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Habur Sınır Kapısı’nın Irak tarafına
asılan Kürdistan Bayrağı kriz ya-
rattı ! Irak'ta geçen günlerde yapı-
lan Anayasa refe-
randumunun ardın-
dan Habur sınır ka-
pısının Irak tarafı
olan Halil İbrahim
gümrük kapısına
Kürt Bayrağı asıldı. Halil İbrahim
gümrüğü yetkilileri ile Habur sınır
kapısı yetkililerinin Türkiye'deki
misafir evinde yaptıkları aylık

toplantıda Türk tarafı bayraktan
duyduğu rahatsızlığı dile getirdi
ancak Irak tarafından hiçbir giri-

şim yapılmadı. 
Türkiye'nin sınır kapısında-
ki bayrağın indirilmesi tale-
bi görmezden gelinirken,
Iraklı yetkililer, Halil İbrahim
Gümrük Kapısı'nda bulunan

resmi dairelere ve protokol giriş-
lerine de Kürt Bayrağı astı, eski
Irak bayrağının kendilerini temsil
edemeyeceğini kaydettiler.

Sınıra Kurdistan bayrağı astılarSendikamızdan Türk Kızılayı’na destek

TÜRK EĞİTİM-SEN’den
büyük açılım

Uluslararası Eğitim Derneği İdari Koordinatörü ve
Avrupa Bölgesel Koordinatörü Carlie Lennon, Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN’ı
sendika genel merkezinde ziyaret etti. 

Lennon, Türk Eğitim-Sen’in Dünya Öğretmenler
Sendikasına üyelik başvurusunu değerlendirmek
üzere Genel Başkan ÖZCAN ve yönetim kurulu
üyeleri ile görüşme yaptı. 

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN şöyle konuştu: 

devamı 5’te

Hükümet yeni bir özel öğretim kanun tasarısı hazırlayarak,
eğitimde yeni bir özelleştirme adımını hayata geçirmesiy-
le ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Özcan, özel
okulları ve özel okullara öğrenci göndermek isteyen veli-
leri teşvik edecek düzenlemeleri içeren kanun tasarısı-
nın, hükümetin Kamu Reformu Yasasıyla gerçekleştire-
mediklerini bu şekilde hayata geçirme girişimi olarak de-
ğerlendirdi. devamı 16’da

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN
ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılayı Ge-
nel Başkanı Tekin KÜÇÜKALİ’yi makamında
ziyaret etti. Pakistan depreminde Türk Kızıla-
yı’nın gösterdiği başarıyı kutlayan ÖZCAN
şöyle konuştu: “Türk Eğitim-Sen olarak ya-
şanan deprem felaketinden dolayı öncelikle
Pakistan halkına geçmiş olsun diliyoruz.
Böylesine büyük acıya ortak olmak adına ge-
niş katılımlı iftar yemekleri organizasyonları-
nı iptal etmiş bulunmaktayız. Ayrıca Kızılay’ın
açmış olduğu yardım kampanyasını destek-
leyerek, halkımızı tüm bankalarda geçerli ol-

mak üzere açılmış olan hesaba katkı sağla-
maya ve SMS yoluyla depremzedelere yar-
dım yapmaya davet ediyoruz.”

Kadrolaşma
son sürat

Milli Eğitim Bakanlığı or-
taya konulan onca tepkiye
rağmen, hukuksuz atama-
larını sürdürüyor. Adana,
Gaziantep, Karaman gibi il-
lerimizde il ve ilçe milli eği-
tim şube müdürleri, ilçe milli
eğitim müdürleri, okul mü-
dürleri ve müdür yardımcı-
ları yönetmeliklere uygun
olmayan şekilde atanmış-
lardır. Türk Eğitim-Sen ola-
rak bu tür hukuk dışı ata-
maların tek
tek tespit
edilerek,
yargı yo-
luyla ipta-
lini iste-
mekteyiz. 

Ancak
hukuksuz
atamalarla ilgili olarak yap-
tığımız başvurulara gerek
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan,
gerekse İl Milli Eğitim Mü-
dürlükleri’nden olumsuz ce-
vaplar gelmektedir. Her tür-
lü engellemeyle karşılaşan
sendikamız buna karşın
son olarak Adana ili Sey-
han ilçesi Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’ne bir yıl önce yapı-
lan hukuksuz atamayı iptal
ettirmiştir. 

devamı 5’te

HAM‹L‹
YAKINIMIZDIR

GERE⁄‹
YAPILSIN....

Milli Eğitim Bakanlığı

Yarg›’dan
MEB’e

demokrasi
dersi

Yarg›’dan
MEB’e

demokrasi
dersi

Genel Başkanımız sayın Şuayip
ÖZCAN, müdür yardımcılığı sına-
vıyla ilgili “Bu sınav öğretmenleri-
mizin değil Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın başarısızlığıdır. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yaptığı eğitim ku-
rumları müdür yardımcılığı sınavı
şaibelidir” şeklinde ifadeler kullan-
dığı için, Milli Eğitim Bakanlığı 3
milyar TL manevi tazminat davası
açmıştı. 

Ankara 2. Sulh Hukuk Mahke-
mesi bu davanın reddine karar
vermiştir. Reddin gerekçesi ise
sendikaları hiçe sayan, eleştirilere
kapalı olan, kerameti kendinden
menkul bürokrat ve siyasilere to-
kat gibi bir cevaptır.

Mahkeme kararında;

“Demokratik bir ülkede idare ve ida-
reciler, yapmış oldukları işlem ve
eylemlerin toplum tarafından,
özelliklede işlemin doğrudan ilgili-
si olan kişiler tarafından eleştiril-
mesine ve hatta sert bir şekilde
eleştirilmesine tahammül etmek
zorundadır. Aksine bir anlayış,
idarenin eleştirildiği her açıklama
için kişilere tazminat davaları aç-
maları ve böylece kişilerin yöneti-
mi eleştirmekten korkar hale gel-
mesi sonucunu doğurur ki, de-
mokratik bir ülke için bu sonucu
kabul etmek mümkün değildir.”
demektedir.

Umarız sayın Milli Eğitim Bakanı ve
birtakım bürokratlar bu karardan
gerekli dersleri çıkartırlar.

İftirayı durdurdu, doğuya tayin oldu
İstanbul’da düzenlenen ihanet kokulu Ermeni Konferansı hakkında

durdurma kararını veren İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi Başkanı
Saadettin Yaman Elazığ İdare Mahkemesi üyeliğine atandı. Kendi
vatanımızda sözde bazı aydınlar ve işbirlikçiler tarafından organize edilen
ve pis kokular yayan konferansı tamamen hukuki gerekçelerle iptal eden
hakim Yaman’ın sürgün edilmesi vatandaşlar tarafından esefle karşılandı. 

özellefltirmenin ayak sesleri
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M
emur sendikac›l›¤› ülkemizde gelifl-
mekte olan bir faaliyettir. Uzun sus-
kunluk sürecinden sonra, 1990’l› y›l-

lardan sonra bafllayan, ancak 2001 y›l›nda
4688 Say›l› Kanunla ivme kazanan memur
sendikalar›, 2001 y›l›ndan bu yana arzu edi-
len hedeflere ulaflabilmifl de¤ildir. 

Y›llard›r bu alanda faaliyet gösteren biri
olarak keflke, olumlu birçok geliflmeye ra¤-
men, arzu etti¤imiz hedeflere ulaflt›¤›m›z›
söyleyebilseydim. Ancak, bu, kendimizi
kand›rmaktan baflka bir ifle yaramazd›. 

Memur sendikac›l›¤›n› 2 yönden incele-
mek, konuyu daha iyi anlamam›z› sa¤laya-
cakt›r. 

1- Faaliyetler ve etkinlik bak›m›ndan me-
mur sendikac›l›¤›.

2- Üye say›s› bak›m›ndan memur sendi-
kac›l›¤›.
FAAL‹YETLER VE ETK‹NL‹K
BAKIMINDAN MEMUR 
SEND‹KACILI⁄INI inceledi¤imizde, son
derece yeni olan bu alanda, ciddi ve önemli
geliflmelerin oldu¤unu görürüz. Hatta, faali-
yetler ve etkinlik yönünden memur sendika-
lar›, muadili di¤er ifl kollar›ndaki sendikala-
r›n daha ilerisindedir. Bunlar; 

∑ Yay›nlar (Gazete, bülten, dergi vb) 
∑ Afifl ve ilanlar 
∑ Üyelere yönelik ferdi kaza sigortas› ya-

p›lmas› 
∑ Eylemler 
∑ Üyeler ad›na indirim anlaflmalar› (Bil-

gisayar vb. kampanyalar) 
∑ Üye problemlerinin takibi ve çözülmesi 
∑ ‹lgili mevzuat›n takip edilmesi, gerekli

tepkilerin zaman›nda oluflturulmas› 
∑ Yarg› yollar›n›n kullan›lmas› 
∑ Üyeler aras› dayan›flma, bu dayan›flma-

n›n ülke sath›na yay›lmas› 
∑ Toplu Görüflme ve Kurum ‹dari Kurul-

lar›na kat›l›m 
∑ Tiyatro, konser, konferans, panel vb. et-

kinlikler 
∑ E¤itim (yönetici, iflyeri temsilcisi ve

üyenin e¤itimi) 
∑ Di¤er faaliyetler ve etkinliklerdir.
Görüldü¤ü üzere memur sendikac›l›¤› fa-

aliyetler ve etkinlik bak›m›ndan son derece
h›z kazanm›flt›r. fiunu söylemek herhalde
abart› olmayacakt›r; Memur sendikalar›n›n
üyeleri bak›m›ndan ilgi alan›na girmeyen
hiçbir faaliyet yoktur.

Dördüncüsünü bu y›l yapaca¤›m›z Toplu
Görüflmelerde, bugüne kadar elde edilen ka-
zan›mlar hiç de küçümsenmeyecek kaza-
n›mlar olarak görülmelidir. Çünkü bu kaza-
n›mlar memur sendikac›l›¤› tarihinde ilktir.
Görüldü¤ü üzere faaliyetler ve etkinlik ba-
k›m›ndan memur sendikac›l›¤› bir hayli yol
alm›flt›r. Kamu çal›flanlar› bu olumlu gelifl-
meleri görmek ve de¤erlendirmek zorunda-
d›r. Çünkü memur sendikalar›n›n gelece¤i
KAMU ÇALIfiANLARINI DO⁄RUDAN
‹LG‹LEND‹RMEKTED‹R.ÜYE SAYISI
BAKIMINDAN MEMUR SEND‹KACI-
LI⁄I incelendi¤inde yukar›da ifade etti¤im
faaliyetlerle do¤ru orant›l› olmad›¤› sonucu-
na ulafl›r›z. Bu sonuçta, memur sendikalar›-
n›n ortaya koydu¤u onca olumlu çal›flmaya
ra¤men, birkaç faktör belirleyici olmaktad›r.
Bunlar;

∑ Memur sendikalar›n›n siyaset yapt›¤›
iddias›, 

∑ Kazan›mlar›n üye olan ile olmayana
ayn› oranda yans›mas›, 

∑ Üyelik ödentisinin bofla verilen bir mik-
tar olarak görülmesidir. (Ayda 4-5 YTL,
y›lda 50-60 YTL)

Y›llar içerisinde, sendikac› olarak beklen-
timiz flu olmufltur; sendika kanunu ç›kar, fa-
aliyet ve etkinli¤imiz artarsa kamu çal›flan-
lar›n›n tamam› sendika üyesi olur. Bunda en
büyük dayana¤›m›z, kamu çal›flanlar›n›n
büyük bir k›sm›n›n e¤itimli insanlardan
oluflmas›yd›. Bu yap›n›n ferasetine güvene-
rek, salt kurufl sendikac›l›¤› yapmad›¤›m›z›,
e¤itim sistemi, ülke gelece¤i ve sosyal olay-

larla da il-
gilendi¤i-
mizi s›k
s›k vurgu-
lad›k. An-
cak bütün
gayretleri-
mize ra¤-
men arzu
edilen üye say›s›na bir türlü ulaflamad›¤›m›-
z› ifade etmek istiyorum.

Türk E¤itim-Sen olarak hedefledi¤imiz
üye say›s›na ulaflmak için asla geri ad›m at-
mayaca¤›z, asla y›lg›nl›k göstermeyece¤iz.
Üye olmad›klar› için kamu çal›flanlar›na
k›zmak, gönül koymak gibi bir niyetimiz de
yok. Sendika olarak gelinen bu noktadan bir
ders ç›karmak, eksiklerimizi, kusurlar›m›z›
tespit etmek zorunday›z. Hedefimiz 2006
y›l›nda üye say›m›z› 200 bine ç›karmakt›r.
El birli¤i ile bu hedefe ulaflaca¤›m›zdan
kimsenin flüphesi olmas›n. 

fiunu da sevinerek ifade etmeliyim; bugün
sendikac›l›k konusunda emek sarfeden kafa
yoranlar›n say›s›, bafllad›¤›m›z günlerden
fersah fersah ilerdedir. Dolay›s›yla böyle bir
yap› gelecek bak›m›ndan ümit vaat etmek-
tedir. 

SEND‹KAL MANTIK 
NASIL OLMALIDIR? 
Sorusunun cevab›, sendikal bilincin gelifl-

mesi aç›s›ndan son derece önemlidir. Nas›l
bir sendikac›l›k, nas›l bir mant›k öne ç›kar›l-
mal›d›r ki, arzu etti¤imiz sendikac›l›¤a ula-
flabilelim? Bu soruya, esasen, kamu çal›flan-
lar› cevap vermelidir.

Sendika kendi ayaklar› üzerinde durabi-
len, kendi do¤rular›n› savunan, üyelerinin
ve ülkenin  hak ve menfaatle-
ri yönünde faaliyet gösteren
bir yap› m› olmal›d›r? Yoksa,
her gelen iktidar›n ete¤ine ya-
p›flarak ayakta durmaya çal›-
flan e¤reti bir yap› m› olmal›-
d›r? Mücadele azmi olmayan,
do¤rular› seslendirme cesareti
bulunmayan bir sendikal an-
lay›fl›n kamu çal›flanlar›na ve-
rece¤i pek bir fley olamaz.
Sendikal mant›k, sendika yö-
neticileri ve birkaç üyenin de-
¤il genelin ve ülkenin menfa-
atini herfleyin önünde görür. 

Biz, Türk E¤itim-Sen ola-
rak mücadeleci, her flartta
do¤rular› savunan, üye ve ül-
ke menfaatini her fleyin üs-
tünde tutan bir anlay›flla sen-
dikac›l›k yap›yoruz. Biliyoruz
ki, iktidarla gelen iktidarla gi-
decektir. Dolay›s›yla, kim ik-
tidar olursa olsun, biz üyeleri-
miz ve ülkemiz ad›na her za-
man güçlü olmak zorunday›z.
Bu güç iktidarlardan de¤il
üyelerimizden ald›¤›m›z güç
olmal›d›r. 

Siyaset ülke gelece¤i bak›-
m›ndan son derece önemlidir.
Kamu çal›flanlar›n›n siyaset
içinde yer almas›, gerek kamu
çal›flanlar› gerekse ülke gele-
ce¤i bak›m›ndan büyük öne-
me haizdir. Bu sebeple kamu
çal›flanlar›n›n siyaset yapma
hakk›na sahip olmas›n› savu-
nuyoruz. Ancak sendikalar›-
n›n siyasi bir yap› gibi dav-
ranmas›, kendisini iktidar›n
yerine koyarak bir tak›m va-
atlerle kamu çal›flanlar›n› üye
yapmaya çal›flmas›, gücünü
iktidarla paralel olarak yans›t-
mas› memur sendikac›l›¤›n›n
gelece¤i aç›s›ndan tehlikeli-
dir. Dolay›s›yla kamu çal›flan-
lar›n›n üye olurken ortaya ko-
yaca¤› irade memur sendika-

c›l›¤›n›n
gelecekte
köklefltire-
ce¤i strate-
jinin olufl-
mas›nda
esas teflkil
edecektir.
Kamu çal›-

flanlar› flunu bilmelidir; iktidara yak›n ol-
mak sendika üyesi olmak için bir sebep de-
¤il, olsa olsa o sendikaya üye olmamak için
ciddi bir gerekçe olabilir, çünkü böyle bir
anlay›fl SARI SEND‹KACILI⁄IN destek-
lenmesi demektir. 

Sendikal mant›¤›n ne olmas› gerekti¤ini
bir örnekle aç›klamak istiyorum. Kamuoyu-
nun yak›ndan takip etti¤i üzere baz› illeri-
mizde, ayn› okulda 5 y›l›n› dolduran okul
müdürlerimiz rotasyona tabi tutularak bir
k›sm›n›n yerleri de¤ifltirildi. Bu konuyla il-
gili afla¤›daki tepkiler oluflturulabilir. 

1-‹yi oldu, bu müdürler bulunduklar› yer-
de kral gibi olmufltu zaten, bunlar›n ço¤u bir
tak›m yolsuzluklara da kar›flm›flt›.

2-Bu müdürler bizim adam›m›z de¤il, git-
sinler de yerine bizim adamlar›m›z geldin.

3-Müdürlerin herhangi bir kritere ba¤l› ol-
maks›z›n yer de¤ifltirilmesi hukuk devletine
yak›flmamaktad›r. Böyle bir durumda bafla-
r›l› olanla olmayan› ay›rt etmek mümkün
de¤ildir. Bu yönetmelik iptal edilmeli veya
sa¤lam kriterler getirilmelidir. 

Sendikal mant›k burada 3. fl›kk› savunma-
l›d›r. Her flart alt›nda, hukukun temel pren-
siplerini ve insan haklar›n› öne ç›karmayan,
meseleye, bunlar topyekun yaramaz, bunlar
zaten benim adam›m de¤il düflüncesiyle
yaklaflan bir anlay›fl hedefledi¤imiz sendi-

kal mant›k olamaz. Kald› ki h›rs›z, ahlaks›z
oldu¤u iddia edilen bir okul müdürünü bir
baflka okula göndermekle hangi problemi
çözmüfl oluyoruz. Problemin mekan›n› de-
¤ifltirmekle problem çözmek mümkün mü-
dür? Esas olan, varsa, böyle yöneticileri tes-
pit edip hiç görev vermemektir. 

Türk E¤itim-Sen olarak bugüne kadar 3.
fl›kk› savunduk. Bizim adam›m›z anlay›fl›y-
la de¤il, SEND‹KAL MANTI⁄IN bu ol-
mas› gerekti¤i için böyle davrand›k. Kald›
ki bu müdürlerin ço¤u bizim üyemiz bile
de¤il. Ancak, hükümete yak›nl›¤›yla mefl-
hur bir sendikam›z›n ‹stanbul fiubesi tam
tersini savunarak bu yönetmeli¤in uygulan-
mas›nda geç kal›nd›¤›n› aç›klam›fl, müdür-
lerin tamam›n›n yerlerinin hemen de¤ifltiril-
mesini istemifltir. Böyle bir mant›k SEND‹-
KAL MANTIK olamaz. Bu kafa yap›s›nda-
ki insanlar›n SEND‹KACILIK yapmas›
sendikac›l›¤›n ‹KT‹DARLA AYN‹LEfiT‹-
R‹LMES‹ ile efl anlaml›d›r ve gelecek aç›-
s›ndan tehlikelidir. 

Bütün bu sebeplerle, arzu edilen sendikal
geliflmeleri sa¤lamak için hepimiz sorumlu-
yuz. Türk E¤itim-Sen olarak bu sorumlulu-
¤u yerine getirmek için elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz. Bütün kamu çal›flanla-
r›n›n bizlere yard›mc› olmas› SEND‹KAL
MANTI⁄IN YERLEfiMES‹ ve SEND‹-
KACILI⁄IN GELECE⁄‹ BAKIMINDAN
önemlidir. 

GÜZEL, HUZURLU B‹R 
GELECEK D‹LE⁄‹YLE…

ERGUN GÖZE
18.10.2005-Tercüman 
Gazetesi 
SAYIN Baflbakan, ucu aç›k mü-

zakerelere bafllay›p, Türkiye'yi,
Avrupa normlar›na uydurmak için
verilen emirleri almaya haz›rland›-
¤›m›z flu günlerde, bir fley alma-
dan her fleyi vermeye haz›r, tesli-
miyetçi politikas›na karfl› ç›kanla-
r›, Ça¤› idrak edememekle, ekono-
mik meseleleri anlamamakla, Tür-
kiye'nin gelece¤inin önünü kes-
mekle vs itham etmekte ve baz›
gazete köflelerindeki yaz›lardan da
flikayet eylemektedir.

Avrupa normlar›n›n gereklileri-
ni almak baflka, Avrupa Birli¤i'ne
girmek için, kendi ahlak”, tarih”,
sosyal normlar›n›n ve menfaatleri-
nin tamam›n› feda etmek baflka bir
fleydir. Hatta Avrupa normlar›n-
dan bilhassa teknolojik ve ekono-
mik olanlar›n› almakta bugüne ka-
dar baflar› gösterebilseydik, AB'ye
girmeye bile lüzum kalmaz, AB
kap›y› yüzümüze kerratla kapat-
maz, tam aksine kap›m›z› kerratla
çalard›. AKP'nin AB politikas›n›
çok fliddetle tenkit etmifl birisi ola-
rak belirtmeliyim ki, Türkiye'nin
çok muhtaç oldu¤u bir AB normu
vard›r. Otuz k›rk sene önce Türki-
ye'nin de normu idi ama, soysuz-
laflt›r›lan demokrasimiz yüzünden
berbad› ç›kt›. Buna Mona Sahlin
normu ad›n› verebiliriz. 

Bu norm nedir?
MONA Sahlin normunun vatan›

‹sveç'tir. Geçen y›llarda, ‹sveç bu
normun güzel bir örne¤ini verdi.
Mona Sahlin, ‹sveç Sosyal De-
mokrat Partisi'nin Bakan› ve Bafl-
kan Yard›mc›s› idi. ‹sveç Baflba-

kan› ‹ngvar Karlson da yoruldum
diyerek politikay› terk etmeye ha-
z›rlan›yordu. Baflar›l› politikac›
Bayan Sahlin tabi” olarak Genel
Baflkan ve Baflbakanl›k aday› ola-
rak görülüyordu. Ne var ki Mona
Sahlin'in kendisine devlet taraf›n-
dan verilmifl bir kredi kart›yla ha-
va alan›nda on befl- yirmi dolarl›k,
evet o kadarc›k, bir çikolata al›fl-
verifli yapt›¤› ortaya ç›kt›. Bas›n
bu olay› çikolata markas›n›n ad›y-
la Toblaron Meselesi diye ele ald›.
Gerçi sonradan yanl›fl›n› fark et-
mifl ve bu paray› ödemiflti de.
Ama Avrupa'n›n politik ahlak”
normlar›na göre, bu tür harcama-
lar devlet kredi kart›yla, sonradan
ödense bile yap›lamazd› ve bunu
yapan›n siyasi hayat› biterdi. Nite-
kim Bayan Sahlin'in Baflbakanl›¤a
yürüyüflü bafllamadan bitti. Oto-
matikman bitti. Kamu vicdan› bu
ifli bitirmiflti. Bakanl›¤› da gitmiflti
Mona Sahlin'in. Kendisi de politi-
kadan çekilmek mertli¤ini göster-
miflti. fiimdi bu Avrupa normu
karfl›s›nda düflünüyorum da bir ba-
kan, bakanl›¤›ndan o¤luna ucuz
m›s›r tahsisi temin eylese, kendisi-
ni aklayan bir kanun ç›karmaya te-
flebbüs etse Avrupa normlar› ne
yapard›? Bir baflka bakan da o¤lu-
na devletin tek gemisini kiralasa
ve k›rk kiflinin ölümüne sebep
olan bir tren kazas›nda acele edifli-
nin de rolü olsayd› acaba Avrupa
normlar› ne yapard›? Birçok parla-
menterin devam etti¤i bir ofiste, ifl
takibi yap›ld›¤› telefon kay›tlar›yla
ortaya ç›ksa o kay›tlarda ad› geçen
parti ileri gelenleri Avrupa norm-
lar› karfl›s›nda ne yapabilirlerdi?
Daha çok demokrasi isteriz diye-
bilirler miydi? 

‹flte bütün mesele 
BU Avrupa normu, bir baflbaka-

n›n, hem de hayli zengin bir bafl-
bakan›n o¤lunun, Amerika'da bir
ifl adam› taraf›ndan fisebilillah
okutulmas›na izin verir miydi?
Servetiyle servet beyan› aras›nda-
ki aç›¤› soran mahkemeye, O¤lu-
mun dü¤ününde flu kadar bin alt›n
hediye geldi kendisinden ödünç
ald›m diyebilen bir kimse baflba-
kanl›k koltu¤una oturtulur muy-
du? Yahut, bir bakan mal” çevre-
lerle, otel odalar›nda, bire bir te-
masa geçse ve sonra Ben aktif pa-
zarlama yap›yorum dese veyahut
da en son ve en taze misal bir bafl-
bakan, Ben ‹sveç'i pazarlamakla
görevliyim buyursa acaba Avrupa
normlar›na göre aferin mi al›rd›?
O zaman insan›n akl›na AKP,
AB'ye girmek de¤il, sadece müza-
kereye girip vakit kazanmak isti-
yor diyenler hakl› m› flüphesi geli-
yor. Bunu Say›n Baflbakan'a sora-
l›m m› deyince de bu sefer zihni-
mize bir baflka düflünce hücum
ediyor: Acaba, önce Ofer ile gö-
rüflmedim, sonra, görüflmüfl olabi-
lirim, daha sonra görüfltüm diyebi-
len ve en sonra da birden fazla gö-
rüfltü¤ü, zaten kardeflinin y›llard›r
Ofer'de çal›flt›¤› ortaya ç›kan bir
insan›n verece¤i cevaba Avrupa
normlar› çerçevesinde güven du-
yulabilir mi? ‹flte bütün mesele.
Evet, biz bu ça¤› böyle anl›yor ve
her ça¤›n da böyle anlafl›lmas› ge-
re¤ine, böyle bir normun sadece
Avrupa'n›n de¤il, insanl›¤›n nor-
mu oldu¤una, üstelik her zaman,
her ülkede geçerli olaca¤›na inan›-
yoruz.

Baflbakan'a bir Avrupa normu 

Sendikal mant›k ve kamu çal›flanlar›

fiuayip Özcan
Türk E¤itim-Sen

Genel Baflkan›
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E minim ki biliyorsunuzdur: Her ne kadar sendika kanu-
numuz 2001 y›l›nda yürürlü¤e girmifl olsa da, kamu ça-

l›flanlar›n›n sendikal mücadele geçmiflleri yaklafl›k on yedi
y›l›n› doldurmaktad›r. 

1989 y›l›nda bir grup fedakar kamu çal›flan›n›n üstün gay-
retleriyle “Vak›f” çat›s› alt›nda bir araya gelen çal›flanlar,
1992 y›l›nda “Sendikalaflarak” ülkemizde bir ilki gerçeklefl-
tirmifller ve Türkiye Kamu-Sen ve onun en güçlü parças›
Türk E¤itim-Sen vücut bulmufltur. Kuruldu¤u tarihten itiba-
ren yüz binlerce çal›flan› çat›s› alt›nda toplamay› baflarabilen
sendikalar›m›z, kamu çal›flanlar›n›n parlayan y›ld›z› olarak
bir ümit ›fl›¤› olmufltur. Böylece, y›llarca türlü bask› ve keyfi
uygulamalar›n oyunca¤› haline gelen çal›flanlar; art›k, güve-
nebilecekleri, s›¤›nabilecekleri bir yuvaya kavuflmufllard›r.

Nihayet 2001 y›l›nda sendikalar›m›z çetin mücadeleler so-
nucunda, “sendika s›fat›ndaki” bir k›s›m kurulufllar›n, bencil
siyasetçilerin ve bürokrat oligarflisinin direncine ra¤men ya-
sal bir dayana¤a kavuflmufllard›r. 

‹flte bu tarihten sonra da yine bir ilk yaflanm›fl; art›k siyasi
erk kamu çal›flanlar› hakk›nda alaca¤› kararlarda, onlar›n
temsilcileri olan sendikalar› muhatap almak zorunda kalma-
ya bafllam›flt›r. Ama fler odaklar› yine durmam›fl, sendikala-
r›m›z›n mücadeleleriyle hiçbir sonuç elde edilemedi¤i ve
bundan sonrada edilemeyece¤i propagandas› ile çal›flanlar›n
sendikalaflmalar›n› sabote etmeye devam etmifltir. Fakat yüz
binlerce çal›flan, bunun bir mücadele süreci oldu¤unu ve her
geçen zaman hedefe bir ad›m daha yaklafl›ld›¤›n›n bilinciyle,
sendikalar›m›za üye olarak güç vermeye devam etmifllerdir.

Bugün gelinen noktada sendikalar›m›z; her türlü aleyhte
propagandaya, paravan kurulufllar eliyle bölünme gayretleri-
ne, idari bask› ve tehditlere ra¤men Türkiye’mizin tart›fl›l-
maz bir gerçe¤i ve sosyal hayat›m›z›n önemli bir olgusu ol-
ma konumunu yakalam›fl bulunmaktad›rlar.

Sendikal› kamu çal›flanlar›, birlikte örgütlü olman›n gücü-
nü ve faydalar›n›; dayan›flman›n ve yard›mlaflman›n hazz›n›
yaflamaktad›rlar. Onlar, muhtemel herhangi bir ma¤duriyet-
lerinde, hukuki deste¤i ve sosyal bask› unsuru olma özelli-
¤iyle, arkalar›nda devasa bir güce sahip olan sendikalar›n›n
güveninden emindirler. Güçlü birlikteliklerinin sa¤lam›fl ol-
du¤u ekonomik ve toplumsal avantajlardan faydalanmakta-
d›rlar. 

Öte yandan istatistikler göstermektedir ki, genelde kamu
çal›flanlar›n›n ve özelde e¤itim çal›flanlar›n›n yar›s› hala hiç-

bir sendikaya üye olmufl de¤ildirler. Oysa ki, sendikas›z ar-
kadafllar›m›z bilmelidirler ki, bu durumdan zararl› ç›kan yi-
ne kendileridir. Yukar›da sayd›¤›m›z kay›plar›n›n yan› s›ra;
memurun hak arama mücadelesine de dolayl› olarak zarar
vermektedirler. Bu arkadafllar›m›z, çal›flanlar›n %50’sinin
de¤il de %70’nin, 80’inin, 90’›n›n örgütlü mücadeleye dahil
oldu¤unda elde edilebilecek kazan›mlar›n getirece¤i mesle-
ki-sosyal yaflam standart›n› bir kez daha düflünmelilerdir.

Tabi ki, henüz sendikal›laflt›ramad›¤›m›z arkadafllar›-
m›za da hak verdi¤imiz hususlar yok de¤il! Çünki onlar;

Sendika s›fat›ndaki baz› kurulufllar›n, yasa d›fl› örgütler ve
elebafl›lar› için milyarlar harcayarak gazetelere çarflaf çarflaf
ilanlar verdi¤ine; yöneticilerinin milletimizin de¤erlerini
afla¤›lay›c› hakaretlerde bulundu¤una flahit oldular. Bu sen-
dikalar›n(!), e¤itim çal›flanlar›ndan ald›klar› gücü; baflka
amaçlara ve hele de bölücü ideolojilere tafleron olarak kul-
land›klar›n› gördüler.

Yürekten sadakatle ba¤l› olduklar› büyük Türk Milletini,
etnik ve dini parçalara bölecek giriflimlerin demokratik-sen-
dikal faaliyet olarak sunuldu¤unu izlediler. Memurun hak ve
ç›karlar› amac›yla ortaya konulan eylem ve etkinliklerde bö-
lücü ve y›k›c› unsurlar›n cirit att›¤›n› ibretle seyrettiler.

Siyasi iktidarlarla kol kola giren paravan kurulufllar›n; ça-
l›flanlar› ikbal, makam ve menfaat taahhütleri ile kand›rmaya
ve memurlar›n kaderini riske edecek söylemler ile iktidara
payanda olmaya çal›flt›klar›na biraz ac›yarak, biraz gülerek
flahit oldular. Bu kurulufllar›n, bir yandan “Biz iktidar›n yan
kurulufluyuz” propagandas›n› yaparken, di¤er yandan iktida-
r›n keyfi uygulamalar›na destek vererek “Biz sendikay›z”
iddialar›na hayretle karfl›lad›lar.

Hala sendikal›laflt›ramad›¤›m›z e¤itim çal›flanlar›na
seslenmek istiyorum:

De¤erli arkadafllar,
‹zleyin, takip edin, de¤erlendirin, karfl›laflt›r›n: Türk

E¤itim-Sen’in farkl› oldu¤unu göreceksiniz.
Biz sendikac›l›k yap›yoruz. 
Türk E¤itim-Sen, kuruldu¤u tarihten bugüne kadar ba-

¤›ms›z, sorumlu ve kararl› kitle sendikac›l›¤›n› benimse-
mifl; üyelerinden ald›¤› gücü yine ve yaln›z onlar için sarf
etmeyi ilke edinmifl gerçek bir “sendikad›r.”

Üyelerinin tercih ve talepleri, sosyal de¤erler ve
bilimsel gerçekler; Türk E¤itim-Sen’in mücadele stratejisi-

nin eksenini oluflturan temel dinamiklerdir.
“Türkiye için var›z” diyen e¤itim çal›flanlar›n›n oluflturdu-

¤u Türk E¤itim-sen’in önceliklerinin bafl›nda; üyelerinin
sosyal ve mesleki hak ve ç›karlar›n›n korunmas›n›n yan› s›ra
toplumsal geliflime katk›da bulunmak ve gelece¤in büyük
Türkiye’sini kurmak için y›lmadan çal›flmak gelmektedir.

E¤itim çal›flanlar›n›n gönül ve emekleriyle güç verdikleri
Türk E¤itim-Sen, içeri¤i ve hedefleri bak›m›ndan milli, yön-
temi ve araçlar› bak›m›ndan bilimsel ve ça¤dafl bir e¤itim
sistemini arzulamaktad›r.

E¤itim çal›flanlar›n›n gerçek temsilcisi olan Türk E¤itim-
sen, “Yandafl› oldu¤um iktidar ne der; filanca kurulufl rahat-
s›z olur mu” gibi kayg›lardan uzakt›r. Temsil etti¤i kesimin
talep ve sorunlar›n› gündeme getirmek için hiçbir denge he-
sab› gütmeden ve taviz vermeden mücadele ortaya koyan
ciddi bir kurulufltur.

E¤itim çal›flanlar›n› bir bütün olarak gören ve buna uygun
çal›flmalar ortaya koyan Türk E¤itim-sen’in ideolojisi “me-
murun meselesi”dir. Mücadelesini demokratik ve hukuki
çerçevede; ayn› zamanda kararl›l›kla yürüten; toplum ad›na
taraf olan ve toplumun his ve düflüncelerine içtenlikle tercü-
man olan önder bir kurulufltur. 

Türk E¤itim-sen, yurt genelinde teflkilatlanm›fl 96 flubesi
ve 623 temsilcili¤iyle Türkiye’nin en güçlü, en büyük ve en
güvenilir e¤itim sendikas› ve etkin bir sivil toplum kuruluflu-
dur.

Bu güçten kendinizi mahrum b›rakmay›n. 
Gelin, gelece¤in büyük Türkiye’sini kurma, mutlu ve hu-

zurlu çal›flma ortam›n› oluflturma mücadelesinde yerinizi
al›n.

Önümüzdeki dönemde;

“Siz, hala! Sendikal›laflt›ramad›klar›m›zdan m›s›n›z?”
sorusunun muhataplar›n›n, marjinal gruplardan ibaret
olmas› dileklerimle...

Siz hala! Sendikal›laflt›ramad›klar›m›zdan m›s›n›z?

Talip Geylan
Genel D›fl ‹liflkiler ve

Bas›n Sekreteri

SUSMUYORUZ
Yollarda kürflatlar uzanm›fl ölü,
A¤las›n ak ülke,a¤las›n süt gölü.
Yi¤itlerim uyur gurbet ellerde,
Kimi Semerkant’ta  bekler beni,kimi Caber’de.
Caber yok,Tiyanflan yok,Aral yok,
Ta ben nas›l var›m?
A¤la ey Tanr› Da¤lar›ndan indirilmifl Ka¤an,
fiu yak›n sular›n kolu neden bükülmez,
Dicle niçin,F›rat niçin benden do¤ar,bana dökülmez?
Ben ki ateflle konuflur,selle konuflurdum,
‹konyos’u Konya yapan, Sangaryos’u Sakarya yapan,
Bir dille konuflurdum.

Cenab-› Hak Yüce Kitab›m›z Kur’an-›  Kerim’de  haks›zl›k karfl›s›nda susan  dilsiz
fleytand›r.buyuruyor.Bizde  susmay›p diyoruz ki:

fiehitler diyar› kutsal toraklar›m›z sat›l›yor, bir günde Irak’ta Telafer’de 4 cami
bombalan›yor binlerce dindafl›m›z, soydafl›m›z katlediliyor, yüzy›llarca hiç
d›fllamadan sahiplendi¤imiz ancak bizi dar an›m›zda arkam›zdan vuran Ermeniler
kendi ülkemizde bizi soyk›r›mla suçluyor, yüce Türk mahkemesinin verdi¤i karara
ra¤men konferans mekan de¤ifltirilerek  protestolara ra¤men yap›l›yor,
s›k›flt›klar›nda hukuk devletinden söz eden  en bafltaki yetkililer bile karar›
elefltiriyor, yine çete kurmakla ve yolsuz ihale yapmakla tutuklanan Van 100.Y›l
Üniversitesi rektörüne kay›ts›z flarts›z  YÖK ve Baro taraf›ndan destek veriliyor, yine
ba¤›ms›z yarg› organlar› olay siyasilefltilerek elefltiriliyor, hep susuyor
susuyorsunuz. Ancak kendini ayd›n zanneden 3-5 kiflinin sesine kulak vererek
say›n Baflbakan’›m›z Diyarbak›r’a giderek  bir bas›n toplant›s› düzenledikten sonra
Türkiye kar›fl›yor, baflta ‹stanbul olmak üzere birçok flehrimizde bölücülük yap›l›yor.
Türkiye Kamu- Sen bu olaylar› yak›nen takip ederek gerekli tepkiyi  dün gösterdi¤i
gibi bundan sonrada göstermeye devam edecektir.Yani susmayacakt›r.

Can›m sa¤ oldukça rahmetli babam,

Susarsam hakk›n› helal etmesin.
Ak sütün emziren ihtiyar anam, 
Susarsam hakk›n› helal etmesin.
Önümde dururken Türklü¤ün hali,
Susup da boynuma almam vebali, 
Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali(R.A.)
Susarsam hakk›n› helal etmesin.
Allah r›zas›d›r arzum, emelim,
Bu necip milleti ondan severim.
Hazreti Muhammet(A.S.M.)gerçek rehberim,
Susarsam hakk›n› helal etmesin.

Say›n baflbakan›m›z iktidara geldi¤inde sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i içinde
Türkiye’nin problemlerini çözeceklerini söylemiflti, biz de 320 bin üyesi olan bir sivil
toplum kuruluflu olarak sevinmifltik. Ancak flu anda siyasi erk Kamu-Sen ile daval›
konumda. Ö¤retmenlikte kariyer belirleme imtihan› mahkemede, Anadolu liselerine
ö¤retmen atamas› mahkemede, atamalar mahkemede, birçok icraat mahkemede.
Hani nerede iflbirli¤i? Tamam iflbirli¤i yap›l›yor; Tüsiad, Müsiad, Tesev v.b. üye
say›lar› yüzlerde kalan sivil toplum kurulufllar›yla iflbirli¤i yap›l›yor. ‹nflallah günün
birinde bizlerle de iflbirli¤i yap›l›r. Ancak nedense 320 bin üyesi olan Türkiye Kamu-
Sen ile iflbirli¤i yap›lm›yor. 

Haber veriyoruz: Türk’e,‹slam’a
Alerji duyanlar korksunlar bizden.
Namuslu kazanca deste¤iz amma,
Milleti soyanlar korksunlar bizden.
Ülkümüz ne engel tan›r, ne rakip,
Ak›l iktidard›r, iman murak›p,
Hakk›, adaleti öte b›rak›p,
Nefsine uyanlar korksunlar bizden.
Sayg›, sevgi ve hürmetlerimle…

Fethi KURT
Türk E¤itim Sen 

Antalya 2 No’lu fiube Baflkan›
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Resmî Gazete : 02.04.1993/21540
Tebli¤ler Dergisi : EK‹M

2002/2541 
Ek ve De¤ifliklikler: 
1) 22.10.1994/22089 RG 
2) 10.11.1994/22107 RG

(5.12.1994/2420 TD) 
3) 20.11.1995/22469 RG

(18.12.1995/2445 TD) 
4) 13.3.2002/24694 RG (N‹SAN

2002/2535 TD) 
5) 20.9.2002/24882 RG (EK‹M

2002/2541 TD) 
B‹R‹NC‹ KISIM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan›mlar 
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeli¤in amac›,

Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› her dere-
ce ve türdeki örgün ve yayg›n e¤itim
kurumlar›n› açma-kapatma ve kurumla-
ra ad verme esaslar›n› belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik; Millî E¤itim

Bakanl›¤›na ba¤l› her derece türdeki ör-
gün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n› kap-
sar. 

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 1739 say›l›

Millî E¤itim Temel Kanunu, 222 say›l› ‹l-
kö¤retim ve E¤itim Kanunu ile 3797 sa-
y›l› Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n Teflkilât ve
Görevleri Hakk›nda Kanuna dayan›larak
haz›rlanm›flt›r. 

Tan›mlar (De¤iflik : 20.11.1995/22469
RG)

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
"Bakan", Millî E¤itim Bakan›n›, 
"Bakanl›k", Millî E¤itim Bakanl›¤›n›, 
"Kurum", örgün ve yayg›n e¤itim ku-

rumlar›n›, 
"Müdürler Kurulu", Bakanl›k merkez

teflkilât›n› oluflturan birimlerin en üst
amirlerinden meydana gelen kurulu ifa-
de eder. 

‹K‹NC‹ KISIM 
Kurum Aç›lmas›na ve Kapanmas›na

‹liflkin Esaslar 
Kurumlar›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas›

‹le ‹lgili Genel Esaslar 
Madde 5- (De¤iflik: 13.3.2002/24694

RG) Okul öncesi e¤itim kurumlar›, il-
kö¤retim okullar›, pratik k›z sanat okul-
lar›, halk e¤itim merkezleri ve meslekî
e¤itim merkezleri millî e¤itim müdürü-
nün teklifi ile valilikçe, bu say›lanlar d›-
fl›nda kalan kurumlar ise Bakanl›kça

aç›l›r ve ayn› usulle kapat›l›r.
Kurumlar›n Aç›lma Standard›
Madde 6- Kurumlar›n aç›lmas› ve ka-

panmas› ile ilgili esaslar günün ihtiyaç
ve flartlar›na göre Bakanl›k Müdürler
Kurulu taraf›ndan her y›l May›s ay› so-
nuna kadar belirlenir ve Valiliklere bildi-
rilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumlara Ad Verme 
Kuruma Ad Verme 
Madde 7- Bakanl›¤a ba¤l› her derece

ve türdeki resmî ve özel ö¤retim ku-
rumlar›na verilecek adlar›n; kurumun
amac›na, seviyesine, bulundu¤u çevre-
nin özelli¤ine ve flartlar›na uygun olma-
s›, belli bir anlam tafl›mas›, Millî E¤itimin
temel amaçlar›na ayk›r› düflmemesi ve
Türkçe olmas› gerekir. 

Ad Verme Yetkisi 
Madde 8- (De¤iflik: 20.9.2002/24882

RG) Kurumlara ad verme ifllemleri, il
millî e¤itim müdürünün önerisi ve il millî
e¤itim komisyonunun karar›na dayal›
olarak valinin onay› ile yap›l›r ve sonu-
cundan Bakanl›¤a bilgi verilir. 

Gerekti¤inde Bakan da bu kurumlara
ad verebilir. 

Ö¤retim Kurumlar›na Verilecek Adlar 
Madde 9- Ö¤retim Kurumlar›na;
a) Kurumun bulundu¤u yerleflim biri-

minin ad›, 
b) Tarihimizde ün yapm›fl kiflilerin ad-

lar›, 
c) Yurt içinde ve yurt d›fl›nda önemli

zaferlerin kazan›ld›¤› yerlerin adlar›, 
d) Savaflta veya di¤er zamanlarda va-

tan hizmeti yaparken flehit olanlar›n ad-
lar›, 

e) Memleket için önemli olan olaylar›n
adlar›, 

f) Bilim ve teknoloji, kültür, e¤itim, sa-
nat, spor ve benzeri alanlarda önemli
baflar›lar kazanm›fl kiflilerin adlar›, 

g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk top-
lumlar›na ait kifli ve yer adlar›, 

h) Eski Cumhurbaflkanlar›, Baflbakan-
lar ve Millî E¤itim Bakanlar›n›n adlar›, 

verilebilir. 
Atatürk Ad›n›n Verilmesi 
Madde 10- Afla¤›daki flartlar› tafl›yan

okullara Mustafa Kemal, Gazi, Gazi
Mustafa Kemal, Atatürk, Ata... adlar›
verilebilir. 

a) ‹l, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde
örnek olabilecek kuruma, 

b) Atatürk'ün ziyaret etmifl oldu¤u ku-
ruma, 

c) Atatürk'ün ziyaret etmifl oldu¤u
yerleflim birimlerinin kurumlar›na, 

d) Atatürk'ün ‹stiklâl Savafl› ve ink›lâp-
lar›yla ilgili kararlar›n› ald›¤› yerlerin ku-
rumlar›na, 

e) Bir ilde Atatürk'e iliflkin bir ad alm›fl
kurum bulunmad›¤› takdirde, yukar›daki
flartlar› tafl›masa da o ilde mevcut ku-
rumlardan yaln›z birine.

Geçici binalarda ö¤retim yapan ku-
rumlara Atatürk'e iliflkin adlar verilemez. 

Ö¤retim Kurumu Yapt›ranlar›n Adlar›
Madde 11- (De¤iflik:20.9.2002/24882

RG) Ö¤retim kurumlar› bina ve tesisleri-
nin tamam›n› yapt›ran veya yap›m›na
aynî veya nakdî olarak anlaml› bir ba-
¤›flta bulundu¤una il millî e¤itim komis-
yonunca karar verilenlerin adlar› ya da
önerdi¤i kiflilerin adlar› bu kurumlara
verilir. Belli miktarda katk› sa¤lad›klar›-
na karar verilenlerin ise adlar›n›n belirtil-
di¤i bir plâket, okulun giriflinde uygun
bir yere as›l›r. Ayr›ca okulun ek derslik,
kütüphane, lâboratuvar, ifllik ve benzeri
bölümlerinin yap›m›n› veya donat›m›n›
sa¤layanlar›n adlar› da bu bölümlere
verilir. 

Ö¤retmenlerin Ad›n›n Verilmesi 
Madde 12- (De¤iflik birinci f›kra:

13.3.2002/24694 RG) 4357 say›l› Husu-
sî ‹darelerden Maafl Alan ‹lkokul Ö¤ret-
menlerinin Kadrolar›na, Terfi, Taltif ve
Cezaland›r›lmalar›na ve Bu Ö¤retmen-
ler ‹çin Teflkil Edilecek Sa¤l›k ve ‹çtimaî
Yard›m Sand›¤› ile Yap› Sand›¤›na ve
Ö¤retmenlerin Alacaklar›na Dair Kanu-
nun 5 inci maddesinin (d) f›kras› hük-
münce ilkö¤retim, orta ö¤retim kurum-
lar›nda ve çeflitli e¤itim kademelerinde
üstün baflar› ile uzun süre ö¤retmen ve-
ya yönetici olarak çal›flm›fl ve çevrede
olumlu izlenimler b›rakm›fl olanlar›n ad-
lar›;

a) Yeni aç›lacak bir ö¤retim kurumu-
na, 

b) Mevcut veya aç›lacak bir ö¤retim
kurumunun dershane, kütüphane, lâ-
boratuvar ve spor salonundan birine,

verilebilir. 
Ö¤retim Kurumlar›na Verilmeyecek

Adlar 
Madde 13- (De¤iflik: 13.3.2002/24694

RG) Ö¤retim kurumlar›na 9 uncu, 11 in-
ci, 12 nci madde hükümleri d›fl›nda; ku-
rumun bina ve tesislerinin yap›lmas›nda

görevinin gere¤i olarak hizmet edenler
ve hâlen görevine devam eden kiflilerin
adlar› verilemez. 

Ö¤retim kurumlar› bina ve tesislerine
adlar› verilecek kiflilerin çevrede olumlu
izlenimler b›rakm›fl olmas› gerekir. 

(De¤iflik üçüncü f›kra:
20.9.2002/24882 RG) Daha önce ö¤re-
tim kurumlar›n›n bina ve tesislerine ve-
rilmifl olan adlar muhafaza edilir. Ancak,
sonradan kamuoyunda olumsuz izle-
nimler b›rakt›¤› anlafl›lan kiflilere ait
okul, bina ve tesis adlar›, il millî e¤itim
müdürünün önerisi ve il millî e¤itim ko-
misyonunun karar›na dayal› olarak vali-
nin onay› ile iptal edilir ve sonucundan
Bakanl›¤a bilgi verilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeflitli Hükümler 
Rapor Verme 
Madde 14- Kurum açma ifllemlerinde;

mahallen temin edilen binan›n e¤itim-
ö¤retim aç›s›ndan aç›lmas› teklif edilen
kurumun özelli¤ine uygunlu¤u, Millî E¤i-
tim, Bay›nd›rl›k, Sa¤l›k ve ‹tfaiye müdür-
lüklerinin verecekleri ayr› ayr› raporla
tespit edilir. 

Kurum açma ve kapatma teklifleri yet-
kili elemanlara mahallinde incelettirilir. 

Madde 15- Yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
(13.3.2002/24694 RG) 

Yürürlükten Kald›rma 
Madde 16- 15/03/1971 gün ve 13779

say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan
"Millî E¤itim Bakanl›¤›na Ba¤l› Her De-
recedeki Resmî ve Özel Ö¤retim Ku-
rumlar›na Ad Verme Yönetmeli¤i",
08/08/1967 tarih ve 12668 say›l› Resmî
Gazete'de yay›mlanan "Millî E¤itim Ba-
kanl›¤›na Ba¤l› Orta Dereceli Okullar›n
Aç›lma Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik",
12/06/1986 gün ve 14222 say›l› Onay
ile yürürlü¤e giren "‹lkö¤retim Kurumla-
r›n›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas› Hakk›nda
Yönerge" ve bunlar›n ek ve de¤ifliklikle-
ri ile bunlarla ilgili genelge ve aç›klama-
lar yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

Yürürlük 
Madde 17- Bu Yönetmelik yay›m› tari-

hinde yürürlü¤e girer. 
Yürütme
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümleri-

ni Millî E¤itim Bakan› yarat›r.

Millî E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› kurumlara ait 
açma, kapatma ve ad verme yönetmeli¤i 

Türk E¤itim’Sen hukuksuzlukla mücadelede kararl›
Türk E¤itim-Sen hukuksuz

atamalara karfl› yarg› mücade-
lesi sürüdrüyor. Mevcut yönet-
meliklere tamamen ters olan ‹l
Milli E¤itim Müdür Yard›mc›l›¤›,
il, ilçe flube müdürlükleri, ilçe
milli e¤itim müdürlü¤ü, okul
müdürlü¤ü ve müdür yard›mc›-
l›klar›na yönetmeli¤e uygun ol-
mayan bir flekilde yap›lan ata-
malarla ilgili çeflitli illerde da-
valar aç›ld›.

Bu kapsamda “Hukukun Üs-
tünlü¤ü” prensibinin hakim ol-
mas› amac›yla, Türk E¤itim-
Sen Adana 1 Nolu fiube tara-
f›ndan Adana ‹lindeki usulsüz
atamalar tespit edildi ve dava-

lar aç›ld›. Daha önce aç›lan bir
dava sonucunda, Seyhan ‹lçe
Milli E¤itim Müdürlü¤üne veka-
leten atanan Abdulcelil TUR-
GUT’un görevlendirmesi iptal
edilmiflti.

Türk E¤itim-Sen 1 Nolu fiube
Baflkan› ‹brahim SEZER tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada;
Adana ‹li Pozant› ilçesi fiube
Müdürü Mecit TURAN, Yüre¤ir
ilçesi fiube Müdürü Mustafa
YILMAZCAN, Kozan ilçesi fiu-
be Müdürü Bayram KÖKÜ-
SOY, Adana ‹l Milli E¤itim Mü-
dürlü¤ü fiube Müdürü Üzeyir
ÖZDO⁄AN “Atama Yönetmeli-
¤inin istedi¤i flartlar› tafl›m›yor.

Konuyla ilgili olarak konuflan
fiube Baflkan› ‹brahim SEZER,
“Daha önce sendika olarak aç-
t›klar› davada hukuksuz bir fle-
kilde atanan Seyhan ‹lçe Milli
E¤itim Müdür vekili Abdulcelil
TURGUT’un görevlendirmesini
iptal ettirdik, iyi ki bu ülkede
hukuk var. Yap›lanlar kadrolafl-
madan baflka bir fley de¤ildir.
Atama flartlar›n› tafl›yan yüzler-
ce e¤itim çal›flan› varken, flart-
lar› tutmayan insanlar›n bu ma-
kamlara atanmas› ”hukukun
üstünlü¤ü “ ilkesine tamamen
terstir. Yanl›fl hesap Ba¤-
dat’tan dönecek ve yap›lan bu
hukuksuz uygulamalar da her

zaman oldu¤u gibi HUKUK
DUVARINA çarpacakt›r.”dedi.

Türk E¤itim-Sen Genel Mer-
kezinin bu atamalar konusun-
da son derece hassas oldu¤u-
na dikkat çeken Adana 1 Nolu
fiube Baflkan› ‹brahim SEZER,
“Genel Merkezimizin talimat›
ile bu tespitleri yaparak dava-
lar aç›yoruz, bu konuda sade-
ce Adana’da de¤il birçok ilde
hukuksuz atamalar sendikam›z
taraf›ndan yarg›ya intikal ettiril-
di. Bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da her türlü hu-
kuksuz uygulama, karfl›s›nda
Türk E¤itim-Sen’in çelikleflmifl
iradesini bulacakt›r” dedi. 
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Oval Ofis’te Kürdistan tezgah›
Bush, Barzani’yi ‘Kürdistan baflkan›’ s›fat›yla

a¤›rlayarak, kurulacak bir Kürt
devletine destek verdiklerini
ortaya koydu.

Washington’da ABD
Baflkan› George Bush ile
peflmerge reisi Mesud Barzani
biraraya geldi. Bush,
Barzani’yi Oval Ofis’te
‘Kürdistan bölge baflkan›’
s›fat›yla a¤›rlad›. Görüflmede,
Irak’ta yap›lan referandum ve
Kuzey Irak’ta bar›nd›ralan
PKK masaya yat›r›ld›. Bush ve
Barzani’nin özellikle
kurulmas› öngörülen Kürt
devleti konusunu görüfltükleri
bildiriliyor. Kuzey Irak’ta bir Kürt devletinin
kurulmas› için çal›flan, bunun için Kerkük ve Telafer
gibi Türkmen kentlerinde katliam yapan ABD’nin
Barzani’ye özel ilgi göstermesinin, ‘Kürdistan’›n
tan›nmas› anlam›na geldi¤ine dikkat çekildi.
Özellikle Bush’un Barzani’yi ‘Kürdistan bölge
baflkan›’ olarak kabul etmesi bunun bir göstergesi

olarak kabul ediliyor.
TALABAN‹ MUTLU!

Bush’un Barzani’yle
biraraya gelmesi en çok
ABD taraf›ndan Irak’a
Cumhurbaflkan› olarak
atanan peflmerge reisi
Celal Talabani’yi mutlu
etti. Talabani, Barzani’nin
ABD ziyaretinin ‘Irak
Kürdistan kimli¤inin
ABD yönetimi taraf›ndan
bir çeflit tan›nmas›’
anlam›na gelece¤ini
söyledi. Mesud
Barzanin’nin Bush’la
görüflmesinde PKK ile
ilgili bilgi al›flveriflinde

bulunmas› konusuna da de¤inen Talabani,
Türkiye’ye ak›l vermeye kalkarak, bölücülere af
istedi. “PKK’l›lar›n da¤dan indirilmesinin tek
yolunun ‘genel af’ oldu¤unu söyledi. Talabani bu
aç›klamas›yla PKK’ya yönelik bir operasyon
yap›lmayaca¤›n› da belirtmifl oldu.

Ne diyelim: Baz›lar›na geçmifl olsun!

‘AB suyumuzu
buland›rmaya

çal›fl›yor’ 
Dünyadaki h›zl› nüfus art›fl›

nedeniyle miktar› giderek azalan
ve petrolden daha de¤erli hale
gelen su konusunu masaya
yat›ran Ankara Ticaret Odas›
(ATO), haz›rlad›¤› ‘Su
Raporu’nda, Türkiye’nin san›lan›n
aksine ‘su zengini olmad›¤›n›’
ortaya koydu. Avrupa Birli¤i’nin
(AB) etki raporu ve müzakere
çerçeve belgesinde yer alan,
F›rat ve Dicle sular› ile bölgedeki
barajlar ve GAP’›n uluslararas›
yönetime devredilmesi ifadeleri
üzerine, gözler Türkiye’nin su
varl›¤›na çevrildi. BM’nin
‘Gelecek ‹çin Tatl› Su 2003
Raporu’nda, ‘Türkiye’nin 2025
y›l›nda ciddi bir su s›k›nt›s› ile
karfl› karfl›ya kalabilece¤ine’
dikkat çekildi. 

‘SU FAK‹R‹ OLAB‹L‹R‹Z’
2030’da Türkiye nüfusunun 100

milyon olmas› ve kifli bafl›na y›ll›k
su miktar›n›n bin metreküpün
alt›na düflmesi beklenirken,
Türkiye’nin ‘su fakiri’ olmas›ndan
korkuluyor. Türkiye’nin y›ll›k
ortalama akarsu potansiyeli 186
milyar metreküp. Türkiye bu
suyun ancak 95 milyar
metreküpünü tüketim için
kullanabiliyor. 

Rapora göre, dünyan›n su
bak›m›ndan en sorunlu bölgesi
Ortado¤u. BM, 2040 y›l›nda
Ortado¤u’da ‘su savafllar›’
yaflanabilece¤i uyar›s›nda
bulunuyor. Ortado¤u’nun su
kaynaklar›n› elinde tutan Türkiye
ise çat›flman›n tam oda¤›nda yer
al›yor. 

Raporu de¤erlendiren ATO
Baflkan› Sinan Aygün, Türkiye’nin
su varl›¤›yla AB’nin de
ilgilendi¤ini belirterek, “AB,
Ortado¤u’da suyun vanas›n›
elinde tutmay› planl›yor” dedi.
Aygün, “AB, F›rat ve Dicle sular›
ile bölgedeki barajlar ve GAP’›n
uluslararas› yönetime
b›rak›lmas›n› istiyor. Bunun
anlam› fludur: AB suyun bafl›na
geçmek ve suyumuzu
buland›rmak istiyor” dedi.

Türk
E¤itim’Sen’den

büyük aç›l›m 
“Sendikam›z,

emsali olan
kurulufllarla ile
her platformda
fikir teatisi
yapmaya,
görüfl
al›flveriflinde
bulunmaya
haz›rd›r. Ancak
bunlar

yap›l›rken, körü körüne bir
ba¤l›l›k söz konusu de¤ildir.
Bizim insan›m›z için gerekli olan
neyse elbetteki ilkelerimiz,
de¤erlerimiz ve prensiplerimize
uygunsa- kabul görecektir.” 

Lennon da, sendikalar›n
dayan›flmas›n› önemsediklerini
ve desteklediklerini belirterek,
“Umuyorum ki Türk E¤itim-Sen
de üyemiz olacakt›r” dedi. 

Türk Milleti böyle istiyor!
Binlerce insan›n hayat›n› alm›fl ama

karfl›l›¤›nda ömür boyu hayatta kalma hakk›
verilmifl olan flah›s yeniden yarg›lanacakm›fl. 

Neden? 
Çünkü Avrupa öyle istiyor. 
Al bayra¤a sar›l› her flehit cenazesinde öne

e¤ilmifl bafllar› ve titreyen sesleriyle "kan›n›z
yerde kalmayacakt›r" fleref sözünü verenler
suskunlar bugün. 

Neden ? 
Çünkü Avrupa öyle istiyor. 
21 yafl›nda Mehmet, gençli¤inin bahar›nda

demir gibi sapasa¤lam ç›kt›¤› köyüne, belden
afla¤›s› sakat ve tuvaletini bile tutamayacak
halde geri döndü. Yeniden yarg›lanacak flahs›n
döfletti¤i may›na basm›flt›. Mehmet yeniden
yürüyemeyecek, Mehmet niflanl›s› Fatma'yla
ayn› yast›¤a bafl koyamayacak ama onu o hale
sokan yeniden yarg›lanacak. 

Neden ? 
Çünkü Avrupa öyle istiyor. 
Gençliklerinin bahar›nda, vatanlar›n›

savunmak için silah alt›na giren ve geçit
vermez da¤larda teröristle savafl›rken tertemiz
al›nlar›ndan  vurulup topra¤a düflen askerler,
yeniden yaflayamayacak; ama onlar› vurduran
flah›s yeniden yarg›lanacak. 

Neden ? 
Çünkü Avrupa öyle istiyor. 

Al›flverifl merkezinde hiçbir fleyden habersiz
bak›n›rken, içeri at›lan yang›n bombalar›yla
feci flekilde yanan kad›n, hayat›n›n sonuna
kadar yan›k yüzüne bakacak ama o bombay›
oraya att›ran yeniden yarg›lanacak. 

Neden ? 
Çünkü Avrupa öyle istiyor. 
Kocas›yla yeni tayin edildi¤i yere özel

otomobilleriyle giderken yollar› kesilen ve
kocas› gözleri önünde taranarak flehit edilen
Figen hemflirenin, gözleri hep yafll› kalacak
ama kocas›n› vurduran yeniden yarg›lanacak. 

Neden ? 
Çünkü Avrupa öyle istiyor. 
Y›llarca terörle mücadeleye ak›t›lan

milyarlar yüzünden binlerce gencimiz iflsiz,
fakir ve aç. Hayatlar› boyunca e¤itim
görmelerine ra¤men, yere serilen ekonomi
yüzünden iflsiz kalanlar›n hayatlar›
mahvolurken, onlar›n o hale gelmelerine sebep
olan terör belas›n› yaratan yeniden
yarg›lanacak. 

Neden ?
Çünkü Avrupa öyle istiyor. 
Peki ya bu millet ne istiyor ? Bir Allah'›n

kulu da ç›k›p bu milletin  ne istedi¤ini
sormayacak m› ? 

Ezilen, hor görülen, hakk› verilmeyen,
tersine hep haks›z ç›kar›lan her zaman bizler

mi olaca¤›z ? Sand›kta oy verip tepemize
ç›kard›klar›m›z, vergilerimizle okutup makam
ve rütbe verdiklerimiz, can›m›z›, mal›m›z› ve
namusumuzu kendilerine emanet ettiklerimiz
bir kere olsun bizim hakk›m›z›
savunmayacaklar m›? Kanlar›n›z yerde
kalmayacak sözlerine inand›¤›m›z halde bafl
katile hak etti¤i cezay› verdirmeyenler, flimdi
bir de karfl›m›za ç›k›p bunu yeniden mi
yarg›layacaklar. 

Böyle bir durumda bizler yerimizde uslu
çocuklar gibi oturup "Ölen öldü, giden gitti
kalan sa¤lar bizimdir"mi diyece¤iz. 

Karakol bask›n›nda iki gün roket ve havan
atefli alt›nda kald›klar› halde, direnip daha
sonrada 

Daha fazla direnemeyece¤iz. Vatan sa¤
olsun !" son mesaj›n› geçerek birer birer flehit
olan koçlar›n telsizden gelen seslerini unutup
hayat›m›za devam m› edece¤iz. 

Hiç sanm›yorum. 
Neden mi ? 
Çünkü 
TÜRK M‹LLET‹ BÖYLE ‹ST‹YOR!! 

Salih Yalç›n

MEB ve taflra
teflkilatlar›n›n
yönetmeli¤e alenen
ayk›r› davranarak,
hukuk d›fl› atamalar
yapmas›
KADROLAfiMA
çal›flmalar›n›n
ürünüdür. Oysa ki
“Benim adam›m
olsun” anlay›fl›yla
hiçbir yere var›lamaz.  

Asaleten atama
flartlar›n› tafl›yan
binlerce e¤itim
çal›flan› varken, hiçbir
özelli¤i olmayan
insanlar›n atanmas›na
seyirci kalmak
mümkün de¤ildir. Bu
sebeplerle HUKUKUN
ÜSTÜNLÜ⁄ÜNÜN
sa¤lanmas› ad›na
yap›lan bu hukuksuz
uygulamalar›n üzerine
gidilece¤inin herkes
taraf›ndan bilinmesini
istiyoruz.

Kadrolaflma
son sürat

bir varm›fl, bir yokmufl

Bir zamanlar k›rm›z› çizgilerimiz varm›fl..!

Barzani Bush

TÜRK
E⁄‹T‹M-

SEN
KÜTAHYA
fiUBES‹ 

Türk E¤itim-Sen Kütahya fiubesi 27.11.2005 tari-
hinde yap›lacak “Kariyer Basamaklar›nda Yükselme
S›nav›’na” haz›rl›k amac›yla kurs düzenledi. Kütah-
ya Endüstri Meslek Lisesi toplant› salonunda
10.10.2005 tarihinde bafllat›lan kurs, 25.11.2005 ta-
rihine kadar devam edecek. 

Kursun aç›l›fl›nda bir konuflma yapan Kütahya fiu-
be Baflkan› Mehmet KARABEK‹R, Türk E¤itim-Sen
Genel Merkezi’nin Kariyer Basamaklar›nda Yüksel-

me S›nav›’n›n iptali için dava açt›¤›n› an›msatarak,
bu s›nav›n adil olmad›¤›n› söyledi. S›navda ç›kacak
sorular›n ö¤retmenlerin kendi branfllar›nda olmas›
gerekti¤ini belirten KARABEK‹R, “Ö¤retmenlerin bu
tür anlafl›lmaz s›navlarla kategorilere ayr›lmas›na
karfl› karfl›y›z. Uygulama konusundaki kayg›lar› tafl›-
makla beraber, üyelerimizin muhtemel ma¤duriyet-
lerini önlemek amac›yla bu kursu düzenlemifl bulu-
nuyoruz” dedi.
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TUTANAKTIR

4688 Say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu ile bu kanuna dayan›larak ç›kart›lan Kurum ‹dari
Kurullar›, Yüksek ‹dari Kurullar›, Kamu ‹flveren Kurulu ve Uzlaflma Kurulu’ nun teflkili ve çal›flma
usul ve esaslar›na iliflkin yönetmeli¤in ilgili hükümleri gere¤ince kurum düzeyinde kamu
görevlilerinin çal›flma koflullar› ve kanunlar›n kamu görevlilerine eflit uygulanmas› konular›nda
05.10.2005 tarihinde yap›lan toplant›da tespit edilen gündem maddeleri konusunda görüfl bildirmek
üzere 25.10.2005 tarihinde saat : 10.00’ da Genel Müdürlük binas›nda kurum iflveren vekilleri ile
Türk E¤itim Sendikas› temsilcilerinden oluflan kurum idari kurulu toplanm›flt›r. 

Yap›lan toplant›daki görüfller do¤rultusunda ekteki çal›flma raporu haz›rlan›larak 25.10.2005
tarihinde imza alt›na al›nm›flt›r.

‹mza                                                               ‹mza
M. Emin YÜCEER Salih ÖZDEM‹R

Kurul Baflkan› Kurul Baflkan Vekili

‹mza                                                              ‹mza
Firuzan KARACAO⁄LU Hasan fiEN

Üye Raportör

EKLER

Ek – 1 : Çal›flma Raporu ( 5 Sayfa )

KURUM ‹DAR‹ KURULLARINDA ALINAN KARARLAR

25.10.2005 TAR‹H‹NDE YAPILAN KURUM ‹DAR‹ KURULU
ÇALIfiMA RAPORU

Madde 1 – Bofl kadro durumuna göre görevde yükselme s›nav›n›n yap›lmas› 

Sendika Temsilcileri ;

Kurumumuzda Y.H.S. de görev yapan personelin G.‹.H. s›n›f›na yükselmesi teknik kadro ile flef ve
müdür yard›mc›l›¤› için görevde yükselme s›nav›n›n yap›lmas›.

3. dereceye gelmifl bulunan ancak söz konusu s›nav›n yap›lmamas› nedeniyle yönetim
memuru,memur olarak çal›flan personelimiz yine Y.H.S. iken lise, yüksekokul bitirip halen ayn›
kadroda çal›flanlar mevcuttur, görevde yükselme s›nav›n›n yap›lmas›n› beklemektedirler. Kald› ki ayn›
flartlar› tafl›malar›na ra¤men memur, yönetim memuru ile flef, müdür yard›mc›s› hatta bölge müdür
yard›mc›s› ile ayn› ortamda çal›flmaktad›rlar. Böyle bir konumdan bir üst konuma yükselememesi,
personelin psikolojik durumu ile çal›flma flevki ve azmini, di¤er personel neznindeki prestijini çal›flma
hayat›na nas›l yans›yacakt›r? Daha önce ki kurum idari kurullar›nda da  gündeme al›nan ancak bir
türlü yürürlü¤e sokulmayan görevde yükselme s›nav›, di¤er kurumlarda yap›l›rken kurumumuzda göz
ard› edilmifltir. Görevde yükselme s›nav› yap›lan kurumlar k›saca flunlard›r; Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ü, Maliye Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve 09.07.2005 tarihinde M.E.B ‘da görevde
yükselme s›nav› yap›lm›flt›r.

Görev yükselme s›nav›n›n bir an önce kurumumuzda da yap›lmas› önem arz etmektedir. Bu itibar
ile görevde yükselme s›nav› yap›larak alan›nda uzmanlaflm›fl kurum çal›flanlar›n›n bofl kadrolara
atanmas›n›n sa¤lanmas›n› istemekteyiz.

Kurum Temsilcileri ;
Bofl kadro ve ihtiyaç durumuna göre görevde yükselme e¤itimi yap›lmaktad›r.Son olarakta flef ve

yurt müdür yard›mc›s› unvanlar›nda görevde yükselme e¤itimi düzenlenmesi konusunda çal›flmalara
bafllanm›flt›r.

Madde 2 – Birlikteli¤in sa¤lanmas› amac›yla sat›n - alma, malzeme sorumlulu¤u, avans mutemetli¤i
ve muhasebe ifllemleriyle ilgili konularda bölge müdürlüklerimizce seminerler düzenlenmesi

Sendika Temsilcileri ;
Bilindi¤i gibi kanunlar›m›z s›k s›k de¤iflmekte bu nedenle yeni ç›kan kanun, mevzuat ve

yönetmelikleri takip etmek oldukça güç olmaktad›r. Yurtlar›m›zda sayman, muhasebeci, hesap
uzman›, malzeme sorumlusu kadrosu olmad›¤› için bu ifl ve ifllemleri yönetim memurlar› yapmaktad›r.
Yurtlar›m›zda her y›l sezon bafl›nda bu görevlere bakacak yönetim memurlar› belirlendikten sonra
bölge müdürlüklerince yukar›da belirtilen konularda seminerler düzenlenmesi gerekmektedir.

Kurum Temsilcileri ;
2005 y›l› hizmetiçi e¤itim plan›nda belirtilen e¤itimlerin d›fl›nda, bölge müdürlüklerinin, personeli

için uygun gördü¤ü e¤itim program›n› düzenleyebilecekleri e¤itim kurulunca kararlaflt›r›lm›flt›r.
Bu kapsamda, bölge müdürlüklerinde çeflitli alanlarda e¤itim düzenlenmesine iliflkin çal›flmalar

sürdürülmektedir.

Madde 3 – Nöbetçi kalacak yurtlar›n önceden belirlenerek duyurulmas›

Sendika Temsilcileri ;
Her y›l yurtlar›m›zda yaz tatilinde, sömestri ve bayram tatillerinde nöbetçi kalacak yurtlar›n

önceden belirlenmemesi ö¤rencileri tedirginli¤e ve bezginli¤e sevk etmektedir. Bu s›k›nt›n›n
giderilmesi için yurtlar›n bulundu¤u her üniversitenin akademik takvimini ö¤renerek bölge veya yurt
müdürlükleri taraf›ndan en az bir ay önce çal›flanlara ve ö¤rencilere duyurulmas› ö¤rencinin
program›n› önceden buna göre belirlemesini sa¤layacak ve herhangi bir kargaflaya yer vermeyecektir.

Kurum Temsilcileri ;
Her y›l yüksekö¤retim kurumlar›n›n normal e¤itim ve ö¤retime bafllamas› ve kapanmas› dikkate

al›narak, yurtlar›n yaz tatili normal kapan›fllar› ile yeni ö¤retim y›l› aç›l›fl tarihlerinin Yönetim Kurulu’
nca tespitini müteakip yaz aylar›nda hizmete aç›k kalacak yurtlar belirlenen tarihlerden önce ilgili
bölge ve yurt müdürlüklerine bildirilmektedir.

Y›l içerisindeki sömestri ve bayram tatillerinde ve benzeri uzun süreli tatillerde tasarruf nedeniyle
aç›k b›rak›lacak yurtlar›n ö¤rencileri ma¤dur etmeyecek flekilde önceden belirlenecektir.

Madde 4 – Bak›m - Onar›m ihalelerinin erken yap›larak  yaz aylar›nda bu ifllemlerin bitirilmesinin
sa¤lanmas› ve yurtlar›n haz›r halde yeni e¤itim - ö¤retim dönemine aç›lmas›

Sendika Temsilcileri ;
Ülkemizin gelece¤i üniversite gençli¤ine verilen hizmetin kalitesi aç›s›ndan eylül ay› itibariyle

yurtlar›n hizmete haz›rlanmas› ö¤rencinin ve personelin bak›m-onar›m hizmetlerinden kaynaklanan
sorunlarla karfl›laflmamas› bu konuda önem arz etmektedir.

Ayn› zamanda ö¤renci kay›tlar›n›n bafllad›¤› dönemde bak›m- onar›ma devam edilmesi çok çirkin
görüntü vermekle beraber kayda gelen ö¤renci ve veliler boya badana kokusundan,ortal›¤›n
da¤›n›kl›l›¤›ndan kay›t yapt›rmaktan vazgeçip gidiyorlar.Bu da kurumun prestijini olumsuz
etkilemektedir.

Kurum Temsilcileri ;
Yurt hizmetlerinin aksat›lmadan yürütülmesi için bütçe imkanlar› ve talep öncelikleri do¤rultusunda

ödenekler tahsis edilmekte, bölge müdürlükleri ise yaz aylar›nda ihale ve onar›m ifllemlerini bu
çerçevede yürütmektedirler.

Bu çerçevede yürütülmekte olan bak›m ve onar›mlar›n tamamlanmas› hususunda azami gayret sarf
edilecektir.

Madde 5 – Baz› bölgelerde henüz verilmeyen 2005 y›l› giyecek yard›m›n›n ilgili mevzuatta
belirtilen süresi içerisinde verilmesi

Sendika Temsilcileri ;
Malumuz daha önceki kurum idari kurullar›nda da defalarca gündeme getirmemize ra¤men giyim

yard›m›ndaki s›k›nt› baz› bölge müdürlüklerinde devam etmektedir. Örne¤in; ‹zmir Bölge
Müdürlü¤ü’nde giyim yard›m› 9. ayda verilmifltir. Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nde hala
verilmemifltir.Giyim yard›m›n›n zaman›nda verilmesi hususunda Genel Müdürlü¤ü’ müz taraf›ndan
giyim yard›m›n› zaman›nda vermeyen bölge müdürlüklerinin bir talimat ile uyar›lmas›n› talep
etmekteyiz.

Kurum Temsilcileri ;
Giyim yard›m› personele yazl›klar için nisan-may›s aylar›nda, k›fll›klar için ise eylül-ekim aylar›nda

verilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak 2005 y›l› içerisinde bölge müdürlüklerine talimat verilmifltir.

Madde 6 – Kurumun otomasyona geçmesi nedeniyle Genel Müdürlük ve bölge müdürlüklerinde
bilgisayar kullanan personele veri haz›rlama ve bilgisayar kontrol iflletmeni kadrosunun verilmesi

Sendika Temsilcileri ;
Bilindi¤i gibi kurumumuzda ifl ve ifllemlerin tamam›na yak›n› bilgisayarla yap›lmakta kurum

çal›flan› arkadafllar›m›z sekiz saatin yedi saatini bizzat bilgisayarda çal›flarak geçirmektedirler.Ancak
bir fiil bilgisayarla çal›flmas›na ra¤men bir k›s›m arkadafllar›n halen kadrolar› düz memurdur. Oysa ki
ayn› odada befl memur çal›flmaktad›r bunlar›n tamam› ayn› ifli yapmakta bir fiil bilgisayarla
çal›flmaktad›r.‹kisinin kadrosu iflletmen veya veri haz›rlama di¤erleri düz memur
kadrosundad›r.Aradaki eflitsizli¤in giderilmesi ve memur olan arkadafllara da  veri haz›rlama ve
bilgisayar iflletmeni kadrosunun verilmesini talep etmekteyiz.

Kurum Temsilcileri ;
Bofl kadro ölçüsünde her y›l derece ve unvan de¤ifliklik taleplerinde veri haz›rlama ve kontrol

iflletmeni kadrosu al›nmaktad›r. 2005 y›l› içinde merkez teflkilat› için 20, taflra teflkilat› için 50 olmak
üzere toplam 70 kadronun veri haz›rlama ve kontrol iflletmeni kadrosuna dönüfltürülmesi için Maliye
Bakanl›¤› ve Baflbakanl›k Devlet Personel Baflkanl›¤›’ na teklifte bulunulmufl olup söz konusu
kurumlarda olumlu görüfl al›nm›flt›r.

Bu kadrolara iliflkin bakanlar kurulu karar›n›n resmi gazetede yay›nlanmas›na müteakip gerekli
çal›flmalar tamamlanacakt›r.

Madde 7 – Genel Müdürlük,bölge müdürlükleri ve ba¤l› yurt müdürlüklerine yeterli say›da
bilgisayar verilmesi

Sendika Temsilcileri ;

Bilindi¤i gibi kurumumuz aktifi,pasifi ile milyonlarca üniversite ö¤rencisine hizmet vermekte ancak
bilgisayar ça¤›nda olmam›z nedeniyle ifl ve ifllemlerin tamam›na yak›n›n› bilgisayarla
yapmaktay›z.Düflünün ki iki bin ö¤rencisi olan bir yurdumuzda üç veya befl bilgisayar›m›z
bulunmakta yine Genel Müdürlü¤ümüz birimlerinde özellikle de Kredi Dairesi Baflkanl›¤›’ nda bütün
ifller bilgisayarla yap›lmaktad›r. Yüz elliye yak›n personeli bulunan Kredi Dairesi Baflkanl›¤›’ nda
seksen bilgisayar bulunmaktad›r. Personelin tamam›na yak›n› günde yedi saatini bilgisayar bafl›nda
geçirmektedir. Dolay›s›yla bilgisayar bafllar›nda kuyruklar oluflmakta ve ifllerin zaman›nda yetiflmesi
mümkün olmamaktad›r. Bu nedenle bölge müdürlükleri, yurt müdürlükleri  ve Genel Müdürlük
birimlerine  özellikle ( Kredi Dairesi Baflkanl›¤›’na ) acilen yeterli say›da bilgisayar verilerek bu
problemin giderilmesini talep etmekteyiz.

Kurum Temsilcileri ;
Genel Müdürlük, bölge ve yurt müdürlüklerinin bilgisayar ihtiyaçlar› kurumun biliflim teknolojileri

için ayr›lan ödenek çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi’ ne siparifl verilmifl ve tüm bölge ve yurt
müdürlüklerine Genel Müdürlük’ le ba¤lant›l› olarak a¤ kurulmufl yetersiz olan bilgisayar say›s›n›n
tamamlanmas› için 2005 y›l› içerisinde Devlet Malzeme Ofisi’ ne siparifl verilmifltir. 2006 y›l›nda ise
ihtiyaç duyulabilecek bilgisayar, iletiflim alt yap›s›, donan›m ve sarf malzemelerinin al›m› da
planlanmaktad›r.

Madde 8 – Çal›flan personelin belirli periyotlarla seminere tabi tutularak gençlik psikolojisi,
davran›fl birimleri ve halkla iliflkiler konular›nda bilgilendirilmeleri

Sendika Temsilcileri ;
Bilindi¤i gibi, kurumumuz ülkemiz gelece¤i olan üniversite gençli¤ine hizmet vermektedir.Bu

nedenle, çal›flan personelin gençlik psikolojisini iyi bilmesi, ö¤rencilere bir aile flefkati ile yaklaflmas›
gerekmektedir. Çal›flan tüm personelin belirli seminer ve konferanslar düzenlenerek konusunda
uzman hocalar eflli¤inde e¤itime tabi tutulmas› kurumumuzun prestijini artt›racakt›r. Konuyla ilgili
seminerler,konferanslar ve paneller yap›lmas›n› talep etmekteyiz.

Kurum Temsilcileri ;
Kurumumuzda, hizmetiçi e¤itim teklifleri do¤rultusunda düzenli olarak her y›l kurs ve seminerler

düzenlenmektedir. 1987 y›l›ndan itibaren düzenlenen e¤itimlerde yönetim memurlar›, yurt müdür
yard›mc›lar› ve yurt müdürleri için gençlik psikolojisi, yönetim ve iletiflim konular›nda e¤itim
verilmektedir. Önümüzdeki dönemlerde bu konularda kurs ve seminerlere devam edilecektir.

YURTKUR KURUM ‹DAR‹ KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN, Malatya’da 46 çocu¤un ba-
r›nd›¤› yuvada(!) yap›lan iflkence olaylar›yla ilgili olarak bas›n aç›klamas› yapt›.

Özcan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bu korkunç olay›n
ard›ndan nas›l aklanaca¤› konusunda endiflelerinin oldu¤unu belirterek flunlar›
söyledi: 

“Malatya’da çocuk yuvas› olarak tabir edilen mekanda yaflanan iflkence olayla-
r›, e¤itim sendikas› olarak bizleri ayr›ca yaralamaktad›r. Bak›mevlerinde olsun,
çocuk yuvalar›nda olsun yaflanan fliddet olaylar› SHÇEK’in ne tür bir aciziyet
içinde  oldu¤unu göstermifltir. Yetkili organlara yap›lan flikayet bafl vurular›n›n
sonuç vermemesi ve olay›n y›llar içerisinde büyüyerek içinden ç›k›lmaz bir seyir
almas› bizleri yetkili
kifliler üzerinde dü-
flünmeye sevk etmek-
tedir. Türkiye’de sos-
yal hizmetlerin iflle-
medi¤i, toplu yaflam
alanlar›nda çocuklara,
gençlere, yafll›lara in-
san haklar›na uygun
olarak hizmet götürül-
medi¤i bir kez daha
kan›tlanm›flt›r. Sosyal
Hizmetlerden sorumlu
devlet bakan›n›n ‘in-
san›n oldu¤u yerde
fliddetin oldu¤u’ görü-
flü Malatya’da yafla-
nan iflkence olay›yla
adeta kan›tlanm›flt›r.
Oysa insanlar›n yafla-
d›¤› yerlerde özellikle
de çocuklar›n bulun-
du¤u böylesi toplu ya-
flam alanlar›nda flidde-
te dair hiçbir unsur olmamal›d›r. Kurumlar bu ortamlarda güveni, huzuru sa¤la-
makla görevlidir. Bugün, Malatya’daki ‘yuva’ çal›flanlar› yarg›ya teslim edilmifl-
tir. Yaflanan bu a¤›r travma devletin sosyal hizmet kurumunun iflas›n›n aç›k kan›-
t›d›r. Pekala sosyal hizmetlerden sorumlu devlet bakan›n›n olayda hiç mi sorum-
lulu¤u yoktur?. Bu kurumun emanet edildi¤i kiflilerin görevlerine lay›k olup ol-
mad›klar› bir kez daha düflünülmelidir ki, en önemlisi de Say›n Bakan›n bu vah-
fletten sonra görevini nas›l içine sindirece¤i  ayr›ca merak konusudur. Say›n baka-
n›n kendisine verilen görevi ifa etmede yeterli olmad›¤› kan›tlanm›flt›r. Kendisi
derhal istifa etmelidir. Ülkemizin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu’na ihtiyac› vard›r. Yeterlili¤i kan›tlanm›fl, gerekli bilgi ve beceriye sahip çal›-
flanlar taraf›ndan sa¤lanacak sa¤l›kl›, güvenilir, huzurlu ortamlarda; çocuklar›m›-
z›n, bak›ma ihtiyac› olan insanlar›m›z›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› elzemdir. Hü-
kümet, göreve getirdi¤i flah›slar üzerinde tekrar düflünmek zorundad›r.  Ayr›ca
kamuoyu yay›nc›l›¤› ilkesiyle hareket eden bas›n organlar›n›n gösterdi¤i duyarl›
yaklafl›mlar›n›n devam›n› diliyoruz”.

B u soruyu sormak son zamanlarda moda
haline geldi.Ne kadar kolay de¤il mi?

Sendika ve sendikac›l›¤› uzun uzad›ya
yarg›lamak yerine, “Sendika ne ifle yarar?” diye
sormak. Yani “Sendika bir ifle yaramaz” demek
yerine, daha diplomatik bir üslupla meseleye
yaklaflmak, bu konuda çok fley biliyor gibi
görünmek biraz daha ak›ll›ca geliyor  baz›
insanlara.

Peki, böyle bir de¤erlendirme ne kadar
do¤rudur? Bu de¤erlendirmeyi yapan, bu soruyu
soran insanlar sendikal faaliyetin ne olmas›
gerekti¤ini ne ölçüde bilmektedirler? B›rak›n›z
dünyadaki sendikal geliflmelerin ne oldu¤unu
bilmeyi, ülkemizdeki süreci sa¤l›kl› bir flekilde
takip etmifller midir?

Bilgi, herhangi bir konuda do¤ru ve isabetli
de¤erlendirme yapabilmenin temel flart›d›r.
Yeterince bilgi sahibi olmadan yap›lan
de¤erlendirmelerin “dikkate de¤er”
de¤erlendirmeler olmayaca¤›, herhalde, herkes
taraf›ndan kabul edilir.”Bilgi sahibi olmadan
fikir sahibi olmak” bu olsa gerektir.

O halde “Sendika ne ifle yarar?” sorusunu
soran insanlar, bu konuda ciddi bir araflt›rma
yaparak m›, bu sonuca varm›fllar, yoksa bir tak›m
duygusal yaklafl›mlar›n sonucu mu bu soruyu
sormaktad›rlar? On dört y›ld›r sendikac›l›¤›n flu
veya bu noktas›nda görev yapm›fl bir ö¤retmen
olarak, bu sonucun tamamiyle duygusal bir
yaklafl›m oldu¤unu ifade etmek istiyorum.
“Sendika ne ifle yarar?” sorusunu flu flekilde
cavaplamak istiyorum.
•Sendika y›lda bir kez hükümetle kamu

çal›flanlar› ad›na TOPLU GÖRÜfiME masas›na
oturur.
•15 gün boyunca süren toplu görüflmelerde

kamu çal›flanlar›n›n yaflad›¤› ekonomik ve sosyal
problemler ülke gündemine tafl›n›r, çözüm yollar›
tart›fl›l›r.Yaz›l› ve görsel bas›nda sürekli kamu
çal›flanlar›n›n s›k›nt›lar› ve talepleri
gündemdedir.
•Y›lda iki kere ilgili bakanl›k veya kuruluflla

Kurum ‹dari Kurullar› toplant›lar› düzenlenir,
özlük haklar›m›zla ilgili taleplerimiz, çal›flma
hayat›ndan kaynaklanan problemler masaya
yat›r›l›r. 
•Y›llard›r temsil edilemedi¤imiz EKONOM‹K

ve SOSYAL KAONSEYDE kamu çal›flanlar›n›
temsil eder.
•‹l ve bakanl›k düzeyindeki tüm disiplin

kurullar›na temsilci göndererek, temsil etti¤i üye
leyhine oy kullan›r.
•Kamu çal›flanlar›n› ilgilendiren

komisyonlarda temsilci bulundurur. 
•‹flyeri temsilcileri vas›tas›yla kurum ile kamu

çal›flanlar› aras›nda köprü kurar. 
•‹dari konularda üyelerine hukuki destek verir.
•Mesleki problemler ve ülke gündemi il ilgili

bas›n aç›klamalar› yapar, konferans, panel vb.
faaliyetler düzenler. 
•Kamu çal›flanlar›n›n bugünü ve gele¤iyle

ilgili eylemler düzenleyerek hükümetler üzerinde
bask› oluflturur, dündem yarat›r.
•Dergi, bülten, gazete vb. yay›nlarla üyelerinin

taleplerini canl› tutar, di¤er insanlar› bilgilendirir.
•Üyelerin menfaatine uygun olmayan

konularda her türlü tepkiyi koyar, gerekli
yaz›flmalar› yapar, gerekirse olay› yarg›
mercilerine tafl›r. 
•Üyeleri ve ülke gelece¤ine ad›na araflt›rmalar,

anketler haz›rlar, yap›lan çal›flmalar› kitap haline
getirerek kamuoyuyla paylafl›r.
•Sendikalar, üyeleri ad›na taraft›r ve olaylar›

bu perspektiften de¤erlendirir.
•Üyeleri ad›na oluflturulan her türlü haks›zl›¤›n

üzerine gider, sorumlularla ilgili bas›n

aç›klamalr› , suç duyurular› yapar. Bu anlamda,
üyesi ad›na bir güvenlik sistemi gibidir. 

Bütün bu faaliyetleri daha da ço¤altmak
mümkündür. Elbette, bunlar yeterli de¤ildir.
Sendikalar bu kazan›mlar› art›rmal›d›r. Veya bu
kazan›mlar›n her biriyle ilgili daha canl› ve ses
getirici çal›flmalar yapmal›d›r. Kanunlardan
do¤an bir tak›m eksiklikler de söz konusudur. 

Bunlar;
∑ Toplu sözleflme ve grev hakk›,
∑ Siyasete kat›l›m haklar›d›r.

‹flte, yap›lmas› gereken bu haklar› alabilmenin
mücadelesini hep beraber yapabilmektir.
“Sendika ne ifle yarar?” sorusu bizi bu
hedeflerden uzaklaflt›rmaktan baflka ne ifle
yarayacakt›r? Böyle bir sorunun duygusal bir
yaklafl›m sonucu soruldu¤unu daha önce
belirtmifltim. Bunu da aç›klamak istiyorum. Bu
soruyu soranlar muhtemelen flu duygular veya
yap› içerisindedir;
•Ekonomik bak›mdan ciddi s›k›nt›lar

yaflamaktad›r.
•Sendika flube baflkan› veya yöneticisine

k›zm›flt›r.
•Kendisine ters gelen bir yaklafl›m içindeki

amirine veya ifl arkadafl›na gönül koymufltur.
•Kendisi için son derece önemli gördü¤ü bir ifl

sendika taraf›ndan yap›lamam›flt›r. 
•Toplu görüflme sonras›nda elde dilen zam

oranlar›n› be¤enmemifltir. 
•‹stemedi¤i veya be¤enmedi¤i bir kifli iflyeri

temsilcisi, delege, yönetim kurulu üyesi veya
flube baflkan› olarak seçilmifltir.
•Israrla üye olmamaktad›r. Bunu ba¤›ms›z

yaflaman›n temel flart› olarak görmektedir.
Herhangi bir sendika üyeli¤ini omuzlar›nda bir
yük olarak görmektedir. Ancak bunu ifade etme
zorlu¤u içerisindedir.
•Sendikalardan beklentisi sendikalar›n

gücünün çok üzerindedir.
•Sendika kanunu ve sendikal geliflmeleri

bilmemekte, yay›nlar› takip etmemektedir.
Bu duygulardan herhangi birini yaflayan kifli

için, sendika ve sendikac›l›k içinde bulundu¤u o
duyguyla s›n›rl› bir faaliyetten baflka bir fley
de¤ildir. O halde “Sendika ne ifle yarar?”

Bu flartlanm›fll›k içerisindeki bir kifli için,
sendikal faaliyetler, mesleki problemler, mesleki
dayan›flma, toplumsal düflünme, güç birli¤i vb.
kavramlar hiçbir fley ifade etmemektedir. Bildi¤i
tek fley, bildi¤i o bir fleydir, esas olan.

De¤erli kamu çal›flanlar›, 1992 y›l›nda
kuruldu¤umuz günlerden bugüne çok ciddi
geliflmeler elde ettik. Bafllad›¤›m›z günlerde
sendikan›n ve sendikac›l›¤›n hangi noktada
oldu¤unu, aradan geçen on dört y›lda nereye
geldi¤imizi çok iyi biliyorum. Ulaflt›¤›m›z bu
yer, kamu çal›flanlar›n›n eme¤i, mücadelesi ve
al›nteriyle elde etti¤imiz bir baflar›d›r. Sendika
çok ifle yaramaktad›r, mücadelemiz devam etti¤i
müddetçe daha çok ifle yarayacakt›r. 

Bizlere düflen, “Sendika ne ifle yarar?”
sorgulamas›n› yapmak yerine, “Ben ne
yaparsam daha çok ifle yarar?” sorusunun
cevab›n› verebilmektir. Elefltiri elbette gereklidir,
yaln›z, elefltirirken ne yap›lmad›¤›n› ve ne
yap›lmas› gerekti¤ini de söylemek flart›yla.
‹nad›na elefltiri, inad›na karalama, inad›na üye
olmama kamu çal›flanlar›n› bir yere götürecek bir
tav›r olamaz. Elini tafl›n alt›na sokan, fikir üreten,
yol gösteren, bilen, bilgisiyle düflünen, bütün
bunlardan sonra, “dolu dolu” elefltiri yapma
hakk›n› kendisinde bulan bütün insanlar›
sayg›yla selaml›yorum. 

Sendika ne ifle yarar?

‹smail Koncuk
Genel Sekreter

‹nsan›n oldu¤u
yerde fliddete
geçit yoktur

Milli E¤itim Bakanl›¤› ö¤rencilerin
sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla, tu-
valetlerin, su depolar›n›n düzenli
hale getirilmesi, laboratuvarlar›n,
spor salonlar›n›n ve araç gereçlerin
temiz kullan›lmas› için genelge ya-
y›nlad›. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›, ö¤rencilerin
sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla, tu-
valetlerin, su depolar›n›n düzenli
hale getirilmesi, laboratuvarlar›n,
spor salonlar›n›n ve araç gereçlerin
temiz kullan›lmas› için genelge ya-
y›nlad›. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›nlanan genelgede, fiziki yap›lar-
dan ve çevreden kaynaklanan
olumsuz sa¤l›k flartlar›n›n iyilefltiril-
mesi ve koruyucu tedbirlerin al›n-

mas› gerekti¤i belirtildi. Genelgede,
tuvaletlerin ›slak alanlar›n›n düzenli
olarak temiz tutulmas›, ö¤rencilerin
lavabo çeflmelerinden su içmeleri-
nin önlenmesi, okulda uygun görü-
len yerlere çeflme yapt›r›lmas›, su
depolar›n›n periyodik olarak temiz-
lenmesi, temizlik al›flkanl›¤›n›n ge-
lifltirilmesi, oyun alanlar›n›n, spor
salonlar›n›n, yerlerin ve bahçelerin
temiz ve düzenli tutulmas›n›n ge-
rekti¤i bildirildi. 

Temizlik hizmetlerinin sürdürül-
mesi için özel idare gelirlerinin yan›
s›ra, okul aile birlikleri, köy tüzel ki-
flilikleri, belediyeler, sosyal yard›m-
laflma ve dayan›flma vak›flar›, sivil
toplum kurulufllar›n›n katk›s›n›n
beklendi¤i vurguland›.

MEB'den hijyen
genelgesi

MEB'den hijyen
genelgesi



TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
8

Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu  Kamu Çal›flanlar› Sendikas› Genel Merkezi Ayl›k Yay›n Organ›

Kas›m 2005

Ahmet GÖKSAN-K›br›s 
Türk Kültür Derne¤i Genel Baflkan›

Türkiye’nin müzakere sürecinde
yapmas› gerekenler konusundaki ça-
l›flmalar devam ediyor. Ad›na yol hari-
tas› denen belgede önemli bir de¤iflik-
li¤in olmayaca¤› bilgileri s›zd›r›ld›.

Kat›l›m ortakl›¤› belgesindeki K›b-
r›s konusu yine birincil konu olarak
ortal›k yerde dayat›l›yor. K›sa sürede
K›br›s’a iliflkin olarak Ek Protokolün
uygulanmas›n›n gerçeklefltirilmesi ge-
rekti¤i belirtiliyor.

Belge’de “Türkiye tüm AB ülkeleri
ile iliflkilerini normallefltirilmelidir. Bu
müzakerelerin gelece¤i aç›s›ndan çok
önemlidir.” Sözleri ile vurgulama ya-
p›l›yor.

Ek Protokolün imzalanmas› sonra-
s›nda yaflananlar da de¤erlendiriliyor.
AKP hükümetinin; çok tart›flmal› bir
ad›m› göze batmadan idare etmekte
oldu¤unun alt› çiziliyor.

Siyasetçiler böyle bir ortam›n yara-

t›lmas›ndaki katk›lar› nedeni ile kut-
lanmaya de¤er mi… Ulusal konular›
ters yüz etmekteki baflar›lar›n›n (!) de-
¤erlendirilmesini ülke ad›na sizler
yapmak durumundas›n›z.

Yaflamsal önemdeki d›fl politik ko-
nular›n suland›r›larak sunuluyor olma-
s›, üzerinde durulmas› gereken en
önemli husustur. Karfl› taraf bu ilgisiz-
li¤i iyi belirledi¤i için raporlar› ile de
dalgalar›n› geçiyorlar.

Y›llar öncesinde Konfiçyüs; “Hükü-
met etmek do¤ruluk demektir. E¤er
do¤ru yönetirsen, do¤ru olmayana kim
cesaret edebilir” derken ülkemizin bu
duruma gelece¤ini görmüfl mü ne…

Di¤er yandan Avrupa Reform Mer-
kezi’nin sorumlusu Charles Grant;
Avrupa’da d›fl politikan›n bir sorun
alan› olmad›¤›n› belirttikten sonra
“Türkler gelecek ve bizim ifllerimizi
alacak” korkusunun oldu¤unu belirti-
yor.

Sorunu bu flekilde ortal›k yere ko-
yan Bay Grant; K›br›s’›n müzakereler

sürecinde sorun olaca¤›n› yineleyerek
a¤z›ndaki  baklay› düflürüverdi.

Son günlerde K›br›s’a iliflkin sorun-
lar›n toptan çözülmek isteniyor olmas›
oldukça düflündürücüdür. Limanlar›n
aç›lmas› ile K›br›s Türklerinin d›fllan-
m›fll›klar›n›n kald›r›lmas›n› ayn› gözle
görmek aymazl›k ötesinde bir durum-
dur.

Yap›lan tüm çabalara karfl›n d›fllan-
m›fll›¤›n kald›r›lmas› konusunda arpa-
n›n boyu kadar bile yol al›nmad›¤› bi-
liniyor. 

Gelinen bu noktada, d›fllanm›fll›klar›
kald›r›n limanlar› açal›m diye ortal›k
yere ç›kmak, AB Raporunda da belir-
tildi¤i gibi tepkileri azaltmaya yöne-
liktir.

Bunun ötesinde limanlar› açaca¤›z
anlam›na gelmektedir.     Buna da al›-
fl›n›z yaklafl›m›d›r.

Bu bak›fl sonu belirsiz olacak yolun
aç›lmas› demektir. Daha da ötesinde
KKTC’nin tasfiyesinin ilk ad›m› ola-
cakt›r. Biline…

SEVG‹ ile kal›n›z.
VEFA NEREDED‹R…
K›br›s’ta Türk direniflinin en önemli

dönemi olan 1962-1967 y›llar› aras›n-
da unutulmaz görev yapan Em.Gn.
Kenan ÇOYGUN ’u geçti¤imiz hafta
sonu sonsuzlu¤a u¤urlad›k. Ifl›klar
içinde rahat yats›n…

KKTC,  o dönemde yap›lan müca-
dele sonras›nda oluflmufl ve kurulmufl-
tur. Bu gerçe¤i kimse yads›yamaz.

Günümüzde KKTC’nde görev ya-
pan siyasetçilerin varl›k nedeni de bu
olsa gerek. Varl›k nedenleri bu olanla-
r›n cenazeye çelenk veya mesaj gön-
dermemifl olmas›n› anlamakta zorlan›-
yoruz.

Ortal›k yerlerde dolaflarak ulusalc›-
l›k taslayanlar›n bafllar›n›n üzerindeki
takkeleri de bu flekilde düflmüfltür.

Yazzz›››kkk sözcü¤ü her halde bu
günler için türetilmifltir…

Türk E¤itim-Sen Kayseri 2
No’lu fiube üyeleri, flehit ö¤ret-
menleri and›. 

fiube Baflkan› Ali ‹hsan Öztürk,
Cumhuriyet Meydan› Kurflunlu
Park› önünde yapt›¤› bas›n aç›kla-
mas›nda, "fiehit ö¤retmenleri an-
mak için haz›rlad›¤›m›z pro¤ram›
Atatürk An›t› önünde yapmam›za
Valilik taraf›ndan izin verilmedi"

Öztürk, ''fiu elimde görmüfl ol-
du¤unuz k›rm›z› karanfilleri, Ba-
flö¤retmen Atatürk'e sunmam›z›
bile bize çok gördüler. Teröre kur-
ban giden flehit meslektafllar›m›z›
rahmet ve minnetle an›yoruz'' dedi.
Öztürk flunlar› söyledi: “B‹Z BU
TOPRAKLARA VATAN ADI
VERD‹K, DAMLADAMLA
TER, OLUK OLUK KAN VER-
D‹K VERECE⁄‹ZDE, VATAN
SA⁄ OLSUN D‹YE, diyerek bafl-
lad›¤› sözlerine flu flekilde devam
etti. Bugün burada Baflö¤retmen
Atatürk’e sayg›lar›m›z› sunmak ve
vatan topraklar›n› kanlar› ile sula-
yan aziz flehitlerimizin ruhlar›n›
flad etmek amac›yla haz›rlam›fl ol-
du¤umuz program için toplanacak-
t›k. Ancak afla¤›da ayr›nt›lar› belir-
tildi¤i üzere valilik makam›nca
Atatürk’e sayg› sunmak ve flehit
ö¤retmenlerimizin an›lmas› uygun
görülmedi¤i için bir bas›n aç›kla-
mas› ile yetinmek zorunda kald›k.

Bu program flubemiz taraf›ndan
ekte verilen dilekçe ile valilik ma-
kam›na sunulmufltur. Valilikçe yi-
ne ekte verilen bir cevap yaz›s›
gönderilmifltir. Ancak bu yaz›da
anlayamad›¤›m›z flu hususlar bu-
lunmaktad›r:

*Neden bizim dilekçemizde bu-
lunan “Atatürk’ e sayg›” ifadesi ç›-
kart›larak cevap verilmifltir.

*‹zin verilmeyifl gerekçesi niçin
belirtilmemifltir?

*Atatürk’e sayg› ve flehit Ö¤ret-
menlerin an›lmas› niçin engellen-
mek istenmifltir?

*Biz normal dilekçe yazm›fl ol-
du¤umuz halde kanun d›fl› bir ey-
lem yap›yormufluz gibi addedile-
rek niçin tehdit ve tahrik edici bir
üslup kullan›lm›flt›r?

Bütün bunlar›n ›fl›¤›nda ak›llara
flu sorular gelecektir:

*Bütün sivil toplum kurulufllar›-
na Atatürk an›t›na çelenk konul-
mas›na izin verilirken flubemizin
bu faaliyeti niçin engellenmek is-
tenmifltir?

*Bizlerin de baz›lar›n›n yapt›¤›
gibi kanun nizam tan›madan ey-
lem yap›p güvenlik güçleri ile kar-
fl› karfl›ya gelmemiz mi istenmek-
tedir?

*E¤itimle ilgisi ve alakas› olma-
yan bir çok kuruluflun yapm›fl ol-
du¤u faaliyetlere ö¤retmen ve ö¤-
rencilerin kat›lmas› mecburi tutu-
lurken Atatürk’ün gelece¤i emanet
etti¤i ö¤retmenlerin yapm›fl oldu-
¤u bir programa izin verilmeyerek,
ö¤retmen ve ö¤rencilerin kat›l›m›-
n›n engellenmesi ile ne yapmak is-
tenmektedir?

*Bu tür uygulamalar devam ede-
cekse yapaca¤›m›z eylem ve faali-
yetlerin yetkililer taraf›ndan taraf›-
m›za bildirilmesini istiyoruz. Böy-
lece harcad›¤›m›z emek ve zaman
zayi olmam›fl olur. Kanuni olarak
hakk›m›z› arayaca¤›m›z› beyan
eder. Sayg›lar›m›z› sunar›z. Takdir
yüce Türk milletinindir”

HAMAMCILAR AYNI

Tekstil ve Giyim Ö¤retmenleriyle ilgili MEB’e yaz›lan 
yaz› neticesinde haks›zl›k giderildi.

Uflak Milli E¤itim Müdürlü¤ündeki haks›z ve yanl›fl uygulamalar sebebiyle
Uflak Milli E¤itim Müdürlü¤ü hakk›nda Uflak Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na

suç duyurusuna bulunuldu

fiehit 
ö¤retmenlere 

vefa
Türk E¤itim-Sen Elaz›¤ fiubesi Ö¤retmen-

lik Kariyer Basamaklar›nda Yükselme S›nav›-
na haz›rl›k kursu bafllatt›. ‹lginin yo¤un oldu-
¤u kursun aç›l›fl›nda bir konuflma yapan Ela-
z›¤ fiube Baflkan› Mehmet ARICA flöyle dedi:
“ E¤itimde önemli olan nas›l bir insan tipi ye-
tifltirdi¤imizdir. E¤itimimizde insani de¤erle-

ri, kardefllik ve vatandafll›k de¤erlerini herfle-
yin üzerinde tutarak ö¤rencimizi e¤itebiliyor
muyuz? Hak, hukuk, adelet ve güven bak›-
m›ndan insanlar›m›z›n flahsiyetlerini oturtabil-
dik mi? Fikri hür, vicdan› hür, irfan› hür bir
nesil yetifltirebiliyor muyuz? Verileni de¤il,
gerekeni isteyen, sorgulayamayan, araflt›ra-

mayan, statükonun d›fl›na ç›kamayan, yenilik-
çi olamayan bireyleri yetifltirmeye devam m›
ediyoruz? Bu milletin fakir insanlar› bir za-
manlar sadaka tafl› kovu¤una konan sadaka-
dan kendisine yetineni al›p, gerisini di¤er bir
ihtiyaç sahibi için sadaka kovu¤una koyma
yüceli¤inden, sokaklar›nda her gün onlarca
kapkaç›n yap›ld›¤› bir millet haline nas›l gel-
di? Tüm sosyal olaylar›n asli unsurunun insan
oldu¤u düflünüldü¤ünde, gerekli e¤itimin ve-
rilememesi, baflta ekonomi olmak üzere, tüm
dengeleri bozarak ülkemizi s›k›nt›l› bir ülke
haline getirmeye devam edecektir. Bu sorular›
hançer gibi gönlünüze saplay›p, do¤ru cevap-
lar›n› bulup, uygulamaya sokamad›¤›m›z sü-
rece s›k›nt›lar›m›z devam edecektir. Lütfen
derslerin iki üç dakikas›n› insan› insan yapan
de¤erlere ay›rabilirseniz, e¤itimde özlenen
günlere ulafl›r›z diye düflünüyorum.”

Ö¤retmenler, kariyer basamaklar›nda 
yükselme s›nav›na haz›rlan›yor
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ALAN DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
Sendikam›z taraf›ndan Alan De¤iflikli¤i ile ilgili Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n

05.10.2005 tarihli haks›zl›¤a sebep olan yaz›s›n›n de¤ifltirilmesi ile ilgili  olarak
bakanl›¤a bir yaz› gönderildi.

Say› :GMT.2005.050/1433                                                                      12.10.2005
Konu :Alan De¤iflikli¤i

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄INA
ANKARA

‹lgi: a) Ö¤retmenlerin 2005 y›l› yer de¤ifltirme klavuzu
b)Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 05 Ekim 2005 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.10.2-595/61137

say›l› yaz›lar›                                                                                                                                  

‹lgi : a) genelge ile duyurulan klavuzun 6’nc› maddesi Alan de¤iflikli¤ine iliflkin ifllemler
bölümünde “ö¤renimlerine göre birden fazla alan ö¤retmenli¤ine atanabilecek olanlar ile
yeni bir ö¤renim görerek yeni bir alanda yetiflen ya da ö¤renimine uygun alan› d›fl›ndaki
bir görevi yürütmekte olan ö¤retmenler” il içinde alanlar›n›n de¤ifltirilmesini isteyebilirler
denilirken ilgi b) yaz›da  Genel Aç›klamalar  1.1’inci maddede “Bakanl›kça düzenlenen
atama kararnamelerindeki alan› d›fl›nda, ihtiyaç bulunan di¤er alanlar›n ö¤retmenli¤ine,
bulunduklar› e¤itim kurumunda ya da il içindeki di¤er e¤itim kurumlar›nda 30.09.2005
tarihinden önce görevlendirilmifl olanlar Lisans düzeyindeki yüksek ö¤renimleri esas
al›narak görevlendirildikleri alanlarda görevli bulunduklar› kurumlara alan de¤iflikli¤i için
baflvurabileceklerdir.” denilmektedir.  

‹lgi :a) genelgeye göre alan de¤iflikli¤i için baflvuru hakk› bulunanlar›n ilgi b) yaz› ile
genelgeye ayk›r› olarak bu haklar› ellerinden al›nm›flt›r.Herhangi bir nedenle
görevlendirme ile çal›flamayanlar›n elektronik ortamda müraacatlar›n›n kabul edilmedi¤i
baz› illerdeki üyelerimizce sendikam›za iletilmektedir.

Yukar›da belitti¤imiz konular do¤rultusunda müraacat süresi sona ermeden, ilgi :a)
genelgeye ayk›r› olan bu yanl›fll›¤›n biran önce düzeltilerek ma¤duriyetlerin giderilmesi
konusunda

Gere¤ini arzederiz.  

Genel Baflkan   
fiuayip ÖZCAN
Seyit Ali KAPLAN        
Genel Mevzuat ve Toplu        

Dan›fltay 2. Dairesinin iptal karar›na ra¤men 5 y›ll›k okul müdürlerine
rotasyon uygulanmas›na tedbir almayan Personel Genel Müdürü Remzi
KAYA hakk›nda, sendikam›z taraf›ndan, Savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunuldu.

ANKARA CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I’NA

fiikayet eden: fiuayip Özcan
TÜRK E⁄‹T‹M SEND‹KASI GENEL BAfiKANI
(Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çal›flanlar›

Sendikas›) Bay›nd›r 2
Sokak No: 46 K›z›lay/Ankara

Vekili: Av. Nihat K›l›ç
Necatibey Cad. 27/12 K›z›lay/Ankara 231 35 20/21
fiikayet edilen: Remzi Kaya
Milli E¤itim Bakanl›¤›
Personel Genel Müdürü. Bakanl›klar/Ankara
Konu : Görevini kötüye kullanan, yarg› karar›n›n gere¤ini yerine

getirmeyen san›¤›n eylemine uyan bir flekilde cezaland›r›lmas› talebidir.

Suç Tarihi: 15/08/2005

BEYANLARIMIZ

1- Dan›fltay 2. Dairesi 2004/8022 Esas numaras› ile Milli E¤itim Bakanl›¤›
E¤itim Kurumlar› Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤inin
27. Maddesi hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› vermifltir. Ek-1

2- Di¤er bir anlat›mla bu karara göre bulundu¤u okulda 5 y›l›n› dolduran
hiçbir okul müdürünün yer de¤iflikli¤ine tabi tutulmamas› ve yap›lan
atamalar›n da geri çekilmesi gerekmektedir. Çünkü karar›n niteli¤i bu yönde
hükümler içermektedir. Bunun aksi hareketler ise yarg› karar›n› ifllevsiz hale
getirmeye yöneliktir.

3- Tüm bu realitelere ra¤men Milli E¤itim Bakanl›¤› Personel Genel
Müdürü Remzi Kaya yap›lan hukuksuz atamalar› iptal etmedi¤i gibi bir çok
ilde bu flekilde devam eden atama ifllemlerine yönelik her hangi bir tedbir de
almamaktad›r.

4- Genel Müdür ayr›ca yürütmeyi durdurma karar›na da kay›ts›z kalm›fl,
kendilerine bu konuda bir karar gelmedi¤ini belirtmifltir. Ek-2

5- Remzi Kaya’n›n bu beyanlar›n›n gerçekle ilgisi yoktur. Bu karar
Bakanl›¤a tebli¤ edilmifl, konu günlerce bas›n yay›n organlar›nda yer alm›fl
ve tart›fl›lm›flt›r. Genel Müdürün bu konudan haberdar olmamas› söz konusu
olmad›¤› gibi son derece önemli bir mevkide olan Remzi Kaya’n›n günlük
geliflmeleri takip etmemesi de manidard›r. Remzi Kaya’n›n yaz›l› cevab›
yarg› karar›n› ifllevsiz hale getirmeye yöneliktir. 

6- Yarg› karar›n›n gere¤ini yerine getirmemek, ifllevsiz hale getirmek
görevi kötüye kullanma anlam›nda suçtur.

7- Remzi Kaya’n›n bu karara kay›ts›z kalmas› Ek-2’deki cevab› vermesi,
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n atamas› il valiliklerinde olan idarecilerin kanunsuz
tayinlerine sebep olmakta, dolay›s›yla üyelerimiz haks›zl›¤a u¤ramaktad›r.

8- Gerekli soruflturman›n yap›larak flüpheli kifli hakk›nda gerekli ifllemin
yap›lmas› hakkaniyet gere¤idir.

Sonuç: Yukar›da k›saca arz ve izah edilen ve say›n savc›l›¤›n›zca resen
görülecek nedenlerle flüpheli hakk›nda soruflturma aç›lmas›n› ve eylemine
uyan bir flekilde cezaland›r›lmas›n› sayg›lar›mla arz ve talep ederim.

Müflteki vekili
Av. Nihat K›l›ç

Ekler:
1- Dan›fltay’›n yürütmeyi durdurma karar›
2- Bakanl›k yaz›s› ve ilgili evraklar
3- Vekaletname

Sendikam›z taraf›ndan ö¤retmenlerin ve memurlar›n, lisans ve ön lisans
tamamlamalar›n› yapabilmeleri için Milli E¤itim Bakanl›¤›’na yaz› yaz›ld›.

Say› :GMT.2005.050/1458                                                                          20.10.2005
Konu :Önlisans ve Lisans Programlar›

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄INA
ANKARA

Sa¤l›k Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Adalet Bakanl›¤›’nca, Anadolu Üniverstesi
Rektörlü¤ü aras›nda imzalanan 26.07.2005 tarihli protokol ile söz konusu bakanl›klar›n
merkez ve taflra teflkilatlar›nda görev yapanlara Mesleki E¤itim Önlisans Program›
tamamlama imkan› sa¤lanm›flt›r.

E¤itim-ö¤retim seviyesinin yükseltilmesi, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n açm›fl oldu¤u
s›navlara giremeyerek ma¤dur olan önlisans mezunu ö¤retmenlerin ve lise mezunu
memurlar›n ma¤duriyetlerinin giderilmesi için, lisans ve önlisans tamamlama
programlar›n›n Milli E¤itim Bakanl›¤› çal›flanlar› için de uygulanmas› konusunda,

Gere¤ini arzederiz.

Genel Baflkan   
fiuayip ÖZCAN
Seyit Ali KAPLAN        
Genel Mevzuat ve Toplu        

OKUL MÜDÜRLER‹N‹N ROTASYONU

Disiplin Kurulu
Yönetmeli¤i
de¤iflikli¤i ve Milli
E¤itim
Bakanl›¤›’n›n
2005/77 say›l›
Genelge
do¤rultusunda
flubelere ve Milli
E¤itim
Bakanl›¤›’na yaz›
yaz›ld›. 06.10.2005
tarih ve 1419 say›l›
yaz›yla MEB’na
bildirildi¤i üzere;
sendikam›z
üyelerini temsil
ad›na bakanl›k
bünyesinde
oluflturulan
Yüksek Disiplin
Kurulunda Genel
Baflkan fiuayip
Özcan, Merkez
Disiplin Kurulunda
da Genel Sekreter
‹smail Koncuk yer
alacaklar.

D‹S‹PL‹N
KURULLARI
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Türkiye E¤itim,Ö¤retim ve Hizmetleri Kolu

Kamu Çal›flanlar› Sendikas› Genel Merkezi

Ayl›k Yay›n Organ›

Yay›n Kurulu
‹smail Koncuk, Yaflar Yeniçerio¤lu

Mustafa K›z›kl›, Firdes Ifl›k,
S.Ali Kaplan

Bas›n Dan›flmanlar›
Meltem Bozkurt

Fatma Ergüzelo¤lu
Ayda bir yay›nlan›r. Ücretsizdir

Yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

Yönetim Yeri
Bay›nd›r 2 Sokak No:46 K›z›lay/Ankara

Tel: 0 312 424 09 60 (8hat)
Faks: 0 312 424 09 68

Bask›: A Yay›nc›l›k Gazetecilik ve
Matbaac›l›k A.fi. Bask› Tesisleri

S.S. Pursaklar/Ankara 
Tel: 0 312 528 14 78-50

Türk E¤itim-Sen Genel Merkezi Ad›na Sahibi
fiuayip Özcan
Genel Baflkan

Genel Yay›n Yönetmeni
Talip Geylan

Genel D›fl ‹liflkiler ve Bas›n Sekreteri

K-Q
TSE-ISO-EN

9000

Van 100. Y›l Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yücel Aflk›n'›n
yolsuzluktan dolay› tutuklanmas›ndan sonra, YÖK harekete
geçti. 

Neymifl efendim?
“Rektör Aflk›n'a sahip ç›kmak, Cumhuriyet'e sahip

ç›kmakt›r. Aflk›n'›n çete kurarak suiistimal yapt›¤› için mi,
yoksa medreselefltirilmek istenen üniversitenin, Cumhuriyet'in
laik yap›s›n› korumak için mi bedel ödemek zorunda kald›¤›n›
kamuoyunun takdirine sunar›z.''

Bu beyan› nas›l de¤erlendirmek gerek acaba? Keflke
maksad›n› aflan bir ifade olsayd› bu laf. Ama yaz›l› yap›lan bu
aç›klaman›n yanl›fll›kla söylenmifl olma ihtimali yok maalesef.

Peki yar›n ihtimal ki, rektör Aflk›n’›n hakikaten suçlu oldu¤u
ortaya ç›karsa, o zaman “Cumhuriyet’e sahip ç›kmak” ile bir
h›rs›za sahip ç›kma eflde¤er mi olacak? “Cumhuriyet’in laik
yap›s›” ile h›rs›zl›k ayn› kefeye mi konacak?

Tabiî ki hay›r. Ama YÖK’ün aç›klamas›ndan bunlar
ç›kabilir. Bu aç›klama ile Cumhuriyet düflmanlar›n›n,
mandac›lar›n, Atatürk düflmanlar›n›n, milli olmayan
unsurlar›n ekme¤ine ya¤ sürüldü¤ünün fark›na varmal›y›z.

Üstelik, AKP hükümetine güya misilleme yap›larak,
Baflbakanl›k Müsteflar› Ömer Dinçer’in akademik unvanlar›
al›nd›. Hiç gere¤i yokken, hem AKP, hem Ömer Dinçer
kahraman ilan edildi. Bunlar ak›ll›ca stratejiler de¤ildir.

YÖK sözünü geri almal›d›r. Suçlu mu, suçsuz mu oldu¤u
henüz belli olmayan rektör Aflk›n’a sahip ç›kmakla,
Cumhuriyet’e sahip ç›kmak, Cumhuriyet’in laik yap›s›n›
korumak ayn› fley de¤ildir. Bu millet Cumhuriyet’e ve
Cumhuriyet’in laik yap›s›na sahip ç›kmay› flerefli bir
mecburiyet olarak görürken, rektör Aflk›n için kimsenin böyle
bir mecburiyeti yoktur. 

Konu yarg›ya intikal etmifltir. Rektör Aflk›n, flayet yarg›dan
aklanarak ç›karsa kendisini alk›fllar›z, kendisine bu haks›zl›¤›
reva görenleri de fliddetle k›nar›z ve kamuoyu vicdan›nda
mahkum ederiz. Kendisine haks›zl›k yapanlar›n yarg› yoluyla
da cezaland›r›lmas›n› yürekten isteriz.

YÖK ne yapmal›yd›?
Mademki suçsuzlu¤una ve sahip ç›k›lmas›na inand›¤› bir

rektöre haks›zl›k yap›lm›flt›, mademki bunu yapanlara
misilleme yap›lmal›yd›, o halde do¤ru stratejilerle, do¤ru ifller
yap›lmal›yd›. 

Kendisi de hukukçu olan YÖK baflkan› Erdo¤an Teziç,
derhal üniversitelerin hukuk fakültelerindeki uzman
hukukçulardan genifl bir hukuk komisyonu kurmal›yd›. Bu
komisyon hem rektör Aflk›n’a sahip ç›kmal›yd›, hem de AKP
hükümetini büyüteç alt›na almal›yd›. B›rak›n AKP
hükümetinin tümünü, sadece Milli E¤itim Bakanl›¤› incelense
neler ç›kard› acaba merak ediyorum. 

Van’daki üniversitenin rektörüne karfl›l›k, Van’l› Milli
E¤itim Bakan›. ‹flte misilleme bu olabilirdi. Hem de kimse
kahraman ilan edilmezdi.

Biraz geriye gidelim. Geçmiflte birtak›m tart›flmalar›n
oda¤›nda olan, ‹stanbul Üniversitesi Rektörü say›n Kemal
Alemdaro¤lu’nun Atatürkçülük, laiklik, baflörtüsü vb.
konularda yapt›¤› her aç›klamadan sonra, nedense kamuoyu
nezdinde AKP zihniyeti hep puan kazanm›flt›. AKP, Kemal
Alemdaro¤lu’na müteflekkir olmal›d›r diye düflünüyorum.

Böyle giderse, vatandafl nezdinde y›pranm›fl ve ne oldu¤u
art›k ortada olan AKP, YÖK’e de müteflekkir olacak gibi
geliyor. 

Kim, kimin ekme¤ine ya¤ sürüyor ve vatandafl bunun
fark›nda m› acaba?

Ne dersiniz?

Personel rejimi mi, kölelik rejimi mi?

YÖK, AKP’nin ekme¤ine ya¤ m› sürüyor?

Hükümetin aylard›r memurlarla ilgili bir
konu geldi¤inde “yeni personel rejiminde
çözülecek, yeni personel rejiminde düzele-
cek” diyerek abart›l› bir flekilde lanse etti¤i
“Kamu Personeli Kanunu Tasar›s›” nihayet
eksiklikleriyle birlikte resmi olarak sendika-
lara gönderildi.

Ellibefl sayfadan oluflan (ekli listeleri he-
nüz yok) Kanun Tasar›s›  Tasla¤› incelendi-
¤inde: birçok eksi¤i olan, Kamu çal›flanlar›
olarak hep dert yand›¤›m›z 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanunu’nu ve di¤er Kanunlar›
mumla aratacak niteliktedir. IMF’nin dayat-
malar› ile haz›rlanan bu tasar› Türkiye’de
zaten k›t kanaat, yar› aç yar› tok vakit geçi-
ren, siyasi iktidarlarca tayin ve atamalarla
sürekli rahats›z edilen, devlet memurunu ar-
t›k bundan sonra siyasi iktidarlar›n kölesi
haline getirmektedir.

Kamu Personeli Kanun Tasar›s› incelendi-
¤inde kamu çal›flan›: memur, sözleflmeli
personel, geçici personel ve di¤er personel
olmak üzere 4 katagoriye ayr›lmaktad›r. Bu
katagorilerden sadece kimlerin “di¤er perso-
nele” girdi¤i aç›klanm›fl bunlar: (hakimler,
savc›lar, subay, sözleflmeli subay, astsubay,
sözleflmeli astsubay, uzman erbafl, ve uzman
jandarmalar ile kadrolu veya sözleflmeli ola-
rak istihdam edilen ö¤retim elamanlar›d›r.)
di¤er katagoriye kimlerin girece¤i, kimlerin
sözleflmeli olaca¤›, kimlerin k›smi zamanl›
sözleflmeli veya geçici personel olaca¤›
aç›klanmam›fl, netli¤e kavuflturulmam›flt›r.

Sendikalar›n sürekli üzerinde durdu¤u ve
4688 say›l› yasan›n eksiklikleri olarak gör-
dü¤ü, grev hakk›, toplu sözleflme hakk›, si-
yaset hakk› ve yönetime kat›lma hakk› veril-
medi¤i gibi eskisine göre daha çok k›s›tla-
malar getirmifltir.

Sözleflmeli personele her y›l sözleflme flar-
t› getirilmifl, ancak 15 y›l sözleflmeli çal›fla-
n›n sözleflmeli kadroya geçirilmesi ön görül-
müfltür.

Müraacat ve flikayetlerde yine kamu çal›-
flan› en yak›n amirinden bafllayarak silsile
yolunu izlemek zorunda b›rak›lmaktad›r.

Yeni tasar› ile toplu eylem ve hareketlerde
bulunma yasa¤›, grev yasa¤›, ticaret ve di¤er

kazanç geti-
rici faaliyet-
lerde bulun-
ma yasa¤›
a¤›rlaflt›r›la-
rak devam
ettirilmekte-
dir.

Her y›l
yap›lacak sözleflme yenileme personel ve
baflar› de¤erlendirme amirlerin ve o ifl yerin-
den hizmet alanlar›n insaf›na b›rak›lm›fl;
herhangi bir nedenle sözleflmesi yenilenme-
yen personel 3 y›l geçmeden ve yeni bir s›-
nava girip kazanmadan tekrar istihdam edi-
lemeyece¤i için açl›¤a terkedilmifltir.

Basamak ilerlemesi ve k›dem y›l› mevcut
sistemin tersine çevrilmifl, yeni bafllayan
memur ve sözleflmeli personelin 1. basa-
maktan 10. basama¤a do¤ru ilerlemesi geti-
rilmifl; baflar› de¤erlendirmesi olumsuz olan-
lara kademe ilerlemesi verilmemifltir. Gö-
revde yükselme ve birçok konuda belirsizlik
mevcut olup bu konular Devlet Personel
Baflkanl›¤›’na havale edilmifltir.

Memurlar›n görevinin ve görev yerlerinin
iste¤i d›fl›nda de¤ifltirilmesi kolaylaflt›r›larak
memurlar›n bir görevin ifas› için geçici ola-
rak kadrosunun bulundu¤u yer d›fl›ndaki bi-
rimlere görevlendirilmesinin yolu aç›lm›flt›r.

Ders görevi “ihtiyaç duyulmas› halinde,
memurlara, di¤er kamu görevlilerine, söz-
leflmeli personele” verilebilir denilerek hiç-
bir mesle¤in vekili veya yerine meslek d›-
fl›ndan birilerinin bakmas› mümkün de¤il-
ken e¤itimcilik basite al›nm›flt›r.

“Kurumlar›n ve hizmetlerin özellikleri
dikkate al›narak farkl› çal›flma süreleri tesbit
edilebilir” denilerek mesai saatlerini amirin
keyfi olarak uygulamas›na f›rsat verilmekte-
dir.

Y›ll›k izinlerde y›l içinde kullanma zorun-
lulu¤u getirilmekte, herhangi bir nedenle o
y›l izin kullanamayanlar›n y›ll›k izin haklar›
ellerinden al›nmaktad›r. Mazeret izinleri 5
güne indirilmekte, ö¤retmenlere 5 gün izin-
den baflka hiçbir izin verilmesine müsade
edilmemektedir.

Personel
ve Baflar›
de¤erlen-
dirme pu-
anlar› yeni-
den düzen-
lenmekte 0-
59 alanlar
yetersiz,

60-69 alanlar “gelifltirilmesi gerekli”, 70-79
alanlar yeterli, 80-89 alanlar iyi, 90-100
alanlar çok iyi  ile de¤erlendirilmekte yeter-
siz alanlar›n sözleflmeleri yenilenmemekte,
60-69 alanlara da “baflar›n›n gelifltirilmesi”
e¤itimi getirilmektedir.

Disiplin kurullar›nda yap›lan de¤ifliklikle
disiplin kovuflturmas› yap›lan memurun üye
oldu¤u sendika temsilcisinin kat›lmas› hük-
mü yer almamaktad›r. Disiplin cezalar›na
itiraz fleklinde yarg›ya itirazdan hiç bahse-
dilmemektedir.

Performans ödemesi diye bir ödeme geti-
rilmekte, ücretin %5’ini geçmeyecek, bu
ödeme kriterleri belirlenmedi¤i için Devlet
personel baflkanl›¤›’n›n belirleyece¤i kriter-
leri uygulanacakt›r.

Mevcut sistemde s›n›f ö¤retmenlerinin
maafl karfl›l›¤› 18, branfl ö¤retmenlerinin 15
saat girmesinden yak›narak herkesin maafl
karfl›l›¤› 15 saat girmesini isterken yeni sis-
temde bütün ö¤retmenlerin maafl karfl›l›¤›
girece¤i ders saati 18’e ç›kar›lmakta, nor-
malda mevcut haliyle bile girmesi gereken
derslere giremeyen idarecilere okul müdürü
de dahil 8 saat derse girme zorunlulu¤u ge-
tirmektedir.

Ünivestelerde görev yapan ö¤retim üyele-
rinin ders yükü haftal›k 10 saate, ö¤retim
görevlileri ile okutmanlar›n ders yükü 14
(ondört) saate ç›kar›larak bilime ayr›lacak
süre azalt›lmaktad›r. Üniverstelerdeki ö¤re-
tim elemanlar› ve Milli E¤itim çal›flanlar›n
ek ders ücretleri ile ilgili birçok esas Maliye
Bakanl›¤›’n›n teklifi üzerine Bakanlar Kuru-
lu’na b›rak›lmaktad›r.

Memurlar, di¤er kamu görevlileri ve  söz-
leflmeli personele çeflitli kurul, komisyon,
heyet ve jüri çal›flmalar›na iliflkin ödemeler

tamamen kald›r›lmaktad›r.
Memurlar, di¤er kamu görevlileri ve söz-

leflmeli personele, bu Kanun kapsam›ndaki
mali haklar› ile sosyal yard›mlar› ay sonun-
da ödenerek maafl› peflin ödemeden vazge-
çilmektedir.

Çal›flanlar›n durumu ile ilgili geçici madde
1’de ünvanlar ekli liste olarak gösterilmesi-
ne ra¤men tasar› sonuna eklenmemifltir. Bu
da yeni yasayla kimin hangi statüde oldu¤u-
nu ö¤renerek tasar›ya tepki göstereceklerin-
den korkuldu¤u kanaatini uyand›rmaktad›r.

Okul müdürlü¤ü, müdür baflyard›mc›l›¤›
ve müdür  yard›mc›l›¤› görevini yürütenlere
ödenenler hariç fiilen yap›lmayan ders karfl›-
l›¤› ödenen ek ders ücretleri kald›r›larak
Rehberlik ve ders d›fl› haz›rl›k gibi fiilen gi-
rilmeden al›nan ek ders ücretlerini kald›r-
maktad›r.

Üniverste ve Yüksek Teknoloji Enstütüle-
rinde görev yapan ö¤retim elamanlar› ve
üniversite elemanlar›na döner sermaye geli-
rinden karfl›lanmak üzere performans öde-
mesi yap›labilir denilirken, bu personele
112’ci madde çerçevesinde ödenecek per-
formans ödemesi verilmemektedir.

‹lave ödemesi bulunmayan personele 200-
YTL’lik ek ödemeden yararlanacaklar ara-
s›nda Milli E¤itim Çal›flanlar› say›l›rken
“Fiilen yap›lmayan ders karfl›l›¤› ek ders üc-
retinden yaralananlar” ile “E¤itim Ö¤retim
Hizmetleri S›n›f› kadrolar›nda bulunanlara”
ödenmemektedir. 

Bize ulaflan bilgiler ›fl›¤›nda yukar›da tes-
bit edebildiklerimiz çerçevesinde bir de¤er-
lerdirme yap›ld›¤›nda “Kamu Personel Ka-
nunu Tasar›s›” kamu çal›flanlar›na hiçbir fley
kazand›rmad›¤› gibi, mevcut haklardan da
geriye götürmekte memuru, kamu çal›flan›n›
daha fazla açl›¤a ve sefalete sürüklemek için
haz›rlanm›fl bir yasa görüntüsü vermektedir. 

Burada sendikalara, sivil toplum örgütleri-
ne ve kamu çal›flanlar›na düflen görev bu ya-
sa tasar›s›n› bu hali ile ç›kmamas› için el bir-
li¤i ile, güç birli¤i ile elinden geleni yap-
makt›r. 

Seyit Ali KAPLAN 
Genel Toplu Görüflme ve

Mevzuat Sekreteri

Mustafa K›z›kl›
Genel Teflkilatland›rma

Sekreteri



Say›n
BAfiÖ⁄RETMEN‹M,
Sensiz bir ö¤retmenler
günü daha geldi. Türk
E¤itim-Senliler olarak
biliyoruz ki mükemmel
bir ö¤retmenler günü
yaflayaca¤›m›z
inanc›ndas›n›z.Ve yine
inan›yoruz ki en do¤ru

haberleri Türk E¤itim-Sen’den almay›
umuyorsunuz.
21.yüzy›l›n Ö¤retmenler Günü’nü arz-› hal
ediyorum: Milli E¤itimimiz gerek fiziki olarak
gerek sistem olarak  ça¤›m›za hitap edemiyor.
Binalar›m›z yetersiz. Halk yeni okullar yaparsa
ne ala, yoksa Milli E¤itim Bakanl›¤›na ayr›lan
bütçeyle fiziki yetersizlikler giderilemiyor.
S›n›flarda 55-60 ö¤renci bar›n›yor. S›n›flar›n
kalabal›k oluflundan dolay› ö¤retmenler
ö¤rencilerine yeterli derecede yard›mc›
olam›yorlar. Ö¤retmenler zamanlar›n›n
tamam›n› ö¤rencilerine ay›ram›yorlar; zira
onlar da bir taraftan nas›l ederiz de siyasi
k›y›ma u¤ramay›z, düflüncelerimizi hür bir
flekilde nas›l sunar›z, evimizin geçimini nas›l
sa¤lar›z  sorular›na cevaplar ar›yorlar. Halk›n
durumu iyi olmad›¤›ndan halk, çocuklar›na
malzeme tedariki yapamamakta. ‘‹lkö¤retim
paras›z’ denmesine ra¤men velilerden hala
paralar istenmekte; burada da tafleron olarak

ö¤retmenler kullan›lmakta. Bu da ö¤retmen-
veli-ö¤renci ve idareci dörtgeninin temel
birlikteli¤ini sarsmakta.
Ders kitaplar›m›z halen gerek müfredat
gerekse zaman›nda bas›m ve da¤›t›m olarak
ihtiyaca cevap verememekte.
Ülkemizde papazlara ra¤bet var. ‹mamlar›m›z
üçüncü, hatta dördüncü plana itildiler. Onlar
cami d›fl›nda cübbelerini giyemez, analar›m›z
“kamusal alan”da baflörtüleriyle gezemezken
papaz efendiler cübbeleriyle Giresun
caddelerinde yollar› arfl›nl›yorlar. Bununla da
yetinmeyip ‹stanbul’da patrikleriyle denizden
haç ç›kar›yorlar.
K›br›s’›, Kerkük’ü,  Musul’u tamam›yla
elimizden ç›kartt›k. fiu anda oralarda Coniler
geziniyor. Peflmergeler ABD ve “kürdistan”
bayraklar›yla soydafllar›m›z›n kanlar›n›
içiyorlar.
Baflö¤retmenim! Duyuyorum ki; ‘Güzel olan
hiçbir fley yok mu?’  diyorsunuz. Elbette var:
Kara önlüklerimizi att›k, onlar› rengarenk
yapt›k. Okullar›m›z sanki çiçek bahçesi. Kara
tahtalar›m›z› genelde yeflile boyad›k.
Bilgisayar  ö¤retmenimiz olmasa da, uzman
ö¤retmen olmad›¤›ndan bilgisayarlar›n
ar›zalar›ndan dolay› bilgisayar flirketleri
taraf›ndan okul bütçeleri zararlara u¤rat›lsa
da okullar›m›z› bilgisayarlarla donatt›k. 
Demokratiklefltik Baflö¤retmenim! Hele de
insan haklar› ve hayvan haklar› konusunda.

Bir köpe¤in insan› ›s›rmas› kadar tabii bir fley
olamaz; ama cinnet geçiren bir insan e¤er bir
köpe¤i ›s›rmaya yelteniyorsa k›yametleri
kopar›yoruz. H›rs›za, teröriste ve her türlü yüz
k›zart›c› suç iflleyen  ve bunlara destek veren
herkese bedava avukatlar tutuyor, bunlar›n
ma¤dur ettiklerine ise” paran›z varsa avukat
tutabilirsiniz “diyoruz.
Yunan, Rum, ‹ngiliz, Frans›z, Amerika ve hatta
hatta Ermeni dost(!)lar›m›za kap›lar›m›z›
ard›na kadar aç›yor, onlara iltifatlar›n en
alas›n› yap›yoruz. Onlarsa henüz
ça¤dafllaflamad›kla r› için bizlere düflmanm›fl
gibi davran›yorlar. Bizler gümrük
kap›lar›m›zdan d›flar›ya ç›kabilmek için büyük
eziyetler çeksek de d›flar›dan ülkemize girmek
isteyen yabanc›lar›n ayaklar›n›n alt›na k›rm›z›
hal›lar döflüyoruz. 
Baflö¤retmenim! Bütün olumsuzluklara
ra¤men yüreklerimizde yakt›¤›n medeniyet
atefli Türk E¤itim-Senlilerin yüre¤inde hala
yanmakta. ‹nan›yoruz ki olumsuzluklar›n
üstesinden gelecek ve muas›r medeniyet
seviyesini aflaca¤›z. ‹çiniz rahat olsun.  
Tüm E¤itim Çal›flanlar›n›n Ö¤retmenler
Günü’nü tebrik ederim.        

Mustafa GÖKHAN
Türk E¤itim-Sen

Kahraman Marafl 1 No’lu fiube Baflkan›
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MEB ç›kard›¤› yönetmelikler
ve yapt›¤› uygulamalarla ka-
muoyunu ve çal›flanlar› tedir-
gin etmekte ve uygulamalar›n
ço¤u yarg›ya götürülmektedir. 

Ulusal ölçekli çal›flmalar›n
yan› s›ra bakanl›k merkezinde
de personel k›y›m› yaflanmak-
tad›r. Özellikle Personel  Ge-
nel Müdürlü¤ü, Yay›mlar Da-
iresi Baflkanl›¤› ve Özel Ö¤re-
tim Kurumlar› Genel Müdürlü-
¤ü bu k›y›m›n en yo¤un olarak
görüldü¤ü birimlerdir. K›y›m-
larda iki önemli nokta dikkati
çekmektedir:

1 – Görev yerleri de¤ifltirilen
personel, birimlerinde y›llard›r
çal›flan ve aktif görev üstlenen
personeldir.

2 – K›y›m yap›lan birimler
önemli görevler üstlenmifltir.

a)Personel Genel Müdürlü-
¤ü, tüm bakanl›¤›n personel
ak›fl›n› kontrol etmektedir. 

b)Yay›nlar Dairesi baflkanl›¤›
bakanl›¤›n ders ve kültür ki-
taplar› ihalesini yönlendirmek-
te, baflka ifllerini yapmakta ve
dergilerini ç›karmaktad›r. 

c)Özel Ö¤retim Kurumlar›
Genel Müdürlü¤ü; özel okul,
dershane, kurs, sürücü kursu
gibi kurumlar› düzenlemekte
aç›l›fl ve denetim ifllemlerini
yapmaktad›r. Ayr›ca Az›nl›k ve
Yabanc› Okullar›n yönetmelik-
lerinin yap›lmas›, denetlenme-
si, statülerinin de¤ifltirilmesi
gibi konularda söz sahibidir.

Bu okullardan bir tanesi sü-
rekl i  gündemde olan Rum
Okullar›d›r. 

Üç birimde de birim amirleri
de¤iflikli¤ini müteakip k›y›mlar
bafllam›flt›r. Personel Genel
Müdürlü¤ünden 3, Yay›nlar
Dairesi  Baflkanl ›¤ ›ndan 3,
Özel Ö¤retim Kurumlar› Bafl-
kanl›¤›ndan 12 kifli farkl› bi-
rimlere gönderilmifltir. Bunlar-
dan unvan› de¤ifltirilenler de
olmufl, ilk k›y›ma u¤rayanlar›n
yarg› süreci tamamlanm›fl ve
görevlerine iade edilmifllerdir.

MEB çal›flanlar› ve kamuoyu
,bakanl›ktan aç›klama ve hak-
s›z uygulamalara son vermesi-
ni beklemektedir. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda
neler oluyor?

Her f›rsatta fliir okudu¤u için hapse girdi¤ini
hat›rlatan Baflbakan Tayyip Erdo¤an, kendisine pankart
açan vatandafl› mahkemeye verdi. 

Bahçeflehir Üniversitesi’nin 24 Eylül 2005’teki
akademik y›l aç›l›fl törenine kat›lan Erdo¤an’›n
konuflmas› s›ras›nda, ‘Ermeni Konferans›’n› çok isteyen
siz, kimin Baflbakan›s›n›z? TSTK (Türkiye Sivil Toplum
Kurulufllar›) Birli¤i’ yaz›l› döviz açan Aynur Saydam
hakk›nda dava aç›ld›. Erdo¤an’›n flikayeti üzerine aç›lan
davada Saydam’›n, Baflbakan’a hakaretten 6 aydan 2
y›la kadar hapsi isteniyor. Dava ‹stanbul 10. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

fiiir okuyandan 
pankart açana dava

11 tamam  12/23/05  9:46 PM  Page 1
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ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRLÜ⁄ÜNDE 24.05.2005 TAR‹H‹NDE
YAPILAN KURUM ‹DARE KURULU TOPLANTISI GÜNDEM‹NE ALINMASI
‹Ç‹N SEND‹KAMIZ TARAFINDAN TEKL‹F ED‹LEN  MADDELER AfiA⁄IDAK‹
fiEK‹LDED‹R:

GÜNDEM (Madde -1) : 657’ye tabi çal›flan devlet memurlar›n›n 08 MART
2000 gün ve 23987 say›l› resmi gazetede de¤ifliklik   20.  TEMMUZ.2001 gün
ve 24468 resmi gazetede yay›nlanan yüksek ö¤retim üst düzey kurulufllar› ile
Yüksek Ö¤retim Kurumlar› Personeli Görevde Yükseltme Yönetmenli¤i’nden
dolay› 2000 y›l›ndan 2005 y›l›na kadar Çukurova üniversitesi’nde 657’ye tabi
çal›flan devlet memurlar› için görevde yükseltme s›nav› yap›lmam›flt›r
çal›flanlar›n ma¤duriyeti’nin giderilmesi için Görevde Yükseltme s›nav›n›n
yap›lmas› gerekmektedir

GÜNDEM (Madde -2) : a Çukurova Üniversitesi’nde çal›flanlara eski Rektör
Prof.  Dr. Can ÖZfiAH‹NO⁄LU döneminde çal›flanlara devlet taraf›nda yemek
ücreti olarak ödenen paralar Say›fltay taraf›nda yap›lan itiraz sonucu Sa¤l›k
Kültür ve Spor Daire Baflkanl›¤›na aktar›lmaktad›r. ‹flçiler yemek paralar›n›
almalar›na ra¤men d›flar›da gelen vatandafl dahi memurlarla ayn› ücretle
yemek yemekteler. Memurlar ad›na 2005 y›l› için aktar›lan para brüt 420 milyar
TL. net 382 milyar TL.dir. Toplam çal›flanlar aras›nda kifli bafl›na aktar›lan bu
paralar›n kaç ö¤ün yemek ücreti olarak hesaplan›p yemek fifli olarak verilmesi 

b: Sa¤l›k Kültür ve Spor Baflkanl›¤›’na ba¤l› kafeterya, krefl ve sosyal
tesislerindeki ücretlerde yap›lan art›fl›n memurlar›n maafllar›na yap›lan zam
oranlar›na eflit orant›da olmas›, krefl yetersizli¤inin giderilmesi  

c: Çukurova Üniversitesi yüzme havuzunda ö¤retim Üyelerine haftada iki
gün ücretsiz yararlanma hakk› tan›nm›flt›r. Bu haktan ö¤retim görevlisi ,
Araflt›rma görevlileri, Okutman ile 657’ye tabi bütün idari çal›flanlar›n ayn›
haktan yararlanmas› için gerekli düzenlemenin yap›lmas›.

GÜNDEM (Madde- 3) : Çukurova Üniversitesinin birçok fakültesinde ikili
E¤itim yap›lmaktad›r Akademik  ve idari çal›flanlar normal E¤itimde ikili
E¤itime kald›klar› için akflam yemeklerinde ciddi problem yaflamaktalar
binlerce ö¤renci ayn› s›k›nt›y› ve problemi yaflamaktad›r.E¤itim dönemi
içerisinde kafeteryada akflam yeme¤inin verilmesi için gere¤inin yap›lmas›. 

GÜNDEM (madde-4) : Üniversitenin vermifl oldu¤u hizmetlerden kendi
çal›flanlar›na öncelik hakk›n›n verilmesi gerekmektedir. Akademik ve ‹dare
personel kendi kurumu olan T›p Fakültesi ve Difl Hekimli¤i Fakültesi’nde
ma¤duriyet yaflamaktalar. Üniversite çal›flanlar› d›flar›da gelen hastayla ayn›
tutulduklar› için Ö¤retim Üyesi ders verdi¤i ö¤rencisini, idari çal›flan yapm›fl
oldu¤u ifli aksatmas›ndan dolay› s›k›nt› yaflanmaktad›r.

GÜNDEM (Madde- 5) :  a: Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Difl
Hekimlili¤i, subtropik meyveler araflt›rma merkezi ve ziraat Fakültesi
Rektörlü¤e ba¤l› birimlerde çal›flanlar ma¤dur edilmektedir.

2547 Yüksek Ö¤retim Kanunu döner sermaye katk› paylar›n›n oran› sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n %50 olmas›na ra¤men hak sahipleri bunu bile aramamaktalar
mevcut kanunda normal serviste çal›flan için %100 verile bilir demesine
ra¤men %80 al›yor, yo¤un bak›m ,acil yeni do¤an gibi servislere %150 verile
bilir denmesine ra¤men %110 olarak da¤›t›lmaktad›r Ö¤retim Üyelerine %200
verile bilir oran tamamen verilmektedir idari çal›flanlar›n ma¤duriyetinin
giderilmesi gere¤inin yap›lmas› 

b: T›p Fakültesi ve Difl hekimli¤i Fakültesine %100 hizmet eden döner
sermayeden yararlanamayan Merkezi Telefon Santrali çal›flanlar› ile Sa¤l›k
Bilimleri Enstitüsü çal›flanlar›n›n döner sermayeden yararlanmalar›
gerekmektedir çünkü 3386060 gurup bafl› olan  telefon santrali 24 saat 16
kifliyle hizmet vermektedir.Sa¤l›k bilimlerinde çal›flan 5 idari personel’de 9
Eylül Üniversitesinde ayn› görevi yapan çal›flanlar› döner sermaye almaktalar
hak kayb›n›n giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›na 

c: Çukurova Üniversitesinde çal›flan döner sermaye ve ikili E¤itimde katk›
pay› alamayan yaklafl›k 200 idari çal›flanlar›n di¤er kurumlar aras›ndaki ücret
adaletsizli¤ine karfl› %60 ortalama hak kayb› yaflamaktalar kurum olarak bu
çal›flanlar için Rektörlü¤e ba¤l›   döner sermayeli kurumlar›m›zdan ortak havuz
oluflturulup bu çal›flanlara eflit flekilde katk› pay› verilmesinin sa¤lanmas› için
gerekli düzenlemelerin yap›lmas› 

GÜNDEM (Madde-6) : 33 madde ile çal›flan Araflt›rma Görevlilerinin 1994
y›l›nda kanunda yap›lan de¤iflikle 3 y›la kadar görevlendirilir ibaresi hükümet
ile YÖK aras›ndaki gerginlikten sonra Say›fltay denetçileri taraf›ndan YÖK ve
üniversiteler nezdinde bafllatm›fl olduklar› yaz›flmalardan anlafl›ld›¤› gibi 3
y›ldan sonraki süre içerisinde neye göre ücret ödendi¤i sorgulanmakta
bundan dolay› binlerce araflt›rma görevlisi ma¤dur edilecektir.Sendikalarla
Rektörlük makam›n›n YÖK ve hükümet nezdinde ulusal bazda bir çal›flma
bafllat›p ma¤duriyetinin giderilmesi için gerekli çal›flman›n yap›lmas›. 

Üniversite ve Enstitü kadrosunda bulunan Araflt›rma Görevlerinin Doktora
tezinin bitiminde kadrolar›n boflaltmak durumunda bu durumdaki personelin
ma¤duriyetini giderilmesi için dekanl›k kadrosuna veya ilgili birimdeki uygun
bir kadroda de¤erlendirilmesi 

GÜNDEM (madde- 7) : T›p Fakültesinde çal›flan idari personelin daha önceki
yönetim döneminde çeflitli suçlamalara ma¤dur b›rak›larak baflka birimlere 13
b ile görevlendirilen (sürgün edilen) çal›flanlar›n maddi kayb›, gittikleri Fakülte
ve birimler potansiyel suçlu muamelesi gören idari personellerin maddi ve
manevi  hak kayb›n›n giderilmesi.

GÜNDEM (madde- 8) : Ek ders ücretlerinin zaman›nda ödenmesi için kurum
içerisinde bir çal›flma yap›l›p periyodik bir takvime ba¤lanmas› ücretlerin
zaman›nda ödenmesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›.

Eylül ay›nda yap›lan bütünleme s›nav döneminde ders yüklerinin
düflürülmesi konusunda düzenlemelerin yap›lmas› ders verecek olan ö¤retim
Üyelerinin hak kayb› giderilmifl olacakt›r.

GÜNDEM (madde- 9) : Nöbetçi amirli¤i sisteminin yeniden gözden
geçirilmesi, uygulanam›yorsa kald›r›lmas›, uygulaman›n devam etmesi halinde
yetki kullanmas›n›n sa¤lanmas›, Nöbetçi Amirli¤inin kullanaca¤› telefon ve
büronun tahsis edilmesi. Nöbet tutan memurun mesai gününde Nöbet
tutuyorsa  16 saat Nöbet tuttu¤u gün karfl›l›¤› 2 gün izinli say›lmas›n›, hafta
sonu bayram ve tatil günlerinde Nöbetçi oldu¤unda ise 24 saat Nöbetçi
kald›¤› için 3 gün izinli say›lmas›  için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›.

GÜNDEM (Madde- 10): Rektörlükçe Üniversitede çal›flan Akademik
personeller için moral, motivasyon sa¤lanmas› için y›lda bir gün personel günü
ilan edilmesi ve ilan edilen gün içinde konser, tiyatro gibi etkinliklerin
yap›lmas›.

GÜNDEM (Madde- 11): Memurlara yap›lan giyim yard›mlar›nda yaflanan
aksakl›klar›n giderilmesi için teknik flartnamenin Tekstil Mühendisli¤i
taraf›ndan düzenlenmesi yetkili sendika temsilcisi ile Tekstil Mühendisli¤inde
bir Ö¤retim Üyesinin ihale komisyonunda yer almas›. Büyük firmalar›n
kat›lmas› için ihale alt yap›s›n› oluflturmas›, Maliye Bakanl›¤›n›n birim fiyat›n›n
%100 çal›flanlar›n lehine sonuçland›r›lmas› için gerekli düzenlemelerin
yap›lmas› gerekmektedir.

ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹NDE KURUM ‹DARE 
KURULU TOPLANTISI TUTANA⁄I

TUTANAKTIR

4688 say›l› kamu görevlileri sendikalar› kanunu ile kanuna dayan›larak
toplanan kurum idare kurullar›, Yüksek ‹dare Kurulu, Kamu ‹flveren Kurulu ve
Uzlaflma kurulunun Teflkili ile Çal›flma Usul ve esaslar›na ‹liflkin Yönetmenli¤in
ilgili hükümleri gere¤ince Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çal›flma
koflullar› ve kanunlar›n kamu görevlilerine eflit uygulanmas› konular›nda
24.05.2005 tarihinde saat 10.00 da Çukurova Üniversitesi Rektörlük Binas›
toplant› salonunda yap›lan toplant›da tespit edilen gündem maddeleri
konusunda görüfl bildirilmek üzere kurum iflveren vekilleri ile Türk E¤itim-Sen
sendikas› temsilcilerinden oluflan kurum idari kurumlar› toplanm›fl, gündeme
al›nan maddeler üzerinde gerekli çal›flmalar yap›lm›flt›r. 

17.10.2005 tarihinde Yap›lan toplant›da ekli listede belirtilen kararlar oy
birli¤iyle imza alt›na al›nm›flt›r.

Çukurova Üniversitesi’nde Kurum
ve ‹dare Kurulu Toplant›s› yap›ld›
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EK‹ :1: 2 sayfa sendikan›n kurum idari kurulu toplant›s›na getirdi¤i gündem
maddeleri metni.  

2: 3 sayfa Kurum ‹dari Kurulu Toplant›s›nda görüflülen gündem
maddeleri metni. 

24. 05. 2005 TAR‹H‹NDE ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRLÜ⁄ÜNDE
YAPILAN KURUM ‹DAR‹ KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜfiÜLEN GÜNDEM
MADDELER‹

GÜNDEM (Madde -1) : 657’ye tabi çal›flan devlet memurlar›n›n 08 MART
2000 gün ve 23987 say›l› resmi gazetede de¤ifliklik   20.  TEMMUZ.2001 gün
ve 24468 resmi gazetede yay›nlanan yüksek ö¤retim üst düzey kurulufllar› ile
Yüksek Ö¤retim Kurumlar› Personeli Görevde Yükseltme Yönetmenli¤i’nden
dolay› 2000 y›l›ndan 2005 y›l›na kadar Çukurova üniversitesi’nde 657’ye tabi
çal›flan devlet memurlar› için görevde yükseltme s›nav› yap›lmam›flt›r
çal›flanlar›n ma¤duriyeti’nin giderilmesi için Görevde Yükseltme s›nav›n›n
yap›lmas› gerekmektedir

Görüfl: 
Mevcut yürürlükte olan görevde yükseltme yönetmenli¤inin Bakanlar

kurulunca iptal edilmifl ve her kurumun kendi s›nav yönetmenli¤inin ç›kar›lmas›
karar›ndan dolay› YÖK’ün ç›karaca¤› görevde yükseltme  yönetmenli¤i
ilan›ndan itibaren gerekli çal›flmalar yap›larak  görevde yükseltme s›nav›
yap›lacakt›r. 

GÜNDEM (Madde -2) : a Çukurova Üniversitesi’nde çal›flanlara eski Rektör
Prof.  Dr. Can ÖZfiAH‹NO⁄LU döneminde çal›flanlara devlet taraf›nda yemek
ücreti olarak ödenen paralar Say›fltay taraf›nda yap›lan itiraz sonucu Sa¤l›k
Kültür ve Spor Daire Baflkanl›¤›na aktar›lmaktad›r. ‹flçiler yemek paralar›n›
almalar›na ra¤men d›flar›da gelen vatandafl dahi memurlarla ayn› ücretle
yemek yemekteler. Memurlar ad›na 2005 y›l› için aktar›lan para brüt 420 milyar
TL. net 382 milyar TL.dir. Toplam çal›flanlar aras›nda kifli bafl›na aktar›lan bu
paralar›n kaç ö¤ün yemek ücreti olarak hesaplan›p yemek fifli olarak verilmesi 

b: Sa¤l›k Kültür ve Spor Baflkanl›¤›’na ba¤l› kafeterya, krefl ve sosyal
tesislerindeki ücretlerde yap›lan art›fl›n memurlar›n maafllar›na yap›lan zam
oranlar›na eflit orant›da olmas›, krefl yetersizli¤inin giderilmesi  

c: Çukurova Üniversitesi yüzme havuzunda ö¤retim Üyelerine haftada iki
gün ücretsiz yararlanma hakk› tan›nm›flt›r. Bu haktan ö¤retim görevlisi ,
Araflt›rma görevlileri, Okutman ile 657’ye tabi bütün idari çal›flanlar›n ayn›
haktan yararlanmas› için gerekli düzenlemenin yap›lmas›.

Görüfl : 
a: Yetkililerle görüflülecek.

b: Yetkililerle görüflülecek.

c: Çukurova Üniversitesi yüzme havuzunda Akademik ve ‹dari çal›flanlar›n
yararlanmas› için gerekli yaz›flmalar yap›larak duyurulacakt›r.

GÜNDEM (Madde- 3) : Çukurova Üniversitesinin birçok fakültesinde ikili
E¤itim yap›lmaktad›r Akademik  ve idari çal›flanlar normal E¤itimde ikili E¤itime
kald›klar› için akflam yemeklerinde ciddi problem yaflamaktalar binlerce
ö¤renci ayn› s›k›nt›y› ve problemi yaflamaktad›r.E¤itim dönemi içerisinde
kafeteryada akflam yeme¤inin verilmesi için gere¤inin yap›lmas›. 

Görüfl: 
Personel yetersizli¤inden dolay› ikinci E¤itime kalan çal›flanlar›n yemek

ihtiyac›n› kafeterya yerine spor kafede ayn› ücretle yemek verilmektedir.

GÜNDEM (madde-4) : Üniversitenin vermifl oldu¤u hizmetlerden kendi
çal›flanlar›na öncelik hakk›n›n verilmesi gerekmektedir. Akademik ve ‹dare
personel kendi kurumu olan T›p Fakültesi ve Difl Hekimli¤i Fakültesi’nde
ma¤duriyet yaflamaktalar. Üniversite çal›flanlar› d›flar›da gelen hastayla ayn›
tutulduklar› için Ö¤retim Üyesi ders verdi¤i ö¤rencisini, idari çal›flan yapm›fl
oldu¤u ifli aksatmas›ndan dolay› s›k›nt› yaflanmaktad›r.

Görüfl:
Üniversite’de çal›flan Akademik ve idari personelin bu gibi sorunlar›n

çözümü için T›p Fakültesi Hastanesi içerisinde kurulan Sa¤l›k Koordinatörlü¤ü

hizmete bafllam›fl bulunmaktad›r çal›flanlar›n bizzat kendileri veya telefonla
baflvurmalar› gerekmektedir.

GÜNDEM (Madde- 5) :  a: Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Difl
Hekimlili¤i, subtropik meyveler araflt›rma merkezi ve ziraat Fakültesi
Rektörlü¤e ba¤l› birimlerde çal›flanlar ma¤dur edilmektedir.

2547 Yüksek Ö¤retim Kanunu döner sermaye katk› paylar›n›n oran› sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n %50 olmas›na ra¤men hak sahipleri bunu bile aramamaktalar
mevcut kanunda normal serviste çal›flan için %100 verile bilir demesine
ra¤men %80 al›yor, yo¤un bak›m ,acil yeni do¤an gibi servislere %150 verile
bilir denmesine ra¤men %110 olarak da¤›t›lmaktad›r Ö¤retim Üyelerine %200
verile bilir oran tamamen verilmektedir idari çal›flanlar›n ma¤duriyetinin
giderilmesi gere¤inin yap›lmas› 

b: T›p Fakültesi ve Difl hekimli¤i Fakültesine %100 hizmet eden döner
sermayeden yararlanamayan Merkezi Telefon Santrali çal›flanlar› ile Sa¤l›k
Bilimleri Enstitüsü çal›flanlar›n›n döner sermayeden yararlanmalar›
gerekmektedir çünkü 3386060 gurup bafl› olan  telefon santrali 24 saat 16
kifliyle hizmet vermektedir.Sa¤l›k bilimlerinde çal›flan 5 idari personel’de 9
Eylül Üniversitesinde ayn› görevi yapan çal›flanlar› döner sermaye almaktalar
hak kayb›n›n giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›na 

c: Çukurova Üniversitesinde çal›flan döner sermaye ve ikili E¤itimde katk›
pay› alamayan yaklafl›k 200 idari çal›flanlar›n di¤er kurumlar aras›ndaki ücret
adaletsizli¤ine karfl› %60 ortalama hak kayb› yaflamaktalar kurum olarak bu
çal›flanlar için Rektörlü¤e ba¤l›   döner sermayeli kurumlar›m›zdan ortak havuz
oluflturulup bu çal›flanlara eflit flekilde katk› pay› verilmesinin sa¤lanmas› için
gerekli düzenlemelerin yap›lmas› 

Görüfl: 
a: Yetkililerle görüflülerek çözüm aranacak.

b: Yetkililerle görüflülerek çözüm aranacak.

c: Yetkililerle görüflülerek çözüm aranacak

GÜNDEM (Madde-6) : 33 madde ile çal›flan Araflt›rma Görevlilerinin 1994
y›l›nda kanunda yap›lan de¤iflikle 3 y›la kadar görevlendirilir ibaresi hükümet ile
YÖK aras›ndaki gerginlikten sonra Say›fltay denetçileri taraf›ndan YÖK ve
üniversiteler nezdinde bafllatm›fl olduklar› yaz›flmalardan anlafl›ld›¤› gibi 3
y›ldan sonraki süre içerisinde neye göre ücret ödendi¤i sorgulanmakta
bundan dolay› binlerce araflt›rma görevlisi ma¤dur edilecektir.Sendikalarla
Rektörlük makam›n›n YÖK ve hükümet nezdinde ulusal bazda bir çal›flma
bafllat›p ma¤duriyetinin giderilmesi için gerekli çal›flman›n yap›lmas›. 

Üniversite ve Enstitü kadrosunda bulunan Araflt›rma Görevlerinin
Doktora tezinin bitiminde kadrolar›n boflaltmak durumunda bu durumdaki
personelin ma¤duriyetini giderilmesi için dekanl›k kadrosuna veya ilgili
birimdeki uygun bir kadroda de¤erlendirilmesi 

Görüfl: Araflt›rma görevlerinin 33 maddeden yap›lan kanun de¤iflikli¤iyle
süre uzat›lmas› ile ilgili sorun çözülmüfl 

Dekanl›k veya enstitü kadrolar›nda çal›flan araflt›rma görevlerini olanaklar
ölçüsünde kolayl›k sa¤lanacak.

GÜNDEM (madde- 7) : T›p Fakültesinde çal›flan idari personelin daha önceki
yönetim döneminde çeflitli suçlamalara ma¤dur b›rak›larak baflka birimlere 13
b ile görevlendirilen (sürgün edilen) çal›flanlar›n maddi kayb›, gittikleri Fakülte
ve birimler potansiyel suçlu muamelesi gören idari personellerin maddi ve
manevi  hak kayb›n›n giderilmesi.

Görüfl: 
Zaman içinde görüflülerek çözüm aranacak.

GÜNDEM (madde- 8) : Ek ders ücretlerinin zaman›nda ödenmesi için kurum
içerisinde bir çal›flma yap›l›p periyodik bir takvime ba¤lanmas› ücretlerin
zaman›nda ödenmesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›.

Eylül ay›nda yap›lan bütünleme s›nav döneminde ders yüklerinin
düflürülmesi konusunda düzenlemelerin yap›lmas› ders verecek olan ö¤retim
Üyelerinin hak kayb› giderilmifl olacakt›r.

Görüfl: 

Ek ders ücretlerinin zaman›nda ödenmesi için Bütçe Daire Baflkanl›¤› ve ilgili
birimlerle görüflülerek zaman›nda ödenmesi yap›lacakt›r.  Eylül ay›nda yap›lan
bütünleme s›nav› döneminde ders yükünün düflürülmesi s›k›nt›
yarataca¤›ndan devam edilmesi gerekmektedir. 

GÜNDEM (madde- 9) : Nöbetçi amirli¤i sisteminin yeniden gözden
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geçirilmesi, uygulanam›yorsa kald›r›lmas›, uygulaman›n devam etmesi halinde
yetki kullanmas›n›n sa¤lanmas›, Nöbetçi Amirli¤inin kullanaca¤› telefon ve
büronun tahsis edilmesi. Nöbet tutan memurun mesai gününde Nöbet
tutuyorsa  16 saat Nöbet tuttu¤u gün karfl›l›¤› 2 gün izinli say›lmas›n›, hafta
sonu bayram ve tatil günlerinde Nöbetçi oldu¤unda ise 24 saat Nöbetçi
kald›¤› için 3 gün izinli say›lmas›  için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›.

Görüfl: 
Çukurova Üniversitesi Nöbetçi Amirli¤i görevinin gerekli düzenleme yap›larak

idari personel yerine Özel Güvenlik birimi taraf›ndan yürütülecek.

GÜNDEM (Madde- 10): Rektörlükçe Üniversitede çal›flan Akademik
personeller için moral, motivasyon sa¤lanmas› için y›lda bir gün personel günü
ilan edilmesi ve ilan edilen gün içinde konser, tiyatro gibi etkinliklerin
yap›lmas›.

Görüfl: 
Üniversitede yap›lan bahar flenlikleri ö¤rencilerin oldu¤u kadar çal›flan

Akademik ve ‹dari personel içinde motivasyon sa¤lanmas› içindir.
GÜNDEM (Madde- 11): Memurlara yap›lan giyim yard›mlar›nda yaflanan

aksakl›klar›n giderilmesi için teknik flartnamenin Tekstil Mühendisli¤i
taraf›ndan düzenlenmesi yetkili sendika temsilcisi ile Tekstil Mühendisli¤inde
bir Ö¤retim Üyesinin ihale komisyonunda yer almas›. Büyük firmalar›n
kat›lmas› için ihale alt yap›s›n› oluflturmas›, Maliye Bakanl›¤›n›n birim fiyat›n›n
%100 çal›flanlar›n lehine sonuçland›r›lmas› için gerekli düzenlemelerin
yap›lmas› gerekmektedir.

Görüfl: 
Teknik flart namenin Tekstil Mühendisli¤i taraf›ndan haz›rlanmas›

sa¤lanacak, yetkili sendika temsilcisi ile Tekstil Mühendisli¤inde bir Ö¤retim
Üyesi ihale komisyonu ça¤r›lacak memurlar›n lehine sonuçlanmas› için büyük
firmalar›n ihaleye kat›lmas› sa¤lanacakt›r. 

YÖK’ün kurulufl amac› ve aslî görevi
üniversiteler aras› bilimsel koordinasyonu
sa¤lamak ve Türkiye’nin en üst düzeyde
akademik sorunlar›yla ilgilenmektir. Nite-
kim 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanu-
nu’nun “Amaç” bafll›kl› 1 numaral› mad-
desinde bu görev flu flekilde hükme ba¤-
lanm›flt›r: 

Madde 1 - Bu kanunun amac›; yükse-
kö¤retimle ilgili amaç ve ilkeleri belirle-
mek ve bütün yüksekö¤retim kurumlar›-
n›n ve üst kurulufllar›n›n teflkilatlanma, ifl-
leyifl, görev yetki ve sorumluluklar› ile
e¤itim-ö¤retim, araflt›rma, yay›m, ö¤retim
elemanlar›, ö¤renciler ve di¤er personel
ile ilgili esaslar› bir bütünlük içinde dü-
zenlemektir.

Ancak, Kanun’un bu aç›k âmir hükmü-
ne ra¤men ve genel olarak akademik tea-
müllere ayk›r› olarak, YÖK, ço¤unlukla
aslî görevleriyle de¤il, kendisiyle ilgili ol-
mayan ve hatta bir k›sm› kesinlikle ilgisiz
olmas› gereken konularla daha fazla u¤-
raflmakta, ayr›ca, kesinlikle karfl› olmas›
gereken birçok olumsuz konuda da taraf
olmaktad›r.

Meselâ, devlet üniversitelerinin büyük
ço¤unlu¤unda akademik ve idarî persone-
lin özlük haklar› konusunda ciddî s›k›nt›-
lar› ve problemleri oldu¤u hâlde YÖK
bunlar›n ço¤unu görmezlikten gelmeyi
tercih etmektedir. Söz gelimi, binlerce
akademisyen, sadece yabanc› dil engeli
yüzünden kariyer ilerlemesi yapamazken,
YÖK, bu ülkenin ve hemen tamam› da bu
toplumun orta s›n›f›ndan gelen bu de¤erli
insanlara elini uzat›p da onlara etkili ve
ücretsiz dil  kurslar› açmay› akl›na bile ge-
tirmemektedir. Yine, birçok olumsuz flart-
lara ra¤men kariyerlerini tamamlayan ve
bilimsel olarak doçentli¤ini alan küçüm-
senmeyecek say›da akademisyenin do-
çentlik kadrolar›n›n gecikmesi veya hiç
verilmemesi de YÖK taraf›ndan önemsiz
bir angarya gibi görülmekte ve acil çö-
zümler bulma, kadro tahsis etme yönünde
ifli a¤›rdan alarak bilim insanlar›n›n ma¤-
duriyetlerine sebebiyet verilmektedir. Ke-
za, ö¤rencilerimizin de yurt, kredi ve ben-
zeri birçok s›k›nt›s› YÖK’ün gündemine
bile girememektedir. 

Bunun yerine YÖK, s›kl›kla, siyasî bir
merci gibi davranmay› tercih etmekte;
YÖK’ün yönetiminde bulunanlar, bulun-
duklar› makam› siyasî bir iktidar arac›na

dönüfltürme gayreti içerisine girmektedir-
ler. Bunun yan›nda, yine ayn› YÖK, bir
çok üniversitemizde üniversite âdab› ile
uyuflmas› mümkün olmayan uygunsuz ve
olumsuz geliflmelere sebebiyet veren yö-
neticileri herkesten ve her makamdan ön-
ce kendisi araflt›rmas› ve sorgulamas› ge-
rekti¤i halde, tam tersini yapmakta; bu gi-
bi yönetimleri ve kiflileri ›srarla savunma
yoluna gitmekte ve hattâ yarg› ile kavgaya
tutuflmakta ve hem kendi itibar›n› ve hem
de genel olarak üniversitenin itibar›n› ze-
delemektedir. 

Bu konudaki en son örneklerden birisi,
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesin de yafla-
nan olaylarda tak›n›lan tav›rd›r. Bilindi¤i
gibi, bir firmadan 25 milyon dolarl›k t›bbî
cihaz al›m›yla ilgili olarak hakk›nda suçla-
malar bulunan Van Yüzüncü Y›l Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aflk›n, 15
Ekim Cumartesi günü tutuklanm›fl bulun-
maktad›r. Bas›ndan edinilen bilgilere gö-
re,  Prof. Dr. Aflk›n, daha önce de evinde
yüzlerce kay›ts›z tarihi eser bulunmas›yla
gündeme gelmiflti ve hakk›ndaki 6 ayr›
dosyadan soruflturma aç›lm›fl bulunmak-
tayd›. Bu soruflturmalar üzerine, “ihaleye
fesat kar›flt›rmak ve tam teflekküllü suç ör-
gütü oluflturmak” suçundan tutuklanma is-
temiyle A¤›r Ceza Mahkemesi’ne sevk
edilen Aflk›n, Ceza Muhakemesi Kanu-
nu’nun “delillerin yok edilmesi, gizlenme-
si veya de¤ifltirilmesine” iliflkin 100. mad-
desine istinaden tutuklanm›fl bulunuyor.
Konunun yarg›ya intikal etti¤i böyle bir
durumda, Türk yarg› sistemine güvenmek
yerine, ayn› kifli hakk›nda daha önce de
yapm›fl oldu¤u savunmay› dozunu artt›ra-
rak sürdüren YÖK bu defa da, evinde ve
iflyerinde binleri bulan kay›ts›z tarihî eser
ile yakalanan Rektör Aflk›n’› savunmaya
devam ederek, bu uygulaman›n hem rek-
törün, hem de üniversitenin manevi flahsi-
yetini rencide etti¤ini ileri sürmek suretiy-
le yarg› sistemini kendisine hedef seçmek-
te tereddüt etmemifl bulunmaktad›r. Nite-
kim, YÖK’ten yap›lan “Böylesi bir uygu-
lama, son aylarda yüksekö¤retim kurum-
lar›na ve yöneticilerine karfl› oluflturulma-
ya çal›fl›lan y›pratma ve küçük düflürme
gayretlerinin dehflet verici bir ifadesidir.”
fleklindeki aç›klamada göstermektedir ki
YÖK, kendisini ayn› zamanda yarg›n›n
yerine de koymakta bir beis görmemekte-
dir. Vaz›yet gerçekten, muhakkak âcilen

ele al›narak YÖK’ün ›slah›n› gerektirecek
kadar vahimdir. ‹kinci bir örnek ise, Sam-
sun Ondokuzmay›s Üniversitesi’nde
(OMÜ) yaflananlarla ilgili olarak patlak
veren kötü geliflmelerdir. Bilindi¤i gibi,
daha önce de yay›nlam›fl oldu¤umuz bir-
kaç bildiriyle, bu üniversitemizde yaflanan
olumsuz geliflmelere dikkat çekmeye ça-
l›flm›flt›k. Üniversitede, her türlü zorluk ve
engellere karfl›l›k, akademik kariyerlerini
baflar›yla tamamlam›fl bulunan doçentlere
kadro vermeyen, doktoras›n› baflar›yla ta-
mamlam›fl bulunan araflt›rma görevlileri-
nin üniversite ile ilifli¤ini hesap vermeden
kesen yönetimin elinde bulunan bu üni-
versitemizde belirli bir ideolojik görüfl
çerçevesinde kadrolaflma oldu¤unu ve ba-
z› yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerinin
soka¤a bile taflmaya bafllad›¤›n› kamuoyu-
na aç›klam›flt›k Nitekim Rektör Prof Dr.
Ferit Bernay, bas›na yapt›¤› aç›klamada,
bu kadrolaflma iddialar›n› iftihar ederek
kabul etmifl bulunmaktad›r. Bas›nda yer
alan haberlere göre, OMÜ’ deki yolsuz-
luk, usulsüzlük, ö¤retim üyelerine bask›,
akraba atamalar› ve torpil yap›ld›¤›na dair
iddialar› araflt›rmak amac›yla kurulan
Meclis Araflt›rma Komisyonu çal›flmalar›-
na devam ederken, üniversite rektörü Prof.
Dr. Ferit Bernay da bofl durmayarak kad-
rolaflmak konusunda ilginç aç›klamalarda
bulunmufltur. Rektör Bernay, Samsun’da
yay›nlanan yerel gazetelere yapt›¤› aç›kla-
mada, ideolojik kadrolaflmas›n› Ata-
türk’ün isminin arkas›na s›¤›narak, “Ça¤-
dafl ve Atatürkçü bilim adamlar› ile çal›fl-
may› tercih ediyoruz. E¤er bu kadrolafl-
maysa evet ben kadrolaflma yap›yorum.”
fleklinde meflrulaflt›rmaya çal›flt›.

Asl›nda herkesin de pekâlâ bildi¤i gibi,
Atatürk, sadece, yolsuzluklar›n› ve usul-
süzlüklerini gizlemek isteyen rektörün, is-
mine s›¤›narak kendisini kurtarmaya çal›fl-
t›¤› bir bahane. 

YÖK’ün, uzunca bir müddettir hakk›n-
daki flikâyetler yo¤unlaflan OMÜ hakk›n-
da, çoktan araflt›rma bafllatmas› gerekti¤i
halde, flu anda tam bir sessizli¤e bürün-
müfl olmas› da susarak destek vermek gibi
alg›lanmaya çok müsait ve hiç de do¤ru
bir davran›fl de¤il. YÖK’ün rahats›zl›k do-
¤uran bir baflka giriflimi de, yeni aç›lacak
üniversitelerin kurucu rektörlerinin atan-
mas›yla ilgi olarak ortaya ç›km›fl bulunu-
yor. 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu,

yeni kurulacak üniversitelerin ilk rektörle-
rini tayin etme hakk›n› hükümetlere verdi-
¤i halde, YÖK, bu defa kurulacak yeni
üniversitelerin rektörlerinin tayinini ken-
disi yapmak istemektedir. Kanuna ayk›r›
oldu¤unu bile-bile böyle bir talepte bulu-
nulmas›, ancak, bütün üniversiteler üze-
rinde tam ve mutlak bir otorite kurmaktan
baflka bir anlama gelmemekte olmasa ge-
rekir. Üstelik YÖK’ün ›srarla savundu¤u
birçok rektörün kar›flm›fl oldu¤u skandal-
lar orta yerde dururken, bu talep hiç de
hofl karfl›lanmamaktad›r. 

Bunlar›n yan›nda, YÖK’ün can s›k›c› bir
baflka davran›fl› da, meslek liseleri karfl›-
s›ndaki kat› adaletsiz tutumunu âdeta kine
döndürmesi olmufltur. Bilindi¤i gibi, mes-
lek liselerinin üniversite girifl s›navlar›n-
daki katsay›s›n› artt›rarak adaleti sa¤lama-
s› gerekti¤i halde, daha da düflüren YÖK,
flimdi de meslek liselileri daha fazla ma¤-
dur etmenin yollar›n› geniflletmeye çal›fl›-
yor. Nitekim YÖK Baflkan› Prof. Dr. Er-
do¤an Teziç, meslek liselilerin 10. s›n›f
sonunda genel liselere geçebilmesi yönün-
de, Hükümet taraf›ndan yap›lan düzenle-
meye karfl› olduklar›n› aç›klam›flt›r. Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n meslek liselerinden
genel liselere geçifl yap›labilmesine imkân
verecek yeni düzenlemesi, YÖK taraf›n-
dan, katsay› baraj›n› aflman›n üstü örtülü
bir yolu olarak görülmüfl ve bu yolla üni-
versite girifl s›nav sisteminin çökece¤i ileri
sürülmüfltür. 

Hâlbuki bu hiç de do¤ru de¤ildir. Hükü-
met’in yapaca¤› bu düzenleme, kanayan
bir yaraya bir merhem sürmekten baflkas›
de¤ildir.

Son söz olarak diyoruz ki, YÖK’ün, pe-
riflan hâline bakarak kendisine çeki-düzen
vermesi; akademik hayat› iyilefltirmek, ›s-
lah etmek, akademisyenlerin, idârî perso-
nelin ve ö¤rencilerin dertleri ve sorunla-
r›yla yak›ndan ilgilenmek ve yolsuzlukla-
ra ismi kar›flanlar›, kadrolaflmac›lar› ve
Atatürk tüccarlar›n› korumak ve yarg› ile
kavgaya giriflmek yerine, bu gibi konular-
da herkesten önce davranarak gerçekleri
araflt›rmak; kimleri savundu¤unu iyice
tartmak ve ne yapt›¤›na iyice bakmak ol-
mal›d›r. 

YÖK Kimleri Savunuyor ve Ne Yapmak ‹stiyor?

Yrd. Doç. Dr.M. Hanefi Bostan
Türk E¤itim-Sen 
‹stanbul 1 No’lu 

fiube Baflkan›
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1- Adana 1 nolu flube
üyelerinden Can PEKO⁄LU’nun
o¤lu olmufltur.

2- Ankara 1 nolu flube
üyelerinden Yüksel AYTAÇ’›n
o¤lu olmufltur.

3- Antalya 2 nolu flube
üyelerinden fiükran ÜNAL’›n o¤lu
olmufltur.

4- Antalya 2 nolu flube
üyelerinden Muammer
GÜLLÜ’nün o¤lu olmufltur.

5- Bursa 2 nolu flube
üyelerinden Cafer KONURALP’in
o¤lu olmufltur.

6- Hatay 1 nolu flube
üyelerinden Ahmet E⁄‹LMEZ’in
k›z› olmufltur. 

7- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Ramazan
ÖZDAMAR’›n k›z› olmufltur. 

8- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Mustafa SAYAR’›n
k›z› olmufltur.

9- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Serap ASLAN’›n o¤lu
olmufltur.

10- Konya 2 nolu flube
avukatlar› fiaban-Zuhal EK‹C‹’nin
k›z› olmufltur.

11- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Musa KARAKURT’un
k›z› olmufltur.

12- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Ahmet ÇALIfiKAN’›n
o¤lu olmufltur.

13- Konya 2 nolu flube

üyelerinden Ersal ÖZKAN’›n o¤lu
olmufltur. 

14- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Talip BULGUCU’nun
k›z› olmufltur. 

15- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Tevfik GÜNGÖR’ün
o¤lu olmufltur.

16- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Veysel KILAVUZ’un
k›z› olmufltur.

17- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Hakk› GENÇ’in
çocu¤u olmufltur.

18- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Atilla YÜRÜTMEN’in
o¤lu olmufltur.

19- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Elif YAMAN’›n o¤lu
olmufltur.

20- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Murat DEM‹R’in
çocu¤u olmufltur.

21- Nevflehir flubesi
üyelerinden ‹smail YAVUZ’un k›z›
olmufltur.

22- ‹stanbul 6 nolu flube
üyelerinden ‹shak DA⁄CI’n›n k›z›
olmufltur. 

23- Bursa 1 No’lu fiube
üyelerinden Nihal GENCEL’in
o¤lu olmufltur.

24- Bursa 1 No’lu fiube
üyelerinden fienay
BAYGELD‹’nin k›z› dünyaya
gelmifltir.

1- Ankara 1 nolu flube üyelerinden Halil ‹brahim CEYLAN’›n o¤lu
sünnet olmufltur.

2- Hatay 1 nolu flube üyelerinden Ayd›n DÖNMEZ’in o¤lu sünnet
olmufltur.

3- Konya 2 nolu flube üyelerinden Mustafa ÇIKI’n›n o¤lu sünnet
olmufltur.

4- Konya 2 nolu flube üyelerinden Soner GAN‹’nin o¤lu sünnet
olmufltur.

5- Konya 2 nolu flube üyelerinden Tahsin ALTUNTAfi’›n o¤lu sünnet
olmufltur.

6- Konya 2 nolu flube üyelerinden Kasin KURUT’un o¤lu sünnet
olmufltur.

7- Konya 2 nolu flube üyelerinden Safiye ERKOÇ’un o¤lu sünnet
olmufltur.

8- Konya 2 nolu flube üyelerinden Mehmet AYSU’nun o¤lu sünnet
olmufltur.

9- Konya 2 nolu flube üyelerinden Ahmet ATÇEKEN’in o¤lu sünnet
olmuflur.

10- Mersin 2 nolu flube üyelerinden Efkan DAL’›n o¤lu sünnet
olmufltur.

11- Mersin 2 nolu flube üyelerinden Mehmet Mete KARA’n›n o¤lu
sünnet olmufltur. 

1- Adana 1 nolu flube
üyelerinden Adil fi‹MfiEK’in babas›
vefat etmifltir.

2- Adana 1 nolu flube
üyelerinden Süheyla EK‹NC‹’nin
kay›nvalidesi vefat etmifltir.

3- Adana 1 nolu flube
üyelerinden ‹nan ve Meryem
SÖZER‹’nin ye¤eni vefat etmifltir.

4- Adana 1 nolu flube
üyelerinden Selçuk TAfiYÜREK’in
kay›nvalidesi vefat etmifltir.

5- Adana 1 nolu flube
üyelerinden Ali DEM‹R’in babas›
vefat etmifltir.

6- Bursa 2 nolu flube üyelerinden
Mümin TÜTÜNCÜ’nün babas›
vefat etmifltir.

7- Bursa 2 nolu flube üyelerinden
Orhangazi ‹lçe Temsilcili¤i
Yönetiminden Hamza
KOCATEPE’nin annesi vefat
etmifltir.

8- Antalya 2 nolu flube
üyelerinden Alim OZAN’›n annesi
vefat etmifltir.

9- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Ziya KOÇ vefat
etmifltir.

10- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Ümmü KARAKURT’un
babas› vefat etmifltir.

11- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Mevlüt Ç‹FTÇ‹’nin
kay›npederi vefat etmifltir.

12- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Mehmet fi‹fiE’nin
annesi ve kay›nvalidesi vefat
etmifltir.

13- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Muzaffer EVC‹’nin
anne ve babas› vefat etmifltir.

14- Konya 2 nolu flube
üyelerinden Mustafa ÇUHADAR’›n
babas› vefat etmifltir.

15- Mersin 2 nolu flube

üyelerinden Halil ZA⁄IL’›n babas›
vefat etmifltir.

16- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Yunus AKSOY’un
babas› vefat etmifltir.

17- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Mustafa AYDIN’›n
kay›nbabas› vefat etmifltir.

18- Mersin 2 nolu flube
üyelerinden Yaflar AYDIN’›n annesi
vefat etmifltir.

19- Nevflehir flubesi üyelerinden
A.Lütfi KAT‹PO⁄LU’nun babas›
vefat etmifltir.

20- Nevflehir flubesi üyelerinden
U¤ur TOPRAK’›n annesi vefat
etmifltir.

21- Tekirda¤ flubesi fiube
Sekreteri Orhan DURGUT’un
kay›nvalidesi vefat etmifltir.

22- Tekirda¤ flubesi üyelerinden
Ömer BAHÇEVAN’›n ye¤eni vefat
etmifltir.

23- Tekirda¤ flubesi üyelerinden
Mesut CANER’in babas› vefat
etmifltir.

24- Tekirda¤ flubesi üyelerinden
Azize ÇEB‹’nin babas› vefat
etmifltir.

25- Tekirda¤ flubesi üyelerinden
Mesut CANER’in babas› vefat
etmifltir.

26-Bursa 1 No’lu fiube
üyelerinden Mehmet
KAHRAMAN’›n o¤lu vefat etmifltir.

DO⁄UMLAR VEFAT ve BAfiSA⁄LI⁄I

EVLENENLER

SUNNET

1- Adana 1 nolu flube üyelerinden Zafer BERKTAfi’›n o¤lu
evlenmifltir.

2- Adana 1 nolu flube üyelerinden Murat CANSIZ evlenmifltir.
3- Ankara 1 nolu flube üyelerinden Ramazan ‹RGE’nin k›zkardefli

evlenmifltir.
4- Ankara 1 nolu flube üyelerinden Naim CENG‹Z’in o¤lu evlenmifltir.
5- Ankara 1 nolu flube üyelerinden A. Atalay ÖZDEM‹R’in k›z›

evlenmifltir.
6- Ankara 1 nolu flube üyelerinden Mustafa B‹LG‹N’in o¤lu

evlenmifltir.
7- Konya 2 nolu Kad›n Komsiyon Baflkan› Zühal KÜÇÜKSAVRAN’›n

kardefli evlenmifltir.
8- Konya 2 nolu flube üyelerinden Mustafa ÇAYIR’›n k›z› evlenmifltir.
9- Konya 2 nolu flube Akflehir ‹lçe temsilcili¤i üyelerinden Tevfik SAK

evlenmifltir.
10- Konya 2 nolu flube üyelerinden Ramazan ÖZKAN’›n o¤lu

evlenmifltir.
11- Konya 2 nolu flube üyelerinden Salih YÖRÜK’ün k›z› evlenmifltir.
12- Konya 2 nolu flube üyelerinden Mustafa KULBAY’›n o¤lu

evlenmifltir.
13- Konya 2 nolu flube üyelerinden M. Emin ÖZTÜRK’ün k›z›

evlenmifltir.
14- Konya 2 nolu flube emekli üyelerinden Muzaffer AfiÇI’n›n o¤lu

evlenmifltir.
15- Mersin 2 nolu flube üyelerinden Rüstem Ç‹LO evlenmifltir.
16- Mersin 2 nolu flube üyelerinden Özgür DAL evlenmifltir.
17- Mersin 2 nolu flube üyelerinden Özgür Hakan AKGÖL evlenmifltir.
18- Mersin 2 nolu flube üyelerinden Mehmet KAYA evlenmifltir.
19- Mersin 2 nolu flube üyelerinden Ümit Kürflat ALTUN evlenmifltir. 
20-Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Mahmut TEK‹NBAfi’›n k›z›

evlenmifltir.
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Genel Baflkan fiuayip Özcan bas›n toplant›s›nda flunlar›
söyledi:

“ Özellefltirmenin önünü açacak olan bu tasar›; fakir ailelere
de¤il, zengin ailelere yaramaktad›r. Zira yoksulluk savafl› veren
aile, zaten çocu¤unu özel okula gönderemeyece¤ine göre,
düzenlemeden Türkiye’de zaten bir az›nl›k olan zengin aile
çocuklar› faydalanacakt›r. Dolay›s›yla özel okullar›n›n say›s›n›
art›rman›n birincil amaç oldu¤u bu kanun tasar›s›, Türkiye’de
elit bir grup oluflturma arzusunun do¤al meyvesidir. E¤itimi
ticarethaneye çeviren siyasi erk, fark›nda olmadan bir k›s›m
çevrelerin rant elde etmesine hizmet etmektedir.

Siyasi erk, hat›rlanaca¤› üzere 10 bin fakir ö¤rencinin özel
okulda okumas› için giriflimde bulunmufl ancak baflar›l›
olamam›flt›. Ayn› siyasi erk, bugün kendisiyle çeliflerek, fakir
ö¤rencileri özel okullara ücretsiz göndermek yerine, zengin
ailelerin çocuklar›n› özel okullara uygun fiyatla göndermenin
yolunu açmaktad›r.

Ülkemizde özel okul fiyatlar› ortalama 7 bin 363 YTL’dir.
Buna karfl›n ilkö¤retim ve ortaö¤retimde ö¤renci bafl›na yap›lan
harcama miktar› ortalama 1.423 YTL 80 Kurufltur. Aradaki
derin uçurum göz önüne al›nd›¤›nda hükümetin özel
kurulufllara aktaraca¤› paralarla nas›l bir rant sa¤lamak için
böyle bir tasar› haz›rlad›¤› görüflü a¤›rl›k kazanmaktad›r. Zira
devlet okullar› yerine kontenjanlar›n› dahi doldurmakta
zorlanan özel okullar› kalk›nd›rmak, devlet okullar›nda ö¤renci
bafl›na düflen harcama miktar›n› art›rmak yerine ailelerin
çocuklar›n› özel okullara göndermesini teflvik etmek ak›llara
zarar bir uygulamad›r. 

Zaten fakir aileler çocuklar›n› k›t olanaklar içinde okula
göndermekte, hatta kimileri çocuklar›n› paras›zl›ktan dolay›
okul hayat›ndan mahrum b›rakmak zorunda kalmaktad›r.
Böylesine bir gerçeklik varken özel okullar›n teflvik edilmesi;
bir anlamda fakir ailelerle alay edilmesi, milletin kand›r›lmas›,
özel kurulufllara ak›t›lacak kayna¤›n böylesine bir k›l›fla
kamufle edilmesi anlam›na gelmektedir. 

Devlet okullar›nda ö¤retmen aç›¤› varken, okullarda araç-
gereç donan›m› sa¤lanamam›flken, laboratuarlar ihtiyac›
karfl›lamazken, personel say›s› yetersizken ve bu nedenle
ö¤renciler her türlü hastal›¤a maruz kal›rken; k›sacas›, okullara
yeterli ödenek ayr›lmazken, özel okullara böylesine ihtimam
gösterilmesi inan›lmaz bir hatad›r. Lüks içinde yüzen özel

okullarla, imkans›zl›klar içinde e¤itim-ö¤retim veren devlet
okullar›n› karfl›laflt›rd›¤›m›zda, devletin asli görevini
hat›rlamas› gerekti¤ini düflünmekteyiz. 

E⁄‹T‹M KURUMLARI T‹CARETHANE DE⁄‹LD‹R...

Türkiye ne yaz›k ki adaletsizlikler ülkesi haline geldi.
Zenginin paras›yla her fleyi sat›n alabildi¤i, zengin ailelerin
çocuklar›n›n diledi¤i kurumlarda e¤itim-ö¤retim görme
imkan›na sahip oldu¤u ülkemizde, fakir daha fakir oldu. Bu
ba¤lamda, özel okullar› kalk›nd›rmay› yegane amaç bilen
hükümet, ekmek paras›na dahi muhtaç aileleri ve bu ailelerin
çocuklar›n› yok sayarak yine bildi¤ini okudu. 

Unutulmamal›d›r ki; e¤itim ticarethane de¤ildir. Bu nedenle
ülkeyi yönetenler mevcut kaynaklar› devlet okullar›nda sa¤l›kl›
e¤itim-ö¤retim yap›labilmesi için kullanmal›d›r. Fakiri daha da
fakirlefltiren, zengini daha da zenginlefltiren bir sistem, e¤itim-
ö¤retimin kalitesini art›rmayaca¤› gibi çökmeye mahkumdur. 

Özel okullara her türlü serbestli¤i tan›y›p, s›ra devlet
okullar›na geldi¤inde kesenin a¤z›n› açmayarak, cimri
davranmak, olanaklar› seferber etmemek, üvey evlat
muamelesi yapmak, AB’nin bir halkas› olmak için çabalayan,
ça¤dafl muas›r medeniyetler seviyesine ulaflmak isteyen
ülkemizin utanç foto¤raf›d›r.Bu nedenle sendikam›z,
hükümetin bu kanun tasar›s›n› derhal geri çekmesini ve akl›
selim davranmas›n› talep etmektedir.”

özellefltirmenin ayak sesleri duyuluyor..!

Öyle bir anki flu an! Olaylar›n yumakland›¤› ve bir birine kördü¤üm oldu¤u, 
karma kar›fl›k duygular›n bir beyinde saltanat kurdu¤u, insanlar›n neden 
yaflad›¤›n›n bir türlü kavranamad›¤› bir zaman dilimidir flu an!

Belki de mazisidir insan› en alçakça vuran hançerleyen s›rt›ndan. Ama 
insanlar mazisine kulak asm›yor. fiu an dedi¤imiz zaman dilimine kendini koy 
veriyor ald›rmadan, vurdum duymaz bir hal içinde, Bazen günahs›z mele¤i 
k›skand›racak flekilde, bazen de günahl› fleytan› imrendirecek flekilde iflte 
bütün bu hal, flu zaman içinde dönüp duruyor. Tan›ml› yam›yorum, flu zaman› 
çok kallefl ve de çok ac›mas›z. Güvenemiyorum krallara çünkü ne inand›¤›n› 
yafl›yor nede yaflad›¤›na inan›yor, varl›kla yokluk içinde gidip geliyor 
kendince, bazen ilah (hafla) bazen kul oluyor. Diyorum ya; karma kar›fl›k 
duygular›n bir beyinde saltanat kurdu¤u o an iflte bu an!

Kurflun yiyor bir evlat babas›n›n koynunda, yalvar›yor insana acizce 
a¤lamakl› bir göz ile, tafl at›yor kendince demir y›¤›n›na tarihin ac›s›n› 
al›rcas›na, siper ediyor gö¤sünü namussuzun göz rengine, ya ben haflarat   
yemesin diye tül perdeyle örtüyorum bedenimi, kahkahalar›m sokak ortas›ndan 
duyuluyor belki, kufl sütü eksik kahvalt›l› sabahlarda, niyazs›z dil ile 
çöküyorum sofraya, neden yaflad›¤›m› bir türlü bilemeyen ben, sana dostum, 
bir duay› bile çok görüyorum.

Ay›rd›lar beni senden. Senin bafl›ndaki pefltamald›m Türkmen yi¤idi, bak›yorum 
da flimdi garibans›n ey Telafer, gözünden yafl de¤il kan ak›yor inan ki gelmek 
istiyorum yollar koymuyor, el at›yorum sana kullar koymuyor. Gözü ç›ks›n 
talihin ve de zaman›n, sana yemin olsun kar›ndafl›m al›nacakt›r ah›n, gün 
yak›n, gitsin hele flu bafl›m›zdaki kara kara bulutlar söz bir Allah bir!

Bafl›mda a¤r›, gözümde yafl›m var demifltim, ne yapay›m seni kuzeyle bat›, ey 
k›talar ötesi k›ta, bütün ›st›rab›n bana m›? Yoklu¤un bana, flerrin bana 
azab›n bana m›? Öyle oyun edece¤im ki gün gelince sana, hasret gideceksin 
yoklu¤uma, çünkü ben güneyle do¤u,  ›fl›¤›n geldi¤i yön, insanl›¤›n var 
oldu¤u, medeniyetin bir oldu¤u, iflte o özlenen ülke, olaylar yuma¤›n› çözen 
adaletli bir ›rk, Türk,   ‹flte zaman dilimine yeni ahenk getirecek bir 
medeniyet, çünkü tarih tekerrürden ibarettir.
Anlayana…

fiu An!fiu An!Kiflilikli ö¤retmen
Anadolu’nun ücra bir köflesinde ö¤-

retmenlik yaparken yeflilliklerle dolu
bir köye misafir olarak gitmifltim.
Ö¤retmen arkadafl›m derste oldu¤un-
dan köyü tan›mak için a¤açla dolu bir
bahçenin içerisinde etrafa bak›narak
yürürken, küçük bir bahçede kendi
halinde çal›flan yafll› bir amcay› gör-
düm, selam vererek yan›na yaklafl-
t›m. Selam›m› alarak gel “fluraya otur
ye¤en” diyerek, do¤u flivesiyle “ben
bu köyün dedesiyem” dedi. Tak›m el-
biseli ve kravatl› 

oldu¤um ve güler yüzlü davrand›-
¤›m için dert yanmaya bafllad›. “O¤ul
dedi 

geçen kaymakaml›¤a gittim. Üç sa-
at ayak üstü bekledim. ‹flimi bitirdik-
ten 

sonra ilaç yazd›rmak için hastaneye
gittim. Hemflirelerden baz›lar› insan 

yerine koymuyor be o¤ul...” diye-
rek sohbet bu flekilde devam etti. Da-
ha sonra 

benim mesle¤imi sordu, “amca ben
ö¤retmenim” dedim. Amca hafiften
gülümseyerek “o¤ul geçen sene kö-
yümüze bir ö¤retmen verdiler, inan›r
m›s›n ayda ya on gün yada on bir gün
çal›fl›yor idi. Ben hiç memnun de¤il-
dim ondan, bu sene gelen ö¤retmen
çok iyi. Ya o¤ul, ülkede hiç kimse
iflini yapm›yor, herkesi yetifltiren siz
ö¤retmenler iflinizi iyi yapsan›z ülke-
de sorun kalmaz o¤ul” dedi ve ekledi
“ülkede sorun varsa bir kaç›n›z›n yü-
zünden” deyince yutkundum, bir fley
söyleyemedim ve de söyleyemezdim.

Kiflilere göre konum, düflüncelere
göre fikir ve mekanlara göre yer be-
lirleyen bizler, bir çok hatay› da ken-
dimizi bir yere yak›flt›r›rken ve flekil-
lere göre uyum sa¤larken yap›yoruz.
Befl senede bir iktidar de¤ifliyor, ba-
z›lar›m›z iktidar içindeki gelip geçici
insanlara gönül ba¤l›yor, koltuk yü-

zünden kendi kiflili¤imizin ayaklar
alt›na al›nmas›na müsaade ediyoruz.
Daha sonrada her fleyden flikayetçi
oluyoruz. fiikayet etti¤imiz bir çok
sebebin sorumlular›n›n bir kaç›m›z›n
oldu¤unu unutuyor ve ahkam kesiyo-
ruz. Herkesi yetifltiren bizler de¤il
miyiz? Varsa bir problem önce ken-
dimizi bir gözden geçirip, öz elefltiri-
mizi do¤ru yapmal›y›z.

Hem özenir hem de övgüyle bahse-
deriz, Selçukludan, Osmanl›dan ve
de Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan. O
nesillerin torunlar› olarak hayal edi-
yorum da olamaz m›y›z acep bir Ye-
sevi, olamaz m›y›z acep bir Akflem-
seddin veya olamaz m›y›z yokluk
içinde ülkeyi kurtaran bir Baflö¤ret-
men? Oluruz ancak e¤itim verdi¤i-
miz çocu¤u kendi çocu¤umuz gibi
görürsek oluruz ancak. Kiflili¤imizi
bulup özentiden uzaklafl›rsak, Türk-
lük gurur ve fluuru, ‹slam ahlak›yla
ahlaklan›rsak, girilen her dersi son
dersimiz gibi ifllersek bizde yar›nlar-
da övünülecek bir tarih oluruz.

Ülkemi yar›nlara tafl›yacak e¤itim
ordusu, sizlerden bir istirham›m var;
ülkemde adamc›l›¤›, torpili, rüflveti
velhas›l her türlü kötü meziyeti kal-
d›rmaya yemin edelim. Yar›nlar›m›z
için kiflilikli olal›m basit menfaatler
için bir birimizi k›rmayal›m. K›sac›k
ömrümüzde hofl bir seda b›rakal›m. 

Krallara ve kral geçinenlere köle
olmayal›m. Bir tayin, bir konum ve
bir yer için basit insanlara el avuç
ovalamayal›m. Bunlar›n hepsine bir
tekme vurup, asli görevimiz olan ö¤-
retmenli¤i ayaklar alt›na düflmekten
kurtaral›m.

Ne Olursunuz…
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