
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstan-
bul Sabancı Öğretmen evinde ÖĞREN-
Cİ AKIŞ MODELİ ile ilgili toplantı dü-
zenlendi.
Yeni sistem 10-11-12 inci sınıflara ara olgunluk sı-
navı getirmeyi öngörüyor.12. sınıf sonunda ise genel 
olgunluk sınavı yapılacak ve bu sınavlar öğrencinin 
sınıf geçmesinde etkili olacak. Taslak halindeki bu 
yeni modele göre öğrencinin ders yılı içerisinde al-
dığı notların %60’ı, sene sonunda yapılacak sınav-
larda alınan notun %40’ı sınıf geçmede belirleyici 
olacak.

Yapılan toplantıya üniversiteler-
den bir çok akademisyen, özel 
dershane temsilcileri, öğretmen 
ve idarecilerle, Talim Terbiye 
Kurulu Başkanı İrfan Erdoğan, 
Müsteşar Yardımcıcı Salih Çelik, 
Öğretmeni Yetiştirme Genel Müdürü Ömer Balıbey, 
Orta Öğretim Genel Müdürü, bazı daire başkanları 
katıldı.Eğitim ile ilgili sendikalardan sadece Türk Eği-
tim Sen’in bulunduğu toplantıda sendikamızı Genel 
Sekreter İsmail KONCUK temsil etti. Toplantının açı-
lış konuşması MEB Müsteşarı Necat BİRİNCİ tarafın-
dan yapıldı.

2007 bütçesi, seçim bütçesi oldu. Memur maaş-
larına yüzde 3+3 zam veren hükümet, siyasi par-
tilere Hazine yardımına yüzde 300 zam yaptı. 
HÜKÜMET,  önümüzdeki yıl memur maaşla-
rına ilk altı ay için yüzde 3 ikinci altı ay için 
yine yüzde 3 olmak üzere 3+3 formulünü ön-
görürken, 2007’nin seçim yılı olması nedeniy-
le siyasi partiler, Hazine yardımını yüzde 300 
zamlı alacak.

Genel Başkan Şuayip Özcan yazılı ve 
görsel basın kuruluşlarının üst 

düzey yöneticilerine bi-
rer mektup göndererek; 
Birinci Dünya Savaşı 
öncesi ve süresince ya-
şanan Ermeni sorunuyla 

ilgili tarihi gerçek-
lerin vatan-

daşlarımıza 
anlatı ldığı 
p r o g r a m -
ların ya-
pılmasını 
istedi. Ha-
yali soy-
kırım id-
diaları her 
g ü n d e m e 

getirildiğinde Türkiye’nin bir savunma 
pozisyonunda bırakıldığını ifade eden 
Özcan, “Ermeni sorunu hususunda, 
yazılı ve görsel basın organlarımızın 
bilimsel ve gerçekci yayınlarla insan-
larımızı bilgilendirilmeleri gerekmek-
tedir. Ülkemizde ve ülkemiz dışında 
dünyanın bir çok yerinde takip edilen 
medyamızın bu yayınları; hem iç ka-
muoyumuzdaki bilinçlenmeye hem de 
başta Avrupa olmak üzere dünyanın 
her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın 
etkili lobi faaliyetlerine vesile olacaktır. 
Ayrıca bu düzeyi yakaladığımızda Tür-
kiye Cumhuriyeti, dünya kamuoyunda 
Ermeni Diasporası’nın faaliyetleri kar-
şısında edilgin olmaktan kurtulacak 
ve süreci tayin eder hale gelecektir.” 
dedi.
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SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI FRANSA’YA 

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Fransa Meclisi’nde kabul edilen “Söz-
de Ermeni soykırımı” ile ilgili karar 
nedeniyle bir araya gelen Ankara Sivil 
Toplum Meclisi, bir deklarasyon yayın-
layarak, Fransa’ya sert tepki gösterdi. 
Ankara Ticaret Odasında düzenlenen toplan-
tıya ATO, Hak-İş, Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen, 
Türk Eğitim-Sen’in de bulunduğu 200’ü aşkın 
sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplan-
tıda Türk Eğitim-Sen’i Genel Mali Sekreter Ya-
şar YENİÇERİOĞLU temsil etti. 
Toplantının sonunda kabul edilen deklaras-
yonda, Fransa’nın, sözde Ermeni soykırımını 
reddetmeyi cezalandırmaya kalkışmak suretiy-
le “Ermenistan dalkavukluğu” yaptığı, Türkiye 
ile ilişkilerini hiçe saydığı, bu tavrıyla iki ülke 
arasında onarılması imkansız bir uçurumun 
açılmasını göze aldığı vurgulandı.”Fransa’nın 
demokrasi, hukuk, düşünce ve ifade özgür-
lüğü başta olmak üzere temel insan hakları 
kavramlarıyla bağdaşmayan, AB hukukunu da 
ayaklar altına alan bu tavrına ‘ülkece’ ve ‘yü-
reklice’ tavır alınmasının zamanı gelmiştir” 
denilen deklarasyonda, bu kararından ötürü 
Fransa’ya karşı ekonomik alanlarda yoğun-
laşan bir tavır alınması gerektiği kaydedildi. 
Fransa’nın uygulamaya koyduğu “Düşünce, Ta-
rih ve Entelektüel soykırımı” kalbinden vurmak 
için, Türkiye’nin kendisini kandırmaktan başka 
bir sonuç vermeyen, sadece sözde kalan açık-
lamaları bir tarafa bırakarak, doğru, gerçekçi ve 
etkili adımlar atması gerektiği belirtilen vurgu-
lanan deklarasyonda, şu görüşlere yer verildi: 

devamı 4’te

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan 
yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sezer tarafın-
dan yayımlanması uygun bulunmayan 5545 sayılı 
“Özel Öğretim Kurumları Kanunu”nun, 12. mad-
desinin bir kez daha görüşülmesi için Anayasa’nın 
değişik 89. ve 104. maddeleri uyarınca TBMM 
Başkanlığı’na geri gönderildiği bildirildi.

Gerekçede, TBMM tarafından 26 Eylül 2006 gü-
nünde kabul edilen 5545 sayılı “Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu”nun incelendiği belirtilerek, 
Yasa’nın 12. maddesinin ikinci fıkrasında, “Ba-
kanlık, kurumlardan 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nunu hükümleri çerçevesinde hizmet satın alabi-
lir” düzenlemesine yer verildiği kaydedildi.

MEDYAYA ÇAĞRI
CUMHURBAŞKANI 
“ÖZEL ÖĞRETİM 

KURUMLARI KANUNU’’NU 
KISMEN VETO ETTİ. 

devamı 4’te

EĞİTİMDE YENİ MODEL ARAYIŞLARI

devamı 4’te

devamı 3’te

MEMURA YÜZDE 3+3 VERDİLER, 
PARTİLERE YARDIMA 

YÜZDE 300 ZAM YAPTILAR.

devamı 4’te

Türkiye Kiþi Baþýna Ekmek 
Tüketiminde İlk Sýrada 

Türkiye Kamu-Sen, açlık ve yoksulluk sını-
rının ücretlerin oldukça üzerinde seyrettiği 
Türkiye’de vatandaşların karnını doyura-
bilmek için ucuz olan ekmeğe yöneldiğini 
açıkladı. Kamu-Sen’in araştırmasına göre, 
Türkiye kişi başına yıllık ortalama 128 kilo 
ekmek tüketimiyle pek çok ülke arasında 
üst sıralarda yer alıyor. 

devamı 2’de

MEMURUN FAKİRLİĞİNİ DEVLET DE KABUL ETTİ
Bakan Şahin’in ‘Memurlar kötü durumda değil’ sözlerini Bayındırlık Bakanlığı tekzip etti. Bakanlık, aylık 2 
bin YTL kazanamayan memurları yoksul ilan etti.
2007 yılı için devlet memurlarına yapılacak zammın toplugörüşmelerinde hükümet temsilcisi Devlet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, memurların gelir durumlarının sanıldığı kadar kötü olmadığını, hatta ev araba sahipli-
ğinde artış yaşandığını grafiklerle anlatmıştı. Fakat hükümetin bir başka bakanlığı ise durumun hiç de öyle 
olmadığını memurların neredeyse tamamının ‘yoksul olduğunu açıkladı. 

devamı 7’de
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Eğitim nedir? Amacı nedir? Neden insan eği-
time ihtiyaç duyar? Eğitimin belirli zamanı 

var mıdır? Eğitim, işi bilmeyenin kontrolünde 
olduğu zaman ne gibi tehlikeler zuhur eder?     
Eğitim: İstenilen davranışı kazandırma biçimi-
dir. Burada hedeflenen bir davranış olması ge-
reklidir. Ama bu davranışın mutlaka istenilen, 
gönülden gelen bir davranış olması gerekiyor. 
Aklımıza şöyle bir soru takılabilir.  Zorla ve 
istemeyerek yapılan davranışı kazandırmak 
eğitim olamayacak mı? Elbette o da bir kat-
kı ve ek kabiliyet, bilgi veya yenileşme süreci 
olması hasebiyle eğitimdir. Ama adı belli ve 
verimi bellidir. Çünkü zorlamak, cebir ve şid-
det vardır. Hepimiz biliyoruz ki cebir şiddet 
ve zorlamanın olduğu yerlerde gönülden, is-
teyerek işler yürümez ve öğretim, eğitim tam 
verimli, kalıcı olamaz. 
Şimdi ise ‘’ Eğitimin amacı nedir’’ diye sorar-
sak. Ona da eğitimin ve içinde barındırdığı 
diğer parçalarla birlikte ‘’ insanın daha rahat 
yaşaması ve daha mutlu olmasının hedefle-
yen’’ bir amacı vardır. Yani hedef daha mutlu 
bir insan yaşantısına imkân sağlamaktır. 
‘’ Neden insan eğitime ihtiyaç duyar’’  sorusu-
na ise söyle cevap vermek mümkündür:  insan 
yaratılmışların en şereflisi olmasına rağmen 
dünyaya getirildiğinin tam olarak bilincine, 
şuuruna ulaşıp ruhi ve biyolojik olarak bazı 
şeyleri öğrenmesi gereklidir. Bu öğrenmeler 
insanın yaratılış kabiliyetlerine göre her insan-
da farklı farklıdır. İşte kabiliyeti gereği bir işi 
çok daha erken öğrenen bir insan, daha geç 
öğrenen ya da hiç öğrenmeyen insanla pay-
laşmak zorundadır. 
Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık 
olmanın gereği olarak her insan ayrı ayrı işler 
ve mesleklerle iştigal olmalıdır. Çünkü statü-
nün korunması da bunu mecbur kılar. Kısaca 
tecrübe ve bilgi birikimi olan bir insan bilme-
yene,   çok bilen az bilene öğreterek sosyal 
dengeyi sağlayacaklardır. Eğitim insan hayatı-
nın devamı için gerekli olan bir iştir. İşte insan 
bunun için eğitime ihtiyaç duyar.
‘’Eğitimin belirli zamanı var mı? Diye gelen so-
runun cevabı ise şöyledir: Eğitimin İslamdaki 
önemini şu sözlerle anlatılmak istenmektedir. 
Hz. Ali tarafından  ‘’Bana bir harf öğretenin 
kırk yıl kölesi olurum” sözünü okumanın en 
belirgin isteği değil midir? “İlim her müminin 
kaybolmuş en değerli hazinesidir onu mutla-
ka aramalıdır.’’ ‘’İlim Çin’ de dahi olsa gidin 
alınız’’ ve yine ‘’Âlimin mürekkebi şehidin 
kanından evladır.’’ Sözü sizce neyi hatırlatı-
yor? Ve yine ‘’ İlim kadın erkek her mümine 
farzdır.’’ Emri ne demektir? Dahası ‘’ Hiç bi-
lenle bilmeyen bir olur mu?’’ hatırlaması ve ‘’ 
Seni yaratan Allah’ın adıyla oku’’ okunun ilk 
ayet olması bize İslamın eğitime verdiği önem 
hakkından net bir bilgi veriyor. Ve diyoruz 
ki; ‘’Eğitim anne karnında başlar, ölene kadar 
devam eder.’’ Eğitimin yeri zamanı olmaz ve 
olmamalıdır. 
Eğitimin sadece okullarda yapılmadığını her-
kes bilmektedir. Aynı zamanda çevrenin de bir 
eğitim etkileyicisi olduğu ve etkileme oranın 
bilinenden daha çok yüksek olduğu aşikârdır.  

İnsanın şekillenmesinde eğitimden çok daha 
yüksek katkısı olduğu kesindir. Çok katkılı 
çevrenin nasıl eğitileceğini kim biliyor? Eğiti-
me yön veren bu etkin faktörün eğitimi nasıl 
olacak? Yetkisini hangi kanundan alacak ve 
toplum bu kanunlara nasıl tepki verecek? 

Eğitim işi bilmeyenlerin elinde olduğu zaman 
çok tehlikeli boyutlara kadar varabilir. Şöyle 
ki: Eğitimin bir hedefi olmalıdır. Bu hedef insa-
nın mutluluğunu hedef almalıdır. Ayrıca insan 
mutluluğunu hedef alan bu amaç doğru ve 
uygulanabilir olmalıdır. Dünyaya getirilen en 
şerefli varlık olan insanın bazen bilerek ya da 
bilmeyerek insan mutluluğunu hedef almayan 
anlayışın getirdiği çalışmalar olacaktır. Çıkar, 
menfaat, korku vb. şeylerin belirlediği eğitim 
bakışı olabilir. İşte o zaman bu bakışa sahip 
olan insana eğitim yoluyla süratle müdahale 
edilmeli ve o insan eğitilip insan mutluluğu-
nun bir parçası haline getirilmelidir. 

Eğitim insanı çepeçevre kuşatmalı gönüllü ve 
yürekten insanların fedakâr gayretleri sağlan-
malı. Eğitim kesinlikle öğretimle karıştırılma-
malıdır. Öğretim eğitimin parçalarından biri-
dir. Öğretimin diğer adı talim; eğitimin diğer 
adı ise terbiyedir. Hani aile terbiyesi derler ya 
işte onun diğer anlamı ailenin çocuğa verdiği 
eğitimdir. 

Gazi Mustafa Kemal bir sözünde ‘’ Muallim 
ve Mürebbilerden mahrum bir milletin gele-
ceğinden bahsetmek mümkün değildir’’. Mu-
allimi anladık biliyoruz da şu mürebbi nedir 
acaba? 

Biz yinede ikisinin de tanımını yapalım.

 Muallim: Eğitim öğretim işleriyle ilgilenen kişi 
ya da meslek sahibidir. :Mürebbi: terbiyeci, 
eğitimci, topluma, millete ve bütün insanlığa 
yaralı işler yapılması için insanları eğiten kişi 
demektir. Buna göre demek ki muallimin ya-
nında bir de mürebbiyeye ihtiyaç vardır. Bu iş 
yalnızca muallimle olmuyor. Muallim yanın-
da mutlaka onu tamamlayan mürebbi olması 
gerekmektedir… Sizce de muallimin mürebbi 
ruhu ile hemhal olması gerekmez mi? Dilde 
dahi, Atatürk’ü anlamak için; onun sözlerini 
sadeleştirmeye ihtiyaç duyduğumuz  bu anda 
neler yapabilmeliyiz?

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunda da 
istenilen nesli yetiştirmek için; Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı olduğu için gurur duyan, 
milletini seven, mensup olduğu Türk Milleti-
nin mutluluğu için çalışmayı şiar edinmiş, çok 
çalışkan, milli ruhlu, dik duruşlu, kendi örf ve 
adetlerine saygılı, kültürlü bir nesil amaçlıyor 
isek Muallimler olarak mutlaka mürebbileş-
mek zorundayız. 

Sizce Türkiye’mizde mürebbileşmek zorunda 
değil miyiz? Ne dersiniz?...  

MEHMET ARSLAN

Türk Eğitim Sen İstanbul 3Nolu Şb. Baş
EĞİTİM VE AMACI

Türkiye Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, eylül ayında ça-
lışan bir kişinin açlık sınırı 787.77 YTL’ye yükseldi. Dört kişilik bir 
alenin aylık gıda harcaması toplamı 441.09 YTL, ortalama aylık 
kira ise 329.65 YTL olarak belirlendi. Buna göre bir ailenin yalnız-
ca aylık gıda ve kira harcamaları toplamı 770.74 YTL oldu. Asgari 
ücretin 380 YTL ve en düşük memur maaşının 648 YTL olduğu 
dikkate alındığında, ailelerin yalnızca gıda ve kira giderinin asgari 
ücretin 2 katını geçtiği, en düşük memur maaşının da bu giderleri 
karşılamak için 123 YTL eksik kaldığı belirlendi. Ortalama düzey-
de maaş alan bir memur ise gıda ve kira harcamalarından son-
ra geriye kalan 104 YTL’yle bir ay boyunca geçinmesi gerekiyor.  
Kamu-Sen’in ailelerin geçimlerini nasıl sağladıklarını, gıda ve ihti-
yaçlarını hangi yolla karşıladıklarını ortaya koymak amacıyla yap-
tığı araştırma Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunların vatandaşlar 
üzerindeki olumsuz etkilerini de ortaya koydu. Açlık ve yoksulluk 
sınırının ücretlerin oldukça üzerinde seyrettiği Türkiye’de vatan-
daşların karnını doyurabilmek için ucuz olan ekmeğe yöneldikleri 
belirlendi. 

Araştırmaya göre, Danimarka’da 71 kilo, Finlandiya’da 51, 
Almanya’da 62, İtalya’da 68, Hollanda’da 60 ve İspanya’da 58.5 
kilo olan kişi başına yıllık ekmek tüketimi, Türkiye’de 128 kiloya 
kadar çıkıyor. 

ET PEYNİR VE SÜT TÜKETİMİ

Türkiye’de et, peynir ve süt gibi ürünlerin tüketiminin ise Avrupa 
ülkelerinin yarısı kadar olduğu belirlendi. Açıklamada, “Kendisinin 
ve ailesinin geçimini sağlamak ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla vatandaşlarımız gıda harcamalarından tasarruf 
etmek zorunda kalmaktadırlar” denildi. AB’de ortalama 100-110 
litre olan yıllık kişi başına süt tüketimi Türkiye’de 18-20 litreye, 88 
kilo olan ortalama et tüketimi 16 kiloya ve 10-15 kg olan peynir 
tüketimi de Türkiye’de 7 kiloya kadar düşüyor. 

Buna göre, Türkiye’de günlük kişi başına 54 gram süt, 44 gram et, 
28 gram peynir tüketilirken, Danimarka’da kişi başına 296 gram 
süt, 276 gram et, 52 gram peynir tüketildiği belirlendi.

Türkiye’nin bireylerin sağlığına ve zeka gelişimine önemli katkıları 
olduğu bilinen deniz mahsulleri tüketiminde de Avrupa’nın olduk-
ça gerisinde olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, yıllık kişi başına 
İtalya’da ortalama 24.6 kilo, Fransa’da 31.2 kilo, İspanya’da 44.7 
kilo ve Japonya’da 60 kilo deniz mahsulü tüketilirken Türkiye’de 
yıllık kişi başına ortalama deniz mahsulü tüketimi 7.5-8 kiloda ka-
lıyor. Dünyada ortalama kişi başına düşen su ürünü tüketimi ise 
yıllık 16 kilo düzeyinde bulunuyor.

“IMF POLİTİKALARI ÇÖPLÜKLERDE KARIN DOYURUYOR”

Bir ülkede sağlıklı nesillerin yetişmesinin dengeli beslenmeyle ya-
kından ilgili olduğu belirtilen açıklamada, “Son yıllarda uygulanan 
yanlış ücret politikaları ve IMF destekli ekonomik programlar, va-
tandaşlarımızı dengeli beslenmek şöyle dursun, çöplüklerde karın-
larını doyurmaya mahkum etmiştir” denildi. 

Hükümet mutlaka adil bir ücret politikası geliştirmesi, asgari ücret 
ve memur maaşlarını bir çok kuruluşun yaptığı açlık ve yoksulluk 
sınırı çalışmalarını dikkate alarak, günün şartlarına göre yeniden 
belirlemesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Aksi taktirde halkının 
büyük çoğunluğu toplayıcılık yaparak geçinen yoksul ve sağlıksız 
bir toplum durumuna geleceğiz” denildi. 

Türkiye Kiþi Baþýna Ekmek 
Tüketiminde İlk Sýrada 

baştarafı 1’de
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Daha dün emperyalizmin 
Kollarında yaşarken 
Dolarlı, eurolu bahçelerin  
Yollarında koşarken

Şimdi Nobelli olduk 
Mevzileri doldurduk 
Sevinçliyiz hepimiz 
Yaşasın Nobelimiz

Bu ülke neden böyle..?
Acaba, dünyanın başka bir yerlerinde, 
bizim gibisine bir ülke daha var mıdır?
Bizim gibi bir toplum,
Bizdeki gibi sivil toplum kuruluşları,
Bizim ülkemizdeki gibi ulusal(!) bir 
medya,
Bizim sahip olduğumuz gibi “bilimsel 
ve milli(!)” bir üniversite ve akademis-
yen-aydın topluluğu,
Bizi yönetenler gibi bir hükümet,
vs…,
Öyle bir toplum haline geldik ya da 
getirildik ki, günlük yaşıyoruz. Bugü-
nümüzün, dünden getirdiklerimizin bir 
birikimi ve geleceğimizin bugünden 
yarına bırakacağımız bir miras olacağı-
nın şuurunda değiliz. 
Kişiler, olaylar ve süreçler hakkında 
oluşan kanaatlerimiz, kendi bilgi ve 
görgümüzle elde ettiğimiz sonuçlar-
dan ziyade; “Başkalarının” zihnimize 
ve gönüllerimize enjekte ettiği işlenmiş 
bilgilerle yönlendirmeleriyle oluşmak-
ta. Özellikle küresel egemen güçlerin 
psikolojik operasyonları, artık hücre-
lerimize kadar etki alanı oluşturmuş 
bulunmakta. Gümüş tepside önümüze 
sunulan “Sahte Kahramanlar”; sanat, 
siyaset, bilim, medya ve entellektüel 
alanda insanlarımızın tartışılmaz idol-
leri haline gelmekte. 
Toplum olarak öylesine bir narkoz al-
tındayız ki, sorgulamıyoruz, tartışmı-
yoruz, tartmıyoruz. Bu hengamede ise 
nice değerlerimizin, aydınlarımızın ve 
gerçek kahramanlarımızın elimizin al-
tından kaydığının farkında bile olmu-
yoruz. 
Örnek mi? İşte AB patentli yazarımız 
Orhan Pamuk. Adam soyumuza sopu-
muza küfrediyor, ecdadımıza hakaret 
ediyor, söylemleriyle uluslararası iha-
net projelerine destek sağlıyor ve hala 
bu ülkede kitapları yüzbinlerce satıyor, 

milyarlarca lira para kazanıyor. Yetmi-
yor, icraatlarının diyeti olarak Nobel 
ödülü alıyor ve yanı sıra bir buçuk mil-
yon dolar daha cebine sokuluyor. 
Hiç sorgulanmıyor mu? Tarih içerisin-
de, fikir ve gönül zenginliğimizin mi-
marı olan binlerce edebiyatçımız, şai-
rimiz, sanatçımız, bilim adamımız va-
rolmuştur. Hatta bunlardan bir kısmının 
kitapları uzun yıllar batı okullarında 
ders olarak okutulmuştur. Peki bu kül-
tür mirasımıza her fırsatta düşmanlıkla 
yaklaşan batı, acaba neden Pamuk’u 
“Ödüllendirme” gereğini hissetmiştir. 
“Anadolu’da 1.5 milyon Ermeni, 30 bin 
Kürt öldürülmüştür” söyleminden baş-
ka Orhan Pamuk’u diğer binlerce değe-
rimizden üstün kılan ve ayıran başkaca 
ne gibi vasıfları vardır acaba? 
Peki Türk toplumu bu gerçeği sorgulu-
yor mu? Sorguluyorsa neden tedbirini 
almıyor, yeterli tepkisini ortaya koymu-
yor?
Ya sivil toplum kuruluşlarımız? Özel-
likle belli merkezler tarafından gizli ya 
da alenen finanse edilen ve birer top-
lum önderi örgüt olarak servis edilen, 
sözde sivil fakat özde görevli bazı ku-
ruluşlar ne yapıyorlar? 
Güya, evrensel demokratik değerler-
le Türk toplumunu bezeme ve çağdaş 
dünyayla bütünleştirme gerekçesiyle, 
temel değerlerimizi örseleyen bu ku-
ruluşlar da en başta gelen sorumlular-
dandır. 
Küresel emperyalizmin başlıca taşe-
ron firması olan bu kuruluşlar, en cü-
retkar ihanet girişimlerini dahi masum 
ve çağdaş görüntülerle yavaş yavaş sı-
radanlaştırarak, toplumun reflekslerini 
kırmaktadırlar. 
Orhan Pamuk ve Elif Şafak gibi sahte 
kahramanların, tarihimize ve milleti-
mize yönelik açık hakaretlerini bile bir 
hukuk tartışmasına endeksleyerek çok 
uluslu bir projenin toplumsal alt yapısı-
nı hazırlamaktadırlar.
Bu süreçte Ulusal(!) Medyamız da 
boş durmuyor. Yüzbinlerce tiraja ve 
yüksek oranlarda izlenme oranına sa-
hip bir kısım medya kuruluşlarımızda 
görev yapan; ideolojik duruşu, sözde 
birbirinden çok farklı olan, onlarca 
kelli felli kalemşörümüz de ağız birliği 
etmişler: “Efendim, Orhan Pamuk’un 

tarihimizle ilgili bazı iddialarını ben de 
paylaşmıyorum. Ama aldığı ödül aynı 
zaman da ülkemize verilmiş sayılma-
lıdır. Türkiye’ye prestij kazandırmıştır 
dolayısıyla toplum tarafında sahiplenil-
melidir. Kendisine teşekkür etmeliyiz” 
kabilinden güya sağduyulu bir yaklaşım 
ortaya koyuyorlar. Bu ifadeleriyle Türk 
Milletini aptal yerine koyduklarının far-
kında değiller. 
Önümüzdeki yıllar gösterecek ki, No-
bel ödülü almak için aydınlarımız(!) 
Türkiye’ye sövme yarışına girecekler.
Tarih, bilim yuvası olan üniversiteleri-
mizden hesap soracaktır. Hiç tartışıl-
maz ki, üniversitelerimiz, toplumumu-
zun yönlendirilmesinde birincil etken-
lerdendir. 
Türk toplumu gelenekleri itibariyle bili-
me ve bilim adamlarına büyük hürmet 
gösterir ve önem verir. Hem töremiz 
hem inancımız gereği, toplumumuzda 
ilim hep baş tacı edilmiştir. 
Fakat son Orhan Pamuk olayında bir 
çok üniversitemiz ve bilim adamımız-
aydınımız toplumu bilinçlendirecek 
ölçüde yeterli tepki ortaya koymamış-
lardır. Oysa ki, bir takım suni meseleler 
nedeniyle bile, yüzlerce akademisyeni-
mizin cüppelerini giyerek yaptıkları yü-
rüyüşlere, muhtıra niteliğindeki bildiri-
lerine çok defa şahit olmuşuzdur. Bu 
girişimler çoğu zaman da kamuoyunda 
ses getirmiş ve amaç hasıl olmuştur. 
Ancak, milli tarihimizin ve dolayısıyla 
geleceğimizin muhafaza edilmesi an-
lamında büyük değer taşıyacak bu son 
konuda akademisyenlerimizin suskun-
luğu milletimizde hayal kırıklığı oluş-
turmuştur.
En şaşırtıcı olan ise Hükümetimizin tu-
tumudur. Millet adına milleti yöneten 
hükümetlerdir. Hükümet edenler, bin-
lerce yıllık tarihi birikimi geleceğe daha 
güçlü bir şekilde taşımakla mesuldür-
ler. Devletin bekası ve milletin ebedi 
varlığının sağlanması hükümetlerin en 
öncelikli görevleridir. Bu manada ge-
lebilecek her türlü tahribatı ve saldırıyı 
önlemek için de hükümet edenler her 
an uyanık ve aktif olmalıdırlar.
Başta Elif Şafak ve Orhan Pamuk gibi 
toplumsal kanaatleri yönlendiren ve bir 
takım söylemleriyle uluslar arası pro-
jelere hizmet edenlere yönelik tedbir 

alması gereken merci hükümet meka-
nizmasıdır. Kaldı ki, bu tür vakalarda, 
bir sosyal patlamayı ve demokrasi dışı 
tepkilerin oluşmasını   önlemenin yolu 
da hükümetin zamanında önleyici ted-
birleri alması ve yeterli tepkisini ortaya 
koymasıdır. 
Ama bu dediklerimiz normal şartlar 
altında yaşayan ülkelerde geçerlidir. 
Bizim ülkemizde böylesi bir tabloyu 
görebilmek biraz lükse kaçıyor. 
Çiftçinin, memurun, esnafın ve hatta 
şehit ailesinin derdini bile dinlemek-
ten imtina eden; fakat “Babam ve Piç” 
gibi bir şaheserin sahibi olan Elif Şafak’ı 
arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten; 
Orhan Pamuk gibi milletine küfreden 
bir adamın -neden verildiği belli olan- 
ödülü için kendisini telefonla arayarak, 
Nobel Ödülünün bir Türk yazarına ve-
rilmiş olmasından duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek tebriklerini ileten bir 
Başbakana sahibiz. Yine hükümetimizin 
iki numaralı adamı olan Dışişleri Bakanı 
da “Böyle bir alanda bir Türk’ün böyle 
bir armağanı kazanıyor olması şüphesiz 
ki hepimiz için büyük bir mutluluk kay-
nağı olmuştur” diyerek Başbakanının 
yorumunu taçlandırıyor. 
Apaçık gerçeğe rağmen hükümetimiz 
bu sağduyulu(!) yaklaşımı ortaya koyar-
ken yabancılar olayı nasıl yorumluyor 
dersiniz. İşte size iki örnek: 
ABD’nin saygın gazetelerinden bi-
risi olan Washington Times, Orhan 
Pamuk’a Nobel Edebiyat ödülü veril-
mesini şöyle yorumluyor: “Nobel bile 
siyasetten kaçamadı. Bu post modern 
Türk romancısı, geçen yıl büyük şöhret 
kazandı, ancak eserlerinden çok, ülke-
sinde Türklüğe hakaret suçundan yargı-
lanmasından dolayı…” 
Ermenistan Yazarlar Birliği ise Orhan 
Pamuk’un Nobel almasını “Türkiye’ye 
verilmiş bir mesaj” olarak değerlendir-
di.
Acaba sayın Başbakanın ve yardımcı-
sının yaklaşımlarını, verilmek istenen 
bu mesajın hükümetimiz tarafından  
algılandığı şeklinde değerlendirebilir 
miyiz?
Başta Hükümetimiz olmak üzere, top-
lumumuzun tüm kesimlerinin, Nobel 
ödülünü en azından Washington Times 
hassasiyetiyle algılamalarını diliyorum.

TALİP GEYLAN

Genel Dış İlişkiler ve Basın SekreteriYAŞASIN NOBEL’İMİZ!

Toplantıya katılan Genel Sekreter İsma-
il KONCUK, uygulanacak modellerin 
önemli olduğunu, ancak esas olanın öğ-
retmen verimliliğini artırmak olduğunu 
belirtti. Bugüne kadar defalarca model 
değiştirildiğini ama Türk Milli eğitimi-
nin bir arpa boyu yol katedemediğini, 
bunun diğer gelişmelerle desteklenme-
sinin şart olduğunu söyledi.

Öğretmen verimliliğini artırmadan sa-
dece model değiştirerek bir yere varı-
lamayacağını belirten Genel Sekreter 
KONCUK, derslik başına düşen öğrenci 
sayısını düşürmenin önemine değindi.
Öğretmenin her bir öğrenciye ayıracağı 

süreyi artırmadan model değiştirmenin 
tek başına yeterli olmayacağını anlattı. 
Almadan vermek Allaha mahsustur, di-
yen KONCUK, öğrencilerimizin en iyi 
şekilde yetiştirilmesi için her türlü tedbir 
alınmalıdır, aksi takdirde yeterli bilgi ile 
donatamadığımız öğrencilerden han-
gi başarıyı bekleyeceğiz, 50-60 kişilik 
sınıflarda öğretmenden hangi başarıyı 
bekleyeceğiz, milli eğtimin temel hedefi 
öğrenciyi elemek, değil eğitmek olma-
lıdır, dedi. İlköğretim okullarında farklı 
bir sistemle sınıf geçen, sınıfta kalma 
korkusunu hemen hemen hiç yaşama-
mış öğrencilerin bu yeni modelle, orta 

öğretimde karşı karşıya kalması halinde 
ciddi bir uyum zorluğu yaşayacağını sa-
vunan KONCUK lise 1 ve 2. sınıflarda 
daha yumuşak bir modelin uygulan-
masını bu yılların ilköğretimden gelen 
öğrenciler için bir ısınma dönemi ola-
rak değerlendirilmesini, aksi takdirde 
binlerce öğrencinin sınıf tekrarı yapmak 
zorunda kalacağını, böyle bir durumun 
ise ciddi sıkıntılar doğuracağını sözleri-
ne ekledi. 

Toplantı Talim Terbiye Kurulu Başkanı 
İrfan ERDOĞAN’ın teşekkür konuşma-
sıyla sona erdi.

EĞİTİMDE 
YENİ MODEL 
ARAYIŞLARI

baştarafı 1’de
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Sayın…………………………….

Fransa parlamentosunun aldığı son utanç kararına yönelik tepkiler kamuoyumuzda 
yükselerek devam etmektedir.

Vatandaşlarımız, alınan bu kararın perde arkasında, sadece Ermeni lobisinin faaliyetlerinin 
ve Fransa’da yaklaşan seçim kaygılarının olmadığını; aynı zamanda, bu kararın başta Fransa 
Devleti olmak üzere batı merkezli güç oluşumunun ülkemize yönelik planlı ve amaçlı bir 
stratejisinin var olduğunu düşünmektedir. Milletimiz, bu girişimle yalnızca Devletimizin tarihi 
sicilinin kirletilmesinin hedeflenmediğini, devamında yeni bir takım siyasi projelerin dünya 
kamuoyunun gündemine getirileceğinin endişesini taşımaktadır.

Sözde Ermeni Soykırımı konusunda, Fransa parlamentosunun aldığı bu karar, bu anlamda 
ilk girişim olmadığı gibi son da olmayacaktır. Eminiz ki, önümüzdeki süreçte bu çalışmalar 
batılı çok değişik ülkede artarak devam edecektir.

Geçmiş yıllarda da defalarca yaşadığımız üzere, sözkonusu hayali soykırım iddiaları her 
gündeme getirildiğinde ülkemizde infial derecesinde tepkiler oluşmakta, boykot çağrıları 
yapılmakta, gösteriler düzenlenmekte; başta siyasilerimiz olmak üzere değişik kişi ve kurumlarca 
hamasi söylemlerle gündem oluşturulmaktadır. Ancak, konunun birkaç hafta süren sıcaklığı 
söndükten sonra yine başa dönülmektedir. Yani her defasında sıfırdan başlanılmaktadır. Fakat 
yine her defasında da kalıcı bir bilinç kültürü oluşturulamamaktadır. İnsanlarımız çok önemli 
tarihi bir konuda dahi bilgi sahibi kılınmadan, anlık refleksleriyle baş başa bırakılmakta 
ve pek tabii ki, şuur alt yapısından yoksun olan refleks tutumlar da geçici olmaktadır. 
Bu noktada ivedilikle yapılması gereken Türk kamuoyunun tarihi gerçekler doğrultusunda 
bilimsel ölçütlerle yeterince bilgilendirilmesidir.

Kitle iletişim teknolojisinin çok geliştiği ve toplumları etkileme-yönlendirme gücünün 
tartışılmaz düzeyde önem kazandığı zamanımızda; yazılı, görsel ve sanal basın organlarımıza 
bu konuda büyük görev düştüğünü düşünmekteyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
halkın haber alma hakkını kullanması için büyük bir hizmeti yerine getiren basınımızın, sözde 
Ermeni soykırımı konusunda da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine inanıyoruz. 
Medyamız, duyarlı yayınlarıyla ülkemizin her yanında ortak tepki tutumlarına vesile olmuş ve 
ayrıca halkımızın duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur.

Ancak, bir eğitim sendikası olarak, medyamızın görevinin burada bittiğine inanmıyoruz. 
Asıl önemli sorumluluğun bu noktadan sonra başlaması gerektiğini düşünüyoruz. 

Yıllar boyu ülkemiz ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hayali soykırım iddiaları 
karşısında sürekli savunma pozisyonunda bırakılmıştır. 

Oysa ki tarihi gerçek; Birinci Dünya Savaşı öncesi ve esnasında Ermeni çetelerin yaptığı 
kalkışma hareketleri, Anadolu’daki işgalci güçler içerisindeki on binlerce Osmanlı vatandaşı 
Ermeni işbirlikçinin katliamları ve suikastleri, Türk Milleti yedi düvele karşı hürriyet mücadelesi 
verirken Ermeni çetelerin ordumuzu sırtından vurmaları ve en önemlisi de tüm bunlara rağmen 
zaferden bugüne kadar, ülkemizde hiçbir Ermeni vatandaşımıza yönelik toplumumuz tarafından 
hasmane davranılmamış olmasıdır.

Geçmişimizde yaşanan bu olaylar bilinir ve dünyaya bildirilirse, ancak o zaman “Türk Milleti 
asil bir millettir. Tarihin hiçbir döneminde soykırım yapmamıştır” iddiası anlamlı olacaktır. Aksi 
takdirde bu söylem kendi duygularımızı tatmin ettiğimiz bir slogandan öteye geçemeyecektir.

İşte tarihi bir gerçek olan Ermeni sorunu hususunda, yazılı ve görsel basın organlarımızın 
bilimsel ve gerçekci yayınlarla insanlarımızı bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ülkemizde 
ve ülkemiz dışında dünyanın bir çok yerinde takip edilen medyamızın bu yayınları; hem iç 
kamuoyumuzdaki bilinçlenmeye hem de başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde 
yaşayan vatandaşlarımızın etkili lobi faaliyetlerine vesile olacaktır.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken, bu yayınların “Dostlar alış verişte görsün” 
misaliyle yürütülmemesidir. Yapılması gereken; tüm yayın kuruluşlarımızın bir seferberlik 
duygusuyla, ortak yayın politikaları oluşturmaları, izlenme oranlarının yüksek olduğu saatlerde 
ve hatta ana haber bültenlerinde söz konusu programları yayınlamalarıdır.

İnanıyoruz ki, medyamızın bu hususta göstereceği duyarlılık başta hükümetimiz olmak üzere 
toplumumuzda kanaat önderliği yapan tüm kişi ve kuruluşlara da örnek olacak ve teşvik edecektir. 
İşte bu düzeyi yakaladığımızda, Türkiye Cumhuriyeti, dünya kamuoyunda Ermeni Diasporası’nın 
faaliyetleri karşısında edilgin olmaktan kurtulacak ve süreci tayin eder hale gelecektir.

Sayın…………..

Gerçekci ve gerçekleştirilebilir bu çağrımıza duyarlı yaklaşacağınıza inanıyor, şimdiden 
ortaya koyacağınız güzel hizmetlerden dolayı Türk eğitimcileri ve milletimiz adına teşekkür 
ediyoruz.

Saygılarımızla. 19.10.2006

     Şuayip ÖZCAN 
     Genel Başkan

baştarafı 1’de

MEDYAYA ÇAĞRI
( Genel Başkan Şuayip Özcan’ın yazılı ve görsel basın kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine gönderdiği 
mektup aşağıdadır. )

Düzenleme ile Milli Eðitim Bakanlýðý’na, özel öðretim 
kurumlarýndan, hizmet satýn alýnmasý yoluyla öðrenci okut-
ma yetkisi verildiði ve böylece özel öðretim kurumlarýna 
Devlet bütçesinden kaynak aktarma olanaðý saðlandýðýna 
iþaret edilen gerekçede, þöyle denildi:
“Daha önce, 4967 sayýlý Yasa’nýn 1. maddesinde öngö-
rülen, maddi olanaklardan yoksun baþarýlý öðrencilerin, 
ücreti Milli Eðitim Bakanlýðý’nca karþýlanmak üze-
re özel öðretim kurumlarýnda öðrenim görmelerinin 
saðlanabileceðine iliþkin kural, Anayasa’ya ve kamu 
yararýna uygun görülmeyerek, yeniden görüþülmesi 
için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilmiþti. 
Bu kez, 5545 sayýlý Yasa’nýn 12. maddesinde, daha önce 
yalnýzca maddi olanaklardan yoksun baþarýlý öðrenciler 
için öngörülen Devlet kaynaklarý kullanýlarak özel okul-
larda okutulma olanaðý, kapsam çok geniþletilerek, tüm 
öðrencileri içerecek biçimde yeniden getirilmektedir.
Çaðdaþ yönetim anlayýþýnda devletin temel iþlevlerine çekil-
mesi gerektiði savunulurken, temel görevler adalet, savun-
ma, eðitim ve saðlýk olarak sayýlmakta, ülke olanaklarýnýn 
bu alanlara özgülenmesiyle baþarýnýn yakalanacaðý 
vurgulanmaktadýr.
Özellikle eðitim konusunda baþarýlý olamayan ülkelerin ge-
leceklerini tehlikeye atacaklarý kuþkusuzdur. Çünkü eðitim, 
diðer tüm baþarýlarýn temelini, altyapýsýný ve kaynaðýný 
oluþturmaktadýr.
Çocuklarýmýzýn, ülkemizin gerçekleri ve gereksinimleri yö-
nünde, geliþen ve deðiþen dünya gereklerine uygun çaðdaþ 
bir eðitim ortamý içinde yetiþtirilmesi çaðdaþ uygarlýðý 
yakalamanýn zorunlu koþuludur.” 
Cumhurbaþkaný Sezer, gerekçede, Anayasa’nýn çaðdaþ bir 
eðitim ve öðrenimi öngören 42. maddesinde, “Kimsenin 
eðitim ve öðretim hakkýndan yoksun býrakýlamayacaðýnýn”,  
Eðitim ve öðretimin, Atatürk ilke ve devrimleri doðrultusunda, 
çaðdaþ bilim ve eðitim esaslarýna göre, Devlet’in gözetim 
ve denetimi altýnda yapýlacaðýnýn”, “Eðitim ve öðretim 
özgürlüðünün Anayasa’ya sadakat borcunu ortadan 
kaldýrmayacaðýnýn”, “Ýlköðretimin, kýz ve erkek tüm yurttaþlar 
için zorunlu ve Devlet okullarýnda parasýz olacaðýnýn”, 
“Özel ilk ve orta dereceli okullarýn baðlý olduðu esaslarýn, 
Devlet okullarýyla eriþilmek istenen düzeye uygun biçimde 
yasayla düzenleneceðinin”, “Devlet’in, maddi olanaklardan 
yoksun baþarýlý öðrencilerin öðrenimlerini sürdürebilme-
leri amacýyla burslar ve baþka yollarla gerekli yardýmlarý 
yapacaðýnýn” belirtildiðini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI 
“ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

KANUNU’’NU KISMEN VETO ETTİ. 

baştarafı 1’de

“Bu bağlamda genel olarak, şimdiye kadar uyguladığımız eksik 
ve etkisiz politikalar terk edilmeli, ülkece yeni bir ‘eylem planı’ 
devreye sokulmalı, bu plan eksiksiz olarak uygulanmalı, toplum-
ca benimsenilmesi sağlanmalıdır. Pratikte ise Fransız firmaları, 
kamu ihalelerine kesinlikle alınmamalı, Fransız firmalarının bü-
yük ilgi duydukları nükleer santral, Marmaray ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin helikopter ihalelerine girmeleri kesinlikle engellen-
meli, Fransa’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize ve çıkardığı 
zorluklar aynı şekilde karşılık bulmalı ve Fransız vatandaşlarıyla 
benzeri kararları alan diğer ülke vatandaşlarının Türkiye’ye seya-
hatlerinde vize uygulaması getirilmeli, Türkiye uluslararası alan-
da Fransa’nın talep ve beklentilerine destek vermemeli, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde davalar açılmalı, Fransız malları 
boykot edilmelidir.”
Bütün bunlar yapılırken, Türkiye’nin uluslararası taahhütleri ve 
imzaladığı anlaşmaları dikkate alınarak, kendini suçlu duruma 
düşürecek yanlış karar ve ifadelerden özenle kaçınılması iste-
nilen deklarasyonda, “Devletin politikalarına paralel, birey so-
rumluluğu çerçevesinde yapacaklarımızı da tıpkı oy kullanmak, 
vergi vermek gibi vatandaşlık görevi içerisinde değerlendiriyo-
ruz” denildi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
FRANSA’YA SERT TEPKİ GÖSTERDİ
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Son günlerde okullarda yaşanan çirkinlikler 
basın yoluyla teşhir edilmekte. Doğrusu bunu 
anlamakta güçlük çekiyorum. Bir öğretmen 
olarak bunların doğru olduğuna da inanmak 
istemiyorum. Aslında kabullenmek istemiyo-
rum desem daha doğru olacak. Bir öğretmen 
olarak, bende sınıfta yıllarca ders yaptım. Yaş-
ları önemli değil. Ondan öncesi hayatımız var 
bizde öğrencilik yaptık. Hele bizim öğrencilik 
hayatımız o meşhur 12 Eylül öncesine dayanır. 
Öğretmeni severdik veya sevmezdik. Dünya 
görüşlerimiz çokta farklı olurdu. Belki birbiri-
mize düşmanlık bile duyuyor olabilirdik. Ama 
işte o an varya, sınıfa girdiğimiz zaman her 
şey rafa kaldırılırdı. Sevgi olmazsa da saygıdan 
kusur etmezdik. Öğretmene sınıfta saygısızlık 
yapmak, onunla alay etmek, onu küçük düşür-
mek ne mümkün. Çünkü biz Türk Milletinin 
bir evladı olduğumuzu hiç unutmadık. 

Şimdi bekliyorum da ne hallere düştü gençliği-
miz. Acaba özgürlük(!) adına daha neler kay-
bedeceğiz... Hakikatten medeni olduğunu yani 
özgürlükçü eğitim uyguladıklarını hep söyleye 
geldiğimiz hiçbir ülkede bu rezaleti görmemiz 
mümkün değil. Evet kelimenin tam anlamıyla 
bir rezalet. Her zaman her yerde söyledim şim-
di de söyleyeyim. Eğitimciler hatırlıyor musu-
nuz? 1978 Ecevit iktidarını. Maydonozun bile 
yetişmeyeceği yani 45 günlük sulandırılmış, 
hızlandırılmışnasıl oluyorsa sürede bu memle-
kette şimdi çöplüklerde bile bulunamayan bu 
ideolojileri uğruna adına daha sonra öğretmen 
verdikleri militanları piyasaya sürmediler mi. 
Hatırladınız değil mi. Hatırladıysanız işte bi-
rinci suç ve suçlu bu zihniyet. Bu kafa şimdide 
üniversitelerde çağdaş (!) özgürlükçü (!) nasıl 
oluyorsa eğitimciler yetiştiriyor. Yani suçlu suç 
işlemeye devam ediyor. Okullar birer sonuç 
tarlası ne verirseniz onu alırsınız. Kimse ak ka-
şık değil. 

Türk Eğitim-Sen olarak okullarda şiddet var 
diye diye sesimiz kısılırcasına nerdeyse ortalık-
ta bağırdık çağırdık. Hak getire kim duya. Sayın 
MEB nı Hüseyin ÇELİK gelin kardeşim sizin bu 
yaptığınız araştırma sonucunu bir görelim veya 
görüşelim. Derdiniz nedir? Diye zahmet etsey-
di. İki yıldır sesimize kulak tıkamasaydı. Türk 
Eğitim-Sen’i Türkiye’nin hayrına, Türk Milli 
Eğitiminin yanında olduğunu görseydi. Belki de 
bu ayıbı yaşamamış olacaktık. Evet eğitimciler 
ikinci suçluyu gördünüz mü? Biz Türk Eğitim-
Sen olarak kimsenin şu veya bu şekilde rakibi 
değiliz. Biz Türkiye’nin yanındayız. Türk Milli 
Eğitiminin düştüğü bu rezaletten kurtulması en 
büyük temennimizdir. 

Hep yaşaya geldik. Her siyasi iktidar değişikli-
ğinde bakana göre sistem(!) değişikliği yapılır. 
Ne anlamaya geliyorsa bir türlü anlayamadık. 
Milli bir eğitim sistemi neden devam ettirilmez 
bunu hiç bilen yok. Daha devlet olamamış 
kabilelerin bile bir milli eğitim sistemleri var-
ken aklı olana soruyorum bizim neden yok? 
Suçlu mu arıyorsunuz? Siyasi iktidarlar sizler-
siniz suçlu. Tabiki hep suçlu aramayla çözüme 
varamayız. Kısaca çözümü de söyleyeyim de 
bundan sonra eğitim meselesine kafa yoranla-
ra belki yardımcı olur. 

Aklın yolu birdir. Biz Türk Milleti olarak eğitim 
sistemimizde kendi Milli ve Manevi kültürü-
müzü değerlerimizi işlersek yani sistemimize 
nakş edersek çok kısa zamanda bu ayıbı orta-
dan kaldırırız. Kısaca İSLAM AHLAK ve FAZİ-
LETİNİ TÜRKLÜK GURUR ve ŞUURUNU  bu 
milletin çocuklarına behemehal vermeliyiz. 
Başkada reçete yok.

KUDBETTİN YILDIZ

Van Şube Başkanı

SUÇLU KİM?

Toplu Görüşmelerin 5. si 15-30 Ağustos tarihleri arasın-
da yapıldı. Ortaya çıkan sonuç gerek sendikamızı gerek-
se kamu çalışanlarını hiç de memnun etmedi.
Esasen, toplu görüşmelerden daha çok Hükümeti temsi-
len konuşan Devlet Bakanı sıfatlı zatın konuşmaları, or-
taya attığı iddialar dikkate değer ifadelerdi. Bu ifadelerin 
belki de en önemlisi, SENDİKALARI CİDDİYE ALMIYO-
RUM cümlesi olmalıdır. 
Bu cümlenin açılımı şudur “BEN KAMU ÇALIŞANLA-
RINI CİDDİYE ALMIYORUM.” Evet, cümle bu şekilde 
anlaşılmalıdır. Neden?
Toplu görüşme sürecini şöyle bir düşünelim. En büyük 
konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendi-
kalar, toplu görüşmelerde sadece kamu çalışanlarının 
yaşamakta olduğu ekonomik ve sosyal sıkıntıları dile 
getirmiş ve çözüm yollarını ortaya koymuştur. Ortaya 
konulan taleplerin siyasi veya ideolojik hiç bir boyutu 
bulunmamaktadır. 15 günlük toplu görüşmeleri ciddi-
yetle yürüten, toplu görüşme masasını ciddiye alan, asla 
sulandırmayan, 400 bin üyesi bulunan Türkiye Kamu-
Sen ciddiye alınmayacak hangi tavrın içinde olmuştur? 
Elbette hiç. 
O halde “SENDİKALARI CİDDİYE ALMIYORUM” cüm-
lesi ne anlama gelmektedir. Düşünülmeden söylenmiş 
bir söz müdür? Özellikle mi söylenmiştir? Bütün kamu 
çalışanları bu sözü ciddiye almak, değerlendirmek ve 
karar vermek durumundadır. 
Siz hükümet olsaydınız, sendikalaşma konusunda bu 
kadar isteksiz, sendikal faaliyetleri yeteri kadar destek-
lemeyen, hatta hükümetin kamu çalışanlarına yönelik 
onca olumsuz uygulamalarına rağmen, hükümeti eleştir-
mek yerine, asla desteklemediği sendikaları yerden yere 
vuran, daha yeni gelişmekte olan sendikal hareketi yok 
etmeye çalışan, bütün bunlar yetmezmiş gibi hükümet 
yanlısı sarı sendikaların güçlenmesine katkıda bulunan 
bir kitleyi ciddiye alırmıydınız?
Binlerle ifade edilen üye sayısına rağmen 100 bileme-
diniz 150 kişilik gruplarla eylem yapan, gücünü, bütün 
haklı taleplerine rağmen, bir türlü ortaya koyamayan, 
üstüne üstlük bir de hükümeti tehdit eden adına sendika 
denen bu kuruluşları ciddiye alırmıydınız? Bunların or-

taya koyduğu taleplere cevap verir, bu taleplerin yerine 
gelmemesi halinde hükümetiniz aleyhinde ortaya koyu-
lacak tehditlere boyun bükermiydiniz, yoksa bütün bun-
ları bilerek, siz de kimsiniz, etiniz ne budunuz ne, sizi 
ciddiye almıyorum mu derdiniz?
İşte, Toplu Görüşmelerde hükümet adına konuşan, dev-
let bakanı sıfatlı zat sendikaları, kamu çalışanlarının 
sendikacılığa ve sendikal faaliyetlere ne oranda destek 
verdiğini çok iyi etüd etmiş ve SENDİKALARI CİDDİYE 
ALMIYORUM deyivermiştir.
Bu cümleden hareketle şunları düşünmek zorundayız. 
Mevcut sendika kanunu yetersizdir. Hızla GREV ve 
TOPLU SÖZLEŞME hakkını almalıyız. Ama nasıl? Mev-
cut sendikal hakları bile kullanmak istemeyen, bugün 
itibariyle yüzde elli oranında sendikalaşmayı bile zorla 
başarmış bir kitle GREV ve TOPLU SÖZLEŞME hakkını 
ne zaman ve nasıl alabilecektir? O halde; ilk adım yüzde 
yüz sendikalaşmadır. Yüzde yüz sendikalaşma sendikal 
faaliyetlere olan inancımızın, arzumuzun en büyük de-
lili olacaktır. Ortaya konulacak bu arzunun güçlülüğü 
SENDİKALARI CİDDİYE ALMIYORUM aymazlığındaki 
sözde siyasetçilerin YÜZÜNDE TOKAT GİBİ PATLAYA-
CAKTIR. 
“KAMU ÇALIŞANLARININ TALEPLERİNİ ORTAYA KO-
YAN SENDİKALARI CİDDİYE ALMIYORUM, ONLARIN 
HÜKÜMETİ TEHDİT ETMELERİ BOŞTUR, ÜYELERİNİN 
BİLE YETERİ KADAR DESTEK VERMEDİĞİ, ŞEKLEN ÜYE 
OLDUĞU, HİÇBİR FAALİYETİNE KATILMADIĞI, ÜYE 
OLAN KADAR ÜYE OLMAMAKTA DİRENEN ve ASLA 
DESTEK VERMEYEN YÜZBİNLERCE KAMU ÇALIŞANLA-
RININ OLDUĞUNU DA BİLİYORUM. BİR TÜRLÜ DES-
TEK BULAMADIĞI KİTLELER ADINA HÜKÜMETİMİZLE 
PAZARLIK YAPAN, HÜKÜMETİMİZİN ONCA GÜCÜNE 
RAĞMEN BİZİ TEHDİT EDEN BU SENDİKALARI NEDEN 
CİDDİYE ALAYIM?” anlamındaki bu söz bütün kamu ça-
lışanlarını kendine getirmelidir. Bu söz bizleri üzmelidir, 
germelidir. Bizleri harekete geçirmelidir. 
Bu söz beni üzdü ve gerdi. Üzüntüm elbette kamu ça-
lışanları adınadır. Sizi de gerdi mi? O halde yapılması 
gereken bellidir. 
Saygılarımla.

İSMAİL KONCUK

Genel Sekreter

“SENDİKALARI CİDDİYE ALMIYORUM”

Alt derecedeki memurlara ilk altı ay yüzde 4 ikinci altı ay 
yine yüzde 4 olmak üzere 4+4 formülünü öngören hükü-
met siyasi partilere, yasa gereği her yıl ödenen Hazine yar-
dımı için 2007 yılı bütçesinden seçimler dolayısıyla “üç 
kat artışla” 385 milyon YTL ödenek ayrıldı. Hükümet Ka-
sım 2007’de yapılacak genel seçimler dikkate alındığında, 
AKP’ye 153.3, CHP’ye 86.7, DYP’ye 42.7, MHP’ye 37.4, 
Genç Parti’ye 32.4, Anavatan’a da 32.4 milyon YTL Hazi-
ne yardımı ödenmesi gerekiyor. Seçim yapılmasaydı, altı 
siyasi partiye ödenecek Hazine yardımı, bu tutarların üçte 
biri, toplam tutar da 127.3 milyon YTL ile sınırlı kalacaktı. 
Yardım almayı hak eden altı siyasi parti (AKP, CHP, DYP, 
MHP, Genç Parti, Anavatan) gelecek yıl yapılacak genel 
seçimler dolayısıyla, hak ettikleri tutarın üç katını alacak-
lar. Yasa gereği Hazine yardımlarının ocak ayının ilk 10 
günü içinde aktarılması gerekiyor. Altı partiye ödenecek 
toplam 385 milyon YTL’nin 257.7 milyon YTL’lik kısmını, 
seçimler için yapılacak “zamlı ödeme” oluşturuyor. 
BÜTÇENİN BEŞBİN’DE 2’Sİ: Siyasi Partiler Kanunu’na 
göre, son genel seçimde yüzde 10 barajını aşmış olan 
siyasi partilere, bütçe gelirlerinin “beşbinde 2”si tutarın-
daki bir miktarın, ödenek olarak ayrılması gerekiyor. Bu 
tutar, uygulamada seçmen başına düşen yardım mik-
tarının hesaplanmasında kullanılan “baz rakamı” oluş-
turmakla sınırlı kalıyor. Partilere yardımın toplam tu-
tarı, “beşbinde 2” ödenek tutarının çok üzerine çıkıyor. 

Önceki gün TBMM’ye sunulan 2007 bütçe tasarısında, 
toplam bütçe geliri olarak 200.1 milyar YTL hedeflendi. 
Siyasi Partiler Yasası kriterine göre, Kasım 2002 seçim-
lerinde yüzde 10 barajını aşmış iki parti olan AKP ve 
CHP için bütçeye 80 milyon YTL konulması gerekiyor. 
Yüzde 10’u aşamamış ancak yüzde 7’yi aşmış siyasi parti-
lere de yardım verildiği için, seçmen başına düşen yardım 
miktarı ile DYP, MHP ve Genç Parti de oy sayısıyla orantılı 
yardımı hak ediyor. 
Bakanlar Kurulu’na, memura enflasyon zammı yetkisi 
MERKEZİ Bütçe Yasa Tasarısıyla, bu yılın ikinci yarısında 
gerçekleşecek toplam TÜFE artışının yüzde 2.5’i aşması 
drumunda aşan kısmı telafi edecek şekilde memur maaş-
larına zam yapılabilmesi için 2007’nin ilk yarısına ilişkin 
Merkezi Bütçe Yasasıyla belirlenecek memur aylık katsa-
yılarıyla ücret tavanını belirleybilmek amacıyla Bakanlar 
Kurulu’na yetki veriliyor. TBMM’ye sunulan Merkezi Büt-
çe Yasa Tasarısı’na göre, kamu çalışanlarının maaşlarının 
hesaplanmasında 2007 yılının ilk altı ayında uygulanacak 
aylık katsayı 0.04605, memuriyet taban aylığı göstergesi-
ne uygulanacak taban aylığı katsayısı 0.5864, yan ödeme 
katsayısı ise 0.01461 olarak belirlendi. 2007’nin ikinci 
yarısında ise aylık katsayı 0.04739, taban aylığı katsayısı 
0.61417 olarak uygulanacak.  

Kaynak : ( Hürriyet Gazetesi / 19.10.2006)

MEMURA YÜZDE 3+3 VERDİLER, PARTİLERE YARDIMA YÜZDE 300 ZAM YAPTILAR.

baştarafı 1’de
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Bilindiği gibi personel maaşları için 
daha önceleri okullarda olan banka-
larla sözleşme imzalama yetkisi, 2006 
yılı itibariyle İl ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüklerine devredilmiştir. Çalışan-
ların maaşlarını bankalardan almaları 
karşılığı promosyon adı altında banka-
lardan ek bağış alınmaktadır. Bu pro-
mosyonlar çalışanların öz be öz ken-
di hakkı ve malıdır. Çünkü maaşını o 
bankadan alması karşılığı bu promos-
yon verilmektedir.

Gebze ilçesinde de artık çalışanların 
maaşları için bankalarla anlaşma yap-
ma hakkı ilçe milli eğitim müdürlü-
ğüne verilmiştir. 9 okul için Haziran 
ayında 94.000 YTL, Ekim ayında 27 
okul için de 520.000 YTL promosyon 
teklifini veren Denizbank ile anlaş-
maya varmışlardır. Sendikamız bu pa-
ranın tamamının eğitim çalışanlarına 
dağıtılması için İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile görüşmüştür ve talebini 
resmi yazıyla da iletmiştir. Bize veri-

len ilk resmi cevapta bu paranın okul-
larda bilgisayar teknolojisi sınıfları 
oluşturulmasına harcanacağı belir-
tilmiştir. Daha sonra İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü okullardan ihtiyaç listeleri 
alarak bu parayla bu ihtiyaçların kar-
şılanacağını ifade etmişlerdir. Biz de 
Türk Eğitim Sen olarak bunu kabul 
etmeyeceğimizi, alınan promosyonun 
herhangi bir ad altında kesinti yapıl-
madan, tamamının eğitim çalışanla-
rına dağıtılması gerektiğini yetkililere 
ilettik ve tarafımıza verilecek resmi 
cevapla birlikte yargı yoluna başvura-
cağımızı da ifade ettik. 

Bunun üzerine bu kararında da istikrar-
lı duramayan İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Okul Müdürlerini toplayarak bu 
paranın % 20 sinin (!!!) İlçe Milli Eğiti-
min hesabına, kalan %80 inin de okul-
aile birlikleri hesabına aktarılacağını 
ve bu paranın da  eğitim çalışanlarına 
değil okul için harcanmasını özellikle 
belirtmişler ve okul müdürlerini parayı 

dağıtmamaları konusunda uyarmışlar-
dır. Daha bu kararın üzerinden günler 
geçmeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
yetkilileri diğer sendikalarla görüşme-
lerinden sonra basında çıkan haberle-
re göre paranın %80 inin öğretmenler 
kurulunun vereceği karara göre dağıtı-
lacağını ifade etmişlerdir. Bu kadar kısa 
zamanda bu kadar çok karar değişikliği 
neyin işaretidir? İlk başta yetkili sendi-
ka olarak bizim teklifimizi resmi ceva-
bında kabul etmeyeceğini ifade eden 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu arada 
neler olmuştur da yetkili olmayan diğer 
sendikalarla görüşerek paranın bir kıs-
mının eğitim çalışanlarına dağıtılması-
nı kabul etmiştir? Bunların cevaplarını 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ka-
muoyuna açıklamasını beklemekteyiz. 
Yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 
Gebze’nin en çok üyeye sahip yetkili 
sendikası olarak bizleri, öğretmenleri 
ilgilendiren hiçbir toplantıya davet et-
meyen ve görüşlerimizi merak dahi et-
meyen ve sormayan; ancak üyelerinin 

toplamı bizim sendikamızın toplamına 
bile ulaşmayan ve yetkisi olmayan di-
ğer sendikalarla görüşüp bazı kararlar 
almaya kalkışması ne anlama gelmek-
tedir?

Bu arada bu olayla ilgili 5 aydır ken-
dilerinden ses seda çıkmayan diğer 
sendikalara da bir çift sözümüz var. 
Bunca çabamızı görmezden gelerek 
kendilerinin bu olayı bir çırpıda hal-
lettiklerini ifade eden eğitim sendika-
larının basındaki sendikamızı itham 
eden ifadelerini üzüntüyle karşılıyo-
ruz ve onları kınıyoruz. Biz promos-
yonun tamamını öğretmenlere dağı-
tılmasını talep ederken ve bu hususta 
yargı dahil her yola başvururken, % 
20 sini (120.000 YTL) İlçe Milli Eği-
time bırakan bu sendikaları da tebrik 
ediyoruz. Ayrıca ilçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün bu promosyonların % 20 
sini ne maksatla ve hangi mevzuata 
dayanarak aldığını da çok merak et-
mekteyiz. 

MUSTAFA KILIÇ

Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı

PROMOSYONLARIN TAMAMI, EĞİTİM 
ÇALIŞANLARINA DAĞITILMALIDIR!!!

Eğitimle ilgili her toplantıda aynı 
teraneyi dinleriz. “Mesleki ve tek-
nik eğitime önem verilmelidir,  ge-
nel liseler yerine mesleki ve teknik 
okullara giden öğrenci sayısı arttı-
rılmalıdır, ülkemizde çarpık eğitim 
modeli mesleki ve teknik eğitim le-
hine düzeltilmelidir” İşin garip tarafı, 
artık “terane” diye ifade ettiğimiz bu 
cümle son derece doğrudur ve hak-
lıdır. Evet bunlar yapılmalıdır. Ama 
yapılmıyor. Bu konuda yıllardır sanki 
çok büyük çalışmalar yapılıyormuş 
gibi davranılır, çeşitli projeler ortaya 
konulur vs. vs. ama her geçen gün 
daha geriye gidilir. Bu aldatmacada-
ki maharet keşke mesleki ve teknik 
eğitimimizin gelişimi için de kullanı-
labilse.

Mesleki ve Teknik Eğitim ülke geliş-
mesinin temel dinamiğidir. İşsizlik 
sorununun çözümüdür. Genç nüfu-
sumuzun dünyayı korkutan potan-
siyel enerjisinin kinetik enerjiye dö-
nüştürülmesinin tek yoludur. Buna 
rağmen mesleki ve teknik eğitimimi-
zin bu günkü içler acısı halinin tesa-
düfler sonucu veya bilgisizlikten kay-
naklandığını düşünmek saflık olur.

Meslek Liseleri içerisinde sadece %5 
e tekabül eden İmam Hatip Okulları 
üzerinden yapılan kirli siyaset oyun-
larına Mesleki ve Teknik Eğitimimiz 
de bilinerek ve istenerek kurban 
edilmiştir.  Oysa bu kirli siyaset oyu-
nundan Mesleki ve Teknik Eğitim ayrı 
tutulabilirdi. Al birini vur ötekine gö-
rüntüsü sergileyen iki tarafında işine 

bu gelmiyor maalesef. Din bezirgân-
lığı yapan birleri İmam Hatiplerle be-
raber mağdur edilen kesim ne kadar 
çok olursa o kadar çok oy avcılığı 
yapacağını hesaplarken, diğerleri de 
laiklik adına İmam Hatiplere karşı 
çıkma bahanesiyle Meslek Liseleri-
nin köküne asit dökmekten geri kal-
mamıştır. 

Meslek Liselerinin önüne katsayı 
adaletsizliği dayatılmış ve üniversite 
kapıları kapatılmıştır. Teknik eğitim 
alan bir öğrencinin yıllarca eğitimi-
ni aldığı kendi branşında mühendis 
olabilmesi bile imkânsız hale ge-
tirilmiştir. Meslek Liselerine rağbet 
azalmış, rağbet gösteren az sayıdaki 
öğrencilerin çoğunluğu da ilköğreti-
mi zar zor bitirmiş düşük başarılı öğ-
rencilerden oluşmuştur. Birçok mes-
lek lisesi, birkaç bölüm hariç diğer 
bölümlerinde sınıf açacak sayıda öğ-
renci bulamamıştır. Tam kapasiteyle 
çalışması gereken, ülkenin milli ser-
veti olan atelye ve laboratuarlar atıl 
halde kaderine terk edilmek zorunda 
bırakılmıştır.

Bu olumsuzluklardan meslek lisele-
rinde çalışan meslek öğretmenleri ve 
teknik öğretmenlerde nasibini almış 
ve her geçen gün durumları daha da 
zora girmiştir. Türkiye ölçeğinde he-
saplandığında gereken sayıdan daha 
az olan bu öğretmenlerin bir çoğu, 
maaş karşılığı derslerini dolduramaz 
duruma düşürülmüştür. 

Müfredatlarda ve ders saatlerinde 

ne maksatla yapıldığı anlaşılama-
yan bazı değişiklikler yapılmış, ders 
saatleri azaltılmış konular arttırılmış-
tır. Sanki konular daha kısa zaman 
sıkıştırılarak öğretmenin girdiği ders 
saatinden tasarruf etmek gibi garip 
uygulamalar ortaya çıkmıştır. 

Döner sermaye adı altında mesai sa-
atleri dışında çalışarak, nerdeyse yok 
fiyatına üretim yapan teknik öğret-
menlerle, mesai saati dışında hiçbir 
çalışma yapmadığı halde döner ser-
maye ücreti alan diğer kamu çalışan-
ları aynı kefeye konmuştur. 

Atelye ve laboratuarları çalışır halde 
tutan, makine ve tehçisatların bakım-
larının yapılabildiği “Ders Dışı Ha-
zırlık Planlama Bakım Onarım Gö-
revi” adı altındaki üç kuruşluk ücret 
bile teknik öğretmenlerden kesilmiş, 
atleye ve laboratuarların hurdalık ha-
line gelmesinin önü açılmıştır. 

3308 Sayılı yasa gereğince işletme-
lerde meslek eğitimine giden öğ-
rencilerin koordinatörlüğü için öğ-
retmenlere verilen ders görevlerinin 
nasıl olacağı belirsiz bırakılmış, bu 
sebeple birçok okulda bu koordi-
natörlük görevi verilmediğinden iş-
letmelere giden öğrenciler kaderine 
terk edilmiştir.

Bilgi eksikliği bulunan bazı il ve ilçe 
milli eğitim müdürleri tarafından, ta-
mamen usulsüz ve hukuksuz olarak 
teknik öğretmenler meslek liseleri 
dışında başka okullara görevlendi-
rilerek teknik eğitim tazminatlarını 

alamamalarına yol açılmıştır. 

Bölüm ve atleye şeflerinin görevle-
rinin idarecilikten sayılması ortadan 
kaldırılmış ve kazanılmış hakları 
gasp edilmiştir.

Bütün bu sorunları ve burada belir-
tilmeyen diğer sorunları da içeren 
dosyalarımızla Türk Eğitim-Sen ola-
rak Teknik Öğretim Genel Müdürünü 
ziyaret ettik ve bu sorunların çözüm 
yollarını tartıştık. Sayın Genel Müdü-
rü de aşan bazı problemlerin dışında 
kalan sorunların çözümü noktasında 
ziyaretimiz olumlu geçmiştir. Sayın 
genel müdür kendi yetkisindeki so-
runların çözümü noktasında olumlu 
yaklaşmıştır. Önümüzdeki günlerde 
olumlu gelişmeler beklemekteyiz ve 
konunun ısrarlı takipçisiyiz. Bunun-
la da kalmayarak Mesleki ve Teknik 
Okullardaki personelin ve öğretmen-
lerin sorunlarını, Milli Eğitim Bakan-
lığı ile Yetkili Sendika olarak yapaca-
ğımız Kurum İdari Kurulu Toplantıla-
rına getirip çözüm noktasında ısrar 
edeceğiz.

Mesleki ve Teknik okullarda görev 
yapan eğitim çalışanlarına düşen gö-
rev ise; bu mücadelede bizlere des-
tek olmaktır, bizlerle iletişim halinde 
bilgi akışı sağlamaktır ve masada eli-
mizi güçlendirmektir. Halen sendika-
ya üye olmakta tereddüt eden varsa 
şikâyet etmeye de hakkı olamaz diye 
düşünüyorum ve diyorum ki; “Ya 
bir yol göster, ya bir yol yap, ya da 
sus!”

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

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİ VE ÖĞRETMENLERİ 
BU HALE DÜŞÜRENLER UTANSIN
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düşü-
nülmeden alınmış kararların kimleri 

nasıl ve ne şekilde etkilediğine örnek olarak 
iki öğrencimizin durumunu sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığı 2005-2006 yılında li-
seleri 4 yıla çıkaran bir karar aldı ve bunu 
uygulamaya koydu. Böylece aynı okul bi-
nası içersinde Anadolu Lisesi, Normal Lise, 
Süper Lise olmak üzere farklı program uygu-
layan liseler ortaya çıktı .

Bu kararla birlikte mevcut liselerde okuyan 
öğrencilerin nasıl etkileneceği çok fazla dü-
şünülmemişti. Buna çok çarpıcı bir örnek 
olması bakımından sınavı kazanarak girdik-
leri Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde bir yıl 
hazırlık okuyup 2005-2006 öğretim yılında 
lise 1. sınıfı okuyan ve 1. sınıfta üç dersten 
başarısız olarak sınıf tekrarı yapmak zorun-
da kalan bu iki öğrencimizin durumu  yö-
neticilerimizin konuya ne derece yüzeysel 
yaklaştığını bir göstergesidir.

Bu öğrenciler sınıf tekrarı yapmak durumun-
da kalmışlar ancak kendilerine sunulan se-
çenekler arasında ne yazık ki Anadolu Lisesi 
statüsünde okuma hakkı bulunmamaktadır. 
Denmektedir ki siz 4 yıllık liseye yeni kayıt 
yaptırmış bir öğrenci gibi okuma hakkınızı 
kullanabilirisiniz. Dana önce okuduğunuz 2 
yıl boşuna okumuşsunuz hatta 4 yıllık liseye 
yeni kayıt olmuş gibi düşünüldüğünde bu 
senede lise 1 de başarısız olursa sınıf tek-
rarı yapıp yapmayacağı dahi belli değildir.
Şayet bu öğrenciler sınıf tekrarı yapacaksa 
bir öğrenci 3 yıl aynı sınıfı tekrarlayacak de-
mektir ki bu, öğrencilere liseyi 6 yılda bitirin 
denmektedir.

Sınıf tekrarı yapmak durumunda kalan bu 
öğrencilerimizin çalmadığı kapı kalmamış 
ne yazık ki Milli Eğitim yetkilileri problem-
leriyle yeterince ilgilenmemiş ve çözme-
mişlerdir. Öğrendiğimiz kadarıyla 2006/76 
sayılı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 
genelgesi doğrultusunda İlçe ve İl Milli Eği-
tim Müdürlüğünün yapması gereken iş ve 
işlemler vardır. Maalesef İl Milli Eğitim mü-
dürlüğü bu konuda üzerine düşen görevi de 
yerine getirmemiştir. Öğrencilerimiz, Milli 
Eğitim Bakanlığının “EĞİTİMDE KAYBE-
DİLECEK BİR FERT YOKTUR.” anlayışıyla 
tezat bir şekilde adeta zorla sokağa itilmek-
tedir.

Öğrencilerimiz sorunlarının çözümü için 
“AF” dilenmemektedirler. Onlar kendilerine 
verilecek bir “HAKKI” kullanmak istemekte-
dirler. Onlardan bunu esirgemek bu çocuk-
ları dünyalarında büyük ve onulmaz yaralar 
açacaktır. Buradan sizlerin aracılığıyla me-
selenin çözümüne yönelik öğrencilerimizin 
feryatlarının duyulması bakımından aracı 
olmanızı özellikle talep ediyoruz. 

Türk Eğitim-Sen olarak her türlü hukuksuz-
luğun karşısında olduğumuz gibi bu öğren-
cilerimize de haklı mücadelelerinde destek 
olacağımızın bilinmesini istiyoruz.   

Kazım SARNIK

Türk Eğitim Sen Bursa 1 Nolu Şb. Bşk.

ÖĞRENCİLERİMİZİN 
HAKLARI GASPEDİLİYOR

10 yılda tahsil ediliyor  
Ankara Altındağ’daki gecekondu önleme bölgesin-
de Bayındırlık Bakanlığı’na 400 arsa tahsis edildi. 
Yasaya göre arsa tahsis edilecek kişilerin ‘yoksul’ 
olması gerekiyordu. Bakanlık arsa tahsisi için yok-
sulluk sınırını aylık 2 bin YTL olarak belirledi. Yani 
2.4 milyon devlet memurunun 2.3 milyonu, aylık 
geliri bu rakamın altında kaldığı için Bayındırlık 
Bakanlığı’na göre yoksul sınıfına giriyor. 

Altındağ ilçesine bağlı Ulubey-Karapürçek Gece-
kondu Önleme Bölgesi’nde bulunan 400 arsa, Ba-
yındırlık Bakanlığı’na bağlı üç genel müdürlük per-
soneli ile merkez teşkilatı personeline tahsis edildi. 
Metrekaresi 120 YTL’den ve on yıl vadeyle satıla-
cak 125-250 metrekarelik arsalardan almak isteyen 
memurlara ‘yoksul ve dar gelirli’ olma koşulu geti-
rildi. kadın memurların ise eşlerinden noter tasdikli 
muvafakatnamenin aslını getirmeleri istendi. 

Bakanlık, yoksulluk sınırını ise ayrı bir yönetmelikle 
belirledi. Buna göre, yıllık geliri 24.440,99 YTL’nin 
(24 bin 440 YTL, 99 yeni kuruş) altında gelire sahip 
olan dört kişilik aileler yoksul kabul edilecek ve de-
ğerlendirmede ‘on üzerinden on puan’ alacaklar.  
775 Sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Ankara’nın 
Altındağ ilçesine bağlı Ulubey-Karapürçek’te Ge-
cekondu Önleme Bölgesi olarak belirlenen alanda 
Bayındırlık Bakanlığı personeli için de 400 arsa 
tahsis edildi. Kanuna göre, gecekondu önleme böl-
gelerinde arsa tahsisi öncelikle bölgedeki gecekon-
du sahipleri ile yoksullara yapılıyor. Ayrıca koope-
ratiflere ve müşterek başvuranlara da arsa tahsisi 
yapılabiliyor. Gecekondu Kanunu uyarınca tahsis 
edilen arsaların bedelleri on yılda tahsil ediliyor ve 
konut yapımı sırasında devlet yardımı sağlanıyor. 
Arsaların tüm altyapı hizmetleri de devlet tarafın-
dan karşılanıyor. 

Personele kardeş payı  
Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından persone-
le arsa tahsisine ilişkin yapılan ‘İlanen Duyuru’ya 
göre, 400 arsanın 100’ü söz konusu genel müdür-
lük personeline, 100’ü Afet İşleri ve 100’ü Yapı 
İşleri genel müdürlüklerine, 100’ü de bakanlığın 
merkez teşkilatı personeline tahsis edildi. Hisse 
büyüklükleri 125-250 metrekare olarak belirlenen 
arsalar, metrekaresi 120 YTL üzerinden satılacak. 
Satış bedelinin yüzde 10’u tahsis aşamasında, ka-
lanı ise dokuz yılda dokuz eşit taksitle tahsil edi-
lecek. Arsa tahsisine ilişkin başvurular 20 Eylül-4 
Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Gecekondu Kanunu’na göre arsa tahsisleri sadece 
yoksul ve dar gelirlilere yapılabiliyor. Bu nedenle, 
duyurunun ‘Başvuru şartları’ bölümünde, arsa tah-
sisi için başvuran Bayındırlık Bakanlığı personeli-
ne de ‘yoksul ve dar gelirli olmak’ koşulu getiril-
di. Bir diğer koşul ise, söz konusu kanundan daha 
önce yararlanarak arsa veya konut sahibi olmamış 
olmak. Duyurunun ekinde ise yine Gecekondu 
Kanunu uyarınca Bayındırlık Bakanlığı’nın her yıl 
ilan ettiği yoksulluk sınırına ilişkin gelir cetveli yer 
aldı. 

Sendikaları solladı 
Bakanlığın 8 Mart 2006’da belirlediği yoksulluk sı-
nırına ilişkin puanlama cetveline göre, dört kişilik 
bir ailenin yıllık geliri 24.440,99 YTL ise yoksulluk 
sıralamasında on üzerinden on puan alacak. Yıllık 
geliri 25.260 YTL olan dört kişilik bir aile ise on 
üzerinden 1 puan alacak. Aynı sıralama, iki kişilik 
aileden 10 kişilik aileye kadar ayrı ayrı belirlendi. 

Bayındırlık’ın belirlediği yoksulluk sınırı, işçi ve 
memur sendikalarının ‘memurlar yoksulluk çeki-

yor’ iddiasını da doğruladı. Eylül itibarıyla dört ki-
şilik bir ailenin yoksulluk sınırı Türk-İş’e göre 1.902 
YTL, Kamu-Sen’e göre 2 bin 43 YTL, Memur-Sen’e 
göre 1.956 YTL. 

CHP’den eleştiri  
CHP’li Erdal Karademir, Bayındırlık Bakanlığı’nca 
personele yapılan arsa tahsisinin hem memurun 
yoksulluğunu tescil etmesi, hem de kadın memur-
lara karşı ayrımcılık yapması nedeniyle düşündü-
rücü olduğunu ifade etti. 

Kadın çalışana, kocasından izin şartı 
Duyurunun ‘başvuruda istenilen evraklar’ bölü-
münde ise ‘yardım talep beyannamesi’ doldurula-
rak, 2005 yılı geliriyle birlikte çalışılan birimden 
onaylatılması istendi. 

Bakanlığın ilanen duyurusunda kadın örgütlerini 
çileden çıkaracak bir koşula da yer verildi. ‘Evli ka-
dın’ memurlardan, ‘eşleri tarafından aile birliğini 
temsilen arsa ve konut almalarına izin verildiğine 
dair noterde düzenlenmiş muvafakatnamenin aslı’ 
istendi. Medeni Kanun’da 2001 yılında yapılan 
değişikliğe göre, ‘eşlerden her biri ortak yaşamın 
devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için’ 
evlilik birliğini temsil edebiliyor. Medeni Kanun’un 
‘Aile konutu’ başlıklı 194. maddesi ise konut edin-
meyi değil, edinilmiş bulunan konut üzerindeki 
hakların, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça eş-
lerden biri tarafından sınırlanamayacağını, örneğin 
ipotek ettirilemeyeceğini düzenliyor. 

Şahin’e göre alım güçleri gayet iyi  
2007 yılı devlet memurları zammı için yapılan top-
lugörüşmeleri yürüten Devlet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin, kamu çalışanlarının yeni yapılan zamla alım 
gücünün düşürülmediğini söylemişti. Şahin, “Biz 
gelmeden, iki-üç maaşıyla buzdolabı, televizyon 
alabilen memur şimdi bir maaşla bunları alabili-
yorsa demek ki alım gücü düşmemiştir, artmıştır” 
demişti. Hazırladığı sunumda Şahin, “Memurların 
yüzde 46’sının kendi evi var. Hatta bazı bakanlık-
larda çok sayıdaki memur, araçlarını park edeme-
diği için otapark istiyor” diyerek memurların yok-
sulluk içinde olmadığını ifade etmişti. 

Memurun yüzde 96’sı yoksul! 
Temmuz itibarıyla polis 1.055 YTL, öğretmen 
1.004 YTL, araştırma görevlisi 960 YTL, üniversi-
te mezunu memurlar 668 YTL, yeni işe başlayan 
8/1 derecedeki hakimler de 1.605 YTL, profesör ise 
2.504 YTL maaş alıyor. Emekli Sandığı verilerine 
göre Türkiye’de 2.4 milyon memur var. Profesör, 
vali, üst düzey hâkim, genel müdür gibi toplam 
memur sayısı içinde 100 bini bulmayan üst düzey 
memurlar dışında Türkiye’deki memurların 2.3 
milyonu, yani yüzde 96’sı Bayındırlık Bakanlığı’na 
göre yoksul sınıfına giriyor. 

Ortalama gelirli de yoksul 
TÜİK ise 2004 yılında nüfusu gelir dağılımı açısın-
dan yüzde 5’lik dilimlere ayırdığı araştırmasında, 
Türkiye’de hane gelirini yıllık ortalama 12 bin 795 
YTL olarak hesapladı. TÜİK’in araştırmasına göre, 
2004 yılı itibarıyla Türkiye’de nüfusun yüzde 90’ını 
oluşturan 63.2 milyonluk kesimin yıllık hane geliri 
20.951 YTL ve altında kalıyor. 2004 yılından bu 
yanaki enflasyonun yüzde 14 düzeyinde gerçek-
leştiği dikkate alındığında, nüfusun yüzde 90’lık 
bölümünü oluşturan ailelerin yıllık geliri, Bayındır-
lık Bakanlığı’nın belirlediği rakamın altında, yani 
23.884 YTL’de kalıyor.

Kaynak : (Radikal Gazetesi / 16.10.2006)

MEMURUN FAKİRLİĞİNİ DEVLET DE KABUL ETTİ

baştarafı 1’de
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Yrd. Doç. Dr. M. HANEFİ BOSTAN

Türkiye genelinde üniversitelerimiz birbiri ardınca 
2006–2007 akademik yıllarının açılışlarını yaptı-

lar. Türk Eğitim-Sen olarak en içten duygularımızla tüm 
devlet ve vakıf üniversitelerinin yeni eğitim ve öğretim 
dönemlerini kutlar; ülkemize, milletimize, akademik 
camiaya ve bütün üniversite çalışanlarına, öğrencile-
rimize ve velilere, hayırlı ve hayırlara vesile olmasını 
dileriz.
İlkokuldan üniversiteye varıncaya kadar her kademede-
ki eğitim-öğretim kurumlarındaki her öğretim yılı baş-
langıcı, yeni doğan bir gün gibi, büyük umutlarla dolu, 
daha doğrusu, öyle olması gereken yeni ve taze bir baş-
langıç, yeni bir beyaz sayfadır: Ancak ne yazık ki uzun 
bir süredir bu heyecan ve umut dolu olması gereken 
günler, daha çok, süreklilik kazanan aksaklıklar, gide-
rilemeyen noksanlıklar ve huzur kaçıran gerginliklerle 
dolu olarak karşımıza çıkar olmuştur ve yine maalesef 
ne yazık ki bu seneki açılış döneminde de değişen bir 
durum görülmemektedir. Çünkü, burada özellikle ele 
alacağımız devlet üniversitelerimiz git-gide büyüyen ve 
git-gide çözümü zorlaşan sorunlardan oluşan bir kör 
yumak manzarası resmektedirler. 
Üniversitelerimizin bu sorunlarının en başında gelen-
lerinden birisi, hiç kuşkusuz, akademik personel başta 
olmak üzere tüm üniversite çalışanlarının ücretlerinin 
iyileşmek bir yana, daha da kötüleşmiş olması gelmek-
tedir. Hiç kimsenin, bir öğretim elemanının önce bir 
bilim adamı ve sonra da bir öğretici ve eğitimci olarak, 
tam bir başarı ile hizmet verebilmesi için, geçim sıkın-
tısı gibi bir dert içinde bulunmaması gerektiğine itiraz 
etmesi mümkün değildir; ancak vazıyet hiç de böyle 
değildir. Yine hiç kimsenin, öğretim elemanlığı gibi üs-
tün vasıf gerektiren bir mesleğe girenlerin, bu mesleği 
bir ticaret kapısı gibi görüp zenginlik peşinde olduğunu 
düşünmesi de mümkün değildir; ama bunun yanında, 
yine hiç kimsenin, ülkemizin geri kalmışlık çemberinin 
kırılmasında ve geleceğin mutlu, güçlü ve müreffeh, 
daha saygın Türkiyesinin inşa edilmesinde bir numa-
ralı belirleyici faktör olan bilim yuvalarının ve müteva-
zı bilim insanlarının, nasıl geçineceklerini düşünmeyi 
ön plana çıkarmak zorunda bırakılmaları durumunda 
ülkemiz ve milletimiz adına beklenenlerin tam olarak 
karşılanacaklarını düşünmeleri de mümkün değildir. 
İşte şimdi akademik personelin durumu tamı tamına bu 
vazıyettedir: Mesleği bilim üretmek ve bilim öğretmek 
olan, ülkemizin en iyi yetişmiş beyinleri, sürekli olarak 
düşük tutulan ücretleriyle mahkûm edildikleri geçim 
sıkıntıları dolayısıyla mutlu değillerdir; bu da onların 
hem bilim üretmelerinde ve hem de gençlerimizi yetiş-
tirmelerinde tam verimli olmalarını çok ciddî  surette 
engellemektedir ki bunun sonucunda kaybeden sade-
ce ve sadece Türkiye olmaktadır ve bu durumun böyle 
sürmesi halinde Türkiye ve Türk milleti de daha fazlası-
nı kaybetmeye devam edecektir.
Bugüne kadar akademik personele adetâ kasıtlı olarak 
düşük ücret politikası uygulayan iktidar, profesörler dı-
şındaki bütün öğretim elemanlarını yoksulluk sınırının 

altında ücretlere mahkûm etmiş bulunmaktadır. Bunu 
yanında, sadece Türk Eğitim-Sen’in gündemde tuttuğu 
ve hâlâ giderilmeyen bir başka adaletsizlik de, üniver-
site içerisinde 2002 yılından bu yana uygulanan ücret 
dağılımı dengesizliğidir. Zamanın DSP-MHP-ANAP 
koalisyon hükümetince alınan bir kararla, yalnızca 
profesörlere ve birinci derecedeki doçentlere verilme-
sine başlanan ek ödenekten diğer öğretim elemanları 
mahrum edilmiş; yoğun şikâyetler üzerine bu durumun 
düzeltileceği vaadinde bulunulmuş ve fakat bu vaat de 
tutulmamıştı. Ondan sonra gelen AKP iktidarları da bu 
haksızlığı dört yıldan bugüne dek aynen devam ettir-
mişler ve düzeltilmesi istikametinde en ufak bir teşeb-
büste dahi bulunmamışlardır. 
Ayrıca, o zamandan beri geçen sürede hâkimlere, sav-
cılara, askerlere ve emniyet mensuplarına birkaç defa 
ilâve zam verildiği halde üniversite mensuplarına hiç-
bir şey verilmemiş olması da bu vazıyetin vahim bir hal 
almasında büyük bir rol oynamıştır.
Bunların yanında, YÖK’ün de geçtiğimiz aylarda bu du-
rumun düzeltilmesi için başlattığı girişimin arkası gel-
memiştir ki bu da YÖK’ün, üniversitenin gerçek sorun-
larıyla ne kadar ilgilendiğinin acı bir göstergesi olarak 
göz önünde durmaktadır.
Üniversitelerimizle ilgili bir başka baş ağrısı sorun kay-
nağı da, öğrencilerimizin yetişmesindeki imkân ve or-
tam yetersizlikleri olup, bunların içinde en önemlileri 
de, öğrenci kredileri, kütüphane ve lisans ve araştırma 
laboratuarları, bilgisayar ortamları, spor tesislerindeki 
yetersizlikler gelmektedir. Ancak en az bunlar kadar 
hatta bazı hallerde daha da önemlisi olarak, öğrenci-
lerin kalacağı sağlıklı yurtlar da hâlâ çözülememiş bir 
başka sorun oluşturmaktadır. Yurt sorunu özellikle kız 
öğrenciler için daha da büyük bir sıkıntı anlamına gel-
mektedir. Öğrencilerden gelen talepler ile bu taleplerin 
karşılanabilirlik oranları arasındaki açığın büyüklüğü 
ürkütücü boyutlara varmış bulunmaktadır. Bu durum-
da başka kanallardan yurt sorununu çözmeye çalışan 
öğrencilerimizin çoğu ya yüksek ücretler ödemek zo-
runda kalmakta, ya da buna imkânı olmayan büyük ço-
ğunluk, hem sağlıklarını hem de tahsillerini risk altına 
atan yerlerdeki olumsuz şartlarda barınmaya çalışmak-
tadırlar. 
Üniversitelerimizde huzuru kaçıran bir başka sorun 
kaynağı da, demokratik üniversite yapılanmasının 
ümitsiz bir klinik vak’a haline dönüşmüş olmasıdır ki, 
bunun bir sonucu olarak, YÖK’ün özellikle bazı üni-
versiteler üzerinde kurmaya çalıştığı baskılar artık iyi-
ce göze çarpmaktadır. En yakın örnek olarak, birçok 
üniversitede ayyuka çıkan yolsuzlukların üstüne gidil-
mez, öğretim elemanlarından gelen yoğun şikâyetler 
işleme bile konulmaz, ya da tam tersine, şikâyetçi olan-
lar hakkında takibat yapılarak gözleri yıldırılmaya ve 
istifaya zorlanmaya çalışılırken, Marmara Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi dekanının sudan bir gerekçe ile 
istifaya zorlanması, bu gibi durumların doğru olmadığı 
gibi ahlâkî de olmadığını göstermektedir.

Yine aynı cümleden olmak üzere, birçok üniversitede 
siyasî ve ideolojik kadrolaşma hareketleri açıkça ya-
pılmaktadır; ancak buna karşı da henüz ciddî bir tepki 
ortaya konmuş ve tedbir cihetine gidilmiş değildir ki bu 
da üniversitelerimizin geleceği açısından ciddî şekilde 
bir kaos ortamı tehdidi yaratmaktadır.
Ayrıca, dikkat çekilmesi gereken bir başka önemli hu-
sus da şudur: Türkiye elbette laik bir ülkedir ve elbette 
laikliği hazmedemeyenler de vardır; ancak, ülkemiz 
bölücü PKK terörünün açık hedefi halinde iken, hemen 
her gün bir askerimiz veya emniyet mensubunuz şe-
hit edilirken, ormanlarımız yakılır, yollarımıza mayın 
döşenirken; sivil bölücüler federasyon yahut otono-
mi  pervasızca, gözlerimizin içine baka-baka, bağıra-
bağıra dile getirir ve aynı pervasızlıkla Güneydoğu 
Anadolu’muzun tamamına ve Doğu Anadolu’muzun 
büyük bir kısmına “Kürdistan” derken; bir kısım etkili 
medya organları ve karanlık paralarla beslenen sözde, 
sahte sivil toplum kuruluşları Türklüğe hakaret etmenin 
serbest olmasını savunur ve tarihin en büyük sahtekâr-
lığı olan “soykırım” çamurunun avukatlığını alenen 
yapar ve Ermenistan devletinin ve diasporasının lobici-
liğine soyunurken, üniversitelerin açılışında laiklikten 
başka bir konuya vurgu yapılmaması, üniversitelerimiz 
adına, utanılacak bir durum olduğu kadar, tehlikeli gi-
dişâtın ayak seslerini de oluşturmaktadır.
Bu arada dikkat çekici bir tehlikeli gelişme de Dokuz 
Eylül Üniversitesi Rektörü Emin Alıcı’nın, bir hafta önce 
bir toplantıda yapmış olduğu bir konuşması olmuştur. 
“1450 yılında matbaa bulundu ve hızla Avrupa’ya ya-
yıldı. Biz, bulunduktan 230 hatta 250 yıl sonra matba-
ayı kullanabildik. Matbaayı Müslüman olmayan halk 
kullandı, gelişti. Keşke o zamanlar Anadolu Müslüman 
olmasaydı” diyen Rektör Alıcı’nın, o tarihlerde de bu-
günkü gibi Anadolu’nun Müslüman Türklerin vatanı 
olduğuna dikkat edilecek olursa, Türklerin Anadolu’yu 
yurt edinmelerinden, diğer bir ifadeyle, Anadolu’daki 
Türk varlığından duyduğu rahatsızlığı pervasız bir üs-
lûpla ifade ettiği de anlaşılmış olacaktır. Papa’nın hem 
en üst düzeyde bir din adamı ve hem de bir devlet baş-
kanı kimliği ile İslâm dinine karşı saygısız bir dille yap-
mış olduğu, ağır tahrik unsurları taşıyan konuşmasını 
bir Türk üniversitesinin rektörünün yapmış olmasının 
çirkinliği ve kışkırtıcılığı bir yana, havadan sudan me-
selelerde üniversitelere müdahale eden YÖK’ün kılını 
bile kıpırdatmaması da, üniversitelerimizin geleceği 
açısından kaos ortamlarının habercisi işaretlerini ver-
mektedir.
Bütün bu şartlar altında, Türk Eğitim-Sen olarak, yine de 
2006-2007 öğretim yılının tüm akademik camiaya, üni-
versite mensuplarına ve öğrencilerimize hayırlı olma-
sını en içten duygularımızla dilerken, en büyük ve en 
yaygın eğitim-öğretim iş kolu sendikası sıfatıyla bütün 
üniversite sorunlarının çözümü için yılmayan mücade-
lemize, sonuna kadar, sürçmeden devam edeceğimizi 
bir kere daha ilân ederiz.                                                                                            

Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı

Üniversitelerimizin Sorunları 
Kör Yumağa Dönüştü

BBP Hatay Merkez İlçe Başkanı, Eğitim-Bir-Sen’i 
konu alan bir basın açıklaması yapmıştır, yorum-
suz yayınlıyor ve yorumu eğitim çalışanlarına bı-
rakıyoruz.
BBP Hatay Merkez İlçe Başkanı Nevin Zeytineli, ya-
zılı bir açıklama yaparak Büyük Birlik Partisi olarak, 
halkın vicdanın sesi olan sivil toplum örgütlerini 
önemsediklerini ve gelişmelerini , güçlenmelerini, 
yönetimde söz sahibi olmalarını istediklerini açıkla-
dı. Bunu isterken güdümlü, naylon, ipleri halkın de-
ğil, halkın üzerinde egemen güç sahiplerinin elinde 
olan, örgütlenmelere de karşı olduklarını ifade eden 
Zeytineli, “ Eğitim Bir-Sen’de bu temennilerimizin 
aksine gelişmeleri kaygı ile izliyoruz. 

Önce İktidarın yolsuzluklarını eleştiren, sendikayı 
iktidarın “Ali Dibo Şirketi”ne benzeten Eğitim Bir-
Sen İl başkanı, iktidarın baskısına boyun eğen sen-
dika Genel Merkezi ve sendika Hatay İl Yönetimi iş 
birliği ile görevinden alınması, daha sonra doğrucu 
başkandan kurtulan yönetimin önünü boş bulup, 
iktidarın arka bahçesi olma gayreti, hatta bazı il Yö-
netim Kurulu Üyesinin, İktidarın “Ali Dibo” şirketi 
ile iş birliği yapması esef vericidir. Bu olayları kaygı 
ile izlerken, Eğitim Bir-Sen Disiplin Kurulu Hatay 
İl Başkanın bu olayları rapor etmesi sonucu görev-
den alınması kaygılarımızı bir kat daha arttırmıştır.  
 
Kaynak: Hatay Gazetesi 05.10.2006
www.hataygazetesi.com

EĞİTİM-BİR-SEN’İN YAPTIKLARI SİYASİLERİ BİLE ÇİLEDEN ÇIKARDI. 
(YORUMSUZ HABER)

PEKİ SİZ; 
Atatürk’e, bir röportajda “Birleşmiş 
Milletler’e 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.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
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Sözü dolandırmadan hemen söyle-
yelim. Ankara Kızılay’a, Ermenilerin 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da 
Türklere karşı yaptıkları soykırımları 
temsil eden bir anıt dikelim.

Kars, Erzurum, Van ve diğer illerde 
ortaya çıkarılan toplu mezarlardaki 
ve çıkarılmayı bekleyen bir milyona 
yakın vatandaşımızın isimlerini de 
taşlara kazıyarak bu anıtın kaidesine 
yerleştirelim.

Taşlara kazıyalım ki, Orhun anıtla-
rında olduğu gibi, bin yıllar sonra-
sında gelecek nesillerimize bunları 
aktarmış olalım.

Aktaralım ki, Türkler bir buçuk mil-
yon Ermeni’yi katletmiştir diyerek, 
kendi ülkesini uluslararası platform-
larda mahkûm edecek nitelikte de-
meçler veren, kendinden kopmuşlar 
ortaya çıkmasın.

Bu anıta arşivlerimizde bulunan 
önemli belgelerin birer örneğini de 
koyalım ki, araştırmak isteyenlere 
kısa yoldan kılavuzluk da yapılmış 
olsun.

Uluslararası diplomatik ziyaretlerde 
Anıt kabirden sonra devlet adamla-
rının ve diplomatların burayı ziyaret 
etmeleri prensibi de koyalım.

Nasıl ki, bu gün Ermenistan’ı ziya-
rete giden diğer ülke devlet adamı 
ve diplomatları, Erivan’da dikilen o 
mesnetsiz ve asılsız soykırım anıtını 
ziyaret etmek durumunda kalıyorsa, 
Ankara’daki bu soykırım anıtını da 
ziyaret etmek durumunda kalsınlar.

 Bu zorunluluğu koyalım ki, Fransa 
gibi gözü kapalı Ermenilerin asılsız 
iddialarını dikkate alıp, Türklerin Er-
menilere karşı soykırım yapıldığına 
inananların gözüne sokalım.

Kızılay anıtından sonra, Orta Asya 
Türk cumhuriyetleriyle de iş birli-
ği yaparak, onların başkentlerinin 
önemli meydanlarına da Türklere 
karşı Ermenilerin nasıl soykırım uy-
guladığını, bütün Türk illerindeki 
soydaşlarımızın da bilmesini sağla-
yalım.

Ermenilerin Karabağ ve Hocalı gibi 
Azeri bölgelerini işgal edip oralarda 
bulunan çocuk, kadın, ihtiyar, sakat 
demeden nasıl topluca soykırım uy-
guladıklarını da tüm dünyaya birlik-
te haykıralım.

Bu çalışmaları sadece nisandan ni-
sana değil, üç yüz altmış beş gün 
gündemimizde tutalım. Filmler, 
tiyatro oyunları vb. araçlarla hem 
kendi kamuoyumuzu hem de dünya 
kamuoyunu bilgilendirelim.

Ayrıca Ermenilerin Türklere karşı 
uyguladıkları soykırımı, bir tarih be-
lirleyerek, her yıl o tarihte soykırıma 
uğrayan vatandaşlarımızı analım ve 

o günü soykırım günü ilan edelim.

Dünya çapındaki önemli kişilikleri 
ülkemize davet ederek çeşitli bildiri, 
konferans ve tartışmalarla Ermenile-
rin Türklere karşı uyguladıkları soy-
kırımları dünya âleme duyuralım.

Duyuralım ki, önce kendi kamuoyu-
muzu bu konuda diri tutarak, dünya 
kamuoyuna gerçekleri ulaştıralım.

Biz kendi kamuoyumuzu ve gençli-
ğimizi bu konuda aydınlatamazsak, 
başkalarına kızmaya ve öfkelenme-
ye hakkımız yoktur.

Ayrıca mütemadiyen kendi tarihine 
ve geçmişine küfreden, aşağılayan, 
küçümseyen tavırlardan bir an önce 
hepimiz vazgeçmeliyiz ki, dünya 
bize kulak versin.

Kendi geçmişine ve kültürüne ters 
bakanlara, yabancıların düz bakma-
sı mümkün değildir.

Sevabıyla günahıyla geçmişimiz 
bize aittir. Onu reddetmekle bu 
güne kadar elimize bir şey geçmedi, 
bundan sonrada geçmeyecektir.

Eğer biz kendimizle barışık olursak, 
ne Ermeni iddiaları ne de başkaları 
tarafından ileri sürülebilecek asılsız 
iddialar bizleri yıpratamayacaktır.

Hepimizin şahit olduğu gibi, çeşitli 
Avrupa ülkeleri peş peşe ermeni id-
dialarını kabul ettiklerini açıklama-
ya başladılar. 

Özellikle İsviçre işi daha da ile-
riye götürerek Türk tarih kurumu 
başkanımız sayın prof. Dr. Yusuf 
Halaçoğlu’nun Ermeni soykırımı-
nı reddettiği gerekçesiyle hakkında 
soruşturma başlatarak düşmanca bir 
tavır sergilemesi hepimizi derinden 
sarsmıştır.

Hepimiz kendi kendimize, ne olu-
yor? yoksa Avrupa da Türk avı mı 
başlatıyorlar diye mırıldanmaya 
başladık.

Fransa, Polonya, İsviçre ve diğerle-
rinin arka arkaya Ermeniler lehinde 
karar almaları, tarihi hesaplaşmala-
rının bir devamı niteliği taşıdığı da 
anlaşılmaktadır.

Burada kimseye düşmanlık besle-
yelim demiyoruz. Fakat en azından 
bu art niyetli uygulamalara da fırsat 
vermemeliyiz.

Birbirimizin yolunu keserek ya da 
birbirimizle didişerek, şu yer kürede 
fakirleşmekten, yoksullaşmaktan, 
itilmişlikten, ezilmekten, yabancı-
lara avuç açmaktan başka elimize 
başka bir şey geçmedi. 

Çünkü bizler bu yüzden on beş tane 
devlet kurup yıktık. 

Sonuncusunun kıymetini iyi bile-
lim.

İSMAİL SARIÇAY

e-posta: isaricay@gmail.com

TÜRK SOY KIRIM ANITI

FRANSIZ HOROZ
Gecen gün bir Fransız müşterimle sözde 
‘Ermeni Soykırımı’ ile ilgili konuşurken 
ona şunu söyledim: “Anlamadığım bir 
şey var. Biz kimsenin işine karışmazken 
özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye 
hakkında kendi kendilerine kararlar al-
mak gibi bir alışkanlık var. Üstelik siz 
Fransızlar Cezayir’de uyguladığınız seri 
cinayetleri unutuyorsunuz. Nasıl olup 
da bir numaralı demokrasi savunucusu 
olduğunuzu iddia ediyorsunuz anlamı-

yorum.   Bunun üzerine Fransız müşte-
rim sordu:
- Fransa’nın sembolü niçin horozdur bi-
liyor musun? 
- Bilmiyorum, neden? 
Cevabını, hiçbir kelimeyi değiştirmeden 
aynen tercüme ediyorum: 
- Kendi ayakları b...n içindeyken şarki 
söyleyen tek hayvan horozdur da on-
dan! 

YORUMSUZ
EĞİTİM-SEN’DEN TÜRKÇE-KÜRTÇE OYUN KİTABI

Diyarbakır’ın DTP’li Sur Belediyesi, 
Eğitim- Sen ve Kürt Enstitüsü tarafından 
hazırlanan ‘Türkçe- Kürtçe oyun ve el 
işi kitabı’ 5 bin öğretmene dağıtılacak. 
Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, 
kitabı Diyarbakır’daki patlamada 
yaşamlarını yitiren 8 çocuğun anısına 
hazırladıklarını söyledi.
Diyarbakır Sur Belediyesi, Eğitim-Sen ve 
Kürt Enstitüsü tarafından hazırlanan oyun 
ve el işi kitabı öğretmenlere dağıtılmaya 
başlandı. Kitapla ilgili makamında basın 
toplantısı düzenleyen Sur Belediye 
Başkanı Abdullah Demirbaş, kavgaların 
bitmesini ve çocukların oyun oynamasını 
istediklerini söyledi. Demirbaş, kitap 

sayısının arttırılacağını belirterek, anne 
ve babalara da kitaplarını ücretsiz 
dağıtacaklarını kaydetti. 
Diyarbakırlı çocukların kötü anılmasını 
istemediklerini anlatan Demirbaş, 
“Patlamada yaşamını yitiren 8 çocuğun 
anısına bu kitapları bastırdık. Çocuklar 
oyun oynasın, paylaşmayı öğrensin 
istedik. Bu kitaplarla çocuklar okul içi 
ve dışında oyunlar oynayabilecek” diye 
konuştu.
Öğretmenlere dağıtılan kitapta çocuk 
hikayeleri, oyunlar, bilmeceler ve 
boyamalar Türkçe ve Kürtçe olarak 
veriliyor.
(06 Ekim 2006 - Hürriyet Gazetesi)

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI KU-
RULUŞ AMACINDAN SAPMIŞTIR. İSTİ-
FALARIN ARDI ARKASI KESİLEMİYOR.
Disiplin Kurulu Asil Üyesi Memur-Sen 
ve Eğitim Bir-Sen Eski İl Başkanı Ali Ko-
yuncu, yazılı bir açıklamada bulunarak 
Eğitimciler Birliği Sendikasının gerek 
Şube ve gerekse Genel Merkez Yöne-
timinin kuruluş amaçlarından saptığını 
üzülerek gördüklerini ve bu nedenler-
den dolayı kendisinin ve arkadaşlarının 
görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Ali Koyuncu’nun yaptığı açıklama şöy-
le devam ediyor: “Daha önce Memur-
Sen İl Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen Şube 
Başkanlığını hassas dönemlerde yapmış 
biriyim. Halen Eğitimciler Birligi Sendi-
kası Hatay Şube Disiplin Kurulu üyesi 
ve kongre delegesiyim. 
Eğitimciler Birliği Sendikasının gerek 
Şube ve gerekse Genel Merkez Yöne-
timinin kuruluş amaçlarından saptığını 
üzülerek görüyorum. Bu kanaatin oluş-
masında adı sendikayla özdeşleşmiş 
olan eski başkan A. Hamdi Ayan’in tüm 
kamu çalışanlarının haklarını arama-
sından dolayı ve aynı zamanda da tüm 
Hatay’ın sesi olmuş bu şahsın yükse-
len sesini kesme amacıyla demokratik 
olmayan bir şekilde görevden alınmış 
olması etkili olmuştur. Çalışanların ve 
üyelerinin haklarını araması gereken 

Eğitim Bir-Sen’ yönetiminin bu görevleri 
bir yana bırakıp kendi çalışanı ve emek-
tarı olan Duygu Gökçen Yıldırım’a hak-
sızlıklar yaparak işinden uzaklaştırılıp 
mağdur edilmesini ben ve arkadaşlarım 
asla kabul edemeyiz. 

Bu sendikayı, şu anki Başkan ve Yöne-
timinin hiç biri yokken, büyük emek ve 
zahmetlerle kurmuş ve kamu çalışan-
larının saygısını kazandırmış bulunu-
yorduk. Ancak bu gün gelinen noktada 
sendika siyasilerin ihtiras alanı ve Ali-
Dibo Şirketler gurubunun bir kolu hali-
ne getirildiğini esefle görüyoruz. Bütün 
bu nedenlerden dolayı ben ve arkadaş-
larım, sendikamızdan istifa etmeyi uy-
gun gördük. 

İstifa edenlerin listesi şöyle: “Disiplin 
Kurulu Asil Üyesi Memur-Sen ve Egi-
tim Bir-Sen Eski Il Baskani Ali Koyun-
cu, Pinar Karabal Delege Eski Yönetim 
Kurulu Üyesi, Kenan Özenç Delege 
Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Özkan Gü-
venç Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Emine 
Anlar, Kadinlar Kolu Baskani Delege, 
Sevgi Gözalan Delege, Mutlu Türkmen 
Üye, Murat Pancar Üye, Murat Kiliç 
Üye, Ayse Aktas Üye, Ebru Zeyrek Üye, 
Mustafa Durgungöz Üye.”

Kaynak : Hatay Gazetesi / 10.10.2006

EĞİTİM BİR-SEN 
KURULUŞ AMACINDAN SAPMIŞTIR 

(YORUMSUZ HABER)
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Kırşehir şubesi üyelerinden Aynur Altan’ın elim 
bir trafik kazası sonucu vefatından dolayı, kanuni 
mirasçılarına sendikamız tarafından kaza temi-
natı ödendi. Şube Başkanı Güner Ay tarafından 
07.10.2006 tarihinde merhumenin eşi Mustafa 
Atlan ve çocukları Emre ve Münevver Altan’a 
5000 YTL’lik teminat çekleri takdim edildi.

Türk Eğitim-Sen Zonguldak şubesine bağlı Gök-
çebey Temsilciliği Ramazan ayı dolayısıyla 
10/10/2006 tarihinde yardıma muhtaç ailelere 
temel gıda maddelerinden oluşan yardım paket-
leri dağıtmıştır. 12/10/2006 tarihinde Gökçebey 
Zafer Sinemasında geniş katılımlı bir iftar yemeği 
düzenlemiştir. Yemeğe Türk Eğitim-Sen Zongul-
dak Şube Başkanı Sayın Salih ALEMDAR ve yöne-
tim kurulu üyeleri, Ereğli temsilcisi Şahin ÖREN, 
Çaycuma temsilcisi Halit GÜRSOY, Gökçebey 
Belediye Başkanı Zeki KILINÇARSLAN, daire 
müdürleri, çok sayıda davetli ve eğitim çalışanla-
rı katılmıştır. RAMAZAN PASKAL Türk Eğitim-Sen 
Gökçebey Temsilcisi.

GÖKÇEBEY TEMSİLCİLİĞİ

Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube üyelerine 
yönelik şube toplantı salonunda çok sayıda üye-
nin katılımıyla bir günlük davul çalma kursu dü-
zenlendi. 

Şube başkanı Ali İhsan Öztürk, yaptığı açıklama-
da, “Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh-
met Ali Şahin’in, katıldığı bir televizyon progra-
mında, kendisine e-posta göndererek ‘’geçineme-
diği için davul çaldığını’’ anlatan bir öğretmene, 
‘’Davul çalmak güzeldir. Sanata saygım vardır. Bu 
işe devam et’’ dedi bakanın bu tavsiyesi doğrultu-
sunda ek iş olması için bu kursu açtık” dedi.

Öztürk; bu akşama kadar sürecek kursu, davul 
üstatları Hasan Öztürk ve Cevat Solaklar verecek. 
Kursu başarı ile bitirenlere de sertifika veriyoruz. 
Sertifikalar bakan tavsiyeli olup uzman öğreten-
likte 5 puan getirmektedir. Dedi. 

Kurs sonunda birinciliği alan Ömür Kuzguna ser-
tifikasını emekli öğretmen ve Türk Ocakları eski 
başkanı Mustafa ÖZTÜRK, ikinci olan Recep 
YAĞAR’a, Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanı 
Fikret ÖZCAN ve üçüncü olan Ömer SÖNMEZ’e 
ise sertifikasını Şube Sekreteri Dr. Ahmet AKMAZ 
verdi 

Kurs sonunda katılımcılar kursu başarıyla tamam-
layan öğretmenlerin çaldığı davullarla halay çek-
tiler.

TÜRK EĞİTİM-SEN KAYSERİ 
2 NOLU ŞUBEDEN ÜYELERİNE 

DAVUL ÇALMA KURSU Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu şubeye bağlı De-
rince Temsilciliği, uzun bir mücadelenin sonucun-
da banka promosyonlarının 435 YTL olarak eğitim 
çalışanlarına yansıtılmasını sağladı.
Türk Eğitim-Sen Derince İlçe Temsilcisi Abdurrah-
man AKGÜL konuyla ilgili olarak yaptığı açıkla-
mada şunları söyledi;
“Her zaman olduğu gibi sözde bir sendikanın tüm 
engelleme gayretlerine rağmen zafer Türk Eğitim-
Sen’in olmuştur. Bayram öncesi kazanılan bu hak-
kın tüm eğitim çalışanlarına önemli bir katkı sağla-
yacağını düşünüyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

KOCAELİ’DE PROMOSYON ZAFERİ

Diyarbakır ili Dicle ilçesi Temsilciliği üyele-
ri 13.10.2006 tarihinde iftarı öğretmen evinde 
topluca açtılar. Üyelerimizin kendi imkanlarıyla 
düzenledikleri geceye ilçede bulunan bir çok üst 
düzey memurların da iştirak ettiği geceye yakla-
şık 50 kişi katıldı. İftar yemeğinden sonra bir ko-
nuşma yapan ilçe temsilcisi Zafer ÖZGEDİK Türk 
Eğitim-Sen’in tüm Türkiye’de teşkilatlanmasını 
tamamlayıp eğitim çalışanlarının tercihi haline 
geldiğini belirtti. Birlik ve beraberlik mesajlarının 
verildiği gece geç saatlere kadar devam etti. 

DİCLE TEMSİLCİLİĞİ

Diyarbakır’da ilköğretim okulu öğrencileri-
ne Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 
tarafından finanse edilen ve üzerinde Avrupa 
Birliği’nin bayraklarının bulunduğu okul çan-
talarının dağıtılması büyük infial yarattı. 

Diyarbakır ve ilçelerinde okuyan 2 bin 500 ço-
cuğun AB’yi bilmesi ve sevmesi için Ticaret ve 
Sanayi Odası AB Bürosu tarafından dağıtılan 
çantalara ilk tepki sendikamızdan geldi. 

AB armalı çanta dağıtımını protesto eden Türk 
Eğitim-Sen Diyarbakır Temsilciliğimiz, Ziya 
Gökalp İköğretim Okulu’ndan başlamak üzere 
geleceğimiz olan öğrencilerimize 2500 Türk 
bayrağı dağıttı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen 
Diyarbakır İl Temsilcisi Ahmet Burhan şunları 
söyleri: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk İngiliz 
ve Amerikan mandasını isteyenlere 1920’lerde 
“Ahmaklar, İngiliz ve Amerikan mandasına gir-
mekle kurtulacağız sanıyorlar” demiştir. 

Günümüzün ahmakları ise Avrupa Birliği’ne ve 
Amerika’nın egemenliğine girmekle kurtuluşa 
ereceklerini sanıyorlar. Bu anlayış Osmanlının 
son dönemindeki Ali Kemalleri, Damat Ferit-
leri, bil cümle Batıcıları ve bir kısım Tanzimat-
çıları anımsatmıştır. Henüz içine girmediğimiz 
ve bizi almayacaklarının emarelerini gör-
düğümüz  bir Hıristiyan kulübü olan Avrupa 
Birliği’nin bayraklarının bir çantanın üzerinde 
de olsa dağıtılamayacağını bildirir, bu olayı ve 
bu olaya dahil olan anlayışı ve kuruluşları pro-
testo ediyor ve kınıyoruz. 

83. Yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı’nın 
arifesinde öğrencilerimizin babalarının, anne-
lerinin aşlarını-işlerini çalan AB’nin bayrak-
larının değil bağımsızlığımızın ve özgürlüğü-
müzün sembolü olan şanlı Türk Bayraklarının 
dağıtılması gerekirdi. 

Dün dağıtılan AB bayraklı 2500 çanta yerine, 
bugün biz Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’ndan 
başlayarak geleceğimiz olan öğrencilerimize 
2500 Türk Bayrağı dağıtıyoruz.”

OKULLARIMIZ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILSIN

FERDİ KAZA SİGORTASI
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Bilindiği gibi Diyarbakır alt kademe belediye 
başkanlarından Sur Belediye Başkanı Abdullah 
Demirbaş, okullara ve öğretmenlere dağıtılmak 
üzere 5 bin adet Türkçe ve Kürtçe yazılı çocuk 
oyun kitabı bastırarak bazı sivil toplum kuruluş-
ları ile birlikte dağıtmayı planladıklarını açıkla-
mışlardır. Kendisi de bir eğitimci olan belediye 
başkanının bu girişimi yerel ve ulusal basında da 
yer almıştır.  

Diyarbakır eğitim-öğretim de sorunlar yumağıyla 
boğuşuyor. Derslik açığı nedeniyle bazı okullar-
da sınıf mevcutları 80-90’lı rakamlara ulaşmıştır. 
Öğretmen eksikliği, okul çevrelerindeki seyyar 
satıcı ve işyerlerinin sağlıklı olmayan besinler ile 
sigara gibi zararlı maddeleri satmaları, okullarda-
ki şiddet en önemli sorunlarımızdandır. Çocukla-
rımızın daha iyi, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir 
eğitim alabilmeleri için , Belediye başkanlarının 
elbette yapabilecekleri çok şey vardır. Bunların 
başında okul yapımı için arsa tahsisi ve okul çev-
relerindeki işyerlerinin zabıta marifetiyle kontrol 
edilmesidir. Eğitimdeki sorunların çözümüne 
katkı sağlamak isteyen başkanlar bu konularda 
yardımcı olurlarsa çocuklarımız için daha faydalı 
olacaklardır.

 Belediye başkanlarının  veya siyasi partilerin ço-
cuklarımızı bu tür siyasi emellere  alet etmeleri 
etik bir davranış olmayıp; açıkçası çocuk istisma-
rıdır. Geçmiş dönemlerde de çocuklarımızı so-
kaklara dökerek onlar üzerinden siyasi rant elde 
etmek isteyenler maalesef  bunu alışkanlık haline 
getirmektedirler. 

Asli görevlerini  yerine getirmiş olan yerel yöne-
timler elbetteki toplumun eğitim, sağlık vb. so-
runlarıyla da ilgilenirler. Ancak, Diyarbakır gibi 
belediyecilik sorunlarıyla boğuşan, kent olabilme 
yolunda bir türlü  mesafe alamayan kentlerin be-
lediye başkanlarının öncelikli görevleri, asli gö-
revleri olan belediyecilik yapmaktır. Vatandaşlar 
tarafından hizmet etmeleri için seçilen kişilerin 
yaptıkları hizmetlerle değil de bu tür polemiklerle 
kendilerini gündeme taşımaları vatandaşa vere-
cek bir hizmetlerinin kalmadığının göstergesidir. 

 Bölgemizin huzur ve güvenine, bölgede yaşa-
yan insanlarımızın refah seviyesinin  artmasına 
ve eğitimdeki  sorunların çözümüne bir katkı 
sağlamayacak; var olan sorunlara sanal sorunlar 
ekleyerek gündemi işgal eden; toplumun birlik 
ve beraberlik duygularını zedeleyen  bu türden 
provaketif faaliyetleri tasvip etmiyoruz. Bu tür fa-
aliyetleri kınıyoruz. 

09.10.2006
Türk Eğitim-Sen 
Diyarbakır İl Temsilciliği

DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ’NDEN 
BASIN AÇIKLAMASI

18 Ekim 2006 Tarihinde M.K.Paşa Öğretmenevi’nde  
Türk  Eğitim  Sendikası  M.K.Paşa İlçe  Temsilci-
liği  tarafından yaklaşık  320  kişiye  İFTAR  YE-
MEĞİ verildi. 
İftar  yemeğine  Türk Eğitim Sen Bursa 1 No’lu 
Şube  Başkanı Kazım SARNIK  ve Yönetim Kuru-
lu  Üyeleri,Karacabey İlçe Temsilcisi ile birlikte 
M.K.Paşa  İlçe  Milli Eğitim Müdürü  Sadi  Kur-
tulan ve Şube  Müdürü  Mustafa Eren’in yanında 
çok sayıda okul müdürü ve davetlinin katıldığı 
görüldü. 
M.K.Paşa İlçe  Temsilcisi Kamil Karayel’in açış 
konuşması yaptığı iftar programında konuşan 
Şube Başkanı Kazım SARNIK,sendikal çalışmalar 
hakkında açıklamalarda bulundu.”Hükümetin 
kamu çalışanlarını yok sayan bir anlayış içinde 
olduğunu,kamu çalışanlarını yok sayanları da 
kamu çalışanlarının sandıkta yok sayacağını söy-
ledi.
Konuşmalardan sonra son bir yıl içerisinde emek-
li olan 27 eğitim çalışanına yaptıkları hizmetlerin 
anısına Türk Eğitim-Sen tarafından Teşekkür Bel-
geleri verildi.
Belge dağıtım töreni sırasında bir konuşma ya-
pan Şube Başkanı Kazım SARNIK,”kamu ça-
lışanlarına  siyaset yapma yasağı olduğunu ha-
tırlatarak emekli olanların önünde bu engelin 
kalmadığını,kendilerinin siyaset yoluyla ülkeye 
hizmet etmeleri gerektiğini belirterek kendilerini 
siyaset yapmaya davet etti.
Yapılan konuşma ve plaket dağıtımından sonra 
emekli olan üyelerle topluca hatıra fotoğrafı çek-
tirildi.

EĞİTİMCİLER İFTARDA BULUŞTU

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü ve Yetkili Sen-
dika Türk Eğitim Sen arasında 4688 sayılı yasa 
gereği kurum idari kurul toplantısı yapıldı.

Kırıkkale Üniversitesi tarihinde bir ilk olarak ger-
çekleştirilen toplantıya K.Ü. Rektörlüğü adına 
Genel Sekreter Koray AYTEKİN, Personel Daire 
Başkanı Sevim TAKAZOĞLU ve İdari ve Mali İş-
ler Daire Başkanı Hasan AKAY’ ın katıldığı top-
lantıda Türk Eğitim-Sen adına Şube Başkanı M. 
Yaşar ŞAHİNDOĞAN, K.Ü. İşyeri Baş temsilcisi 
Mehmet ARSLAN ve İşyeri Temsilcisi Sezai DAŞ-
DEMİR hazır bulundular.

Toplandı 10 Ekim 2006 Salı günü saat 10.00 da 
Rektörlük de gerçekleşti ve çalışanların lehine 
pek çok kazanım karar altına alındı.Bu kazanım-
lardan bazıları şunlar:

1- Üniversite personelinin servis sorununun gide-
rilmesi için Rektörlük gerekli çalışmaları yapacak 
ve sonuçlandıracak.

2- Çalışanlara 2. Öğretimden dolayı ödenen me-
sai ücretleri hem yükseltilecek hem de mesai ala-
mayan çalışanlara da yaygınlaştırılacak.

3- Personel yemekhanelerinin ve yemek kalitesi-
nin denetimine sendika yetkilisi de katılacak.

4- Üniversite birimlerine sendika duyuru panosu 
asılması için Rektörlükçe yer gösterilecek.

5- Üniversitedeki fiziki mekan sıkıntısı giderildi-
ğinde “Sendika Odası” tahsis edilecek.

6- Kampus dışında ilçede bulunan Keskin M.Y.O. 
personelinin tedavi hizmetlerinin aksatılmadan 
yürütülmesi için gerekli tedbirler alınacak.

7- Sendika üyelerinin disiplin soruşturmaları ile 
ilgili komisyonlarda mevzuata göre sendika tem-
silcisi de bulunacak.

8- Sendika İşyeri Temsilcilerin sendikal izinlerini 
kullanmaları için gerekli kolaylıklar gösterilecek.

İkincisi Nisan 2007 de yapılacak K.İ.K. toplantı-
sında bir önceki kurul kararlarının uygulanması 
gözden geçirilecek.

Kırıkkale Üniversitesi tarihinde bir ilk olarak ger-
çekleşen bu toplantı ve alınan kararlar çalışanlar 
tarafından memnuniyetle karşılandı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ K.İ.K. 
TOPLANTISI YAPILDI

Hükümetin kamu çalýþanlarýna yönelik tutumunu, 
2007 için ön görülen zamlarý ve genel olarak hükü-
metin ekonomik ve sosyal politikalarýný protesto eden 
Türkiye Kamu-Sen Bursa Þubeleri, kamu çalýþanlarýnýn 
verdikleri geçim mücadelesini kamuoyu ile paylaþmak 
için sadece zeytin-simit ve sudan ibaret olarak iftar 
gerçekleþtirdi.

MHP, DSP, DYP, ANAP ve SAADET Partilerinin Ýl 
Baþkan ve yöneticileriyle iþçi sendika temsilcilerinin 
de destek verdiði ve üç yüze yakýn kamu çalýþanýnýn 
katýldýðý sendika binasýnýn önündeki cadde üzerin-
de gerçekleþen iftarda bir konuþma yapan Kamu-Sen 
Ýl temsilcisi Selçuk TÜRKOÐLU “sýcak evlerinde iftar 
sofralarýný veya davetleri býrakarak kamu çalýþanlarýnýn 
haklý mücadelesine destek vermek için zeytin-simit 
iftarýna gelen bütün katýlýmcýlara teþekkür ediyo-
rum. 2002 yýlý milletvekili seçimleri öncesinde sayýn 
baþbakan afyonda yaptýðý bir konuþmada aynen þöyle 
diyordu: ‘Bir bardak çayýn 200 bin, bir simitin 200 bin 
lira olduðunu, 5 kiþilik bir ailenin üç öðün çayla ve si-
mit yiyerek karýnlarýný doyurmalarý halinde ayda 180 
milyon lira ödemek zorunda olduklarýný, asgari ücre-
tin 210 milyon lira olduðunu hatýrlatarak iktidara `si-

zin Allah`tan korkunuz yok mu, insafýnýz, vicdanýnýz 
yok mu?` diye sesleniyordu. 2006 yýlýnda ise çay fiyatý 
400 bin, simit fiyatý da 400 bin lira. Ayný hesaba göre 5 
kiþilik bir ailenin üç öðün çayla simit yemeleri halinde 
ödeyecekleri aylýk bedel 360 milyon liraya çýktý. Asgari 
ücret ise 385 milyon lira. Hal böyle iken þimdi bütün 
vatandaþlar gibi bizimde hükümete  dönüp `kalan 25 
milyon lira ile hangi ihtiyacýmýzý nasýl karþýlarýz, sizin 
insafýnýz, vicdanýnýz yok mu?`diye sormamýz gerekmez 
mi?” diye konuþtu.
Ýftarda katýlýmcýlar tarafýndan 350 simit ve 5 kilo siyah 
zeytin tüketildi.

ZEYTİN VE SİMİTLE İFTARI YAPTI, YAPTILAR.
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Türk Eğitim-Sen 
Adana Şubeleri Hü-
kümetin açıkladığı 
2007 Bütçesini il-
ginç bir basın açık-
lamasıyla değerlen-
dirdiler. Kıyafetle-
rinin üst bölümünü 
çıkarak sadece iç 
çamaşırlarıyla bası-
nın karşısına geçen 
sendika yöneticileri; 
kamuoyunun ve hü-
kümetin dikkatlerini 
çekmek istedi.
Şubeler adına açık-
lamayı yapan Türk Eğitim-Sen 2 No’lu 
Şube Başkanı ve Kamu-Sen İl Temsil-
cisi Kamil Köse, 2007 bütçesinin de 
IMF’nin baskısı altında çalışan ve dar 
gelirli kesimi ezen bir bütçe olacağını, 
hükümetin kendi vatandaşlarının refa-
hı için IMF ve Dünya Bankasının da-
yatmalarına karşı onurlu bir duruş ser-
gileyemediğini söyleyerek, “Emeğinin 
karşılığını isteyen çiftçiye “gözünüzü 

toprak doyursun”, vatanı savunmak 
için can veren Mehmetçiğe “yan gelip 
yatan” diyen; sattığı ürünün bedelini 
isteyen fındık üreticisini “vatan haini”, 
enflasyon karşısında ezilen memuru 
“zengin” ilan eden hükümet, dış güç-
lere ve hainlere karşı “serçe”, kendi 
vatandaşına “şahin” kesilmektedir. 
Ancak unutulmasın ki, bir gün gele-
cek, bir günleri kalacak, o gün mutla-
ka hesap sorulacaktır.” dedi.

ADANA’DA İLGİNÇ PROTESTO

Ordu Şubemiz 
üyelerinden İsmail 
KARABULUT, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
düzenlediği bilgi-
sayar formatör öğ-
retmenlik kursuna 
katılarak başarı ile 
belgesini aldı ve 
yine Bakanlık tara-
fından görevlendi-
rildi. 
Bakanlık görev-
lendirmesi üzerine 
hiçbir görevlendirilme yapılamaması-
na rağmen, KARABULUT, Kaymakam-
lık onayı ile aynı okulda sınıf öğret-
menliği yapmak zorunda bırakılıyor.
Oysa Bakanlık görevlendirilmesinin 
üstünde Kaymakamlık ya da Valilik 
onayının olamayacağı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı görevlendirilmesinde ders 
görevi verilemeyeceği hükmü çok 
açıktır. İsmail KARABULUT’un bü-
yük mücadele ve özverili çalışmalarla 
elde ettiği hakkın, kanun, yönetmelik 

ve genelgelerde yeri olmadığı halde, 
bu şekilde elinden alınması hakikaten 
düşündürücüdür. 

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan 
Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı 
Ömer OKUMUŞ ta, Fatsa İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nü derhal yaptı-
ğı hatadan dönmeye ve bu yanlışlığı 
düzeltmeye çağırırken, aksi taktirde 
konuyla ilgili yargı sürecine başvura-
caklarını bildirdi. 

FATSA İLÇE M.E.M.’DEN SKANDAL

Türk Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube 
tarafından 19 Ekim Perşembe akşamı 
düzenlenen iftar yemeği ve konferan-
sına davet edilen Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş kalabalık Türk Eğitim-Sen’liler 
tarafından ayakta alkışlanarak büyük 
sevgi gösterisi içerisinde salona girdi. 
İftar yemeğinden sonra açılış konuş-
masını yapmak üzere kürsüye gelen 
İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Mehmet 
Arslan “Bütün ömrünü Türklüğe ada-
mış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Devleti’nin kuruluşunun her safhasın-
da bulunmuş sayın Cumhurbaşkanım 
hoş geldiniz. Biz sizin Milletiniz için 
kurşun attığınızı, ağladığınızı, politika 
yaptığınızı, uluslar arası alanda en iyi 
şekilde temsil ettiğinizi beliyoruz. Siz 
Milletimizin gönlünde taht kurdunuz 
Allah sizden razı olsun. Siz dedemin 
sevdiği kahraman mücahit, babamın 
takdir ettiği dava adamı, benim örnek 

aldığım liderim, çocuğumun efsane 
kahramanısınız. Rauf Denktaş unutuldu 
diyenler iyi dinlesin: Yüce Türk Milleti 
kahramanlarını da unutmaz hainlerini 
de” diyerek konuşmasını bitirmiştir.
Sayın Rauf Denktaş “Kıbrıs’ın Dünü Bu 
günü ve Yarını “ isimli konferansında; 
“Kıbrıs’ta referandumda evet oyunun 
fazla çıkmasının etkili nedenlerinden 
birisi de oradaki İngilizlerin, Rumların 
bilinçli olarak yetiştirdiği sözde solcu 
öğretmenler; ve sanki milli sol olamaya-
cakmış gibi ille de Akel Partisiyle ortak 
hareket etme kararı olan öğretmenlerin 
büyük payı vardır. Oradaki öğretmen-
lerin çoğuna milli ruh verme şansımız 
olmadı” diyerek üzüntüsünü dile getir-
miş ve Konferansa hazır bulunan öğret-
menleri milli duyarlılıklarından dolayı 
kutlamıştır.

Geçmişte Kıbrıs Türklerinin ortak cum-
huriyeti yaşatmak için ellerinden geleni 

yaptığını, ancak Makarios’un ENOSİS 
için yemin ettiğini, Rumların silahlan-
maya başladığını ve köylere baskın-
lar düzenlediğini” söyledi. Kıbrıs’ın 
Türkiye’nin ikmal yolları güvenli-
ği için önemini vurgulayan Denktaş 
“Anadolu’nun sahibi kimse Kıbrıs’ın 
sahibi de odur, şehitlerimizdir. Biz on-
ların vekilleriyiz. Vekil asla nankörlük 
etmez. Bunu unutan, Kıbrıs’ı verilecek 
bir meta gibi görenler varsa görecekleri 
var. Şehitlere nankörlük edecek varsa 
başlarına gelecek var” diye konuştu.
Annan Planı’nın Türkiye’nin Adadan 
çıkarılması, 100 bin kişinin göçmen 
olması, 60- 70  bin Rum’un Türklerin 
içine girmesi, KKTC’nin ve Türkiye’nin 
müdahale hakkının ortadan kaldırıl-
ması anlamına geldiğini anlatan Rauf 
Denktaş “Evet demekle büyük hata ya-
pılmıştır” dedi. Başbakan Recep Tayip 
Erdoğan’ın “AB rica etti kabul ettirdim. 
Ama beni kandırdılar” dediğini ifade 
eden Denktaş  “Ama kandırıldığını an-
lamalarına rağmen hala geri adım atıl-
mamaktadır” dedi. Referanduma evet 
denilmesinin ardından bütün baskıların 
Türkiye’ye yöneldiğini, Kıbrıs konusun-
da tavizler istendiğini belirten Denk-
taş “Biz artık uyku uyuyamıyoruz. AB, 
Kıbrıs’ı istiyor” dedi.
Son günlerde gündemden düşmeyen 
Fransa’nın sözde Ermeni soykırımı ya-
sasıyla ilgili olarak, “Ermeni soykırımı 
konusu Türkiye’nin önüne maksatlı 
olarak konulmaktadır. Türkiye’yi AB’de 
görmek istemeyenler var, bunlar az de-
ğil. Fransızlar da yüzde 80 olarak bu 
karşıtlığın içindeler. Türkiye’ye karşı da 
önyargıları var” dedi.
Hükümetin Fransa konusundaki tavrını 
da değerlendiren Rauf Denktaş, “Türki-

ye ayağa kalkmıştır, çünkü milli haysi-
yeti ve şerefi çiğnenmektedir. Bu konu-
da muazzam bir gösteri yapıldı, diriliş 
gösterildi” diye konuştu. Denktaş, AB 
üyeliği konusunda ise daha mesafeli 
konuştu. Denktaş, “Türkiye’ye AB ko-
nusunda Kıbrıs’ı ön şart olarak gösteri-
yorlar. Türk halkının ermeni meselesin-
de gösterdiği hassasiyet, milli yarış Kıb-
rıs konusunda da gösterilmeli. AB Türk 
vatandaşlarını katlederek toplu mezar-
lara sokan bir hükümeti tanıyor ve bu 
hükümeti Türkiye’nin de tanımasını 
istiyor. Bunları söylerken AB üyeliğine 
karşı değilim ama AB bu rezilane şart-
larını ortadan kaldırmalı ve Türkiye’nin 
AB üyeliği için Kıbrıs şartlarını kaldır-
malı” diye konuştu.
Denktaş, son günlerde gündeme gelen 
ve Kıbrıs konusunda yeni bir çözüm 
arayışı olarak görülen Finlandiya öne-
rilerine de sert tepki gösterdi. Denktaş, 
“Bütün gayretler Kıbrıs’ı Türk halkından 
koparmak içindir, Finlandiya önerileri 
Papadopulos’un önerileriyle aynıdır. 
Türkiye’nin bunları elinin tersiyle itmek 
yerine görüşmeye hazır olduğunu söy-
lemesi bizi üzmüştür. Eğer müzakereler 
başlarsa biz de ümidi kesmek üzere 
başka yollar denemek zorunda kalaca-
ğız. Bu Finlandiya’nın önerileri Kıbrıs 
meselesinde büyük bir gedik açmak 
için çok iyi hazırlanmış bir plan” şek-
linde konuştu.
Rauf Denktaş’ın konuşmasını bitirme-
sinden sonra kendisine önce çiçek ve 
daha sonra Türk Milleti için yaptığı mü-
cadeleyi dile getiren Plaket verilmiştir. 
Konferansın bitiminden sonra Rauf 
DENKTAŞ 1200 kişiye yakın katılımcı-
nın yoğun ilgisine ve methiyesine maz-
har olmuştur.

RAUF DENKTAŞ İSTANBUL 3 NOLU ŞUBEMİZ KONUĞU OLARAK KONFERANS VERDİ
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BAYRAM ÖZKAN
Türk Eğitim-Sen Denizli Şube Şubesi 
Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri

TÜRK MİLLETİ KAN AĞLIYORDU.
TÜRK MİLLETİ KAN AĞLIYOR.

Yıllarca bağrımızda beslediğimiz milletlerin bizi sır-
tımızdan vurması… 
Balkan Savaşları,  Yemen Harbi ,Çanakkale Savaşla-
rı,  Sarıkamış sendromu… 
İçimizde barındırdığımız, kendimizden bildiğimiz, 
ayrımız gayrımız yok dediğimiz kişilerin kışkırtması 
ve kurtuluşu başka milletlerin mandasında arayan  va-
tan hainlerinin daveti üzerine  İngiliz ve Fransız’ların  
Yurdumuzun Güneydoğu’sundan, Rus’ların Doğu 
Anadolu’dan İtalyanların  Akdeniz’den ve Yunanlıla-
rın  İzmir’den topraklarımıza girmesi ve Türk Mille-
tinin umutsuzluğa kapıldığı yıllar… Artık bu sıkıntı-
lardan kendisini kurtarıp alacak birilerinin bu işe el 
atması beklentileri… Türk Milletinin  karakterini çok 
iyi bilen, vatanının bağımsızlığı uğruna canını seve 
seve vereceğini çok iyi analiz eden, Mustafa Kemal 
önderliğinde yeni bir Kuvayı  Milliye ruhu ile ayağa 
kalkış… Kuvayı Milliye Ruhunun Güney Doğuda  Şa-
hin  Bey,  Sütçü İmam, Doğu Anadolu’da Nene Ha-
tun Ege’de Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Müftü 
Ahmet Hulisi, Isparta, Burdur’ da Hafız İbrahim ve 
nice kahramanlarda vücut bulması… Türk Milleti’ nin  
gerçekleri görerek kendine  gelmesi, her türlü sıkıntı-
ya rağmen  Kuvayı Milliye ruhuna tam destek  vererek  
bağımsızlık ve hürriyetini eline alması…
Günümüzde oynanan oyunun geçmişte yaşadığımız 
sıkıntılardan çok farklı olduğunu düşünmek gaflet-
ten başka bir şey değildir sanıyorum. Sadece biçimi 
farklı. Bu sefer ki oyun daha kalleşçe. Türk Milleti-
nin devletini önce kalkındırma çağdaşlaştırma gibi 
çeşitli bahanelerle borçlandır, Mali açıdan  kıskaca 
al. Bu Milleti yarınını düşünemez hale getir. Senin 
yanlışına baş kaldırdığında sıcak paranı geri çekerek 
krizler çıkart. Bu sebeple  kurtuluşun, Avrupa Birli-
ğinde ve batı ile birlikte hareket etmekte olduğunu 
basını da yönlendirerek Türk Milletinin beynine işle. 
İstediğin tür hükümetleri iş başına getirerek yine ül-
kemin kalkınmaması büyümemesi uğruna istediğin 
yasaları çıkart. Ülkenin Milli kaynaklarını özelleştir-
me adı  altında bir bir  sattırarak elinden  al. Kişile-
rin işletemediği topraklarını yabancılara ve kendine 
azınlık adını veren çeşitli satılmış mason vakıfları ve 
kişilerine sattırt. Sonra sizi Avrupa Birliğine uyumlu 
hale getiriyoruz,  sizi çağdaşlaştırıyoruz de!  Yahu 
bunun neresi çağdaşlaşma. Vatan toprağı  bir bir el-
den gidiyor. Vatan hainlerine Nobel Barış Ödülleri 
teklif  ediliyor. İçimizden hainler yaratılıyor. Milli 
Kaynaklarımız sömürülüyor. 
Kendi Milli Kaynaklarımızı bize kullandırtmıyorlar. 
Vatan yoktan sebeplerle bölünme tehlikesi ile karşı 
karşıya.
Fakat Türk Milleti fedakardır. Türk Milleti vefakardır. 
Türk Milleti  kurtuluşun Kuvayı Milliye Ruhunda ol-
duğunu iyi bilir. Türk Milleti Kuvayı  Milliye ruhunun 
kimlerde ve hangi kurum ve kuruluşlarda olduğunu 
iyi bilir. 
Türk Milleti ordusunu, polisini, Türk Milleti ülküsü 
ülkesi olan ocaklarını, Türk Milleti Milletinin bekası 
için mücadele eden ve başında TÜRK olan sendika-
larını iyi bilir. Gün bu kurum ve kuruluşlara destek 
verme günüdür. 
Gün Kuvayı Milliye Ruhunun canlanma günüdür. 
Vatanını ve Milletini seven Türk Milletini bu kurum 
ve kuruluşlara destek vermeye davet ediyoruz. 
Unutmayınız ki bu kurum ve kuruluşlar, bu kurum 
ve kuruluşlarda mücadele edenler, Kuvayı Milliye 
Ruhunun vücut bulmuş halleridir. Zaman birlik ve 
dirlik zamanıdır.

Kahramanmaraş 1 No’lu Şube tarafından 12 Ekim Per-
şembe günü teravih namazını müteakip Necip Fazıl 
Kültür Sitesi yanında bulunan Hz.Yunus Camii’nde 
Mevlid-i Şerif okutturuldu. Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan şube başkanı Mustafa Gökhan şunları söyledi: 
“Ebediyete Göçen Eğitim Çalışanları adına okutulan 
Mevlid-i Şerif, Kur’an’ı Kerim’ler ve getirilen sala-
vat-ı şerifelerle ruhlarımızı şenlendirdi. Mevlid-i Şe-
rifin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Kahraman 
Maraş Müftülüğümüz olmak üzere Hz.Yunus Camii 
İmamı SalihTABAK, Karamanlı Camii İmamı İsmail 
KARABULUT,Ulu Camii İmamı Salih AKBEN, Kazancı 
Cami İmamı Ali ALTUNKÖPRÜ ve Türk Diyanet-Sen 
Kahraman Maraş İl Temsilcisi Kayabaşı Camii imamı 
Sayın İdris ASLANTAŞ’a teşekkürlerimizi arz ederiz.”

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN 
MEVLİD-İ ŞERİF

Türk Eğitim Sen Samsun 1 Nolu Şube Üyeleri 
Kızılay Samsun Şubesinden Evi olmayan Üyeleri 
İçin Çadır talebinde bulundu.
Üyeleri Adına Açıklama Yapan Türk Eğitim-Sen 
Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Levent KURU-
OĞLU, Yaptıkları eylemin sebebinin hükümetin 
Kamu Çalışanlarının çok büyük bir kısmının evi 
olduğunu iddia ederek verdikleri maaş zammı 
miktarını savunmaya çalışması olduğunu belirte-
rek, Bir çok kamu çalışanının miras yoluyla ba-
badan atadan geçen evlerde oturduğunu bir çok 
kamu çalışanı ömrünün bile yetip yetmeyeceği 
belli olmayan uzun vadeli kredilerle ev sahibi 
olmaya çalıştığını. Bir çoğununda evi olmadığını 
ve kirada oturduğunu söyledi. 
Kuruoğlu; Bizim evimiz yok, bizim yerimizde 
yok, bize devlet lojman da vermedi. Aldığımız 
maaşın çok büyük bir kısmını kiraya veriyoruz. 
İlköğretimde, ortaöğretimde ve  üniversitede oku-
yan çocuklarımız var onlara yeterince para ve-
remiyoruz eğitimlerine destek olamıyoruz.  Hü-
kümet Kamu çalışanlarını devletin kurumlarının 
açıkladığı açlık sınırını mahkum etmiştir.  Zor 
şartlarda yaşadığımızı göstermek için ölmemiz 
mi lazım. dedi.
Komik zam oranlarıyla çalışanların karşısına çı-
kan hükümetin, memuru adeta cendereye sokma-
ya çalıştığını Kaynak sıkıntısı çektiğini ifade eden 
hükümetin, sıra sermayedarlara, para babalarına, 
holding sahiplerine gelince kaynağı anında bul-
duğunu öne sürdü.
Tayip Erdoğan’ın İktidara gelmeden önce Sam-
sun Cumhuriyet meydanında Kamu Çalışanları-
nın aldıkları ücretlerle çay simit hesabı yaptığını 
Ankara’ya yürüyün dediğini anımsatarak . Nere-
de şimdi o Tayip Erdoğan, Nerede O Çay Simit 
hesabı. Bu gün Kamu Çalışanlarını unutanlar ya-
rın aynı meydanlara ineceklerini asla unutmasın-
lar. dedi

Son şans olarak KIZILAY Samsun Şubesine baş-
vurmaya geldiklerini belirten Kuruoğlu. Kendile-
rinden çadır talebinde bulunacağız. Hükümetin 
verdiği maaş zammıyla ancak çadırda yaşayabili-
riz. Belki öyle geçinebiliriz. Dedi
Daha sonra Kızılay Samsun Şube Başkanı Mus-
tafa KESKİN’i makamında ziyaret ederek çadır 
talepli dilekçelerini kendisine veren Türk Eğitim 
Sen üyeleri gösterdikleri İlgi Ve alakaya teşekkür 
ederek Kızılay merkezinden ayrıldılar.

EVLERİ YOK, MEMURLAR 
KIZILAY’DAN ÇADIR İSTİYOR

Türk Eğitim – Sen Tekirdağ şubesi tarafından Belediye 
Kültür Merkezi’nde Tekirdağ’lı Neyzen Ferit YAVUZ 
ve arkadaşlarının katıldığı “Ney Dinletisi” programı 
düzenlendi. Programa Tekirdağ Valisi Aydın Nezih 
DOĞAN başta olmak üzere, Belediye Başkan Vekili, 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, bürokratlar, eğitim 
çalışanları ve Tekirdağlılar katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan ve tüm katılım-
cılara teşekkür eden Muzaffer DOĞAN “ Sendikal 
amaçlarımız gereği iki yönlü mücadele yürütmekteyiz. 
Birincisi hak mücadelesidir. Hak mücadelesi bizim 
için aynı zamanda onur mücadelesidir. Ülkemizde 
onurlu ve başı dik bir biçimde yaşayabilmek için bu  
mücadelenin iyi yapılması gerektiğine inanıyoruz ve 
bunu hakkıyla yapıyoruz” dedi.
DOĞAN konuşmasını devamında ”Mücadelenin ikin-
ci yönünün değerler mücadelesi olduğunu; Vatanın 
birliği – bütünlüğü, bayrağımızın tekliği, cumhuriyetin 
birikimleri, Atatürk ve bizi yaşatan kültür değerlerimizi 
ifade etmektedir. Bu değerlerin yaşatılması ve gelişti-
rilmesi için konferanslar, paneller, müzik programları, 
iftar yemekleri ve çeşitli yayınlar yapmaktayız. Bu ak-
şam yaptığımız “Ney Dinletisi” programı da bu amacı-
mıza yöneliktir.  Türk müziğimizin önemli sazlarından 
olan Ney ile değerli neyzen Ferit YAVUZ ve arkadaşla-
rını sizlerle buluşturduk. Bu akşam kültürümüze karşı 
bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşamakta-
yız. Ayrıca değerli Neyzen Ferit YAVUZ’a davetimizi 
kırmayıp  geldiği için teşekkür ederim“dedi.
Programın sonunda Türk Eğitim – Sen adına Tekirdağ 
Valisi Aydın Nezih DOĞAN sanatçılara çiçek ve çeşit-
li hediyeler verdi. Gece böylece sona erdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN 
“NEY DİNLETİSİ”
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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

Uyduk imama... 
Yılmaz ÖZDİL
Sabah Gazetesi-26 Eylül 2006 Salı 
 
“Türkiye’yi pazarlıyorum...”  
Kimin bu laf? 
Başbakan’ın. 
Şimdi ne diyor? 
“Deniz Baykal pazarlamacı...”

Ben anlamadım bu işi.

En iyisi, anlamadığım konulara hiç 
girmeyeyim... 
Az çok anladığım konuyu yazayım bari. 

Memur zammı açıklandı, malum. 
3+3, 4+4 falan... 
Türkçesi... 
Ayda 66 lira.

Böl 30’a. 
Ne eder günde? 
2 lira 20 kuruş.

Tesadüfe bakın ki... 
Diyanet de açıkladı. 
Fitre’yi. 
4 lira 50 kuruş.

Hani her bayram namazından önce tarif eder 
ya hoca, nasıl kılacağımızı... Unutur çünkü 
bizim millet. 
Biz de öyle yapalım. 
Fitre’yi tarif edelim...

Bildiğin sadaka.

4 lira 50 kuruşa sadaka, 2 lira 20 kuruşa zam 
deniyor bu ülkede.

Devam edelim... 
Geçen yıl ne kadardı fitre? 
4 lira. 
Bu yıl ne kadar? 
4.5 lira. 
Ne kadar artmış? 
Yüzde 12.5... 
Neden? 
Şöyle diyor fitreyi belirleyen Diyanet, “gıda 
fiyatlarını ve geçim standardını göz önüne 
alarak hesapladık...”

Demek ki neymiş... 
Gıda fiyatlarını ve geçim standardını göz 
önüne alırsan, “sadaka” ya bile net yüzde 
12.5 zam yapman gerekiyormuş. 
Ama ne yaptılar memur maaşına? 
Gıda fiyatlarını ve geçim standardını göz 
önüne alarak... 
Taksit taksit 4.

O da imam... 
Bu da imam... 
Artık hangisine uyarsanız.

NOT... 
Bu yazıyı okuyup, “elmayla armudu 
karıştırmışsınız” diye mesaj atacak olan 
“manav profesörleri”, hiç zahmet etmesin... 
Asıl, memurla dilenciyi karıştıranlara atın siz 
o mesajı.  
“Para yok, ne verelim?” diye soranlara da, 
sorarım... Bu Ramazan’da gelmedin oraya, 
dört yıldır oradasın... Paylaşılacak ekmek, 
neden hâlâ sadakadan bile az?
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1-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	Os-
man	VAY’ın	kızı	olmuştur.

2-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 ER-
CAN	ve	EMEL	YAZICI’nın	kızı	olmuş-
tur.

3-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	ASLI-
HAN	POLAT’ın	kızı	olmuştur.

4-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	MEH-
MET	POLAT’ın	oğlu	olmuştur.

5-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	NES-
RİN	ŞİBLİ’nin	oğlu	olmuştur.

6-	 Adana	2	nolu	şube	üyelerinden	Me-
sut	ŞENER’in	oğlu	olmuştur.	

7-	 Ankara	2	nolu	şube	eski	Yönetim	Ku-
rulu	 üyemiz	 Erdal	 ŞAHİN’in	 kızı	 ol-
muştur.	

8-	 Ankara	 2	No’lu	 Şube	Üyesi	Müzey-
yen	CEYLAN’ın	kızı	olmuştur.	

9-	 Ankara	 2	No’lu	 Şube	Üyesi	Nermin	
GÜRKAN	‘ın	oğlu	olmuştur.

10-	 Ardahan	İl	Temsilciliği	ME	İl	Disiplin	
Kurul	üyesi	Hikmet	KÖMÜRCÜ’nün	
kızı	olmuştur.

11-	 Bursa	 1	No’lu	 Şube	 üyelerinden	 Ali	
Engin	ADIYAMAN’ın	çocuğu	olmuş-
tur.	

12-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Alp	
ATAKUMAN’ın	kızı	olmuştur.

13-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Şenol	
ŞAHİN’in	oğlu	olmuştur.

14-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Ferhat	
APAYDIN’ın	oğlu	olmuştur.

15-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Atlan	
TOKER’in	oğlu	olmuştur.	

16-	 Çanakkale	Çan	Temsilciliği	üyelerin-
den	Zafer-Cemile	TAŞKINOĞLU’nun	
oğlu	olmuştur.

17-	 Çanakkale	Çan	Temsilciliği	üyelerin-
den	Ahmet	ALTINTOP’un	çocuğu	ol-
muştur.

18-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	 Kadir	
KARATAŞ’ın	kızı	olmuştur.

19-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	 Hidayet	
DEĞİRMENCİ’nin	kızı	olmuştur.

20-	 Gaziantep	 Şubesi	 üyelerinden	
Mehmet	 Akif	 ÖZCAN	 İle	 Zübeyde	
ÖZCAN’ın	kızı	olmuştur.

21-	 Hatay	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Mu-
rat-Serpil	 KOÇAK	 çiftinin	 çocukları	
olmuştur.

22-	 Hatay	2	nolu	şube	üyelerinden	İbra-
him	CAN’ın	çocuğu	olmuştur.

23-	 Hatay	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Nu-

man	Mehmet	ARI’nın	çocuğu	olmuş-
tur.

24-	 Hatay	2	nolu	şube	üyelerinden	Meh-
met	DORUK’un	çocuğu	olmuştur.

25-	 Hatay	2	nolu	şube	üyelerinden	Din-
çer-Özlem	 YENER	 çiftinin	 çocukları	
olmuştur.

26-	 Kocaeli	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Nazlı	ŞENEL	CENGİZ’in	oğlu	olmuş-
tur.	

27-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Rü-
veyde	AĞAOĞLU’nun	kızı	olmuştur.

28-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Mus-
tafa	DANIŞ’ın	kızı	olmuştur.

29-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Habi-
be	DANIŞ’ın	kızı	olmuştur.

30-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Samet	
KOÇMAN’ın	oğlu	olmuştur.

31-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ser-
hat	 GÜNVAR’ın	 üçüz	 çocukları	 ol-
muştur.

32-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	Or-
han	TÜRKOĞLU’nun	oğlu	olmuştur.

33-	 Konya	2	nolu	 şube	üyelerinden	Esin	
ÇALIK’ın	çocuğu	olmuştur.

34-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Hasan	
ELMALI’nın	kızı	olmuştur.	

35-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Levent	
KARA’nın	kızı	olmuştur.

36-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Kadir	
DELEN’in	oğlu	olmuştur.

37-	 Karaman	şubesi	üyelerinden	Hüseyin-
Sümeyye	YILMAZ’ın	oğlu	olmuştur.

38-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Os-
man	 ZinnuriÖZSU’nun	 çocuğu	 ol-
muştur.

39-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Me-
tin-Satı	 GÜNER	 çiftinin	 oğlu	 olmuş-
tur.	

40-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Kadir-
Esra	KUNT’un	bir	kızları	olmuştur.	

41-	 Kırıkkale	Akşemsettin	İ.Ö.Okulu	üye-
lerinden	Zafer-Belgin	SAKALLI’nın	bir	
kızları			olmuştur.

42-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Ali	
DOLU’nun		erkek	çocuğu	olmuştur.

43-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	Ahmet-
Reyhan	ÜNSAL	çiftinin	çocukları	ol-
muştur.	

44-	 İzmir	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Seda	
Umur	ÖZADALI’nın	kızı	olmuştur.

45-	 İzmir	 3	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Fatih	
BEZKAN’ın	kızı	olmuştur.

DOĞUMLAR

1-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 HA-
SAN	BİLEN’in		babası	vefat	etmiştir.

2-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	ERCAN	
GÜLÜMSEK’in		babası	vefat	etti.

3-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 AYŞE	
BAŞKURT’un	babası	vefat	etti.	

4-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	ABDUL	
HALİK	DÜLEK’in	annesi	vefat	etti.

5-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 LE-
VENT	AÇIKGÖZ’ün	babası	vefat	etti.

6-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 ŞULE	
HACIAĞAOĞLU’nun	 kayınpederi	 ve-
fat	etti.

7-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	MUS-
TAFA	AYDIN’ın	eşi	vefat	etti.

8-	 Adana	1	Nolu	Şube	üyelerinden	ÖMER	
FARUK	AKYOL’un	annesi	vefat	etti.

9-	 Adana	 1	 Nolu	 Şube	 üyelerinden	 YIL-
MAZ	ERFİDAN’ın	annesi	vefat	etti.

10	 Amasya	Suluova	Ýlçe	temsilciliði	üyele-
rimizden	Kadir	YALÇINKAYA’nýn	anne-
si	vefaat	etmiþtir.	Baþsaðlýðý	diliyoruz.

11	 Amasya	Suluova	Ýlçe	temsilciliði	üyele-
rimizden	Ýsmet	AKÇELÝK’in	ablasý	vefa-
at	etmiþtir.	Baþsaðlýðý	diliyoruz

12-	 Ankara	2	nolu	şube	Erzade	YILDIZ	‘ın	
babası	vefat	etmiştir.

13-	 Bursa1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ebube-
kir	YEKELER’in	annesi	vefat	etmiştir.	

14-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Mehmet	
YAZAR’ın	annesi	vefat	etmiştir.

15-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Doğan	
UÇAN’ın	eşi	vefat	etmiştir.

16-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 İsmail	
BİLGİN’in	annesi	vefat	etmiştir.

17-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Akın	
GÖKÇİMEN’in	eşi	vefat	etmiştir.

18-	 Bursa	2	nolu	şube	emekli	üyelerinden	
Yaşar	ELMAS’ın	annesi	vefat	etmiştir.

19-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	 Sadık	
YÜCETÜRK’ün	eşi	vefat	etmiştir.

20-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	 Satılmış	
DEMİR’in	babası	vefat	etmiştir.

21-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	 Fatma	
PEHLİVANOĞLU’nun	 annesi	 vefat	 et-
miştir.

22-	 Çankırı	 şubesi	 üyelerinden	 Fikret	
KEDERSİZ’in	kayınvalidesi	vefat	etmiş-
tir.

23-	 Çanakkale	Çan	Temsilciliği	üyelerinden	
Ali	ÇAPRAZ’ın	babası	vefat	etmiştir.

24-	 Hatay	2	nolu	şube	üyelerinden	Perihan	
IŞIK’ın	annesi	vefat	etmiştir.

25-	 Hatay	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ali	
IŞIK’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.

26-	 Hatay	2	nolu	şube	üyelerinden	Hüseyin	
ÖZPINAR’ın	kayınbabası	vefat	etmiştir.

27-	 Hatay	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ziya	
BOŞÇA’nın	annesi	vefat	etmiştir.

28-	 Hatay	2	nolu	şube	üyelerinden	Nezihe	
SARIKAYA’nın	babası	vefat	etmiştir.

29-	 Hatay	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ruhi	
AKTAŞ’ın	babası	vefat	etmiştir.

30-	 Hatay	2	nolu	şube	üyelerinden	Yılmaz	
İNCE’nin	oğlu	vefat	etmiştir.

31-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Adnan	
ÜNEY’in	kayınpederi	vefat	etmiştir.

32-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Mehmet	
BULUT’un	babası	vefat	etmiştir.

33-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Meryem	
ÜN’ün	kayınpederi	vefat	etmiştir.

34-	 Karaman	 şubesi	 Teşkilat	 Sekreteri	Mu-
harrem	KERBALI’nın	kayınpederi	vefat	
etmiştir.

35-	 Karaman	 şubesi	 Denetleme	 Kurulu	
Başkanı	 İbrahim	 GÜNEŞ’in	 kayınvali-
desi	vefat	etmiştir.		

36-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 İsmail	
TANRIVERDİ’nin	babası	vefat	etmiştir.

37-	 	Nevşehir	şubesi	üyelerinden	Ali	İhsan	
DENİZ’in	çocuğu	vefat	etmiştir.	

38-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Ali	
BİBER’in	kayınpederi	vefat	etmiştir.

39-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Duran	
KARAOLUK’un	babası	vefat	etmiştir.

40-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Celal	
ÜZÜM’ün	babası	vefat	etmiştir.

41-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Rafet	
SARIKAYA’nın	babası	vefat	etmiştir.

42-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Fırat	
BİLİCİ’nin	babası	vefat	etmiştir.

43-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Dur-
sun	YILDIRIM,	eşi	ve	oğlu	vefat	etmiş-
tir.

44-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Aslan	
ŞENYÜREK’in	kayınbabası	vefat	etmiş-
tir.

45-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Feru-
dun	ATASUN’un	eşi	vefat	etmiştir.

46-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Hik-
met	ÖZDEN’in	annesi	vefat	etmiştir.	

47-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Ahmet	
KALAYCI’nın	babası	vefat	etmiştir.	

48-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Hüseyin	
SAYGILI’nın	annesi	vefat	etmiştir.

49-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Rıza	
ÖZDEMİR’in	annesi	vefat	etmiştir.

50-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Ali	
ÇİÇEK’in	babası	vefat	etmiştir.

51-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Fevzi	
DİNÇER’in	annesi	vefat	etmiştir.

52	 -Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Hamza	
ALGAN’ın	annesi	vefat	etmiştir.

53-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Eyüp	
ALBAYRAK’ın	kardeşi	vefat	etmiştir.

54-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Deniz	
BÖLGE’nin	çocugu	vefat	etmiştir.

55-	 Kırıkkale	 M.E.M	Müdür	 yardımcısı	 İs-
mail	KOŞAN’ın	babası	vefat	etmiştir.	

56-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Seyfi	
ERKAN’ın	babası	vefat	etmiştir.

57-	 Konya	2	nolu	şube	üyelerinden	Osman	
KABALAK’ın	annesi	vefat	etmiştir.

58-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 İhsan	
ALP’in	babası	vefat	etmiştir.

59-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Meh-
met	ÖZER	vefat	etmiştir.	

60-	 İzmir	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Sevgi	
UYGUÇ’un	babası	vefat	etmiştir.

61-	 İzmir	 3	nolu	 şube	üyelerinden	Günay	
GELEMERYELİ’nin	 annesi	 vefat	 etmiş-
tir.

62-	 İzmir	3	nolu	şube	üyelerinden		Nurşen	
BAKI’nın	kız	kardeşi	vefat	etmiştir.

63-	 Tekirdağ	 şubesi	 üyelerinden	 Veli	
HIZLI’nın	babası	vefat	etmiştir.

64-	 Samsun	1	nolu	şube	üyelerinden	Okul	
temsilcimiz	Sırrı	ARSLAN’ın	Bebeği	ve-
fat	etmiştir.

65-	 Samsun	1	nolu	şube	üyelerinden	Nur-
taç	YAZAR’ın	Babası	vefat	etmiştir.

66-	 Samsun	1	nolu	şube	üyelerinden	Meh-
met	KIRLI’nın	kardeşi	vefat	etmiştir.

67-	 Samsun	1	nolu	şube	üyelerinden	Selim	
ÇON	vefat	etmiştir.	

68-	 Samsun	1	nolu	şube	üyelerinden	Ercan	
KAPLAN’ın	annesi	vefat	etmiştir.

69-	 Samsun	1	nolu	şube	üyelerinden	Gül-
can	 ASLANTÜRK’	 ün	 annesi	 vefat	 et-
miştir.

70-	 Samsun	1	nolu	şube	üyelerinden	Celal	
ERUSTA’	nın	babası	vefat	etmiştir.

71-	 Samsun	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Elif	
EGE’	nın	babası	vefat	etmiştir.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
1-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	KADİR	

YILDIRIM	evlenmiştir.
2-	 Adana	1	nolu	 şube	üyelerinden	 İLYAS	

YILDIRIM’ın	kızı	evlenmiştir.
3-	 Adana	1	nolu	 şube	üyelerinden	MEV-

LÜT	SALTIK	evlenmiştir.
4-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 TAY-

KUT	CENGİZ	evlenmiştir.
5-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 LE-

VENT	TURPÇU	evlenmiştir.
6-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	CAFER	

YÜCEL’in	kızı	evlenmiştir.
7-	 Amasya	Suluova	Ýlçe	temsilciliði	üyele-

rimizden	Bülent	YILMAZ	dünya	evine	
girmiþtir.	Mutluluklar	dileriz.

8-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Günay	
KONUK’un	oğlu	evlenmiştir.	

9-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Durdu	
KAPLAN’ın	oğlu	evlenmiştir.	

10-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ender	
AKYÜREK’in	kızı	evlenmiştir.

11-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Yılmaz	
ŞİMŞEK’in	kızı	evlenmiştir.

12-	 Çanakkale	Çan	temsilciliği	üyelerinden	
Muharrem	 BULAN-	 Sevcan	 SEZER	 ile	

evlenmiştir.
13-	 Çanakkale	Çan	Temsilciliği	üyelerinden	

Cavit	DENİZ	evlenmiştir.
14-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	üyelerinden	Vah-

det	ULUCAN’ın	kızı	evlenmiştir.
15-	 Konya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 İzzet	

SANLAV’ın	oğlu	evlenmiştir.
16-	 Karaman	şubesi	Eski	Şube	Başkanı	Züh-

tü	KAHRAMAN’nın	oğlu	evlenmiştir.
17-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Adnan	

ÜNEY’in	kızı	evlenmiştir.
18-	 Karaman	şubesi	üyelerinden	Tamer	Yİ-

ĞİTOĞLU	evlenmiştir.
19-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Sevil	 ER-

ÇİL	evlenmiştir.
20-	 Karaman	 şubesi	 Teşkilat	 Sekreteri	Mu-

harrem	KERBALI’nın	kardeşi	evlenmiş-
tir.

21-	 Kırıkkale	 Şubesi	 Bahşılı	 İlçe	 temsilcisi	
Süleyman	 KELEŞOĞLU’nun	 oğlu	 ev-
lenmiştir.

22-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Hacı	
YILDIZ’ın	oğlu	evlenmiştir.

23-	 Kırıkkale	 Şubesi	 üyelerinden	 Kudret	
ERDİVAN’ın	oğlu	evlenmiştir.

EVLENENLER

1-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Kadir	
FİLİZ’in	oğlu	sünnet	olmuştur.

2-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Çetin	
KILIÇ’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.	

3-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Bekir	
TURUNÇ’un	oğlu	sünnet	olmuştur.

4-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Nevzat	

KAYA’nın	oğlulları	sünnet	olmuşlardır.	
5-	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Nimet	

ÖREN’in	oğlulları	sünnet	olmuştur.	
6-	 Hatay	2	nolu	şube	üyelerinden	Aslan	

İYEM’in	oğlu	sünnet	olmuştur.
7-	 Hatay	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Fatih-

Eylem	TAŞKIN’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.	

SÜNNET OLANLAR



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


