
TÜRKİYE KAMU-SEN

w w w . t u r k e g i t i m s e n . o r g . t r 
Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Yayın Organı

TEMMUZ  2007 • Yıl:4 • Sayı:40

HİZMETLİ PERSONELE     
SEÇİM ÜCRETİ

devamı 6’de

Türk Eğitim Sen’in başvurusunu değer-
lendiren YSK, aşağıda bulunan 290 sayı-
lı kararıyla “Oy sandıklarının bulunduğu 
okullarda görev yapan hizmetlilere, seçim 
günü okulların temizliğinden ve ertesi gün 
okulların eğitime hazır hale getirilmesin-
den dolayı en çok (2) İki gündelik ödene-
cektir.” hükmünü getirmiştir.

Bu şekilde bir düzenleme ile, hizmet-
li personelin yapılacak tüm seçimlerde, 
görev almaları halinde, ücret alabilmeleri 
sağlanmıştır. Türk Eğitim Sen’in girişimle-
ri ile elde edilen bu kazanımın hizmetli 
personele hayırlı olmasını, diğer kaza-
nımlarının öncüsü olmasını diliyoruz.

Sayfa 4’de

MEB KAMUOYUNU VE 4/C 
LİLERİ ALDATMA PEŞİNDE Mİ?

Son günlerde YURT KUR’da üyele-
rimiz sistemli olarak sendikamızdan is-
tifa ettirilmektedir. YURT-KUR Genel 
Müdürlüğü’nün aldığı ve dağıtmadığı 
iddia edilen 1 Milyon 700 Bin YTL’nin 
çalışanlara dağıtılması doğrultusunda 
açtığımız davayı geri çekmememiz üze-
rine, YURT-KUR Genel Müdürü Hasan 
ALBAYRAK’ın tüm yöneticilere talimat 

YURT-KUR GENEL MÜDÜRÜ 
HASAN ALBAYRAK’A SUÇ 

DUYURUSU

MUĞLA İDARE MAHKEMESİ; 
“PROMOSYONLAR ÇALIŞANLARINDIR”

Sayfa 14’de

Sayfa 8’ da

   YURTKUR’UN DEĞERLİ 
ÇALIŞANLARINA

Sayfa 10’de

22 Temmuz 2007 Tarihinde yapıla-
cak olan genel seçim, ülkemizin geleceği 
açısından yeni bir dönemi başlatacaktır. 
TBMM’in seçim kararını almasıyla birlik-
te, kamuoyu gündemini işgal eden başlıca 
konu seçimler olmuştur. Değişik toplum 
kesimleri, seçimlerden ve siyasilerden 
beklentilerini  çeşitli vesilelerle dillendir-
mektedir. Bu bağlamda, eğitim çalışanları 
da yeni parlamento ve yeni hükümete yö-
nelik olarak bir takım beklentiler içerisine 

EĞİTİM ÇALIŞANLARI SEÇİMLERE 
HAZIRLANIYOR

devamı 2’de

Genel Başkan Şuayip Özcan Siyasi Parti Genel Başkanlarına Mektup Gönderdi

devamı 4 ’de

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERDİ.
HÜKÜMET VE MEB SINIFTA KALDI.

2006-2007 eğitim-öğretim yılı yarın sona eri-
yor. Öncelikle öğrencilerimizi gösterdikleri gay-
retten dolayı kutluyor, emeği geçen tüm eğitim 
çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyo-
ruz.

Eğitimde yaşanan sıkıntılar 2006-2007 
eğitim-öğretim yılında daha da katmerleş-
ti. Zira bu eğitim-öğretim yılında hükümet 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim alanın-
daki başarısız uygulamalarına tanıklık et-
tik. Bu nedenle 2006-2007 eğitim-öğretim 
yılında Hükümet ve Bakanlık sınıfta kaldı. 
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baştarafı 1’de

girmiştir. Bu manada sendikamıza da bir çok talep ulaştırılmış bu-
lunmaktadır. Bu istek ve eleştirileri değerlendiren Merkez Yöne-
tim Kurulumuz, tüm siyasi parti genel başkanlarına birer mektup 
yazarak, eğitim çalışanlarının beklentilerini gündeme getirmeyi 
amaçlamıştır. 

Eğitim çalışanlarının seçimlerden beklentilerini bir bildirge ha-
line getiren sendikamız, 15 Haziran 2007 tarihinde Genel Başkan 
Şuayip ÖZCAN imzasıyla siyasi parti genel başkanlarına gönder-
miştir.

Sayın Genel Başkan,

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikala-
rı Yasası’na göre faaliyetlerini yürüten Türk 
Eğitim-Sen, 150 bin’e yakın üye sayısıyla 
Türkiye’nin en büyük sendikası olup aynı 
zamanda Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet-
leri kolunda yetkili sendikadır. 

Türk Eğitim-Sen, gerek eğitim alanında gerekse toplumu yakın-
dan ilgilendiren konularda yaptığı çalışmalarıyla kamuoyununda 
önemli bir yere sahiptir. Kamuoyunu aydınlatmayı görev edinen 
sendikamız, yaklaşan genel seçimlere kısa bir süre kala eğitim ça-
lışanlarının nabzını tutmuş ve çalışanların taleplerini, seçimlerden 
beklentilerini belirlemiştir. 

Buna göre seçimlerde esas amaç, vatandaşa hizmet olmalıdır. 
Siyasi kaygılar arka plana atılmalı, ülkenin birliği, bütünlüğü, hu-
zuru, güvenliği ön plana çıkarılmalıdır. Kısır siyasi çekişmeler kim-
seye fayda getirmeyecektir. Bu nedenle seçimlerin ardından eğitim 
çalışanlarının görmek istediği tablo; Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlı, birbiriyle uyum içinde çalışan, kişisel çıkarlardan arınmış, 
üniter yapıya sahip çıkan, Türkiye’yi müreffeh bir ülke yapacak 
siyasi partilerin TBMM’de yer almasıdır. Böyle bir meclisin kendi-
sini temsil etmesini isteyen eğitim çalışanları umuyoruz ki, sandık 
başında bilinçli oy kullanacaktır. 

Türk Eğitim-Sen’in, eğitim çalışanları adına, siyasi partilerimiz-
den beklentileri ise şunlardır:

• Siyasi partiler, eğitim ve eğitim çalışanlarının gerçek sorun-
larına eğilmeli, suni gündemlerle eğitim kamuoyunu meşgul etme-
melidir.

• Siyasi partiler, eğitim çalışanlarıyla barışık olmalı; eğitimle 
ilgili iş ve işlemlerin karar sürecine çalışanları dahil etmelidir.

• Siyasi partiler, eğitimin sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler 
üretmelidir.

• Okul çağındaki çağ nüfusunun tamamının okula devamı sağ-
lanmalı, okur-yazar sayısı artırılmalıdır.

•  Okul, derslik ve öğretmen açığı giderilmelidir. Okullarda 
ders araç-gereç donanımı sağlanmalıdır.

• Sınıflarda öğrenci sayısı 25’e düşürülmeli ve tekli eğitime 
geçilmelidir. Taşımalı eğitime son verilmeli, birleştirilmiş sınıflar 
kaldırılmalıdır. 

• Eğitim bütçesi eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ve 
kaliteli eğitim için gerekli alt yapıyı sağlamaktan uzaktır. Bu neden-
le eğitim bütçesi, en az, OECD ülkelerinin ortalaması olan yüzde 
13.3 düzeyine çıkarılmalıdır. 

• Meslek liselerinin yüksek öğrenimleri önünde bir engel olan 

katsayı adaletsizliği giderilmelidir.

• Milli Eğitimde yaşanan özelleştirme dalgası durdurulmalıdır. 

• İş güvencesi olmadan, komik rakamlara çalıştırılan ve kaderi 
amirlerinin iki dudağı arasında olan sözleşmeli öğretmenler kad-
roya geçirilmelidir. Sözleşmeli öğretmen alımına baştan beri karşı 
olan sendikamız, daha fazla kişinin mağdur olmaması için mevcut 
sözleşmeli öğretmenlerden, öğretmen alımındaki kıstasları taşıyan-
ların bir an önce kadroya geçirilmesini ve sözleşmeli öğretmen alı-
mı uygulamasına son verilmesini talep etmektedir.

• Eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilmelidir.

• Öğrencilerimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ve mensup 
oldukları milletin değerleriyle bezenmiş bir şekilde yetiştirilmelidir. 
Bunun için de Türk Milli Eğitim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniden düzenlenmelidir. İçeriği ve hedefleri bakımından milli; 
yöntemi ve araçları açısından bilimsel bir eğitim sistemi hayata ge-
çirilmelidir. 

• Avrupa’dan ithal olan ve Türk milli eğitim sistemine uzak bir 
profil çizen müfredat programları yenilenmeli, Türk eğitim sistemi-
ne göre yeniden düzenlenmelidir. 

• Ders kitapları ve 100 Temel eser titizlikle incelenmeli Türk 
milli eğitiminin hedeflerine göre yeniden ele alınmalıdır.

• OECD ülkelerinde en üst derecedeki bir öğretmenin maaşı 
yıllık ortalama; 42 bin 347 dolar iken, Türkiye’de 9 bin 203 dolar-
dır. Bu uçurumu göz önüne alınarak, eğitim çalışanlarının maaşları 
insanca yaşayacak düzeye çıkarılmalıdır.

• Milli Eğitim Bakanlığındaki torpil ve kadrolaşma furyasına 
son verilmeli; atama ve görevlendirilmelerde liyakat ve beceri esas 
alınmalıdır.

• Mevzuat alanında yanlış uygulamalara mimarlık yapan Milli 
Eğitim Bakanlığı sık sık yargıyla karşı karşıya gelmektedir. Dava üs-
tüne dava kaybeden Bakanık hukuka karşı saygılı davranmayarak, 
yargı kararlarını uygulamamaktadır. Bu nedenle seçimlerden sonra 
oluşacak Hükümetin Milli Eğitim Bakanı, mevzuat alanında doğru 
uygulamalara önderlik etmeli, çalışanlarla Bakanlığı karşı karşıya 
getirmemelidir. 

• Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği hizmetlisinden memuru-
na tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında verilmelidir. 

• Okullarda şiddet, taciz ve madde bağımlılığına karşı ciddi 
önemler alınmalıdır.

• Siyasi partiler sendikalar ile işbirliği yapmalı, eğitim alanında 
sendikalardan görüş almalıdır.

• Modern sendikacılığın bir gerekliliği olan, Grevli, toplu söz-
leşmeli sendika yasası acilen çıkarılmalıdır. 

Sayın Genel Başkan

Geleceğimizi yetiştiren eğitimciler olarak taleplerimize kulak 
verilmesini istiyor ve seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olma-
sını temenni ediyoruz. 

Saygılarımızla.

         
      Şuayip ÖZCAN

        Genel Başkan
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İSMAİL KONCUK

Genel Sekreter

GENEL SEÇİMLERİN 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, eğitim çalışanları açısından  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2006-2007 
Eğitim Öğretim yılındaki performansını değerlendirdi. Şube Başkanı Bekir Avan bir basın toplantısıyla 
hazırladıkları karneyi Gaziantep kamuoyuna açıkladı.

22 Temmuz’da 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yapılacak. 
Çıkacak sonucun milletimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum.

Bu seçimlerin sonucunu kestirmek biraz zor. 2002 seçimlerinde 
bir tahmin yapılabilirdi, ancak 22 Temmuz seçimleri bir takım hassa-
siyetlerin öne çıkacağı bir genel seçim olacak gibi görünmektedir.

Bu seçimlerin en büyük özelliği; milletimizin, hür, bağımsız ve ülke 
sınırları içinde huzur ve güven içerisinde yaşama arzusunun galebe 
çaldığı bir ruh hali içinde olmasıdır. Irak’ta yaşananlar, ABD’nin Bü-
yük Ortadoğu Projesi (BOP), PKK terörünün tırmanarak devam etme-
si, dolayısıyla şehit sayısının günden güne artması, Avrupa Birliği’nin 
Türkiye üzerindeki dayatmaları insanlarımızı, geleceğe endişe ile ba-
kar hale getirmiştir.

Bir milletin en tabii ve temel hakkı, kendi vatanında, huzur ve gü-
ven içerisinde yaşama isteği içerisinde olmasıdır. Bu anlamda bir teh-
likenin sezilmesi, toplumu, kendini koruma refleksi içine sürüklemek-
tedir. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi büyük acılar ve ihanetler 
görmüş bir milletin böyle bir refleks göstermesi gayet normaldir, esas 
tehlikeli olan, gösterilmesi gereken milli refleksi gösterememektir.

Din, bir milletin en önemli dayanak  noktalarından biridir. Dolayı-
sıyla, Türk Milleti de islami hassasiyetlerle yaşama arzusu içerisinde 
olan bir yapıdadır. Burada vurgulamamız gereken, yüce dinimizin, hür 
olarak yaşamaya büyük önem verdiğidir. Hür olmayan müslümanların 
Cuma Namazı kılması bile mümkün değildir. “Hür olmak” kavramı, 
şairin mısralarında vücut bulduğu üzere;

“Bir yerin adına denince Türk ülkesi,

Gözüm bayrak arar, kulağım ezan sesi”  duygusunu hissedebil-
mektir. Burada ezan, manevi değerlerimizi, bayrak, vatanımızda hür 
ve huzur içerisinde, milli kimliğimizle yaşamamızı temsil etmektedir.

O halde, ezan ve bayrak, yani manevi hayatımız ve değerlerimiz 
ile milli kimliğimiz, birlikte bizi var eden değerler olarak görülmelidir. 
Bu değerlerin her hangi birinden vazgeçmemiz imkansızdır. Bayrağın 

varlığı, sadece gönderde dalgalanması anlamına gelmemektedir. Ge-

rek iç, gerekse dış politikada bağımsız, onurlu politikalar üretebilmek 

bayrağın varlığının, en önemli işaretlerindendir.

Küreselleşen dünyada, devletlerin ekonomik ve sosyal ilişkileri, 

elbette olacaktır. Düşman millet kavramı, önyargısı ile hareket etmek 

bir paranoya olarak görülebilir. Ancak, bu durum, tarihi bir takım ger-

çeklere göz yummamız anlamına gelmemelidir. Sürekli aleyhimize 

gelişen ilişkileri ve  dayatmaları devletler ilişkisinin tabii bir sonucu 

ve küreselleşen dünyanın bir gereği olarak görmek ve takdim etmek 

milletimize yapılacak en büyük kötülüktür.

Biz güçsüzüz, şu kadar milyar dolar dış borcumuz var, onlar bizim 

ağa babalarımızdır gibi bir çürük yaklaşımı milletimize enjekte etmek, 

tek kurtululuşumuz onlarla beraber hareket etmektir zilletini mille-

te dayatmak, ihanetlerin en affedilmezidir. Böyle bir siyaset anlayışı, 

onursuzluğa teslim olmak, yok oluşa zemin hazırlamaktır.

22 Temmuz’da yapılacak genel seçimlerde, halkımızın büyük bir 

çoğunluğu bu duygu ve düşüncelerle, hatta endişelerle sandık başına 

gidecek. Bahsettiğim bu değerler bütün siyasi mülahazaların üzerin-

dedir. Bir milletin ebedi yaşama arzusu, siyasetin dar kalıpları içerisine 

sığdırılamaz. Ancak, millet var olduğu her süreçte, her şartta bunları 

düşünür ve hareket eder. Bu, dayatmaların oluşturduğu bir düşünce 

seli değil, gerçekten hür ve onurlu bir millet olarak yaşayabilmenin 

temel şartıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, yapılacak genel seçimlerin milletimizin ge-

leceğinde, aydınlık ufuklar açmasını Yüce Allahtan niyaz ediyoruz.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI 
UNUTMAYIN ! 
OY KULLANMAK 
VATANDAŞLIK GÖREVİDİR 
22 TEMMUZDA TATİLE 
DEĞİL 
OY VERMEYE GİDİN...
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MEB yeni bir kandırmaca peşinde mi? Personel Genel Mü-
dürü Remzi KAYA tarafından yapılan açıklama 3500 4/C’linin 
4/B’li yapışacağı şeklinde anlaşılıyor.Halbuki, gerçek öyle de-
ğil. RemziKAYA’nın açıklamasına dikkat edilirse;Talim Terbiye 
Kurulu’nun 119 sayılı kararında belirtilen kadrolu ve sözleşme-
li öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyanlar, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli 
öğretmen olarak istihdam edilecektir.” denmektedir.

Bu durumda, 3500 4/C li den, ancak 300 kişi bu şartları 
taşıdığından 4/B li olarak istihdam edilebilecektir. Bu durumu 
açıklamayan MEB, yine kamuoyunu aldatmayı tercih etmiştir. 
3500 gencimizin 4/B li olarak atanması mümkündür, Talim Ter-
biye Kurulu Kararları değişmez değildir. Hüseyin ÇELİK’în iki 
dudağı arasındadır. Kaldıki, bu gençler ingilizce ve bilgisayar 
branşındadır. Bu branşlarda ciddi bir öğretmen açığı bulunmak-
tadır. Bu gençler 4/C li olarak istihdam edilmiş ve öğretmenlik 
yapmışlardır, dolayısıyla  4/B li olarak atanmaları da eğitim ve 
öğretimimize bir zarar vermeyecektir.

Remzi KAYA’nın yaptığı bu açıklama kamuoyunu yanılt-
maktadır. Bakanlık yapılan bu açıklamayı düzelterek, bu 3500 
gencimizin tamamının değil, ancak 300 kadarının 4/B li olarak 
istihdam edileceğini açıklamalıdır.

REMZİ KAYA’NIN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Remzi 
Kaya, görevlerine son verilen kısmi zamanlı geçici öğreticilerin, 
sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerini bildirdi.

Kaya, yaptığı açıklamada, 2006-2007 eğitim ve öğretim yı-
lında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi 
kapsamında 3 bin 500 kısmi zamanlı geçici öğreticinin istih-
dam edildiğini anımsattı.

Söz konusu öğreticilerin görevlendirmeleri hakkındaki 
Bakanlar Kurulu Kararı ve genelgenin Eğitim-Sen tarafından 
Danıştay’da açılan dava sonucunda iptal edildiğini hatırlatan 
Kaya, bu nedenle ilgililerin görevlerine son verildiğini belirtti. 
Kaya, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Söz konusu yargı kararı ile görevlerine son verilen kısmi 
zamanlı geçici öğreticilerin bu mağduriyetlerinin önlenmesi 
amacıyla, bunlardan Talim Terbiye Kurulu’nun 119 sayılı ka-
rarında belirtilen kadrolu ve sözleşmeli öğretmenliğe atanma 
şartlarını taşıyanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam 
edilecektir.”

MEB KAMUOYUNU VE 4/C LİLERİ ALDATMA PEŞİNDE Mİ?

2006-2007 eğitim-öğretim yılı yarın sona eriyor. Öncelikle öğrencilerimizi gösterdikleri gayretten dolayı kutluyor, emeği geçen tüm eğitim 
çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Eğitimde yaşanan sıkıntılar 2006-2007 eğitim-öğretim yılında daha da katmerleşti. Zira bu eğitim-öğretim yılında hükümet ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın, eğitim alanındaki başarısız uygulamalarına tanıklık ettik. Bu nedenle 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Hükümet ve Bakanlık sınıfta kaldı. 
Türkiye’de okul, derslik ve öğretmen açığı hala büyük bir handikaptır. Üstelik okullarda ders-araç gereç donanımı sağlanamamış, taşımalı 
eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulaması devam etmektedir. Eğitime ayrılan pay hala OECD ülkelerinin çok altındadır. Mevcut kaynak, eğitimin 
temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Öğretmen açığını giderebilmek için ise Bakanlık sözleşmeli öğretmen alımı yapmaktadır. Ancak bu 
uygulama sözleşmeli köleler oluşturmaktan öteye gitmemiştir. Hiçbir güvencesi olmayan, komik ücretlerle çalışan sözleşmeli öğretmenler, 
hak gaspı yaşamaktadır. Bu nedenle sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmelidir.
Müfderat programları AB’ye endeksli hale gelmiştir. AB’nin isteği doğrultusunda hazırlanan programlar, milli ve manevi değerlerden uzak bir pro-
fil çizmektedir. Avrupa mentalitesini gencecik beyinlere nakşetmeye çabalayan zihniyet, giderek ders programlarının içini boşaltmaktadır. İçi 
boşaltılan sadece müfredat programları değildir. Affedilmez hatalarla donatılan ders kitaplarının da içi boşaltılmıştır. Ders kitapları doğru düzgün 
incelemeye alınmadan öğrencilere servis edilmekte ve bu da affedilmez hataları beraberinde getirmektedir. Böylesine büyük hatanın faturasını 
ise yine öğrenciler ödemektedir. Bu nedenle yetkililerin ders kitaplarını daha titizlikle incelemesi ve hataları gözden kaçırmaması gerekmektedir.
Eğitim sistemimiz her yeri oynayan bir yapıya dönüşmüştür. Öyle ki bu oynak yapı, üniversitelere öğrenci yetiştiremememize, okul-
larımızın dünya ülkeleri arasında son sıralarda yer almasına neden olmaktadır. ÖSS, öğrencilerin önünde büyük bir engeldir. Her yıl sı-
nav heyecanı yaşayan öğrencilerimiz, üniversiteli olabilmek için birbiriyle kıyasıya yarışmaktadır. Bu yarışta meslek liseleri ne ya-
zık ki mağdur taraf olmaktadır.. Katsayı adaletsizliğini bir türlü gideremeyen Bakanlık, meslek lisesi öğrencilerinin umudunu kırmaktadır.
2006-2007 eğitim-öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim alanında birçok haksız uygulamaya önderlik etmiştir. Hukuk bilgi-
si oldukça zayıf olduğunu tahmin ettiğimiz Bakanlık, açtığımız davalar neticesinde sık sık yargı duvarına toslamıştır. Buna rağmen hu-
kuk dışı uygulamalarına son vermeyen Bakanlık, yine eğitim sistemini ve eğitim çalışanlarını allak bullak etmeye devam etmektedir.
Eğitim çalışanları da oldukça dertlidir. Aldığı ücretle geçinmekte büyük sıkıntı yaşayan ve açlığa mahkum edilen eğitim çalışanla-
rı ne kendilerini yenileyebilmekte, ne ailelerine katkı sağlayabilmekte ne de sosyal-kültürel aktivitelerden yararlanabilmektedir. Üs-
telik sürgünlerle, kıyımlarla mağdur edilen eğitim çalışanları, yandaşlara kadro tahsisi yapılırken, elleri kolları bağlı kalmaktadır.
Bu eğitim-öğretim yılına da şiddet, taciz ve madde bağımlılığı damgasını vurmuştur. Okullarda şiddete ve mad-
de bağımlılığına karşın alınan önlemler yetersiz kalmış, hatta şiddetin ibresi öğretmenleri de hedef almıştır. Bir çok öğret-
men arkadaşımız, maruz kaldıkları saldırılarla, haber bültenlerine konu olmuşlardır. Okullarda disiplin yönetmeliklerinin ye-
tersiz olması, suça verilen cezanın caydırıcı olmaması, derslerin boş geçmesi öğrenciler arasındaki suç oranını artırmıştır. 
İşte tüm bunlar eğitimde alanındaki gelişmelere engeldir. Eğitimin sorunsuz yapılabilmesi, eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesi artık bir 
zorunluluktur.

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERDİ HÜKÜMET VE MEB SINIFTA KALDI.

baştarafı 1’de

baştarafı 1’de
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TÜRKİYE KAMU-SEN

Arılar muhteşem yaratıklardır. Bal arısının bir zerrecik bal 
yapabilmek için kat ettiği yolu, verdiği emeği düşündüğümüz-
de, üretkenliğine, özverisine, kararlılığına hayran kalmamak 
elde değildir. Allah’ın kendilerine bahşettiği yeteneği ve görevi 
bıkmadan, usanmadan yerine getirirler.

Başka bir arı türü vardır ki literatürdeki adı “Vespa Crabro” 
olan bu arılar “eşek arısı” olarak bilinir. Bal arılarının birkaç kat 
büyüklüğünde ve gösterişli bir yapıya sahip olan bu arı türü; bal 
yapmaz, üretken değildir ve asalak olarak yaşamını sürdürür. 
Eşek arıları, olgunlaşmış arı kovanları önlerinde bekler, kovan-
ların içine girip birikmiş balı yerken müdahale etmeye çalışan 
bal arılarını da öldürürler. Yani eşek arısının dadandığı bir ko-
van iflah olmaz.

Bu günlerde Milletvekilliği Genel Seçimleri sürecini yaşı-
yoruz. Özellikle meclise girme ihtimali olan siyasi partilerin 
bürolarının arı kovanları gibi kalabalık ve hareketli olduğunu 
görüyoruz. Bu kalabalıkta kimin ne yaptığı pek belli olmamakla 
birlikte, geçmiş yıllar da göz önüne alınarak dikkatlice incelen-
diğinde, bal arıları ve çok vızırdayan ama bal yapmayan eşek 
arıları hemen fark edilecektir. 

Türk siyaset sahnesinin değişmeyen görüntüsüdür bu.

Bal arısı olarak nitelendirebileceğimiz, sırf inandıkları için 
gayret gösteren idealist ve üretken insanlar, çoğu zaman çeşit-
li bedeller de ödeyerek yıllar boyu çalıştılar. Halen çalışmaya 
devam ederken neticeye ulaşmak üzere olmanın verdiği heye-
can ve telaştan dolayı genellikle etraflarındaki eşek arılarını fark 
edememektedirler. Fark edenler de zaten güçlü olan eşek arıları 
tarafından kolayca elimine edilebilmektedir. Artık kovanda bal 
birikmiştir. Bu biriken baldan payını almaya hazırlanan ihale 
avcısı, vurguncu, talancı, makam sevdalısı eşek arıları kovanla-
rın önünde seçim gününü iştahla beklemektedirler. Bazı maha-
retli eşek arılarıysa bir şekilde kovanın içine girmiştir zaten.

Çok kısa bir zaman öncesine kadar kapısına uğranılmayan 
siyasi partilerin önünde son model arabalara park yeri bulmak 
her geçen gün zorlaşmaktadır. Kenarda durup ortada konuş-
ma becerisine sahip cüretkâr şahsiyetlerin sesleri toplantılarda 
yükselmektedir. Bu eşek arıları, yalancıktan ekipler oluşturma, 
akıl verme seansları düzenleyip, çalışıyormuş pozlarında fotoğ-
raf karelerinde yerlerini almaktadırlar. Çünkü en çok yaygara 
yapan, en çok fotoğraf karesinde görünen eşek arısı birikmiş 
baldan en çok payı alacaktır. Bal bitince kovanı ilk terk edenler 
de onlar olacaktır.

Bir de arka planda görünmeyen eşek arıları vardır ki onlar 

büyük sermayedarlardır. Her siyasi partiye yatırım yapar işleri-
ni şansa bırakmazlar. Etkili bağlantıları ve ezici mali güçlerinin 
karşısında dayanmak, direnmek nerdeyse imkânsızdır. İdealist 
bal arılarının esamesi bile okunmaz onların yanında.

Bal dolu arı kovanına benzettiğimiz siyasi partiler için mecli-
se girmek, hükümet olmak, iktidar olmak, yönetim erkine sahip 
olup gücü kontrol ederek muktedir olmak demektir. Her siyasi 
partinin amacı budur. Siyasi parti ancak bu amaca ulaştığında 
temsil ettiği ve savunduğu fikirleri hayata geçirebilme imkânına 
sahip olur. 

Bütün siyasi partilerin temel söylemi ise ortaya koyduğu 
tezlerle halkın refaha ulaşabileceği üzerinedir. Partilerin seçim 
beyannameleri ve vaatleri incelendiğinde çok büyük farkların 
olmadığı görülecektir. Asıl fark bu vaatleri uygulayabilecek sa-
mimiyete milletin inanma derecesinden ortaya çıkmaktadır ki 
kimin ne kadar oy alacağını bu fark belirlemektedir. Yani bal 
arılarının kovanda biriktirdiği balın kalitesi ve miktarı belirleyici 
olmaktadır.

Siyaset uzun soluklu bir iştir. Kovandaki balı talan ettirme-
yen, bal arılarını eşek arılarına yedirmeyen, kendi samimi ve 
yetişmiş kadrolarına sahip çıkarak hizmet üreten siyasi parti ka-
lıcı ve güvenilir olacaktır. Özellikle bu seçimlerden sonra bu 
ayrımı yapamayan, bu hassasiyeti gösteremeyen siyasi partile-
rin ve siyasetçilerin, siyaset tarihinin tozlu sayfalarında yerini 
alması kaçınılmaz görünmektedir. Çünkü bu seçimler birçok 
açıdan hem Türkiye’nin hem de bazı siyasi partilerin kader se-
çimleridir.

Beş yıla yakındır Türk Milletinin muhatap olduğu “Aldatma, 
Kandırma, Palavra”nın tahribatı kolayca giderilecek gibi değil-
dir maalesef. En büyük eşek arılarını ve iri sülükleri nerdeyse 
yadırgayamaz duruma geldik. Devletin kadroları bu sülüklerle 
doldurulmuştur. İç ve dış politikada her şey Türk Milletinin aley-
hine planlanmıştır. Şu an pembe tablolar çizilen ekonomi her an 
depreme hazır fay hattı gibidir. Bu deprem kuvvetle muhtemel 
seçimden sonra yaşanacaktır. Bu deprem sırasındaki hükümeti 
oluşturacak siyasi partinin başarısı ve kalıcılığı bal arılarının ça-
lışmasına ve eşek arılarına fırsat verilmemesine bağlıdır.

Son söz; 

Etrafınıza iyi bakın, eşek arılarına dikkat..!

Mustafa Kızıklı

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

BAL ARILARI VE EŞEK 
ARILARI
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T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No  : 290  
 - 7 -IV-DİĞER HUSUSLAR 1) Kamu kurum ve kuruluşlardan 
görevlendirilen araçların yakıt bedelleri ilçe seçim kurulları 
tarafından karşılanması durumunda, benzin alımı ve tüketi-
mi ile aracın yaptığı kilometre denetlenecek, araçların kulla-
nımı esnasında tasarruf ilkelerine özen gösterilecektir. (yapı-
lan harcamalar denetim için ayrı bir dosyada saklanacaktır.)
2) Bu şekilde görevlendirilen araç şoförlerine her gün için bir 
gündelik tahakkuk ettirilecek, bunlar geç saatlere kadar çalışmış 
olsalar dahi  bir günde birden fazla gündelik ödenmeyecektir.   
3) İlçe Seçim Kurulları, gerekli hallerde  seçim sandıklarını dağıt-
mak ve toplamak için, ayrıca uzak mahallerde (köylerde) görev 
yapacak sandık kurulu görevlilerini görev yerlerine götürülüp 
getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli sayıda araç 
temin edemezlerse  (sadece seçim günü veya seçimden önceki 
(2) İki günde dahil olmak üzere en çok (3) gün için), tasarruf 
ilkelerine uymak kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 
22 (d) maddesi gereğince piyasadan taşıt kiralayarak benzin 
ve kira bedelini gönderilen ödenekten karşılayabileceklerdir.
4) Seçim günü veya öncesinde siyasi partilerce görevlendiri-
len parti temsilcilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  
   
5) İl ve İlçe Seçim Kurullarında değişik tarihlerde birden 
fazla Seçim Kurulu Başkanı görev yaptığı takdirde, günde-
lik miktarı görev yaptıkları süreler esas alınarak ödenecektir. 
6) İlçe seçmen kütük bürosunda seçim müdürlüğü kad-
rosu münhal olan ilçelerde; zabıt katiplerine yaptıkla-
rı görevlerden dolayı seçim müdürü ücretinden tahak-
kuk yapılmayacak ve bu kişilere sadece kendi unvanların-
da öngörülen ücret üzerinden ödemede bulunulacaktır.   

7) Oy sandıklarının bulunduğu okullarda görev ya-
pan hizmetlilere, seçim günü okulların temizliğin-
den ve ertesi gün okulların eğitime hazır hale getiril-
mesinden dolayı en çok (2) İki gündelik ödenecektir.
8) Seçmen kütük bürosunda bulunan telefonun tasarruf il-
kelerine uyulmak kaydıyla seçim süresince şehirlerara-
sı görüşmelere açtırılması, seçim çalışmaları bittikten yani 
kesin seçim sonuçları alındıktan sonra şehirlerarası görüş-
melere kapatılması, görüşme ücretlerinin ise 08.69.00.04
.01.9.9.00.1.05.3.1.07 seçim giderlerinden karşılanması,
Seçim iş ve işlemleri süreli olduğundan, seçmen kütük bürola-
rına anında ulaşılabilmesi için, telefonların seçmen kütük bü-
rolarında bulunmasının sağlanması, şayet teknik olarak imkan 
olduğu takdirde telefonların seçim kurulu başkanlarının ma-
kam odası ile seçmen kütük bürosu arasında paralel bağlantı 
yapılarak hizmetin müştereken yürütülmesi, gerekmektedir.    

9) Seçim süresince adliye veya hükümet konağı dışında-
ki mekanlarda yapılacak seçim çalışmaları bittikten sonra 
iade edilmek üzere geçici bir telefon bağlattırılabilecektir.
10) Seçim çalışmaları sonrasında düzenlenip Başkanlığımıza 
gönderilecek olan Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde ilçe seç-
men sayısının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu çerçeve-
de; XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yapılacak her 
türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultu-
sunda yapılmasına karar verilmelidir

HİZMETLİ PERSONELE SEÇİM ÜCRETİ
baştarafı 1’de

Adana’da Türkiye 
Kamu-Sen tarafından 
“Teröre Lanet, Şehi-
de Saygı ve Ülkene 
Sahip Çık” mitingi 
düzenlendi. Kamu-
Sen İl Temsilciliği 
önünde toplanan sen-
dika üyeleri ve çok 
sayıda vatandaş, el-
lerinde Türk bayrağı 
ve dövizlerle Atatürk 
Parkı’na yürüyerek 

terörü protesto ettiler. Türkiye Kamu-Sen il Temsilcisi ve 
Türk Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Bşakanı Kamil KÖSE, burada 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktasında 
olduğunu vurgulayarak, yakın tarihin en karanlık ve tehlikeli 
günlerinin yaşandığını iddia etti. Köse, devletin varlığının, ül-
kenin bütünlüğünün  ve Türk Milleti’nin birliğinin ağır bir sal-

dırı altında olduğunu savunarak, şunları kaydetti: “Askerimiz 
ve polisimiz etkisiz hale getirilmiş. Her geçen gün şehitleri-
miz Türk bayraklarına sarılıp baba ocaklarına gönderilmekte-
dir. Ateş düştüğü yeri yakmaktadır. Tedbir derhal alınmalıdır. 
TBMM derhal toplanarak bu ateşi söndürmelidir. Yüce Türk 
Milleti’nin ezici gücü karşısında bu cesareti kimden alıyorlar-
sa alsınlar ülkemizi bölüp parçalamak isteyenler yok olma-
ya mahkumdur. Hepimiz doğuştan askeriz, vatan için şehit 
olmaya hazırız. Ancak bizi yönetenler bu konuda duyarsız 
davranarak adeta seyirci kalmaktadırlar.” Köse, Anadolu’da 
Ermeni ve Kürt devletlerinin kurulması ile ilgili haritaların 
hazırlanıp “yeni dünya düzeni” olarak kamuoyuna sunuldu-
ğunu iddia ederek, bu gelişmelere seyirci kalamayacaklarını 
ifade etti. Köse, daha sonra elindeki temsili haritayı yırtarak 
yaktı. Yürüyüşe, 1997 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde şe-
hit olan teğmen Ahmet Kılınç’ın yeğeni ve  kardeşi de katıldı. 
Kılınç’ın yeğeni Ahmet Biçer  dayısının şapkasını ve resmini 
yürüyüş boyunca yanında taşıdı. Yürüyüşe katılan vatandaş-
lar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

TERÖRE LANET YAĞDI
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Türk milletini birbirine düşürmek 
isteyenler iyi bilmelidirler ki, bunu 
başaramayacaklardır.

Çünkü halkımız arasında ayrılık 
noktalarından çok, o kadar ortak nok-
talar mevcuttur ki.

Neler mi?

Vatanımız ortak.

Bayrağımız ortak.

Bayramlarımız ortak.

Devletimiz ortak.

Cumhuriyetimiz ortak.

Ordumuz ortak.

Emniyetimiz ortak.

Şehitlerimiz ortak.

Acılarımız ortak.

Mezarlıklarımız ortak.

Okullarımız ortak.

Şehirlerimiz ortak.

Yollarımız ortak.

Türkülerimiz ortak.

Ninnilerimiz ortak.

…

Daha saymakla bitiremeyeceğimiz 
kadar ortak yönlerimizi sıralayabili-
riz.

Peki, bizleri birbirimize düşman 
edecek ve bazılarının dediği gibi bö-
lünmeye kadar götürecek acaba han-
gi ayrılıklarımız var diye insan düşün-
meden de edemiyor.

Ve bizleri birbirimizden nefret etti-
recek ve ayrılıklara düşürecek acaba 
hangi köklü ayrılıklar var dersiniz?

İsterse birde onlara şöyle bir göz 
atalım.

Bakalım bakalım bizleri birbirimi-
ze düşürecek kadar ayrılık oluştura-
cak noktalarımız var mı?

Partilerimiz ayrı, olabilir.

İnançlarımız ayrı, olabilir.

Düşüncelerimiz ayrı, olabilir.

Kişisel çıkarlarımız ayrı, olabilir.

Zevklerimiz ayrı, olabilir.

Müzik anlayışlarımız ayrı, olabilir.

Okuduğumuz kitap ve gazeteler 
ayrı, olabilir.

Tuttuğumuz spor takımları vb. de 
ayrı, olabilir.

Peki, tüm bunlar bizlerin bir birine 
düşman olmasını gerektirir mi?

Sonra bunlar bizleri birbirimize kin 
duymayı, birbirimize tuzak kurmayı 
ve birbirimizin önünü kesmeyi gerek-
tiren ayrılıklar mı?

Yukarıda ayrılıklarımız dediğimiz 
gayet normal ve doğal olan ayrılıkla-
rımız bizlerin güzellikleri değil mi?

Bu güzelliklerin tadını çıkarmak 
varken ayrılık nedenleri olarak gör-
mek neyin nesi?

Bunların düşmanlık haline geti-
rilmesi bizlerin mi işine gelir, yoksa 
Türkiye’nin hasımlarının mı?

Bunları gerilim vesilesi yapmak, 
Türkiye’nin ilerlemesini mi yoksa geri 
kalmasını mı sağlar?

Suni bahaneler oluşturarak birbiri-
mize ters bakmak hangi problemleri-
mizi çözer ya da çözmüştür?

Son günlerde yaşadığımız bizle-
re yakışmayan görüntüleri de bir an 
önce terk etmeliyiz.

Şehitlerimizin cenazelerinin ve 
bayramlarımızın ayrılık vesilesi gibi 
algılanmasına yol açabilecek her tür-
lü eylemden herkesin uzak durması 
gerekir.

Hangi düşünceyle yapılırsa yapıl-
sın, halkımız bu gibi gerilim ve husu-
met oluşturabilecek davranışları eli-
nin tersiyle itmektedir.

Hiç kimse ama hiç kimse, bu tür 
çabalardan menfaat beklememelidir. 

Milletimiz hangi korkularla korku-
tulmaya çalışılırsa çalışılsın, 21.yüz-
yılda bu yöntemlerin artık demode 
olduğunu herkes görmelidir.

Yine yakın geçmişimizde gördük 
ki, sağcı-solcu, Komünist-Faşist, Sün-
ni-Alevi, Laik-Anti laik, Türk-Kürt vb. 
ayrımlarıyla bu millet karşı karşıya ge-
tirilmek istendi.

Milletimiz bu tuzakları da zama-
nında fark ederek en az zararlarla at-
latmasını bilmiştir 

Türk milletini, gayet doğal olan bu 
ayrılıklarımızı kullanarak bölemeye-
ceklerini ve ayrıştıramayacaklarını, 
dost düşman herkesin artık iyi bilmesi 
lazım.

Çünkü Türk milletini birlik ve be-
raberlik içinde tutan o kadar çok or-
tak nokta var ki, ayrılık noktalarımızın 
bunların yanında bir hiç olduğunu 
görüyoruz.

Bu kadar ortak noktalarımız var-
ken, Türk milletini hiçbir gücün ve 
hiçbir sinsi faaliyetin bölmesi, parça-
laması mümkün olamayacaktır.

Türkiye üzerine, içten ya da dıştan 
oyun oynamak isteyenlere son sözü-
müz şu olacaktır.

Bütün bölücü ve ayrımcılara, 
gerilimlerden fayda bekleyenlere, 
Türkiye’nin önünü kesmek isteyenle-
re, ülkemizi tipik bir Ortadoğu ülkesi 
yapmak isteyenlere, Türkiye’nin ufku-
nu ve bekasını karartmak isteyenlere;

 Türk halkının artık geçit vermeye-
ceğini iyi bilmeleri gerektiğini düşü-
nüyoruz.

İSMAİL SARIÇAY
ORTAK NOKTALARIMIZ
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Türk Eğitim-Sen; Eğitim, Öğretim ve Bilim 
Hizmetleri Kolunda yetkili sendikadır. Bu ne-
denle Toplu Görüşme ve Kurum İdari Kurulu 
Toplantılarına katılarak, çalışanların hak ve 
talepleri adına yetkili makamlar karşısında 
taraf olmaktadır. Bunun dışında sendikamız, 
eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her 
türlü gelişmeye müdahil olmayı da sorumlu 
sendikacılık ilkesi gereği bir görev addet-
mektedir. Eğitimin ve eğitim çalışanlarının 
ihtiyaçlarıyla birlikte üyelerimizin istek ve 
beklentileri de sendikamızın faaliyet plan-
lamalarında belirleyici unsurdur. Ayrıca biz 
inanıyoruz ki; kurumlarda sağlanan iş barışı, 
huzurlu çalışma ortamları, çalışanlarla idare 
arasında kurulan medeni ilişkiler her zaman 
iş verimini artıracaktır. Bundan dolayı geliş-
meler karşısında Türk Eğitim-Sen’in öncelikli 
stratejisi, daima, diyalog ve uzlaşma yollarını 
oluşturmak olmuştur. Nitekim Türk Eğitim-
Sen, bugüne kadar bu vasfı nedeniyle de tüm 
toplum kesimleri ve muhatap olduğu kurum-
lar tarafından takdir görmüştür. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda da Türk Eği-
tim-Sen yetkili sendikadır. Diğer tüm kurum-
larda olduğu gibi Yurtkur’da da sendikamız 
ile kurum yöneticileri yılda iki kez olmak 
üzere KİK toplantısı yapmakta; çalışanların 
talep ve problemleri karşılıklı iyi niyet çerçe-
vesinde masaya yatırılmaktadır. Bu bağlam-
da, altı yılı aşkın süredir oldukça düzeyli ve 
verimli çalışmalar ortaya konulmuş ve Yurt-
kur Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz gün-
lerde yayınladığı, “Kurumumuzun Değerli 
Çalışanlarına” başlıklı bildirisinde övünerek 
ifade ettiği bir çok iyileştirme, bahsettiğimiz 
iyi niyetli ortak çalışmaların doğal bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Genel Müdürlüğün 
yayınladığı bildiride, 2003 yılından sonra 
kurumda gerçekleştirilen olumlu düzenleme-
ler somut örneklerle gururla ifade edilmek-
te. Peki ifade edilen bu olumlu gelişmelerin 
sendikaların sürece dahil olduğu döneme 
denk geliyor olması bir tesadüf müdür aca-
ba? Neden uzun yıllardır Yurtkur çalışanla-
rının içinde bulundukları ekonomik ve idari 
olumsuzluklar gündeme getirilip çözüme ka-
vuşturulamıyordu? 4688 sayılı Kamu Görev-
lileri Sendikaları Kanunu’nun çıkmasından 
sonra, Yurtkur’da yetkili sendika olan Türk 
Eğitim-Sen’in iyi niyetli, uzlaşmacı ve kararlı 
gayretlerinin bu sürece katkısı olmamış mı-
dır? Yapılan KİK toplantılarının gündemleri, 
tutanakları ve sendikamızın talepleri incele-
nirse bu soruların cevabı çok açık bir şekilde 
anlaşılacaktır. Yurtkur genel Müdürlüğünün 
imzasıyla yayınlanan sözkonusu bildiri, bize 
göre yaşanan süreçle ilgili olarak, kurum ça-
lışanlarında gerçek dışı kanaatler oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki; Genel Müdürlük 
imzalı açıklamada dile getirilen “Banka pro-
mosyonlarının dağıtımı konusunda Türk Eği-
tim-Sen tarafından Kurumumuza İdare Mah-
kemesinde dava açılmış olup, yargı süreci de-
vam etmektedir. Sendika ile olan iyi ilişkiler 
çerçevesinde konunun karşılıklı görüşülmesi 
için toplanılmış, yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Sendika 
tarafından herhangi bir görüş beyan edilme-
den, 28 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan ve 
Kurumumuza fakslanan ‘YURTKUR’da neler 
oluyor?’ başlıklı bildiriyle…” şeklindeki ifa-
deler tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. 
Belirtilen toplantıya Türk Eğitim Sen Ankara 
2 Nolu Şube Başkanı Server BİLGE başkan-

lığındaki heyetimiz katılmıştır. Genel Müdür 
Yardımcısı Yıldıray GÜRLER, Personel Daire 
Başkanı Nevzat YALÇIN, Hukuk Müşaviri Fi-
ruzan KARACAOĞLAN’ın da bulunduğu top-
lantıda sendikamızdan AÇTIĞINIZ DAVAYI 
GERİ ÇEKİN talebinde bulunulmuştur. Pek ta-
biî ki bu talebe cevabımız olumsuz olmuştur. 
Toplantıda kendilerine ancak bir şekilde da-
vanın geri çekilebileceğini; dava gerekçesi-
nin ortadan kaldırılması yani promosyonların 
çalışanlara dağıtılması durumunda davanın 
geri çekileceği ifade edilmiştir. Görüleceği 
üzere Genel Müdürlük açıklamasında ifade 
edildiği şekliyle “Sendika tarafından herhan-
gi bir görüş beyan edilmeden, 28 Mayıs 2007 
tarihinde yayımlanan ve Kurumumuza faks-
lanan ‘YURTKUR’da neler oluyor?’ başlıklı 
bildiriyle…” söylemi doğru değildir. O top-
lantıda sendikamız, görüşünü açık ve anla-
şılabilir bir şekilde yetkililere beyan etmiştir.
Tüm kamuoyunun bildiği şu gerçeğin Yurtkur 
yöneticileri tarafından da bilinmesini istiyo-
ruz: Türk Eğitim-Sen, ülkemiz bürokrasisinde 
yerleşik olduğu gibi, masa başında ve dört 
duvar arasında alınan gizli kararlarla çalış-
ma ortaya koymaz. Bütün çalışmalarımızda 
olduğu gibi, Yurtkur’daki promosyon konu-
sundaki girişimlerimiz de şubelerimiz ve üye-
lerimizle yapmış olduğumuz istişareler neti-
cesinde gerçekleştirilmiştir. Yurtkur çalışan-
larının talebi doğrultusunda onlar adına taraf 
olunmuş; yetkililerle görüşülmüş, olumlu ve 
iyi niyetli bir karşı tutum görülmediği için de 
yine Yurtkur çalışanlarının talebi üzerine yar-
gı yolu tercih edilmiştir. 

Ayrıca başta Yurtkur Genel Müdürü Ha-
san Albayrak olmak üzere üst düzey bir kısım 
yöneticilerin dava konusunu kişiselleştirmiş 
olmalarını da anlayamıyoruz. Kurum açıkla-
masında açılan dava için “Kurumla çalışanla-
rın mahkeme yoluyla karşı karşıya getirilmesi 
kabul edilemez bir durumdur.” denilmektedir. 
Oysa ki, böyle bir durum sözkonusu değildir. 
Yani yapılan bir işlemin çalışanların aleyhi-
ne ortaya çıkardığı bir sonucun hukuk eliyle 
düzeltilmesi talebini böyle yorumlamak çok 
gariptir. Ülkemizde kamu çalışanlarının ida-
reye açtığı on binlerce dava vardır. Bu zaten 
çalışanların en doğal hakkıdır. Ancak sanı-
rım, temel bir vatandaşlık hakkının kullanıl-
masını,  açılan bu on binlerce dava içerisinde 
“Kurumla çalışanların mahkeme yoluyla kar-
şı karşıya getirilmesi” şeklinde yorumlayan 
tek yönetici sayın Hasan Albayrak olmuştur.
Gelinen noktada kurum yöneticilerinde olu-
şan panik ve telaşın nedenini de anlayabilmiş 
değiliz. Banka promosyonlarının dava konu-
su yapılmış olması, sayın Albayrak’ı neden 
bu kadar sıkıntıya sokmuştur acaba? Eğer kişi 
yaptığı işlemin usul ve esas yönünden hukuk 
çerçevesi içerisinde olduğuna inanıyorsa dava 
konusunu sıradan bir süreç olarak değerlen-
dirmelidir. Yapılan işlemde kamuoyuyla pay-
laşılmayan bir takım hususlar varsa ve açılan 
dava nedeniyle bunların ortaya çıkacağından 
korkuluyorsa, ancak o zaman böylesine doğal 
bir sürece anormal bir şekilde tepki verilebilir.
Öte yandan Yurtkur Genel Müdürlüğünün im-
zasıyla yayınlanan ve kuruma dağıtılan açıkla-
mada “Sendikanın herhangi bir suretle tehdit 
edilmesi, sendika üyelerinin istifa ettirilmesi, 
sendikaların düşman olarak görülmesi, sendi-
kayla herhangi bir mücadeleye girilmesi gibi 
durumlar söz konusu değildir.” denilmekte-
dir. Bu ifadeler tamamen gerçek dışıdır. Şöyle 

ki, son on beş gün içerisinde sadece Genel 
Müdürlük ve Ankara Bölge Müdürlüğü’ndeki  
istifa eden üyelerimizin sayısı 7 haziran 2007 
tarihi itibariyle 112’dir. Oysa ki, 2006 yılı-
na baktığımızda tüm yurt genelinde -tüm yıl 
boyunca, istifa, vefat, kurum değiştirme vs. 
nedenlerle-  sendikamızdan ayrılmak duru-
munda kalan toplam üye sayımız 114’tür. 
Yani son iki haftadır Genel Müdürlüğün sen-
dikamıza karşı tavrıyla sendikamızdan isti-
fa edenlerin sayısıyla hemen hemen aynı. 
İstifa etmek zorunda kaldıklarını ifade eden 
bu üyelerimizle görüştüğümüzde; kendile-
rine işyeri amirlerinin makamlarına çağrıla-
rak sürekli telkinde bulunduklarını, bunun 
“yukarının” talebi olduğunu söylediklerini 
ifade etmişlerdir. Zaten bu kadar kısa sü-
rede 112 istifanın peşpeşe gelmiş olması-
nın başka izahı yoktur. Kaldı ki, istifa etmiş 
olan arkadaşlarımız bile, kurum içerisinde 
üyelerimizle yaptığımız toplantılara katıla-
rak, desteklerini belirtmişlerdir. Zaten, sen-
dikaları onların lehine olacak bir girişimde 
bulunuyorken üyelerin istifa ediyor olması 
çok manidar bir durumdur. Bu noktada dışa-
rıdan bir cebri yönlendirmenin varlığını gö-
rebilmek için çok zeki olmaya gerek yoktur.
Merkezimize ulaşan bir kısım duyumlara göre 
bizzat Genel Müdür Hasan ALBAYRAK tara-
fından sendika üyelerimizi istifaya zorlamak 
için, Genel Müdür Yardımcılarına, Daire Baş-
kanlarına, Şube Müdürlerine, Bölge Müdürle-
rine sözlü telkinlerde bulunulmaktadır. Başta 
sayın Genel Müdür olmak üzere tüm sorum-
luları uyarıyoruz: Böyle bir baskının varlığını 
ispat etmemiz halinde -ki edeceğiz, bu konu-
da bir takım dokümanları hazırlamış bulun-
maktayız- sorumlularla ilgili suç duyurularını 
başlatacağız. Türk Ceza Kanunu 118 - (1) inci 
maddesi ”Bir kimseye karşı bir sendikaya üye 
olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyet-
lerine katılmaya veya katılmamaya, sendika-
dan veya sendika yönetimindeki görevinden 
ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya 
tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.(2) Cebir veya 
tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka 
bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin 
engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.” denilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kamu yönetici-
lerinin ağalık yaptığı bir çiftlik değil, bir hu-
kuk devletidir. Hiç kimse kendini yasaların 
üzerinde göremez. Hele ki, yüz ellibin üyesi 
olan bir teşkilata karşı hasmane tutumlar orta-
ya koyarak, Genel Müdürlüğün açıklamasın-
da vurgulandığı gibi, “Son yıllarda yaratılan 
huzur ve güvenli çalışma ortamının” devam 
ettirilmesine de katkıda bulunulamayacaktır. 
Ayrıca şu hususun Yurtkur yöneticileri ve bü-
tün üyelerimiz tarafından unutulmamasını 
istiyoruz: Türk Eğitim-Sen, sendikamıza ve 
her bir üyemize gelebilecek en ufak bir zarar 
karşısında, hukuk çerçevesinde ve demokra-
tik vasıtalarla en sert tedbirleri alacak irade ve 
kararlılığa; bu durumun sorumlularından da 
yasal zeminde hesap soracak güce sahiptir.
Sayın kurum yöneticilerine, Yurtkur’un tüm 
çalışanlarına ve vefakar bütün  üyelerimize 
saygıyla duyurulur.

        TÜRK EĞİTİM-SEN 
 MERKEZ YÖNETİM KURULU

baştarafı 1’de

   YURTKUR’UN DEĞERLİ ÇALIŞANLARINA
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Selam size, Türk Eğitim –Sen teşkilatını kuranlar.
Selam size, dimağlardan esaret zincirini kıranlar!

Selam size, göğsünü siper ederek duranlar.
Yaşayacak bu vahdet, Türk Eğitim-Sen.

Kenarda, kıyıda duran, ey eğitimci, meslaktaş.
Korkma, olmaz gönlünde hüzün, gözünde yaş.

Eğer sende gelirsen öğretmen arkadaş.
Bir fazla olacak, bu ne halvet, Türk Eğitim-Sen.

Türk kültürüdür, Cumhuriyetin temeli.
Onu geliştirmek, öğretmenimin emeli.

Her Türk çocuğu anlayacak Mustafa Kemali.
Yükselecek Cumhuriyet, Türk Eğitim-Sen

Düşmüşüz Frenk Mukallitliği gibi bir derde!
Ecnebinin mühürü geziyor, kelimelerde.
Pop,top kurşun gibi atılıyor her serde.

Olmazsan öldürecek, bu illet, Türk Eğitim-Sen

Çünkü dört bir yandan kuşatmış seni ehl-i salip. 
Sensin evladı fatihanları yetiştirmeye talip.

Rüştünü ispatlamışsın, en kesif ordulara galip.
Gelecek bu millet, Türk Eğitim-Sen.

Gazi’nin dediği gibi, çizeceksin eğitimin hududunu.
Vereceksin Türk’ün tarihini, kesmeyeceksin umudunu.

Koruyacaksın vahdetini, vücudunu, budunu.
Batmayacak bu memleket, Türk Eğitim-Sen.

Evet, memlekette var, büyük bir sancı.
Yeter ki sen kaybetme,ülkündeki inancı.

Yaşatmasın Allah’ım bize, hıyanet utancı.
Kopsa da kıyamet, Türk Eğitim-Sen.

Bu ne talih, milletim gülmüyor, yüzler asık
Sanki ölü toprağı serpilmiş, sesler kısık.
İstihza ediyor seninle ecnebi, fasık.

Bitecek bu hiyanet, Türk Eğitim-Sen.

Zaten kimse yarışamaz bizimle, bu meyanda.
Damarımızda cevherimiz saklı, istemez payende.

Allah`ın izniyle, sonra senin sayende.
Yaşayacak bu devlet, Türk Eğitim – Sen.

Bilmem kaç asır, yanıktır Türk`ün bağrı.
Doğacak ufukların işaretidir, başımdaki ağrı.

Türk Birliği`ne doğru, gönlümdeki çağrı.
Bir gün edecek avdet, Türk Eğitim Sen.

      
18 Haziran 2007
Yavuz Dursun

Kocaeli 1 No`lu Şube

TÜRK EĞİTİM–SEN DESTANI

Türk Eği-
tim Sen Ko-
caeli 1 Nolu 
Şube Yöne-
tim Kurulu 
ve Sendika 
Üyesi İşyeri 
Temsilcileri 
2007 Yılında 
Türkiye ge-
nelinde yet-
kili sendika 

olmanın peşinden 2007 yılında Kocaeli de yetkili olma-
nın gururunu hep birlikte yaşadılar.

2 Haziran 2007 tarihinde Seka Parkta Yönetim Kurulu 
İşyeri temsilcileri ve sendika üyeleri etli pilav ayran ve 
tatlı dağıtarak yetkiyi kutaldılar.

Yetkinin alınmasında katkı sağlayan üyelere sertifika 
verildi.

Sertifika töreninde Kocaeli 1 Nolu Şube başkanı Süley-
man PEKİN yetkili ve etkili olmanın gururunu yaşadığını 
söyleyerek katkıda bulunan arkadaşlara teşekkür etti.

KOCAELİ

Türk Eğitim - Sen Nevşehir Şubesi, Kredi Kartı yıllık aidatlarının 
haksız olarak alındığını belirtmiş, konu ile ilgili dokümanlar hazırla-
yarak kamuoyuna basın yolu ile bilgilendirme yapmıştı. 

Türk Eğitim - Sen Nevşehir Şubesi konu ile ilgili çalışmalarını 
sürekli devam ettirerek, kredi kartı kullanan bütün tüketiciler adına 
kesin bir sonuca ulaşmayı başardı. Bankalara ve Tüketici Hakem 
heyetine verilen dilekçeler 29.03.2007 tarih itibarı ile cevaplanmış 
ve bankaların tüketiciden kesmiş olduğu kredi kartı aidatlarının, tü-
keticilerin banka hesaplarına tekrar iade edilmesi kararı çıkmıştı.

Fakat Tüketici Hakem Heyeti’nin bu kararı üzerine, bankalar ko-
nunun haksız olduğunu ve kredi kartı aidatının haklılığını ispat için, 
tüketicileri Mahkemeye vermiştir. Mahkeme ile ilgili dava dosyası 
hazırlayan Türk Eğitim – Sen Nevşehir Şubesi; bu dava dosyalarını 
üyelerine ulaştırmıştır. 01.06.2007 tarihinde Nevşehir 2.Asliye Hu-
kuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmalara başta Türk Eğitim – Sen 
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa UĞUR olmak üzere çok sayıda sen-
dika üyesi ve tüketici davalı olarak katılmıştır. 

Mahkeme Heyeti; Türk Eğitim – Sen Nevşehir Şubesi’nin hazır-
lamış olduğu itiraz dosyasını incelendikten sonra, Tüketici Hakem 
Heyeti’nin vermiş olduğu karara karşı, bankaların açmış olduğu da-
vaları reddederek kamu çalışanları ve tüketici lehine karar vererek 
davayı sonuçlandırmıştır.

TÜKETİCİDEN KREDİ KARTI AİDATI 
KESİLMESİ KONUSU

MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ
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vererek, Türk Eğitim Sen üyelerini istifa-
ya zorladığı iddiaları dolaşmaya başla-
mıştır.

YURT-KUR’un resmi internet sitesinde 
yayınlanan bazı yazılar, çalışanları istifa 
etmeye zorlayan ve özendiren yazılardır. 
Sendikamızın, Anayasal bir hak olarak açtığı davayı 
çalışanlar ile kurumu karşı karşıya getirmek olarak 
yorumlayan bir başka yazının tüm çalışanlara dağıtı-
larak, internet sitesinde yayınlanması da sendikal faa-
liyetlerimizi engellemeye yöneliktir. İstifa listelerinin 
incelenmesinde, istifa tarihlerinin de benzer tarihler 
olması, bir zorlamanın oluştuğunun ciddi bir işare-
tidir.

Bütün bu sebepleri değerlendiren sendikamız, 
YURT-KUR Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK’la il-
gili suç duyurusunda bulunma kararı almıştır. Baskı 
oluşturan diğer yöneticilerle ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. İstifaya zorlananlar sendikamızı arayarak 
bilgi vermekte, ancak yazılı beyanda bulunmaktan 
kaçınmaktadır. Fakat, hangi yöneticilerin baskı yap-
tığı tarafımızdan bilinmektedir. Bu iddiaları hukuken 
ispat ettiğimiz takdirde, bu yöneticilerle ilgili gerekli 
işlemler başlatılacaktır. Yapılan bu haksızlıkları unut-
mamız ve göz yummamız mümkün değildir. Bizi 
düşman ilan edenler, sendikamızı zarara uğratmaya 
çalışanlar, üyelerimizi baskıyla, sürgün korkusuyla 
istifa ettirenler unutmasınlar; Türk Eğitim Sen bu ya-
pılanları asla unutmayacaktır. Emriniz altındaki me-
murları korkutmak övünülecek bir özellik değil, tam 
aksine zavallılıktır.Türk Eğitim Sen her dönemde güç-
lüdür, bu gücünü her ortamda gösterecektir.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ AŞAĞIDADIR

ANKARA NÖBETÇİ CUMHURİYET 
BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ     : Türk Eğitim Sen

 (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 
Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİL : Av.Ömer SARPDAĞ – Av.Hatice AKA-
LAN

Tel – Faks : 0312-309 76 45–44  Anafartalar Cad. 
Yüce İşhanı K:4 No:78/65 Ulus/ANKARA

ŞÜPHELİ   :  Hasan ALBAYRAK

 (T.C.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü)

ADRES  :  Kıbrıs Caddesi No:4 Kurtuluş/ANKA-
RA

ŞUÇ    :     -  Sendikal Faaliyetleri Engellemek

 -  Sendika Üyeliğinden İstifaya Zorlamak 

 -   Görevi Kötüye Kullanmak

SUÇ TARİHİ / YERİ   :  2007 Yılı / ANKARA

İZAHAT     :

1)  Müvekkil, Türk Eğitim Sen eğitim öğretim ve 
bilim hizmetleri kolunda faaliyette bulunan sendika-
dır. Diğer sendikalar ve hükümet karşısında yetkili tek 
sendikadır.

Bu anlamda kamu görevlilerinin ortak ekono-
mik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatini korumak 
ve geliştirmek için gerek hukuki yollardan ve gerekse 
sendikal çalışma ve eylemlerle kamu çalışanlarının 
menfaatleri savunulmaktadır.

2)  Bu amaçla Yurt-Kur Genel Müdürlüğü’nün 
Banka Promosyonlarını çalışanlarına dağıtmaması 
üzerine, konu hukuki olarak yargıya intikal ettirilmiş 
olup, söz konusu dava Ankara 13.İdare Mahkemesi 
2007 / 1383 E.sayılı dosya üzerinden derdesttir. İş 
bu davanın kazanılması halinde bankanın taahhüt 
ettiği 1 milyon 700 bin YTL’yi çalışanlara dağıtmak 

zorunda kalacak olan, Yurt Kur Genel Müdürü Hasan 
ALBAYRAK telaşa düşerek, Genel Müdür Yardımcı-
sı Yıldıray GÜRLER’i devreye sokarak davanın geri 
çekilmesi hususu Müvekkil Türk Eğitim Sen’den is-
tenmiştir.

Yurt-Kur Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK’ın 
bu talebine olumsuz cevap verilmesi üzerine, Yurt 
Kur’un tüm yöneticilerine talimat verildiği ve mü-
vekkil sendika üyelerin istifaya zorlandığı tarafımızca 
bilinmektedir. Yaşanan bu olay sonrasında 200’den 
fazla sendika üyesi istifa etmiştir. Söz konusu istifalar 
bu tarih itibari ile devam etmektedir.

3) Müvekkil sendika, Banka Promosyonları ile il-
gili davayı Yurt Kur çalışanları için açmıştır, hal böyle 
iken kendi haklarını savunan bir sendikadan, ortada 
olumsuz bir durum yokken istifa etmeleri madidardır. 
Kurum çalışanları söz konusu istifaların baskı, korkut-
ma ve tehdit yolu ile yapıldığını beyan etmektedirler. 
Ancak kurum çalışanları söz konusu istifaların baskı 
yolu ile yapıldığını yazılı olarak vermeye çekinmek-
tedirler Kurum personeli istifa etmediği takdirde, gö-
rev yerlerinin değiştirileceği tehdidi ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Bu sebeple yöneticilerle ters düşmek 
istememektedirler. 

4)  Yurt – Kur Genel Müdürlüğü’nün resmi inter-
net sitesinde, Yurt Müdürü Seyfullah ÇİÇEK ve bazı 
kişilerin müvekkil sendikaya yönelik eleştirilerin yer 
aldığı ve Genel Müdür Hasan ALBAYRAK’ın övüldü-
ğü, esasen zorla , baskı ve korkutma yolu ile yazılmış, 
01.06.2007 tarihli yazı  yayınlanarak, diğer persone-
le aba altından sopa gösterilmekte ve personelin mü-
vekkil sendikadan istifa etmesi özendirilmektedir.

Ayrıca Yurt – Kur Genel Müdürlüğü tarafından 
“KURUMUMUZUN DEĞERLİ ÇALIŞANLARINA” 
başlığıyla  yayımlanan ve resmi internet sitesinde bu-
lunan yazı da müvekkil sendikanın da adı yazılarak 
, 8. paragrafında “Kurumumuz tarihinin en parlak, 
en güçlü günlerini yaşamaktadır.Bugün mevcut olan 
gücünün verdiği inançla geleceğe daha güvenle bak-
maktadır. Kurumun bugünkü gücüne ulaşmasında 
sevgi ve özveriyle görev yapan çalışanlarının büyük 
katkısı bulunmaktadır. Kurumda sağlanan bu sevgi 
ve birlikteliğin, aile bütünlüğü ruhunun, huzurun 
böyle bir bahane ile bozulması ve Kurumla çalışan-
ların mahkeme yolu ile karşı karşıya getirilmesi kabul 
edilemez bir durumdur.”  Denilerek, müvekkil Türk 
Eğitim Sen, Yurt-Kur’da huzuru bozmak ve mahkeme 
yoluyla, kurumla çalışanları karşı karşıya getirmekle 
suçlanmaktadır.

5) Esasen, Banka Promosyonlarını, Türkiye Cum-
huriyetinin bir çok kurum ve kuruluşu çalışanlarına 
dağıtırken, inatla dağıtmayan, çalışanlarının hakkı 
olan parayla, onların rızası olmaksızın İstanbul Böl-
ge Müdürlüğü binası yaptırmak isteyen ve kurumda 
yaşanan problemin baş aktörü olan Genel Müdür 
Hasan ALBAYRAK, resmi  internet sitelerinde yayın-
lanan ve tüm yurt kur çalışanlarına dağıtılan bu ya-
zıyla, dava açmak gibi kanuni hakkı, huzur bozmak, 
kurumla çalışanları karşı karşıya getirmek olarak nite-
leyerek sendikal faaliyeti engellemeye ve çalışanları 
müvekkil sendikaya karşı kışkırtmaya ve istifa etmeye 
zorlamaktadır. 

6)  Yurt – Kur Genel Müdürlüğü’nün resmi inter-
net sitesinde yayınlanan bu yazılar Yurt – Kur Genel 
Müdürü Hasan ALBAYRAK’ın müvekkil sendikayı za-
rara uğratmak, sendikal faaliyetleri engellemek isteği-
nin net bir göstergesidir.

Bu anlamda 5237 TCK. Madde 118/2 “Cebir ve 
tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir dav-
ranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi 
halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur.” Denilmektedir. 

 Bu anlamda, şüpheli devlet memuru olup, söz 
konusu makamın yetkilerini kötüye kullanmakta ve 
bir başka devlet memuru olan müvekkil sendika üye-
lerini tehdit ederek, hukuka aykırı yollardan sendika 
üyelerini istifaya zorlamaktadır. Bu anlamda  TCK. 
Madde 119/e “ Kamu görevinin sağladığı nüfus kötü-
ye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek 

ceza bir kat arttırılır.” Denilmektedir.

7) Bu anlamda müvekkil sendika Banka Promos-
yonları ile ilgili olarak Anayasa madde 36 gereği 
kanuni hakkını kullanmaktadır. Anayasa Madde 36 
“ Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak 
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 
sahiptir….” Denilmektedir.

Dolayısıyla, müvekkil sendikanın demokratik 
yolardan kurum çalışanlarının hakkını aramasına, 
şüpheli tarafından tahammül edilememektedir. Bu 
anlamda, Anayasa madde 51 “……Hiç kimse bir 
sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zor-
lanamaz.” Denilmektedir. 

Netice itibari ile müvekkil sendikanın dava aç-
masını kabullenmeyen şüpheli, sendikadan elde ede-
mediğini, sendika üyeleri üzerinde baskı oluşturarak 
elde etme çabası içindedir. Şüpheli sendikal faaliyet-
leri engellemektedir.

8)  Diğer taraftan açılan dava parasal haklara iliş-
kin olması sebebiyle, banka ile yapılan analaşmalar 
gereği şüpheli tarafından menfaat temin edildiği tara-
fımıza gelen duyumlar arasındadır. Elde edilen men-
faatlerin ortaya çıkmaması için çaba harcandığını dü-
şünmekteyiz. Konu ile ilgili sendika üyeleri üzerinde 
baskılar oluşturularak, üyeler istifaya zorlanmaktadır.

9)  Şüphelinin amacı, bankadan elde ettiği men-
faatlerin ortaya çıkmaması ve Müvekkil Türk Eğitim 
Sen’in sendikal faaliyetlerini engellemektir.  Takdir 
Savcılık Makamınıza ait olmak üzere gerekli tahki-
katın yapılması dileği ile şikayet etme gereği duyul-
muştur.

HUKUKİ SEBEPLER       : TCK, CMK, 657 Sayılı 
DMK, v.b mevzuat

YASAL DELİLLER          : 

1) Kurum kayıtları

2) Banka Sözleşmeleri (Yapılan sözleşmeler ve 
sağlanan menfaatler kurumun elindedir.)

3)  “Güncel” başlıklı Türk Eğitim Sen’in Açıkla-
masına Yönelik Kurum Personelinin Tepkileri – Türk 
Eğitim Sen’in “Yurtkur’da neler oluyor ? Başlıklı Bil-
dirisine Yönelik Açıklama (Resmi internet  sitesinden 
alınan bilgisayar çıktısı)

4) 01.06.2007 tarihli 554 sayı “Kurumumuzun 
Mahkemeye Verilmesi” konulu yazı (Bilgisayar Çık-
tısı)

5) Kurumumuzun Değerli Çalışanlarına” konulu 
duyuru (Bilgisayar Çıktısı)

6) İstifa Eden  Personel Kayıtları v.b.yasal deliller

7) 05.06.2007 tarih 848-19-16-852 sayılı yazı

8) 06.06.2007 tarihli 848-19-17-912 sayılı yazı

9) 05.06.2007 tarihli 915-99-3-2483 sayılı yazı

NETİCE-İ TALEP  : 

  Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırıla-
cak hususlarda dikkate alınarak ;

1)    Şüphelinin eyleme uyan fiilleri sebebiyle 
TUTUKLANMASINI,

2)    KAMU DAVASI açılarak DURUŞMA GÜN 
VE DAVETİYESİNİN tarafımıza tebliğini,

3)    Şüphelinin CEZALANDIRILMASINI,

4)    Yargılama harç, masraf ve ücreti vekaletin 
karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini, 
bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

 21 / 06 / 2007
   Müşteki (Türk Eğitim Sen) Vekili
 Av.Ömer SARPDAĞ – Av.Hatice AKALAN

 EKİ : Onanmış Vekaletname Örneği (Baro Pullu-
Haçlı)

 Delil bölümünde belirtilen ilgili deliller

baştarafı 1’de

YURT-KUR GENEL MÜDÜRÜ HASAN ALBAYRAK’A SUÇ DUYURUSU
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2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında 
liselerin, alt yapısı hazırlanmaksızın 
planlama yapılmadan  4 yıla çıkarıl-
ması kararı ile zaten problemleri dağ 
gibi olan ortaöğretim sistemimiz tam 
anlamıyla çökmüştür. 

5000 Gencimiz  örgün eğitimden 
çıkarılmak üzeredir! Şöyle ki; 9. sınıf-
ların bütün liselerde ortak ve baraj sı-
nıf olması ile 2005-2006 döneminde 
yalnızca Bursa’mız da o dönem 8000 
civarındaki öğrencimiz sınıf tekrarı 
yapmıştı. Bu tekrarların % 90 a ya-
kınını 9. sınıfların oluşturduğu bilin-
mekteydi.

 Örneğin; merkezi bir endüstri 
meslek lisemizin 9. sınıfına başlayan   
390 öğrencimizden 210 u, yine mer-
kezdeki  ticaret meslek liselerimizden 
birisinde 420 öğrencimizden 200 ü, 
aynı şekilde düz liselerimizden biri-
sinde de 430 öğrencimizden 190’ı 
sınıf tekrarı yapmak zorunda kalmış-
tı. Bursa genelinde ise oran meslek 
liselerinde % 55, düz liseler de % 35 
civarındaydı. 

Hal böyle iken, 2006-2007 Eği-
tim-Öğretim yılı sonunda ise, yani 
bugün yine merkezdeki bir endüstri 
meslek lisemizde sınıf tekrarı yapan 
210 öğrencinin 141’i yani % 80 i, ti-
caret meslek lisemizden birisinde ise, 
tekrar yapan 187 öğrencimizin 130’u 
yani % 70’i, merkezdeki düz liseleri-
mizden birinde ise 230 sınıf tekrarının 
150’si yani  % 65’i başarılı olamamış, 
yeniden sınıfta kalmıştır.

 Bunun anlamı şudur; “ 2 yıl sınıf 
tekrarı yapan öğrenci yönetmelik ge-
reği örgün eğitim sisteminin dışına 

çıkarılacağından yani açık liseye yön-
lendirileceğinden iki kez sınıf tekra-
rı yapan  bu öğrencilerimiz kapının 
önüne konulmak durumundadır”. 

Toplamda bir sayı vermek gerekir-
se, yalnızca Bursa’mız da, yaklaşık 
5000 e yaklaşan  Lise birinci sınıf  ça-
ğındaki öğrencimiz  örgün eğitim dı-
şına çıkarılmakla karşı karşıyadır.

Her ne kadar Ağustos ve Eylül ay-
larında ortalama yükseltme sınavı 
yapılacak olsa da bu tablonun değiş-
mesi zor gözükmektedir. Çünkü, İki 
yıl boyunca 2.50 not ortalamasını tut-
turamayan öğrencinin toplam yapılan 
bu sınavlarda başarılı olması beklene-
mez.

MESLEK LİSELERİNİN DURUMU 
İÇLER ACISIDIR.

 Burada, meslek liselerinin 
içinde bulunduğu durum, en drama-
tik durumdur. Katsayı probleminden 
dolayı zaten gözden çıkarılan, tercih 
edilmeyen, gelecek vaat etmeyen  
Meslek liseleri amacına hizmet ede-
mez hale gelmiştir.

Çocuğunu,  ileride üniversite 
beklentisi olmadığından dolayı, bir 
meslek edinsin niyeti ile bu okullara 
veren veliler, 2 yıl boyunca bir tor-
navida dahi tutamadan çocuklarının 
kültür derslerinden elenmesine isyan 
etmektedir. Çünkü,  9. sınıflar da mes-
lek lisesi olsa dahi atölye dersi yok-
tur. Oysaki Mesleki Eğitim en pahalı 
ve en önemli eğitimdir. Kaldı ki kültür 
derslerinde başarılı olamayan öğren-
cilere atölye de başarı şansı dahi ve-

rilmemektedir.

Özetle, eğitimde feda edilecek bir 
fert dahi yoktur nutukları atan Milli 
Eğitim bakanlığı Türkiye genelinde 
100 000 i  aşacak olan bu tasfiyeyi  
nasıl açıklayacaktır? Örgün eğitimde 
başarılı olamayan bu öğrencilerimiz 
açık lisede, nasıl başarılı olacaktır?

Bu sorunlardan dolayı meslek li-
selerimizde, bölüm kapanmaları ya-
şanmakta meslek lisesi öğretmenleri 
norm fazlası haline gelmektedir. Yani 
binalar ve öğretmenler atıl vaziyete 
gelmekte öğrenciler ise,  kapı dışarı 
edilmektedir.

AF DEĞİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ-
Biz burada bir af talebinde bulunmu-
yoruz ve özellikle sınıf tekrarı yapan 
örencilerin okullarımızda ciddi disip-
lin sorunlarıyla karşılaştığını eğitim-
öğretimi olumsuz etkilediğini bilmek-
teyiz. 

Ancak, asıl sorumluluk, hazırlık-
sız bu sistemi oluşturanlarda dır. Bu 
sonucun en önemli gerekçelerinden 
birisi ise mevcut İlköğretim sistemidir. 
Hiçbir yaptırımı olmayan gerekli ele-
me ve yönlendirmenin olmadığı, doğ-
ru bir şekilde adını dahi yazamayan 
öğrencilerin mezun edildiği ilköğre-
timlere ciddi bir müdahale gerekmek-
tedir.

Henüz 15- 17 yaşlarında bunca 
gencimizi sokağa bırakmak çözüm 
değildir. Alternatifsiz bırakılan genç-
lik her türlü tehlikenin ve tehdidin de  
habercisi olabilecektir.

Selçuk Türkoğlu

Bursa 2 No’lu Şube Başkanı

 ORTAÖĞRETİM SİSTEMİMİZ 
ÇÖKTÜ, 5000 GENCİMİZ SOKAĞA 

BIRAKILIYOR

BARTIN ŞUBESİNDEN PİKNİK
Türk Eğitim-Sen Bartın Şubesi 16 Haziran 2007 cumartesi 
günü bir piknik şöleni düzenledi. Bartın şubesinin kuruluşunun 
15. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen ve “BİRLİK, 
BERABERLİK VE KAYNAŞMA PİKNİĞİ” adı verilen programa 
yoğun bir üye katılımın olduğu gözlendi. Çeşitli etkinliklerin 
düzenlendiği ve ikramların yapıldığı piknikte şube başkanı 
Cengiz Kocakaplan ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Firdes Işık da birer konuşma yaptılar.
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MALKARA İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 

BAHAR PİKNİĞİ

Baharın gelmesi ile birlikte Malkara’da 
çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde gözle 
görülür bir canlanma görülmektedir. Bunun 
en son örneği Türk Eğitim-Sen Malkara İlçe 
temsilciliğince düzenlenen piknik ile eğitim 
çalışanları bir yılın yorgunluğunu atarak bol 
bol spor yaptı. 

Beş yıldan beri düzenlenen, artık gelenek-
sel hale gelen pikniğe katılımlar her yıl biraz 
daha artmaktadır. Bu yıl Malkara pikniğine 
başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah KA-
RAKAN, Şube Müdürü Mahir ÜNLÜ, Türk 
Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer 
DOĞAN, Şube Sekreteri Orhan DURGUT, 
okul müdürleri ve aileleri ile birlikte eğitim 
çalışanları katıldı.

 TÜRK EĞİTİM-SEN ÇAN 
TEMSİLCİLİĞİ 

Türk Eğitim-Sen Çan Temsilciliği yedi yıldır sürdürdüğü gibi bu sene 
de üyelerini mangal şöleninde bir araya getirdi. Kalabalık bir üye top-
luluğunun yanı sıra daire amirlerinin ve siyasi parti temsilcilerinin de 
katıldığı program büyük beğeni topladı. Şölende ayrıca emekli olan 
üyelere de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Şölende bir konuşma yapan İlçe Temsilcisi Mustafa Engin, 
“Çanakkale’de ilçeler arasında 175 üye ile en çok üyesi olan sendika-
mızı temsil etmekten gurur duymaktayım. Başta yönetim kurulu arka-
daşlarımız, iş yeri temsilcilerimiz ve değerli üyelerimize her türlü des-
teklerinden dolayı teşekkür ediyorum.  ‘Ana dilde eğitim(!)’ isteyen bir 
sendika değil , Anayasamızda da ifadesini bulan  ‘Türkiye’de eğitim dili 
tektir , Türkçe dir ve öyle kalacaktır’ diyen sendika Türk Eğitim-Sen’dir. 
Türk Eğitim-Sen üyeliği, milli bir duruş, milli bir başkaldırış, dinine, 
diline, milletine, vatanına sahip çıkmak demektir. Eğitim çalışanlarının 
tümü bu dik duruşu göstermelidir.” dedi.       

SENDİKAMIZDAN SANATA DESTEK

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi, ha-
yatın her alanındaki faaliyetlerine büyük 
bir hızla devam etmektedir. Son olarak 
Tekirdağ Namık Kemal Evi’nde eğitimci-
lerin katıldığı Yağlı Boya Resim Sergisi 
düzenledi. Önceki yıllarda da yapılan 
resim sergisine bu yıl yenisi ekledi.

Açılış güzel bir sunumla başladı. 
Sendikanın Kadın Komisyonu üyesi Se-
vinç KIRGÜL yaptığı açıklamasında: 
“Atatürk ilkelerinin tavizsiz savunucusu 
sendikamız, Atatürk’ün ‘Yüksek bir in-
san cemiyeti olan Türk Milletinin tarihi 
vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda 

yükselmektir.’ sözünden hareketle yeteneklerini ortaya koyan öğretmenle-
rimiz duygularıyla, emeği ile katkıda bulunmuşlardır. Sendika olarak böyle 
bir faaliyette yer almış olmaktan ve bu yolla sizlere ulaşmaktan mutluyuz, 
gururluyuz.” dedi.

Daha sonra söz alan Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer 
DOĞAN: “Şube olarak hak aramanın yanında hayatın diğer alanları için 
gelen talepleri canı gönülden karşılamaya çalışıyoruz. Bu talepler bazen 
bir dayanışma yemeği, bazen kurs, bazen futbol turnuvası, bazen de bu-
gün düzenlediğimiz sanat çalışması şeklinde olabiliyor. Bugüne kadar her 
alandaki talepleri karşıladık. Fakat, sanat çalışmalarını daha bir coşku 
ile destekliyoruz. Çünkü hayatı yaşanabilir kılan değerlerin başında sa-
natın geldiğine inanıyoruz. Sanat olmazsa hayatın anlamlı olmayacağına 
inanıyoruz.”dedi. 

Konuşmasının sonunda sergiye eserleriyle katılanlara ve açılış için gelen-
lere teşekkür ettikten sonra açılışa geçildi. Sergi açılışı Belediye Başkanı ve İl 
Milli Eğitim Müdürü tarafından müştereken yapıldı. Sergi gezildikten sonra 
katılan misafirler serginin Tekirdağ’ın sosyal hayatı için bir derinlik oluştur-
duğunu ve bu çeşit faaliyetlerden dolayı Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi’ne 
teşekkürlerini belirttiler. 

KARABÜK’TE FUTBOL 
TURNUVASI

Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi tarafından 
geleneksel olarak bu yıl yedincisi düzenlenen 
“Başöğretmen Atatürk Halı Saha Futbol 
Turnuvası” 26 Mayıs 2007’de başlamış, 03 
Haziran 2007’de sona ermiştir. 10 okulun 
katıldığı turnuvada Cumayanı İ.Ö.O. 
üçüncülüğü, Şehit Nurettin Seki İ.Ö.O 
ikinciliği, Eskipazar Ç.P.L. birinciliği elde 
etmiştir. Turnuvaya katılan diğer okullar ise 
şöyledir: Kazım Karabekir, İ.Ö.O. Mehmet 
Vergili Fen Lisesi, Kurtuluş Namık Kemal 
İ.Ö.O., Cumhuriyet Lisesi, Fevzi Çakmak 
İ.Ö.O. ve Final Dershanesi’dir. Turnuvayla ilgili 
olarak bir açıklama yapan şube başkanı Ahmet 
Turgut Kurtoğlu, “Eğitim çalışanları arasında 
birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, moral 
ve motivasyonun en üst seviyede tutulması 
hedeflenerek düzenlenen Başöğretmen 
Atatürk halı saha futbol turnuvasına katılan 
tüm okullara ve bu süreci destekleyen Mavi 
Giyim’e teşekkür ederiz.” Şeklinde konuştu.
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TÜRK EĞİTİM-SEN KOCAELİ’DE 15. YAŞINI KUTLADI

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanlığı 15. 
kuruluş yıldönümünü düzenlediği bir programla kutla-
dı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı programa ünlü gazeteci 
yazar Ömer Lütfü Mete`nin  yanı sıra konfederasyona 
bağlı sendikalarımızın temsilcileri ve Kocaeli’ndeki sivil 
toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Şehit olan askerlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan kutlama töreni Türk Diyanet Vakıf–
Sen Başkanı Şener İnce`nin Kuran-ı Kerim`den ayetler 
okuması ile devam etti. Daha sonra yapacağı konuş-
ma için kürsüye çıkan Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu 
Şube Başkanı Süleyman Pekin, Türkiye ve Türk Mille-
tinin yeni bir tarihi kırılma noktasının eşiğinde durdu-
ğunun altını çizerek, “ 5 bin yıllık bu millet, coğrafya 

ile tarihi çifte at gibi medeniyet vadilerinde koşabilen bir millettir. Yeter ki sahte kutuplaşmalara ve sipariş senaryolara 
pabuç bırakmayalım ve daha da önemlisi Kerkük`ü, Filistin`i, Karabağ`ı, Doğu Türkistan`ı futbol ve magazin havuzun-
da boğmayalım” dedi.

Ömer Lütfü Mete de konuşmasında küresel güçlerin oyunlarının İstanbul`un fethinden çeşitli senaryolar halinde 
Osmanlı devleti yıkılana kadar 105 ayrı plan olarak tarihte yerini aldığını belirterek bunların başarısızlıkla sonuçlan-
dığını söyledi. Ünlü gazeteci Mete “Bugün Türkiye üzerinde büyük şark oyununun tehlikeli sahneleri icra ediliyor. 
Düşmanın işlediği alçaklıkları işlemek ve kendimizi böyle savunmak Türkiye`ye yakışmaz. Terör konusunda sadece 
kendisi için değil, bütün insanlık için Türk Milleti yegâne milletir” dedi. Mete, “Hiçbir Türk PKK`yı düşman olarak 
görmemeli. Türkiye PKK`yı kendisine düşman olarak gördükçe, PKK maşası daha yükselecek ve yok yere korkmaya 
devam edeceğiz.”şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti`nin PKK`yı düşman görecek kadar küçük olmadığını da söz-
lerine ekleyen Mete, ayrıca terörün ardında İngiltere ve ABD olduğunu da önemle vurguladı.Türk milletinin en büyük 
özelliğinin, bütün dost ve düşmanlarının kıskançlığına rağmen sözünün eri olması olarak vurgulayan Mete, “Bana 
sözünün eri olan 10 bin adam bulun, Türkiye Cumhuriyeti`ni en büyük devlet yapayım, umarım bir gün yeniden Türk 
oluruz. Dünyada Türk varsa haset, kıskançlık, kin olmaz. Türk dünyanın barış sağlayıcısı ve efendisi olacaktır” diyerek 
sözlerine salonda bir anda kopan alkışla son verdi. Ünlü gazeteci yazar Ömer Lütfü Mete`nin konuşmasının ardından 
mikrofona çağrılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba da duygusal bir konuşma yaparak salondaki coşkulu 
havayı zirveye taşıdı.

TÜRK EĞİTİM – SEN SARAY İLÇE TEMSİLCİLİĞİ’NDEN PİKNİK
Saray İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 2 Haziran 2007’de 
Laladere Piknik Alanında gerçekleşen pikniğe İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Kemal AYDOĞAN, Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer 
DOĞAN, Şube Sekreteri Orhan DURGUT, Çerkezköy ve Çorlu Türk 
Eğitim Sen Üyeleri ile Saray Türk Eğitim-Sen üyeleri katıldı.

Türk Eğitim – Sen Saray İlçe Temsilcisi Adil UĞUR, “Sendika olarak, 
üyelerimizin ekonomik ve mesleki hak ve menfaatlerini korumanın 
yanı sıra, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de üyelerimiz arasında birlik 
ve beraberliğin sağlanması hususunda etkinliklerimiz devam ediyor. 
Ülke olarak içinde bulunduğumuz dönemin birlik ve beraberliğe en çok 
ihtiyaç duyulduğu bir dönem olduğunu belirten Adil UĞUR, Türk Eğitim 
Sen’deki birlik ve beraberlik duygusunun tüm Türkiye’ye yayılması 
temennisinde bulundu. Bu mutlu günümüzde pikniğimize katılan 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kemal AYDOĞAN, Türk Eğitim-
Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN ile Çerkezköy ve Çorlu 
Teşkilatlarımızdan gelen misafirlerimize ve pikniğin düzenlenmesinde 
katkıları olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
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DÖRTYOL’DA TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN VEFA GECESİ
Türk Eğitim Sen Dörtyol Temsilciliği her yıl olduğu gibi bu yılda emekliye ayrılan üyeleri için vefa gecesi düzen-

ledi. Payas Kervansaray içinde düzenlenen geceye Payas Belediye Başkanı Bekir Atlan, Kamu Sen Hatay İl Temsilcisi 
Kasım Demir, Türk Eğitim Sen 1.Nolu Şube başkanı Recep Tuncay ve 2.No’lu Şube başkanı Fahri Demirel ve yönetim 
kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede verilen akşam yemeğinden sonra Dörtyol Temsilcilik başkanı 
Yaşar Gürakan bir açış konuşması yaptı. Konuşmasında Hükümetin eğitim alanında yaptığı yanlışları eleştiren Güra-
kan son günlerdeki şehit cenazeleri konusunda da, biz yüreğimiz yandığı için cenazelere katılıyoruz. PKK ve onun 
işbirlikçilerini lanetlemek için katılıyoruz. Biz bu ülkede yıllardır şehit tabutları taşıyoruz. Bunun değerini bunun 
kıymetini bilen bilir. Tuzu kuru olanlar uzaktan seyredenler mücadeleye katılmayıp kenarda seyredenler, semirenler, 
makam mevki sahibi olanlar bilmez. Camiler kışlamız, minareler süngümüz, müminler askerimiz diye oy toplayıp 
‘Camide siyaset yapılmaz diyenler bilmez dedi.

Gurup Kırık Mızrap eşliğindeki müzik ziyafetinden sonra emekliye ayrılan 22 Türk Eğitim Sen üyesi eğitim çalışa-
nına plaketleri takdim edildi. Toplu hatıra fotoğrafından sonra gece sona erdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN ÇORLU İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi ve Çorlu 
İlçe Temsilciliği tarafından 21–25 Mart tarihleri 
arasında kutlanan Süt Günü nedeniyle, geçen 
yıl Tekirdağ merkezinde yapıldığı gibi bu yıl da 
Çorlu ilçesinde 9 okulda yapılan çalışmalar so-
nucunda 4070 öğrenciye pastörize süt dağıtıldı 
ve süt tüketimini teşvik etmek amacıyla çeşitli 
programlar düzenlendi. 

Ahmet Rıza İşbilen, Yeşiltepe İnönü, Alipa-
şa, 75. Yıl 1 Kasım, Gazi,  75. Yıl M.Ali Kayan, 
Sakatlar Derneği, Mehmetçik ve Vehbi Günaştı 
İlköğretim Okullarında yapılan faaliyet çerçe-
vesinde önce konu öğretmen odalarında öğret-
menlere anlatılmakta, daha sonra da Gıda Mü-
hendisi Selma GÜN’ün hazırladığı temizlik, 
dengeli beslenme, süt ve meyve suyu konulu 
sunum programından sonra öğrencilere süt da-
ğıtılmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Türk Eğitim-Sen Çorlu 
İlçe Temsilcisi Muharrem KERİMOĞLU yaptığı 
açıklamada: “Bizler, güçlü bir Türkiye’nin iyi 

yetişmiş, sağlıklı beslenmiş nesillerle olacağına inanmaktayız.

Beslenme, insanın büyüme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlar-
da alıp vücudunda kullanmasıdır.  

 Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında veya gereğinden az ya da çok alındığından büyüme ve gelişmenin yavaşladığı, 
sağlığın bozulduğu görülmektedir. Ayrıca yetersiz ve dengesiz beslenme toplumda, fizik gücü az, zekâ düzeyi orta ve düşük 
insanların sürekli artmasına ve toplumsal düzensizliklere de yol açmaktadır. “ dedi.

   MUĞLA İDARE MAHKEMESİ; “PROMOSYONLAR ÇALIŞANLARINDIR”

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü T. İş Bankası’yla  02/03/2006 tarihinde imzaladığı protokolle 330.000.00 bin YTL almıştı. 
Sendikamızın talep etmesine rağmen, alınan promosyon çalışanlara dağıtılmamıştı.

Bunun üzerine sendikamız tarfından Muğla İdare Mahkemesine 2007/588 Esas no ile dava açılmıştı. Açılan davaya karar 
veren Muğla İdare Mahkemesi; “ 1315 personel adına alınan 330.000.00 bin YTL’nin % 70’inin çalışanlara dağıtılması gerek-
tiğine” karar vermiştir.

İlgili mahkeme kararını sendikamızın internet adresinden temin edebilirsiniz. 
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