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ÇANAKKALE'DE MUHTEÞEM BULUÞMA!

Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri
Cengiz KOCAKAPLAN'ýn koordina-
törlüðünde düzenlenen “El ele Çanakkale'ye”
adlý geziye Genel Baþkan Ýsmail KONCUK,
Genel Mevzuat ve Toplu Görüþme Sekreteri
Musa AKKAÞ, Genel Mali Sekreter Seyit Ali
KAPLAN ile Türk Eðitim-Sen'in þube baþkan
ve yönetim kurulu üyeleri de iþtirak ettiler.

Programýn baþlangýcýnda Çanakkale
abidesi önünde toplanan katýlýmcýlar önce
saygý duruþunda bulundu, ardýndan Ýstiklal
Marþý'ný okudu. Burada bir konuþma yapan
Genel Baþkan Ýsmail KONCUK þunlarý
söyledi: “Ülkemizin içeride ve dýþarýda
düþmanlarý bulunmaktadýr. Buna karþý en
büyük tedbir, gençlerimizi vatansever olarak
yetiþtirmektir. Çanakkale'de verdiðimiz 250
bini aþkýn þehidin, vatansever insanlardan
oluþtuðu unutulmamalýdýr. Bu duygularý
gençlerimize veremezsek, ülke geleceðini,
baðýmsýzlýðýný önümüzdeki süreçte koruya-
bilmek mümkün olmayacaktýr. Bu konuda
ülkeyi yönetenlere, ebeveynlere, öðretmenlere
ve toplumun bütün kesimlerine görev
düþmektedir. Bir baþka milletin Çanakkale'si
yoktur. Dolayýsýyla Çanakkale þehitleri ve
Çanakkale Savaþlarý çocuklarýmýza çok iyi
anlatýlmalý ve her gencin Çanakkale'yi
görmesi ve bu ruhu teneffüs etmesi saðlan-
malýdýr.”

Daha sonra 57. Alay Þehitliði'nde
Genel Baþkan Ýsmail KONCUK ve
katýlýmcýlar tarafýndan 2 adet çýnar dikme
töreni yapýldý. Çýnar dikiminde; 81 ilden,
Söðüt'ten Ertuðrulgazi Türbesi 'nden,
Azerbaycan'dan, Hoca Ahmet Yesevi'nin
türbesinden, Kerkük'ten, Mekke ve Medi-
ne'den getirilen topraklar kullanýldý.

Genel Baþkan Ýsmail KONCUK,
Sarýkamýþ þehitlerinin üzerine örtülmüþ olan
Türk bayraðýný, 57. alay þehitlerinden birinin
üzerine serdi. Geziye katýlan öðrencilere, Türk
Eðitim-Sen tarafýndan yaptýrýlan ve üzerinde
Çanakkale þehitlerimizden birinin adý olan
künyeler hediye edildi, öðrencilerden künyede
adý olan þehidin mezarýnýn bulunmasý istendi.
Öðrencilere, Türk Eðitim-Sen tarafýndan
“þehitlerimizi unutmayacaðýz” ibaresinin
yazýlý olduðu tiþörtler daðýtýldý.

81 Ýlden 167 otobüsle gelen 7 bini
aþkýn öðrenci ve ailenin katýldýðý Çanakkale
ziyaretinde oldukça duygusal anlar da yaþandý.
Ýnanýyoruz ki, tarihin seyrinin deðiþtirildiði
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topraklarda, teneffüs ettikleri milli havayý
hücrelerine sindiren çocuklarýmýz, hayatlarý
boyunca unutamayacaklarý bir hatýrayý yürek-
lerine nakþetmiþlerdir. Atalarýndan miras ola-
rak devraldýklarý bu aziz topraklarýn ne zorluk
ve fedakarlýklarla VATAN yapýldýðýný idrak
etmiþlerdir. Çanakkale kahramanlarýný minnet,
þükran ve dualarla anýyoruz…

ürk Eðitim-Sen tarafýndan düzenlenen
“EL ELE ÇANAKKALE'YE” projesi
kapsamýnda 81 ilden 167 otobüsleT

gelen ilk ve ortaöðretim öðrencileri, ailele-
riyle birlikte 24 Mayýs'ta Çanakkale buluþtu.
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asan Sabbah 1034-1124 yýllarýnda yaþamýþ müritlerine haþhaþ vererek uyuþturduktan sonra sunduðu bir çok ikramý, yaþadýklarý lüks hayatý cennete
benzeterek öldükten sonra da cennette yaþayacaklarýný vadeden biridir.H Þimdi akla þu soru gelebilir. Nerden çýktý bu Hasan Sabah?

Son zamanlarda Hasan SABBAH'ý aratmayacak sendikacýlar çoðaldý da ondan.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nda sendikamýzýn mücadeleleri sonucunda hukuki bir çok kazanýmlar elde edilmiþ, tayin ve atamalar, eþ durumu tayinlerinde kazanýmlar elde
edilmiþ, sicil raporlarý bilgi edinme çerçevesinde alýnýr olmuþ; idareci atamalarýnda, il içi ve il dýþý tayinlerinde her þey puana baðlanmýþ; bir puan dahi önde iken
2.sýrada olan birinin atanmasý üzerine açýlan davalar kazanýlarak puan üstünlüðü getirilmiþtir.
Ýl dýþý ve ilk atamalarda valilik emrine verilme yerine nokta tayini getirilmiþ; Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerinin her türlü hukuksuz
uygulamalarý iptal ettirilmiþ, taraf tutan, adam kayýran, sendikacýlýðý engelleyen amirler hakkýnda suç duyurusunda bulunulmuþ; Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn çýkardýðý
hukuksuzYöneticiAtamaYönetmeliði 4 defa iptal ettirilmiþtir.
Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanlarý þunu artýk iyi bilmektedirler ki yapýlan her türlü hukuksuzluðun karþýsýnda Türk Eðitim-Sen dimdik durarak baþarýlar elde etmiþ ve
bu sayededir ki üye sayýsýný 150.000'lere taþýmýþtýr.
Kurum idari kurulunda aldýrdýðýmýz kararla eþ ve çocuklarýn saðlýk karneleri ile muayene olabilmeleri saðlanmýþ, bizim sayemizde 2 ve 3 okul mezunlarý uzman
öðretmenlik sýnavýna girme hakkýný elde etmiþ, 25 nisan 2007 de yaptýðýmýz sevk eylemi sayesinde milli bayramlarda ve sevkli olunan günlerde ücret kesilmesi
önlenmiþtir.
Bütün bu gerçekler ortada iken sendikacýlýðýn yüz karasý olan bir grup hala eðitim çalýþanlarýnýn haklarýný savunma yerine yalan vaatlerle kandýrmaya çalýþmakta,
onurlu, gururlu, vakur, küçük hesaplar peþinde olmayan eðitim çalýþanlarýný hafife almaktadýrlar.
Eðitim çalýþaný arkadaþým artýk herkesin durumunu öðrenmiþ, yapýlan vaatlere ve yalanlara kanmamýþtýr kanmayacaktýr.
Eðitim çalýþaný onurludur kendi geleceðini,çocuklarýnýn ve ülkenin geleceðini bir müdürlük, bir müdür yardýmcýlýðý, bir tayin ve atama için satmamýþtýr satmayacaktýr.
Birçok yalan vaatlere “Müslüman'ýn yalan söylemeyeceði”ni bildiði için kanarak giden arkadaþlarýmýz da oluk oluk sendikamýza geri dönmektedir.
Hasan Sabbah'ýn yalancý cennet vaatleri nasýl tutmamýþ, ona inanan kimse kalmamýþsa yarýn yalancýnýn mumu da sönecek; dün olmayan, bugün hormonlu büyüyen
sendika yarýn olmayacaktýr.

SEYÝT AlÝ KAPLAN

GENEL MALÝ SEKRETER

HASAN SABBAH'IN FEDAÝLERÝ
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TÜRKÝYE'DE OKULLAR ALARM VERÝYOR
enel Baþkan Ýsmail KONCUK, sendikamýzýn
yaptýðý “Türkiye'de Okullarýn Mevcut Durumu”
konulu anketin sonuçlarýný kamuoyuna açýkladý.G

1 Haziran 2008 Pazar günü Ýçkale Otel'de kahvaltýlý bir
basýn toplantýsý düzenleyen Koncuk anketin ibretle
incelenmesi gereken sonuçlarý ortaya koyduðunu
belirterek, yetkililerin ivedi tedbirleri hayata geçir-
melerini istedi. Genel Baþkan Koncuk basýn açýklama-
sýnda þunlarý söyledi:

“Türk Eðitim-Sen, Türkiye'de okullarýn mevcut
durumunu tespit edebilmek amacýyla Türkiye genelinde 
bir anket çalýþmasý gerçekleþtirdi. 24 ilde ( Ankara,
Ýstanbul, Ýzmir,Adana, Bursa, Kocaeli, Eskiþehir, Konya,
Afyon, Kayseri, Kütahya, Antalya, Mersin, Hatay,
Samsun, Zonguldak, Ordu, Malatya, Erzurum,
Gaziantep, Adýyaman, Mardin, Þanlýurfa, Batman) 3 bin
540 öðretmen ve idareci ile yapýlan anket çalýþmasýnda
ülkemizde ilköðretim ve ortaöðretim kurumlarýnýn
ihtiyaçlara cevap veremediði sonucu ortaya çýktý.
Buna göre, ankete katýlanlarýn yüzde 65.7'si ilköðretim,
yüzde 33.5'i ortaöðretim kurumlarýnda görev
yapmaktadýr.Ankete katýlanlarýn yüzde 61.6'sý öðretmen,
yüzde 22.7'si müdür yardýmcýsý, yüzde 15.6'sý da müdür 
olarak görev yapmaktadýr.
Eðitimcilere illerindeki okullarda bir sýnýfta ortalama kaç
öðrencinin eðitim-öðretim gördüðü sorusunu yönelttik.
Buna göre ankete katýlanlarýn yüzde 11.1'i 15-25, yüzde 
41.4'ü 26-35, yüzde 32'si 36-45, yüzde 13.8'i de 46-60
öðrencinin bir sýnýfta eðitim-öðretim gördüðünü belirtti

ÖÐRETMEN VE ÝDARECÝLERÝN YÜZDE 81.7'SÝ
OKULLARDA ÖÐRETMEN AÇIÐI, YÜZDE
87.3'Ü OKULLARDA FÝZÝKÝ MEKAN VE ALT
YAPI YETERSÝZLÝÐÝ OLDUÐUNA ÝNANIYOR
Ankete katýlan eðitimcilerin yüzde 81.7'si okullarda
öðretmen açýðý olduðunu ifade ederken, yüzde 18.2'si
okullarda öðretmen açýðý olmadýðýný dile getirmiþtir.
Öðretmen ve idarecilerin yüzde 87.3'ü okullarda alt yapý
ve fiziki mekanlarýn yeterli olmadýðýný düþünürken,
yüzde 12.7'si yeterli olduðuna inanmaktadýr.
Ankete katýlan eðitim çalýþanlarýnýn yüzde 57.9'u görev
yaptýðý kurumda kütüphane olduðunu belirtirken, yüzde 
42'si okulunda kütüphane bulunmadýðýný ifade etmiþtir.
Öðretmen ve idarecilere göre okullardaki kütüphaneler
de yetersizdir. “Okulunuzdaki kütüphane yeterli mi?”
sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde 71.5'i “hayýr” cevabý 
verirken, yüzde 28.4'ü “evet” demiþtir.
Ankete katýlan eðitimcilerin yüzde 61.5'i görev yaptýðý
okulun bilgisayar destekli eðitim verdiðini söylerken,
yüzde 38.4'ü okulunda bilgisayar destekli eðitim
olmadýðýný belirtmiþtir.
Ankette, okullarda bilgisayar baþýna düþen öðrenci
sayýsýnýn da ne kadar olduðu sorusuna cevap aradýk.
Buna göre müdür, müdür yardýmcýsý ve öðretmenlerin
yüzde 30.1'i 5-15, yüzde 26.3'ü 16-35, yüzde 14.6'sý 36-
50, yüzde 6.8'i 51-70, yüzde 3.3'ü 71-85, yüzde 11.4'ü de
85'den fazla derken; yüzde 7.2'si ise okulunda bilgisayar
bulunmadýðýný ifade etmiþtir.

ÝDARECÝLERÝN YÜZDE 84.5'Ý OKULUNDA
SPOR SALONU, YÜZDE 54.4'Ü DE DÝÐER SOS-
YAL AKTÝVÝTELER ÝÇÝN SALON BULUNMA-
DIÐINI ÝFADE EDÝYOR
Anketten okullarýn spor salonu açýsýndan da yetersiz
olduðu sonucu ortaya çýktý. Ankete katýlanlarýn yüzde
84.5'i okulunda spor salonu bulunmadýðýný belirtirken,
yüzde 15.4'ü okulunda spor salonu bulunduðunu
söylemiþtir. Yine ankete katýlan eðitimcilerin yüzde
54.4'ü okulunda sosyal aktiviteler (müzik, tiyatro v.b.)
için salon bulunmadýðýný ifade ederken; yüzde 39.8'i
okulunda sosyal aktiviteler için bir salon, yüzde 3.4'ü de 2
salon bulunduðunu belirtmiþtir. Öðretmenlere ve
idarecilere okullarýnda tepegöz, mikroskop, slayt, deney
araçlarý ve bu araçlarý kullanacak laboratuarlar olup,

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 50.7'SÝ
OKULLARDA ELEKTRÝK, SU, YAKIT PARA-
LARININ ÖÐRENCÝLERDEN TOPLANAN PA-
RALAR, KAYIT PARALARI VE ÖÐRETMEN VE
ÝDARECÝLERÝN KENDÝ OLANAKLARINDAN
ÖDENDÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR
Öðretmen ve idarecilerin yüzde 49.2'si ilindeki okullarda
elektrik, su, yakýt paralarýnýn il özel idare müdür-
lüklerinin bütçelerinden, yüzde 35'i öðrencilerden
toplanan paralardan, yüzde 12'si kayýt paralarýndan,
yüzde 3.7'si ise öðretmen ve idarecilerin kendi
olanaklarýndan ödendiðini belirtmiþlerdir. Öðretmen ve
idarecilerin yüzde 54.5'i okulunda kadrolu hizmet-
li/temizlik personeli bulunduðunu söylerken, yüzde
45.4'ü okulunda kadrolu hizmetli bulunmadýðýný ifade
etmiþtir. Okullardaki hizmetlilerin sayýsý ise oldukça
yetersizdir. Birçok kalabalýk okulda sadece bir ya da iki
hizmetli görev yapmaktadýr.

ÝDARECÝLERÝN YÜZDE 11.9'U TUVALETÝ
BULUNMAYAN OKULLAR OLDUÐUNU, YÜZDE
36.3'Ü OKULLARDAKÝ TUVALET SAYISININ
ÝHTÝYACI KARÞILAMADIÐINI, YÜZDE 43.8'Ý
DE OKULLARIN HÝJYENÝK ORTAMA SAHÝP
OLMADIÐINI BELÝRTÝYOR
Ankette “bulunduðunuz bölgede tuvaleti bulunmayan
okullar var mý?” sorusunu da yönelttik. Buna göre idareci
ve öðretmenlerin yüzde 11.9'u tuvaleti bulunmayan
okullar olduðunu belirtirken, yüzde 88.1'i tuvaleti
bulunmayan okul olmadýðýný ifade etmiþtir. “Okulu-
nuzda tuvalet sayýsý ihtiyacý karþýlýyor mu?” soruna ise
ankete katýlanlarýn yüzde 63.6'sý “evet” derken, yüzde
36.3'ü “hayýr” cevabýný vermiþtir. Ankete katýlanlarýn
yüzde 92.3'ü okullarda þebeke suyu kullanýldýðýný
söylerken, yüzde 7.6'sý þebeke suyu kullanýlmadýðýný
belirtmiþtir.
Ankete katýlanlarýn yüzde 43.8'i okullarýn hijyenik
ortama sahip olmadýðýný düþünürken, yüzde 38.7'si
okullarýn kýsmen hijyenik ortama sahip olduðunu,

yüzde 17.3'ü ise okullarýn hijyenik olduðunu ifade
etmiþtir. Okullarýn hijyenik yapýya sahip olmadýðýný
düþününlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre,
yüzde 48'i personel yetersizliðinden, yüzde 35'i okullara
yeterli ödenek ayrýlmadýðýndan, yüzde 8.6'sý okul
yönetiminin duyarsýzlýðýndan dolayý okullarýn hijyenik
ortama sahip olmadýðýný belirtmiþtir. Bu soruya diðer
cevabý verenlerin oraný ise yüzde 8.3'tür.

ÝDARECÝ VE ÖÐRETMENLERÝN YÜZDE 14'Ü
OKULLARDA SULARIN DÜZENLÝ AKMA-
DIÐINI, YÜZDE 40.3'Ü ÝSE OKULUNDA SU
DEPOSU OLMADIÐINI ÝFADE EDÝYOR
Ankete katýlanlarýn yüzde 86'sý okullarda sularýn düzenli
olarak aktýðýný söylerken, yüzde 14'ü sularýn düzenli
olarak akmadýðýný belirtmiþtir. Ankete katýlanlarýn
yüzde 59.6'sý okulunda su deposu olduðunu ifade
ederken, yüzde 40.3'ü okulunda su deposu olmadýðýný
belirtmiþtir.
Anketten çýkan sonuçlar oldukça dikkat çekicidir.
Ülkemizde okullar ne yazýk ki ihtiyaçlara cevap
verememektedir. Öðrenciler, öðretmenler, idareciler zor
koþullarda eðitim-öðretim yapmaktadýr. Oysa eðitim
kurumlarýmýz çaðýn gereklerine uygun, ihtiyaçlara
cevap verecek nitelikte olmalýdýr. Aksi taktirde ne
öðrenciler ne de eðitimciler saðlýklý bir eðitim-öðretim
yapamaz. Okullarýn kapanmasýna kýsa bir süre kala
yaptýðýmýz bu anket çalýþmasý umuyoruz ki, yeni eðitim-
öðretim yýlýnda eksikliklerin giderilmesi noktasýnda yol
gösterici olur.”
Kamuoyuna saygýyla duyurulur.
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olmadýðýný da sorduk. Buna göre ankete katýlanlarýn
yüzde 36.7'si “var ancak sýnýrlý sayýda” derken; yüzde
35.2'si bu tür ders araçlarýnýn olduðunu, yüzde 27.9'u ise
ders araçlarýnýn olmadýðýný dile getirmiþtir.
Öðretmen ve idarecilere göre okullarda ders araç-gereç
sayýlarý da yeterli düzeyde deðildir. Ankete katýlanlarýn
yüzde 52.5'i okullarda ders araç-gereçlerinin yetersiz
olduðunu, yüzde 34.8'i kýsmen yeterli olduðunu, yüzde
12.5'i ise yeterli olduðunu dile getirmiþtir.
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SENDÝKACILIK VE SOYTARILIK

MUSTAFA KIZIKLI

Tarihte "Soytarý" geleneði önce Ýngiltere'de ortaya 
çýkmýþ, sonra Fransa'ya, oradan da Ýtalya ve
Polonya'ya sýçramýþtýr. Literatürdeki yerini ise
Shakespeare'in oyunlarýnda almýþtýr. Shakespeare
oyunlarýnda "Soytarý" tiplemesini, kralýn her
söylediðini onaylayan, zaman zaman gerçeðe
benzer þeyler söyleyen, türlü yalakalýk ve
madrabazlýklar yapan "politik" bir sembol olarak
yansýtmýþtýr.

Soytarýlýk geleneðine 1646 da Kral Charles
tarafýndan son verilmesine raðmen Türkiye'de
azimle devam ettirilmektedir. Siyasi ortamlardan
kurumsal yapýlara, çalýþtýðýnýz iþ ortamýndan
yönetim kademelerine, þöyle bir düþündüðünüzde
soytarý geleneðini sürdüren epeyce zevat
gözünüzün önünde canlanacaktýr.

Sendikacýlýk alaný da son yýllarda soytarýlardan
mahrum kalmadý. “Hak aramak, hak mücadelesi
vermek gibi ciddi bir iþte nasýl soytarýlýk yapýlýr?”
demeyin. Ben de yapýlamayacaðýný düþünürdüm
ama þahit oldum ki bal gibi yapýlýyor. Þöyle bir
düþünün bakalým; yalakalýk yapmayý, yalan
söylemeyi, münafýklýk yapmayý, kendini kral sanan
siyasilere, iktidara yaðcýlýk yapmayý huy edinmiþ
ve bunu da sendikacýlýk diye yutturmaya çalýþan ne
kadar asalak soytarý var etrafýnýzda?

Hangi sendikadan ve sendikacý geçinenlerden
bahsettiðimi hemen anladýnýz deðil mi?

Bu “soytarý” lafýný ben uydurmadým. Ýktidarýn
önemli bir siyasetçisinin odasýnda görüþme
sýrasýnda çýktý ortaya. Sayýn siyasetçi itirafta
bulunuyor ve aynen þöyle diyor; “ Biz bunlara
iktidarýn bütün nimetlerini önlerine serdik, her
türlü desteði verdik. Fakat bunlar soytarý.
Bunlardan bir halt olmaz. Bunlar sendikacý da
olamazlar, yetkili metkili de olamazlar. Kerameti
kendilerinden bilip þýmardýlar, edepsizleþtiler. Biz
bunlardan ümidi kestik. Randevu istiyorlar,
randevu bile vermiyorum….” Doðru söze ne denir?
Sadece tebessüm ettik.

Ýþte onlar, þu günlerde üye sayýmýz arttý diye
ahmakça bir sevinç ve gurur gösterisinde
bulunuyorlar. Üstelik yetkili sendika olmalarýnýn
hayal olduðunu bile bile “Kakasýnda boncuk
bulmuþ çocuk gibi” seviniyorlar. Zavallýlar…

utandýklarý, vicdanen rahatsýz olduklarý için
gelmediðini göremiyorlar.

Oysa ayný siyasi destek, ayný idari destek baþka bir
sendikaya verilmiþ olsa, o sendika bunlarýn 6 yýlda
yaptýklarý toplam üyeyi bir yýlda yapardý. Hem de
soytarýlýkla deðil, sendikacýlýkla yapardý. Üstelik
sendikacýlýðýn kalitesini de bu kadar düþürmezdi.

Eðitim çalýþaný arkadaþlarýmýzla istiþare edebilmek
maksadýyla Türkiye'nin hemen her yerini dolaþýp
toplantýlar yapýyor, okul ve kurum ziyaretlerinde
bulunuyoruz. Gittiðimiz kurumlarda sýkça kar-
þýlaþtýðýmýz manzarayý aktarmak istiyorum.

Öðretmenler odasýnda toplantý halindeyken
katýlanlarý selamladýktan sonra, kimlerin bir
sendikaya üye olduðunu soruyor, sendika üyesi
olanlara, hangi sendika üyesi olduðunu ayýrt
etmeden, öncelikle örgütlü olmayý seçtikleri için
kendilerine teþekkür ediyoruz. Fakat dikkat çekici
bir nokta; hemen her okulda bazý kiþiler “Biz
sendika üyesiyiz sendikamýzda þu” demekten
çekiniyor, utanýyor, kabahatli birinin tavýrlarýyla
oturuyorlar. Malum sendikaya üye olduklarýný
diðer arkadaþlarý söylüyor. Bu arkadaþlarýn
sendikalarýný öðrenince hak veriyoruz öyle ezik
durmalarýna. Sadece üye olanlar deðil, o malum
sendikada yönetici olanlar da ayný eziklikle
duruyorlar karþýmýzda. Babasýndan azar iþitecek
çocuk gibi.

Zoraki sohbet baþlatýyor, soruyoruz;
Sendikanýzýn çalýþmalarýndan memnun musunuz?
Her biri, diðeri konuþsun diye bekliyor. Derin bir
sessizlik…
Sendikanýz sizin için hiç kazaným elde etti mi?
Þahýs düþünüyor, bir þey bulamýyor.

Hiç hukuk mücadelesi yaptý mý, sizin lehinize 
kazandýðý bir dava var mý?
Yok..!
Hiç sizin haklarýnýz için eylem veya gösteri yaptý 
mý?
Cýk..!
Üye olmanýz için size verdikleri sözlerden hiç 
birini tuttular mý?
Hayýr..!
Sendikanýzýn etnik dillerde eðitim, öðrencilerin 
Ýstiklal Marþýna katýlmasýný kaldýrma talebi ve 
çeþitli bölücü talepleri olduðunu, “Andýmýz”daki 
“Türküm” kelimesinden rahatsýz olduðunu, 
doðuda PKK destekçiliði yaptýðýný, bu konuda 
deklarasyonlar yayýnladýðýný biliyor musunuz?
Utançtan kýzarma belirtileri…
Sendikanýzýn Atatürk'e düþman 
olduðunu,“Cumhuriyet devrimlerine aykýrý” 
faaliyetlerinden dolayý yargý önünde olduðunu 

biliyor musunuz?
Panikle beraber, kýzgýnlýk, kendi sendikasýna
hakaret kelimeleri…
E peki güzel kardeþim, niye üye oldun bu
sendikaya?
Falancanýn hatýrý, filancanýn baskýsý, idarecinin
tehdidi vs.vs. Her sebep var ama hak arama,
sendikacýlýðýn temel felsefesi, haksýzlýkla
mücadele, dik duruþ, þimdiki ve gelecek nesillere
olan sorumluluktan dolayý üye oldum þeklindeki
sebeplerden birini bile duyamýyoruz.

Okullarda bu durum devam ederken, sendikal
alanda kaliteyi sýfýrýn altýna düþürmüþ bazý
soytarýlar, hallerine bakmadan, utanmadan her
edepsizliði yapmaya devam ediyor.

Her sene “Bu sene yetkiliyiz, üç-beþ üye daha
yaparsanýz kesin yetkiliyiz, Türk Eðitim-Sen'i
geçtik” gibi türlü yalanlarla insanlarý kandýrýp
kimine baský yaparak, kimine menfaat sözü
vererek üye kaydetmenin derdine düþüyorlar, ama
sonuç her sene deðiþmiyor, Türk Eðitim-Sen açýk
ara önde yetkili oluyor. Çünkü eðitim çalýþanlarý
ilkesizliðe, kalitesizliðe, edepsizliðe pirim
vermiyor.

Avcýmýz avlanmaya çýkar daða, tepeye. Bir bakar
ki bir ayý karþýsýnda. Çeker tüfeðini ateþler ama
tüfek tutukluk yapar. Ne yapsýn; kaçmaya baþlar,
ayý da peþinde. Ayý yakalar bunu, bir güzel döver.
Avcýmýz hýrs yapar vuracaktýr illa ki bu ayýyý. Bir
müddet sonra bir daha görür ayýyý, çeker tüfeði,
basar tetiðe yine tutukluk yapar. Bizim ki kaçar, ayý
peþinde, yakalar ayý bunu bir daha döver. Avcýmýz
iyice hýrslanmýþtýr illa ki vuracaktýr bunu, takýlýr
ayýnýn peþine, görür, çeker tüfeði, basar tetiðe yine
tutukluk yapar, ayý bunu bir daha yakalar bir daha 
döver. Bu olaylar tekrarlanýr gün boyunca.
Artýk avcýnýn dayanacak gücü kalmamýþtýr, hayat
meselesi olmuþtur bu, son bir defa daha bakar ayý
karþýsýnda, çeker tüfeði, basar tetiðe ve yine
tutukluk yapar. Ayý yakalar bunu ve dile gelir, der 
ki:
-Ya kardeþim avcý mýsýn, soytarý mýsýn be ?!

Ýktidarýn kýrýk bastonunu tüfek sanan soytarýlara
ithaf olunur.
Son söz;
Bu yazýyý muhatabýnýn kalitesine uygun yazmaya
çalýþtým.
Yarasý olanýn gocunma hakký bakidir.

GENEL TEÞKÝLATLANDIRMA SEKRETERÝ

Ýlksan seçimlerinde bu üye sayýsýnýn niye sandýða
yansýmadýðýný, eylem veya gösteri için niye alana
insanlarý indiremediklerini, en basitinden; internet
sitelerinin niye ziyaret edilmediðini, yerlerde
süründüðünü düþünmüyorlar. Yaptýklarý toplan-
týlara birbirinin fotokopisi gibi bir avuç kimsenin
ve yalaka menfaatperestin katýldýðýný, diðer zoraki
üyelerin kendileriyle o ortamda bulunmaktan
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SAÐLIK MESLEK LÝSELERÝNDE 
SORUNLAR BÝTMÝYOR

ilindiði üzere Saðlýk Meslek Liseleri,
bu ülkenin saðlýk eðitimi veren en
önemli kurumlarýndan biridir.B

Türkiye'de yýllardan beri saðlýk eðitiminin
öncülüðünü yapan bu okullarýmýz, saðlýk
eðitimi alanýnda önemli hizmetler vermiþ ve
çok sayýda nitelikli insanlar yetiþtirmiþtir.
Saðlýk Meslek Liseleri bu anlamda, Türki-
ye'nin saðlýk alanýna katkýlarý ile bilinen
okullarýdýr. Bu okullarý baþarýlý kýlan, adýndan
söz ettirenler hiç þüphesiz buralarda çalýþanlar
olmuþtur. Bu çalýþanlara ne kadar teþekkür
edilse azdýr. Hal böyle iken teþekküre layýk bu
insanlar, son zamanlarda hak etmedikleri
muameleyle karþýlaþmýþlardýr.

Saðlýk Meslek Lisesi çalýþanlarý daha çok,
Milli Eðitim Bakanlýðý'na devredildikten
sonra sorunlar yaþamaya baþlamýþlar, maðdur 
olmuþlardýr. Bu sorunlarýn baþýnda, atama, yer
deðiþtirme, ekonomik ve özlük haklarý
gelmektedir. Bu okullarda çalýþan öðret-
menlerden bazýlarý, ihtiyaç fazlasý gösterilerek
2008 yýlý kýþ ortasýnda, Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn keyfi uygulamalarý neticesinde
resen, istek dýþý il dýþý atamalara tabii
tutulmuþlardýr.

bazýlarýna verilmemiþtir. Koordinatörlük
görevi verilenlere ise 24 saat çalýþmalarý
karþýlýðýnda 15 saat ücret ödenmiþtir. Okullar
arasýndaki bu farklý uygulamalar çalýþma
barýþýný da bozmuþtur. Farklý uygulamalarýn
düzeltilmesi gerekir. Bu anlamda uygulama
birliði saðlanmalý ve koordinatörlükten tüm
öðretmenlerin yararlanacaðý þekilde yeni bir
düzenleme yapýlmalýdýr.

Saðlýk Meslek Liselerinde birçok konuda
uygulama birliði saðlanamamýþtýr. Bunlara
örnek koordinatörlük uygulamalarý göste-
rilebilir. Ayný branþta bazý öðretmenlere
koordinatörlük görevi verilip ücret alýrken,

Bakanlýða baðlý tüm okul ve kurumlarýmýzda
anlaþýlmaz uygulama deðiþiklikleri yaþan-
maktadýr. Sürekli yönetmelikler deðiþtiril-
mekte, ihtiyaca cevap verebilecek, uzun
ömürlü, yönetmelikler çýkarýlmamaktadýr.
Böyle olunca da, Milli Eðitim Bakanlýðý sorun
çözme yerine sorun üretme merkezi haline
gelmiþtir.

Saðlýk Meslek Liselerinde sorunlar bitmiyor.
Þimdi sýra, bu okullarda yýllarca görev yapan
yönetici olarak görev yapan, okul müdür ve
müdür yardýmcýlarýna gelmiþtir. Ýdareci olarak
görev yapan bu çalýþanlar, Saðlýk Bakanlýðýna
baðlý olarak çalýþtýklarýnda, genel idari
hizmetleri kadrosunda görev yapýyorlardý,
Milli Eðitim Bakanlýðý'na devri ile bakanlýk
yetkilileri, “bizde genel idari hizmetler
sýnýfýnda okul müdürü, müdür yardýmcýsý yok”
denilerek idarecilik görevleri üzerlerinden
alýndý, vekâleten görevlendirmeler yapýldý.
Bakanlýk devri ile birlikte, bu okullarda görev
yapan tüm çalýþanlar, yöneticiler dâhil

öðretim sýnýfýna alýndýlar. Bu durumda da
vekâleten yürütülen görevlerin asalete
geçirilmesiyle ilgili bir çalýþma gerçek-
leþtirilmedi. Sonuçta yýllarca bu okullarýn
sorunlarýný üstlenip, kahrýný çeken, sorum-
luluk alan bu çalýþanlar maðdur edildiler.
Bunlar yetmiyormuþ gibi, bunca emeði olan
bu yöneticilerin bugünde vekâlet görevleri

Milli Eðitim Bakanlýðý tüm uygulamalarý ile
çalýþanlarýn motivasyonu bozmuþtur. Çalýþan-
larýn þevkleri kýrýlmýþtýr. Çalýþanlarýn bakan-
lýða olan güvenleri sarsýlmýþtýr. Uygulamasý
fazla sürmeyen sürekli deðiþtirilen kararlar,
on binlerce çalýþanýn maðduriyetine sebep
olacak þekilde hazýrlanan ömrü fazla uzun
olmadan sürekli yargýdan geri dönen yönet-
melikler, idarecilik görevlerinin yirmi binleri
aþan rakamlarla geçici, vekâleten yürü-
tülmesi, okullarda ve öðretmenlere yönelik
þiddet olaylarýnýn artmasý bununla ilgili
tedbirlerin alýnmayýþý, görevden alýnmalar,
keyfi bir takým uygulamalarý gördükçe, Milli
Eðitim Bakanlýðýnda neler oluyor, sorusu

Birçok Saðlýk Meslek Lisesinde þu an,
yöneticilik görevlerini sürdürenlerin önceden 
asaleten, bakanlýk devri sonrasý vekâleten
görevlendirilenlerin yöneticilik görevleri iptal
edilmektedir. Bu kelimenin tam anlamýyla
ahde vefasýzlýktýr. Bu uygulama kanun ve
yönetmeliklere aykýrý bir uygulamadýr. Bir
çalýþan ancak bu kadar maðdur edilebilir. Bu

Evet, tüm bu olumsuzluklara karþý sorunlara
çözüm için, Milli Eðitim Bakanlýðýnda neler
oluyor diyerek sesimizi yükseltmenin, tam za-
maný gelmiþtir.

Yapýlan deðiþiklikle kazanýlmýþ haklar eðitim çalýþanlarýnýn elinden alýnmaktadýr. Öðretmenlik mesleði yok sayýlmak istenmektedir. Hal bu ki;
saðlýk hakký, beden ve ruh saðlýðý içinde yaþayabilmeyi isteme hakkýdýr. “Devlet, herkesin hayatýný, beden ve ruh saðlýðý içinde sürdürmesini
saðlamak….” Denilmek suretiyle Devletin, herkesin saðlýðýný saðlamakla görevli olduðu hususunda anayasal güvenceler belirlemesine
raðmen, saðlýk sebebiyle ders görevini yerine getiremeyen eðitim çalýþanýný mali haklarýnýn ellerinden alýnmasýný düzenleyen deðiþikliði,
hukuka aykýrý bulmaktayýz.
2008/13567 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine Ýliþkin Kararda DeðiþiklikYapýlmasýna Dair Kararda Karar Madde: 1/ (2) “Ayný Kararýn 16 ýncý maddesinin (b) bendinde yer alan “ve
bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çýkarýlmýþtýr.” Bu deðiþikliðin yürütmesinin
durdurulmasý ve devamýnda iptali için Danýþtay'a sendikamýzca dava açýlmýþtýr

EK DERS OYUNUNA DAVA AÇTIK
007/123999 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yapýlan deðiþiklilikte, öðretmen ve yöneticileri bir ay içinde dört kere ayakta tedavi amaçlý
sevk aldýklarýnda ücret kesintisi olmuyordu.10 Mayýs 2008 tarih ve 26872 Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 2008/13567 Sayýlý
Bakanlar Kurulu Kararý ile yukarýdaki düzenleme iptal edilmiþtir. Bu durumda kendisi, eþi ve çocuklarýnýn uzun bir hastalýða2

yakalanmalarý, refakat etmesi halinde, o gün var olan ders ücretlerinin tamamý kesilecektir. Bu þu demektir: “Eðitimciler hastalanmayýn eþiniz
çocuðunuz hastalýðýnda refakat etmeyin” anlamýna gelmektedir. Saðlýk tedavinizi hafta sonlarý, mesai sonrasý veya dersinizin olmadýðý
zamanlarda yapýn deniliyor.

6
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GENEL EÐÝTÝM VE SOSYAL ÝÞLER SEKRETERÝ

24 Mayýs 2008 günü Türkiye'nin dört bir tarafýndan gelen her yaþta ziyaretçilerle doldu taþtý Çanakkale. Bu ziyaretçilerin büyük bölümünü Türk 
Eðitim - Sen'in organizasyonunu üstlendiði “El Ele Çanakkale'ye” projesi kapsamýnda gelen ziyaretçiler oluþturdu. Uykusuz ve kilometrelerce yolculuktan
sonra Eceabat'ta buluþtuðumuz anne, baba ve gençlerde zerre yorgunluk hissedilmiyor, bir an önce rehberlerini alýp aziz þehitlerimizi ziyaret etmek, fatihalar
okumak için sabýrsýzlanýyorlardý.

Gençlerimiz için hazýrlattýðýmýz ve üzerinde þehitlerimizin adý yazýlý künyelerin ve El Ele Çanakkale'ye projesinin bir hatýrasý olmasý amacýyla
hazýrladýðýmýz tiþörtlerin daðýtýmý yapýldý. Ziyaret Mecidiye Tabyalarý ve Mecidiye Þehitliði ile baþladý. Rehberimiz anlattýkça gençlerin gözündeki heyecan
ve hayranlýk daha da artýyor sanki o günleri yaþýyorlardý.Gelen kafilerle þehitler abidesinde buluþtuk.Burada da þehitlerimiz için saygý duruþunda bulunduk ve
coþkuyla istiklal marþýmýzý söyledik.Günün anlamý ile ilgili duygu yüklü konuþmalar yapýldý.Yahya Çavuþ anýtý ve Ertuðrul koyu ziyareti ardýndan 57. alay
þehitliðinde bir araya geldik. Burada 81 ilden ve Türk cumhuriyetlerinden getirilen toprakla iki çýnar aðacý diktik. Çýnar Türk figürasyonunda devleti temsil
eder. Yapýlmak istenen; Türkiye Cumhuriyeti'nin mayasý olarak kabul edilen Çanakkale'nin Türklük bilincindeki önemini vurgulamaktýr.Türk Eðitim-Sen
Ýstanbul–5 no'lu þubeye baðlý Avcýlar ilçesinde üyemiz ve ayný zamanda profesyonel daðcý olan Bilgehan OVA, Allahuekber Daðlarý týrmanýþý sýrasýnda
askerlerimizin þehit olduðu araziye bayrak örtmüþtür. Bu bayrak 57. Alay Þehitliði'nde bir þehidimizin kabrine örtülerek, böylece Sarýkamýþ þehitlerinin
selamýný Çanakkale þehitlerine ileterek onlarý manevi huzurda kucaklaþtýrmýþ olduk. Ziyaretin sonuna doðru ilk defa gelenler neden daha önce gelmediklerini
kendi kendilerine sorar oldular.

Avustralya baþbakaný bir ziyaretinde; Çanakkale savaþlarýnýn kendilerini koloni ruhundan çýkarýp milli kimliðe bürüdüðünü itiraf ediyor ve
Çanakkale'yi Çanakkale'de savaþan ülkelerin dönüþümlü yönetmesini dahi teklif edecek kadar cüretkâr davranabiliyor.

Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ön sözü olarak tanýmlanan bir destan, okul sýralarýndan cepheye ülkelerini, namuslarýný, onurlarýný
korumak için koþturan kýnalý kuzularýn yazdýðý bir destan.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi:"TÜRK ÇOCUKLARI ECDADINI TANIDIKÇA, ONA SAHÝP ÇIKTIKÇA YÝNE ÇOK BÜYÜK
ÝÞLER YAPACAKTIR.” Bizlere düþen dünyaya gelen her çocuðu o ruhu, o heyecaný yaþamasý için en az bir defa destan yazýlan, tarihe not düþülen yerleri,
Çanakkale'yi geçilmez yapan aziz þehitlerimizi ziyaret ettirmektir.

Bu milletin ve bu ülkenin üzerine sürekli oyunlar oynanýyor. Tuzaklar kuruluyor. Ýnsanlarýmýz Kürt-Türk, Alevi- Sünni gibi kavramlarla kavgaya ve
ayrýþmaya sürüklenmeye çalýþýlýyor. Çanakkale ruhu, gençlerimizin bu oyunlara gelmemesini saðlayacak bir  güçtür. Çünkü kara topraðý vatan yapan aziz 
þehitlerimiz orada Türkü- Kürtü,Alevisi - Sünnisi ile yan yana yatýyor. Onlar bize bu vataný omuz omuza þehit olarak emanet ettiler.

Çocuklarýmýzý, özellikle televizyonlar ve oyuncaklar vasýtasýyla sahte ve sanal kahramanlara uyandýrýlan hayranlýktan, onlarýn olumsuz etkilerinden,
kendi tarihimizin gerçek kahramanlarýný tanýtabilirsek kurtarabiliriz. Kurtarmak zorundayýz. Çünkü biliyoruz ki “Milli benliðini bilmeyen milletler baþka
milletlere yem olurlar.” Bu sebeple çocuklarýmýzýn atasýný ve kendini tanýmasý adýna ciddi çalýþmalar yapmak, projeler üretmek zorundayýz.

Ýl gezilerimizde, okul ziyaretlerimizde birçok soruya muhatap oluruz. Bu sorulardan biride; sizin diðer sendikalardan farkýnýz nedir? Ýþte fark. EL
ELE ÇANAKKALE'YE projesi gibi bir projeyi ancak ve ancak Türk Eðitim –Sen düþünür ve uygular. Ve bu proje Türk Eðitim –Sen mensuplarýnda
Edirne'den Þýrnak'a, Van'dan Ýzmir'e ayný heyecaný, ayný duygularý uyandýrýr. Türk Eðitim-Sen bazý bölücü ve sarý sendikalar gibi Diyarbakýr'da ayrýAnkara'da
ayrý, Urfa'da ayrý Bartýn'da ayrý ses çýkarmaz ve söz söylemez. Türk Eðitim-Sen'in söylediði söz ülkemizin birliði ve dirliði, eðitim çalýþanlarýnýn mutluluðu ve
huzurunu hedef alýr. Çünkü varlýk sebebi budur.

El Ele Çanakkale'ye projesine emeði geçen tüm dostlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Þehitlerimizi bir kere daha minnetle, þükranla yâd
ediyorum. Ruhlarý þad, mekânlarý cennet olsun!

EL ELE ÇANAKKALE'YE
l Ele Çanakkale'ye” Büyük ve heyecan uyandýran bir projenin adý. Birçok iþ yaparsýnýz çok azýndan haz alýrsýnýz ve huzur duyarsýnýz. Tahmin
ediyorum ki bu projeyi gerçekleþtiren bütün þubelerimizin yöneticileri ve emeði geçenler bu hazzý ve iç huzuru yaþadý.E“

Üyelerimizin göreve iadeleri ile ilgili mahkeme kararý için bakýnýz:

2- Afyon Lisesi Müdür Yardýmcýsý iken yazýþma kurallarýna uymadýðý gerekçesiyle Müdür Yardýmcýlýðýndan alýnýp ayný okula çoðrafya
öðretmeni olarak atanan Hüseyin ERTAÞ için sendikamýz aracýlýðý ile açýlan dava sonucunda Afyon Ýdare Mahkemesi göreve iade kararý
vermiþtir.
Mahkeme kararý için bakýnýz:

http://www.afyon.tesweb.org/dyn_files/sites/48/files/989.pdf
http://www.afyon.tesweb.org/dyn_files/sites/48/files/988.pdf

http://www.afyon.tesweb.org/dyn_files/sites/48/files/985.pdf

ÝKÝ HUKUK KAZANIMI DAHA
1- Ýki üyemizin mahkeme kararý ile görevlerine iadesi
Afyonkarahisar Merkez Ýlçe Hisarbank 100. Yýl Ýlköðretim Okulu Müdürü Mesut AYTEN ve Müdür Yardýmcýsý Mehmet BOZDEMÝR
tarafýndan öðrenci not ortalamalarýnýn internet ortamýnda e-okul sistemine hatalý girilmesi sonucunda hiç kimse maðdur olmamasýna (hatalarýný
kendileri anlayýp düzeltmelerine) raðmen yapýlan soruþturmada görevlerinden alýnarak baþka okula tayinleri çýkarýlmýþtýr. Bilahare adý geçen
üyelerimiz yargý yoluna gitmiþ ve yargý sonucu görevlerine iade edilmiþlerdir. lbuki ayný hatayý yapan baþka okul yöneticileri için iþlem tesis
edilmemiþtir.
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Memur-Sen Erzurum Ýl Temsilciliði tarafýndan Þubat 2007 de TOKÝ ile
anlaþma yaptýklarýný ve Mayýs 2007 de konutlarýn yapýlmaya baþlanacaðý
yazýlý basýn yoluyla tüm kamuoyuna ilan edilmiþ, TOKÝ'den konut almak
isteyenlerden peþinat toplanmaya baþlanmýþtýr.

Konut almak isteyenlere Türkiye Finans Katýlým Bankasý adres gösterilmiþ
ve bu bankada kendi adlarýna (MEMUR-SEN adýna) açýlan hesaba para
yatýrýlmasý istenmiþtir. Burada dikkat edilecek husus peþinat olarak
toplanýlan paralar Toplu Konut Ýdaresi'ne ait hesap deðil MEMUR-SEN
konfederasyonunun kendi açtýrdýðý hesaptýr. Yani paralar TOKÝ'ye deðil
MEMUR-SEN'e yatýrýlmýþtýr. Konut sahibi olma hevesi ve hayali ile
yaklaþýk 500 kiþi peþinat adýyla bu sendikanýn hesabýna para yatýrmýþtýr.
Konut sahibi olmak isteyenlere gerçekler anlatýlmamýþ sadece ve sadece
üye yapmak adýna yalanlar söylenmiþtir.

Ýki yýldýr bu yalan tüm kamu çalýþanlarýna süslenerek anlatýlmakta ucuz
hesaplar yapýlmaktadýr. Bu tuzaða düþen kamu çalýþanlarý, bizleri aramakta
ve içerisine sürüklendikleri duruma yetkililerin çözüm bulmasý
istemektedir.

Toplu Konut Ýdaresi tarafýndan Erzurum'da yaptýrýlacak konutlarýn
miktarlarý ve þartlarý açýklanmýþ olup Memur-Sen'in yalanýný ortaya
çýkarmýþtýr. TOKÝ yaptýðý açýklamada hiç kimseye ve hiçbir kuruluþa
ayrýcalýk göstermediðini, hiç kimseye farklý bir fiyat tarifesi
uygulamadýðýný herkese eþit davrandýðýný bildirmiþtir. TOKÝ'den konut
almak için Memur-Sen üyesi olmanýn hiçbir etkisi ve avantajý
olmadýðý, konut almak isteyen herkese eþit davranýlacaðý ve kura
yöntemi ile konut sahiplerinin belirleneceði duyurulmuþtur.

TOKÝ'nin Erzurum'da yaptýracaðý 504'ü alt gelir gurubu, 312 adedi
de üst gelir gurubu konutlarýnýn satýþ þartlarý ve koþullarý

de ilan edilmiþtir. Bu ilanda Memur-Sen ile herhangi
bir protokol yapýldýðý belirtilmektedir. Memur-Sen üyelerine avantaj 
saðlayýcý tek bir kelime bulunmamakta aksine konut almak isteyenlere
eþit davranýlacaðý ilan edilmiþtir.

TOKÝ tarafýndan yapýlan resmi açýklama MEMUR-SEN tarafýndan
kamu çalýþanlarýna söylenen yalaný ortaya çýkarmýþtýr.

Memur-Sen Erzurum Ýl Temsilcisi Zinnur ÞÝMÞEK 25 Nisan 2007 de
yaptýðý basýn toplantýsýnda, “Memur-Sen ve Erzurum Büyükþehir
Belediyesi iþbirliði çerçevesinde Memur-Sen üyelerine Yýldýzkent'de
TOKÝ tarafýndan konut imkâný saðlandýðý ve arsa tahsis edildiði, iki hafta 
sonra protokol imzalanacaðýný, konutlarýn 45–50 bin YTL arasýnda
fiyatlarýnýn olacaðý, toplam 1500 üyenin faydalanacaðý konutlar için Mayýs
2007 de protokol imzalanacaðý, konut yapýmýna baþlanacaðý ve konutlarýn
11 ayda teslim edileceði” söylenmiþtir. Ne yazýk ki, bu yalan balonu 2 yýl
þiþirilmiþ ve nihayetinde patlamýþtýr.

www.toki.gov.tr

Tüm kamu çalýþanlarý þu sorulara sizden cevap beklemektedir
�����TOKÝ'den ev yaptýracaðýz gidin para yatýrýn dediðiniz Türkiye Finans 
Katýlým Bankasý'ndaki hesap numarasý size mi ait yoksa TOKÝ'ye mi?
�����25 Nisan 2007 de kamuoyuna duyurduðunuz Yýldýzkent'de yapýmýna
baþlanýlan konutlar ne zaman teslim edilecek?

Þimdi soruyoruz; sayýn Zinnur ÞÝMÞEK bu yalaný daha ne kadar devam
ettirmeyi düþünüyor? Zaten zor koþullarda yaþayan kamu çalýþanlarýný ev
hayali ile ne zamana kadar kandýrmayý düþünüyorsunuz? Sayýn ÞÝMÞEK
takke düþtü kel göründü. TOKÝ konut satýþ þartlarýný açýkladý ve yalanýnýz
ortaya çýktý. Eþantiyon daðýtýr gibi daðýttýðýnýz evler sadece ve sadece
yalandan ibaretmiþ, yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanarmýþ. Sizin
mumunuz da söndü artýk sorumluluðunuzun bilincinde olun ve gereðini
yapýn.

Müfit BAYRAKTAR
Erzurum 1 No'lu Þube Baþkaný

Bombalar yaðmur gibi yaðdýðýnda,
Silahlar atýldýðýnda,
Çanakkale de savaþýrken düþmanla
Ama gereksizdi korkmak,
Ben vataným için savaþýyordum.

Ana, ben ölürüm burada
Ama þehit olurum ya
Ondan kormuyorum iþte
Özledim sizi ama
Vatanýmý özlemektense,
Sizi özlerim daha iyi.
Zaten þehit olmaya geldim ya anne
Sakýn aðlama olur mu?
Burada bombalar patlarken de
Ninni söyleyiþini duyabiliyorum.
Burasý çok soðuk anne,
Hep titriyorum.
Dönemeyeceðimi biliyorum.
Beni bekleme anne.
Oðlunla gurur duy
Baþýn dik “Þehit oldu” de

Ýþte bunlar dökülür
Bu satýrlar dökülür parmaklarýndan
þehitlerimizin
Bu anlam dolu satýrlar

Bana gelince
Ben bir ölüyüm artýk
Ama kefene sarýlmýþ bir ölü deðil,
Ben bir þehidim.
Hiç de üzgün deðilim öldüðüm için
Vatanýmýn topraklarýnda yatarken,
Pamuktan bir yatakta yatar gibi huzurluyum.
Asker kýyafetimle
En mutlu insanlardan bile mutluyum.

Geride býraktýðýnýz mutluluklar
Sizi umutla bekleyenler,
Kalbindeki görememe korkusu.
Yýldýrýr bazen insaný
Evet, yýldýrýr
Ama ben yýlmadým,
Kimse yýlmadý
Türk ordusu yýlmadý

ÖLÜMÜ GÖRDÜNÜZ MÜ?
Damla DALMAN
7/D 419
“18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma
Günü” ile ilgili Türkiye genelinde 
düzenlenen þiir yarýþmasýnda, Ýstanbul ili 
birincisi Pendik Öðretmen Ýbrahim Öztürk 
Ýlköðretim Okulu'ndan Damla DALMAN'ýn 
þiiridir.

emur-Sen "Bize üye olanlarý ev sahibi yapýyoruz, bizim
sendikamýza üye olmazsanýz TOKÝ'den ev alamazsýnýz, TOKÝ
ile anlaþtýk, 3.000,00 YTL peþinat ve 200,00 YTL taksitle evM

sahibi yapacaðýz”, gibi aslý astarý olmayan mesnetsiz sözlerle 2 senedir
kamu çalýþanlarýnýn aklýný bulandýrarak üye yapmaktadýrlar.

Ölümü gördüm ben
Sizin görmediðiniz,
Tahmin edemeyeceðiniz ölümü.
Vatan için, gelecek için olan ölümü
Romantik bir “Ben öleceðim” i deðil
Kanlar içindeki ölümü.

Ýnsanlar acýyla önünüzde kývranýrken
Sizin gözünüzü kapayýp silaha sarýlmanýz
O kadar kolay deðildir aslýnda
Kendinizi siper etmeniz,
O kadar kolay deðildir aslýnda.

Bombalar patlýyor
Silahlarýn sesi doðal geliyor artýk
O ortam, acýyla kývranan insanlar
Sizi savaþma hýrsýyla dolduruyor.

Siz oraya ölmeye geldiniz,
Savaþmaya deðil,
Bunu biliyorsunuz
Sonunu bilerek savaþýyorsunuz

Orda uyku tutmaz insaný,
Ölmekten korktuðu için deðil
Sevdiklerini düþündüðü için
Yarým yamalak yazmanýzla
Kalemi elinize alýrsýnýz.
Birden þair oluverirsiniz
Sunarsýnýz sevdiklerinize en içten duygularýnýzý....

Ardýma hiç bakmadým
Kalbime onlarý unut dedim
Þimdilik unut 
Savaþýrken unut

TOKÝ VE MEMUR-SEN GERÇEÐÝ
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Halen yürürlükte olan uygulamada en fazla iki dersten zayýfý olan öðrenciler bir üst sýnýfa sorumlu
geçebilirken, sözkonusu taslak bu sayýyý altýya çýkarýyor. Ayrýca üç dersten baþarýsýz olan öðrencilerin
girebildiði ortalama yükseltme sýnavýna, yeni düzenlemeyle sýnýrsýz giriþ hakký tanýnacaktýr.,

Ancak Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnýf geçme yönetmeliðinde yapacaðý deðiþikliðe eðitim
çalýþanlarýndan büyük tepki geldi. Ortaöðretimde sýnýf geçme sisteminde deðiþikliðe gidilmesinin
gerekli olduðunu düþündüklerini belirten Türk Eðitim Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, sýnýf geçme
sisteminde öðretmenin etkisinin azaltýlmasýnýn ise önemli olumsuz sonuçlar doðurabileceðine iþaret etti.
Koncuk, “Siz sýnýf geçme sisteminde, öðretmenin öðrenci üzerindeki etkisini sýfýrlarsanýz, eðitim-
öðretimi bir karmaþaya sürükleyebilirsiniz. Yeni sýnýf geçme sistemi, öðrencinin, öðretmenin etkisini
hissedeceði þekilde yeniden düzenlenmelidir. Aksi halde verilecek eðitimden verim alýnamayacak ve
baþarý düzeyi yükseltilemeyecektir. Öte yandan, öðretmen etkisinin azaltýlmasýyla eðitim ortamýnda
disiplinsizliklerin önüne geçilemeyeceði ve þiddet vakalarýnýn artacaðý da unutulmamalýdýr.” þeklinde
uyarýda bulundu. Koncuk ayrýca, Bakanlýðýn eðitimcilerin iyi niyetli uyarýlarýný ve gerçek ihtiyaçlarý göz
önüne almasýný beklediklerini ifade etti.

SINIF GEÇMEDE ÖÐRETMEN ETKÝSÝ
ARTIRILMALIDIR

amuoyuna da yansýdýðý üzere MEB Orta Öðretim Genel Müdürlüðü, Orta Öðretim Sýnýf Geçme
Yönetmeliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Taslaðýný Talim ve Terbiye Kurulu
Baþkanlýðý'nýn onayýna sunmuþ bulunmaktadýr.K

“ARTIK DEMÝR ALMA GÜNÜ GELMÝÞ ZAMANDAN”

Liseden Fen Bölümü mezunu bir tarihçi olarak zevkle ve istekle 15-16 yýl fiilen Devlet Okullarýnda görev yaptýk. Alanýmýzla ilgili ve stratejik 
analiz sayýlabilecek materyallerle (sözlü, yazýlý, görüntülü) iç içe olduk.

Tarihten unutamadýðým tek sahne Osmanlý'nýn daðýlýþýdýr. Ýþgal gemilerinin Ýstanbul'a demirlemesi ve giderken Türk Padiþahýný da alýp
gitmeleridir.

Majestelerini (!) ve Ýngiliz Savaþ Gemisi Hazretlerini 90 yýl önceki yerinde görünce afalladým. Benim ülkemde, kaldýrýlan hanedanlýðýn deniz 
aþýrý Britanya içeri diþi temsilcisini hemi de ev sahibi olarak izleyince kroki vaziyetine düþtüm. Kendi kendime 10'a kadar saydým ve nakavtýma karar
verdim.

Bu noktada;
1 – Majestelerini (!) tebrik ediyorum; içimizdeki monarþi özlemini topraðýn derinliklerinden çýkararak toplumsal tatmine sebep olduklarý için.
2 – Savaþ Gemisi Hazretlerini tebrik ederim; çaktýrmadan büyük bir aleni iþgal acýsý yaþattýklarý için.
3 –Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül ve eþleri Hayrünnisa Gül Hanýmefendiyi tebrik ediyorum; giydikleri frak ve taktýklarý Ýngiliz

Niþanýyla þýklýklarý mükemmeldi. Elbette nezaketleri ve reveranslarý da..
4 – Güzide basýnýmýzý ve televizyonlarýmýzý tebrik ediyorum; Majestelerine (!) karþý en ufak bir saygýsýzlýðýn zerresine bile müsaade etmediler.

Ana Kraliçeye baðlýlýklarýný dolaylý dolaysýz her türlü yoldan sunmuþ oldular.
5 –Ýstanbul Halkýna teþekkür ediyorum; Güzellik, dans, buzaðý, domates vb. her türden 'Kraliçe' kelimesine gösterdikleri duyarlýlýk ve

avuçlarýnýn birbirine çarpýmýndan çýkan o lahuti sesi bize cömertçe yaþattýklarý için.
6 – Kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. MI 5 - 6 demeden Ýngiliz servisleriyle ortaklaþa sunduklarý güvenlik çok güzeldi. Biber gazlýk bir

klakson sesi bile duyulmadý.
7 –Manchester United'e çok teþekkür ediyorum; Þampiyonlar Ligi Finalinde bir baþka Ýngiliz takýmýný yenerek içimizdeki Ýngiliz

kompleksine son verdikleri için.
8 – Lise ve Üniversitemizdeki tüm tarih öðretmenlerime de teþekkür ediyorum; Kafamý 9 yerinden karýþtýrdýklarý ve 90 sene sonra bana bu

idraki bahþettikleri için.
9 – Hamdi Bey'e çok teþekkür ediyorum. Lades diyorum. Çok þükür diyorum, baþka da bir þey demiyorum.

lbette, “Tarih, tarihçilere býrakýlmayacak kadar ciddi bir iþtir.” Elbette, tarih ve dil 'olmazsa olmaz'larýmýz arasýndadýr dedik.E Tarih benim için
ilkokul 4'te duvardaki Ýmparatorluk Haritalarýna bakmak, biraz da evdeki atlaslarýn ülke sýnýrlarýyla oynamaktý.

Süleyman PEKÝN

Bilindiði üzere, 5450 Sayýlý Kanun ile Turizm Eðitim Merkezleri (TUREM) Turizm ve Kültür
Bakanlýðý'ndan alýnarak Milli Eðitim Bakanlýðý'na geçiþleri saðlanmýþtýr.

Ancak bu merkezlerde görev yapan eðitim çalýþanlarý ivedilikle çözülmesi gereken bir takým
problemleri yaþamaktadýrlar.

Turizm Eðitim Merkezlerinde görev yapan eðitim çalýþanlarý; ek ders ücretleri, eðitim öðretim
tazminatý, sözleþmelerinin feshi, sosyal, ekonomik ve mali haklarýnýn iyileþtirilmemesi gibi konularda
sorunlar yaþamaktadýrlar. Tüm bu sorunlarýn çözümü amacýyla sendika olarak, Milli Eðitim Bakanlýðý'na
karþý Ankara 11. Ýdare Mahkemesi nezdinde, 2008/1244 E.Sayýlý Dosya ile idari dava açmýþ
bulunuyoruz.

TURÝZM EÐÝTÝM MERKEZLERÝ (TUREM) PERSONELÝNÝN
SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN DAVA AÇTIK

TEBRÝK

Sanatseverlerin ve basýnýn büyük ilgi
gösterdiði serginin açýlýþýný T.C.Köln
Baþkonsolosu Kemal DEMÝRCÝLER ile
T.C.Berlin Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝP
Genel Baþkaný Sadi ARSLAN yaptý. Üyemiz
Ceylan Karaata'yý kutluyor baþarýlý çalýþ-
malarýnýn devamýný diliyoruz.

urgutlu Türk Eðitim Sen üyele-
rimizden Turgutlu Samiye Nuri Sevil
Ýlköðretim Okulu Teknoloji ve Ta-T

sarým öðretmeni, ayný zamanda Tezhip
Sanatçýsý Ceylan KARAATA'nýn hazýrlamýþ
olduðu 60'a yakýn eser ALMANYA'nýn
KÖLN þehrinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
(DÝTÝP) Merkez Konferans salonunda sanat
severlerin beðenisine sunuldu.
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Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail
KONCUK, Bakan ÇELÝK'e eðitim çalýþanlarýnýn
sýkýntýlarýný ve taleplerini içeren bir dosya sundu.
Genel Baþkan KONCUK, yeni çýkarýlan Yönetici
Atama Yönetmeliði'ne dikkat çekerek, bu konuyla
ilgili taleplerini daha önce bakanlýk birimlerine
ilettiklerini ve eksikliklerin giderilmesini istedik-
lerini kaydetti. Sýnýf geçme yönetmeliðinde yapýlacak
deðiþikliðe de deðinen KONCUK, disiplinsizlik
konusunda önemli sorunlarýn yaþandýðýný, altý zayýfla
sýnýf geçmenin eðitim sisteminde yeni bir gevþekliðe
yol açacaðýný savundu.

Milli Eðitim Bakaný Hüseyin ÇELÝK ise,
mevcut sistemin önemli kaynak israfýna neden
olduðunu belirterek, bu duruma çözüm bulmaya
amaçladýklarýný söyledi. Bakan ÇELÝK, yeni ÖSS
sistemi ile ilgili kararýn, Haziran ayýnda geniþ
katýlýmla yapýlacak bir toplantýda alýnacaðýný açýkladý.
Öte yandan sendikanýn sunduðu dosyada ifade edilen
talep ve önerilerin de deðerlendirileceðini belirtti.

Milli Eðitim Bakaný Hüseyin ÇELÝK'e 
sunduðumuz rapor ektedir.

EÐÝTÝM ÇALIÞANLARININ VE
EÐÝTÝM SÝSTEMÝMÝZÝN
GÜNDEMDEKÝ GENEL SORUNLARI

Yetkili sendika olmamýz nedeniyle Bakan-
lýðýmýzla “Kurum Ýdari Kurulu” toplantýlarý yapýl-
makta ve bu kurulda tüm konular detaylý bir þekilde
görüþülmektedir. Þahsýnýzýn sendikamýzý ziyareti
vesile görülerek, eðitim çalýþanlarýnýn ve eðitim
sistemimizin gündemde olan bazý konularý baþlýklar
halinde aþaðýda açýklanmýþtýr.

24/04/2008 tarihli Resmi Gazete'de
yayýmlanan “Eðitim Kurumlarý Yöneticileri
Yönetmeliði” konusunda eðitim çalýþanlarý arasýnda
rahatsýzlýklar oluþmuþtur. Daha önce yayýnlanmýþ 4
yönetici atama yönetmeliðinin yargýdan döndüðü
düþünüldüðünde, beþinci bir iptalin sýkýntý yaratacaðý 
ortadadýr.

Bu sebeple; yönetmeliðin aþaðýda belirle-
diðimiz eksikliklerinin bir an önce giderilmesi, yaþa-
nan tereddütleri giderecek ve yeni bir sýkýntý oluþ-
masýný önleyecektir.

1- EÐÝTÝM KURUMLARI 
YÖNETÝCÝLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

1- 7 nci maddeye göre oluþturulmasý gereken
deðerlendirme komisyonlarýnda mutlaka sendika
temsilcileri bulunmalýdýr.

2- Deðerlendirme komisyonlarý sonuçlarý,
Ek-2 Yönetici Deðerlendirme Formu da dahil olmak
üzere internet yoluyla ilan edilmelidir.

3- Yönetmeliðin 9 uncu maddesinin 1 inci
bölümünde bulunan “Atama yapýlmasý planlanan
eðitim kurumlarýnýn …” ifadesinden, münhal
okullarýn duyurulup, duyurulmama yetkisinin atama
yapmaya yetkili makama býrakýldýðý endiþeleri
oluþmaktadýr. Maddenin daha da netleþtirilerek
“Münhal bulunan tüm eðitim kurumlarýnýn
yöneticiliklerine …” ifadesiyle deðiþtirilmesi yaþanan
endiþeyi önleyecektir.

a) Yönetmelik Maddeleri Yönünden;

“(1) 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayýlý Resmî
Gazete'de yayýmlanan Millî Eðitim Bakanlýðý
Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Atama ve Yer
Deðiþtirme Yönetmeliði hükümlerine göre, müdür
yardýmcýlýðý için yapýlan seçme sýnavýný kazanan
adaylar, sýnavlarýn geçerlik süresi ile sýnýrlý olmak
kaydýyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
müdür yardýmcýlýðýna atanmak üzere baþvur-
malarý halinde kendi aralarýndaki sýnav puaný
üstünlüðüne göre öncelikle atanýrlar.”

hükmünün; “müdür yardýmcýlýðý için yapýlan
seçme sýnavýný kazanan adaylar, sýnavlarýn
geçerlik süresi ile sýnýrlý olmak kaydýyla” ibaresi,
hak, hukuk, kamu yararý ve hizmetin gereði ilkelerine
uygun deðildir.

Çünkü, bahis konusu sýnavlarýn geçerlilik
süresi 11/01/2004 tarihli yönetmeliðe göre 2 (iki) yýl 
olarak belirlenmiþtir.

Bu sýnavlar, 26/03/2005 ve 30/06/2006
tarihlerinde yapýlmýþtýr. Geçerlilik süresi dolan
26/03/2006 sýnavýndaki bazý sorularýn iptali için
açýlan davada Ankara 4.Ýdare Mahkemesi'nin
26.06.2007 günlü, 2005/921 esas ve K:2007/1661
sayýlý kararýyla bazý sorularýnýn iptal edilmesi
nedeniyle sýnav sonuçlarý 18/01/2008 tarihinde
yeniden deðerlendirilmiþtir.

Daha önceki deðerlendirmede kaybettiði
halde yeni deðerlendirmeye göre 4.448 öðretmen de
bu sýnavý kazanmýþtýr. Bu öðretmenlerin sýnav
geçerlilik süresinin yönetmelikte düzenlenmediði
görülmektedir.

Söz konusu 26/03/2006 ve 30/06/2006
tarihli Müdür Yardýmcýlýðý Seçme Sýnavlarýný göz
önüne aldýðýmýzda, 04/03/2006 tarihli Yönetmelik
deðiþikliðinin bazý maddeleri iptal edilmiþ ve idarece
13/04/2007 tarihli Yönetmelik yürürlüðe konul-
muþtur.

Bu yönetmeliðin de bazý maddelerinin iptali
sonucunda çýkarýlan 24/04/2008 tarihli Yönetmeliðe 
kadar geçen süreçte, yönetmeliðe iliþkin iþlemler
yargý kararlarý gereði idare tarafýndan durdurul-
duðundan, sýnav kazanan bu öðretmenlerin baþvuru
yapmalarýna dahi olanak verilmeden geçerlilik süresi
dolmaktadýr. Bu durum bu öðretmenlerin hak kaybý
anlamýna geleceðinden sýnavlarýn geçerlik süresi ile
sýnýrlý olmak kaydýyla ibaresinin de iptali gerekmek-
tedir.
b) Ek 2 Yönetici Deðerlendirme 
Formu Yönünden;

Ödüllere verilen puanlar aþýrý derecede
yüksektir. Bilhassa, Takdir ve Teþekkür Belgelerine
verilen puanlar azaltýlmalýdýr.

 Ceza olarak verilen puanlar azaltýlmalýdýr.
Kurucu Müdür olarak görev yapanlara
verilen 5 puan 2'ye düþürülmelidir.
Vekil ve asýl yöneticiler arasýndaki puan

farklýlýðý artýrýlmalý, vekaleten geçirilen sürelere
verilen puan asaleten görev yapanlarýn puanýnýn %
50'sini geçmemelidir. Çünkü; Danýþtay 2.Dairesinin
2006/558 Esas No ve 28/02/2007 tarihli K2007/782
nolu kararýnda;
“Vekâleten görevlendirme hizmet gereði yapýlan
geçici bir uygulama olup, söz konusu kadrolara
yasal koþullarý taþýyanlarýn atanmasý suretiyle
sona erdirilmesi esastýr. Buna göre vekâleten
atanan personel, gerekli nitelikleri taþýmýþ olsa
dahi vekâlet edilen kadro/pozisyon unvanýnýn
kazanýlmýþ hak olarak görülmemesi, vekâlet
edilen sürenin de müdürlükte geçirilmiþ gibi
deðerlendirilmemesi gerektiði tartýþmasýzdýr.”
denilmektedir.

illi Eðitim Bakaný Hüseyin ÇELÝK, Türk
Eðitim-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
Bakan ÇELÝK, Türk Eðitim-Sen GenelM

Baþkaný Ýsmail KONCUK ve Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri ile görüþtü.
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4- Yönetmeliðin 16 ncý maddesinin 1 inci
bölümünün “b” bendine “Dönüþtürülme yoluyla
oluþan eðitim kurumlarýna …” ifadesinden sonra
gelmek üzere “ve 5450 sayýlý Yasayla devredilen
eðitim kurumlarýna …” ifadesi eklenmelidir.

5- Yönetmeliðin 18 inci maddesinin “c”
bendi kaldýrýlarak, örgütlenme hakkýnýn önünde engel
oluþturulmamalýdýr.

6- “Müdür yardýmcýlýðý sýnavýný kaza-
nanlarýn durumu” baþlýklý Geçici 2.maddesindeki;
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Eðitim kurumu yöneticiliklerinde görev-
lendirme olarak geçen süreler asaleten görev
yapanlara verilen puanýn %50'sini aþmamalýdýr.

Öðretmenliðin eðitim-öðretimimizin temeli 
olduðunu göstermek adýna her yýla verilecek puan 0,5
olarak deðiþtirilmelidir.

Görülen hizmet içi eðitimlerin ve eðitim-
öðretim alanýnda kitap yazanlarýn durumlarý puanla
deðerlendirilmelidir.

2- ATAMALARI ÝPTAL EDÝLEN 
ANADOLU LÝSESÝ ÖÐRETMENLERÝ

2005/73 nolu Genelge ile atamalarýAnadolu
Liselerine yapýlan 6.300 öðretmenin atamalarý yargý
tarafýndan iptal edilmiþtir. Bu öðretmenlerin mað-
duriyetlerinin önlenmesi bakýmýndan aþaðýdaki
tedbirlerin acil olarak alýnmasý gerekmektedir.

* Daha önce Anadolu Liseleri öðretmen
alýmý sýnavlarýna alýnmamýþ bu öðretmenlerimiz için
sýnav yapýlmalýdýr.

* Her ne kadar yargý tarafýndan iptal edilmiþ
bile olsa bu öðretmenlerimizin daha önce çalýþtýðý
süreler Anadolu Lisesinde çalýþmýþ olarak de-
ðerlendirilmeli ve yeni bir atama döneminde
deðerlendirilmelidir.

* Bütün bunlara raðmen maðduriyeti
giderilmeyen bu öðretmenlerimizin bulunduklarý
Anadolu Lisesinde kadroya alýnýncaya kadar geçici
görevlendirmeleri saðlanmalýdýr.

* Ýstekli olanlarýn istedikleri okullara norm
kadro fazlasý öðretmen olarak atanmalarý
saðlanmalýdýr.

* 2005/73 nolu Genelge doðrultusunda
atamalarý yapýlmýþ, ancak daha önce Anadolu
Lisesinde çalýþmýþ, sýnav kazanmýþ olanlarýn durumu
yeniden gözden geçirilmeli ve bu öðretmenler yargý
kararý kapsamý dýþýnda deðerlendirilmelidir.

* Valiliklerin söz konusu öðretmenlere
yönelik keyfi uygulamalarýna izin verilmemeli,
bulunduðu merkez dýþýnda ilçe ve beldelere atanmasý
engellenmelidir.

3- SÖZLEÞMELÝ ÖÐRETMEN 
UYGULAMASI

Sözleþmeli öðretmen alýmý neredeyse asal
atama þekline dönüþtürülmektedir. Ayný öðretmen-
ler odasýnda farklý statüde öðretmenler oluþmasý
eðitim çalýþanlarýný rahatsýz etmektedir. Tayin ve
nakillerinin neye göre yapýlacaðý belli olmayan,
görevde yükselme hakký bile bulunmayan sözleþ

4- ATAMA BEKLEYEN ÖÐRETMEN 
ADAYLARI

Eðitim Fakültelerini kazanmak için binbir
emek veren ancak, mezun olduktan sonra atamalarý
bir türlü yapýlmayan yaklaþýk 200 bin öðretmen
adayý bulunmaktadýr. Bakanlýðýn bu atama
politikasý ile 200 bin aday öðretmenin beklen-
tilerine cevap vermesi imkansýzdýr.

Geleceklerini göremeyen, geleceðe yöne-
lik plan yapamayan 200 bin gencimizin ülke
eðitimi için kullanýlacak enerjileri heba edilmek-
tedir. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Hükümet, bu
sýkýntýyý görmeli ve alýnacak öðretmen kontenja-
nýný ülke gerçeklerine uygun olarak artýrmalýdýr. Bu
sebeple, ÜCRETLÝ ÖÐRETMEN istihdamýna son
verilmeli, yerine yýllardýr atama bekleyen genç-
lerimiz kadrolu olarak atanmalýdýr.

5- EÐÝTÝM ÇALIÞANLARININ 
EKONOMÝK VE SOSYAL
PROBLEMLERÝ

a) Öðretmenlerimiz 2.300 YTL olan asgari
geçim standardýnýn yarýsý kadar bir maaþla geçinmeye
çalýþýrken, hizmetli, memur ve diðer personel 750-800
YTL maaþla geçimini sürdürmek zorunda kalmak-
tadýr.

Öðretmenlerimizin; geliþmiþ ülkeler seviye-
sinde veya asgari geçim tutarýnda bir gelire
kavuþturulmalarý, eðitim-öðretimimizin geleceði
açýsýndan büyük öneme haizdir.

b) Hizmetli ve memurlarýmýzýn; diðer
bakanlýklardaki personelin aldýðý gibi döner sermaye
geliri veya fon ve benzeri geliri olmamasý, EÞÝT ÝÞE
EÞÝT ÜCRET anlayýþý ile baðdaþmamaktadýr.
Hizmetli ve memurlarýmýzýn fazla çalýþma sürelerinin
her sekiz saatlik kýsmýnýn izne çevrilmesi uygulamasý
yerine fazla çalýþma sürelerinin mesai ücreti ile
deðerlendirilmesi, yaþanan maðduriyeti bir nebze de
olsa azaltacaktýr.

c) Milli Eðitim Bakanlýðý ile yaptýðýmýz
Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda karar altýna
alýnmasýna raðmen, eðitim-öðretim yýlý baþýnda
öðretmenlerimize verilen “Eðitim-Öðretime Hazýrlýk
Ödeneði”, hizmetli, memur gibi eðitim çalýþanlarýna
ödenmemektedir. Kurum Ýdari Kurulunda aldýðýmýz
kararýn hayata geçirilmesi ve “Eðitim-Öðretime
Hazýrlýk Ödeneði”nin uygun ölçeklerde bütün eðitim 
çalýþanlarýna verilmesi eðitim çalýþanlarýna
verdiðimiz deðeri gösterecek, iþ huzuru ve kalitesini
artýracaktýr.

d) Öðretmenlerimizin tayin ve nakillerinde
eþ durumu özrü önemsenmeli, aile bütünlüðüne dikkat
edilmelidir. Bugün aileleri parçalanmýþ binlerce
öðretmen bulunmaktadýr. Eþ durumu özrü, her þart
altýnda kabul edilmeli, zamana ve norm kadro
ölçülerine baðlý kalýnmaksýzýn uygulanmalýdýr.

e) Öðretmen dýþýnda kalan hizmetli,

f) Hizmetli, memur ve diðer personel için
görevde yükselme sýnavý acilen yapýlmalýdýr.

g) 11350 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile
hayata geçirilen ek ders esaslarý, gerek öðretmeler
gerekse il, ilçe milli eðitim müdürleri, þube
müdürleri, okul müdürleri, müdür yardýmcýlarý,
ilköðretim müfettiþleri ve diðer eðitim çalýþanlarý
yönünden yeniden düzenlenmelidir.

2007/19 sayýlý Genelge ile ortaya çýkan, ek
ders ve maaþ karþýlýðý derslerin hesaplanma yöntemi
eðitim çalýþanlarýnýn görüþleri doðrultusunda
yeniden deðerlendirilmeli, hizmet kayýplarýnýn
önlenmesi saðlanmalýdýr.

memur ve diðer personelin tayin ve atamalarý ile ilgili
bir yönetmelik bulunmamaktadýr. Söz konusu perso-
nelin tayin ve atamalarý bir kurala baðlanmalý ve bu
belirsizlik hali sona erdirilmelidir. Eðitim kurumlarýn-
da eðitim çalýþanlarý için öðretmenlere uygulananýn
benzeri bir norm kadro yönetmeliði uygulanmalý, her
eðitim kurumunun norm kadrosu uyarýnca personel
alýmý yapýlmalýdýr.

6- SINIF GEÇME SÝSTEMÝ
ÇALIÞMALARI

Sýnýf geçme sistemi ile ilgili deðiþiklik
çalýþmalarý son günlerde kamuoyunun tartýþmasýna
açýlmýþtýr. Öðrenci baþarýsýnýn artýrýlmasýna esas
olmak üzere, sýnýf geçmede öðretmen etkinliði
artýrýlmalýdýr. Borçlu geçilecek ders sayýsýnýn,
bugünkünden farklý olarak artýrýlmasý okullarýmýzda
disiplinsizliði artýracaktýr. Bunun yerine, sýnava
girilecek kalýnan ders sayýsýnýn artýrýlmasý daha
gerçekçi olacaktýr. Yýl içerisinde ve yýl sonunda yeni
sýnav dönemleri ihdas edilmesi ve her öðrenciye
birden fazla sýnav hakký verilmesi, öðrenci üzerin-
deki öðretmen etkisini artýracak ve her sýnav dönemi
öðrenci için yeni bir sýnýf geçme þansý olacaktýr.

Eðitim öðretimde öðrenci baþarýsýnýn
yükselmesi için eðitim kalitesinin artmasý büyük
önem taþýmaktadýr. Bunun için derslik baþýna düþen
öðrenci sayýsý azaltýlmalý, öðretmenin bir derste her
bir öðrenciye ayýracaðý süre artýrýlmalýdýr. Okullarý-
mýzýn fiziki yapýsý öðrencilerimiz açýsýndan her türlü
sosyal ve sportif etkinliði yapacak düzeye geti-
rilmelidir.

Tek baþýna sýnýf geçme sistemini deðiþtir-
mek bir çözüm deðildir. Bu sebeple, sýnýf geçme
sistemi ile birlikte, mesleki ve teknik eðitiminin orta 
öðretim içerisindeki oraný hýzla artýrýlmalý, mesleki
ve teknik eðitim özendirilmelidir. Bunun için ÖSS de
uygulanan adaletsiz ve ülke gerçekleriyle asla
baðdaþmayan katsayý uygulamasý bir an önce sona
erdirilmeli, ÖSS sistemi yeniden düzenlenmelidir.

Orta öðretim baþarý puanýnýn ÖSS siste-
mindeki etkisi artýrýlmalýdýr. Genel liselere giden
öðrenci sayýsýnýn bu kadar yüksek olmasý, bu
öðrencilerimizin üniversiteyi kazanamamasý duru-
munda, ülkemizin hiç bir becerisi olmayan milyon-
larca ümitsiz, iþsiz genç nüfusla karþý karþýya kalmasý
sonucunu getirecektir. Bu durum ülke geleceði için
büyük bir tehlikedir.
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-meli öðretmenler geleceðinden emin deðildir. Bu
psikolojik durum içerisinde saðlýklý çalýþmalarý,
verimli hizmet üretmeleri mümkün görül-
memektedir.

En kýsa sürede sözleþmeli öðretmen uygula-
masý kaldýrýlmalý ve mevcut olanlarýn kadroya

geçirilmeleri saðlanmalýdýr. Aðustos 2008 ayýnda ya-
pýlacak olan 10 bin sözleþmeli öðretmen alýmýnýn ip-
tal edildiði ve yerine kadrolu öðretmen atamasý yapý-
lacaðý kamuoyuna ilan edilmelidir.
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ANKARA 2 NO'LU
ÞUBE'DEN
ANNELER GÜNÜ 
KUTLAMASI

Müzik eþliðinde gerçekleþtirilen yemekli toplantýda konuþan Türk Eðitim-Sen Genel
Baþkaný Ýsmail KONCUK þöyle konuþtu: “Annelerimiz bizlerin ilk öðretmeni, ilk eðitimcileridir.
Annelik gibi ulvi bir görevi tanýmlamaya, anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalýr. Üzerimize titreyen,
hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayan, bizi baðrýna basan annelerimiz karþýlýk beklemeden sevmenin,
sevilmenin ne olduðunu göstermiþtir. Bizi þefkatli kollarýnda büyüten, kendinden bile esirgeyen,
koruyan, kollayan annelerimizin emeði, hakký asla ödenemez. Buna karþýn, böylesine özel ve
anlamlý bir günde 21. yüzyýl Türkiye'sinin ve tüm dünyanýn eðitimcilerini, bilim adamlarýný,
politikacýlarýný yetiþtiren, hepimizin ilk öðretmeni olan annelerimizin hak ettiði konumda olduðunu
söylememiz mümkün deðildir. Dolayýsýyla annelerimizin, kadýnlarýmýzýn zincirlerini kýrarak,
toplumsal ve siyasal hayatta “biz de varýz” diyebilmesi, her türlü istismardan uzak tutulabilmesi iyi
eðitilmiþ ve tam donanýmlý bireyler yetiþtirilmesine baðlýdýr. Zira iyi bir eðitim ile bütün kýsýr
döngüler kýrýlabilir ve ileriye dönük adýmlar atýlabilir.”

Ankara 2 No'lu Þube Baþkaný Server BÝLGE de, kadýnýn Türk toplumunda her zaman var 
olduðunu söyleyerek, “kadýn toplumda dirlik ve birliði saðlamada rol oynadýðý gibi, kültürümüzün 
gelecek nesillere aktarýlmasýna da büyük önem taþýmaktadýr” dedi. Kadýnýn padiþahýn yanýnda katun,
sosyal iþlerde sultan, iþyerinde hanýmefendi sýfatýyla anýldýðýný belirten BÝLGE, Türk toplumunda 
kadýnýn evin ve obanýn direði olduðunu vurguladý.

AKSARAY ÞUBESÝ
10 Mayýs Cumartesi günü saat Türk Eðitim-Sen Aksaray Þubesi tarafýndan
Anneler günü münasebetiyle bir kutlama programý düzenlendi. Hazýrlanan
programa iki yüzün üzerinde bayan eðitim çalýþaný katýlarak gönüllerince
eðlendiler.

“Dünyada hiçbir kadýn Türk kadýnýndan daha fedakar deðildir.” diyen büyük devlet adamý,
Cumhuriyetimizin kurucusu M.Kemal Atatürk ve “Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr.” diyen yüce
peygamberimi-zin(s.a.v.) sözleri biz Türk Eðitim-Sen'liler için bir düsturdur. Çocuðuna bir haram lokma
yedirmeyen,abdestsiz çocuðunu emzirmeyen, namusunu her þeyin üstünde tutan, kanýndan bir parça
olan çok sevdiði çocuðunu askere gönderirken “ Ya þehit ol, ya gazi!” diyebilen bir kadýn, ancak mübarek
Türk kadýný olabilir.Yüce dinimiz Ýslamla birlikte diri diri kuma gömülmekten kurtulan,1934'te
Atatürk'ümüz sayesinde seçme ve seçilme hakký verilen olmazsa olmazlarýmýz kadýnlarý-
mýzýn,ölümsüzlük þerbetini içerek bizler için kendilerini feda eden þehitlerimizi Allah'ýn izniyle
cephelere gönderen analarýmýzýn ellerinden öpüyor,günlerini kutluyoruz.

ürk Eðitim-Sen Kars Þubesi Kadýn Kollarý tarafýndan, 11 Mayýs 2008 Pazar günü “Daha
Güçlü Bir Türkiye'ye Doðru” adýyla yemekli anneler günü eðlencesi düzenlendi. Kadýn
Kollarý adýna açýlýþ konuþmasý Hüsnü M. Özyeðin Anadolu Lisesi Müdürü sn. FatmaT

Kaya tarafýndan yapýldý. Ardýndan Türk Eðitim-Sen'i ve Kars þubemizi anlatan sinevizyon
gösterisi sunuldu. Yaklaþýk iki yüz eðitim çalýþanýnýn iþtirak ettiði ve þiir ve þarkýlarla dolu dolu
geçen program oldukça beðeni topladý.

TÜRK EÐÝTÝM-SEN ANTALYA 2 NO'LU
ÞUBE ANNELERÝ UNUTMADI

KARS ÞUBESÝ ANNELER GÜNÜ
KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLEDÝ

ürk Eðitim-Sen Ankara 2 No'lu Þube Baþkanlýðý Anneler Günü dolayýsýyla Anadolu Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesi'nde bir kutlama gerçekleþtirdi. Kutlamaya; Türk Eðitim-Sen Genel
Baþkaný Ýsmail KONCUK, Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN,T

Ankara 2 No'lu Þube Baþkaný Server BÝLGE ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý.

ürk Eðitim- Sen Antalya 2 No'lu Þube Baþkanlýðý bayan eðitim çalýþanlarýnýn Anneler Gününü 
unutmadý. Manavgat'ta görev yapan 760 bayan eðitim çalýþanýna birer karanfil verildi. Bu önemli
günde Þube Baþkaný Fethi Kurt bir basýn açýklamasý yaparak þunlarý söyledi:T
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Bu yýl 5.si gerçekleþtirilen piknik gününe Tüm eðitim çalýþanlarý aileleri ile birlikte katýldý. Pikniðe
katýlanlara sendikamýzca kavurma, pilav, salata ve ayran ikram edildi.Yakýn bir zamanda kaybettiðimiz
Hacý Murat Baþkanýmýzýn acýsý yüreðimizde olduðu için programa müzik konulmadý.
Günün anlamýna uygun olarak bayan üyelerimizin anneler gününü kutlayarak güller daðýtýldý. Þube
yönetim kurulu olarak tüm üyelerimiz masalarýnda ziyaret edilerek katýlýmlarýndan dolayý teþekkür
edildi. Gelecek yýllarda buluþmak dileðiyle piknik sona erdi.

Türk Eðitim-Sen Mersin1 nolu þube

TÜRK EÐÝTÝM SEN MUÐLA ÞUBESÝ KADIN KOLLARININ
DAVETLÝSÝ OLARAK PSÝKOLOJÝK DANIÞMAN VE EÐÝTÝMCÝ
FATÝH KALKINÇ, “AÝLE ÝÇÝ EÐÝTÝM VE ÇOCUK EÐÝTÝMÝ”
KONULU SEMÝNER VERDÝ.

ile Ýçi Ýletiþim ve Çocuk Eðitimi” konulu seminerimiz geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Seminere Milli Eðitim Eski Müdürümüz Mustafa Aksan, Milli Eðitim Þube Müdürümüz Zeki 
Üstün, Marmaris,Bodrum, Köyceðiz ve Yataðan Ýlçe Temsilcilik Heyeti üyelerimiz ve birçokA

davetli katýldý.
Fatih Kalkýnç Türk Aile yapýsýndan ilginç örneklerle bizi bize anlattý ve izleyicilerin büyük beðenisini 
kazandý.

ürk Eðitim-Sen Mersin1 nolu þube tarafýndan düzenlenen Geleneksel Anneler günü ve
Hýdýrellez pikniði 11 Mayýs Pazar günü Kuyuluk çamlýðýnda saat 09.00-18.00 arasýnda 2000
kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.T

ANADOLU LÝSESÝ ÖÐRETMENÝ ADAYLARINA
ANKARA 3 NO'LU ÞUBEMÝZDEN KURS

nkara 3 No'lu Þube tarafýndan hazýrlanan Anadolu Liseleri Öðretmen Seçimi Kursu 25 Mayýs 
2008 Cumartesi günü Saat 12:00'de Genel Merkez hizmet binasý Atilla Þahin Konferans
Salonunda yapýlan ilk dersle baþlamýþtýr.A

Kursun açýlýþý Türk Eðitim-Sen Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Mustafa KIZIKLI, Ankara 3 No'lu
Þube Sekreteri Veli KESKÝN ve Þube Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Gökhan ÖZTÜRK tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir. Mustafa KIZIKLI yapmýþ olduðu konuþmada özetle; Türk Eðitim-Sen'in her
zaman eðitim çalýþanlarýnýn yanýnda olduðunu, eðitimciliðin sorumluluk duygusu en fazla olan ve

meslek ahlakýnýn, dolayýsýyla hakkaniyetin en fazla gözetildiði, liyakatin esas alýndýðý ve bununla da saygýnlýðýnýn her zaman korunduðu, yüce deðerler
manzumesini muhteviyatýnda bulunduran bir meslek olduðunu, eðitimsiz ve eðitimcisiz bir geleceðin düþünülemeyeceðini, Türk Eðitim-Sen'in de bu anlamda
faaliyet gösteren, eðitimcilerin özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, sosyal haklarýnýn zenginleþtirilmesi için çaba gösteren, ihtiyaç halinde de eðitim ve benzeri
faaliyetlerde de hizmet eden, bunun için de haklý olarak yetkiyi alan ve Türkiye'nin sendikasý olma baþarýsýný göstermiþ büyük bir kuruluþ olduðunu,Ankara 3 No'lu
Þube'nin daha önce düzenlemiþ olduðu Ýdareci Sýnavlarýna Hazýrlýk Kursu, Uzman Öðretmenlik Kursu etkinliklerinin baþlarýyla sonuçlandýðýný ve düzenlenen bu
kursta da katýlýmcýlara baþarýlý olmalarý noktasýnda faydalý olacaðýný belirtmiþ, kursun düzenlen-mesinde emeði geçenlere teþekkür ederek katýlýmcýlara baþarýlar
dilemiþtir.

ÝZMÝR'DE FUTBOL TURNUVASI
ürk Eðitim-Sen Ýzmir 3 No'lu Þube Baþkanlýðýnýn düzenlediði futbol turnuvasý sonuçlandý. 14
takýmýn katýldýðý turnuvada, Beden Eðitimi öðretmenlerinden oluþan Halit Bey ÝÖO. birinci
Ýzmir ÝYTE Ýdari Takýmý ikinci, Ýzmir Ýmam Hatip Lisesi üçüncü, Þube Yönetim KurulununT

takýmý da dördüncü oldu.
Ýzmir 3 No'lu Þube Baþkaný Adnan SARISAYIN ödül töreninde yaptýðý konuþmada, katýlýmcýlara
teþekkür ederek, turnuvamýzýn gelecek yýllarda da süreceðini söyledi. Öte yandan yine 3 No'lu Þube
baþkanlýðýnýn Anneler Günü münasebetiyle 11 Mayýs tarihinde düzenlediði pikniðe Genel Baþkan
Ýsmail Koncuk ve Genel Mali Ýþler Sekreter Seyit Ali KAPLAN da iþtirak etmiþtir. Buca Sarnýç'ta
düzenlenen pikniðe çok sayýda bayan üyenin katýldýðý gözlenmiþtir.



MALKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

Türk Eðitim-Sen Burdur Þubesi Hizmet
Binasý açýldý.

Açýlýþa Türkiye Kamu-Sen Genel
Baþkaný Bircan AKYILDIZ, Türk Eðitim-Sen
Genel Baþkaný Ýsmail KONCUK, Genel Mevzuat
ve Toplu Görüþme Sekreteri Musa AKKAÞ, Genel
Mali Sekreter SeyitAli KAPLAN ve Genel Eðitim
ve Sosyal Ýþler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN,
MHP il ve ilçe baþkanlarý, Burdur Belediye
Baþkaný ve çevre illerden gelen Türk Eðitim-Sen
Þube Baþkaný ve Yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte kalabalýk bir üye topluluðu katýldý.

Açýlýþta Isparta Mehteran Derneði
Mehter Takýmý da katýlýmcýlarý coþturan güzel bir
gösteri yaptý.

BURDUR HÝZMET BÝNAMIZ AÇILDI
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ürk Eðitim-Sen malkara temsilciliði tarafýndan her yýl düzenlenmekte olan artýk geleneksel hale
gelen piknikte malkara'lý eðitimciler stres atarak birlik ve beraberliklerini pekiþtirdiler.TBu yýl ki pikniðe Malkara Kaymakamý Salih Yüce, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mahir ÜNLÜ,

Ýlçe Emniyet Müdürü Süleyman Ateþ, Türk Eðitim-Sen Tekirdað Þube Baþkaný Muzaffer
DOÐAN,Yönetim Kurulu üyeleri Hakan ERAVCI , Ýsmail TURA , Okul Müdürleri ve aileleri ile
birlikte eðitim çalýþanlarý katýldý.

Türk Eðitim-Sen Ýlçe Temsilcisi Erdoðan ER ” Ülkemizin bugün dayanýþmaya, daha çok bir araya gelmeye ihtiyacý vardýr. Türk Eðitim-Sen bir
yandan hak mücadelesini yaparken diðer yandan da insanlarý bir araya getirerek, onlara yeni umutlar, yeni ufuklar vermeyi görevlerinden saymaktadýr.
Böyle birlik bütünlük amaçlý çalýþmalara daha caný gönülden katýlýyoruz.. Ýlçe temsilciliði olarak pikniðe katýlan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. Bu
büyük ilgi, istek bundan sonra ki etkinliklerimiz için  adeta bizi kamçýlamaktadýr” dedi

Türk Eðitim-Sen üniversite temsilcilerinden Yrd. Doç. Dr. Þemsettin Kýlýnçarslan; “Sendika
Temsilcilerinin faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Sendika Temsilciliði Büromuzu açýyoruz. Bütün
üniversite çalýþanlarýmýza hayýrlý uðurlu olsun. Bizlere her türlü desteði saðlayan Sayýn Rektörümüz
Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR'a huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum.” dedi.

Türk Eðitim-Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri ve Üniversite Temsilcisi Ýsmail Uzun da yaptýðý
konuþmada; “Hükümet Üniversitelere uyguladýðý psikolojik baskýyý bir an önce kaldýrmalýdýr. Daha

SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ'NDE  ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ AÇILDI 

EÐÝTÝM ÇALIÞANLARI FÝLEDE BULUÞTU
Türk Eðitim-Sen Afyon Þube Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Okul çalýþanlarý 4. Bahar Voleybol
Turnuvasý' sona erdi. Afyon Lisesi Kapalý Spor Salonu'nda yapýlan final maçý büyük heyecana neden
oldu. Okul çalýþanlarýnýn yanýnda aileler ve Türk Eðitim-Sen üyeleri final müsabakasýndan sonra
düzenlenen törene iþtirak ettiler. Yarý finalde rakibi Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu'nu 3-1'le geçen
Nurettin Karaman Ýlköðretim Okulu ve yarý finalde ÝhsaniyeAkören Ýlköðretim Okulunu 3-1'le geçmeyi
baþaran Ýscehisar Ýlköðretim okulu finalde karþýlaþtýlar. Finalde rakibini 3-1 yenen Ýscehisar Ýlköðretim
Okulu, Türk Eðitim Sen Afyonkarahisar Þubesi tarafýndan düzenlenen 4. Bahar Voleybol Turnuvasý'nda
þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Erol Özsoy, dereceye girenlere
kupalarýný takdim etti. Turnuvada Nurettin Karaman Ýlköðretim Okulu ikinci, Ýhsaniye Akören
Ýlköðretim Okulu da üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu.

niversite tarafýndan yetkili sendika Türk Eðitim-Sen'e tahsis edilen Sendika Temsilcilik Bürosu,
eski Güzel Sanatlar Fakültesi binasýnda 02.05.2008 Cuma günü saat 16.00'da yapýlan törenleÜhizmete açýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Ali Balaban

“Eðitimin önemli kademelerinden biri de üniversitelerdir. Bunun için üniversitelerimize gereken deðer 
verilmelidir. Türk Eðitim-Sen Isparta Þubesi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yetkili
sendikayýz. Öncelikle bu yetkiyi almamýzda bize güç veren üniversite çalýþanlarýmýza ve temsilcilerimize
teþekkür ederim.”dedi.

önceki hükümetler tarafýndan Üniversite çalýþanlarýna ek olarak verilen zamlar bu hükümet tarafýndan verilmemiþ, her konuda en maðdur edilen kurumlar 
Üniversiteler olmuþtur.” dedi. Açýlýþ töreninde yapýlan kýsa açýklamalarýn ardýndan Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Camuzcu ve SDÜ Personel Daire Baþ-
kaný ve Kurum Ýdari Kurulu Üyesi Þükrü Demirað Türk Eðitim-Sen SDÜ temsilcilik bürosunun hayýrlý uðurlu olmasý dileðinde bulunarak açýlýþ kurdele-
sini kestiler
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Türk Eðitim Sen Beykoz Temsilciliði'nin organize ettiði kahvaltýlý toplantý 11/05/2008 Pazar günü Çam
Altý Restaurant'ta yapýldý. Üyelerin aileleriyle birlikte katýldýklarý kahvaltýya katýlým oldukça yüksek
oldu. Kahvaltýda açýlýþ konuþmasýný Türk Eðitim Sen Beykoz Temsilcisi Atila YUMAK yaptý.Yumak
konuþmasýna günün anlam ve önemine yönelik olarak Anneler Gününü kutlayarak baþladý. Daha önce 
ülkenin tanýnmýþ kültür adamlarýný Beykoz'da aðýrlayýp çeþitli konularda konferanslar tertiplediklerini 
bu seferde üyelerini aileleriyle birlikte kahvaltýda aðýrlamak istediklerini belirtti.

BEYKOZ TEMSÝLCÝLÝÐÝ KAHVALTILI TOPLANTI DÜZENLEDÝ

TÝYATRO ETKÝNLÝÐÝMÝZ
BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ

Çanakkale Savaþlarýnda þehit olan kahraman
Mehmetçiklerimizin günümüz Türkiye'sinde
yaþanýlan olaylarý irdelediði "HEPÝNÝZDEN
DAVACIYIZ" adlý tiyatro oyunu katýlýmcýlar
tarafýndan beðeniyle izlenerek, ayakta alkýþlandý.

ürk Eðitim-Sen Çan Temsilciliði olarak
düzenlemiþ olduðumuz, Ýzmir Kültür
Sahnesi, Ýsmail GÜLNAR TiyatrosununT

sunduðu "RÜYAMDAKÝ SEVÝNÇ" adlý oyun 14
Mayýs Çarþamba günü öðleden önce Ýlköðretim
Okulu 1. kademe öðrencilerine, "HEPÝNÝZDEN
DAVACIYIZ" adlý tiyatro oyunu öðleden sonra
Ýlköðretim Okulu 2. kademe ve orta öðretim
kurumlarý öðrencilerine ve saat 21:00'de misafirle-
rimize ve tüm üyelerimize Ýstiklal düðün salonunda
oynandý.

Oyunu seçerken oyunun öðrencilere yönelik eðitici mesajlar vermesine dikkat ettiklerini ve buna
göre seçtiklerini bunun için Ýzmir Efsane Sahnesi Tiyatro Grubu'nun "Süt ile Müt" adlý oyunun
uygun olduðunu belirten Þube Baþkaný Yaþar Þahindoðan, "Oyun çocuklarýmýzýn hem eðleneceði
hem de eðitici mesajlar alabileceði konularý içeriyor" dedi. Ýki seans olarak öðrencilere yönelik
düzenlenen "Süt ile Müt" adlý tiyatro oyunu, yalan söylemenin zararlarýný anlatýyor.

Mum Iþýðý adlý tiyatro eseri ise Üyelere ve vatandaþlara yönelikti. Tiyatronun Konusu Þehitlik,
Gazilik ve Kýbrýs barýþ harekâtý ile ilgiliydi. Ýzleyicilerin etkilendiði tiyatroda duygulu anlar yaþandý.
Tiyatro oyunu beðenen vatandaþlar Türk Eðitim – Sen Kýrýkkale Þubesine Teþekkür ettiklerini dile
getirdiler.

KIRIKKALE ÞUBESÝNDEN
ÝKÝ TÝYATRO

ýrýkkale Þubesi tarafýndan öðrencilere ve Üyelere yönelik Ýzmir Efsane Sahnesi Tiyatro
Grubu'nun sahnelediði "Süt ile Müt" ve "Mum Iþýðý" adlý tiyatro oyunlarý sergilendi. Kültür
Merkezi Salonu'nda düzenlenen tiyatro etkinlikleri sabah 10.00 -15.00 ve 20:30 olmakK

üzere üç seans olarak sahnelendi. Ýzmir Efsane Sahnesi Tiyatro Grubu'nun "Süt ile Müt" adlý tiyatro
oyunu minik öðrencilerin büyük beðenisini topladý. Tiyatro Grubu oyuncularý zaman zaman izleyen
minik öðrencilere çeþitli sorular sorarak oyuna eþlik etmelerini saðladý. Minik öðrenciler,
oyuncularýn verdiði eðitici mesajlarý dikkatle izledi.

ÇERKEZKÖY ÝLÇE
TEMSÝLCÝLÝÐÝ'NDEN FUTBOL ÞÖLENÝ

ürk Eðitim-Sen Çerkezköy Ýlçe Temsil-
ciliði'nce düzenlenen ve geleneksel hale
gelen eðitimciler arasý futbol turnuvasýnýn 3.T

sü 8 Nisan Salý günü 12 takýmýn katýlýmýyla baþ-
layýp akþam muhteþem bir finalle sona erdi.
Turnuvada þampiyonluða FEM Dersanesi, Dursun
Etüt Merkezi'ni 3-0 lýk net bir skorla yenerek ulaþtý.
Kapaklý Gazi Ýlköðretim Okulu'nun 3. Halit Narin
METEM'in ise 4.olduðu karþýlaþmalarda eðitim-
ciler kýran kýrana bir mücadele sergilediler.

MALATYA
alatya Þube Baþkanlýðý Genel Toplu
Görüþme ve Mevzuat Sekreteri MusaMAKKAÞ'ýn da katýldýðý “Geniþletilmiþ

Ýstiþare toplantýsý” düzenledi. 3 Mayýs 2008
Cumartesi günü D.D.Y. Lokalinde saat 18:00'de
yapýlan toplantýya yönetim kurulu üyeleri, iþyeri
temsilcileri ve kalabalýk bir üye topluluðu katýldý.
Ayrýca toplantýda þube baþkanlýðý tarafýndan
düzenlenen “Bahar Turnuvasý Futbol Turnu-
vasý”nda dereceye giren Hanýmýnçiftliði
Ýlköðretim Okulu, Yazýhan Lisesi ve ÞKÖ Endüstri
Meslek lisesi'ne kupa ve ödülleri takdim edildi.
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Aydýn þubemiz tarafýndan düzenlenen Anadolu Liseleri Öðretmen seçimi kursu 27
Mayýs 2008 Salý günü Türk Ocaðý salonunda þube baþkanýmýz Rýdvan Naci DEVLÝ'nin açýlýþ
konuþmasýyla baþlamýþtýr.

Þube Baþkaný Rýdvan Naci DEVLÝ yaptýðý konuþmada Türk Eðitim SEN'in her zaman
eðitim çalýþanlarýnýn yanýnda olduðunu söyledi.Günümüzde layýk olanýn deðil yandaþ olanýn
önünün açýldýðýný belirten Rýdvan Naci DEVLÝ eðitimde liyakat prensibinin her þeyin önünde
olmasý gerektiðini ifade etti.Ayný kurslarýn Nazilli temsilciliðinde de açýlacaðýný belirtti.

Düzenlenen kursta Öðretmenlik Meslek Bilgisi, Ýnkýlap Tarihi ve Türkçe dersleri 20
Haziran 2008 tarihine kadar Salý,Çarþamba ve Perþembe günleri 18.00 – 20.00 saatleri arasýnda
verilecektir.Aydýndaki üyelerimizden Ýlyas ALTINDAÐ ve Necati KESER'in hazýrlamýþ
olduðu KPSS hazýrlýk kitap ve CD si ile soru bankasý kitaplarý da konulara uygunluðu
bakýmýndan kaynak teþkil etmektedir.

ANADOLU LÝSESÝ ÖÐRETMEN ADAYLARINA AYDIN ÞUBEMÝZDEN KURS

TEKÝRDAÐ ÞUBESÝ KURS DÜZENLEDÝ

Merkezi sistem sýnavý Almanca, Beden Eðitimi, Biliþim Teknolojileri, Biyoloji, Coðrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Fizik, Fransýzca,
Ý.H.L Meslek Dersleri, Ý.H.L. Meslek Dersleri Arapça, Ýngilizce, Kimya, Matematik, Müzik, Öðretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, Psikoloji, Rehber
Öðretmen, Resim Ýþ/Resim/ Görsel Sanatlar, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatý/Dil veAnlatým/Türk Edebiyatý alanlarýnda yapýlacaktýr.

Türk Eðitim-Sen Tekirdað þubesi olarak daha öncede Müdür Yardýmcýlýðý, Görevde yükselme sýnavlarýna hazýrlýk kurslarý açtýklarýný belirten Türk
Eðitim-Sen Tekirdað Þube Baþkaný Muzaffer DOÐAN: “2005/73 sayýlý genelge ileAnadolu Liselerine atanan öðretmenlerin atamalarý iptal edilmiþ eski görev
yerlerine dönmeleri istenmiþtir. Bu durumdaki öðretmenlerimizin maðduriyetlerinin önlenmesi için hukuksal mücadelemiz devam etmektedir. Bu süreç
devam ederken 28 Haziran 2008 tarihinde yapýlacak olan sýnavda baþarýlý olmak için geleneksel hale gelen kurslarýmýza bir yenisini daha katmak sendikamýz
için kaçýnýlmaz bir görevdir.” dedi. Türkçe, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi, Öðretmenlik Meslek Bilgisi derslerinden çok baþarýlý olacaklarýna inandýðýný
belirten DOÐAN, daha önceki kurslarda olduðu gibi yine seçkin bir öðretici kadrosu ile
kursiyer arkadaþlarýmýza hizmet sunmaktan mutluyuz” dedi.

lçe Temsilciliði tarafýndan 11/05/2008 tarihinde düzenlenen ANNELER GÜNÜ
etkinliklerine kalabalýk bir davetli topluluðu katýldý. Gecede Þehit Annesi Semine
EKÝZ 'e plaket verildi. Günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn ardýndanÝ

çeþitli etkinliklerle gece sona erdi

HASSA ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ
ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

ürk Eðitim-Sen Tekirdað Þubesi Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine öðretmen seçimi sýnavýna
hazýrlýk kursu açtý. Merkez Süleyman Paþa Ýlköðretim Okulu'ndaki kurs, hafta içi her gün saat 18:30-21:00 saatleri arasýnda 3 hafta süre ile
gerçekleþtirilecektir.T

nceki dönemlerde KBSY ve Görevde Yükselme ile ilgili hazýrlýk kurslarý düzenleyen ve takdir
toplayan  Türk Eðitim Sen Kütahya þubemiz bu konuda hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. 2008Öyýlýnda her türlü Anadolu Liselerine öðretmen alýmý için yapýlacak olan sýnava hazýrlýk amacýyla

üyelerimize yönelik bir kurs düzenlemiþtir.
26 Mayýs'tan 20 Haziran'a kadar devam edecek olan kurs; saat 19:30 -21:30 saatleri arasýnda þube binasýnda,
Cumartesi, Pazar hariç hergün devam edecektir.Yapýlan bu faaliyetler öðretmenlerimiz arasýnda memnuniyet
yaratmýþtýr.

Kütahya Þubemiz,her türlü Anadolu Liselerine öðretmen alýmý için
yapýlacak olan sýnava hazýrlýk kursu düzenlendi.

KIZ MESLEK LÝSELERÝNDE OKUL MÜDÜRLERÝNÝN TAKDÝR YETKÝSÝNE DURDURMA KARARI
illi Eðitim Bakanlýðý Kýz Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü'nün 10.12.2007 günlü 264/4872 Sayýlý Yazýsýnýn 2.Sayfasýnýn 2.paragrafýnda yer alan
“okul/kurum müdürünün önerisi üzerine valilikçe atama yapýlacaktýr.” Ýbaresi ile Ek-1 Alan/Bölüm Þefliklerinde Yapýlacak Deðerlendirme
Formu'nun “E-Okul/Kurum Müdürünün Takdiri:” baþlýklý bölümü hakkýnda Danýþtay 2.Dairesi 21.03.2008 gün ve 2008/23 Esas Sayýlý Karar ileM

atama yetkisinin kiþisel deðerlendirmeye açýk olmasý hukuken kabul edilebilir bir gerekçeye dayanmadýðý ve eþitsizlik yaratacak nitelikte bir içeriðe sahip 
olduðu, puanlamadan beklenen en uygun personelin seçimi amacýna da uygun olmamasý gerekçesi ileYürütmenin Durdurulmasýna dair karar verildi.
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enel Baþkan Ýsmail KONCUK,
Ýstanbul'un fethinin 555. yýldönümü
münasebetiyle bir açýklama yaptý.G

Fethin dünya tarihi için çok önemli bir köþe
taþý olduðunu vurgulayan Koncuk, “ 'Ya
Ýstanbul beni alýr, ya ben Ýstanbul'u' diyerek,
cihana düzen verme ülküsünü tüm dünyaya
ilan eden Fatih Sultan Mehmet; 555 yýl önce 
çaðlarý birbirinden ayýran büyük fetihle,
tarihe silinmemecesine mührünü vurmuþtur.
Tarihin seyrini deðiþtiren büyük fetih;
bilimin, taktiðin, savaþ stratejisi kabiliyetinin
ve Türk'ün büyük imanýnýn en bariz
göstergelerinden birisidir. Bu gurura vesile
olan Sultan Mehmet'i minnet ve duayla yad
ediyoruz.” þeklinde konuþtu.
Yüzyýllarca adaletle dünyaya hükmeden
kahraman ecdadýmýzýn mirasýnýn þuurunda
olduklarýný ifade eden Koncuk, “ Türk
eðitimcileri olarak, çocuklarýmýzý ve
gençlerimizi 21 yaþýnda Ýstanbul'u fetheden
Sultan Mehmet'in duygu ve ideallerine sahip
bireyler olarak yetiþtirmeyi bir görev olarak
kabul ediyoruz. Yürekten inanýyoruz ki,
muhtaç olduklarý kudreti damarlarýndaki asil 
kanda taþýyan Türk Gençliði, yeniden “Yeni
bir çað” açacak ve tekrar tarihe mührünü
vuracaktýr.” Dedi.

YA ÝSTANBUL BENÝ ALIR,
YA BEN ÝSTANBUL'U !

MÝLLETÝ MÝLLET YAPAN DÝLÝMÝZ TÜRKÇEMÝZ Mehmet BULUT

Karamanoðlu Mehmet Bey,13 Mayýs 1277'de “Bundan sonra hiç kimse kapýda, divanda, mecliste, seyranda Türk dilinden özge söz
söylemesin” diyerek Türkçe'ye sahip çýkma ve dilimizi baþka dillerin etkisinden kurtarma mücadelesini somut bir þekilde baþlatmýþtýr. Türk dili o
zamanlar olduðu gibi bugün de yabancý dillerin baskýsý, etkisi ve kuþatmasý altýndadýr.

Dil, bir milletin milli varlýðýnýn güvencesidir ve bu güvencenin baþka milletler tarafýndan verilmesi veya dýþardan satýn alýnmasý mümkün
deðildir. Dil, baþta kültür olmak üzere tüm milli deðerlerin gelecek nesillere taþýyýcýsý ve böylece devamlýlýðýný saðlayan baþlýca unsurdur.
Dolayýsýyla diline sahip çýkamayan bir millet yok olmaya mahkûmdur.
Dilimize yapýlan saldýrýlarýn nihai hedefi, milli bütünlüðümüzü sarsmaya yöneliktir. Bu noktada konuþtuðumuz, yazdýðýmýz dilimize sahip
çýkmalýyýz.

Çocuklarýmýza öncelikle Türkçe'yi öðretmeliyiz, okul sýralarýnda Türkçe okuyup yazmalarýný saðlamalýyýz. Oysa henüz Türkçe'yi tam
öðrenememiþ, ifade yeteneðini kazanamamýþ ilköðretim çaðýndaki çocuklarýmýzý yabancý dilde eðitiyoruz. Bugün, Ýngilizce, anasýnýfýna kadar
inmiþtir. Üniversite mezunu gençlerimiz dahi dilimizi, zenginliðiyle kullanacak donanýmdan yoksundur. Yabancý hayranlýðýnýn alabildiðine arttýðý
bir dönemde Türkçe'nin ikinci plana atýldýðýný görmek biz eðitimcileri oldukça üzmektedir. Korkarýz ki, Karamanoðlu Mehmet Bey'in kemikleri
sýzlamaktadýr. Kendimizi geliþtirmeye, bilgi daðarcýðýmýzý artýrmaya karþý deðiliz ama kendi zenginliklerimizi kültürümüzü yaþamadan
öðrenmeden taklide yönelmemiz bizleri üzmektedir.

Ay yýldýzlý bayraðýmýza sahip çýktýðýmýz gibi, ses bayraðýmýza yani Türkçemize de sahip çýkmayý bilmeliyiz. Bugün maðaza ve ticaret
merkezlerinin; hatta cadde ve sokak isimlerinin yabancý dille adlandýrýldýðýna þahit olmaktayýz Gündelik konuþmalarýmýz dahi yabancý dil
kuþatmasý altýndadýr. Bu nedenle, özellikle kitle iletiþim araçlarý, Türkçe'yi temiz ve özendirici þekilde kullanmalý, TV programlarýnda yabancý
sözcük kullanýmýnýn teþviki son bulmalýdýr. Çok güzel Türkçe sözcüklerimiz varken, bunlarý kullanmayarak, yerlerine yabancý sözcükler
kullanýlmasý dilimize ihanet etmekle birebirdir. Bu konuda kamu kurulumlarýnýn ve yerel yönetimlerin daha duyarlý olmalarý gerekmektedir.

Atamýz, “Türk Milleti'nin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever
ve dilini yükseltmek için çalýþýr. Türk dili Türk Milleti için kutsal bir hazinedir” diyerek Türkçe'ye verilmesi gereken önemin altýný çizmiþtir. Bu
vesileyle Türk Milleti'nin 13 Mayýs Dil Bayramý'ný kutluyoruz. Unutulmamalýdýr ki, Türk Milleti diline sahip çýktýðý müddetçe varlýðýný
sürdürebilecektir.

il; kültürün, sosyal hayatýn, deðerlerin, edebiyatýn, yani milleti millet yapan temel deðerlerin asli unsuru ve taþýyýcýsýdýr. Milli varlýðýn
teminatýdýr. Bu gerçeðin farkýnda olan eðitimciler olarak toplumun tüm kesimlerini duyarlý olmaya, Türkçeye sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.D

“5505 sayýlý kanunda Milli Eðitim Bakanlýðý'na
tahsisli hazine mülkiyetindeki taþýnmazlar ile
Milli Eðitim Bakanlýðý kullanýmýnda bulunan
mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kiþili-
ðine ait taþýnmazlardan gerekli görülenlerin,
mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden
sonra; Milli Eðitim Bakanlýðý ile mutabýk kalýna-
rak tahsislerini kaldýrmaya ve 1050 sayýlý
Muhasebei Umumiye Kanunu'nun 24'üncü
Maddesine baðlý olmaksýzýn satmaya Maliye
Bakanlýðý yetkilidir.” Denilerek okul satmaya
ANAYASAMAHKEMESÝ DUR DEDÝ.
Ayrýca Anayasa Mahkemesi, Kanunun 2.
maddesiyle deðiþtirilen 1739 sayýlý Yasanýn 55.
maddesinin, "Ýlköðretim ve ortaöðretim
kurumlarýnda okutulacak ders kitaplarý, Milli
Eðitim Bakanlýðýnca belirlenir" þeklindeki
hükmü iptal etti. Yüksek mahkeme, okullarda
okutulacak kitaplardan sadece ders kitaplarýnýn
MEB tarafýndan belirlenmesini, Anayasa'nýn
"Eðitim ve öðrenim hakký ve ödevi" baþlýklý 42. 
maddesindeki, "eðitim ve öðretimin, Devletin
gözetim ve denetimi altýnda yapýlacaðýna" iliþkin
hükmüne aykýrý buldu. Yüksek mahkeme,
MEB'in sorumluluðunun okullarda kullanýlacak
tüm araç ve gereçleri kapsadýðýna iþaret etti.

OKULLARIN SATILMASI
VE DERS KÝTAPLARININ

MEB TARAFINDAN
BELÝRLENMESÝ ÝPTAL

TÜRK EÐÝTÝM-SEN
Mersin 2 Nolu Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri
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Akademik Hayata Ýliþkin Düzenlemeler Akademisyenliðe
Fayda Deðil Zarar Getiriyor
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ükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan, ayaðýnýn tozunu daha henüz silmeden, geçen ay, akademik hayatta birtakým deðiþiklikler
yapmaya kararlý olduðunu gösterdi. Fakat, belki bu sefer kalýcý ve hayýrlý bir icraatýn ve onunla birlikte daha iyi bir dönemin baþlangýcý olur diye ümit
ettiðimiz geliþmeler, tam tersine, var olan sorunlarý daha da aðýrlaþtýracak þekilde somutlaþmak üzere bulunuyor.Y

Sayýn Özcan'ýn uygulamaya koymak üzere harekete geçmeye kararlý göründüðü hususlarýn en mühimlerinden birisi, profesörler ve yardýmcý doçentler ile ilgili
olarak yapmýþ olduðu açýklamadýr. Buna göre, profesörlüðe yükseltilme daha da kolaylaþtýrýlýrken, yardýmcý doçentliðe yükseltilme daha da
zorlaþtýrýlmaktadýr. Çünkü bu karara göre, profesör olmak isteyen doçentlerin bekleme süresi 5 yýl olarak devam etmekle beraber, üniversitede doçent
kadrosunda bilfiil çalýþma süresi 3 yýla indirilmekte, 2 yýl ise baþka bir yerde çalýþma imkâný verilmektedir. Buna karþýlýk, yardýmcý doçentlik kadrosunda 12
yýllýk süresini doldurmuþ olduðu halde doçentliðe yükselmemiþ olan yardýmcý doçentler ise bu süre sonunda yardýmcý doçentlikten çýkarýlacak ve ayný
üniversitede öðretim görevlisi statüsüne indirilecektir.

Sayýn Özcan'ýn bu düþüncesi tamamýyla yanlýþtýr. Bir kere ve her þeyden önce, yardýmcý doçentlerin statüsü ile ilgili olarak verilmiþ olan bir idarî mahkeme
kararý bulunmaktadýr ki bu karara göre, yardýmcý doçentlikte kalma süresi 12 yýl olmaktan çýkarýlmýþ, statüleri kalýcý hale getirilmiþtir. Þu halde Sayýn Özcan
öncelikle hukuka saygýlý olmayý öðrenmelidir; çünkü bu þekilde, hukuka karþý bir giriþim içerisinde bulunmuþ olmaktadýr.

Ýkinci olarak da, yeni YÖK baþkaný, bu ülkedeki þartlardan öylesine habersiz davranmaktadýr ki sanki baþka bir ülkeden gelmiþ izlenimi býrakmaktadýr.
Çünkü, anlaþýlan, Sayýn Özcan niçin 10 binden fazla yardýmcý doçentin, bulunduðu kadrodan yukarýya çýkamadýðýný hiç merak etmemiþ bulunuyor. Ýþin aslý þu
ki, halen geçerli olan sistem yardýmcý doçentler için ne kadar mümkünse o kadar aleyhte bir ortam yaratmýþ bulunmaktadýr. Bunlardan birisi, doçentliðe terfi
edebilmek için yabancý dile gereðinden fazla önem verilmesidir. Halbuki bilimin her alanýnda yardýmcý dilin ayný derecede aðýrlýðý olmadýðý bilinen bir
husustur. Söz gelimi, Türk ve Ýslâm tarihlerinde, edebiyatta, sosyal bilimlerin çoðunluðunda yabancý dilde yayýn yapmanýn bir anlamý olmadýðý gibi, bundan
maada, akademisyenlerin yabancý dilde yayýn yapmaya zorla yöneltilmesi, Türkçe'yi bir bilim dili olmaktan da çýkarmaktadýr. Nitekim, ne yazýktýr ki, bugün,
Türk üniversitelerindeki birçok bölümde, Türk dilinde tek bir yayýný olmayan “Türk” bilim adamlarý bulunmaktadýr ki bunun da ancak sömürgelere yakýþan bir
utanç tablosu olduðu açýktýr.

Bunun yanýnda, Sayýn Özcan'ýn hiç anlamadýðý açýkça ortaya çýkan bir baþka husus da þudur: Akademik hayatýn her noktasýnda bilimin önüne, onu
önceleyecek þekilde yabancý dilin konmasý, yabancý dili olan ama bilimsel alt yapýsý zayýf baþka bir tür akademisyen tipi ortaya çýkarmakta olduðu gibi, zaten
cazip olmayan þartlar daha da itici hale gelmekte ve mesela, birçok alanda doktora yapabilecek evsafta aday bulunmasý zorlaþmaktadýr.

Ayrýca bir baþka husus da þudur: Hiçbir yardýmcý doçent yabancý dil öðrenmeyi reddetmekte deðildir. Ancak, zahmetli ve masraflý bir iþ olan yabancý dil
öðretilmesi hususunda YÖK bugüne kadar hiçbir þekilde yardýmcý olmamýþ, bu konuda en ufak bir teþebbüste bile bulunmamýþtýr. Yardýmcý doçentler
üniversitede ders yükünün büyük bir bölümünü sabýrla ve sebatla omuzlayan insanlardýr; durmadan dersten derse koþarlar, koþturulurlar. Bunun yanýnda,
maaþlarý da yoksulluk sýnýrýnýn yarýsý kadardýr. Üstelik çoðunluðu orta sýnýf ailelerden gelen, düz lise mezunu, kolejde okumamýþ bu insanlarýn dil konusundaki
alt yapýlarý da çok zayýftýr ve bu sebeple ciddî bir tahkimat gerektirmektedir.

 Þimdi bu durumda, sürekli ders vermekle uðraþmak zorunda kaldýðý için yeterli vakit, ve, maaþý da çok düþük olduðu için dil kurslarýna ödeyecek para
bulamayan, kolej görmemiþ Anadolu kökenli yardýmcý doçentlerin bu sýkýntýlarýný hiç görmeyen YÖK, bugüne kadar çok kaba ve anlayýþsýz bir politika takip
etmiþ, sadece “ben anlamam; git ne yaparsan yap, iyi bir yabancý dil öðren ve o dilde makale yaz” demekte ýsrar etmiþtir. Anlaþýlan o ki, Sayýn Özcan'ýn
döneminde de bu konuda deðiþen herhangi bir þey olmayacaktýr.

Yine Sayýn Özcan da dahil, herkes bilmektedir ki, akademik hayatta doçentliðe yükselmek, profesörlüðe yükselmekten çok daha zordur; halbuki, unvan
olarak ise tam tersine, profesörlük daha gösteriþli, daha etkileyici, daha mühimdir. Asýl akademik kadro doçentliktir, profesörlük ise, bilakis, daha ziyade,
kadro ile ilgili bürokratik bir statüdür ve nitekim, doçent olduktan sonra profesör olmak, kadro meselesi usulüne uygun þekilde “halledilebilir” ise, çok az bir
yayýn ile dahi mümkün olabilmektedir. Nitekim akademisyenlerin çoðunun profesör olduktan sonra çok az yayýn yaptýðý, bir kýsmý ise hiç yapmadýðýný bu 
meslekte buluna herkesin bildiði bir gerçek iken, þimdi Sayýn Özcan bu yanlýþlýðý, haksýzlýðý, hukuksuzluðu, adaletsizliði ve dengesizliði daha da
katmerlendirmekte ve profesörlüðü daha da basite indirgerken doçentliði iyice ulaþýlamaz hale getirmeye, ve bunlarýn yanýnda, Türkçe'yi de Türk
üniversitelerinden büsbütün uzaklaþtýrmaya hazýrlanmaktadýr.

Türk Eðitim-Sen olarak, Sayýn Özcan'ý daha henüz iþin baþýnda iken, üniversitelerin gerçek dertlerine eðilmek yerine, huzursuzluðu ve adaletsizliði ar-
týracak ve akademik verimliliði daha da düþürecek ve bozacak bu gibi yanlýþlýklardan uzak kalmaya davet ediyor, akademisyenlerin haklý davalarýnda bütün
gücümüzle yanlarýnda olacaðýmýzý ve hatada ýsrar edilmesi durumunda sonuna kadar mücadele edeceðimizi kamuoyu önünde açýkça bildiriyoruz.

TÜRK EÐÝTÝM-SEN'DEN ANNELER GÜNÜ
ürk Eðitim–Sen Mustafakemalpaþa TemsilciliðiAnneler Gününü çeþitli etkinliklerle ve coþkulu bir þekilde kutladý. Etkinliklere
þehit ailelerini ziyaret ederek baþlayan sendika temsilcileri; ilk önce Þýrnak' ta þehit düþen Þehit er KEMAL ETÝLER' in annesi 
Müberra Etiler'i, Bingöl'de þehit düþen þehit er SERDAR KUZU'nun annesi Zehra Kuzu'ya, Bingöl'de þehit olan þehit erT

HÝKMET AKTAÞ' ýn annesi Sebahat Aktaþ'a ve Çukurca'da þehit düþen þehit er Hamit DENÝZ'in ablasý Müberra Demir'in Anneler
günlerini birer buket çiçekle Türk Eðitim–Sen Mustafa-kemalpaþa Ýlçe Temsilciliði Yöneticileri þehit annelerinin elini öperek kutladýlar.
Sendika temsilcileri Öðretmenevi önüne açtýklarý stand ile yoldan geçen annelerin yoðun ilgi gösterdiði saksýda begonya çiçeði daðýttýlar.
Ayný gün akþama tüm annelerimizin katýldýðý Öðret-menevi salonunda canlý müzik eþliðinde yemekli eðlence düzenlendi. Anneler Günü
Programýnda konuþan; Türk Eðitim–Sen Mustafakemalpaþa ilçe temsilcisi Recep KOTAN: Sendikamýzýn mücadelesi sonucunda geçmiþ
yýllarda; doðum yapan annelerimize doðum öncesi iki ay, doðum sonrasý iki ay izin hakký alýnmýþtýr. Bu hak annelerimiz için yetersizdir.
Yeni dönemde annelerimiz için doðum sonrasý ücretli altý ( 6 ) ay izin istiyoruz. Ayrýca 30 Nisan 2008 tarihi itibarýyla hükümetten % 6 
“Enflasyon Farký” istiyoruz dedi.Yoðun bir katýlýmýn olduðu gece sonucunda annelere saksýda Begonya çiçeði daðýtýldý.
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GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ KURUM ÝDARÝ KURULU
TOPLANTI ve KARAR TUTANAÐI

688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nun 22.ve 41. maddesi ve bu Kanuna Dayalý Olarak Çýkarýlan Kurum Ýdari Kurullarý Teþkili ile
Çalýþma Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmeliðin 3, 4 ve 5. maddesi gereðince oluþturulan Üniversite Kurum Ýdari Kurulu bilgileri aþaðýda belirtil-

miþ olup, 01.05.2008 tarihinde gündem maddelerini görüþmek üzere toplanýlmýþtýr.4
4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu ve 09.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Kurum Ýdari kurullarý, Yüksek Ýdari kurul, Kamu Ýþveren
Kurulu ve Uzlaþtýrma Kurulunun Teþkili ile Çalýþma Usul ve Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik uyarýnca kurum ve yetkili Türk Eðitim-Sen temsilcilerinden oluþan 
Gaziosmanpaþa Üniversitesi Kurum Ýdari Kurulu oluþturulmuþtur. Kurul 2008/1 dönemi toplantýsýnda, Türk Eðitim-Sen Sendikasýnýn 01.05.2008 tarihli
dilekçesinde yer alan konularý gündemine alarak 01.05.2008 Perþembe günü saat 11.00 de toplanarak aþaðýdaki kararlar alýnmýþtýr.
1- Sendika temsilcileri yetki belgelerini ibraz etti.
2- Kurum Ýdari Kurul Baþkaný: kurum Ýdari Kurullarý, Yüksek Ýdari Kurul, Kamu Ýþveren Kurulu ve Uzlaþtýrma Kurulunun Teþkili ve Çalýþma Usul ve Esaslarýna
Ýliþkin yönetmeliðin 4. maddesi gereði kurumun en üst amiri olan Rektör tarafýndan Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Rüþtü KARAMAN görevlendirildi.
Kurul Baþkaný Vekili olarak ise ilgili Sendika (Türk Eðitim-Sen) tarafýndan Prof. Dr. Ýzzet KADIOÐLU görevlendirildi.
3- Kurum Ýdari Kurulunun üyeleri arasýnda FatmaYILDIZ kurulca raportör olarak görevlendirildi.
4- Ýþyeri çalýþma koþullarýnýn görüþülmesine baþlanýldý ve aþaðýda belirtilen kararlar alýndý.
4/1- 2008-2009 Eðitim Öðretim yýlýnda Ýdari personelin Ýkinci Öðretim fazla mesai ücretinden faydalandýrýlmasý amacýyla yasal mevzuat çerçevesinde gereðinin
yapýlmasýna;
4/2-Üniversite personelinin görevini aksatmamasý için Üniversitemiz Hastanesinde, kendisinin ve birinci derecede yakýnlarýnýn bekletilmeden polikliniklerinden
faydalanmalarýnda gerekli kolaylýklarýn saðlanmasý ve muayenelerinin uzman doktorlar tarafýndan yada uzman doktorlar gözetiminde pratisyen doktorlara
yaptýrýlmasýna;
4/3-ÜniversitemizAkademik ve Ýdari personelinin ders ücretlerinin, saðlýk giderlerinin, arazi tazminatlarýnýn, yurt içi ve yurt dýþý görevlendirmelerinin, geçici ve
sürekli yolluklarýnýn zamanýnda ödenebilmesi için ilgili bütçe kalemlerine daha fazla ödeneðin ayrýlmasýna;
4/4-Üniversitemiz personeline yapýlan giyim yardýmý ürünlerinin daha kaliteli standartlarda olmasýna;
4/5-Üniversitemizde Kuruluþ ve Geliþtirme ödeneðinin düþürülmesinin gerekçeleri ile ilgili olarak bilgi alýnmasý ve bunun akademik ve idari personeli
kapsayacak þekilde iyileþtirilmesi yönünde ilgili makamlarla görüþmeler yapýlmasýna ve taleplerin bir rapor þeklinde yazýlý olarak iletilmesine;
4/6-Üniversitemiz Kampus alanýnda bulunan, bayraklý tepeye bayrak dikilmesi ve ýþýklandýrma yapýlmasýnýn saðlanmasý;

4/7-Üniversitemiz personelini taþýyan servislerde gözlemlenen eksikliklerin tamamlatýlmasý ve bu hizmetten yararlanan personelimizin memnuniyeti açýsýndan
modern taþýmacýlýk sistemi ilkeleri çerçevesinde tedbirlerin alýnmasýna;
4/8-Üniversitemizde ÖSS veAÖF (Açýk Öðretim Fakültesi) sýnavlarýnda yapýlan idari personel görevlendirmelerinde, döner sermaye ve ikinci öðretim ücretinden
faydalanamayan personele öncelik verilmesi konusunda ilgili temsilcilikler ile tavsiye niteliðindeki görüþmelere devam edilmesine;
4/9- Üniversite Rektörlüðü tarafýndan takdir ya da teþekkürle ödüllendirilen personelin kamuoyuna duyurularak, takdir ve teþekkür almaya hak kazanma
gerekçelerinin açýklanmasýna ve böylece üstün hizmet yarýþýnda tüm personelin teþvik edilmesine;
4/10-Ýlçelerdeki birimlerin maaþ promosyonlarýnýn deðerlendirilmesinde, 2007/21 sayýlý Baþbakanlýk genelgesi gereði, yetkili sendika tarafýndan görevlendirilen
bir kiþinin de bu komisyonda bulunmasýna;
4/11-Akademik personelin kadro problemlerinin giderilmesine, kadro ihtiyacý olan birimlerde daha kaliteli çalýþma ortamýnýn saðlanmasý açýsýndan kadro
taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesine;
4/12Üniversitemizin yeni yapýlan sosyal tesislerinden, üniversitemiz bünyesinde en fazla üye sayýsýna sahip sendika temsilciliðine yer verilmesine;
4/13-Akademik ve idari personel arasýnda iþ arkadaþlýðý ve sosyal diyalogu pekiþtirmek amacýyla sosyal etkinlikler yapýlmasý hususunda hem üniversite hem de
yetkili sendikanýn iþbirliði içinde hareket ederek programlar yapýlmasýna;
4/14-Üniversitemizin web sayfasýnda yetkili sendikaya link adresinin tahsis edilmesine;
4/15-Akademik personel yurt dýþý etkinliklerinde (kýsa süreli araþtýrma çalýþmalarý, kongre katýlýmlarý, akademik seminerler vb.) Üniversitemizin daha fazla
ekonomik katký saðlamasýna,
4/16- Üniversitemizin Sürekli Eðitim Merkezi tarafýndan verilen kurslarýna katýlmak isteyen personelimizin çocuklarýna belirli oranda indirim yapýlmasýna;
4/17-Kanunlarýn kamu görevlilerine eþit uygulanmasýnýn takibine;
5-Yukarýda alýnan kararlarýn uygulama durumunun takibi ve denetiminin Üniversitemiz Ýdari Kurulu Üyeleri tarafýndan yürütülmesine oy birliði ile karar verildi.

KURUM ÝÞVEREN VEKÝLLERÝ
Prof. Dr. Mehmet Rüþtü KARAMAN
Kurul Baþkaný
Fatih ALHAN
Genel Sekreter
Üye
Fatma YILDIZ
Personel Daire Bþk.V
Üye
Ebru ÞÝMÞEK ÝMREN
Avukat

SENDÝKA TEMSÝLCÝLERÝ
Prof. Dr. Ýzzet KADIOÐLU
Kurul Baþkan V.
Ali Uzay SARI
Üye
Mustafa NARÝN
Üye
Murat SALDIRICIER
Üye

SABÝT ÜCRETLERE SON
ciye yasal faizi ile ödenmesine karar vermiþtir.
Kararýn tüm tüketicilere hayýrlý olmasýný temenni
ediyor ve bu günden itibaren Tüm ülkeye kararý
duyuracaðýmýzý belirtiyoruz”

Þube Baþkaný Mustafa UÐUR; “Bu günden itibaren
vatandaþlarýmýzýn da paralarýný geri almalarý için her
türlü hukuki desteði vereceðimizi, ayrýca þubemiz
sitesi olan www.nevtes.org adresinde her türlü
müracaat ve ispat belgelerini, Tüketici hakem heyeti
kararýný temin etmeleri saðlanacaktýr. Türk Eðitim-
Sen Nevþehir þubesi olarak Eðitimciye, Öðrencilere,
Okullara ve vatandaþlara dönük hizmetlerimiz
devam edecek diyor saygýlar sunuyorum” dedi.

ÜCRETSÝZ OLARAK DOSYALARI
SUNUYORUZ

Basýn Bürosu

ürk Eðitim-Sen Nevþehir Þube Baþkaný
Mustafa UÐUR, “Kredi Kartlarý yýllýk
aidatlarýndan sonra vatandaþlarýmýzýn þu anT

gündeminde olan Türk Telekom'un telefonlardan
aldýðý aylýk sabit ücret ile ilgili mücadelemiz ve alý-
nan mesafe hakkýnda bilgi aktarmak ve halkýmýzýn
bu haksýz uygulamaya dur demesini istedik” dedi.
Þube Baþkaný Uður þunlarý kaydetti:
”Malum üzere Türk Telekom abonelerinden her ay
sabit ücret adý altýnda ücret almaktadýr. Bu ücretin
alýnmasýnda Telekom'la yapýlan sözleþmelere
baktýðýmýzda sözleþmenin tek taraflý hazýrlandýðý ve
standart sözleþme olduðu ve biz tüketicilerin bu
sözleþmelere etki edemediðimizi, sözleþme
karþýlýklý olarak hazýrlanmadýðý için hukuki deðildir.
Þubemizin yaptýðý hukuki çalýþma sonucu Ýlimiz
Tüketici Hakem Heyeti emekli üyemizin müra-
caatýný haklý bularak 01.03.2007 tarihinden
müracaat ettiðimiz tarih olan 31.03.2008 tarihleri
arasýndaki 13 aylýk kesilen 138.32YTL' nin tüketi-
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Gelinlik, damatlýk, gelin ayakkabýsý, damat ayakkabýsý, gömlek, alyans, gelin buketi, gelin saçý, gelin
makyajý, damat traþý, düðün organizasyonu, orkestra, nikah þekeri, davetiye, yemek takýmý, çatal-
kaþýk-býçak seti, yatak odasý takýmý, oturma grubu, yemek odasý, televizyon, buzdolabý, çamaþýr
makinesi, bulaþýk makinesi, fýrýn, ütü, elektrik süpürgesi, halý, perde, nevresim takýmlarý, uyku seti,
yatak örtüsü, balayý ve ev kirasý þeklinde 33 kalemde hesaplama yapan Türk Eðitim-Sen, eðitim
çalýþanlarý için evlenmenin baþlý baþýna büyük külfet olduðunu ortaya koydu. Sendikamýzýn 33
kalemde yaptýðý araþtýrmaya göre evliliðe adým atmanýn maliyeti 15 bin 510 YTL ile 70 bin 399 YTL
arasýnda deðiþmektedir.
DÜÐÜN MASRAFLARI ÝÇÝN EN DÜÞÜK DERECELÝ MEMUR, 4 BÝN 801 ÝLA 21 BÝN 795 
SAATTER DÖKECEK
Buna göre göreve yeni baþlayan bir öðretmenin düðün masraflarýný karþýlayabilmesi için en az 3 bin
829 saat, en fazla 17 bin 382 saat çalýþmasý gerekmektedir. Çocuðunu evlendirmek isteyen bir
hizmetlinin en az 4 bin 801 saat, en fazla 21 bin 795 saat; en yüksek derecede bir öðretmenin de en az
395 gün, en fazla bin 7954 gün ter dökmesi zorunludur.
Düðün masraflarýnýn maliyetini kalem kalem inceleyecek olursak; gelinliklerin fiyatý 500 YTL'den
baþlýyor, 5 bin YTL'ye kadar çýkýyor. Damatlýklarýn fiyatlarý da 500 YTL ile 2 bin YTL arasýnda
deðiþiyor. Bu rakamlara gelin ayakkabýsý, damat ayakkabýsý, gömlek, gelin buketi, gelin, saçý, gelin
makyajý, damat traþý, alyans ücretlerini de eklediðimizde masraf en az bin 541 YTL, en fazla 9 bin 395
YTL olacaktýr. Bu durumda göreve yeni baþlayan bir öðretmenin en az 47.5 gün, en fazla 289.7 gün; en
düþük dereceli memurun en az 59.5 gün, en fazla 363 gün çalýþmasý gerekmektedir.
Bir çiftin sadece düðün gecesi bile oldukça masraflýdýr. 200 kiþilik bir düðün organizasyonu- düðün
yemeði, orkestra, mekan süslemesi, davetiye, nikah þekeri dahil 5 bin 151 YTL ila 18 bin 554 YTL
arasýnda deðiþmektedir. Bu rakamlar en düþük derecede görev yapan bir memurun maaþýnýn en az 6.6,
en fazla 24 katý; 1/4 derecede görev yapan bir öðretmenin maaþýnýn en az 4, en fazla 16 katý; en yüksek
derecede görev yapan bir profesörün de maaþýnýn en az 1.8, en fazla 6.5 katýdýr.
ÖÐRETMEN EV KURMAK ÝÇÝN EN AZ 272 GÜN, EN FAZLA BÝN 308 GÜN ÇALIÞMAK
ZORUNDADIR.
Ev kurmak ise ayrý bir hüner gerektirmektedir. Yatak odasý, oturma grubu, yemek odasý, televizyon,
beyaz eþya (buzdolabý, çamaþýr makinesi, bulaþýk makinesi, fýrýn), ütü, elektrik süpürgesi, yemek
takýmý, çatal-kaþýk-býçak seti, halý, perde, nevresim takýmý, uyku seti, yatak örtüsü masrafý ve bir aylýk
ev kirasý 8 bin 818 YTL ila 42 bin 450 YTL arasýndadýr. Buna göre, en düþük derecede çalýþan bir
memur bu masraflarý karþýlayabilmek için en az 341 gün, en fazla bin 641 gün; en düþük derecede
çalýþan bir öðretmen en az 272 gün, en fazla bin 308 gün; 7/1 derecede görev yapan bir araþtýrma
görevlisi de en az 235 gün, en fazla bin 130 gün ter dökecektir.
Balayý fiyatlarý da cep yakmaktadýr. En düþük derecede çalýþan bir memur 5 gecelik balayý için 600
YTL ila 2 bin YTL arasýnda ücret ödeyecektir. Bu durumda bir memur balayý için maaþýnýn en az yüzde
77'sini, en düþük derecede görev yapan bir öðretmen de maaþýnýn yüzde 61'ini gözden çýkaracaktýr.

Araþtýrmanýn sonuçlarýna iliþkin açýklama yapan Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail KONCUK
þunlarý söyledi: “Evlilik sezonu açýldý. Ancak evlilik hayali kuranlar için evlenmek sanýldýðý kadar
kolay deðil. Zira düðün masraflarý cep yakýyor. Düðün sezonunun en çok vurduðu kesimlerin baþýnda
ise hiç þüphesiz eðitim çalýþanlarý geliyor. Eðitim çalýþanlarý aldýklarý ücretle deðil düðün yapmak,
evini bile zor kuruyor. Dolayýsýyla hükümet, giderek yoksullaþan eðitim çalýþanlarýnýn çýðlýklarýna
kulak vermeli ve onlarý insanca yaþayabilecekleri ücrete kavuþturmalýdýr.”
Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

EÐÝTÝM ÇALIÞANLARI EVLEN(EM)ÝYOR,
ÇOCUKLARINI EVLENDÝR(EM)ÝYOR

ürk Eðitim-Sen Ar-Ge Birimi, eðitim çalýþanlarýnýn düðün masraflarý hakkýnda bir araþtýrma
yaptý. Buna göre, evliliðe adýmýn maliyeti en az 15 bin 510YTL. Bu rakam 70 bin 399YTL'ye
kadar çýkýyor. Hal böyleyken, eðitim çalýþanlarý ne evlenmek, ne de çocuklarýný evlendirmekT

için hayal kurabiliyor.

Milli tarihimizin bilgiyle yoðrularak, baþarýlý ve
duygusal bir senaryoyla televizyona aktarýldýðý
“Dur Yolcu” isimli dizi filmin, baþta ilk ve orta
öðretim düzeyindeki çocuklarýmýz olmak üzere, tüm
vatandaþlarýmýz tarafýndan ibret ve gururla
izlenmesini tavsiye ediyoruz.
Hýzla ilerleyen teknolojinin sunduðu ürünler, bir
yandan hayatýmýzý kolaylaþtýrýrken diðer yandan da 
bizleri bir þekilde etkileyerek yönlendirmektedir.
Kitle iletiþim araçlarýnýn hýzlý geliþimi, toplumsal
iliþkilerimizi biçimlendirir hale gelmiþtir. Özellikle
televizyonun insanlar üzerindeki kaçýnýlmaz etkisi
çok önemlidir. Okul, aile ve çevre üçlüsü çerçe-
vesinde yetiþtirmeye çalýþtýðýmýz çocuklarýmýzýn
psikolojisi üzerinde televizyon yayýnlarýnýn etkisini
göz önüne getirdiðimizde bu gerçeði daha somut
anlýyoruz. Yayýnlarýn içerikleri, programlarda
sunulan kahraman tiplemeleri; örnek alýnan
yýldýzlarýn tavýr, davranýþ ve hatta konuþmalarý
birebir çocuklarýn yaþamlarýna yansýmaktadýr.
Bundan dolayýdýr ki, eðitimciler ve duyarlý aileler
televizyon yayýnlarý hususunda ilgilileri daha
dikkatli davranmaya davet ederler. Ancak bu
noktada yapýlmasý gereken bundan ibaret deðildir
tabi ki. Televizyon kanallarýnda içeriði, senaryosu,
verdiði mesajý itibariyle çok olumlu yayýnlarda yer
almaktadýr. Bunlarýn da izleyiciler tarafýndan
desteklenmesi gerekmektedir ki, daha güçlü olarak
yayýnlarýna devam etsinler. Bu tür programlarýn
izlenme oraný ne kadar yüksek olursa benzer
yapýmlarýn sayýsý o oranda artacaktýr. Yani duyarlý
ailelerimizin ve televizyon izleyicilerinin öncelikli
yapmasý gerekenlerin baþýnda “FAYDALI”
televizyon yayýnlarýnýn “ÝZLENEREK” des-
teklenmesi gelmelidir. Ýþte yukarýda bahsedilen
yapýmlardan bir tanesi de Ahmet Yenilmez'in
yapýmcýlýðýný üstlendiði ve TRT 1 Kanalýnda
yayýnlanan “DUR YOLCU” adlý programdýr.
Milli tarihimizin bilgiyle yoðrularak, baþarýlý ve
duygusal bir senaryoyla televizyona aktarýldýðý
“Dur Yolcu” dizi filminin, baþta ilk ve orta öðretim
düzeyindeki çocuklarýmýz olmak üzere, tüm va-
tandaþlarýmýz tarafýndan ibret ve gururla izlenmesini
tavsiye ediyoruz. Adý geçen diziye bu anlamda
verilecek destek, hem böylesi milli bir hizmeti
vücuda getiren arkadaþlarýmýzýn þevkini artýracaktýr,
hem de þiþirme “rating” raporlarýyla “piyasa”
yapanlarýn çirkin tezgahýný bozacaktýr.

 “DUR YOLCU” YA
SAHÝP ÇIKALIM!
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GEL DOST

Ömür KUZÐUN
Kayseri 2 Nolu Þube 
Dýþ Ýliþkiler ve Basýn Sekreteri

Türk Eðitim - Sen, bir sevdanýn adý
Edirne'den Karsa uzanýr kanadý
Ýnanýr birliðe, yoktur inadý
Hak, hukuk, adalettir tek cihadý
Gel dost sende gel, kapýmýz kýrýktýr 
Baþým eðik, ayaðýmýz çarýktýr
Söyle dinleyim seni, nefsi býktýr
Kamu - Sen çatýsý sana layýktýr
Sen yoksan, yoktur hiçbir yerde düzen
Haykýr, titresin köþelerde ezen
Kral kesilir, kendini bilmez bazen
Çoktur, Ýktidar nimetiyle üzen
Türk Eðitim Sen adalet timsali 
Çaðýr gelsin, girsin kol kola ahali
Fatih, Alparslan, Bozkurt misali 
Titresin Türk, kendine gelsin hali
Turanlý Garibim ýrkým ve dinim
Müslüman'ým yoktur bir þeye kinim
Türküm doðruyum çalýþkan benim
Türk Eðitim Sene uygundur genim

TÜRKÝYE KAMU-SEN:
KAMU ÇALIÞANLARINA OCAK 2008'DEN
BAÞLAYARAK DERHAL
ENFLASYON FARKI VERÝLMELÝDÝR!

on 3 yýldýr, AKP'nin enflasyon hedefleri tutmamaktadýr. 2006 ve 2007 yýllarýnda enflayon
tahminlerinde %100 þaþan hükümet, 2007 yýlý ortalarýndan beri ABD baþta olmak üzere dünya
ekonomisinde ortaya çýkan olumsuz geliþmeleri görmezden gelmektedir.S

Dünyadaki geliþmeleri takip edemeyen, geleceði öngöremeyen yöneticilerin yaptýðý ekonomik
tahminler, tam bir fiyaskoya dönüþmüþtür.

Ekonomide, hükümetin tek dayandýðý nokta olan düþük enflasyon da yaptýklarý yanlýþ hesaplar
nedeniyle ellerinde kalmýþtýr. AKP hükümeti iktdarý boyunca enflasyon hedefini %4-5 arasýnda
belirlerken, bir türlü %8-9'un altýna indirememiþtir. Kaldý ki, memurlarýmýzýn tüketmek zorunda olduðu
mal ve hizmetlerin fiyatlarýndaki artýþ %15'in altýna hiç düþmemiþtir.

 Nisan ayý itibarý ile de yýllýk enflasyon %9,66'a yükselmiþ bulunmaktadýr. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi'nin 2008 yýlý enflasyon tahmini %12,4'tür. Ne yazýk ki, çift haneli enflasyon rakamlarý
önümüzdeki aydan itibaren yeniden görülecektir. Merkez bankasý Baþkaný sayýn Durmuþ Yýlmaz da artýk
ekonomide hedeflere göre hareket etmenin yanlýþ olduðunu, gerçeklerin görülmesi gerektiðini
belirtmiþtir. Merkez Bankasý baþkaný, enflasyonun 2011'den önceAKP'nin bugün hedeflediði rakamlarda
olmayacaðýný söylemiþ, Maliye Bakaný Kemal Unakýtan da bu durumu kabul ederek “kimse düþük
enflasyon beklemesin!” itirafýnda bulunmuþtur.

Her zaman olduðu gibi, hükümetin yaptýðý yanlýþ hesabýn ve yanlýþtaki ýsrarýn faturasýný memurlarýmýz
ödemek zorunda býrakýlmaktadýr.

Memurlarýmýza, yýllýk %4 enflasyon hedeflemesine göre maaþ artýþý yapýlmýþtýr.Ancak Nisan ayý itibarý
ile yýllýk enflasyon hedefi aþýlmýþ bulunmaktadýr. Bu durumdan en büyük zararý kamu çalýþanlarý
görmektedir. Hedeflerini revize etmeyen, memur maaþlarýna gerçekçi zam talebimizi görmezden gelen 
hükümetin kör inadý, çalýþanlarýmýzý açlýða mahkum etmektedir.

Yetkililer bir an önce dünya ve ülkemiz gerçeklerine doðru ve akýlcý bir yaklaþým göstermeli, kamu
çalýþanlarýna, Ocak 2008'den baþlamak üzere Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi tarafýndan belirlenen
%6 yýllýk enflasyon farkýný gecikmeksizin yansýtmalýdýr.

Alýnan bilgiye göre, bir süre önce kalp krizi
geçirerek Ýstanbul Dr. Siyami Ersek Göðüs
Kalp ve Damar Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan Cebeci, dün
akþam saatlerinde hayatýný kaybetti.
Özellikle, bestelenerek Mustafa Yýldýzdo-
ðan'ýn dilinden bütün yurt sathýna yayýlan
''Türkiyem'' þiiriyle adýný geniþ kitlelere duyu-
ran Cebeci'nin cenazesi, 30 Mayýs Cuma günü
Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ca-
misi'nde öðle vakti kýlýnacak namazýn ardýn-
dan Ýstanbul'da topraða verilecek.
Yakýnlarýna ve “Türkiyem” sevdalýlarýna
baþsaðlýðý niyaz ediyoruz. Ruhu þad mekaný
cennet olsun.

ÞAÝRÝNÝ
TÜRKÝYEM'ÝN
KAYBETTÝK

ediden yetmiþe herkesin dilinde yer
etmiþ olan ünlü Türkiyem þiirinin
yazarý, fikir ve gönül adamý DilaverY

Cebeci hayata gözlerini yumdu.

TÜRK EÐÝTÝM-SEN SULTANBEYLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ
ANNELER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLEDÝ

ürk Eðitim-Sen Sultanbeyli Temsilciliði her ay düzenli olarak gerçekleþtirdiði programlarýnýn bu
ayki gündemini Anneler Gününe ayýrdý. Pendik Çamçeþme Restoran ve Türkü Evinde 11 Mayýs
Pazar günü düzenlenen programa, Kamu Sen Ýl Baþkaný Hanefi BOSTAN, Sultanbeyli Ýlçe MilliT

Eðitim Müdürü Hamit ÇAKIR, Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Türkan KIRIMLIOÐLU, Kartal 2 No'lu Þube 
Baþkaný H.Ýbrahim ÇAKMAK, Pendik müfettiþleri grup baþkaný Süleyman YILDIZ, siyasi parti
temsilcileri ve geniþ bir davetli topluluðu katýldý.

Konuþmalarýn ve yemek servisinin ardýndan canlý müzik programýna geçildi. Her yöreden
söylenen birbirinden güzel müziklerle coþan Türk Eðitim-Sen'liler halaylarýn çekildiði oyunlarýn
oynandýðý programda zevkli dakikalar geçirdiler.
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Eðitimimizin ve gençliðimizin kolaycýlýðýný
anlatmak herhalde bundan daha güzel bir nükte ile
olamaz. Siz yedi zayýflý öðrenciyi üst sýnýfa geçirir
de okuldan verim beklerseniz býrakýn Yasin'i,
Kevser okuyabileni mumla arar, Bismillah çeke-
bileni ordinaryus sýnýfýna koyarsýnýz.

Önce ilköðretim öðrencileri eleme yeri deðildir
dedik, aman sýnýfta býrakýp önünü kesmeyelim
dedik, sýnýfta kalmayý kaldýrdýk. Öðretmene dedik 
ki, dersi sevmiyorsa türkü söylet, matematik
yapamýyorsa top oynat, yeter ki bir yetenek bul
sakýn eleme. Bir de baktýk ki okullar delik deþik.
Elek ne kelime, eðitim sistemi kalbura dönmüþ.
Okul bahçeleri her alanda yetenekten geçilmiyor,
lakin sýnýflara girince yetenekler sus pus… Topçu
popçu çok ama eðitimde kariyer yapayým diyeni
neredeyse yok.

Televizyon ekranlarýnda her akþam kýsa yoldan
þöhret olanlarý palazlandýrýrsýnýz, okul dizilerinde
aþk meþk harici konu koymazsýnýz, hayatý var
mýsýn yok musun diye iki kalýba oturtursunuz,
sonra da sayfalar dolusu annesini kesen çocuklarýn
psikolojik analizlerini yapmaya kalkarsýnýz.

Var mý altýn saatlerde (gavurcasý prime time) bir
tane eðitim, kültür, sanat programý. Hakký Devrim
hoca Türkçeyi yanlýþ kullananlarý azýcýk fýrça-
layýnca önce gece yarýsýndan sonraya attýnýz, sonra
da ekrandan kaldýrýverdiniz. Þimdi de tohum
atmadýðýnýz tarladan hasat bekliyorsunuz. Adama 
derler ki : Baþka kapýya…

Ama öðrencilerin de hakkýný teslim etmek lazým.
Onlar sýnýf geçmek gibi lüzumsuz bir iþin
stresinden kurtulunca müthiþ yaratýcý oldular.
Ekranlardan göre göre geliþtirdikleri saç modelleri,
giyim stilleri ile hepsi birer moda ikonu olmuþ.
Ülkemizin bu alandaki yeri muasýr medeniyetlere
tur üstüne tur bindiriyor. Yalnýz bu yoðun tempo
içinde büyüklerinden küçük bir ricalarý var.
Liselerde ders sayýsý hala on iki-on üç. Þu ders
sayýsýný da yediye indiriverseler inanýn çok daha
verimli olur bu delikanlýlar.

Yanlýþ anlaþýlmasýn kendileri için deðil; Ne
istiyorlarsa bu ülkenin geleceði için…

in dersinde teftiþ yapan bir müfettiþ sýnýfa
girer. Ders Kuran-ý Kerim'dir. Bir öðren-
ciyi kaldýrarak ismini sorar. Öðrenci: FatihD

diye cevap verir. Müfettiþ: Peki öyleyse yavrum
Fatiha suresini oku bakalým... Çocuk sureyi okur.
Sýra baþka bir öðrenciye gelmiþtir. Müfettiþ yine
sorar. Ýsmin ne çocuðum? Çocuk cevap verir:Yasin
ama arkadaþlar kýsaca Kevser derler

Ayhan KORKMAZ-Ýstanbul 5 No'lu Þube
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ÝZÝN YÖNERGESÝ TASLAÐI
AYRIMCILIÐI TEÞVÝK EDÝYOR

Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý “Milli Eðitim 
Bakanlýðý personel Ýzin Yönergesi Taslaðý” kadrolu ve 
sözleþmeli çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýða yol 
açmasýndan dolayý, Milli Eðitim Bakanlýðý'na yazý 
gönderildi.
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1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Nuriye 
DOÐAN'ýn çocuðu olmuþtur.

2) Adana 2 Nolu Þube üyelerinden Þükran 
ÜRKMEZ'in çocuðu olmuþtur.

3) Adana 2 Nolu Þube üyelerinden Canan 
ERDEM'in çocuðu olmuþtur.

4) Afyon Þube üyelerinden Harun YILDIRIM'ýn
çocuðu olmuþtur.

5) Afyon Þube Üyelerinden Harun YILDIRIM'ýn
çocuðu olmuþtur.

6) Amasya Þube üyelerinden Kaya-Makbule 
DEMÝR'in çocuðu olmuþtur.

7) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Selda Yurtal
ERDEVECÝ'nin çocuðu olmuþtur.

8) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Atilla
ÇAKAR'ýn çocuðu olmuþtur.

9) Aydýn Þube üyelerinden Adem SAYI'nýn
çocuðu olmuþtur.

10) Aydýn Þube üyelerinden Sevcan-Ýlker AY'ýn
çocuðu olmuþtur.

11) Aydýn Þube üyelerinden Yasemin BALCI'nýn 
çocuðu olmuþtur.

12) Aydýn Þube üyelerinden Hidayet 
KARABAY'ýn çocuðu olmuþtur.

13) Aydýn Þube üyelerinden Ahmet COÞKUN'un 
çocuðu olmuþtur.

14) Aydýn Þube üyelerinden Murat SALMAN'ýn 
çocuðu olmuþtur.

15) Aydýn Þube Mali Sekreteri Kerem SERT'in
çocuðu olmuþtur.

16) Aydýn Þube üyelerinden Muzaffer ÇAKIR'ýn 
çocuðu olmuþtur.

17) Aydýn Þube üyelerinden Ýbrahim ÝNEL'in 
çocuðu olmuþtur.

18) Aydýn Þube üyelerinden Kenen MELEMEZ'in 
çocuðu olmuþtur.

19) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Nejdet 
AKOSMAN'ýn çocuðu olmuþtur.

20) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Nüket KIR'ýn 
çocuðu olmuþtur.

21) Giresun Þube üyelerinden Cevdet-Neþe 
POLAT'ýn çocuðu olmuþtur.

22) Isparta Þube üyelerinden Halil CAN'ýn çocuðu 
olmuþtur.

23) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Yrd.Doç.Dr.
Oðuz Galip YILDIZ-Leyla YILDIZ'ýn çocuðu 
olmuþtur.

24) Kayseri 2 Nolu þube üyelerinden Ayhan
ÇAY'ýn çocuðu olmuþtur.

25) Kýrýkkale Þube üyelerinden Mustafa 
KOCA'nýn çocuðu olmuþtur.

26) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Ali
GÜNAY'ýn çocuðu olmuþtur.

27) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Murtaza 
ÝSOT'un çocuðu olmuþtur.

28) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Zeynep-
Yýldýrým ULUSOY'un çocuðu olmuþtur.

29) Kocaeli 1 Nolu þube üyelerinden Ebubekir 
BEKTAÞ'ýn çocuðu olmuþtur.

30) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Ebru 
BÝLGÝÇ'in çocuðu olmuþtur.

31) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Süheyla-Atila 
CÝVELEK'in çocuðu olmuþtur.

32) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Recep-Emine 
UÞTU çiftinin çocuðu olmuþtur.

33) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Mehmet Esat 
SÜME'nin çocuðu olmuþtur.

34) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Hacer 
UYSAL'ýn çocuðu olmuþtur.

35) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Ahmet Emin 
KOÇ'un çocuðu olmuþtur.

36) Tekirdað Þube üyelerinden Mustafa 
KARA'nýn çocuðu olmuþtur.

37) Tekirdað Þube üyelerinden Cihat 
DEMÝREL'in çocuðu olmuþtur.

38) Yozgat Þube üyelerinden Mehmet Ali-
Neslihan YARANGÜME'nin çocuðu olmuþtur.

1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Numan 
AKÇAM evlenmiþtir.

2) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Hüseyin 
GÜN'ün kýzý evlenmiþtir.

3) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Sebahattin 
MAHSENOÐLU'nun oðlu evlenmiþtir.

4) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Mustafa 
DÜNDAR'ýn oðlu evlenmiþtir.

5) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Abdullah
AYDIN'ýn oðlu evlenmiþtir.

6) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Cemil 
BAÐCIVAN'ýn oðlu evlenmiþtir.

7) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Ahmet
ÇETÝN'in kýzý evlenmiþtir.

8) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Aslan
YÜCE'nin kýzý evlenmiþtir.

9) Aydýn Þube üyelerinden Mustafa 
SAYNAK'ýn kýzý evlenmiþtir.

10) Kayseri 2 Nolu Þube Sekreterimiz Fatma 
TURGUTALP'in kardeþi evlenmiþtir.

11) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Esra 
GÜVENLÝ evlenmiþtir.

12) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Sabri 
AVCI'nýn oðlu evlenmiþtir.

13) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Abdülaziz
ESKÝN'in oðlu evlenmiþtir.

14) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Mehmet 
Emin ÖZTÜRK'ün kýzý evlenmiþtir.

15) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Kadir 
DAÐLI'nýn oðlu evlenmiþtir.

16) Ordu Þube üyelerinden Süleyman 
KATIRCIOÐLU evlenmiþtir.

1) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden Muzaffer
ÖZKAN'ýn çocuðu sünnet olmuþtur. 38) Kýrþehir Þube Mali Sekreteri Ýbrahim 

KANKAL'ýn kýzkardeþi vefat etmiþtir.
39) Kýrþehir Þube üyelerinden Ramazan 

DOÐAN'ýn annesi vefat etmiþtir.
40) Kýrþehir Þube üyelerinden Þükran 

KOYUNCU'nun yeðeni vefat etmiþtir.
41) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Hilal 

BELAT'ýn babasý vefat etmiþtir.
42) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Mustafa 

YAKAR'ýn babasý vefat etmiþtir.
43) Kocaeli1 Nolu Þube üyelerinden Yavuz

AKKOÇ'un amcasý vefat etmiþtir.
44) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Meltem 

EFE'nin babasý vefat etmiþtir.
45) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Nurten 

TEKÝN'in annesi vefat etmiþtir.
46) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Selçuk 

SUBAÞI'nýn annesi vefat etmiþtir.
47) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Nurten 

TEKÝN'in annesi vefat etmiþtir.
48) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Ergin

ÇAKMAK'ýn babasý vefat etmiþtir.
49) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Mehmet 

Ali ÇELÝK'in babasý vefat etmiþtir.
50) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Fatma 

GÜLÞEN'in dayýsý vefat etmiþtir.
51) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden A.Paþa

NAÝPOÐLU'nun amcasý vefat etmiþtir.
52) Kocaeli 1 Nolu Þube üyelerinden Hacer 

TUÐ'un babasý vefat etmiþtir.
53) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Ülker 

PARLATIR'ýn babasý vefat etmiþtir.
54) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Þahin 

YÖNDEMLÝ'nin babasý vefat etmiþtir.
55) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Süleyman 

BAYRAK vefat etmiþtir.
56) Tekirdað Þube üyelerinden Yaþar

DÜVENCÝ'nin babasý vefat etmiþtir.
57) Yozgat Kadýþehri Temsilcisi Mehmet 

YILMAZ'ýn babasý vefat etmiþtir.

19) Antalya 2 Nolu Þube Mali Sekreteri
Mustafa YÜKSEL'in dedesi vefat etmiþtir.

20) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden Kamil 
ÞAHÝN'in babasý vefat etmiþtir.

21) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Mustafa 
TURAN'ýn babasý vefat etmiþtir.

22) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Þahin 
YAZICI'nýn annesi vefat etmiþtir.

23) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Ýsmail 
KAYA'nýn annesi vefat etmiþtir.

24) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Fahri 
KARAYEL'in kayýnpederi vefat etmiþtir.

25) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Nail 
ALTINOK'un annesi vefat etmiþtir.

26) Çankýrý Korgun ilçe temsilcisi Mustafa 
AYDENÝZ'in annesi vefat etmiþtir.

27) Çankýrý Þube üyesi Mustafa GÜMÜÞ'ün 
babasý vefat etmiþtir.

28) Hatay 1 Nolu Þube üyelerinden Ýrfan 
KÖÞTEN'in babasý vefat etmiþtir.

29) Ýzmir 3 Nolu Þube üyelerinden Kamil 
GERS'in babasý vefat etmiþtir.

30) Ýzmir 3 Nolu Þube üyelerinden Neslihan 
GÖZÜM'ün babasý vefat etmiþtir.

31) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Lokman 
KALDIRIM'ýn amcasýnýn kýzý vefat etmiþtir.

32) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Meydan 
UYANIK'ýn oðlu vefat etmiþtir.

33) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Mustafa 
ÇANKAYA'nýn kayýnbabasý vefat etmiþtir.

34) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Adnan
KEÇELÝ'nin annesi vefat etmiþtir.

35) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Prof.Dr.Ali
TOKSARI'nýn babasý vefat etmiþtir.

36) Kýrýkkale Þube üyelerinden Aydýn YILMAZ
vefat etmiþtir.

37) Kýrýkkale Þube üyelerinden Þevket 
YURDUSEVEN'in babasý vefat etmiþtir.

1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Musa 
SAKALLI'nýn amcasý vefat etmiþtir.

2) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Ýbrahim 
TUNÇ'un kayýnvalidesi vefat etmiþtir.

3) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Mustafa 
YAVUZ'un kayýnvalidesi vefat etmiþtir.

4) Adana1 Nolu Þube üyelerinden Hasan 
TANRIKULU'nun babasý vefat etmiþtir.

5) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Baki 
GÖK'ün annesi vefat etmiþtir.

6) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Nurettin 
TUNCER'in kýzý vefat etmiþtir.

7) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden Yrd.Doç.Dr.
Yýlmaz SAVAÞ vefat etmiþtir.

8) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Turgut
GENÇ 'in yeðeni asker Serhat GENÇ 
Hakkari'de þehit edilmiþtir.

9) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden kadir 
KORKMAZ'ýn yengesi vefat etmiþtir.

10) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Remzi-
Dilaver CAN'ýn annesi vefat etmiþtir.

11) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Ýsmail 
YAÐCI'nýn babasý vefat etmiþtir.

12) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Veli
KOÞAR'ýn annesi vefat etmiþtir.

13) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Veli
KOÞAR'ýn annesi vefat etmiþtir.

14) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Þenol 
YAÞAR'ýn babasý vefat etmiþtir.

15) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Mehmet 
YILMAZ'ýn annesi vefat etmiþtir.

16) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Arzu
ÞIK'ýn kayýnpederi vefat etmiþtir.

17) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden Hüseyin 
GÜBEÞ'in babasý vefat etmiþtir.

18) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden Halil 
YÜKSEL'in babasý vefat etmiþtir.

HAZÝRAN AYI DOÐANLAR HAZÝRAN AYI EVLENENLER

HAZÝRAN AYI SÜNNET OLANLAR

HAZÝRAN AYI VEFATLAR




