üyeleri, “Tayyip pabucu yarım çık dışarıya oynayalım”, “IMF’ye yumuşak, 
memura barikat”, “memur sandıkta hesap soracak” şeklinde sloganlar attılar. 
Parti yöneticilerinin isteği doğrultusunda siyah çelenk’i AKP Genel Merkezine 
bırakmalarına izin verilmeyen memurlar ile polisler arasında arbede yaşandı.
Polis, memurlara biber gazı sıktı. Tüm engellemelere rağmen oturma eylemi 
yaparak bekleyen ve hükümeti protesto eden Türkiye Kamu-Sen üyelerinin 
barikatı geçmesine sonunda izin verildi ve memurlar, siyah çelenki, parti genel 
merkezine bıraktı. 

Bu eylem aynı zamanda parti yöneticilerinin tutumlarının bir eseri olarak, 
AKP’nin demokratik tepkileri dahi hazmedemediğinin bir göstergesi olarak ha-
fızalarda yer alacaktır.

AKP’YE SİYAH ÇELENK
baştarafı 1’de

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Ne-
cat BİRİNCİ imzasıyla yayınlanan 
2006/82 nolu Genelge ile yapılan 
müdür rotasyonunda istemeleri halin-
de tayinler iptal edilecek. Türk Eğitim 
Sen’in başvurusu üzerine hazırlanan 

genelgeye göre;ayrılma ve başlama 
isteğinde bulunmayanların atama iş-
lemleri iptal edilecek.

(İlgili genelgeyi sendikamızın internet 
adresinden görebilirsiniz)

YAPILAN MÜDÜR ATAMALARI İPTAL EDİLECEK

Toplu Görüşme süreci sona erdi ve Baknlar Kurulu 2007 memur zammını 
açıkladı.Üst düzey memurlara 3+3, alt gelir grubunda bulunan memurlara 
4+4.Bu zam en düşük memur maaşının 2007 Temmuz ayında 10.6 oranında 
artaması anlamına gelmektedir.
Tabidir, bu komik zam oranına imza atamazdık ve atmadık. 4 kişilik bir ailenin 
asgari geçim sınırının 2 bin YTL’ye dayandığı günümüzde, memurların yarısı-
nın açlık sınırında yaşadığını bilerek böyle bir teklif elbette imzalanamazdı.
15 gün süren toplu görüşmelerde 33 sosyal konuda Hükümet’le mutabakat 
sağlanmıştı. Ancak Mehmet Ali ŞAHİN anlaşma konularını 33’den 11’e dü-
şürdü. Bu durumda uzlaşmazlık zaptını imzalamanın da bir anlamı yoktu 
ve imzalamadık. Çünkü bugüne kadar düzenlenmiş olan bütün uzlaşmazlık 
metinlerinde anlaşma ve anlaşmazlık hususları ayrıntılı olarak yazılmış ve 
imzalanmıştı. Mehmet Ali ŞAHİN’in toplu görüşmelerde kabul ettiği, met-
nin imzalanması aşamasında reddettiği en önemli konu;UZLAŞTIRMA KU-
RULU KARARLARININ BAĞLAYICI olması idi. Bu maddenin inkar edilmesi, 
gayri ahlaki idi. Bu sebeple, masa başı kazanımlarımızı yok sayan, 15 gün-
lük süreci reddeden bir metni imzalamayı hem temsil ettiğimiz kamu ça-
lışanlarına hem kendimize saygısızlık olacağı düşüncesiyle imzalamadık. 
Dikkat çekici olan, aynı hassasiyetle davaranması gereken ve kendilerini sen-
dika diye tanımlayan, bir takım kuruluşların, başlangıçta çok kızmalarına, tep-
ki göstermelerine rağmen sonunda bu metni imzalamalarıdır. Hükümete çok 
yakın olarak bilinen bu sendikanın, bir siyasi partiye yakın olmalarını sempati 
duymalarını anlayabilirim. Ama bir sendikanın en yakını üyeleridir, sendikal 
faaliyetin amacı üye menfaatinin önde tutulmasıdır. Kendi üyelerine karşı yapı-
lan bir haksızlığa suskun durmak, onların kazanımlarının kaybedilmesine göz 
yummak, üstüne üstlük kaybedilen onca önemli sosyal talebimize rağmen, söz 
konusu metni imzalamayı bir başarı gibi takdim etmek ve bununla övünmek 
koskoca bir ayıptır ve BUNUN LİTERATÜRDEKİ ADI SARI SENDİKACILIKTIR. 
Diğer yandan, Mehmet Ali ŞAHİN gerek Toplu Görüşmelerde gerekse sonra-
sında kamu çalışanları ve sendikalarla ilgili  bir takım unutulmaz sözler sarfet-
miştir.İşte, bunlardan bazıları;

· Memurların ekonomik durumları iyi, %46’sının kendi evi var.
· Sendikalar siyaset yapıyor.
· Bunlar bir siyasi partinin arka bahçesi, siyasi parti lideri gibi davranıyorlar.
· Bu sendika başkanları da bir memur ama Başbakan’a, Abdullah Gül’e haka-

ret edebiliyorlar.
· Sendikaları ciddiye almıyorum.
· Bugün bir memur bir aylık maaşıyla buzdolabı alabiliyor.
· Bu sendikalara ne kadar versen kabul etmezler.

Bütün bu saçma sapan sözleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Devlet Bakanı 
sıfatına sahip bir kişi söylüyor. Bunları söylüyor da hiç düşünmüyor. Geçen 
yıl Türkiye Kamu Sen mutabakat metni imzaladığında neden aynı sözleri söy-
lemedin? Bir yandan keşke imkanlarımız daha iyi olsa da memura daha fazla 
versek diyeceksin, diğer yandan memurun durumu iyi, %46’sının evi var di-
yeceksin. Türkiye Kamu Sen Uzlaştırma Kurulu Kararlarını kabul edeceğini, 
altına imza atacağını beyan etti, sen niye kabul etmedin, sosyal konulardaki 
anlaştığımız konuları neden inkar ettin, sen bütün bunları yapacaksın, sen-
dikalar karşı çıkınca siyaset yapıyor olacak, bir partinin arka bahçesi olacak. 
Evet sendika başkan ve yöneticileri bir memurdur ama aynı zamanda sendika-
cıdır, temsil ettiği 2 milyon 460 bin kamu çalışanından aldığı yetki ve cesaretle 
ve de kanunlardan aldığı güçle konuşmaktadır. Ortada bir suç varsa yiğitsen, 
git suç duyurusunda bulun. Bir devlet adamı konuşurken geçim endekslerini 
esas alır, Sayın Bakan kasaba politikacısı ağzıyla konuşuyor, diyor ki; memur 
bir aylık maaşıyla buzdolabı, televizyon alabiliyor, demek ki, alım gücü iyi. 
Böyle bir yaklaşıma kargalar bile güler. Bir bakanın önce devlet adamı ciddi-
yeti taşıması gerekir diyor ve memurların ŞAHİN’i ve temsil ettiği iktidarı hiç 
ciddiye almadığını ve almayacağını söylüyorum. Bugüne kadar halkı, kamu 
çalışanlarını ciddiye almayanların durumu meydandadır, tarih olmuşlardır, 
bunlar siyasi tarimizin çöplüğünde bile yer bulamazlar. Bugün onların esame-
si okunmuyor ama biz hala burdayız ve olmaya da devam edeceğiz. Unutul-
masınki; bu halk bugüne kadar bir çok şahini ve  kartalı kargaya çevirmiştir. 
Biz sendika olarak, iktidarın bu yaklaşımını asla unutmayacağız, demokratik 
tepkilerimizi seçimlere kadar ortaya koyacağız. Birileri bizi ciddiye almasa 
da biz onların bu sözlerini ciddiye alacak ve asla unutmayacağız. Terör olay-
larında ölen öğretmenleri, kamu görevlilerini ŞEHİT KABUL ETMEYENLERİN 
İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARMAKTAN BİR AN OLSUN GERİ DURMAYACAĞIZ.

İSMAİL KONCUK

Genel Sekreter

MEHMET ALİ ŞAHİN KONUŞTU...!!!???
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Türk Ocakları Genel 
Merkezi’nde yapılan tören-
de Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Şuayip ÖZCAN, 
Türk Ocakları Genel Baş-
kanı Nuri GÜRGÜR, TİKA 
Başkan Yardımcısı Dr. 
Mustafa ŞAHİN ve Türk 
Ocakları Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Orhan KAVUN-
CU katıldı. Türk Eğitim-Sen 
Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerinin de hazır 
bulunduğu törende, kursu 
tamamlayan öğretmenlere 
sertifikaları verildi.

Törende Afganistan’da yaşayan Türk öğretmenler, Genel 
Başkanımız Şuayip ÖZCAN’a, Afganistan’ın geleneksel giy-
silerinden biri olan “Çapan” hediye etti. 

Papa seçildiği tarihten bu yana geçen bir 
yıllık süre zarfında tarihî İslâm ve Türk 

düşmanlığı ile kamuoyunda tanınır hale ge-
len Kardinal Ratzinger, yeni adıyla Papa XVI. 
Benedictus, yapmış olduğu bir konuşmasın-
da İslâm dinine kin kustu. Üstelik Türkiye’ye 
yapacağı resmî ziyaretten sadece birkaç ay 
öncesine adetâ kasıtlı ve bilinçli olarak denk 
düşürdüğü ve yaklaşık 250.000 kişinin önün-
de yaptığı bu konuşmasında, gösterilmesi ge-
reken asgarî saygıdan yoksun, kaba ve ağzı 
bozuk bir dil kullanan Papa,  çirkin konuşma-
sında bilhassa iki noktadan ağır saldırılarda 
bulunmuştur:

1: İslâmiyet, akıl ile uyuşmayan, akıl dışı ve 
hattâ akıl karşıtı bir dindir;  2: Ayrıca, 
inançlarını kılıç zoruyla yaymayı emreden, 
şiddet ve kan dolu bir dindir.

Benedictus’un bu konuşmasında ileri sürdüğü 
iddiaların önce siyasî ve stratejik bir anlamı 
ve değeri vardır: Bu konuşma, Soğuk Savaş’ın 
bitiminden bu yana geçen sürede dillerden 
düşmeyen Medeniyetler Çatışması’nda kış-
kırtıcı bir hamle niteliği taşımaktadır ki bu 
haliyle Papa, bir barış ve kardeşlik dini olan 
İslâm’a yönelttiği ağır ve çirkin suçlamanın 
aksine, asıl kendi temsil ettiği dinin nasıl sal-
dırgan olduğunu da göstermiş bulunmakta-
dır. İşin açıkçası, bütün tarihi savaş kışkırtı-
cılığı, kan, işkence, zulüm, insan yakma ile 
gırtlağına kadar dopdolu olan ve Hristiyanlı-
ğın en önemli kurumsal temsilcisi durumun-
da bulunan Papalık, şeytanî yüzünü bir kere 
daha göstermiş bulunmaktadır. 

Papa’nın ileri sürdüğü iddialara ve suçlama-
lara gelince: 

Bugüne kadar binlerce kitaba ve makaleye 
konu olan bu suçlamalar, asıl olarak İslâm’ın 
değil, Hristiyanlığın alnında hâlâ silinip te-
mizlenmemiş kara lekeler olarak durmaktadır. 
Benedictus, bir anlamda, bu çamuru İslâm’ın 
tertemiz alnına yapıştırmaya çalışmaktadır.

Çünkü:

Erbabınca çok iyi bilindiği gibi, İslâm, iddia 
edilenin aksine, akıl ile çatışan ve çelişen de-
ğil, onunla tam uyuşma içerinde olan bir din, 
hattâ tek dindir. Çünkü her şeyden evvel, aklı 
veren de vahyi veren de yüce Allah’tır; her 
ikisinin de kaynağı O’dur. Hal böyle olunca, 
aynı kaynaktan birbiriyle çatışan ve çelişen 
iki bilgi çıkmayacaktır. Ancak buna karşılık, 
Hristiyanlık, tam tersine, bütün tarihi boyun-
ca akıl ile çatışma halinde olmuştur ve bugün 
dahi halihazırda öyledir. Bu durum, Hristi-
yanlık diye bir din ayakta kaldığı sürece de 
değişmeyecektir; çünkü, aslî kaynağından 
kopan ve şirkin çamuruna batan Hristiyanlık, 
Allah’ın kulu ve elçisi olan Hz. Îsâ’yı Allah’ın 
oğlu ilan ederek müşrik bir nitelik kazanmış-
tır bu bataklıktan da çıkması mümkün değil-
dir. Teslis olarak bilinen bu şirk kaynağı, akıl 
ile hiçbir zaman uyuşmamış ve bu yüzden de 
Kilse’nin “Babalar” tabir ettiği, Hristiyanlığın 
önderleri olan, Hristiyan inançlarını kodifiye 

eden birçok ilâhiyatçı, îman’ın “akla aykırı 
olan şeyleri körü körüne kabul etmek” demek 
olduğunu net bir şekilde ifade etmişlerdir.

İnsan’ı Allah’a ortak koşan, akıla savaş açan 
Hristiyanlık ve onun en büyük kurumsal tem-
silcisi Papalık alnındaki bu lekeyi temizleme-
den konuşmamalıdır.

İkincisine gelince: Hristiyanlık saf bir ilâhî din 
olarak doğmuş, ancak, Roma’nın baskısından 
başını kaldıramayarak kısa sürede aslından 
uzaklaşmış, dejenere olmuş ve bu arada uzun 
müddet bu baskılar zulüm ve işkence olarak 
sürüp gitmiştir. Ancak, Roma’da devlet dini 
olduktan, yani gücü ve iktidarı eline geçirdik-
ten sonra, görülmüştür ki, Hristiyanlık kendi-
sine zulmedenlerden daha bile zalimleşmiş, 
onları mumla aratır olmuştur. O tarihten son-
ra sayısız savaşların asıl ve birinci tahrikçisi 
olan Hristyanlık İslâm’a karşı ilk saldırısını 
da, daha Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
hayatta olduğu bir tarihte, 632 yılında yap-
mış, ancak İslâm ordularının sayıca kat kat 
üstünde olmasına rağmen, Bizanslılar, Mute 
savaşında galibiyet elde edememiştir. O gün-
den bugüne İslâm’a karşı sonu gelmez bir 
savaş politikası takip eden Hristiyanlık ve 
Kilise şidddet ile özdeşleşmiş, hiçbir zaman 
ellerini kandan çekmemiştir. Hattâ, Hristiyan-
lığın kan ile belsendiğini ve kan dökmeden, 
döktürmeden yaşayamaz hale geldiğini bile 
söylenebilir.

Şiddete ve kana susamış bu saldırgan yö-
neliş, sadece İslâm dinini ve Müslümanla-
rı hedef almakla yetinmemiş, Hristiyanlık 
ve Kilise, kendi dindaşlarını dahi yüz yıllar 
boyunca kan deryasında boğmuş, işkenceyi 
sistematikleştirmiş, işkence metodları, tek-
nikleri açıkça hukukun bir parçası olmuş, 
bunun için kitaplar yazılmış; yüz binlerce 
insan meydanlarda ateşlere atılarak diri diri 
yakılmıştır. Bu itibarla Hristiyanlık, bilhassa 
Kilse ve Papalık eliyle bir kan dini haline dö-
nüştürülmüştür. 

Hepsi birer kara leke, birer insanlık ayıbı olan 
Bu alçalmaların hiçbirisi, münferit vakalar 
hariç,  İslâm tarihinde görülemez.

Aslında Papa’nın değil ki İslâm’a böyle çir-
kinlikleri isnat etmeye kalkışmak, fakat ko-
nuşmaya dahi yüzü yok; ancak, Papa’nın, 
tarihe bir kayıt olarak geçecek bu saldırgan 
konuşmasını en azından iyi bir tarafı bulun-
maktadır: Papalığın değişmez politikası olan 
İslâm düşmanlığını, diğer birçoğunun yap-
tığının aksine gizli ve sinsi olarak değil de 
alenî olarak ve pervasızca yapmak suretiyle 
Kilise’nin ve Papalığın gerçek yüzünü, mas-
kelemeden, açıkça ortaya sermiştir.

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı

Papa’nın İslâm’a Karşı 
Çirkin Saldırısını Lânetliyoruz

AFGANİSTAN’DAN GELEN 
TÜRK ÖĞRETMENLERE

SERTİFİKALARI VERİLDİ
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Eğitimciler; öğreten, fikir üreten, yorumlayan, 
yol gösterenlerdir. Bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de “entelektüeller”, “fikir elitleri” 
ve “toplum önderleri” olarak toplumsal sta-
tülerinin gerektirdiği rolü oynamak, örnek ol-
mak, topluma yön vermek zorundadırlar. Artık 
sadece hamaset içeren nutuklarda bahsedilen 
“Peygamberlerin mesleğini” meslek olarak 
seçmiş insanların her şeyden önce böyle bir 
görevleri olmalı, bu görevin ifası için sürekli 
araştırma, kendini geliştirme çabası, etrafında 
olup bitenden kaygıları veya umutları olmalı-
dır. En önemlisi de, bu görevin insan üzerin-
deki görüntüsü olan dik duruş ve vakar özen-
le korunmalı, gururla taşınmalıdır. 

Bu kriterleri düşündüğümüzde hemen her-
kesin aklına çocukluk döneminde kişiliğine 
hayran olduğu, örnek aldığı, bir veya birkaç 
öğretmeni gelir sanırım.

Fakat şimdi endişe duymamız gereken mesele 
şu;

Bu gün bu kriterleri ne kadarımız taşıyor? 
Acaba 10-15 yıl sonra da şimdinin çocukla-
rı, o zamanın büyükleri, düşündükleri zaman 
yukarıdaki kriterleri taşıyan, dik duruşuyla, 
sevecenliğiyle, elitliği ve dürüstlüğü ile hangi 
öğretmenlerini hatırlayacaklar ya da hatırla-
yabilecekler mi? Yoksa; noktayı öğretmeninin 
elde etmeye çalıştığı menfaatten, virgülü o 
menfaat için eğilmesinden mi hatırlayacak-
lar? Düşüncesi bile tedirgin ediyor insanı de-
ğil mi?

Bunları niye anlatıyorum?

Hak mücadelesi yapan memur sendikacılığı-
nın başından beri aktif olarak içinde bulunan, 
kuruculuğunu, yöneticiliğini yapan biri ola-
rak, zaman içinde gelişen toplumsal olayları, 
eğitimci profilini düşündüğümde yukarıdaki 
endişeleri duyuyorum çünkü. 

Sizde bu endişeleri duyuyorsanız yazıyı oku-
maya devam edin lütfen. Eğer bir endişeniz 
yoksa bu yazı size göre değildir.

Kişilik; toplumun iyi ya da kötü olduğunu 
düşündüğü tutum, davranış ve düşüncelerin 
harmanlanmasıyla ortaya çıkan, genetik özel-
liklerin de etkilediği, insanın parmak izi veya 
göz retinası gibi diğerlerinden benzersiz olan, 
oluşması ve gelişmesi süreç gerektiren, insana 
özgü bir kavramdır. Kişilik öyle bir kavramdır 
ki, gelişmeye ve maalesef aşınmaya da müsa-
ittir. Şartlar ne olursa olsun insanın yaşamında 
duruşunu, görüntüsünü kişiliği belirler. Top-
lumdan göreceği rağbette, nefrette kişiliği ile, 
kişiliğindeki tutarlılığı ile yakından alakalıdır. 
Bu sebeple önemli bir kavramdır, geliştirilme-
li ve aşınmasına müsaade edilmemelidir.

Dünyaya bir bakış açınız var.  Bu açıdan akı 
ak olarak, karayı kara olarak ve yeteneğinize 
bağlı olarak ta, grinin çeşitli tonlarının ve di-
ğer renklerin de ayırımdaysanız, başka açıdan 
da bakınca renkler hala aynıysa, oturmuş bir 
kişiliğiniz var demektir. Fakat bu yetmiyor. Bu 
kişiliğin dışa yansımasında da tutarlılık gerek-
mektedir. Dün ak dediğinize bu gün kara di-
yorsanız veya gördüğünüz grinin tonlarını du-

ruma, zamana ve mekâna göre değiştiriyorsa-
nız oturmuş bir kişiliğe sahip olmanız, tutarlı 
bir kişiliğe sahip olmanıza yetmeyecektir.

Toplumun gözünde, öğrencilerimizin nezdin-
de “Adam gibi adam” olmak ancak gelişmiş, 
saygın, tutarlı bir kişilikle, dik duruşla, va-
karla, kaybedeceği ihtimaline rağmen dürüst 
olabilmekle mümkündür. Bu meziyetleri bir 
insandan çekip aldığınız zaman geriye insan 
kalmaz, maalesef “insan posası” kalır. Aynı 
mesleği icra ettiğimiz, kendi camiamız içinde 
insan posalarının çoğaldığını görmek hepimi-
zin korkulu rüyası, kâbusu olmalıdır.

Şüphesiz kişinin kendi menfaatleri önemlidir, 
kazanılması için mücadele edilmelidir. Hak-
kını hakkıyla kazanan kimseye sözümüz ola-
maz. Fakat kazanılan menfaat hak edilmeden 
kazanılıyorsa, bir başkasının hak kaybına yol 
açar ki, işte kişilik aşınmasının başladığı nok-
talardan birisi burasıdır. Çünkü hak etmediği-
niz halde kazandığınız menfaat tombaladan 
çıkmamıştır. Ona sahip olmak için birilerine, 
bir yerlere tavizler vermişsinizdir. Diyet öde-
mişsinizdir. Bu diyet çoğu zaman ilkelerinizi, 
etik değerlerinizi bir yana bırakmak, arkadaş-
larınıza kazık atmak ve riyakârlık şeklinde te-
zahür eder. Ciğeri beş para etmez adamlara 
teslim olmak, önlerinde saygıyla eğilmekte 
bu menfaatin bedelleri olarak karşınıza çıkar. 
Normal zamanlarda yutmayıp tüküreceğiniz 
balgamlı tükürüğü yutmak zorunda kalırsınız. 
Sizin için en önemli değerler bile anlamsız 
hale gelir. Ve en kötüsü de bir süre sonra bu 
davranışlar üzerinize siner, kişiliğinizin parça-
sı haline gelir. İşte yıllar sonra öğrencilerinizin 
ve çevrenizin “noktayı öğretmeninin elde et-
meye çalıştığı menfaatten, virgülü o menfaat 
için eğilmesinden” hatırlayacağı, kişiliği aşın-
mış öğretmen tipi böyle ortaya çıkar.

Varlık sebebi “kişiliği aşınmış eğitimci tipi” 
oluşturmak olan, sendika benzeri bazı orga-
nizasyonların ve bazı güruhların var olduğu 
bir ortamda kişiliğini aşındırmadan dik duran-
ları saygıyla kutluyorum. Sizler özüne lağım 
suyu karışmamış pınarlarsınız. Oturmuş ve 
tutarlı kişiliğinizin size verdiği asalet ve “top-
lum önderi” olmanın yüklediği misyonun ge-
reği olarak etrafınızdakilerin de kişiliklerinin 
aşınmasına müsaade etmemeniz gerekmek-
tedir. Aşınmış kişiliklerin tamiri için, onurlu, 
dik duruşlu, şerefli yola çağırmak, çağırmakla 
kalmayıp ikna etmek kişiliğinizi ve asaletinizi 
taçlandıracaktır. Çünkü siz; Atatürk’ün “Öğ-
retmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” 
sözündeki “siz”siniz.

Ata öğretmenimiz Edebali’nin, dedemiz Os-
man bey’in ve torunlarının dünyaya hükmet-
mesine vesile olan nasihatini hatırlayalım, 
hatırlatalım;

“Oğul, İnsan vardır, şafak vaktin-
de doğar, gün batarken ölürler!.... 
Şerefle bitirilmesi  gereken en ağır görev ha-
yattır. Bir lokma için şerefini ayaklar altına  
almaya, Bir anlık zevk için namusunu kirlet-
meye, Bir zamanlık mevki için ayak öpmeye, 
Günlük menfaatler için faziletini karartmaya 
değmez.”

MUSTAFA KIZIKLI
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
mkizikli@turkegitimsen.org.tr

ASIL TEHLİKE “KİŞİLİK AŞINMASI”
Van İdare Mahkemesi eğitim öğretimin başlama tarihine 
göre öğretime hazırlık ödeneği verilmesini hukuka uygun 
bulmayarak 03-10-2005 tarihinde göreve başlayan öğret-
mene ödeneğin yasal faizi ile hesaplanarak ödenmesi gerek-
tiğine karar verdi. 

Van İdare Mahkemesinin Kararı Aşağıdadır.

T.C. VAN İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2005/523

KARAR NO: 2006/491

DAVACI: Hacı Bayram Karakütük

Vekili: Av. Nevzat Erdal

DAVALI: Çaldıran Kaymakamlığı Çaldıran/ VAN

DAVANIN ÖZETİ: Van İli Çaldıran Termeli İlköğretim Okulu 
sınıf öğretmeni iken askere giden ve terhis olup 03.10.2005 
tarihinde göreve başlayan davacı, öğretim yılına hazırlık 
ödeneği verilmesi istemiylr davalı idareye yaptığı başvuru-
nun zımnen reddedilmesinin kanuna aykırı olduğu her öğ-
retmene yılda bir defa bu ödeneğin verildiğini kendisinin de 
bu ödeneği hak ettiğini iddia ederek ödeneğin ödenmesini 
talep etmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: savuna verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Van İdare Mahkemesi Hakimliğince dava dos-
yası incelenerek işin gereği düşünüldü:

Uyuşmazlık, öğretim yılının başladığı aydan sonra fiilen gö-
reve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği-
nin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32. maddesin-
de; “ Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen 
unvanlı kadrolarda görevli olup;fiilen öğretmenlik yapan-
lara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları,cezaevi 
okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve 
eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri ha-
riç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve 
öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tara-
fından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
miktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek 
damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.” 
hükmüne yer verilmiştir.

Yasanın yorumundan, öğretim hizmetleri sınıfında görev ya-
panlara her yıl belirli oranda destek olmak ve eğitim öğre-
tim yılına başlanmasında okul içerisinde oluşacak ihtiyaçları 
karşılamak amacı ile böyle bir ödeneğin oluşturulduğu ve 
ödeneğin verilme zamanı olarak da öğretim yılının başladığı 
ayın belirlendiği anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden davacının öğretim yılının 
başladığı tarihte fiilen görevde olmadığı ancak 03.10.2005 
tarihinde göreve başladığı bu tarih itibariyle eğitim öğretim 
yılının başı olarak kabul edilmesinin yasanın amacına uygun 
olacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nelerle, davanın KABULÜNE, davacıya ödenme-
yen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 500 YTL’yi geçmeye-
cek şekilde hesaplanarak davalı idare tarafından davacıya 
ödenmesine, bulunacak miktara idareye başvuru tarihinden 
itibaren yasal faiz uygulanmasına, aşağıda dökümü yapılan 
37,20 YTL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarife-
si uyarınca belirlenen 275 YTL vekalet ücretinin davalı ida-
reden alınarak davacıya verilmsine, posta ücretinden arta 
kalan kısmın istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın 
tebliğinden itibaren 30 gün içinde Van Bölge İdare Mahke-
mesine itiraz yolu açık olmak üzere, 17.03.2006 tarihinde 
karar verildi.

Hakim
Bekir Özçelik

EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK 
ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
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Bayrağım
Doksanında bir adam alıp Türk Bayrağı’nı
Kaldırıyor göklere feryat figan ederek,
Duyurmak arzusuyla anlamlı çığlığını
Uyuşuk şu gençliğe, uyansana!.. diyerek.

Dalgalanan bu bayrak milletin onurudur
Farkında isen, ey genç!.. o senin gururundur
Bayraksız ve ülkesiz hiçbir millet olamaz
İhanet eden bir fert bu vatanda duramaz.

Ataların her şeyden, gözünden sakınırken
Sen niçin susuyorsun bayrağın yakılırken,
Kafanı kaldır ve bak, göndere takılırken
Çok hüzünlü ağlıyor, bayrak dalgalanırken.

Kabristan tarlasında şehitler ekiliyken 
Niçin ağlıyorsun sen, gönderde çekiliyken.
Sahipsiz değilsin ki, sürünesin yerlerde
Nice şehitler verdik bakarsan gerilerde.

Şu gökteki bayrağın senin arın namusun
Uyuşuk gençliktir, Güvenç senin kabusun
Uyansana evladım sen neden uyuyorsun
Vatan tehlikedeyken nasıl oynaşıyorsun.

Gürses’im bulunur mu milletin bir dengi
Solmasın istiyorsan bayrağımın gül rengi
Birinci vazifendir vatanı seveceksin
Gaflet ve dalalete fırsat vermeyeceksin.

Güvenç GÜRSES

Mustafa GÖKHAN

Toplu görüşmeler  iki gerçeğin altını 
çizdi:

1)Ülke mali yönden çökmüş, birileri-
ne veya bir yerlere el açacak durum-
da

Ülkeyi yönetenler, çiftçiyle karşı kar-
şıya geldiklerinde; “Bu ülkenin nü-
fusu sadece çiftçilerden oluşmuyor”, 
işçiyle karşı karşıya geldiklerinde; 
“Bu ülkenin nüfusu sadece işçilerden 
oluşmuyor.”, memurla karşı karşıya 
geldiklerinde; “Bu ülkenin nüfusu sa-
dece memurdan oluşmuyor.”, “Size 
verecek olursak yatırım yapamayız. 
Yatırım yapamayınca da her isteyene 
istediğini verirseniz bütçe dengele-
ri tutmaz” diyorlar. Çiftçi, memur ve 
işçi emeğinin karşılığını alamayınca 
esnafın durumunu düşünmek kara 
cehalet olacağından onların durumla-
rını hiç dile getirmeyeceğim. Ülkenin 
mali çöküşü,devletin tepesi tarafından 
belgeleriyle sunulmaktadır. Ne kadar 
vahim bir tablo…

2)Sendikacılar(KESK VE TÜRKİYE 
KAMU-SEN)çok acımasızlar

Ülkenin mali portresi devleti yöne-
tenler tarafından net bir şekilde ken-
dilerine izah edilmesine rağmen hayal 
dünyasında gezinen sendikacılar ger-
çekte var olmayan, ancak rüyalarında 
var olarak gördükleri taleplerinden 
vazgeçmiyorlar. Halbuki yokluklar 
kendilerine bizzat devletin bakanı 
tarafından sinevizyon eşliğinde anla-
tıldı. Bütçe zorlanarak ancak 2,5+2,5 
zam yapılacağı defalarca izah edildi. 
Daha da ileri giderek “Hadi diğerleri-

nin haklarından bir parça daha aktara-
lım size. Çok alana 3+3, az alana4+4 
dendi. Ama bizim sendikacılar; “Ha-
yır! Taleplerimizden geri adım atama-
yız. Çünkü bu taleplerin aşağısı açlık-
tır.” dediler.

Helal olsun MEMUR-SEN’e. Hüküme-
tin memurlara yüzde 25 zam vereceği 
bilgisine ulaştıklarını belirten, daha 
sonra bu bilgi üzerinden yüzde 25’lik 
zammın beklentilerini karşıladığını 
basına açıklayan MEMUR-SEN genel 
başkanı, KAMU-SEN’in 1.000YTL’lik, 
KESK’in 1.050YTL’lik taleplerini yeter-
siz bulduğunu ilan ederek hükümetten  
talep ettiği 1.475YTL’lik talebinden ta-
mamen vazgeçebildi. KESK ve TÜRKİ-
YE KAMU-SEN yetkili konfederasyon-
lar olarak insafsızca toplantı salonunu 
terk ederlerken toplantı başkanının da 
salonu terk etmesine rağmen boşalan 
salonda tek başına kalan MEMUR-
SEN; “Sayın başkanı çağırın. Biz ME-
MUR-SEN olarak mutabakat zabtını 
imzalayacağız.” diyebiliyor ve salona 
dahil olan bakanla mutabakat metnini 
imzalayabiliyor.

MEMUR-SEN’in jestini gören diğer 
sendikaların devlet yöneticilerine; 
“Biz ettik, siz etmeyin; gelin şu masaya 
son bir defa daha oturalım.Ülkenin tü-
kendiğini biz çok geç anladık. Madem 
ülke bu kadar büyük bir mali krizde, 
bırakın sizlerden taleplerde bulunma-
yı; çok alanlardan4+4, az alanlardan 
da 3+3 olmak üzere maaşlarımızdan 
bütçeye kesinti yapın” diye yalvarma-
larını beklerdik.  

Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı

 TOPLU GÖRÜŞME GERÇEĞİ

Ömrünü, Yunan baskısı ve işgali altındaki topraklarda, Türklük ve İslam değerleri için feda 
eden Mehmet Emin Aga, 75 yıllık ömrünün büyük bölümü Batı Trakya Türklerini asimile 
etmek isteyen Yunan yönetimine karşı mücadeleyle geçirmiş, bu uğurda defalarca hapse gir-

miş, takibata uğramış, 
Yunanlılarca birkaç kez 
linç edilmek istenmiş 
fedakar ve kahraman 
bir Türk evladıdır.

Türk Dünyasını bü-
yük acıya sevkeden 
bu acı kayıptan dola-
yı, merhuma Cenab-ı 
Allah’tan rahmet, başta 
Batı Trakya’daki kardeş-
lerimiz olmak üzere, 
büyük Türk Milletine 
başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad mekanı cen-
net olsun.

Batı Trakya Türklüğünün önderi büyük dava adamı İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga vefat etti.

RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN
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2006-2007 Eğitim Öğretim yılının başlaması mü-
nasebetiyle Türk Eğitim-Sen Bursa 1 ve 2 No’lu 
Şube Başkanlıkları ortak bir basın açıklaması ya-
parak; eğitimin genel ve yerel sorunlarını Bursa 
kamuoyunun gündemine taşıdılar. 18 Eylül 2006 
Tarihinde yapılan basın açıklaması Bursa şubeleri 
adına 1 No’lu şube başkanı Kazım Sarnık tarafın-
dan yapıldı.

BURSA ŞUBELERİ ORTAK BASIN 
AÇIKLAMASI YAPTI

Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No’lu Şubesi, Cumhu-
riyet Meydanı’nda üye memurlarına ‘’kuş gribi 
aşısı’’ yaptırdı. 
Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Ali 
İhsan Öztürk, yaptığı açıklamada, memur konfe-
derasyonlarıyla hükümet arasında yürütülen top-
lu görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını ve 
sendikaların uzlaştırma kuruluna başvurduğunu 
ifade etti. 
Hükümet adına görüşmelere katılan Devlet Baka-
nı Mehmet Ali Şahin’i protesto etmek için üyele-
rine kuş gribi aşısı yapacaklarını belirten Öztürk, 
şunları söyledi. 
‘’Hükümet memurlara istediği zammı vermedi ve 
eğer greve giderseniz işinizden olursunuz mesajını 
verdi. Grev hakkı anayasal haktır. Mehmet Ali Şa-
hin, greve gidecek memurları açıkça tehdit etmiştir. 
Görüşmelerimizde Bakan Şahin’le çok yakınlaş-
tık. Kuş gribi bulaşmasından şüpheleniyoruz, o 
yüzden bugün burada üyelerimize kuş gribi aşısı 
yaptırıyoruz.’’ 
Öztürk, hükümetin memura verilecek zam için 
kaynak bulamadığını söylediğini de kaydederek 
‘’İsteseler kaynak bulurlar. Törenlerde atılan ha-
vai fişeklerin bedelini bize verseler, bu kaynak 
yine bulunur, savurganlıklara son verilse bu kay-
nak bulunur’’ diye konuştu. Öztürk konuşmasın-
da genel merkezlerinin alacağı her türlü eyleme 
destek vereceklerini bildirdi. 
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan memurlara 
Kadınlar Komisyonu Başkanı Mukaddes YILMAZ 
kuş gribi aşısı yaptı. 
EYLEMDE KİMSE MEMURU TEHDİT EDEMEZ
ŞAHİNLERİN GÖÇ MEVSİMİ KUŞ GRİBİ OL-
DUNUZ MU?
BESLE ŞAHİNİ OYSUN GÖZÜNÜ
MEMUR SANDIKTA ŞAHİN AVLAYACAK 
Gibi pankartlar dikkat çekti

ŞAHİN’E KARŞI KUŞ GRİBİ AŞISI

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanlığınca, 
Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu, İlçe 
Temsilcileri, İşyeri Temsilcileri ve Hanım Komisyon-
ları Üyelerinin katıldığı istişare ve sigorta tanıtım 
toplantısı 23 Eylül 2006 Cumartesi günü Hekimevi 
Toplantı Salonunda yapıldı.

Şube Başkanı Tanfer ATA gündemi, toplu görüşme sü-
recini, hükümetin tavrını ve sendikaların bu süreçteki 
çalışmalarını değerlendiren bir konuşma yaptı. Tanfer 
ATA yaptığı konuşmasında; “Toplu görüşmeler süre-
cinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için 
Türkiye Kamu-Sen konuyu Uzlaştırma Kuruluna taşı-
mıştır. Uzlaştırma Kurulunun aldığı kararları bile uy-
gulamaya yanaşmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. 

Yasal bir kurum olan Uzlaştırma Kurulu 
bile yok sayılmaktadır, aldığı kararlar 
önemsenmemektedir. Bizler haklı mü-
cadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 
Bizleri yok sayanları biz de yok sayacak 
ve hesap soracağız. Önemli olan bu 
haklı mücadelemizde siz değerli üyele-
rimizin ve temsilcilerimizin bizlere des-
tek olmasıdır. Dik duruşumuzu bugüne 
kadar gösterdik, bundan sonra da gös-
termeye devam edeceğiz. Bıkmadan, 
usanmadan, baskılara boyun eğmeden 
mücadeleye devam edeceğiz. Mücade-
lemizde her zaman hukuku ön plana 
alacağız, bütün iş ve eylemlerimizde 
hukuka uygunluk olacaktır. Yaptığı-
mız müracaatlar üzerine çoğu konuda 

yargıdan olumlu kararlar almayı başardık. Bir yolluk 
konusu, bir yönetici atama yönetmeliği, bir Kariyer 
Basamakları Yükselme Yönetmeliği sizlere hemen ör-
nek olarak gösterebileceğim hukuki başarılarımızdır.” 
dedi.

Şube Başkanı Tanfer ATA, toplantıya katılanlara Türk 
Eğitim-Sen Genel Merkezince Genel Yaşam ve Şeker 
Sigorta ortaklığı ile yapılan Sigorta anlaşması konu-
sunda da kısaca bilgi verdi. Bu konuda Genel Yaşam 
Ankara Bölge Müdürlüğünden gelen yetkililer tanıtım 
sunusu yaptılar ve katılanların sorularını cevapladılar. 
120 kişinin katıldığı toplantı çok verimli geçti ve iyi 
dileklerle sona erdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN KONYA 1 NO’LU ŞUBE

Türk eğitim Sen Adana Şubeleri 2006-2007 Eğitim-
Öğretim yılının ilk İşyeri Temsilcileri toplantısı 16 
Eylül 2006 Cumartesi günü Kolcuoğlu Restaurant da 
yapıldı. Adana 1, 2 ve 3 no’lu şubelerin ortak yaptı-
ğı toplantıya Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri İsmail 
KONCUK da katıldı. Adana 3 No’lu Şube Başkanı 
Rıfat ÇELİK 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim SEZER ve 
2 No’lu Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Tem-
silcisi Kamil KÖSE eğitim-öğretim yılının başlaması 
ile ilgili konuşmalarını yaparak 2006-2007 eğitim-
öğretim yılının eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize, 
velilerimize ve yüce Türk Milletine hayırlı olması di-
leğinde bulundular.

Türk eğitim Sen’in işyeri temsilcileri için düzen-
lediği toplantının açılışında konuşan Genel Sek-
reter İsmail KONCUK da Papa 16.Benediktus’un 
Almanya’da yaptığı açıklamaya yönelik tepki gös-
terdi. Ortadoğu’yu kan gölüne çevirenlerin Hıris-
tiyan alemi olduğuna dikkat çeken Koncuk, “Siz 
Orta Doğu’yu kan gölüne çevireceksiniz, vahşet 
yaşatacaksınız. Sonra kalkacaksınız İslam aleminin 
Peygamberine dil uzatacaksınız. Peki Mussolini, 
Hitler,Stalin ve Lenin Hıristiyan değil mi? Ya siz in-
sanlık tarihini bilmiyorsunuz ya da dinler tarihini bil-
meyecek kadar cahilsiniz. Çünkü sizin açıklamanıza 
Hıristiyan alemi bile içinden gülüyor.Papa kendini 

çok komik duruma düşürdü.”dedi.

Konuşmaların ardından Türk Eğitim Sen Genel Sek-
reteri İsmail KONCUK, sendikamız ile Genel Yaşam 
ve Şeker Sigorta yetkilileri arasında yapılan anlaşma 
hakkında da bilgi verdi. Konuşmaların ardından Ge-
nel Yaşam ve Şeker Sigorta Yetkilileri tarafından tem-
silcilere yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı. Türk 
Eğitim-Sen’le yapılan sigorta anlaşmasının, içeriği ve 
kampanya birlikteliği yapan kuruluşlar açısından ül-
kemizde bir ilki oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca bu 
kampanya ile yalnızca Türk Eğitim-Sen üyelerinin 
faydalanabileceği bir hizmetin gerçekleştirileceğinin 
belirtildiği sunum, katılımcılar tarafından büyük tak-
dirle karşılandı. İşyeri Temsilcileri her zaman olduğu 
gibi bu kampanya hizmetiyle de Türk Eğitim-Sen’in 
bir kez daha farkını ortaya koyduğunu ifade ederek, 
tüm işyerlerinde duyurular yaparak bu hizmetten tüm 
üyelerin yararlanabilmesi imkanını oluşturacaklarını 
söylediler. Sigorta yetkilileri de Türk Eğitim-Sen gibi 
büyük bir kuruluşla işbirliği yapmalarından duyduk-
ları memnuniyeti ifade ederek, bu çalışmanın ülke-
mizdeki bir çok kuruluşa örnek teşkil edeceğini dile 
getirdiler.

Toplantıya 500’e yakın İşyeri Temsilcisi katıldı.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISINDA 
SİGORTA KAMPANYAMIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
tarafından 26-03-2005 tarihin-
de yapılan müdür yardımcışığı 
sınavına Ankara 4. İdare Mah-
kemesi tarafından YÜRÜTME-
Yİ DURDURMA kararı verildi.
Ankara 4. İdare Mahkemesi ka-
rarında; “Uyuşmazlıkta; Mah-
kememizin 23-8-2005 günlü 
kararı doğrultusunda sınav ka-
ğıtları üzerinde yaptırılan bilir-
kişi incelemesi neticesinde ya-
pılan değerlendirmelerde 14, 
22, 35, 74, 82 ve 85. soruların 
ve cevap anahtarının hatalı ol-
duğu belirlenmiş olup yapılan 
değerlendirmeler hükme esas 
alınabilecek bilimsel yeterlikte 
bulunmuştur.
.....hatalı sorular esas alınarak 
yapılan değerlendirme işlem-
lerinin 2577 sayılı IYUK’NIN 

27. maddesi uyarınca teminat 
alınmaksızın YÜRÜTMESİNİN 
DURDURULMASINA, kara-
rın tebliğinden itibaren(7) gün 
içerisinde Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’ne itiraz yolu açık 
olmak üzere 07-08-2006 gü-
nünde oybirliğiyle karar veril-
di.”  denilmiştir.
Bu gelinen durumda yeni kar-
gaşalar ve  hukuki problemler 
yaşanacaktır.Esasen, sınavın 
yapıldığı günlerde bir çok so-
runun hatalı olduğu iddiala-
rı ortaya atılmış, bu iddialar 
sendikamız tarafından Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Tek-
nolojileri Genel Müdürlüğüne 
bildirilmişti. Yapılan bu uyarı-
lara itibar etmeyen ve yanlış 
soruları çıkarmadan değerlen-
dirme yapan MEB bu gelinen 
noktada TEK SORUMLUDUR.

2005 YILI MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
SINAVININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Rum tarafı ne kadar meşru ise, Türk tara-
fının da o kadar meşru olduğunu söyleyen 
Denktaş, ‘Türkiye’nin üyelik sürecinin ucu 
nasıl açıksa, Kıbrıs sorununun ucu da açık 
olmalı’ diyor 

BÜTÜN bunları bir araya getirdiğinizde şunu 
görüyoruz. Türkiye bir sene sonra önemli se-
çimlere gidecek. Millete karşı Kıbrıs hassasi-
yetini biliyor. Taviz verir görünemez, dolayı-
sıyla şahinlenmiş beyanatlar. Ama Kıbrıslılar 
böyle istedi, ne yapayım diyerek tavizleri 
bize verdirtmek oyununu oynamaktadır. 
Sayın Babacan’ın ‘Kıbrıs meselesinde biz 
her alternatifi görüşmeye hazırız’ beyanatı, 
kırmızı çizgi diye bir şey kalmadığını göste-
rir. ‘Yıl sonuna kadar Kıbrıs meselesini halle-
deceğiz’ beyanatı bizce anlamsızdır. Çünkü 
halledilmesi için Bryza’nın dediği gibi ya 
önerilerimizi Rumların kabul edeceği şekle 
sokacağız ve yahut da akla gelmedik tavizler 
vereceğiz. Eğer halledeceksek, bu kadar hal-
letmek hastası olduysak. Bugün beyanatlar 
AB’ye tek bir mesaj verir, o da şudur: Kıb-
rıs meslelesinde Türkiye’yi güzel yakaladık. 
Bunu kıvıra kıvıra, söke söke istediklerimi-
zi alacağız ve bu kıvırmaya devam edelim. 
Halbuki kırmızı çizgiler bunlardır diyerek 
karşılarında durabilseler, yasal haklarımızı 
Rum idaresinin hiçbir şekilde meşru hükü-
met addedilemeyeceğini, yarı Kıbrıs’ı almak-
la yaptıkları hatayı Kıbıs’taki Türk halkının 
insan haklarını siyasi haklarını yok edecek 
şekilde telafi edemeyeceklerini buna Türk 
ulusunun razı olamayacağını Avrupa’ya du-
yurabilseler, o zaman iş değişir. 

Kandırılan yolda devam

Ne olacak o zaman? Ecevit zamanında ol-
duğu gibi Kıbrıs meselesini, Türkiyenin 
AB’ye girmesinden ayıracaklar. Çünkü bağ-
lantılı değildir, bağlamak büyük hataydı. 
Sayın Ecevit bunu ayırmışken, yeni hükü-
met gelir gelmez, bu iş tekrar bir kanalın 
içine sokulmuştur. Bu kanaldan çıkılması 
lazımdır. Türk hükümetinin kandırılarak AB 
istediği için, rica ettiği için sakıncalarını bi-
lerek Annan Planı’nı hem kabul ettik, hem 
kabul ettirdik, ama AB sözünde duramazdı, 
bizi kandırdı, beyanatı ortada durduğuna 
göre, kandırlılan insan kandırıldığını anla-
yınca, kandırıldığı yola devam etmez. Kan-
dırılmış olduğu yolda devam ediyorlar... Bu 
yol teslimiyettir, kim ne derse desin ama, 
üç yılda, beş yılda neyse teslimiyettir. Şim-
di Kıbrıs baskısı ile AB’nin istediği oyuna 
gelinirse bunun arkasından Ermeni, Kürt, 
Ekümenlik onun arkasından vilayetlere 
özerklik verin meselesi, azınlık olmayanla-

rı azınlık yapın meselesi sırasıyla Türkiye-
nin önüne gelecek, aynı şekilde kıvırmalar 
devam edecek, böylelikle Türkiye AB’nin 
hazmedebileceği bir kıvama gelinceye ka-
dar bu yolda Türkiye’ye kök söktürecekler. 
Bunların hangisine evet diyebilecek Türk 
milleti? Hiçbirine. Evet diyemeyeceği-
ne göre demek ki AB karşısında dik dur-
maktan başka çare yoktur. Ve eğer AB 
karşısında dik durmaktan başka da çare 
yoktur. Ve eğer AB, Türkiye’yi alacak-
sa buna göre tam üye asla yapmayacaktır.  
Bu, dolaşım özgürlüğü vermemelerinden 
anlaşılmaktadır. Diğer beyanatlarda da ga-
yet açıktır. Hıristiyanlık, Müslümanlık me-
selesi devam etmektedir. Ama kaybetmek 
de istemiyorlar. AB limanına demirli olsun 
dediler ya. Demirli tutumak niyetindedir-
ler. Bunun için ucu açık bir yol vermişler-
dir. Türkiye bunun için bu milli davalarda 
özellikle Kıbrıs davasında, ‘Tam üye oldu-
ğumda son sözü söyleyeceğim, Kıbrıs’ın da 
ucu açık kalmalıdır’ şeklinde diretmelidir.  
Benim önerim AB üyelerinin içerisinde ta-
nınmış hukukçuları Türkiye seçmeli. Bizde-
ki hukukçları da bunlara eklemeli, bir forum 
oluşturmalı. Bu forumda tüm meseleler tartı-
şılmalı. Kitap halinde bunları söyledikleri ve 
çıkaracakları kararlar yayınlanmalı.

Silkinmek lazım

Rum tarafı meşru olamaz. Rum tarafı ne 
kadar meşru ise Türk tarafı da aynı şekilde 
meşrudur o halde. İkisine eşit muamele ya-
pılmalı. Aksi takdirde bu meseleyi halletmek 
mümkün değildir. Haksızlık yapmaksızın 
diye Avrupa’yı aydınlatmak lazımdır. Gaze-
telerde görüyoruz AB’ye giden gazeteciler 
AB’da kimsenin Kıbrıs’ı bilmediğini söyle-
mektedir. Büyük bir lobi faaliyeti lazımdır. 
Türkiye’nin AB ülkelerinde lobi yapabilmesi 
için büyük bir nüfusu vardır, bunları kullan-
mıyor. Bence silkinmek lazım. AB yolculuğu 
nedeniyle, efendim bu yolculuk uzundur 
Kıbrıs’ın yükünü bırakalım, ondan sonra fa-
lan yükü bırakalım kenara diye yürüdükleri 
takdirde, hakikaten AB’nin hazmedebileceği 
bir Türkiye, yani Sevr Anlaşması’nın öngör-
düğü bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız.  
 
Biz endişeliyiz. Bu gidişat iyi değil. Bura-
da yüzde 65 Annan Planı’na evet demişse 
bunun içerisinde yüzde 30 Türkiye kökenli 
insanlarımız vardır. Bu insanları Türkiye’den 
gelen AKP’den parlamenterler, devamlı su-
rette ziyaret etmişlerdir. Ankara’dan talimat 
almışlardır. Televizyonlarda Sayın Başba-
kan, Sayın Gül’ün beyanatları hayır derse-
niz neticesine katlanırsınız, evet derseniz 
her şey sizin olur. Sayın Talat, hem tanınır 
hem yücelir diye beyanatlar yapılmıştır. Do-
layısıyle bu yüzde 30 evet olacak oyu yüzde 
65’e çıkarmıştır. Eğer bu insanlar bana ina-
nırlar, benim söylediğimi gibi hayır demiş 
olsalardı biz hayır, Rum hayır, ne olacaktı? 

   Rauf DENKTAŞ

KIBRIS SORUNU AB ÜYELİĞİNDEN SONRA 
ÇÖZÜLMELİ

BUNLARI;

BİLİYOR MUYDUNUZ!!!

Atatürk`ün dünyada `Başöğretmen’ sıfatlı tek lider olduğunu.

Bir geometri kitabı yazdığı, Üçgen, açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane 
geometri teriminin (Türkçe) isim babasının bizzat Mustafa Kemal 
olduğunu. 

Norveççe`de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim olduğunu.

Atatürk çiçeği’nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi 
profesörlerinden doktor Kirk Landın`in koyduğunu ve bu çiçeğin tüm 
dünyada bu isimle üretilip satıldığını.

Yunan Başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı olmadan 
her Cumhuriyet Bayramı’nda Atina’daki Türk Büyükelçiliğine 
giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda 
bulunduğunu.

‘’Mimber’’ adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı yayımlanan 
gazetede ilk defa sansür kelimesi geçtiğini.

Kurtuluş Savaşında rütbe alan bir çok kadın askerlerimizin olduğu, 
dünya tarihine geçen tek bir üsteğmenimizin olduğunu, Üsteğmen 
Kara Fatma’ nın 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin 
reiseliğine bizzat Atatürk tarafından atanmış olduğunu.

Bir röportajda Birleşmiş Milletlere üye olmayı düşünüyor musunuz?” 
diye sorulduğunda “Şartlarımızı koyarız, kabullerine bağlı. Biz 
müracaat etmeyiz üye olmak için, davet gelirse düşünürüz” dediğini 
ve bunun üzerine BM yasasının değiştirildiğini ve üyeliğe davet edilen 
ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu.

1938’de, General Mc Arthur’un en zor, en problemli, en buhranlı 
döneminde, danışman, senatör ve bakanlarından oluşan yüz yirmiden 
fazla kişiye; “Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa 
Kemal’i görmek için neler vermezdim” dediğini.

1938’de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiirde; 
“Allah bir ülkeye yardım etmek isterse onun elinden tutmak isterse 
başına Mustafa Kemal gibi lider getirir” denildiğini.

1996’da Haiti Cumhurbaşkanının vasiyetinde, mezar taşına yazılmasını 
istediği metinde; “Bütün ömrüm boyunca Türkiye’nin lideri Mustafa 
Kemal Atatürk’ü anlamış ve uygulamış olmaktan dolayı mutlu öldüm” 
yazdığını.

2000’de ABD Başkanı’nın milenyum mesajında; ‘’ Milenyumun hiç 
şüphe yoktur ki, tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çünkü o 
yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir” denildiğini.

2005’de Amerika’nın en ünlü ekonomistlerinden birisi olan Mr. 
Johns`un önerisinin “Türkiye ekonomiyle savaşta bir tek Atatürk’ ü 
örnek alsın yeter” olduğunu.

2006’da ise AB’ye uyum adına devlet dairelerinden Atatürk 
resimlerinin kaldırılmasının istendiğini.
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1-	 Ankara	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden		
NERMİN	 GÜRKAN’IN	 oğlu	 ol-
muştur.	

2-	 Ankara	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Hakkı	YÜCELOĞLU’nun	oğlu	ol-
muştur.

3-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	Mus-
tafa	ASLAN’nın	oğlu	olmuştur.

4-	 Çankırı	şubesi	üyelerinden	Ömer	
YİĞİT’in	kızı	olmuştur.

5-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	Mus-
tafa	YAZICI’nın	kızı	olmuştur.

6-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	Sel-
ma-Olcay	 ÖZTÜRK’ün	 kızı	 ol-
muştur.

7-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Yıl-
maz	SERTTAŞ’ın	kızı	olmuştur.	

8-	 Nevşehir	 şubesi	üyelerinden	Nö-
fer	EKİCİ’nin	kızı	olmuştur.	

9-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	Ha-
kan	 KORUCU’nun	 ikiz	 oğulları	
olmuştur.

10-	 Nevşehir	şubesi	üyelerinden	Meh-
met	GÜNLÜ’nün	oğlu	olmuştur.

11-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	
M.Uğur	 ÇAKMAK’ın	 kızı	 olmuş-
tur.	

12-	 Hatay	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Hüseyin	 CENGİZ’in	 kızı	 olmuş-
tur.

13-	 Hatay	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Mehmet	 Cem	 HANOĞLU’nun	
kızı	olmuştur.	

14-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	

Uğur	 KÜÇÜKPOLAT’ın	 çocuğu	
olmuştur.

15-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Yıldırım	DEMİR’in	kızı	olmuştur.

16-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Ümit	 Kürşat	 ALTUN’un	 kızı	 ol-
muştur.

17-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Enver	SOLAK’ın	kızı	olmuştur.	

18-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Faruk	ÖZTÜRKER’in	 kızı	 olmuş-
tur.

19-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Kadir	FİDAN’ın	oğlu	olmuştur.

20-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Süleyman	KICALI’nın	oğlu	olmuş-
tur.

21-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Suna	KICALI’nın	oğlu	olmuştur.

22-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Ali	NAVGASIN’ın	oğlu	olmuştur.

23-	 Tekirdağ	 şubesi	 üyelerinden	 Se-
dat-Havva	 DOLMACI’nın	 oğlu	
olmuştur.	

24-	 Sinop	şubesi	Durağan	İlçesi	üye-
lerimizden	Ümit	HELVACI’nın	ço-
cuğu	olmuştur.	

25-	 Sinop	şubesi	Boyabat	İlçesi	üyele-
rimizden	Gürkan	&	Meryem	ÖZ-
MEN	çiftinin	çocukları	olmuştur.

26-	 Sinop	şubesi	Durağan	İlçesi	Üye-
lerimizden	 Kenan	 &	 Ayşegül	
KÖYLÜ	çiftinin	çocukları	olmuş-
tur.	

DOĞUMLAR

1-	 Ankara	2	nolu	 şube	üyelerinden	
Dursun	Ali	ÖGEYİK’in	annesi	ve-
fat	etmiştir.

2-	 Ankara	2	nolu	 şube	üyelerinden	
Abdullah	 YURDABAKAN’ın	 ba-
bası	vefat	etmiştir.	

3-	 Ankara	2	nolu	 şube	üyelerinden	
Erdil	KÜÇÜKFIRAT’ın	ablası	vefat	
etmiştir.

4-	 Antalya	 2	 nolu	 şube	 Manavgat	
temsilciliği	üyelerimizden	Mithat	
KURT’un	 babası	 ve	 annesi	 vefat	
etmiştir.

5-	 Erzincan	 şubesi	 üyelerinden	 İs-
mail	ATEŞ’in	 babası	 vefat	 etmiş-
tir.

6-	 Erzincan	 şubesi	 üyelerinden	 Şa-
hip	VURAL	vefat	etmiştir.

7-	 Nevşehir	şubesi	üyelerinden	Ad-
nan	ÖZCAN’ın	babaannesi	vefat	
etmiştir.

8-	 Çankırı	 şubesi	üyelerinden	Sadri	
SARIKAYA’nın	annesi	vefat	etmiş-
tir.

9-	 Çankırı	şubesi	üyelerinden	Murat	
TAHTAOĞLU’nun	 babası	 vefat	
etmiştir.

10-	 Çankırı	şubesi	üyelerinden	Meh-
met	DÖNMEZ’in	ablası	vefat	et-
miştir.

11-	 Tokat	 şubesi	 Turhal	 temsilciliği	
üyelerinden	 Ercan	 ATASEVER’in	
annesi	vefat	etmiştir.

12-	 Tekirdağ	şubesi	üyelerinden	Saim	
LAFÇI’nın	babası	vefat	etmiştir.

13-	 Nevşehir	şubesi	üyelerinden	Nur-
dan	ÖZTÜRK’ün	babası	vefat	et-
miştir.

14-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Metin	 PINARCI’nın	 babası	 vefat	
etmiştir.

15-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Yusuf	ŞENTÜRK	vefat	etmiştir.

16-	 Kayseri	1	nolu	şube	üyelerinden	
Dursun	YILDIRIM	vefat	etmiştir.

17-	 Kayseri	1	nolu	şube	üyelerinden	
Hanefi	HAN’ın	eşi	ve	oğlu	vefat	
etmiştir.

18-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Eyüp	 DÜZGÜNER’in	 kayınvali-
desi	vefat	etmiştir.

19-	 Kocaeli	1	nolu	şube	Gölcük	Tem-
silciliği	üyelerinden	Mithat	SOY-
DAN	vefat	etmiştir.

20-	 Kocaeli	1	nolu	şube	üyelerinden	
Murat	OLGUN	vefat	etmiştir.

21-	 Kocaeli	1	nolu	şube	üyelerinden	
Havva	 DEMİRTAŞ’ın	 oğlu	 vefat	
etmiştir.

22-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	Bil-
gin	CANKAR’ın	kızı	 vefat	 etmiş-
tir.

23-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Ali	
ÇELEBİ’nin	babası	vefat	etmiştir.

24-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	
A.Osman	BALOĞLU’nun	babası	
vefat	etmiştir.

25-	 Kırıkkale	Şubesi	üyelerinden	Ce-
lal	 PEKCAN’	 ın	 annesi	 vefat	 et-
miştir.	

26-	 Kırıkkale	M.E.V		İ.Ö.Okulu	öğret-
menlerinden	Nuray	YILDIRIM’	ın	
babası	vefat	etmiştir.	

27-	 Kırıkkale	Atatürk	İ.Ö.Okulu	öğret-
menlerinden	 Asım	 YILDIRIM’ın	
annesi	vefat	etmiştir.	

28-	 Kırıkkale	Şubesi	üyelerinden	Kan-
demir	ŞAŞMAZ’ın	babası	vefat	et-
miştir.	

29-	 Sinop	 şubesi	 üyelerinden	 Nec-
mettin	 ERCAN’nın	 babası	 vefat	
etmiştir.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
1-	 Ankara	1	nolu	 şube	üyelerinden	

Adem	DELİ’nin	kızı	evlenmiştir.
2-	 Çankırı	şubesi	üyelerinden	Şükrü	

AKPINAR’ın	kızı	evlenmiştir.
3-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	Halit	

NALKESEN’nin	oğlu	evlenmiştir.
4-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	

Yaşar	ÇELİK’in	oğlu	evlenmiştir.
5-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	

Yaşar	ÇELİK’in	kızı	evlenmiştir.
6-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Ha-

lil	ALTINSOY’un	kızı	evlenmiştir.
7-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	

Mustafa	 GÖĞER’in	 oğlu	 evlen-
miştir.

8-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Müşerref	 GÖĞER’in	 oğlu	 evlen-
miştir.

9-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Mehmet	ÜÇGÜL’ün	 oğlu	 evlen-
miştir.

10-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
İsmail	 ARIKBOĞA’nın	 oğlu	 ev-
lenmiştir.

11-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Hasip	CERAN’ın	kızı	evlenmiştir.

12-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Mustafa	 GÖĞER’in	 oğlu	 evlen-
miştir.

13-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Derviş	 ALKANINOĞLU	 evlen-
miştir.

14-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Er-
bayı	ELÇİ’nin	oğlu	evlenmiştir.

15-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	
İsmail	 HELVA	 ile	 Muammer	
MURATOĞLU’nun	çocukları	ev-
lenmiştir.

16-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Ya-
şar	DÜNDAR’ın	kızı	evlenmiştir.

17-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Yu-
suf	 	 KUZUCU’	 nun	 	 kızı	 evlen-
miştir.

18-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Vey-
sel	AYDEMİR’	in	kızı	evlenmiştir.

19-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	
Ömer	EŞME’nin	kızı	evlenmiştir.	

20-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	
İ.Hakkı	VATANGÜL	evlenmiştir.	

21-	 Kırıkkale	Şubesi	üyelerinden	Kür-
şat	YOLDAŞ’ın	kızı	evlenmiştir.	

22-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	
Mehmet	GENÇ’in	kızı	evlenmiş-
tir

23-	 Karabük	 şubesi	 üyelerinden	 Bay-
ram-Rüveyda	DOĞAN	evlenmiştir.

24-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Mahmut	KARAKAYA’nın	kızı	ev-
lenmiştir.

25-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Hasan	BALLI’nın	kızı	evlenmiştir.

26-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Mehmet	KAYA	evlenmiştir.

27-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 Teşkilatlan-
dırma	 Sekreteri	Mehmet	 BULUT	
evlenmiştir.

28-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Hamide	Gül	KÜPELİ	evlenmiştir.	

EVLENENLER

1-	 Ankara	 3	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Murat	DEMİRTAŞ’ın	oğulları	sün-
net	olmuştur.	

2-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Yaşar	ÇELİK’in	oğlu	sünnet	olmuş-
tur.

3-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Recai	 ŞENTÜRK’ün	 oğlu	 sünnet	
olmuştur.

4-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Melahat	 ŞENTÜRK’ün	 oğlu	 sün-
net	olmuştur.

5-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Murat	 KOÇAK	 ‘ın	 çocukları	 sün-
net	olmuştur.

6-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Hasan	 KOÇHAN’ın	 oğlu	 sünnet	
olmuştur.

7-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Ha-
run	 ŞAHİNLİ’nin	 oğlu	 sünnet	 ol-
muştur.

8-	 Kırıkkale	 şubesi	üyelerinden	Res-
miye	 –	 Abdullah	ÜNSAL	 çiftinin	
oğulları	sünnet	olmuştur.

9-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Ali	KAYA’nın	oğlu	 sünnet	olmuş-
tur.	

10-	İzmir	 3	 nolu	 şube	 üyelerinden	
Ahmet	ÇABUK’un	oğlu	sünnet	ol-
muştur.	

SÜNNET OLANLAR
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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

ÇOCUKLAR 
ÖLMESİN
21. asrın yeni modası,
Bomba modası.
İadelisi, taahhütlüsü,
Çocuk katili, akıllısı.
Hepsi vahşi, hepsi katil.
Tomahawk, crius, 
Misket, napalm.
Bırak kullanmayı bunları
Üretmek bile,
Alçaklığın en alçakcası.

İşte!
Zifiri karanlığı aydınlatıyor,
Bombalarıyla birileri.
Ödettiriyor biri bedel,
Bedel ödüyor birileri.

Suçsuz yere tek bedel ödeyen,
Çocuklar;
Kimi,
savaşın  muharip olmayan şehidi.
Kimisi de 
savaşın yetimleri.

Bak!
Mahzun bir çocuk.
Belli ki çok korkmuş,
Hep titriyor minik elleri.
Memleketi müstemleke,
Adı yetim.
Benzemiyor anne eline,
Emperyalistlerin soğuk elleri.
Şanslı sayıyor kendini.
Çünkü o,
Mahallenin kurtulan tek çocuğu,
Tek yetimi.

Mutlu yaşasın diye birileri,
Ölmemeli birileri.
Hepsinden önemlisi;
Olmamalı çocuklar;
Ölen birileri.
                        

Ergül SIRKINTI
Türk Eğitim Sen 
Kayseri 2  Nolu Şube  
Hikmet Kozan İÖO
İşyeri Temsilcisi



TÜRK EĞİTİM-SEN Sağlık Sigorta poliçeniz ile Genel Yaşam 
Sigorta A.Ş., sizlere sigortanızdan beklediğiniz yüksek kalitede 
sağlık hizmeti sunmak ihtiyaç duyduğunuz anda çok sayıdaki an-
laşmalı sağlık kuruluşlarından yararlanabilmenizi sağlamak ve sizi 
sağlık harcamalarının yol açacağı ek sıkıntıdan uzak tutmak ama-
cıyla 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, doldura-
rak 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 sağlayabi-
lirsiniz.

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




