
Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çal›flanlar› Sendikas› Genel Merkezi Ayl›k Yay›n Organ›  • ARALIK  2005  •  Y›l: 2  •  Say›:21

Türk E¤itim-Sen’den panel 

Birinci TBMM Binas› (Kurtulufl Savafl› Müzesi)'›nda gerçeklefltirilen panelin
oturum baflkanl›¤›n›, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Semih YALÇIN yapt›.

AKP Düzce Milletvekili Yaflar YAKIfi, CHP Denizli Milletvekili Mustafa GA-
ZALCI, ANAP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ömer ABUfiO⁄LU, DYP
Genel Baflkan Yard›mc›s› Dr. Binhan O⁄UZ, MHP 21. Dönem Aksaray
Milletvekili Doç. Dr. Kürflat ESER'in konuflmac› olarak kat›ld›¤› panelin
aç›l›fl konuflmas›n› yapan Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZ-
CAN flunlar› söyledi: 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve topraklar›n›n bütünlü¤üne zarar verecek en
küçük bir tehlike karfl›s›nda tek vücut olan ve ülkemiz üzerinde uçuflan
kan emicilere karfl› gerekli dirayeti her zaman gösterebilen Türk Milleti,
tüm bunlara karfl›n bugün çok ciddi bir s›nav›n efli¤indedir. devam› 7’de

Dan›fltay, "Kamu Personeli
Kanun Tasar›s› Tasla¤›" n›n,
ana istihdam biçimi olarak
benimsedi¤i sözleflmeli
personeli, sürekli
güvencesizlefltirdi¤ini,
tasla¤›n, bu flekliyle ifl
süreklili¤ini ortadan
kald›rd›¤›n› bildirdi. Dan›fltay
Baflkanl›¤›, Kamu Personeli
Kanun Tasar›s› Tasla¤› "na
iliflkin görüflünü
tamamlayarak Baflbakanl›¤a
gönderdi. Dan›fltay'›n
görüflünde, taslakta, " kamu
görevinin gerektirdi¤i asil,
sürekli görevleri kamu gücünü
kullanarak yerine getirenlerin
memur olarak tan›mland›¤›,
memur say›s›n›n
s›n›rland›r›larak önceli¤in
sözleflmeli personele verildi¤i
ve kadro güvencesinin
kald›r›ld›¤› vurguland›.

devam› 7’de

Bitlis Milli E¤itim Müdürü Halit
YÜCE, sendikal faaliyetleri okul-
lar›m›zdaki E¤itsel Kol faaliyetleri
ile kar›flt›rmaktad›r. 

Sendika yöneticilerine, ifl yeri
temsilcilerine, üyelerimize 4688
Say›l› Kanunun, ilgili yönetmelik-
lerin, Baflbakanl›k Genelgeleri-
nin hangi haklar› getirdi¤inden
habersiz olan Bitlis ‹l Milli E¤itim
Müdürü Halit YÜCE’nin, Bitlis
Milli E¤itimini nas›l yönetti¤i bir
merak konusu haline gelmifltir. 

Ülkemizdeki sendikal geliflme-
lerden habersiz olan Yüce; sen-
dika panosuna afifl ast› diyerek,
Türk E¤itim-Sen Bitlis fiube
Baflkan› Necmi ERKOÇ ile ilgili
tutanak tutularak, ildeki flube
müdürü ve yard›mc›lar›n› da fla-
hit göstermifltir. 

devam› 6’da

Türkiye'nin Avrupa ile iliflkile-
rinin yo¤unlaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤›
ve Avrupa Birli¤i'ne üyelik süre-
cinin ortaya ç›kard›¤› sonuçlar›n
gündemimizi yo¤unlukla iflgal
etmeye bafllad›¤› bu zamanlar-
da art niyetli unsurlar tüm araç-
lar› fütursuzca kullanmaya de-
vam ediyor. AB yetkililerinin ül-
kemize yönelik onur k›r›c› yakla-
fl›m ve teklifleri ard› kesilmeden
önümüze getiriliyor. Birlik üyesi
ve aday› olan hiçbir ülkeye su-
nulmayan flartlar ülkemize daya-
t›lmaya, bu vesileyle de bölücü
ve ayr›l›kç› odaklara bir flekilde
destek verilmeye çal›fl›l›yor. Son
olarak da FIFA'n›n haz›rlatt›¤›
"Almanac of World Football
2006" isimli resmi y›ll›kta Türki-
ye'nin resmi dili "Türkçe ve
Kürtçe" olarak belirtilmifltir.

devam› 8’de

Hükümete "Personel
Yasas›" uyar›s›

Bitlis’te bir Milli 
E¤itim Müdürü

Avrupa çirkin yüzünü
bir kez daha gösterdi

“Ö¤retmenlik sayg›nl›k, 
onur ve bir idealdir!”

Türk E¤itim-SenGenel Baflkan› fiuayip Özcan, Milli E¤itim ba-
kan› Hüseyin Çelik’e bir mektup göndererek, Ö¤retmenler
Gününde say›n bakan›n yapm›fl oldu¤u aç›klamalar›n bir ta-
lihsizlik oldu¤unu, e¤itim çal›flanlar›n›n ekonomik ve sosyal
s›k›nt›lar›n›n kamuoyu taraf›ndan da yak›nen bilindi¤ini belir-
terek, “Ö¤retmenlik mesle¤inin sayg›nl›¤›n› zedeleyen, iddia
etti¤iniz gibi bunlar› dile getirmek de¤il; ö¤retmenlerimizi bu
duruma mahkum b›rakmakt›r. Ve kesin olan bir gerçek var ki;
bu ac› tablonun sorumlusu ö¤retmenlerimiz hiç de¤ildir! Ö¤-
retmenlik mesle¤inin sayg›nl›¤›n› korumak, en az ö¤retmen-
ler kadar sizin de sorumlulu¤unuz alt›ndad›r. Bulunmufl oldu-
¤unuz makam›n yükümlülüklerini yerine getirmek niyet ve
gayretinde iseniz, mesajlar›m›z› gerçekli¤iyle alg›lay›n ve ge-
re¤ini yap›n.” Dedi. devam› 9’da

Zorunlu Alan De¤iflikli¤i 
haks›zl›¤› için dava açt›k..!

Bilindi¤i gibi, bir çok ö¤retmen arkadafl›m›z MEB’ in son
uygulamalar›ndan olan "zorunlu alan de¤ifltirme" ile ma¤dur
edilmekte, e¤itim çal›flanlar›na yine büyük haks›zl›k
yap›lmaktad›r. Bütün bu olup bitene hükümet yanl›s› bir
sendika her zaman oldu¤u gibi, sanki bakan›n haks›zl›klar›n›
korumak için kurulmufl ve sanki sendika aidat›n› bakandan
al›yormufl gibi alk›fl çalarken, di¤er bir sendika ise ilgi alan›
ve meselesi baflka konular oldu¤undan sessiz kalmaktad›r.
Türk E¤itim-Sen olarak biz, her zaman oldu¤u gibi yine
e¤itim çal›flanlar›n›n yan›nda, onlar›n haklar› için mücadele
vermeye devam ediyoruz. E¤itim çal›flan›n›n tek ve en ilkeli,
güçlü, mücadeleci sendikas›y›z. Bu sebeple, e¤itim
çal›flanlar› mesleklerine, meslektafllar›na, kendilerine bir iyilik
yapmal› ve Türk E¤itim-Sen çat›s› alt›nda birleflmelidir.
devam› 4’te

Branfl de¤iflikli¤i 
yapmayan idarecilerin 

idarecilikleri devam edecek
Türk E¤itim-Sen'in Bask›s› Sonucu MEB 05.12.2005 tarih

ve 57636 say›l› yaz›yla bir aç›klama Yapt›. Buna göre
Branfl De¤iflikli¤i Yapmak ‹stemeyenler Hak Kayb›na
U¤ramayacakt›r.Branfl de¤iflikli¤i yapmayan idarecilerin
idarecilikleri devam edecektir. 

Kendi bölgesinde branfl dersi bulunmayanlar, mevcut
okullar›nda görev yapmaya devam edeceklerdir.

Ayr›ca branfl de¤ifltirmek istemeyenler, kendi e¤itim
bölgelerinde ve yerleflim alanlar›nda kendi branfl›nda bir
okula tayin edilebileceklerdir.

Türk E¤itim-Sen Merkez Yönetim Kurulu olarak, 9 Aral›k
2005 tarihinde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Murat Baflesgio¤lu’nu ziyaret ettik. Ziyarette Genel
Baflkan fiuayip Özcan taraf›ndan, 4688 say›l› Kamu
Görevlileri Sendikalar› Kanununda yap›lmas› gereken
de¤ifliklikler dile getirildi. Özcan, söz konusu
de¤iflikliklerin ifade edildi¤i, dilekçesini Say›n
Baflesgio¤lu’na takdim etti. Konuflmas›nda mevcut
yasan›n çal›flanlar›n örgütlenmesi ba¤lam›nda bir
kazan›m oldu¤unu, ancak yasan›n ihtiyaçlar›
karfl›lamaktan çok uzak oldu¤unu belirterek, “ Grev,
toplu sözleflme ve yönetime-siyasete kat›lma hakk›n›
ihtiva eden bir yasal düzenlemenin yap›lmas›n› y›llard›r
dile getiriyoruz. ‹çinde bulundu¤umuz ‹nsan haklar›
Haftas› dolay›s›yla, bu taleplerimizi bu defa da  “Temel
‹nsan Hakk›” olarak istiyoruz. Çünkü, ‹nsan Haklar›
Evrensel Beyannamesi’nin 23 ve 25. maddelerinde
ifade edilen insani haklar›n gerçeklefltirilebilmesi için
modern haklara sahip sendikal örgütlenmelerin varl›¤›
kaç›n›lmaz bir zorunluluktur” dedi.

Öte yandan Türk E¤itim-Sen olarak yurt genelinde
bafllatt›¤›m›z dilekçe kampanyas› çerçevesinde
toplanan baflvurular da Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’na iletildi. devam› 3’te

Milli E¤itim Bakanl›¤›, kadrolu ö¤retmen al›m›n› sekteye u¤ra-
tarak, sözleflmeli ö¤retmenlik uygulamas›na devam edi-
yor. 2004 y›l›nda 14 bin sözleflmeli ö¤retmen istihdam
eden Bakanl›k, bu y›l say›y› 30 bin olarak hedefledi. Ö¤ret-
menlik mesle¤inin onurunu zedeleyerek; sözleflmeli ö¤ret-
men al›m› gerçeklefltiren Milli E¤itim Bakanl›¤›, hakka ve
hukuka ayk›r› davran›yor ve hiçbir hak iddia edemeyen,
güvencesi olmayan, adeta kölelik sistemini ça¤r›flt›ran bir
anlay›flla sözleflmeli ö¤retmen çal›flt›r›yor. 

Sözleflmeli ö¤retmenlik uygulamas›n›n da bir fiyaskoya dö-
nüfltü¤ünü söyleyen Genel Baflkan fiuayip Özcan konuyla
ilg,ili bir aç›klama yapt›:

“ Kadrolu ö¤retmen al›rken, adaylar› s›nava tabii tutan ve s›-
nav sonunda yüksek puan alan adaylar› öncelikli olarak
atayan Milli E¤itim Bakanl›¤›, her nedense konu sözlefl-
meli ö¤retmen al›m› olunca, ayn› hassasiyeti gösterme-
mektedir. Oysa okullar yine ayn› devletin okullar›, ö¤renci-
ler de yine ayn› devletin ö¤rencileridir. devam› 5’te

fiuayip Özcan: “Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime-
Siyasete kat›lma hakk› içeren Sendika Yasas› istiyoruz!”
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aflbakan›n, gerek Diyarbak›r ve gerekse
fiemdinli gezilerinde yapt›¤› aç›klamalar
gündemi meflgul ederken; maksatl› olarak

tart›flt›r›ld›¤›na inand›¤›m “kimlik” konusu, beni
gerçekten dehflet içerisinde b›rak›yor.

Gündemi meflgul ederken diyorum, çünkü bizler
kimlik tart›flmas› yaparken; bu arada özellefltirme
yolu ile giden gidiyor, sanki yang›ndan mal kaç›-
r›l›yor. “Enflasyon düfltü” laf›n›n d›fl›nda Hüküme-
tin söyleyebilece¤i baflka bir fley de yok. Acaba,
bu dönemde hangi memurun, iflçinin, çiftçinin,
esnaf›n cebine fazla para girdi. Bu kesimler mem-
nun olmad›¤›na göre kimler memnun. Baflbakan,
Türkiye’ye 90 katrilyon kazand›rd›klar›n› söyledi.
Bütçedeki faiz yükünün azalmas›ndan dolay› orta-
ya ç›kan bu paran›n, “nereye gitti¤ini” sormak
hakk›m›z de¤il mi? Özellefltirmelerden sa¤lanan
paralar da cabas›. Yat›r›m›n yap›lmad›¤›, iflsizli¤in
artt›¤›, cari aç›¤›n büyüdü¤ü, ihracat büyüdü diye
övünülürken ithalat›n daha fazla büyüdü¤ü konula-
r› hiç konuflulmuyor. Ekonomi iyiye gidiyormufl.
‹nflaalah. 

Esasen yaz›m›n konusu ekonomi de¤ildi. 4 Ara-
l›k 2005 Pazar günkü Hürriyet Gazetesi’nin ekin-
deki “Kimlik”le ilgili yaz›lar› görünce, bu tart›flma-
lara ben de kat›lmak zorunda hissettim. 

Gazetede “Siz kimsiniz?” diye bir soru sorulmufl
ve Ertu¤rul ÖZKÖK’ten Alev ALATLI’ya kadar
baz› ayd›n ve ayd›nc›klar, kendi içinde birbiriyle
çeliflen cevaplar vermifller. Hayretler içinde b›ra-
kan cevaplar. Soyunu sopunu unutanlar›n, dinini
iman›n› b›rakanlar›n yan›nda, mertçe ve dürüstçe
cevap verenler.  Bunlar›n bir k›sm› zaman›nda
Atatürk’ü kimseye b›rakmayan sözde Atatürk-
çü’lerdi. Ne olduysa flimdi Atatürk’ün düflünceleri-
ne hilaf aç›klamalar yap›yorlar. Herhalde, AB
“Atatürk’ün resimlerini kald›r›n” deyince, bizimki-
ler(!) Atatürk’ü toptan silmek istiyorlar. Bir kaç›
hariç kendi kimliklerini tan›mlam›fllar, dolay›s›yla
ve sonuçta “Türk” olmad›klar›n› iffla etmifller.

Okudu¤um ve ö¤rendi¤im kadar›yla Atatürk;
kendisinin de çok sevdi¤i soyad›na yak›fl›r flekilde
Türk’lerin atas›d›r. Sözlerinden, aç›klamalar›ndan
anlafl›l›yor ki kat›ks›z bir Türk’tür. Hurafelere
inanmayan, dini de¤erleri ç›kar› için kullanmayan
ve ç›kar›na alet etmeyen bir Müslüman’d›r. Bugün
ki AB ülkelerine ra¤men, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni kuran ve o devlete “Türkiye” ad›n› ve-
rendir. Körü körüne bat›ya de¤il, muas›r medeni-
yet neredeyse onun özlemini çeken uzak görüfllü
bir liderdir. Cumhurbaflkan›d›r, Baflkomutand›r.

O’nun daha yazamad›¤›m dolu kimli¤i vard›r.
Ama, esas kimli¤i “Türkiye Cumhuriyeti Devletini
kuran halka Türk Milleti denir.” diyen ve bu mille-
tin bir ferdi oldu¤unu her zaman ve her yerde,
herkese karfl› çekinmeden ve utanmadan söyleye-
bilen bir Türk’tür. Türkiye Cumhuriyeti’nde yafla-
yanlar›, ay›rt etmeden “Ne mutlu Türk’üm diye-
ne” sözüyle kucaklayan bir Türk’tür. Türk; dün
de, bugün de bu anlay›flta oldu ve yar›nda da böy-
le olacakt›r.

Bu tart›flmalar›n yap›lma sebebi, AB’nin bizden
baz› istekleri oldu¤u içindir. Bunlar ve bu tart›flma-
lar hep birilerine hizmet ediyor. Ama daha çok
bat›l› devletlerin ç›karlar›na hizmet ediyor. Çünkü;
bu devletlerin, dün “fiark Meselesi” olarak kabul
ettikleri Türkleri Anadolu’dan atma düflüncelerine,
“Milli Mücadele” ile gereken cevap verilmiflti.
Ama, bu devletlerin hala hesaplar›n›n bitmedi¤i
anlafl›lmaktad›r. O zaman bizim de “Milli Mücade-
le”mizin bitmedi¤i anlafl›l›yor. 

Daha 15-20 y›l öncesine kadar Sovyetler Birli¤i
“Parçala, böl” takti¤i uyguluyordu. fiimdi de AB
(A¤ababalar› ABD) “Parçala, böl” takti¤i uygulu-
yor. Yoksa sizin Kürd’ünüz, Çerkez’iniz, ….falan›-
n›z filan›n›z onlar› çok ›rgalam›yor. 

Sendikam›z›n Kas›m 2004 (Say› 8) bülteninde
“Pasiflefltirildik” bafll›kl› bir yaz› kaleme alm›flt›m.
Gerçekten bu hükümet döneminde milletimiz ta-
mamen pasiflefltirildi. Her fleye duyars›z kalan bir
topluluk haline geldik.

‹stiklal Marfl›m›z okunmuyor, bayra¤›m›z gönde-
re çekilmiyor (bazen y›rt›l›yor, bazen indiriliyor.),
askerimiz, polisimiz, memurumuz flehit ediliyor,
ama biz yapanlar› suçlayaca¤›m›z yerde, devleti-
mizi, görevlilerimizi suçluyoruz. ‹nsan›m›z›n kafa-
s›n› kar›flt›r›yoruz. Sanki tüm insanlar›m›z›n beyni
dumura u¤rat›lmak isteniyor. Muhakeme yapamaz
hale getiriliyoruz. Hele de bu aç›klamalar; AB
normlar›ndan, Helsinki bilmem ne kriterlerinden
veya islamiyet’in bar›flç›l›¤›ndan, Müslümanlar›n
mutedilli¤inden dem vurarak, süslü sözlerin arkas›-
na s›¤›n›larak yap›l›nca akan sular duruyor.
‹nançlar›m›z, bat›l›lar›n istek ve hevesleri için “AB
hayranlar›” taraf›ndan kullan›l›yor. Milli de¤erleri-

miz ayaklar alt›na al›n›yor.  “fiehitlik” kavram› bi-
le manevi mertebesinden ç›kar›l›yor. 

Türkiye-‹sviçre Milli maç›ndan sonra -yaflanan-
lar› söylemiyorum- medyada yer al›fl›na bak›n.
Kendi medyam›zda hep Türkiye suçlan›yor. “H›r-
s›z›n hiç mi suçu yok.” ‹sviçre’nin Almanya’ya
gitmesi için her fley planlanm›fl, sadece figüranlar
oyunlar›n› oynad›lar. Zaten istenen de buydu.
Acaba Türkiye’deki özgürlük, AB ülkelerinin

hangisinde bu kadar genifl kapsaml› kullan›labili-
yor? B›rak›n demokratik devlet veya hukuk devleti
olmalar›n›; ‹ngiltere’deki patlamalar sonucu polise
verilen yetkiler, Paris’teki olaylar üzerine yabanc›-
lara karfl› tak›n›lan tav›rlar, bu ülkelerin tam bir
polis devleti oldu¤unu göstermiyor mu? Bu ülke-
lerde olan olaylar Ülkemizde yaflananlara göre de-
vede kulak kal›r. O ülkelerdeki sosyal problemler,
bizdeki ise Ülkemizin bütünlü¤üne yönelik olay-
lar…

Türkiye’de kimlik tart›flmas› açanlar ve yapanlar,
“kimlik s›k›nt›s›”, “Kürt sorunu” oldu¤unu söyle-
yenler; bu ülkede cumhurbaflkan›, baflbakan, ba-
kan, general, hakim, savc›, avukat ve benzeri tüm
kimlikleri kazanabiliyorlar da, Atatürk’ün “Ne
Mutlu Türk’üm Diyene” sözünden mi gocunuyor-
lar. Allah’›n Türk Milleti’ne arma¤an› ve bugün de
bize emanet olan Atatürk’ü silmeye çal›fl›yorlar.
Bir milletin ayakta kalmas›, sadece de¤erlerine sa-
hip ç›kmas›yla de¤il, ayn› zamanda o millete ön-
der olan devlet adamlar›na sahip ç›kmas›yla müm-
kündür.

Büyük milletimin fertleri bu oyunlara gelmemeli,
her fleyi iyi araflt›rmal›, tahlil etmeli. Hele hele ‹s-
lamiyet’in evrenselli¤inden, Müslümanlar›n kar-
deflli¤inden bahsederek, kendilerini kand›rmaya
çal›flanlara inanmamal›.

Ben bu ülkede kimlik rahats›zl›¤› yafland›¤› veya
yaflayanlar oldu¤una inanm›yorum. Bundan rahat-
s›z oldu¤unu söyleyenlere ne verirseniz verin yine
rahats›z olacaklard›r. Çünkü bunlar›n rahats›zl›¤›
baflkad›r.

Zaman›nda adam›n biri kendisini dar› san›yor-
mufl. Tavuklar yiyecek diye korkuyor, soka¤a ç›-
kam›yormufl. Doktora götürmüfller. Uzun tedavi-
den sonra, art›k kendisinin dar› olmad›¤›na ikna
olmufl. Hastaneden ç›karken doktor sormufl:
“Kendini ne san›yorsun” diye. Adam da: “Doktor
bey,” demifl, “Ben insan oldu¤uma inand›m da,
tavuklar benim dar› olmad›¤›m› acaba biliyorlar
m›?” demifl.

Anlayanlara k›ssadan hisse…

Selamlar… 

Kimliksizler

Yaflar Yeniçerio¤lu
Ba¤›fl Köflesi

TBMM ‹çiflleri Komisyonunda “Pasaport Ka-
nunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Tasar›s›”n›n görüflmeleri s›ras›nda, kazan›l-
m›fl haklar›n kaybedilmesine yol açacak mad-
delerin reddedilmesi sevindirici bir geliflme-
dir. Tasar›n›n ilk haliyle kabul edilmesi duru-
munda bir çok kamu görevlisinin yeflil pasa-

port sahibi olma hakk›n›n elinden al›nmas›
sözkonusu olacakt›. Ancak komisyonun du-
yarl› üyeleri kamu çal›flanlar›n›n sesine kulak
vererek bu yöndeki maddelerin ç›kar›lmas›
do¤rultusunda görüfl bildirmifllerdir. Dileriz
kanun tasar›s›, çal›flanlar›n beklentileri yö-
nünde komisyondan ve TBMM Genel Kuru-

lundan geçirilerek yasalafl›r. Böylece y›llar›n›
devlet hizmetine vakfetmifl olan çal›flanlar bu
vesileyle onure edilmifl olurlar. Yüzbinlerce
e¤itim çal›flan›n› temsil eden Türk E¤itim-Sen
olarak ‹çiflleri Komisyonu’nun de¤erli üyeleri-
ne bu olumlu yaklafl›mlar›ndan dolay› teflek-
kür ediyoruz.

Pasaport Kanunu Tasar›s› üzerindeki önerimiz ses getirdi
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YIL:1821
Onbinlerce Türk'ün soyk›r›ma tabi tutuldu¤u MORA ‹SYANI'n›n haz›rlay›c›s›

PATR‹KHANE..!

YIL: 1918-1922
Milli Mücadele y›llar›nda kap›s›na Yunan bayraklar› asan, Yunan ordusunu ‹stanbul'u ve

Anadolu'yu iflgale teflvik eden, Trabzon'da Pontus Devleti kurmaya çabalayan
PATR‹KHANE..!

YIL:1997
PONTUS hayalini canland›rmak için Trabzon'a papazlar ç›karmaya yeltenen

PATR‹KHANE..!

Ve Nihayet BUGÜN
ABD, AB ve Yunanistan iflbirlikçili¤i ile EKÜMENL‹K'li¤e soyunan PATR‹KHANE..!

ATATÜRK'ün "Bu fesat ve h›yanet oca¤›n›n hakiki yeri Yunanistan'd›r" dedi¤i ve
LOZAN'da Türkiye'den kap› d›flar› edilecek iken Bat›l› ülkelerin rica ve minnetleri ile ve
sadece RUM VATANDAfiLARIMIZIN dini ihtiyaçlar› ile ilgili hizmette bulunmas› flart› ile
‹stanbul'da kalmas›na müsade edilen ve FAT‹H KAYMAKAMLI⁄I'n›n denetimi alt›na
b›rak›lan PATR‹KHANE..!

‹fiTE BU PATR‹KHANE:
RUHBAN OKULU'nu açt›rmak EKÜMENL‹K'li¤ini kabul ettirmek, Türkiye'nin egemenlik

haklar›n› parçalamak için Türkiye'ye kabul edilmesi mümkün olmayan bask›lar yapt›r›yor.

SEVG‹L‹ KAMU ÇALIfiANLARI ve AZ‹Z M‹LLET‹M‹Z 
Kampanyam›za kat›larak bize DESTEK ver!
PATR‹KHANE'ye haddini bildirelim, onu ait oldu¤u yere, YUNAN‹STAN'a gönderelim.

NOT : Bu imza dilekçelerinin 01 Ocak 2006 tarihine kadar Türk E¤itim-Sen fiubelerine
teslim edilmesini önemle rica ederiz. 

CUMHURBAfiKANLI⁄I MAKAMINA

Ça¤dafl, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için, Fener Rum Patrikhanesi’nin tüm
faaliyetlerini Yunanistan’da sürdürmesi iste¤imiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün,
“Cumhuriyet Türkiye’si Patrikhane’nin hareketlerinde sak›ncal› bir durum sezinledi¤inde bu
kurum derhal hudut haricine ç›kart›lacakt›r” sözünün tam karfl›l›¤›d›r. 

Çünkü ad› geçen kurum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n› ihlal etmifl olup, kendisine
Lozan’la çizilen s›n›r›n da ötesine geçerek tarihinde elde edemedi¤i ekümenlik h›rs›n› Türkiye
Cumhuriyeti Devleti sayesinde elde etmeye çal›flmaktad›r. Onun için, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin en üst makam›na bu iste¤imizi iletmeyi, duyarl› bir vatandafl sorumlulu¤u olarak
görmekteyiz.

Sayg›lar›m›zla bilgilerinize arz ediyoruz.

Ad›-Soyad›: ‹mza:

Patrikhane Yunanistan’a imza kampanyas›

B ilindi¤i üzere Milli E¤itim Bakanl›¤›,
tüm ikaz ve elefltirilere ra¤men Kariyer

Basamaklar› Yükselme S›nav›’n› yapt›. An-
cak flu gerçek ortadad›r ki, gerek s›nav ön-
cesi  gerekse s›navdan sonra ortaya ç›kan
de¤erlendirmeler; zaten içinden ç›k›lamaz
seviyeye gelen e¤itimimizin sorunlar›na bir
yenisini eklemifltir. 

Sözkonusu uygulama, iflyerlerinde, çal›fl-
ma huzurunu olumsuz etkileyecek ortamla-
ra neden olabilecektir. Çünkü, ö¤retmenler
aras›ndaki ayr›mc›l›¤›n, çal›flanlar üzerinde-
ki olumsuz psikolojik etkileri, huzurlu iflye-
ri ortam›n› bozacakt›r. Dolay›s›yla e¤itim
hizmeti de bu olumsuzluktan nasibini alaca-
¤› için ö¤rencilerimizin de bu geliflmelerden
etkilenmemesi düflünülemezdir.

Mevcut durumda bile il ve ilçelerimizde,
velilerimizin çeflitli bölgelerdeki okullara
yo¤unlaflt›¤› bir gerçektir. “Falanca okulun
e¤itim düzeyi yüksek, filanca okulda ö¤ret-
men say›s› yeterli, bu okulun sosyal imkan-
lar› ihtiyac› karfl›layabiliyor…vs.” gibi ne-
denlerle velilerin çocuklar›n› kaydettirebil-
mek için, araya bin bir ricac› soktuklar›n›
bilmeyen yoktur. Bundan dolay› okul idare-
cilerimizin çektikleri s›k›nt›y› biliyoruz. Öte
yandan talep yo¤unlu¤undan dolay› s›n›f
mevcutlar›n›n çok abart›l› say›lara ulaflma-
s›ndan ötürü, ö¤retmenlerimiz de büyük
zorluklar yaflamaktad›rlar. Bakanl›k, son
uygulamas›yla bu s›k›nt›lara bir yenisini da-

ha ekle-
yecektir.
fiimdi de
velileri-
miz, bel-
ki de
hakl› ola-
rak, “Ço-
cu¤umun
Baflö¤retmen ya da Uzman Ö¤retmen tara-
f›ndan okutulmas›n› istiyorum.” gibi talep-
lerle idarecilerimiz üzerinde bask›lar› art›ra-
caklard›r.

Pek tabi ki, ö¤retmenlerimizi motive ede-
cek, verimliliklerini art›racak bir tak›m dü-
zenlemelere ihtiyaç vard›r. Ancak bunun
yolu, çal›flanlar› s›n›flara ay›rarak huzuru
bozmak de¤ildir.

Ö¤retmenlik, zaten bir uzmanl›k mesle¤i-
dir. Ö¤retmen olmak üzere E¤itim Fakülte-
lerinde okuyanlar, mesle¤in gerektirdi¤i do-
nan›mlarla yetifltirilmektedir. E¤er ö¤ret-
menlerimizin kalite düzeyi bir sorun olarak
görünüyorsa, en baflta ö¤retmen yetifltirme
sistemimizin gözden geçirilmesi gerekmek-
tedir. Bu yap›lmadan, gelece¤imiz olan ço-
cuklar›m›z› emanet etti¤imiz ö¤retmenleri-
mizi, y›llar boyu çal›flt›rd›ktan sonra “Sizi
uzman olup olmad›¤›n›z› tespit etmek için
s›nava tabi tutuyoruz.” demenin ne anlam›
vard›r acaba? Öte yandan bir s›navla ö¤ret-
menlerimizin düzeyini tespit etmek ne ka-

dar bilimsel
ve gerçekçi-
dir. Ayr›ca
ö¤retmenlik,
“Biliyor” ol-
man›n yan›
s›ra “Bildi-
¤ini aktara-
bilme” dir.

Yani ö¤retmen, bilgisini ö¤rencisine aktara-
rak ö¤rencide “davran›fl de¤iflikli¤ini” olufl-
turabilendir. ‹flte bu becerinin bir s›navla öl-
çülebilmesi mümkün de¤ildir. Bu s›nav so-
nucunda bilgileri daha taze olan genç bir
ö¤retmen, y›llar›n› e¤itime ve ö¤rencilerine
vakfetmifl, tecrübe birikimi fazla olan bir
ö¤retmenden daha yüksek not alabilecektir.
Bu halde tecrübe ve yöntem bilgisi oldukça
daha yüksek olan ö¤retmenimiz “Uzman”
statüsü alamayacakt›r. Bu noktada, “Ö¤ret-
menlerimiz kendilerini gelifltirme gayretin-
de olursa bu s›k›nt›lar yaflanmayacakt›r” gi-
bi bir elefltiri getirilebilir. fiu bir gerçektir
ki, çal›flanlar, kendilerini gelifltirebilecekleri
ekonomik, sosyal ve mesleki imkanlardan
yoksunlard›r. Ancak, gerekli imkanlar onla-
ra sunuldu¤u zaman bu elefltiri geçerlilik
kazanacakt›r. Bu neticenin, yapay bir du-
rum ortaya ç›karaca¤› kaç›n›lmazd›r. Yani
KBYS, ö¤retmenlerimizin seviyesinin tes-
pit edilebilece¤i bir uygulama olmaktan çok
uzakt›r. 

Ö¤retmenlerimizin, kendilerini gelifltire-
bilmeleri ve verimlili¤in art›r›lmas› hedefle-
niyorsa; baflka teflvik edici yöntemler bu-
lunmal›d›r. Mevcut durumda çal›flanlar›n
verimini düflüren etkenler tespit edilerek,
bunlar›n ortadan kald›r›lmas›n›n yollar›
aranmal›d›r.

S›navda sorulan sorulara bak›ld›¤›nda da
branfllar aras›nda ciddi bir adaletsizlik oldu-
¤u görülmektedir. Örne¤in bir Edebiyat ö¤-
retmeni ile bir Beden E¤itimi ö¤retmeninin
bu yar›flta birbirlerine göre ciddi oranda
avantaj fark› bulunmaktad›r. Neticede bu
adaletsizli¤in nas›l ortadan kald›r›laca¤›na
dair bir aç›klama da yap›lmam›flt›r.

Basamaklar aras›nda kontenjan s›n›rlama-
s› getirilmifl olmas› da bir baflka s›k›nt›d›r.
E¤er belli kriterlere göre ö¤retmenlere kari-
yer sistemi getirilmek isteniyorsa, söz konu-
su kriterleri tafl›yan herkesin önü aç›lmal›-
d›r. 

Dile¤imiz, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n,
projelerini hayata geçirmeden önce, yeterli
alan araflt›rmas› yapmas›, ilgili taraflar›n
görüfl ve beklentilerini almas›d›r. Ülkemizin
gelece¤ini do¤rudan ilgilendiren uygulama-
lar›, politik bir manevra arac› olarak de¤er-
lendirmemesi, Milli E¤itim alan›ndaki “Re-
form” çal›flmalar›n› siyasi rant için bir mal-
zeme olarak görmemesidir.

Ö¤retmenlik kariyerdir

Firdes Ifl›k
Genel E¤itim ve 

Sosyal ‹fller Sekreteri

Dilekçenin tam metni afla¤›dad›r.

ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL‹K
BAKANLI⁄INA

ANKARA
26 Temmuz 2001 tarihinde yürürlü¤e giren

4688 Say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar›
Kanunu, kamu çal›flanlar›n›n sendikal
örgütlenmelerine yasal zemin
oluflturmas›ndan dolay›, çal›flma hayat›m›z
için önemli bir dönüm noktas›d›r. Bu geliflme,
sendikalar›m›z taraf›ndan da, yaklafl›k on y›ll›k
bir mücadelenin neticesinde elde edilen, bir
kazan›m olarak de¤erlendirilmifltir. 

Ancak; flu bir gerçektir ki; söz konusu
kanun, uluslararas› ça¤dafl standartlar›n çok
gerisinde olup, çal›flanlar›n demokratik
haklar›n› tam anlam›yla kullanmalar› önünde
bir tak›m engelleri ihtiva etmektedir. Kamu
çal›flanlar›n›n örgütlenmelerinin k›s›tlanmas›,
özellikle grev ve toplu sözleflme hakk›n›n
olmamas›, sendikal birliktelikleri olumsuz
etkileyen faktörlerin bafl›nda gelmektedir. Bu
konuda ülkemizde hemen hemen ortak bir
kanaat oluflmufl bulunmaktad›r.
Sendikalar›m›z, ayd›nlar›m›z ve
siyasetçilerimizin sendika kanununun daha
da demokratiklefltirilmesi için fikir birli¤i
içerisinde olmalar›na ra¤men; yetkililer
taraf›ndan herhangi bir yasal düzenleme
yap›lmamas› ise anlafl›lmaz bir durumdur.
Oysa ki; Avrupa Birli¤i taraf›ndan yay›nlanan
son ‹lerleme Raporu’nda dile getirildi¤i ve
daha öncesinde ülkemizin imzalam›fl oldu¤u
‹LO özleflmeleri gere¤ince; sendika yasam›z›n
grev ve toplu sözleflmeyi ihtiva edecek
flekilde düzenlenmesi kaç›n›lmaz bir
gerekliliktir. Öte yandan 59. Cumhuriyet
Hükümetinin, AB’ye üyelik perspektifini
kendisine hedef edindi¤i ve neredeyse d›fl
politikam›z› bu sürece endekslemifl
bulundu¤u do¤rultusunda kamuoyunda
yerleflik bir anlay›fl hakimdir. Dolay›s›yla kamu
çal›flanlar›, hükümetten, bu konuda
düzenlemeler yapmas›n› beklemek gibi do¤al
bir beklenti içerisine girmifllerdir. Ancak
Adalet ve Kalk›nma Partisi, üç y›l› aflk›nd›r
süre gelen iktidar› süresince, bu konuda
henüz çal›flanlar› tatmin edici bir ilerleme
kaydetmemifltir.

Kamu çal›flanlar› sendikalar› olarak, grev,
toplu sözleflme ve yönetime-siyasete kat›lma
hakk› içeren bir sendika yasas›n› talep
ediyoruz. Bu talebimizi; uluslararas› sözleflme

ve standartlar›n bir gere¤i olmas›n›n yan› s›ra;
ayn› zamanda bir insan haklar› meselesi
olarak de¤erlendiriyoruz. Çünkü; ‹nsan
Haklar› Evrensel Beyannamesinde aynen flu
ifadeler yer almaktad›r: 

Madde 23 
1. Herkesin çal›flma, iflini özgürce seçme,

adil ve elveriflli koflullarda çal›flma ve iflsizli¤e
karfl› korunma hakk› vard›r.

2. Herkesin herhangi bir ayr›m
gözetilmeksizin eflit ifl için eflit ücrete hakk›
vard›r.

3. Herkesin kendisi ve ailesi için  insan
onuruna yarafl›r ve gere¤inde baflka
toplumsal koruma yoluyla desteklenmifl bir
yaflam sa¤layacak adil ve elveriflli bir ücrete
hakk› vard›r.

4. Herkesin ç›kar›n› korumak için sendika
kurma ya da sendikaya üye olma hakk› vard›r.

Madde 25
1. Herkesin, kendisi ve ailesinin sa¤l›k ve

refah› için beslenme, giyim, konut ve t›bbi
bak›m hakk› vard›r. Herkes; iflsizlik, hastal›k,
sakatl›k, dulluk, yafll›l›k ve kendi denetiminin
d›fl›ndaki koflullardan do¤an geçim s›k›nt›s›
durumunda güvenlik hakk›na sahiptir.

Söz konusu bu maddelerde ifade edilen
temel insan haklar›n›n hayata geçirilmesi ve
korunabilmesi anlam›nda, etkin, güçlü ve aktif
sendikal birlikteliklerin büyük katk›s› olaca¤›
tart›fl›lmaz bir gerçekliktir. Bu vas›flara haiz
sendikal örgütlenmenin oluflturulabilmesi için
de 4688 say›l› kanundaki k›s›tlamalar›n
kald›r›lmas› ve eksikliklerin giderilmesi bir
zorunluluktur.

21. yüzy›lda, bilinçli bireylerin yaflad›¤›
ça¤dafl toplumlar için; sendikal örgütlenme-
sivil örgütlenme, bir “Temel ‹nsan Hakk›”
olarak alg›lanmal›d›r.

‹nsan Haklar› Haftas› olarak kutlad›¤›m›z
bugünlerde, y›llard›r mücadelesini verdi¤imiz
en do¤al talebimizi, bu defa insani bir hak
iste¤i olarak gündeme getirmeyi arzulam›fl
bulunuyoruz.

Kamu çal›flanlar›n›n oluflturdu¤u bir sivil
kurulufl olarak, muhatab›m›z olan
Bakanl›¤›n›zdan talebimiz, ihtiyaçlar›m›z›
karfl›layacak modern bir sendika yasas› için
TBMM nezdinde giriflimde bulunman›zd›r.

Sayg›lar›m›zla makam›n›za arz ederiz.

fiuayip Özcan
Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan›

fiuayip Özcan: “Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime-
Siyasete kat›lma hakk› içeren Sendika Yasas› istiyoruz!”
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B ilim adamlar›, askerler, mühendisler,
mimarlar, politikac›lar, doktorlar, ec-

zac›lar, ekonomistler, iflletmeciler, yarg›
mensuplar›… Devlet çark›n›n düzenli
dönmesi için isimleri listelerde uzayan ça-
l›flma gruplar› için nitelikli insanlar e¤it-
mek ve yetifltirmek gerekli. Bunun için
güçlü bir ö¤retmen ordusuna ve ülke ç›-
karlar›na hizmet eden, dünya gerçekleri-
ne entegre olmufl bir milli e¤itim politika-
s›na ihtiyaç var. Yani bir ülkenin hayat
kayna¤› asl›nda ö¤retmen. Büyük önder
Atatürk, askeri baflar›s›n› siyasal alanda
taçland›rarak Osmanl›’n›n küllerinden yeni
bir Türk devleti kurdu. Yeni Türk Alfabesi
ve medrese yerine bat› modeli e¤itim sis-
temiyle Milli e¤itime devrimleriyle vurgu
yapt›.

Günümüz milli e¤itimi ise gerçekçi he-
defi olmayan uygulamalar nedeniyle içler
ac›s› bir durumda. Uygulamalar›na ö¤ret-
menlerin ve her kademedeki çal›flanlar›n
karfl› ç›kmas› cabas›.

2005 Mart’›nda e¤itim kurumlar›na mü-
dür yard›mc›l›¤› için s›nav yap›ld›. S›navda
20 dilbilgisi, 15 tarih,  15 kamu yönetimi,
15 genel kültür, 35 milli e¤itim mevzuat›
sorusu vard›. Uzmanl›k gerektiren sorular
nedeniyle Türkçe ve tarih ö¤retmenleri
avantajl›yd›. K›ymeti kendinden menkul
s›nav›n sorular›ndan baz›lar›:

∑ 17 flubat 1923 ‹zmir iktisat kongresin-
de benimsenen temel düflünce hangisi-
dir? 

∑ Türk tasavvuf edebiyat›n›n kurucusu,
ilk Türk mutasavv›f› kimdir?

∑ Türkiye’ye özgü olan Köyce¤iz-Fethi-
ye k›y› fleridinde yetiflen ve öz suyundan
parfüm elde edilen a¤aç türünün ad›?

∑ Ege Denizi’nde koy iken Büyük Men-
deres nehrinin alüvyonlar tafl›yarak olufl-
turdu¤u gölün ad›?

∑ Kanunlar›n ruhu adl› eseriyle demok-
rasinin düflünsel temelinin geliflmesine
katk›da bulunan siyaset filozofu kimdir?

Hâl böyle olunca yeterli not alanlar % 2
de kald›. Milli E¤itim bakan›, s›navda ö¤-
retmenleri baflar›s›z buldu. Türk E¤itim
Sen genel baflkan› fiuayip Özcan baflar›-
s›zl›¤›n ö¤retmenlere de¤il bakanl›¤a ait

oldu¤unu
söyleyin-
ce, bakan-
l›k 3 milyar
TL manevi
tazminat davas› açt›. Mahkeme “Demok-
ratik ülkelerde idareciler, yapt›klar›n›n
elefltirilmesine tahammül etmek zorunda-
d›r. Aksine bir anlay›fl kiflilerin yönetimi
elefltirmekten korkar hale gelmesine ne-
den olur ” gerekçesiyle davay› reddetti.

Bu noktada milli e¤itim sistemini yanl›fl
personel politikalar›n›n ar›zaland›rd›¤› gö-
rüldü. Ö¤retmen yetifltiren e¤itim fakülte-
si mezunlar›n›n diplomas›nda ö¤retmenlik
ibaresi aç›k ama 40 YTL ödeyerek ö¤ret-
menlik s›nav›na giriyorlar. Üniversiteyi bi-
rincilikle bitirenler dahi kamu personeli s›-
nav›n› kazanam›yor. Dolay›s›yla üniversi-
tede büyük yat›r›m yap›lan gençler heba
ediliyor. Oysa asker, polis ve doktorlar
devlet memuru olacaklar› halde böyle bir
s›nava girmiyorlar. 

Atanmay› bekleyen ö¤retmen adaylar›
dururken kadrolar bu y›l 18 bin sözleflmeli
ö¤retmenle dolduruldu. Geçici görevlen-
dirilenlerin bir bölümü ö¤retmenlik, bir
bölümü de farkl› bölüm mezunlar›. Su
ürünleri, ziraat, iflletme vs bunlardan baz›-
lar›. Ö¤renciler s›navlarda baflar›s›z olun-
ca ( hatta 0 çekince ) bakanl›k suçu ö¤-
retmenlere yüklüyor. Ö¤retmen olmayan-
lar zoraki ö¤retmen yap›l›rsa baflar› ancak
bu olur. "Ö¤retmenleri baflar›s›z" bulan
bakan, fark›nda olmadan kendi politikala-
r›n›n yanl›fll›¤›n› vurguluyor. Biliyoruz ki
"tafl› kufla atan sapand›r". As›l sorgulan-
mas› gereken de bu, ö¤retmenler de¤il.
Yanl›fll›k, KPSS' de yeterli not alamayan-
lar›n yerine, ö¤retmenlik e¤itimi almayan-
lar› istihdam etmek. Edilen kâr›n ise, semt
pazar›nda ucuz mal için yap›lan k›yas›ya
pazarl›kta kazan›landan öte olmad›¤› çok
net.

Peki suç ö¤retmendeyse flimdi sormak
laz›m:

∑ E¤er ö¤retmen ihtiyac› varsa neden
uygun branfllardaki e¤itim fakültesi me-
zunlar› atanm›yor? 

∑ E¤er KPSS s›nav›nda baflar›l› olma-
yanlar memurlu¤a lay›k de¤ilse neden

300 YTL üc-
retle sözlefl-
meli ö¤ret-
men olarak
milli e¤itim

kadrolar›nda çal›flt›r›l›yor? 
∑ E¤er ö¤retmenlik mezunlar› ö¤retmen

olamayacaksa e¤itim fakültelerinin anlam›
ne?

∑ Türlü nedenlerle ö¤retmen atanam›-
yorsa yeni aç›lan okullar ne için?

Ö¤retmenli¤i gözden düflürüp, sayg›nl›-
¤›n› kaybettirecek, hatta ayn› okulda gö-
rev yapanlar aras›nda husumet yaratacak
bir baflka uygulama ise “Ö¤retmen Kari-
yer S›nav›”. Ö¤retmenler; uzman ve bafl
ö¤retmen olarak ayr›lacak. Kas›m ay›nda
yap›lan s›navda  %30 Türkçe,  %20 ge-
nel kültür, %40 Pedagojik formasyon, %
10 milli e¤itim mevzuat› soruldu. E¤itim
camias›na, kalite yerine çekiflme getire-
cek bu s›nav yap›lmamal›yd›.  Branfl de-
¤erlendirmesi olmayacaksa ö¤retmenler
neyin “UZMAN”›, neyin “BAfi”› olacak.
As›l gümbürtü  yeni ö¤retim y›l›nda kopa-
cak. Bakal›m afla¤›daki sorular› cevaplan-
d›racak bilgili bir ilgili var m›?

∑ Veliler kay›t zaman› uzman m›, s›ra-
dan m› yoksa baflö¤retmen mi tercih
edecek?

∑ Uzman ve bafl ö¤retmenler kimlerin
çocuklar›n› e¤itecek?

∑ Kariyerli ö¤retmenler ile s›radan ö¤-
retmenler (!) farkl› müfredat m› iflleyecek?

∑ E¤er ayn› bilgi ö¤retilecekse kariyer
ayr›m›n›n anlam› ne?

∑ Ayn› ifli yapanlar›n farkl› ücret almalar›
ilgili yasalardaki eflitlik ilkesine uygun
mu?

Milli E¤itim Bakanl›¤› bu uygulaman›n
ö¤retmenlere verdi¤i rahats›zl›¤› göz ard›
ediyor. Kamu hizmeti silgisiz resim çizme
sanat›d›r. Silgin kaleminden çabuk biti-
yorsa, yanl›fl yap›yorsun demektir. Ö¤ret-
menleri resmeden kalem ayn› ama kaç›n-
c› silgi bitti¤i meçhul……..

‹çinde bulundu¤u karmaflaya ra¤men
ö¤retmenlerimiz takdir edilece¤ine ka-

muoyu önünde günah keçisi yap›larak,
sorumsuzca hedef tahtas› haline getirili-
yor. Gazeteci Gülay Göktürk BUGÜN ga-
zetesindeki köflesinde bak›n neler yazm›fl
ö¤retmenler ve ö¤retmenlik hakk›nda:

“ ... Milli E¤itim Bakanl›¤› son derece
isabetli bir kararla, Ö¤retmen Kariyer S›-
nav› ad›yla bir s›nav yapma karar› ald›.
Amaç, ö¤retmenli¤e kalite getirmek.
...Her y›l ÖSS'den binlerce ö¤renci 0 çe-
kiyor, binlerce lise birincisi baraj› aflam›-
yor, biz dönüp de ö¤retmenlerimize, "Bu
ne rezalet, ö¤retmeyi bilmiyorsan›z orada
ne ar›yorsunuz" diye sormuyoruz. As›l 0
çekenin ö¤renciler de¤il ö¤retmenler ol-
du¤unu göz ard› ediyoruz. Tek yapt›¤›-
m›z, ö¤retmenli¤i herhangi bir meslek ol-
maktan ç›kar›p kutsallaflt›rmak ve doku-
nulmaz k›lmak... Ö¤retmen böyle kutsal
olunca, iyi ö¤retmen olmak için çabala-
mas›na hiç gerek kalm›yor. Öyle ya, "Kut-
sal"›n performans›n› ölçmek kimin haddi-
ne!” 

Bilmeden, araflt›rmadan, masa bafl›nda
ancak böyle bir makale yaz›labilir. ‹nsan
yetifltirme sanat›n› s›radan meslek olarak
görmek, kutsiyetini ölçmek kimsenin
haddi de¤il! Kutsall›k ölçüsü nedir, kimler
kutsal? Bilim adamlar›, doktorlar, hakim-
ler, din adamlar›, rektörler veya gazeteci-
ler mi? Bunlardan hangisi ö¤retmen süz-
gecinden geçmedi? Hangi insan var ki
ö¤retmen tezgah›nda flekillenmemifl ol-
sun? Ölçü öyle ayarlanmal› ki, konufltuk-
lar›n›z sizi yetifltirenleri, bugüne ulaflt›ran-
lar› üzmesin, yaralamas›n.

Ö¤retmenlerle ilgili yazmak istiyorsan›z
iflte size malzeme. Milli E¤itim Bakanl›¤›,
ö¤retmen sa¤l›k merkezlerini, sa¤l›k ba-
kanl›¤›na devretti . Ö¤retmen hastalan›n-
ca, bofl dersinde Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
ba¤l› sa¤l›k merkezlerine gidip ilaç yazd›-
r›yor ve tam teflekküllü hastanelere sevk
al›yordu. ‹fllemler h›zl› bir flekilde tamam-
lan›p okullarda e¤itim-ö¤retim aksam›-
yordu. fiimdi ise ö¤retmenler, sa¤l›k
ocaklar›nda ilaç yazd›rmak ve sevk almak
için saatlerce kuyruklarda bekliyor. Ö¤-
rencilerse bofl geçen derslerde ö¤retme-
nini….. 

Dava dilekçesinin tam metni afla¤›dad›r.

DANIfiTAY BAfiKANLI⁄I'NA 

Yürütmeyi durdurma taleplidir 

Davac› : TÜRK E⁄‹T‹M-SEN 
(Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu 
Kamu Çal›flanlar› Sendikas›) 
Bay›nd›r 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 

Daval› : Milli E¤itim Bakanl›¤› / Bakanl›klar/Ankara 

Konu : Daval› idarenin 5 Ekim 2005 tarihli 61137 say›-
l›, “2005 y›l› Alan de¤iflikli¤i” konulu idari iflleminin ip-
tali, ifllem hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› verilmesi
talebidir. 

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR 
1- Daval› Bakanl›k taraf›ndan yukar›da tarih ve say›s›

belirtilen “2005 y›l› alan de¤iflikli¤i” konulu genel nite-
likli bir idari ifllem yay›nlanm›flt›r. Ek-1 

2- Bu ifllem hukuka ayk›r› olup an›lan 5 Ekim 2005 ta-
rihli yaz›n›n 1. 2. maddesine dayand›r›larak Milli E¤itim
Bakanl›¤› 18 Kas›m 2005 tarih ve 70638 say›l› yaz›lar›
ile ö¤retmenlerin istekleri olmadan re’sen branfllar›n›  de-
¤iflitirerek ö¤retmenleri ma¤dur etmifltir. Re’sen branfl
de¤iflikli¤i yap›lan ö¤retmenler bir daha Liselere, Anado-
lu Liselerine, Fen Liselerine,Anadolu Ö¤retmen ve Mes-
lek Liselerine tayin olma haklar› ve idareci olma haklar›
ellerinden al›nm›fl bulunmaktad›r. Kazan›lm›fl hak olma-
s›na ra¤men branfl de¤iflikli¤ini kabul etmeyenler ise
norm kadro fazlas› kabul edilerek yine hukuksuzluk ifl-
lenmekte, ö¤retmenler psikolojik olarak rahats›z olmak-
tad›r.Re’sen branfl de¤iflikli¤i yapmay› kabul etmeyen
idarecilerin ise idarecili¤i düflürülmektedir.          

3- Daval› idarenin bu ifllemi yönetmelik ve genelgele-
rine de ayk›r›d›r. Dolay›s›yla daval› idarenin bizzat ken-
disi hiyerarflik s›ray› ihlal etmifl tam bir hukuk karmaflas›
meydana getirmifltir. 

4- Bu ifllem ile bir çok e¤itim çal›flan› ma¤dur edilmifl,
haklar› ihlal olmufl çal›flma aflk ve flevkleri k›r›lm›flt›r. Bu
ifllemin devam etmesi durumunda ma¤duriyetin daha da
artaca¤› kuflkusuzdur. Dolay›s›yla ifllem hakk›nda derhal
yürütmeyi durdurma karar› verilmesi gerekmektedir. 

5- Bu gibi idari ifllemlerde idareye takdir yetkisi tan›n-
m›fl ise de, bu yetkinin mutlak ve s›n›rs›z olmay›p, ana-
yasa, kanun, kamu yarar›, amac› ve hizmet gere¤i ilkele-
riyle s›n›rl› oldu¤u idare hukukunun bilinen ilkelerinden-

dir. Bu itibarla takdire dayal› idari ifllemlerin yarg›sal de-
netiminde Anayasa, yasa, kamu yarar›, amac› ve hizmet
gereklerine ayk›r› olarak tesis edildiklerinin tespit edil-
mesi halinde bu ifllemlerin idari yarg› yerlerince iptal edi-
lecekleri kuflkusuzdur. 

6- An›lan nedenlerle nezdinizdeki dava aç›lm›flt›r. ‹fl-
lem hakk›nda önce yürütmeyi durdurma karar› verilmesi
daha sonra da iptali hakkaniyet ve adalet gere¤idir. 

Sonuç : Arz ve izah edilen ve say›n heyetinizce re-
sen görülecek nedenlerle hakl› davam›z›n kabulü ile
Daval› idarenin 5 Ekim 2005 tarihli 61137 say›l›,
“2005 y›l› Alan de¤iflikli¤i” konulu idari iflleminin ip-
taline, ifllem hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› ve-
rilmesine, yarg›lama vekalet ve sair tüm giderlerin
daval› kurum üzerinde b›rak›lmas›na karar verilmesi-
ni vekaleten sayg›lar›mla arz ve talep ederim. 

Davac› vekili 
Av. Nihat K›l›ç 

Ekler: 
1- ‹ptali istenen ifllem 
2- Sendikam›z›n müracaat› 
3- ‹lgili tüm belgeler

Zorunlu alan de¤iflikli¤i haks›zl›¤› için dan›fltaya dava açt›k...’

Ça¤dafl e¤itimin arabesk nameleri

Ak›n Yurdagülen
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Sendikam›z›n Dan›fltay 2. Dairesine açt›¤› dava üzeri-
ne, Dan›fltay 2. Dairesi, 27 Kas›m Pazar günü yap›lN Ka-
riyer Basamaklar› S›nav›na iliflkin yönetmelik ile s›nav
k›lavuzunun baz› hükümlerinin iptali ve yürütmenin dur-
durulmas› istemiyle aç›lan davalarda ilk karar› vermiflti.
Daire, sadece iki y›ll›k ön lisans mezunu ö¤retmenlerin
uzmanl›k s›nav›na giremeyece¤ine iliflkin s›nav k›lavu-
zundaki hükmün yürütmesini durdurdu.

Hatta konunun aciliyeti nedeniyle karar ayn› gün elden
Milli E¤itim Bakanl›¤›'na tebli¤ edildi. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› panik içerisinde, hata üzerine
hata yap›yor. E¤itimcileri içinden ç›k›lmaz yeni bir hu-
kuk problemiyle karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r. Yürütülen
bu ifllemin ne gibi hukuki mahsurlar ve ilerde nas›l huku-
ki sorunlar ortaya ç›kartabilece¤i konusundaki hukuk
çevreleri de çeflitli mütalaalar ortaya koymufl durumda-
d›r.  

Bu karar MEB'de so¤uk dufl etkisi yaratm›flt›r. Konu
ile ilgili olarak Dan›fltay çevreleri flu aç›klamay› yapm›fl-
t›r; "Karar aciliyetine binaen elden hem MEB'e hem de
sendika vekiline tebli¤i edilmifltir. Bu karar üzerine art›k
MEB s›nav yapamaz. Yapt›¤› takdirde yarg› kararlar›n›
hiçe saym›fl olur. Böyle bir s›nav yapt›¤› takdirde bu s›-
nav hukuken geçerli bir s›nav olmaz. Bu nedenle s›nav›n
iptal edilmesi ve nihai yarg› karar›n›n beklenmesi gere-
kir."

Ancak bilindi¤i gibi MEB yine kendine göre yorumla-
m›fl ve s›nav› iptal etmemifltir.

MEB DANIfiTAY KARARINA 
‹T‹RAZ EDECEKM‹fi!
Bas›nda ç›kan haberlere göre Milli E¤itim Bakanl›-

¤›'n›n, 2-3 y›ll›k okul mezunu ö¤retmenlerin Kariyer Ba-
samaklar› Yönetmeli¤inin 8. maddesinin Dan›fltay 2. Da-
iresince Yürütmeyi Durdurma karar› vermesine itiraz
edece¤i aç›kland›.

Bu itirazda, Anayasa Mahkemesinin, 22/11/1998 tari-
hinde 1998/1 esas ve 1998/86 karar› ile, ön lisans mezu-
nu müfettifllerin 2000 ek göstergelerinin ve karfl›l›¤› olan
tazminatlarla ilgili düzenlemeye karfl› açt›klar› davay›
kaybetmeleri, emsal olarak gösterilecekmifl.

Bu, söz konusu karar›n, Dan›fltay 2. Dairesinin verdi¤i
karara emsal olmas› söz konusu de¤ildir. Çünkü al›nan
karar müfettifllerin yetki, sorumluluk vb. konularda lisans
ve ön lisans mezunlar›n›n farkl› yetki ve sorumluluklara,
farkl› unvanlara sahip olduklar› hakk›nda de¤ildir.

Bu karara göre, müfettifllerin mezun olduklar› okullar›n
süresine göre maafl gösterge rakamlar› farkl›d›r. Bu ko-
nuda eflitlik aramak söz konusu de¤ildir. Benzeri farklar
2-3-4 ve 5 y›ll›k okul mezunu ö¤retmenler aras›nda da
vard›r. 2 y›ll›k okul mezunu bir ö¤retmen göreve bafllad›-
¤›nda 10. derecenin 2. kademesinden maafl al›rken, 3 y›l-
l›k okul mezunlar› 10/3, 4 y›ll›k okul mezunlar› 9/1, 5
y›ll›k okul mezunlar› 9/2' den maafl almaktad›r. Bu güne
kadar 2 y›ll›k okul mezunu hiçbir ö¤retmen, ben de ma-
afl›m›n, 4 y›ll›k okul mezunlar›n›n ald›¤› derece ve kade-
meden yap›lmas›n› istiyorum iddias›nda bulunmam›flt›r.

Ancak,  ö¤retmenlikte Kariyer Basamaklar› Yönetme-
li¤inin 8. maddesi lisans mezun olmayan, k›demi kaç y›l
olursa olsun, ö¤retmenlere uzman veya bafl ö¤retmen
olabilmek için s›nava girifl hakk›n› vermemektedir. Bu
eflitlik ilkesine ayk›r›d›r. Çünkü ayn› ifli ayn› flartlarda ya-
pan, ayn› hedefi amaçlam›fl, kanunla tan›mlanm›fl insan-
lar aras›nda s›fat farkl›l›klar› oluflmas› söz konusudur. O
halde, o s›fatlara eriflmek ad›na, en az›ndan, s›nava girifl
hakk›n›n verilmesi eflitlik ilkesi ve hakkaniyet gere¤idir.

Dolay›s›yla Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n emsal olarak
düflündü¤ü Anayasa Mahkemesi Karar›, an›lan davada,
emsal olarak kabul edilmemelidir. Esasen, MEB'in Da-
n›fltay 2. Dairesinin "yürütmeyi durdurma karar›na" itiraz
etmesi büyük bir hatad›r. Çünkü, mahkemenin 2-3 y›ll›k
okul mezunu ö¤retmenlerin s›nava al›nmas› ile ilgili ka-
rar› vermesi Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n yanl›fll›ktan dön-
mesi bak›m›ndan iyi bir f›rsatt›r. Bu f›rsat› de¤erlendir-
mek yerine, itiraz etmek, bu konuda kuru bir inat ortaya
koymak, her biri 20-25 y›ld›r fedakarca çal›flan ö¤ret-
menlerimize has›m gözüyle bakmakla eflde¤erdir. 

Türk E¤itim-Sen olarak "fleklen" yap›lacak olsa da,
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n al›nan karara itiraz etmemesi-
ni, hiç olmazsa, ülkemize y›llarca hizmet etmifl ö¤ret-
menlerimize, bu flekilde bir vefa göstermesini tavsiye
ediyoruz.

Hukuk karar›na
ra¤men s›nav

yap›ld›

T.C KARADEN‹Z TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
Mutabakat Metni

Burada müthifl bir çeliflki hemen göze
çarpmaktad›r. Bakanl›k bir yandan
kendi yetifltirdi¤i ö¤retmen adaylar›-
na güvenmeyerek, s›nava tabi tutar-
ken, di¤er yandan s›nav koflulu ara-
maks›z›n bir k›s›m adaylar› sözlefl-
meli ö¤retmen olarak istihdam et-
mektedir. 

Amaç; ö¤retmen adaylar›n› s›navlara ta-
bii tutarak, kaliteyi yükseltmekse o
taktirde Bakanl›k niçin hiçbir nitelik
aramadan, s›navlar› adres gösterme-
den sözleflmeli ö¤retmen al›m› yap-
maktad›r?

Yine üniversitelerin e¤itim fakültelerin-
den mezun, donan›ml›, ö¤retmenlik
mesle¤ini icra edebilmek için yetifl-
mifl mezunlar›n yan› s›ra ö¤retmen-
lik mesle¤iyle ilgisi bulunmayan,
gerekli bilgi ve yeterlili¤e sahip ol-
mayan mezunlar› da bünyesinde ça-
l›flt›ran Bakanl›k, büyük bir yanl›fla
imza at›yor. Zira e¤itim, bir ülkenin
kalk›nmas›n›n teminat›, ça¤dafl uy-
garl›k düzeyine ulaflmas›n›n itici gü-
cüdür. Bu nedenle e¤itim, alan›nda
uzman kiflilerin eline teslim edilme-

lidir ki, kalite sa¤lanabilsin.
Bu handikaplar›n yan› s›ra Milli E¤itim

Bakanl›¤›, sözleflmeli ö¤retmenlere
verdi¤i vaatleri de yerine getirme-
mifltir. Sözleflmeli ö¤retmenlere 850
YTL maafl sözü veren Bakanl›¤›n
görünen o ki, haf›zas› çok zay›ft›r.
Çünkü sözleflmeli ö¤retmenlerin eli-
ne geçen para bugün ne yaz›k ki 300
YTL'dir. Böylesine komik rakamlar-
la çal›flt›r›lan sözleflmeli ö¤retmen-
ler, ay sonunu zor getirmektedir. As-
gari ücretin bile alt›nda ücret alan
sözleflmeli ö¤retmenler, bir anlamda
kaçak çal›flt›r›lman›n bedelini böyle
ödemektedir. 

Devletin kanatlar› alt›na s›¤›namayan
sözleflmeli ö¤retmenler, sa¤l›k gü-
vencesinden de yoksundur. 90 ifl gü-
nünden önce sa¤l›k karnesi ç›kara-
mayan sözleflmeli ö¤retmenlere an-
lafl›lan hasta olmakta yasaklanm›flt›r.
Sözleflmeli ö¤retmenler kadrolu ö¤-
retmenlerin haklar›na da sahip de¤il-
dir. Her an iflten ç›kart›lma korku-
suyla yaflayan sözleflmeli ö¤retmen-
lerin gelece¤i amirlerinin iki duda¤›

aras›ndad›r. Bu neden-
le Türk E¤itim-Sen'in
sözleflmeli ö¤retmen
al›m›na iliflkin savun-
du¤u tezler bugün bir
kez daha do¤rulu¤unu
ispatlam›flt›r. ‹flte bu
gerekçelerle Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› sözlefl-
meli personel al›m›na

son vermelidir. Kadrolu ö¤retmen
istihdam etmesi gereken Bakanl›k,
hukuk d›fl› ve kaçak olarak ö¤retmen
çal›flt›rmamal›d›r. 

Bakanl›¤›n, ö¤retmen aç›¤›n› gidermek
ve ö¤retmen maliyetini azaltmak
ad›na yapt›¤› bu uygulama hem ça¤-
d›fl›d›r hem de e¤itim çal›flanlar› ara-
s›nda huzursuzlu¤a neden olmakta-
d›r. Kamu Personel Reformunu ha-
yata geçiremeyenlerin, e¤itimde
özellefltirme uygulamas›n›, sözlefl-
meli ö¤retmen al›m› yaparak bafllat-
mas› art niyetli bir yaklafl›md›r. 

Yine bilinmelidir ki, e¤itimde k›s›tlama-
ya gidilerek, e¤itimin kalitesi düflü-
rülemez. ‹nsan gücü yetifltiren ku-
rumlar›n bunun bilincinde hareket
etmesi flartt›r. Dolay›s›yla Bakanl›k;
yapt›¤› yanl›fla son vermeli, sözlefl-
meli ö¤retmenlere haklar›n› iade
ederek, sözleflmeli ö¤retmenlik uy-
gulamas›n› kald›rmal›, e¤itimdeki
verimlili¤i, kaliteyi bu yolla düflür-
dü¤ü için de ö¤renci ve velilerden
özür dilemelidir.”

27.10.2005 Tarihli K.‹.K Toplant›s›
Madde 1
30.12.2004 ve 07.04.2005 tarihlerinde yap›lan

K.‹.K’lar›nda al›nan mutabakat kararlar› tekrar gözden
geçirilerek yap›lan, yap›lmakta olan ve yap›lacak olan
maddelerin aynen yürürlükte oldu¤una;

Madde 2
30.12.2004 K.‹.K’nun 4. maddesinde Fatih E¤itim

Fakültesi Mediko Sosyal Merkezine Çarflamba günleri bir
doktorun görevlendirilece¤ine, yeni atanacak doktorun
sürekli görevlendirilece¤i fleklinde de¤ifltirilmifltir.

Madde 3
Ö¤le yemeklerinin 01.01.2006 tarihinden itibaren 0,50

YKR -0,75 YKR aras›nda belirnece¤ine,
Madde 4 
Sendikaya tahsis edilen yerin en k›sa sürede iç

dizayn›n›n bitirilerek teslim edilece¤ine;
Madde 5 
Krefl için uygun yer bulundu¤undafaaliyete

geçirilmesine;
Madde 6
Servislerin özellefltirilmesinin düflünüldü¤ünden dolay›

özellefltirilmesi halinde Yomra’ya servis verilece¤ine; 
Madde 7
Farabi Hastanesi personelinin Döner Sermaye

oranlar›n›n önümüzdeki günlerde yeniden
de¤erlendirilece¤ine;

Madde 8
2. Ö¤retim programlar› ço¤ald›kça; bu durumdan

yararlanacak personel say›s›n›n art›r›laca¤›na;
Madde 9
Mevcut imkanlar çerçevesinde yurtd›fl›na giden

akademik personele belirlenen oranda Döner
Sermayeden katk› sa¤lanmaktad›r, baflka bir durumun flu
anda mümkün olmad›¤›na;

Madde 10
Farabi Hastanesinde, Üniversite personeline mümkün

oldu¤unca yard›mc› olunaca¤›na; ancak çözümün
otomasyon sistemine geçildi¤inde mümkün olaca¤›na;

4688 Say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu’nun 22
maddesi uyar›nca; KTÜ ‹flveren Vekilleri ile Türk E¤itim-
Sen 2 Nolu Trabzon flubesi sendika temsilcileri aras›nda,
27.10.2005 tarihinde Rektörlük senato salonunda yap›lan

toplant›da yukar›daki maddeler görüflülerek karara
var›lm›flt›r.

TUTANAK
4688 Say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanununun 22

maddesi gere¤i ‹flveren vekilleri ve sendika temsilcileri ile
yap›lan toplant› 27 Ekim 2005 Perflembe günü saat
10.00’da bafllam›fl 12.00’de sona ermifl olup, iflveren ve
sendika temsilcileri aras›nda kanunun 22 maddesinde
belirtilen konular görüflülerek toplant›ya son verilmifltir. 

‹fiVEREN TEMS‹LC‹LER‹
SEND‹KA TEMS‹LC‹LER‹

Doç.Dr. Cüneyt fiEN
Turgay ÇAKIR

Genel Sekreter V.
Türk E¤itim-Sen Trabzon 2 nolu fiube Baflkan›

Prof. Dr.As›m ÖREM
Farabi hastanesi Baflhekimli¤i

Mehmet KARABAYIR
Genel Sekreter Yrd.

Mevlüt fiENGÜN
Personel Dairesi Baflkan›

Ekrem AKGÜN
Ö¤renci ‹flleri Dairesi Baflkan›

Hamdi TEPEGÖZ
Yap› ‹flleri ve Teknik Dairesi Baflkan V.

Necmi KIRKB‹R
Sa¤l›k, Kültür ve Sosyal Dairesi Baflkan V.
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Bitlis’te bir
Milli E¤itim
Müdürü

Türk E¤itim-Sen olarak soruyoruz;
1- Milli E¤itim Müdürü Sn. Halit YÜCE ülkemizdeki sendikal

mevzuat› bilmekte midir?
2- Bu tav›r sadece Türk E¤itim-Sen’e karfl› m›d›r, yoksa panola-

ra afifl asan di¤er sendika baflkanlar› ile ilgili olarakta tutanak tutu-
lup, soruflturma yap›lm›fl m›d›r?

3- Panolara afifl asman›n kanun ve yönetmeliklere göre bir suç
olmad›¤›n› anlad›¤›nda Sn. Müdür yapt›¤› hatay› nas›l telafi ede-
cektir?

Sn. Milli E¤itim Müdürüne sendikal faaliyetlerle ilgili kanun,
yönetmelik ve genelgeleri iyi okumas›n› tavsiye ediyoruz. Sn.Mü-
dür unutmay›n›z ki, bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz.

Milli E¤itim Bakan›m›z Sn. Hüseyin ÇEL‹K ve MEB’in di¤er
bürokratlar›n› göreve ça¤›r›yor, Bitlis Milli E¤itim Müdürünü
uyarmalar›n› istiyoruz. MEB’e ba¤l› bir ilin Milli E¤itim Müdürü-
nün kamu çal›flanlar›n›n sendikal haklar›ndan habersiz olmas›,
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n› do¤rudan ilgilendiren bir problemdir.
Gerekirse bu tip müdürler Bakanl›k taraf›ndan tespit edilmeli ve
Hizmetiçi E¤itim program›na al›nmal›d›r. 

Bitlis Milli E¤itim Müdürlü¤ünün çal›flmalar›n›n sendikam›z ta-
raf›ndan yak›ndan takip edildi¤inin bilinmesini istiyoruz. Sn. Mü-
dürün sendikal haklar›m›z›n önünde durma hakk› ve gücü yoktur.
Bu gerçe¤i en k›sa zamanda görmesi ve anlamas› hem kendisi
hem de Bitlis Milli E¤itimi aç›s›ndan son derece faydal› olacakt›r. 

Türk E¤itim-Sen An-
kara 3 No’lu fiube E¤i-
tim ve Sosyal ‹fller
Sekreteri Zümral Bul-
daç taraf›ndan organize
edilen KBYS Hizmet
içi E¤itim Kursu
16/10/2005 -
23/11/2005 tarihleri
aras›nda gerçeklefltiril-
mifltir. 

Türk E¤itim-Sen Ge-
nel Merkez Binas›nda
23/11/2005 tarihinde
kursiyerlere kat›l›m
belgeleri fiube Baflkan›
Ertekin ENG‹N tara-
f›ndan verilmifltir. 

Kursu veren Hüdai
ALTINTAfi , Ali GÜ-
LER ve Kenan GE-
D‹K’e ; plaketlerini dü-
zenlenen törenle  Genel
Merkez yöneticilerinden ‹smail
KONCUK,Yaflar YEN‹ÇER‹-
O⁄LU ve Mustafa KIZIKLI
takdim etmifllerdir.

GÖLBAfiINDA ANLAMLI 
BULUfiMA…
Öte yandan flubeye ba¤l› Göl-

bafl› ‹lçe Temsilcili¤i  taraf›ndan
24 Kas›m Ö¤retmenler Günü
dolay›s›yla Gölbafl›  ilçesinde
bir  flölen organize edilmifl-
tir.Türk E¤itim-Sen Gölbafl› ‹l-
çe Temsilcisi Ümit Demirel
yapt›¤› konuflmada özetle, birlik
ve beraberli¤in önemine
vurgu yaparak, sendika-
m›za teveccühün ve gide-
rek artan ilginin kendisini
gururland›rd›¤›n› belirt-
mifltir.

fiölene  Türk E¤itim-
Sen Ankara 3 No’lu fiube
Baflkan› Ertekin ENG‹N,
fiube Mali Sekreteri Veli
KESK‹N , fiube Bas›n Ve
D›fl ‹liflkiler Sekreteri Ha-
kan KAVAK, ilçe gene-
linde görev yapan birim
amirleri ve genifl bir üye
toplulu¤u kat›lm›flt›r.

fiölende bir konuflma
yapan fiube Baflkan›  Erte-
kin ENG‹N özetle flunlar›
ifade etmifltir.

”Milli E¤itim Bakan›n›n
aç›klamalar›yla tüm cofl-

kusunu ve anlam›n› yitiren bu
özel günde, zor koflullara ra¤-
men fedakarca görev yapan
meslektafllar›m› sayg›yla selam-
l›yor ; bu özel günde de¤il, tüm
günlerde e¤itim çal›flanlar›m›z›n
sorunlar›n› dile getirece¤imizi
huzurlar›n›zda tekrar ifade et-
meyi bir borç biliyorum” 

fiölene kat›lanlar sanatç› Beh-
zat Ç‹ÇEK’in seslendirdi¤i flar-
k›larla ve büyük bir coflkuyla
program› takip etmifllerdir

ANKARA 3 No’lu
fiube’den “Hizmet
‹çi E¤itim Kursu”

Türk E¤itim-Sen Ankara 3 No’lu 
fiube Baflkan› Ertekin ENG‹N

Türk E¤itim-Sen Gölbafl›
‹lçe Temsilcisi Ümit Demirel

YORUMSUZ
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Ç
ünkü, dün bat›l›lar taraf›ndan topla tüfekle kuflatma alt›-
na al›nan ülkemiz, bugün yine ayn› emperyalist güçler
taraf›ndan, bu kez yapt›r›mlarla, dayatmalarla sar›p sar-

malanmaya çal›fl›lmaktad›r. K›sacas›; düflman ayn› olmas›na
karfl›n, düflman›n emeline ulaflma-
da kulland›¤› araç, flekil de¤ifltir-
mifltir.

Ülkemizi yönetenlerse tarihi
gerçek ve tecrübeleri yok saymak-
tad›rlar. Türkiye'yi yok etmeyi
yegane amaç edinenlerin içte-
ki payandalar›ysa AB'ye
uflakl›kta rakipleriyle yar›fl›-
yor; d›fltaki kompradorlar› ise
AB k›l›f›yla Türkiye'nin alt›n›
oyuyor. ‹flin tuhaf yan› farkl›
düzlemlerde yer alan, ayr›
kulvarlarda seyredenler, ortak
hedefleri do¤rultusunda ayn›
çat› alt›nda buluflabiliyor.

AB sürecinde sözde Erme-
ni soyk›r›m› tan›nmas› konu-
sunda yo¤un lobi faaliyetleri
yap›lmakta, K›br›s ve Ege'de
taviz vermemiz dayat›lmakta,
az›nl›klar büyük bir problema-
tik olarak önümüze servis edil-
mekte, Ruhban Okulu'nun aç›lmas›
için giriflimlerde bulunulmakta, Kuzey Irak'ta
kukla devlet kurulmas› için yo¤un çabalar harcanmakta, Sevr
hortlat›lmak istenmekte, ana dilde ö¤renim ad› alt›nda bireyle-
ri farkl›l›klara iten, etnik dil ve kültüre a¤›rl›k veren, insanlar›-
m›z› millet bilincinden yoksun b›rakmaya zemin haz›rlayan,
milli de¤erlerden uzak, milli kimli¤in hiçe say›ld›¤› yaklafl›m-
lar esas tutulmaya çal›fl›lmaktad›r. Üstelik tüm bu talepler sa-

dece Türkiye'ye dikte edilmekte, ülkemize karfl› çifte standart
uygulanmakta ve AB'nin bu noktada taraf oldu¤u herkes tara-
f›ndan aç›kça bilinmektedir.

Alayc› bak›fllar›n gözbebe¤i olan ülkemizde, AB'ye kay›ts›z
flarts›z girmeyi kabul eden s›¤ beyinler, eksik kalemler ise; bu
vatan topraklar›n› kan›yla, can›yla savunan flehitlerimize ve bu
ülkenin kurucusu Atatürk'e hakaret etmekte; Türkiye'yi y›prat-
ma ataklar›yla manevi bask› alt›na almaya çabalayanlar›n ek-
me¤ine ya¤ sürmekte, Türk Milletinin inand›¤› tüm de¤erleri,

sadakatle ba¤l› oldu¤u tüm ilkeleri
alafla¤› edecek formülleri

d›fl güdümlü yardakç›la-
r›yla ad›m ad›m hayata
sokmaktad›r. 

Türkiye'deki siyasi
konjonktür iki kesimin
oluflmas›na meydan
haz›rlam›flt›r. Bunlar-
dan ilki Atatürk mas-
kesiyle dolafl›p, her
meselede oldu¤u gibi
AB sürecine de Ata-
türk'ü alet etmek iste-
yenler; di¤eri Ata-

türk'ü ve O'nun de¤er-
lerini karfl›s›na al›p,
farkl› kaynaklardan

beslenerek palazlanan-
lard›r. Hatta bu flaklabanlar, Atatürk'ü Türkiye'nin AB üyeli¤i
konusunda engel olarak görmekte, Avrupal›lar›n Atam›z'a ha-
karet içeren aç›klamalarda bulunmalar›na g›klar›n› dahi ç›kar-
mamaktad›r. 

AB sürecine ve bu ba¤lamda Atatürk ilkelerine bakt›¤›m›z
zaman büyük çeliflki hemen göze çarpmaktad›r. Öncelikle
Atatürk ilkeleri; kendi iradesi yerine, d›fl iradeyle hareket eden

bir AB hedefine uygun de¤ildir. Atatürk'ün tasvir etti¤i Türki-
ye Cumhuriyeti; milli refleksleri köreltilmifl, feraseti ba¤lan-
m›fl, ba¤›ms›z politikalar üretemeyen, karar alma mekanizma-
lar›n›n pasifize edildi¤i bir Türkiye de¤ildir. Türkiye Cumhu-
riyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk; Misak-› Milli s›n›rlar›-
n›n korundu¤u, ba¤›ms›zl›k ve egemenlik kavramlar›n›n mer-
keze oturtuldu¤u, milli ç›karlar›n ye¤ tutuldu¤u, sürekli gelifli-
mi ve ça¤dafllaflmay› hedef alan, güçlü bir Türkiye portresi
oluflturmak istemifltir. 

AB'nin "sömürülmeye aç›k alan" olarak gördü¤ü ülkemizde;
Avrupal› dostlar›m›z›n(!) ricalar›n›(!) k›ramayan, tavizkar tu-
tumlar›yla ifltahlar› kabartan, büyük bir cüretkarl›kla toprakla-
r›m›z› aç›k art›rmaya sunanlar pirim yapar olmufltur. Atatürk
ilkeleriyle taban tabana z›t olan, böylesi teslimiyetçi yaklafl›m-
lar ve davran›fl kal›plar›na art›k derin darbe indirilmeli, hassa-
siyetlerimizin pazarl›k kozu yap›lmas›na müsaade eden zihni-
yeti temellerinden sarsacak bir uyan›fl plan› devreye sokulma-
l›d›r. Aksi takdirde Atatürk Türkiye'sinde elde etti¤imiz kaza-
n›mlar›m›z, birer birer elimizden kayacak ve göz göre göre
vatan›m›z karanl›k bir ç›kmaza sürüklenecektir. 

Bu ba¤lamda, hem AB'yi Atatürk reformlar›n›n devam› ola-
rak gören; hem de Atatürk'ü küçümseyerek, hadlerini aflan
söylemlerde bulunan ve Atatürk ilkelerini modas› geçmifl,
miad› dolmufl, misyonunu tamamlam›fl addeden aciz durufla
tavsiyemiz fludur: Atatürk'ün Türk Milletine kazand›rd›klar›n›,
d›fl kaynakl› ç›kar odaklar›n›n masas›nda kaybetmekten de¤il,
eflit koflullarda tarafs›z bir masa etraf›nda, vermeksizin almak-
tan geçer.  

Unutulmamal›d›r ki; onurumuzu ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› koru-
yarak, devletimizin uluslar aras› oluflumlar içerisinde yer al-
mas›n› sa¤lamak için gayret gösterilmelidir. 

Türk E¤itim-Sen olarak ilan ediyoruz: Baflö¤retmenimizin
iflaret etti¤i gibi; Yetiflecek çocuklar›m›za ve gençlerimize, gö-
recekleri ö¤renimin s›n›r› ne olursa olsun, ilk önce ve her fley-
den önce Türkiye'nin ba¤›ms›zl›¤›na , kendi benli¤ine, milli
geleneklerine düflman olan bütün unsurlarla mücadele etmek
gere¤ini ö¤retece¤imize ant içiyoruz."

Görüflte, tasla¤›n, kamu personel reji-
mini, istihdam biçimini, ücret ve güvence
bak›m›ndan kökten de¤ifltirdi¤ine iflaret
edilerek, zaman içinde gereklili¤i görüle-
rek çal›flanlara tan›nan baz› haklardan
vazgeçilerek geri dönüfllere yol aç›ld›¤›
sonucuna var›ld›.

Taslakla 25 yafl›n› doldurdu¤u halde
evlenmemifl k›z çocuklar›n›n aile yard›m›
ödene¤inden yararlanmas›n›n ortadan
kald›r›ld›¤› da belirtilen Dan›fltay görüflün-
de, "Devletin, kazan›m olan sosyal yar-
d›mlar› bulunulan noktan›n gerisine gö-
türmesi kabul edilebilir nitelikte bulunma-
m›flt›r" denildi. 

Dan›fltay görüflünde, taslakta, "sözlefl-
meli personel ile geçici personel eliyle ifl-
lerin yürüyece¤i, bu istihdam flekli d›fl›n-
da personel çal›flt›r›lamayaca¤›" ve "baz›
özel hizmetlerin hizmet sat›n al›nmas› yo-
luyla da gördürülebilece¤i" fleklindeki hü-
kümlerin yer ald›¤› an›msat›ld›. Bu düzen-
lemenin, Anayasa'n›n, "kamu hizmeti gö-

revlileriyle ilgili hükümler" bafll›kl› 128.
maddesinde yer almayan bir istihdam
fleklini düzenledi¤i vurgulanan görüflte,
"Bu düzenleme, tasla¤›n, belirtilen istih-
dam flekilleri d›fl›nda personel çal›flt›r›la-
mayaca¤›na iliflkin kural›yla da çeliflmek-
te ve Anayasa'n›n sözü edilen hükmüne
ayk›r›l›k teflkil etmektedir" ifadelerine yer
verildi. 

"Kamuda görev yapan memur say›s›n›
azaltarak sözleflmelili¤i ana istihdam biçi-
mi olarak benimseyen taslak, bu flekliyle
ifl süreklili¤ini ortadan kald›rmaktad›r" de-
nilen görüflte, flunlar kaydedildi: "Sözlefl-
meli personele memurlarda oldu¤u gibi,
toplu eylem ve hareketlerde bulunma ya-
sa¤›, grev yasa¤› getirilmifl ve sendikal
güvenceler bile ortadan kald›r›lm›fl iken
hizmet süreklili¤ini sa¤layacak düzenle-
melere yer verilmemesi çal›flma bar›fl›n›
bozaca¤› gibi, hizmetin etkin ve verimli
yürütülmesini engelleyecek nitelikte bu-
lunmufltur."

Hükümete "Personel Yasas›" uyar›s› Zorunlu branfl de¤iflikli¤i
1-) Kararnamenin veya yaz›n›n ken-

disine tebli¤inden hemen sonra okul
müdürlüklerine, Milli E¤itim Bakanl›¤›-
na iletilmek üzere yazacaklar› bir di-
lekçeyle, istekleri d›fl›nda branfllar›n›n
de¤ifltirildi¤ini ve bunu kabul etme-
diklerini belirterek, eski branfllar›nda
olmak üzere kararnamelerinin düzeltil-
mesini ve ma¤duriyetlerinin gideril-
mesini talep etmelidirler.

Bu dilekçe neticesinde durumlar›
düzeltildi¤i takdirde mesele kalmaz.
Düzeltilmedi¤i takdirde cevab›n ken-
dilerine ulaflt›¤› günden bafllayarak 60
gün içinde idare mahkemelerine bafl-
vurmalar› gerekmektedir.

Yazd›¤›n›z dilekçeye MEB taraf›n-
dan cevap verme süresi 30 gündür.
30 gün içinde dilekçenize cevap veril-
medi ise, talebinizin ret edildi¤ini ka-
bul ederek idare mahkemesine bafl-
vurabilirsiniz.

2) ‹ste¤i d›fl›nda branfl› de¤ifltirilen

ö¤retmen, kendisine tebli¤ edilen yaz›
veya kararnameyi ilgi göstererek, teb-
li¤den itibaren 60 gün içerisinde yap›-
lan ifllemin iptali istemiyle direkt ola-
rak idare mahkemesine baflvurabilir.

Davalar kiflisel olarak aç›lmal›d›r.
Bu durumda yap›lan ifllemler hiçbir

yönetmeli¤e dayanmad›¤›ndan ve ya-
p›lanlar›n her ö¤retmene göre de¤iflik
branfllara geçirme veya çeflitli uygula-
malarla bu ifllerin ayr› ayr› yap›lmas›n-
dan dolay›, kifliye özellik arz etmekte-
dir. Bu sebeple davan›n kiflisel olarak
aç›lmas› gerekmektedir.

Sendikam›z üyelerine ücretsiz huku-
ki yard›m ve ücretsiz avukatl›k hiz-
metleri flubelerimizin arac›l›¤›yla an-
laflmal› avukatlar›m›z taraf›ndan veril-
mektedir.

Türk E¤itim-Sen haks›zl›¤a u¤rayan
herkesin yan›ndad›r.

Çünkü; TÜRK E⁄‹T‹M-SEN TÜRK‹-
YE’N‹N SEND‹KASIDIR.

"Avrupa Birli¤i Sürecinde Atatürk 
‹lkeleri"konulu bir panel düzenledi

Türk E¤itim-Sen
Genel Merkezi,
Atatürk Haftas›
dolay›s›yla
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Üye olmak, en önemli gerekçe

FIFA Genel Sekreteri Urs Linsi'nin bu durumun sehven
yap›lan bir hata oldu¤unu, büyük üzüntü duydu¤unu ve bir
sonraki bask›da hatan›n düzeltilece¤ini ifade etmesi de en az
söz konusu yanl›fl kadar art niyetli bir yaklafl›md›r. Bir baflka
Avrupa ülkesi için bugüne kadar böyle bir yanl›fl
yap›lmazken; dünya üçüncüsü olmufl ve hem milli tak›m hem
de kulüp tak›mlar› düzeyinde Avrupa futbolunun bir gerçe¤i
olan Türkiye hakk›nda bu tür bir hatan›n(!) yap›lm›fl olmas›
ihtimal dahilinde de¤ildir. Lozan anlaflmas›n›n bile tart›flmaya
aç›ld›¤›, ülkemizde yapay az›nl›klar oluflturma giriflimlerinin
edepsizce yo¤unlaflt›r›ld›¤› bugünlerde FIFA'n›n bu davran›fl›
bir hata olmakta öte; tamamen bilinçli, amaçl› ve planl› bir
stratejinin sonucu olarak de¤erlendirilmelidir.

Baflta spordan sorumlu Devlet Bakan› Mehmet Ali fiahin ve

Futbol Federasyonu Baflkan› Levent B›çakc› olmak üzere tüm
yetkililere ça¤r›da bulunuyoruz: ‹hanetin ve emperyalizmin
sesi olan bu kitab›n derhal toplat›lmas› ve FIFA'n›n dünya
kauoyuna yönelik resmi özür beyan› sa¤lanmal›d›r. Yetkililer
daha önceki olaylarda oldu¤u gibi içeri¤i bofl söylemlerle ve
iç kamoyuna yönelik tav›rlarla yetinmemelidirler. Türk
milletinin onur ve bütünlü¤ünü korumakla mükellef olan
hükümetimizi bu son olayda bari etkin ve sonuç al›c›
davranmaya davet ediyoruz.

FIFA taraf›ndan her zaman çifte standarta tabi tutulan
Futbol Federasyonumuz da net ve sert tepkisini bildirmeli;
kitab›n toplat›lmamas› halinde her düzeyde protesto edece¤ini
ve FIFA'n›n ba¤›ms›zl›ktan uzak siyasi projelere alet
oldu¤unu dünya kamuoyuna ilan edece¤ini bildirmelidir.

1 992 y›l›nda Türkiye Kamu Sen ve
ba¤l› 11 federasyon kuruldu.Tür-
kiye Kamu Sen’in alt  yap›s›

TÜRK‹YE KAMU ÇALIfiANLARI
VAKFI (TÜRKAV) taraf›ndan olufltu-
rulmufltur.Bu vak›f çat›s› alt›nda topla-
nan kamu çal›flanlar› daha sonra sendi-
kalaflmaya karar vermifl ve Konfederas-
yonumuzun çekirdek kadrosunu mey-
dana getirmifllerdir.TÜRKAV günü-
müzde de faaliyetlerine devam etmek-
tedir.

1992 y›l›ndan itibaren sendika kanu-
nunun ç›kmas› için ciddi mücadeleler
verildi.Nihayet 1995 y›l›nda Anayasa-
n›n 53. Maddesine bir f›kra eklenerek,
sendikal faaliyet Anayasal bir hak hali-
ne geldi.Ancak bütün gayretlerimize
ra¤men 2001 y›l›na kadar uyum yasala-
r› ç›kar›lmad›.Bu sebeple, 2001 y›l›na
kadar anayasal hakk›m›z olan TOPLU
GÖRÜfiME masas›na oturamad›k, sen-
dikal faaliyete ivme kazand›racak hu-
kuki zemini oluflturamad›k.Buna ra¤-
men, bir çok eylem ve etkinli¤e imza
at›ld›,  kamu çal›flanlar›n› ilgilendiren
her konuda tepkiler oluflturuldu.O y›l-
larda bir çok arkadafl›m›z hakk›nda so-
ruflturma ve davalar aç›ld›.Bu, ciddi ve
fedakarca mücadele sonucundad›r ki;
4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendika-
lar› Kanunu ç›kart›labilmifltir.Bu kendi-
li¤inden ortaya ç›km›fl bir hak de¤il-
dir.UNUTMAYINIZ K‹; TALEP
YOKSA HAK DA YOKTUR.

Kanunun ç›kmas›ndan sonra bütün
sendikalar yetkiyi alabilmek için h›zl›
bir üye yapma yar›fl›na girdiler.Sendi-
kal hareket bir ivme kazand›.Üyeleri-
miz ad›na ilk toplu görüflmeyi 2002 y›-
l›nda yapt›k.‹lk toplu görüflme son de-
rece önemliydi, çünkü, kamu çal›flanlar›
ilk defa pazarl›k haklar›n› kullan›yor-
lard›.

fiunu umut ediyorduk,art›k bütün ka-
mu çal›flanlar› sendika üyesi olur ve bu
flekilde hükümetler üzerinde daha güçlü
bir bask› oluflturabilir, haklar›m›z› en
k›sa zamanda al›r, TOPLU SÖZLEfi-
ME VE GREV HAKKINI elde edebi-
lirdik. Bütün kamu çal›flanlar›n›n üye
oldu¤u sendikalar›n önünde hiçbir siya-
si irade duramaz, diye düflünüyor-
duk.Evdeki hesap çarfl›ya uymad›, ara-

dan geçen befl y›l zarf›nda 1 milyon
600 bin kamu çal›flan›n›n 747 binini
üye yapmay› baflarabildik. 850 bin ka-
mu çal›flan› çeflitli gerekçelerle üye ol-
mam›flt›.Gerekçe olarak neler söylen-
miyordu ;ki; NEDEN B‹RDEN FAZLA
SEND‹KA VAR, B‹RLEfiS‹N TEK
SEND‹KA OLSUNLAR, O ZAMAN
ÜYE OLURUM. SEND‹KALAR S‹-
YASET YAPIYORLAR. SEND‹KA
A⁄ALI⁄I YAPILAB‹L‹R. NEDEN
BOfiUNA A‹DAT ÖDEYEY‹M, ÜYE
OLSAM DA, OLMASAM DA NASIL
OLSA KAZANIMLARDAN FAYDA-
LANIYORUM. BANA NE, BEN‹M
EKONOM‹K DURUMUM   ‹Y‹, KÖ-
TÜ OLANLAR DÜfiÜNSÜN. BU KA-
NUNDA GREV VE TOPLU SÖZLEfi-
ME YOK, BÖYLE SEND‹KA MI
OLUR?VB.

Bu gerekçelerden birini veya daha
fazlas›n› söyleyen veya düflünen kamu
çal›flanlar› bir flekilde sendikal faaliye-
tin d›fl›nda kalm›fllard›r. Böylesine
problemli bir yap› içerisinde b›rak›lan
sendikalar, elbette, arzu edilen baflar›y›
ortaya koyamam›flt›r. Kamu çal›flanlar›-
n›n sendikal yap›lanmadaki isteksizli¤i,
hükümetleri memurlar aleyhinde daha
rahat davranmaya itmifl ekonomik ve
sosyal haklar› günden güne gerilemifl-
tir. Buna ra¤men memurlar leyhine or-
taya konulan, azda olsa, geliflmeler, bu
elefltirilen sendikalar›n talepleriyle ger-
çeklefltirilebilmifltir.

Sadece üye olmayanlar›n ortaya ç›-
kard›¤› s›k›nt›lar yaflanmamaktad›r, el-
bette, sendikalar, üye olan 747 bin ka-
mu çal›flan›n›n gücünü de hissetmek ve
hükümetlere hissttirebilmekten uzakt›r,
malesef. Memurlar› son derece yak›n-
dan ilgilendiren konularda yap›lan ey-
lemlere bile destek verilmemektedir.
KAMU PERSONEL REFORMU,
SÖZLEfiMEL‹ PERSONEL ALIMI,
ZAM VE SOSYAL HAKLAR KONU-
SUNDA ORTAYA KONULAN EY-

LEM VE ETK‹NL‹K-
LER 40-50 K‹fi‹L‹K
GRUPLARLA YAPI-
LAB‹LMEKTED‹R,
ANCAK. Halbuki sen-
dikalar›n tek gücü,
ÜYELER‹N‹N VER-
D‹⁄‹ DESTEKT‹R.

Sendika üyeleri bir y›lda,  toplam 3-5
saatini bile sendikal faaliyete, dolay›-
s›yla kendi problemlerine ay›ramamak-
tad›r. 3-5 saat diyorum, çünkü bir y›lda
yap›lan 5-6 eylem ancak 3-5 saatlik bir
zaman alacakt›r. Böylesine  bir yap›yla,
hükümetlerin iradesini de¤ifltirmek, ka-
mu çal›flanlar› ad›na ortaya konulan
olumsuzluklar› düzeltmek, hiç te kolay
olmayacakt›r.Bütün teflkilat yap›m›z,
yaflanan bu problemleri görmek ve bu
duruma uygun strateji gelifltirmek zo-
rundad›r. Biz biliyoruz ki; SEND‹KAL
MÜCADELE KAMU ÇALIfiANLARI-
NIN PROBLEMLER‹N‹ ÇÖZMEN‹N
EN ÖNEML‹ YOLUDUR.Buna inanan
kifli say›s›n› art›rmak, baflta flube bafl-
kanlar›m›z olmak üzere, bütün yöneti-
cilerimizin ortak sorumlulu¤udur.

Ortaya koyulacak çal›flmalar hem üye
olanlar›n faaliyetlere kat›lmas›n› hemde
üye olmayanlar›n üye olmas›n› sa¤l›ya-
cakt›r.Öncelikle, üye olmama gerekçe-
lerini iyi bilerek, bizzat alana inip, yüz-
yüze konuflmak, tart›flmak ve öne sürü-
len gerekçelerin neler kaybetmemize
sebep oldu¤unu anlatmak gerekmekte-
dir. ‹kna etmek, bilgi birikimimize ba¤-
l› bir özelliktir.Yeterli donan›ma sahip
olmayan kiflilerin ikna gücü de yoktur.
Hatta böyle insanlar, ortaya konulan
elefltirilere cevap verememe sebebiyle,
kendi motivasyonunu da kaybedebilir.
Bu sebeple yöneticilerimiz ve ifl yeri
temsilcilerimiz geliflmelerle ilgili ola-
rak zaman zaman bilgilendirilmeli, bire
bir görüflmelerle alanlar›nda bilgi sahi-
bi olmalar› sa¤lanmal›d›r.

Yaflanan bütün olumsuzluklara ra¤-
men, kuruldu¤umuz günden bugüne,
geçen 14 y›lda büyük ilerlemeler kay-
dedilmifltir. Türk E¤itim Sen olarak çok
sa¤lam bir teflkilat yap›s› oluflturdu¤u-
muz da, bir gerçektir. Ülke genelinde
96 flubemiz,12 il, 700’den fazla ilçe
temsilcili¤imizle son derece etkili bir

güç haline geldik. Ortaya koydu¤umuz
mücadele dosta güven, e¤itim çal›flan-
lar›n›n haklar›n›n önünde duran kiflilere
ise korku vermektedir. Bu güç üyeleri-
mizden ilham ald›¤›m›z güçtür. Hangi
mevki ve makamda olursa olsun herkes
sendikam›z›n bu gücünü hissetmekte ve
ona göre davranmak zorunda kalmakta-
d›r. Sendikam›z, ayr›ca, ortaya koydu-
¤u uzlaflmac› tavr›, ülke ve Türk Mille-
tinin problemleri, ülkemizin bölünmez
bütünlü¤ü, milli ve manevi de¤erlere
sayg› gibi konulara yaklafl›m› ile de
halk›m›z taraf›ndan  sayg›yla an›lmak-
tad›r. Bu yap›m›z, bizi muadillerimiz-
den ay›ran en temel fark›m›zd›r. Karar-
l›, mücadeleci, diyalo¤a her zaman
aç›k, kamu çal›flanlar› ve milletimizin
gelece¤iyle ilgili hususlarda asla taviz
vermeyen bir anlay›fl, ‹fiTE TÜRK
E⁄‹T‹M SEN.

Türk E¤itim Sen olarak kim iktidarda
olursa olsun bir güç merkezi oldu¤u-
muzu gösrterecek bir teflkilat yap›s›
oluflturduk.Bunu sendikac›l›¤›n temeli
olarak görüyoruz. Gelen iktidarlarla be-
raber güçlenen, giden iktidarla beraber
zay›flayan bir sendikal yap›lanma bi-
zim iflimiz olmam›flt›r ve olmayacakt›r.
Çünkü biz gelece¤in sendikas›n› olufl-
turman›n azmi ve gayreti içerisinde-
yiz.Günü kurtarmak, yar›n ne olursa ol-
sun, diyebilme hakk›na sahip de¤iliz.

De¤erli e¤itim çal›flanlar›, bizi yöne-
tenlere gücümüzü hissettirelim, bize
güç vererek kendi haklar›n›za sahip ç›-
k›n›z, kendi alan›nda en iyi stratejiyi
oluflturma gayreti  içerisinde olan
TÜRK E⁄‹T‹M SEN’i takip ediniz, or-
taya koyaca¤›n›z tavr›n ve verece¤iniz
deste¤in, sendikal haklar konusunda
gelece¤imizi belirleyecek bir tav›r ola-
ca¤›n› biliniz.Unutulmamal›d›r ki; üye
olmak en önemli gerekçemizdir.Çünkü,
üye olmamam›zla ilgili olarak ortaya
koydu¤umuz gerekçeler haklar›m›z› ge-
riye götürmekten baflka bir ifle yarama-
maktad›r.  2006 y›l›nda GREV VE
TOPLU SÖZLEfiME HAKKINI ELDE
ETMEK ‹Ç‹N EL ELE VEREL‹M.BU
ÜLKEDE ÇOCUKLARIMIZIN YA-
fiAYACA⁄I GERÇE⁄‹N‹ DE ASLA
UNUTMAYALIM. SAYGILARIMLA.

‹smail Koncuk
Genel Sekreter

Avrupa çirkin yüzünü bir
kez daha F‹FA ile gösterdi

‹stanbul 6 No’lu fiube; Ö¤retmenlik kariyer basa-
maklar›nda Yükselme S›nav› için haz›rl›k kursu ger-

çeklefltirdi. Orhan Sinan Hamzao¤lu ‹lkö¤retim Okulu
konferans salonunda düzenlenen kursa, 350 ö¤ret-
men kat›ld›. Marmara Üniversitesi ö¤retim görevlisi

Yard. Doç. Dr. Murat ÇAKAR, Doç. Dr. Halil EKfi‹, okul
müdürü Dr. Derya SARI, ‹lçe Milli E¤itim fiube Müdürü
Zeki KAYHAN, ‹lkö¤retim müfettiflleri Mustafa DUR-
HAN ve Süleyman YILDIZ ile Türkçe ö¤retmeni P›nar
YUMRUTAfi’›n e¤itim görevlisi olarak kat›ld›¤› kurs,

Türk E¤itim-Sen üyeleri taraf›ndan taktirle karfl›land›. 

Ö¤retmenler kariyer
s›nav›na haz›rland›

Ö¤retmenler kariyer
s›nav›na haz›rland›
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Say›n Bakan›m,

Takdir edersiniz ki, e¤itim, ülkemizin can
damarlar›n›n en önemlisidir. Bir toplumun
topyekün kalk›nabilmesi ve medeni dünya-
da onuruyla yaflayabilmesi; ancak o top-
lumdaki iyi e¤itilmifl bireylerin varl›¤› ve
çoklu¤uyla mümkün olabilecektir. Ekono-
mik, sosyal ve siyasal aç›dan güçlü ve mu-
teber bir Türkiye Cumhuriyeti; ça¤›n gerek-
lerini karfl›layabilen, ülke ve dünya gerçek-
lerine uygun, bilimsel ve milli bir e¤itim
sistemi dahilinde yetifltirilecek nesillerle
vücut bulacakt›r.

Devletimizi idare edenler baflta olmak
üzere, toplumumuzun tüm kesimlerinin bu
ön koflulun fluurunda olmalar› tart›fl›lmaz
bir zorunluluktur.

Bizler, mesle¤ine ve mensubu oldu¤u
millete afl›k olan, Türk ö¤retmenleri olarak
bu gerçe¤in bilincindeyiz. Mesle¤imizi ve
misyonumuzu, Baflö¤retmenimizin bizlere
b›rakt›¤› bir miras olarak kabul ediyoruz.
Ö¤retmenlik, bizler için yaln›z bir meslek
de¤il; ayn› zamanda sayg›nl›k, onur ve bir

idealdir. Meslektafllar›m›-
z›n, gelece¤e yönelik en
büyük beklentisi ise ülke-
mize faydal› olacak nesil-
ler yetifltirmek ve bunun
gururuyla yaflamakt›r.
Bunun yan› s›ra muha-
taplar›m›zdan hak etti¤i-
miz de¤eri görebilmeyi
de arzulamaktay›z.

Zaman zaman de¤iflik
kesimlerden gelen haks›z
elefltiriler ve hofl olmayan

yak›flt›rmalarla karfl› karfl›ya kal›yoruz.
Bunlar› bir eksiklik olarak de¤erlendiriyo-
ruz. Ancak zat-› alinizin “Ö¤retmenler Gü-
nü”nde yapt›¤› aç›klamalar ise tüm meslek-
tafllar›m›z› ziyadesiyle üzmüfl ve hayal k›-
r›kl›¤›na u¤ratm›flt›r. Çünkü siz, Milli E¤i-
tim Bakan› olarak en tepe noktada bizleri
temsil etme durumundas›n›z. “Ö¤retmenler
açl›k, sefalet içinde demek, mesle¤in say-
g›nl›¤›n› yok ediyor” fleklindeki talihsiz
aç›klaman›zdan dolay› eminiz ki, siz de pifl-
manl›k duyuyorsunuzdur. Bir icra makam›
olarak, ülkemizin içerisinde bulundu¤u
ekonomik koflullar› ve sosyal s›k›nt›lar› en
iyi bilmesi gereken kiflilerden birisiniz. Ö¤-
retmenlerimizin ald›klar› maafl ve ücretleri
de sizler belirliyorsunuz. 

Fakat görünüyor ki, temsil etmek ve yö-
netmek sorumlulu¤unuzda olan çal›flanla-
r›n, sorunlar› hakk›nda yeterli malumata sa-
hip de¤ilsiniz. Zannediyor musunuz ki; üc-
retiyle ay ortas›n› bile getiremeyen, ailesi-
nin iaflesini temin edebilmenin vebali alt›n-
da ezilen, çocuklar›n›n okul masraflar›n›
karfl›layabilmek için bile kredi çekmek zo-

runda kalan, mesleki geliflimini sa¤lamak
için hiçbir imkan› olmayan, meslek hayat›
süresince iki yakas› bir araya gelmeyen ve
borç bata¤›ndan hiç ç›kamayan ö¤retmenler
Uganda’da yafl›yor?

Say›n Bakan›m, bunlar Türk ö¤retmenle-
rinin gerçe¤i.

Ö¤retmenlik mesle¤inin sayg›nl›¤›n› ze-
deleyen, iddia etti¤iniz gibi bunlar› dile ge-
tirmek de¤il; ö¤retmenlerimizi bu duruma
mahkum b›rakmakt›r. Ve kesin olan bir
gerçek var ki; bu ac› tablonun sorumlusu
ö¤retmenlerimiz hiç de¤ildir!

“Ö¤retmenlerin açl›¤›ndan bahsetmek
tahkiri (afla¤›lama) ifade eder, veli ve ö¤-
renciler karfl›s›nda ö¤retmenlerin sayg›nl›¤›
kalmaz” diyorsunuz. Peki size soruyoruz:
Pazarda ö¤rencisine poflet satan, lokantada
veliye yemek servisi yapan, parkta vatanda-
fl›n ayakkab›s›n› boyayan ö¤retmenin say-
g›nl›¤› kal›r m›? Siz bunlar›, ö¤retmenleri-
mizin bofl vakitlerini de¤erlendirdikleri hofl
e¤lenceleri olarak m› görüyorsunuz? 

Y›llard›r ö¤retmenler gününde süslü ama
içeri¤i bofl söylemler ortaya koyan bir çok
politikac›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›k. Ama
ilk defa ö¤retmenlerin sorunlar›na böylesi-
ne ilginç bir yaklafl›ma flahit oluyoruz.

Kabinenin herhangi bir bakan› kamuoyu-
nun karfl›s›na ç›karak “ Ö¤retmenlerin ücre-
ti düflük de hemflirelerin, doktorlar›n, ha-
kimlerin, savc›lar›n ücretleri yüksek mi?”
diye sormufl olsa garip karfl›lamay›z. Fakat
ne garip ve ne ac›d›r ki, bunlar› söyleyen
flahs›n›z, yani Milli E¤itim Bakan›d›r.

Bizler, söyledi¤iniz gibi “Kucaklar dolu-
su paralar” istemiyoruz! Talebimiz, ma¤du-
riyetimizi biraz olsun giderecek, zorunlu ih-

tiyaçlar›m›z› karfl›layabilecek, ö¤rencimizin
ve velilerimizin karfl›s›nda rencide edici du-
rumlara mahkum b›rakmayacak bir yaflam
standart›n›n peflindeyiz. Ancak görüyoruz
ki aç›klamalar›n›z, bu s›radan isteklerimizi
alg›layamaman›n yan› s›ra, kamuoyunu
yanl›fl yönlendirme ve toplumumuz ile biz-
leri karfl› karfl›ya getirme çabas›n›n bir gös-
tergesi olarak ortaya konulmufltur.

Say›n Bakan›m,
Onurlu ve sayg›n mesle¤imizle gurur du-

yuyoruz. Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da yüre¤imizle ve bilgimizle bu güzel
memlekete ve gelece¤imizin teminat› ço-
cuklar›m›za gururla hizmet etmeye devam
edece¤iz. Yurdumuzun hangi köflesinde ve
hangi koflullarda olursak olal›m, mesle¤i-
mizin gereklerini yerine getirmek için azim
ve gayretten geri durmayaca¤›z. Ancak zat-
› alinize de bir ça¤r›da bulunuyoruz: Lüt-
fen, Milli E¤itim Bakan› oldu¤unuzu unut-
may›n›z. E¤itimin uygulay›c›s› olan ö¤ret-
menlerin sorunlar›, genelde ülke ve özelde
e¤itim sorunlar›n›n bafl›nda gelmektedir.
Ö¤retmenlik mesle¤inin sayg›nl›¤›n› koru-
mak, en az ö¤retmenler kadar sizin de so-
rumlulu¤unuz alt›ndad›r. Bulunmufl oldu-
¤unuz makam›n yükümlülüklerini yerine
getirmek niyet ve gayretinde iseniz, mesaj-
lar›m›z› gerçekli¤iyle alg›lay›n ve gere¤ini
yap›n.

Sayg›lar›mla arz ederim.
fiuayip Özcan
Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan›

Ö¤retmenlik sayg›nl›k, onur ve bir idealdir

Türk E¤itim Sen, Türk
Oca¤› ve Mercek gazete-
sinin davetlisi olarak
26.11.2005 Cumartesi gü-
nü K.K.T.C 1. Cumhur-
baflkan› Rauf DENKTAfi
Ayd›n’a geldi. ‹zmir hava-
alan›ndan onlarca araç
konvoyuyla Ayd›na hare-
ket eden Rauf DENK-
TAfi' › Ayd›n otoban giri-
flinde baflta Vali vekili
Nurdo¤an KAYA, Devlet
ricali ve yüzden fazla
araçla bekleyen Ayd›nl›lar
karfl›lad›.Ayd›n’a iki yüze
yak›n araç konvoyuyla gi-
ren Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti kuru-
cu Cumhurbaflkan› Rauf DENKTAfi Türk
E¤itim Sen, Türk Oca¤› ve fiehit Aileleri
Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan ve içinde
K›br›s flehitlerinin de yer ald›¤› Çanakka-
le’den günümüze fiehitler sergisinin aç›l›-
fl›n› yapt›.

Buradaki konuflmas› Ayd›nl›lar taraf›n-
dan sevgi gösterileriyle ve "fiehitler ölmez
Vatan bölünmez" sloganlar›yla kesilen sa-
y›n Rauf DENKTAfi "fiehitler bu vatan›n
bekçileridir.Türk gençli¤i onlar›n fedakar-
l›¤› sayesinde var olduklar›n›n bilincinde
olmal›d›r" dedi.Türk Milletinin fiehitler
konusunda çok duyarl› oldu¤unu belirterek
sizlerine flöyle devam etti. "Türk Milletinin
flanl› tarihinde her zaman fiehitler var-

d›r.K›br›s’ta bizim verdi¤imiz flehitler yet-
memifl Anadolu’dan kardefllerimizin evlat-
lar› K›br›s’ta flehit olmufltur. Kucak kuca¤a
flehit olup toplu mezarlara konulmufllar-
d›r.Vatan tehlikeye girdi¤inde hepimizin
can› feda.Vatan bugün de maalesef d›fl
dünya taraf›ndan sar›lm›flt›r.Ver ver diyor-
lar, fakat al diyen yok.‹lk almak istedikleri
de K›br›s’t›r.Ben bunun için dolafl›yo-
rum.Bu gerçekleri söylemeye çal›fl›yo-
rum.fiehitlerimizin kemiklerini 

s›zlatamay›z.fiehitler ölmez, Vatan bö-
lünmez."Ayn› gün akflam yerel televizyon
kanal›nda canl› yay›na ç›kan say›n Cum-
hurbaflkan› Ay TV mercek program›nda 3
saat boyunca K›br›s ve Türkiye üzerine
oynanan oyunlar› anlatt›.

Ertesi gün Adnan Menderes Üniversitesi
kapal› spor salonunda halka aç›k konferan-
s›nda ise ellerinde Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti ve Türk bayraklar› olan iki
binden fazla dinleyicinin coflku ve sevgi
seliyle karfl›lanan DENKTAfi, iki saat sü-
ren konferans› s›ras›nda duygulu anlar ya-
flad› ve duygulu anlar yaflatt› ve sözlerini
flöyle bitirdi." fiimdi bizlere diyorlar ki;
Türk askeri adadan ç›ks›n.Türk askeri ada-
dan ç›karsa iki üç y›l sonra adada bir tek
Türk kalmaz.Türkiye de adaya müdahele
edemez.Bizler flansl› 

nesiliz.Çünkü fiehit kanlar›yla sulanm›fl
adaya Türk bayra¤›n›n çekildi¤i günleri
yaflad›k.Dedem mutsuz ölmüfltü.Çünkü
adadan askerlerimiz giderken, "gidiyorlar

ve bir daha geriye hiç
gelmeyecekler" demifl-
ti, ama geldiler.Bizler
de o mutlulu¤u yafla-
d›k.Fakat bu günlerde
uykular›m›z kaç›-
yor.Rüyalar›m›zda
Türk askerinin bayra-
¤›n› katlad›¤›n› ve fle-
hitlerin kemiklerini
torbalara doldurarak
geri döndü¤ünü görü-
yoruz.Buna asla mü-
saade etmeyiniz.Türki-
ye güçlüdür, kimse
Türkiye’yi adadan ç›-
karamaz.Yeter ki, Türk

hükümeti, K.K.T.C meclisi dimdik aya¤a
kalkarak duyursun.Bar›fl istiyoruz, kal›c›
bar›fl istiyoruz.Bunun temeli iki halk iki
devlettir.Kanla savafl meydanlar›nda geri
ald›¤›m›z vatan topraklar›, masa bafl›nda
teslim edilemez.K›br›s Türk’tür, Türk ka-
lacakt›r.Ne Mutlu Türküm diyene"

Konferans sonras›nda kendisine efe fesi
giydirilen Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
1. Cumhurbaflkan› Rauf DENKTAfi' a
Türk E¤itim-Sen Ayd›n fiube Baflkan› R›d-
van Naci DEVL‹ üzerinde "Gönlümüzün
Cumhurbaflkan› say›n Rauf DENKTAfi.
Ayd›n’› flereflendirmenize Ayd›n’l› ö¤ret-
menlerin duydu¤u minnetin an›s›na...say-
g›lar›m›zla" yaz›l› Türk E¤itim-Sen plake-
tini takdim etti.

Denktafl’a Ayd›n'da sevgi seli
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Sendikam›z taraf›ndan yolluk alamayan üyelerimizin ma¤duriyetlerinin giderilmesi ve
yolluk almalar› için aç›lan davalar sonucu konu Anayasa Mahkemesine kadar götürülmüfl
ve uzun bir hukuki süreçten sonra kazan›m elde edilmifltir. Anayasa Mahkemesinin karar›
duyurular bölümümüzde mevcuttur.

fiunu özellikle belirtmek isteriz ki; bu konuda verilen mücadele ve kazan›m sadece ve
sadece TÜRK E⁄‹T‹M-SEN’in çal›flmalar› neticesidir. Hiç kimse oturdu¤u yerden veya
hükümete payandal›k yapt›¤› yerden bu kazan›ma sahip ç›kmaya çal›flmamal›d›r. Çünkü
baz› çevreler taraf›ndan bu kazan›m› biz elde ettik diye gerçek d›fl› iddialarda
bulunulmaktad›r. 

Bu karar neticesinde yolluk alamayan bütün memurlar yoluklar›n› alabilecektir. Hay›rl›
olsun.

BUNDAN SONRA ‹ZLENECEK YOL NED‹R?

Anayasa Mahkemesi beklenen karar›n› aç›klad› ve istek üzerine atanan ile resen atanan
aras›nda ayr›m yap›lamayaca¤›na karar verdi. Bu karardan sonra tüm memurlar, bir yerden
baflka bir yere nakledilmeleri halinde yolluk alabileceklerdir. 

Bilindi¤i üzere 6245 say›l› Kanun de¤ifltirilerek 4969 say›l› kanun ç›kar›lm›fl ve bu
kanunun 10/1. maddesi ile  “ kendi yaz›l› talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak
üzere” ibaresi getirilmifl idi. 

Türk E¤itim Sen olarak açt›¤›z davalarda ibarenin Anayasaya ayk›r› oldu¤unu belirterek,
Anayasa Mahkemesine baflvurulmas›n› talep etmemiz üzerine,  6 ildeki ‹dare Mahkemeleri
bu talebimizi hakl› bularak, söz konusu hükmün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine
baflvurmufltu.

Bu baflvuru üzerine Anayasa Mahkemesi söz konusu ibarenin Anayasan›n 2. ve 10.
maddesine ayk›r› oldu¤una ve ‹PTAL‹NE karar vermifltir. 

Karar gerekçesinde flu ifadelere yer verilmifltir: 
“Nakil ifllemi sonucunda, görev yeri de¤iflen kamu görevlilerinin, maddi aç›dan belli bir

külfetle karfl› karfl›ya kalmalar› ve bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden
kaynaklanmas› nedeniyle, isteklerine dayal› olarak nakledilmifl bile olsalar, söz konusu
külfetin kamuca karfl›lanmas› icap etti¤inden, iptali istenilen kural, Anayasa’n›n 2.
maddesiyle ba¤daflmamaktad›r.

Öte yandan, Anayasa’n›n 10. maddesindeki “Kanun önünde eflitlik ilkesi” hukuksal
durumlar› ayn› olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli de¤il, hukuksal eflitlik
öngörülmüfltür. Eflitlik ilkesinin amac›, ayn› durumda bulunan kiflilerin yasalar karfl›s›nda
ayn› iflleme ba¤l› tutulmalar›n› sa¤lamak, ay›r›m yap›lmas›n› ve ayr›cal›k tan›nmas›n›
önlemektir. Bu ilkeyle, ayn› durumda bulunan kimi kifli ve topluluklara ayr› kurallar
uygulanarak yasa karfl›s›nda eflitli¤in çi¤nenmesi yasaklanm›flt›r.

Kendi yaz›l› talepleri üzerine nakledilen kamu görevlileri ile re’sen nakledilen kamu
görevlilerinin, nakil iflleminin hukuksal niteli¤i yönünden ve yer de¤ifltirmeye ba¤l› olarak
ödenen harc›rah bak›m›ndan, ayn› hukuksal konumda olduklar› kuflkusuzdur. Ayn›
hukuksal konumda olanlar aras›nda farkl› kurallar öngörülmesi Anayasa’n›n 10.
maddesindeki eflitlik ilkesine ayk›r›l›k oluflturur.

Aç›klanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’n›n 2. ve 10. maddelerine ayk›r›d›r.
‹ptali gerekir.” 

Yukar›da belirtilen gerekçede de belirtildi¤i üzere, HANG‹ SEBEPLE OLURSA
OLSUN, B‹R YERDEN BAfiKA B‹R YERE ATANAN MEMUR YOLLUK
ALAB‹LECEKT‹R. 

Anayasa Mahkemesinin karar› 5335 say›l› kanunun da Anayasaya ayk›r› oldu¤unu
ortaya koyan bir karard›r. 

Bilindi¤i üzere Anayasa Mahkemesinin yukar›da an›lan karar› Resmi Gazetede
yay›nlanmadan, 5335 say›l› kanun ç›kar›lm›fl ve iptal edilen hükme benzer bir hüküm
getirilmifltir. 

Anayasa Mahkemesinin yukar›da an›lan gerekçesi karfl›s›nda, 5335 say›l› kanunun 4.

maddesi ile getirilen hüküm de Anayasaya ayk›r› duruma düflmektedir. Çünkü 5335 say›l›
kanunun 4. maddesinde de ayn› hukuki statüde bulunanlara farkl› hükümlerin uygulanmas›
öngörülmüfltür. Bu nedenle söz konusu hüküm de Anayasaya ayk›r› duruma düflmektedir. 

Bu durumda tüm memurlar, bir yerden baflka bir yere nakledilmeleri halinde yolluk
alabilecektir.

Öte yandan daha önceden yolluk alamayanlar da yolluklar›n› alabilecektir. Bu konuda
çeflitli kararlar bulunmakla birlikte, Dan›fltay taraf›ndan verilmifl kararlara göre son befl y›l
içinde bir yerden baflka bir yere atan›p yolluk alamayanlar, müracaat etmeleri halinde
yolluklar›n› alabilecektir. 

Daha önceden bir yerden baflka bir yere atan›p ta yolluk alamayan memurlar, atamadan
sonra görev yapt›klar› okul ya da kurumlara bir dilekçe ile baflvuracaklar, yap›lan
baflvuruya olumsuz cevap verilmesi durumunda,  yollu¤un al›nabilmesi için dava
aç›lacakt›r.

Birden fazla atama ile yer de¤ifltiren memurlar, her bir atama için ayr› dilekçe
vereceklerdir. Her bir atama için ayr› dava aç›lacakt›r. 

‹lk atama ile atand›ktan sonra yolluk alamayanlar da Milli E¤itim Bakanl›¤›na
gönderilmek üzere, halen çal›flmakta olduklar› okula dilekçe verecekler, olumsuz cevap
verilmesi durumunda dava aç›lacakt›r. 

Dava açma süresi 60 gündür. Bu süre baflvuru dilekçesine verilen cevab›n, tebli¤inden
itibaren bafllamaktad›r.

Örnek dilekçeler, Anayasa Mahkemesine gönderme karar örne¤i ve Anayasa
Mahkemesi karar›  ektedir. 

…………………. OKULU – KURUMU MÜDÜRLÜ⁄ÜNE

KONU: 6245 Say›l› Harc›rah Kanununun 4969 say›l› kanunla de¤iflik 10 / 1. maddesinin
Anayasa Mahkemesi’nin 2004 / 54 E – 2005 / 24 K say›l› karar› ile iptal edilmesi
nedeniyle, …/ … / tarihli atama üzerine alamad›¤›m yollu¤un yasal faizi ile birlikte
taraf›ma ödenmesi talebidir. 

…………… ili …………. ‹lçesinde görevli iken …….. tarihli ve
….. say›l› atama ifllemi ile ……… ili …….ilçesine atand›m. Bu atama nedeniyle taraf›ma
yolluk ödenmedi. 6245 Say›l› Harc›rah Kanununun 4969 say›l› kanunla de¤iflik 10 / 1.
maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2004 / 54 E – 2005 / 24 K say›l› karar› ile iptal
edildi¤ini ö¤renmifl bulunmaktay›m.  Bu nedenle …/ … / tarihli ve … say›l›  atama
üzerine alamad›¤›m yollu¤un yasal faizi ile birlikte taraf›ma ödenmesi için gere¤inin
yap›lmas›n› sayg›lar›mla arz ederim. ../…/  

(‹lk atamalar için )
…………………. OKULU – KURUMU MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
( M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄INA GÖNDER‹LMEK ÜZERE)
KONU: 6245 Say›l› Harc›rah Kanununun 4969 say›l› kanunla de¤iflik 10 / 1.

maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2004 / 54 E – 2005 / 24 K say›l› karar› ile iptal
edilmesi nedeniyle, …/ … / tarihinde ilk atama ile atanmam üzerine alamad›¤›m yollu¤un
yasal faizi ile birlikte taraf›ma ödenmesi talebidir. 

…………… ili …………. ‹lçesinde ikamet etmekte iken ……..
tarihli ve ….. say›l› ilk atama ifllemi ile ……… ili …….ilçesine atand›m. Bu atama
nedeniyle taraf›ma yolluk ödenmedi. 6245 Say›l› Harc›rah Kanununun 4969 say›l› kanunla
de¤iflik 10 / 1. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2004 / 54 E – 2005 / 24 K say›l› karar›
ile iptal edildi¤ini ö¤renmifl bulunmaktay›m.  Bu nedenle …/ … / tarihli ve … say›l› ilk
atama üzerine alamad›¤›m yollu¤un yasal faizi ile birlikte taraf›ma ödenmesi için
gere¤inin yap›lmas›n› sayg›lar›mla arz ederim. ../…/  

Türk E¤itim-Sen Konya flubeleri taraf›ndan Ö¤retmenlikte Kariyer Basamaklar› Yükselme S›nav›-
na haz›rl›k amac›yla kurs aç›ld›. Konya merkez ilçelerde, köy ve kasabalarda görev yapan 260 Türk
E¤itim-Sen üyesi ö¤retmenin kat›ld›¤› kursa ilgi büyüktü. 

Bir aç›klama yapan Türk E¤itim-Sen Konya 1 No’lu fiube Bafl-
kan› Tanfer ATA flunlar› flöyledi: “Sendikac›l›k ad›na böyle bir
haz›rl›k kursu açarak üyelerimize farkl› bir hizmet vermekten
gurur duyduk. Üyelerimizle övünüyoruz. Her ne kadar Kariyer
Basamaklar›nda Yükselme S›nav› ile ilgili yasal düzenleme ko-
nusunda mücadelemiz devam ediyorsa da, gelecekte üyeleri-
mizin ma¤dur olmamas› için bu kursu gerçeklefltirdik. Üyeleri-
mizin gayretlerini gördükçe mutlu olduk. Umuyoruz ki, Milli
E¤itim Bakanl›¤›’da konuyla ilgili yanl›fllar›, eksiklikleri, hukuk-
suzluklar› en k›sa zamanda giderir ve e¤itim çal›flanlar›m›z
emeklerinin karfl›l›¤›n› al›r.” 

Konya 2 No’lu fiube Baflkan› Sadi ER‹fi de, flöyle konufltu:
“Amac›m›z sadece ücret sendikac›l›¤› yapmak de¤il, ayn› zamanda üyelerimizi mesleki

aç›dan gelifltirmeye yönelik hizmetleri sunabilmektir. Kursa kat›lan ö¤retmenlerimizin kendini ge-
liflmeye çal›flt›¤›na tan›k olmak bizleri cesaretlendirdi. Bundan böyle üyelerimizin geliflimine yönelik
kurslar açmaya devam edece¤iz. Hatta ilerleyen günlerde hizmetli üyelerimizi Görevde Yükselme
S›nav›’na haz›rlamak amac›yla kurs bafllataca¤›z.”

Konya’da kariyer için haz›rl›k kursu

SEND‹KAMIZDAN 

B‹R KAZANIM DAHA Herkes yollu¤unu alacak
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Son günlerde fiemdinli de baflla-
y›p artarak yayg›nlaflt›r›lmaya ça-
l›fl›lan bölücü kalk›flma Türk mil-
letinin sabr›n› tafl›rma noktas›na
gelmifltir. Orta da uluslararas›
güçlerin de parma¤› olan büyük
bir senaryo ve tezgah vard›r. fiem-
dinli, Yüksekova ve Hakkari de
yaflanan olaylar karfl›s›nda so¤uk
kanl›l›¤›n› ve sükunetini  devam
ettiren aziz milletimizin bu sessiz-
li¤i ne yaz›k ki, fler odaklar›n› da-
ha çok cesaretlendirmifl yetkili
makamlar› ise rehavete sürükle-
mifltir. 

Aziz Milletimizin bu sessizli¤i,
onun duyars›zl›¤›ndan de¤il, yüce
Türk Devletine ve yetkili kurum-
lar›na duymufl olduklar› güvenden
kaynaklanmaktad›r. Ancak görü-
nen odur ki, bölücüler az›tt›kça
az›tmak da, sorumluluk makam›n-
daki yetkililerin ise duyars›zl›¤›
devam etmektedir. 

fiimdi sormak istiyoruz 
-Günlerdir 72 k›s›m tekmili bir-

den oynanan bu ihanet oyununu
Türk Milleti daha ne kadar seyret-
mek zorunda kalacakt›r?

-Her gün Yürekleri da¤layan,
ocaklar› söndüren flehit cenazeleri
daha kaç ocak söndürüp kaç yüre-
¤i da¤layacakt›r? 

-Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n sembolü
flanl› bayra¤›m›z yak›l›rken, çoluk
çocu¤un elinde paçavralar gezdi-
rilirken daha ne kadar özgürlükten
ve insan haklar›ndan bahsedile-
cektir?

-Devletin temsilcileri olan  Kay-
makam›, Savc›s›y›, Polisi ve As-
keri istemezükcü çapulcular daha
ne kadar tam tam ç›¤l›klar› ile ta-
ciz edecekler, bunun karfl›l›¤›nda
ise iktidar sahipleri daha ne kadar
sesiz kalacakt›r ? 

-Baflbakan› döviz ile protesto et-
ti¤i için hakk›nda dava aç›lanlar
bir tarafta iken,  bu hainler daha
ne kadar masum birer hak aray›c›-
s›  gösterilecektir?

-Okullar boflalt›l›p isyan prova-
lar› yap›l›rken, flehit kanlar› oluk
oluk akarken, iktidar  sahipleri
aziz Türk Milletine daha ne kadar
“Ülke de istikrar devam ediyor”
sözleri söyleyeceklerdir.

-Bu yaflananlar dünyada ve
özellikle demokrasi ve insan hak-
lar› sembolü AB üyesi  hangi ba-
¤›ms›z, özgür, egemen ülkede
hofl görülmektedir ki, biz de sa¤-
dan soldan sözde ayd›nlar ve ifl-
birlikçiler taraf›ndan sürekli hofl
görülmesi istenmekte ve Devletin
eli kolu ba¤lanmaktad›r?

-Bu yaflananlar› nereye do¤ru

gitti¤ini görmek ve anlamak için
yetkili makamda oturanlar daha
ne kadar bekleyecektir. Bu bekle-
yiflin sebebi e¤er gaflet de¤ilse
nedir?

fiemdinli de yaflanan hadise lo-
kal olarak yarg›ya intikal ettiril-
mifltir. E¤er suçlular varsa gerekli
yasal ifllemler yap›lacakt›r. Bu lo-
kal hadiseden hareketle Mehmet-
çi¤in 30 y›ld›r orada vermifl oldu-
¤u üstün mücadele bir anda yerli,
yabanc›, bölücü, sa¤dan soldan
sözde ayd›nlar ve ifl birlikçiler ta-
raf›ndan kara propaganda ile yok
say›lmaya, top yekün güvenlik
güçlerimiz askeri, polisi, korucusu
ile suçlu ilan edilmeye çal›fl›lmak-
tad›r. Ancak günefli balc›k da s›-
vamayacak, bölücüler hak etti¤i
cezay› bulacakt›r.

Ülkemizde, ne Çerkez sorunu,
ne Manav sorunu, ne Türkmen so-
runu, ne Laz sorunu, ne Avflar so-
runu, ne Yörük, ne Boflnak soru-
nu, ne Çeçen sorunu,ne Zaza so-
runu ve ne de Kürt sorunu vard›r.
Ancak ve ancak yüz y›llard›r içle-
rinde biriktirdikleri kini kusmak
için sürekli f›rsat kollayan, hangi
ideolojiden olursa olsun, bölücü
terör sorunu vard›r.

Türk E¤itim-Sendikas› tüzü¤ü-
nün 3. maddesinde sendikan›n
amac›n› “Anayasada ifadesini bu-
lan Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlü¤ü........... için
çaba gösterir” denilmektedir. Yani
biz diyoruz ki, binlerce y›ld›r
Türk vatan› olmufl ve vatan›n›n
her kar›fl› flehit kanlar›yla sulan-
m›fl bu topraklarda Türk Devleti-
nin ve milletinin bekas›  ve bölün-
mez bütünlü¤ü için mücadele et-
mek, her Türk e¤itimcisinin ve
bizlerin öncelikli amac›d›r. Kurtu-
lufl savafl›yla Mustafa Kemal ön-
derli¤inde  SEVR dayatmalar›n›
nas›l ki, buruflturup iflgalcilerin
yüzüne f›rlatt› isek; bugün de
Türk milleti, yeni SEVR’leri bize
dayatan iç ve d›fl mihraklara ayn›
cevab› ayn› kararl›l›kla verecektir.
Bundan hiç kimsenin flüphesi ol-
mamal›d›r. Biz  e¤itimciler de
bunun  önderi  olaca¤›z. 

Bu geliflmeler hiç hayra delalet
de¤ildir. Nereye gitti¤i apaç›k gö-
rülmekte. Ancak ne yaz›k ki, hü-
kümet edenler sorumlulu¤unun
gere¤ini yerine getirmemektedir-
ler. Biran önce Bakanlar Kurulu
Hakkari’ de toplanmal› Milli Gü-
venlik Kurulu ise ola¤an üstü bir
araya gelmelidir. 

‹hanete kim dur diyecek?
Y.Selçuk Türko¤lu

Türk E¤itim-Sen
Bursa 2 No’lu fiube Baflkan›

Oturdum
Nemrut’un bahts›z taht›na
Seyreyledim 
Put misali da¤lar›
Keflke,
‹man düflseydi aciz baht›na
Ne olurdum
Düflürseydin gözündeki a¤lar›
O zaman
Sevensiz ölmezdin
Belki,
Kefensiz gömülmezdin...
Oturdum da
Nemrut’un bahts›z taht›na
Seyreyledim 
Güneflin flevkle bat›fl›n›
Sadece ben gördüm
Batarken kafllar›n› çat›fl›n›
Duymad›
Ruhu Nemrutlar 
Duymad›, Nemrut’taki putlar...

Oturdum da 
Nemrut’un bahts›z taht›na
Seyreyledim heykellerini
Ak›beti senden beter
Bu anlams›z tap›nak
Seni tarife yeter
Sadece ben gördüm
Kölelerin gözü yafll› nakfl›n›
Sadece ben gördüm
Nak›fllar›n tafllar› yak›fl›n›
Ve...
Bir vaveyla koptu tafllardan
Az çekmemiflti tafllar
Zulmün tap›na¤› bafllardan
Bense,
‹zin dileniyordum,
Bir zulümkara ac›mak için
Gözümdeki yafllardan
...
Oturdum da
Nemrut’un bahts›z taht›na
Seyreyledim 
Güneflin tatl› bat›fl›n›
Anlad›m o an
Tefekkürün iman›ma iman kat›fl›n›
Ve anlad›m ki
Her flevkin bir udu
Her devrin bir Nemrut’u
Var...

...
Oturdum da
Nemrut’un bahts›z taht›na
Seyreyledim, 
Ziyaretçileri 
Kör, ruhsuz, sa¤›r ve etten
Ve bin k›ssa ç›kard› ruhum
Bu negatif ziyaretten...
...
Oturdum da
Nemrut’un 
Bahts›z taht›na
Seyreyledim
Günefl, da¤lar›n aras›ndan düflüyordu
Bu ruhsuz mabette
‹man›m üflüyordu
Yüzümü yal›yordu karanl›k bak›fllar 
Her heykelde 
Herkes kendini buluyordu
Bahaneydi 
Heykeldeki müthifl nak›fllar...

Son bulurken bu negatif ziyaret
Anlad›m,
Rab istemezse
Topuklara bile ulaflmaz hidayet...
...
Oturdum da
Nemrut’un bahts›z taht›na
Seyreyledim 
Kendimi
Bir heykelin donuk göz bebeklerinde 
Ç›karken bu yüksek tap›na¤a
Duygular›m› b›rakm›flt›m
Da¤›n eteklerinde 
Öpüp sallarken ellerimi günefle
Heykeller de gömülürken karanl›¤a 
Sebepsiz,
Gönlüm oldu pür nefle...
Kalkarken
Nemrut’un bahts›z taht›ndan 
Yüre¤im iki burkuntuya esir,
Ruhu yücelememifllere feryat
Biri de
Sorulmayan halimdi
Heyhat...

29 MAYIS NEMRUT DA⁄I
Ali BEKTAfi

fiiir Yar›flmas›’nda seçici kurul taraf›ndan birincili¤e lay›k görülen fliir;

B‹R NEGAT‹F Z‹YARET‹N ANATOM‹S‹

BEN Ö⁄RETMEN‹M
MEMLEKET‹M‹N ÇORAK

TOPRAKLARINDA
YABAN GÜLLER‹, DA⁄ KARANF‹LLER‹

YET‹fiT‹REN
KÖY Ö⁄RETMEN‹Y‹M.
BEN‹M SINIFIMDA
KL‹MALAR, OTOMAT‹K PARFÜMLER

YOK.
BEN‹M SINIFIM Ö⁄RENC‹LER‹M‹N NEFES‹

‹LE ISINIR
KOKUMUZ ‹SE TER‹M‹ZD‹R.
BEN KÖY Ö⁄RETMEN‹Y‹M
ÇOCUKLARIM ÜfiÜMES‹N D‹YE KEND‹M‹

YAKARIM
BEN KÖY Ö⁄RETMEN‹Y‹M
BAYRA⁄IM ‹NMES‹N D‹YE 
GÖNDERE ÇEK‹L‹R‹M.
BEN Ö⁄RETMEN‹M
HAKKAR‹’DE, VAN’DA, D‹YARBAKIR’DA 
‹ZM‹R’DE, ‹STANBUL’DA, ANKARA’DA
fiEH‹RDE, ‹LÇEDE, KÖYDE
BEN Ö⁄RETMEN‹M
ÇATISIZ OKULDA, CAMSIZ SINIFTA
BEN Ö⁄RETMEN‹M
S‹LAH ÇEKEN‹ DE, Ç‹ÇEK VEREN‹ DE

SEVER‹M.
TIPKI VATAN TOPRA⁄I G‹B‹
DA⁄INDA, BA⁄INDA

TIPKI BAYRA⁄IM G‹B‹
BEYAZINI DA, ALINI DA
TIPKI Ç‹ÇEK G‹B‹
D‹KEN‹N‹ DE, KOKUSUNU DA SEVER‹M
BEN Ö⁄RETMEN‹M
ALMASAMDA EME⁄‹M‹N KARfiILI⁄INI
VERMEYENLERE ‹NAT
BEN Ö⁄RETMEN‹M
BEN‹,
Ö⁄RETMEN, UZMAN Ö⁄RETMEN,

BAfiÖ⁄RETMEN
KADROLU, SÖZLEfiMEL‹ D‹YE

BÖLENLERE ‹NAT
BEN Ö⁄RETMEN‹M
DEMOKRAS‹Y‹M, CUMHUR‹YET‹M
ATATÜRK’ÜN ‹LKELER‹Y‹M
‹NKILAPLARIYIM
BEN Ö⁄RETMEN‹M
YÜZÜME BAKTI⁄INDA
KEND‹N‹ GÖRÜRSÜN
ÇÜNKÜ BEN BABAYIM, ANAYIM
ALNIM AÇIK, YÜZÜM AK
‹NANMAZSAN ATATÜRK’E BAK.

MEHMET KARABEK‹R

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN 
KÜTAHYA fiUBE BAfiKANI

Ben ö¤retmenim
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Dokuz Eylül Üniversitesi 2005 Ekim Dönemi Kurum ‹dari Kurul Toplant›s› Yap›ld›
4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu ile Ku-

rum ‹dari Kurullar› çal›flma usul ve esaslar›na iliflkin yönet-
melik hükümleri uyar›nca  Kurum ‹dari Kurulu, Kurum ‹fl-
veren veren vekilleri, Rektör Yrd.
Prof. Dr. Ömür N.T‹MÜRCAN-
DAY ÖZMEN, Hastane Baflhekimi
ve E¤itim Bilimleri Enstitüsü Müdü-
rü Prof. Dr. Sedef  G‹DENER, Ge-
nel Sekreterlik Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Ayflegül ERALTU⁄,
Uzman Fulya TANTAfi ( kat›lmad›
) ve Türk E¤itim Sen ‹zmir 1 No’lu
fiubesini temsilen ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi, Kamu Maliyesi,
Mali ‹ktisat Anabilim Dal› Baflkan›
ve Bafl Temsilci Prof. Dr. Fevzi

DEVR‹M, ‹flyeri Temsilcisi Prof. Dr.    
Bülent BALO⁄LU ( ‹lahiyat Fakültesi), Ö¤renci ‹flleri

fiube Müdürü ve ‹flyeri Temsilcisi Nedim MERCAN, ‹flyeri
Temsilcisi Tekniker Mahmut YÜK-
SEK, fiube Teflkilat Sekreteri Necdet
BALPINAR ile Türk E¤itim Sen ‹z-
mir 1 No’lu fiube Baflkan›  Sami ÖZ-
DEM‹R, Üniversiteler Aras› Kurul
Baflkan› ve D.E.Ü.  Rektörü Prof. Dr.
Emin ALICI’n›nda kat›l›mlar› ile
Rektörlük binas›nda toplant› gerçek-
lefltirilmifltir.

Toplant› sonucunda D.E.Ü. Türk
E¤itim-Sen  temsilcilerinin teklif etti-
¤i gündem maddelerinin kurulda gö-
rüflülmesi kabul edilmifltir.   

Ele ald›¤› her meseleye ayak üstü ve
aspirin yöntemiyle kanser tedavi etmek
gibi geçici çözümler üretmeyi politik bir
prensip haline dönüfltüren Hük�met flim-
di de ayn› yöntemi üniversite sorununun
çözümünde denemeye girifliyor. 

Konunun özü k›saca flu: Türkiye’de
mevcut üniversiteler çözülmemifl sorun-
lar›n›n alt›nda ezile ezile dibe vururken,
15 ilde 15 yeni üniversite kurulmas›n›n
ön aflama haz›rl›klar› bitirilmifl durumda
ve öyle anlafl›l›yor ki bu h›zla dahas› da
gelecek; belki bir o kadar daha yeni üni-
versite  aç›lacak.

Bir kere daha ve vurgu ilke belirtelim
ki, gerçekten de mevcut üniversiteleri-
miz, çözülmemifl sorunlar›n›n alt›nda
ezile ezile dibe vurmak s›n›r›na gelmifl
bulunmaktad›rlar. Çok k›saca söylene-
cek olursa: Toplam millî gelir içerisinde
genel olarak e¤itim ve ö¤retime ve özel
olarak da yüksek ö¤retime ayr›lan pay
hâlâ üçüncü dünya ülkelerinin bile ço¤u-
nun gerisinde kalmaya devam etmekte-
dir.  Buna karfl›l›k durmadan ayn› miktar
gelir ile yeni üniversiteler aç›lmakta,
mevcut üniversitelerin de ö¤renci yükü
büyütülmektedir. Hük�met taraf›ndan
bilimsel araflt›rma imkânlar›nda difle do-
kunur hiç bir ilerleme temin edilmemek-
te, ö¤retim üyeleri kendi imkânlar› ve
özverileriyle ne yapabilirlerse onunla ye-
tinmek durumunda kalmaktad›rlar. Bina,
derslik, kütüphane, laboratuar ve benzeri
fizikî alt yap›lar yetersizli¤ini korumaya
devam etmektedir. ‹stanbul gibi, büyük
bir depremin a¤z›nda bulunan en büyük
ilimizdeki üniversite binalar›n›n ço¤u,
a¤›r derecede risk alt›nda bulunmaktad›r-
lar. Ö¤retim elemanlar›n›n ücretleri sefa-
let düzeyinin alt›nda kalmaya devam et-
mektedir. Mezun olan gençlerimiz iflsiz
kalmakta, yüksek tahsilli iflsizler ordusu
bir ç›¤  gibi büyümektedir. 

Ancak bütün bunlara gözlerini ve ku-
laklar›n› kapayan 59.hük�met, eldekile-
rini bir hal yoluna koymadan yeni üni-
versiteler açmaya haz›rlanmaktad›r. Bu
ise yeni sefaletler ve s›k›nt›lardan, yeni
iflsizler ordusundan ve toplumumuzun
aldat›lmas›ndan baflka bir anlam tafl›ma-
yacakt›r.

‹flte flimdi hük�metimiz, bu ucuz yol-
dan sorun çözme konusunda keflfetti¤i
yeni bir ucuz yol ile daha karfl›m›za ç›k-
m›fl bulunmaktad›r: ROTASYON!

Bas›ndan edinilen bilgilere göre, Millî

E¤itim Ba-
kan› Hüse-
yin Çelik,
geçti¤imiz
Perflembe
günü yap-
m›fl oldu¤u
bir aç›kla-
mada, Türkiye’de yaklafl›k 11 bin 216
profesör ve 5 bin 229 doçent oldu¤unu
ve bu toplam 16 bin 216 profesör ve do-
çentin 10 bin 95’inin Ankara, ‹stanbul ve
‹zmir’de olmak üzere üç büyük ilde ça-
l›flt›klar›n› bildirdi. Yüksek ö¤renimdeki
ö¤renci say›s›n›n Türkiye genelinde 1
milyon 941 bin 47, bu üç ilde ise 428 bin
604 oldu¤unu belirterek, “Büyük flehir-
lerde öyle fakülteler var ki hocalara ders
yok. Bir kürsüde 8-10 profesör var di¤er
üniversitelerde yok. Bu bir çarp›kl›k. Bu
çarp›kl›k da giderilebilir” diye konuflan
ve bundan sonra sözü Rotasyon’a getiren
Bakan Çelik, bir akademisyenin devlete
ve kamuya maliyetini gündeme getire-
rek, “Kamuya olan borcunu ödemek için
bu ö¤retim üyeleri Erzurum’un fienka-
ya’s›nda Van’›n Bahçesaray’›nda iki y›l
çal›flabilir” dedi. 

Say›n Çelik görünüflte hakl› gibi dur-
maktad›r; ancak konunun detay›na biraz
inilmekle dahi meselenin ele  al›n›fl›nda-
ki zihniyet sakatl›¤› hemen kendisini ele
vermektedir.

fiöyle ki:
Say›n Çelik, öyle anlafl›l›yor ki, siya-

setçi ve Bakan oldu¤u tarihten beri, bir
akademisyen oldu¤unu unutmaya ve
üniversitenin de ilk ve orta ö¤retim gibi
bir kurum oldu¤unu düflünmeye baflla-
m›fl bulunmaktad›r. Çünkü ifadelerinden
anlafl›ld›¤›na göre, Say›n Bakan, üniver-
sitenin sadece “ders verilen” bir bilgi ak-
tarma kurumu oldu¤unu kabul etmifl gö-
rünmektedir. E¤er  mesele bu kadar basit
bir düzeyde ele al›nacak olursa o zaman
kendileri hakl› olurlar; ama unuttuklar›
taraf fludur ki, üniversite her fleyden önce
bilimsel araflt›rma kurumudur. Bu itibar-
la, akademisyenler ilk ve orta ö¤retim
ö¤retmenleri gibi bir bölgeden bir baflka
bölgeye ders vermek üzere tayin edile-
mezler veya gitmeye zorlanamazlar.
Kald› ki bugüne kadar “uçan profesör”
olarak karikatürize edilen bu yöntemle
hiçbir ciddî sonuç al›namad›¤›n› da her-
kes bilmektedir, ama anlafl›lan Say›n Çe-

lik hariç.
Ger-

çekte ül-
kemizin
üniversi-
te prob-
lemini
çözme-

nin yolu, hiçbir ciddî alt-yap›s› haz›rlan-
madan, mezunlar›n›n istihdam alanlar›
ve ifl bulma imkânlar› hesaba kat›lma-
dan, süratle yeni ve daha kaliteli ö¤retim
eleman› yetifltirmeye yönelik tedbirlere
gidilmeden, ö¤retim elemanlar›n›n aka-
demik çal›flma ve geçim flartlar›n› dünya
standartlar› düzeyine ç›karmadan, evvel-
ce ortaokul ve lise açarken baflvurulan
“bir müdür bir mühür” prensibi gibi bir
prensibe baflvurmak, “Uçan Profesörler”
veya “Göçmen Profesörler” ile iflin hal-
ledebilece¤ini düflünmek sadece seçme-
nin ve gençlerimizin gözünü boyamak
demektir.

Üniversite sorununun kal›c› ve sa¤l›kl›
çözüm yolu da, her ciddî sorunun kal›c›
ve sa¤l›kl› çözüm yolu gibi katiyen k›sa
vadeli ve basit olmayan, meflakkatli,
uzun ve pahal› bir yoldur.

Bu noktada,  Türk E¤itim-Sen olarak
bildirmek isteriz ki:

Yeni üniversitelerin akademik personel
ihtiyac›, tafl›ma su ile de¤irmen çevirmek
yöntemi demek olan Rotasyon ile çözü-
lemez. 

Çünkü bu yöntem, ilk olarak, r›zaya
de¤il zora dayal› oldu¤u için demokratik
teamüllere ayk›r›d›r. 

‹kinci olarak da beklenenin aksine,
olumsuz ve hattâ zararl› sonuçlar ver-
mektedir. Kendilerinin as›l görev yerle-
rinden kopar›ld›klar›n› ve rotasyona zor-
land›klar›n› düflünen, bütün yerleflik dü-
zenleri bozulan ve psikolojileri rahats›z
olan ö¤retim üyeleri gittikleri yerde bir
an önce as›l görev yerlerine dönmeyi
beklemekte ve verimsiz çal›flmaktad›rlar. 

Üçüncü olarak, vak›f üniversitelerinin
iyice ço¤ald›¤› ve yetiflmifl ö¤retim ele-
manlar›n› transfer etmek için f›rsat kolla-
d›¤› böyle bir ortamda bu zorlama karar,
devlet üniversitelerinden kaç›fl› h›zland›-
racak ve böylelikle daha da kötü bir so-
nuca yol açacak, üniversitelerimizin top-
lam ö¤retim eleman› aç›¤› daha da büyü-
yecektir. 

Dörüdüncü olarak, bunlara ilaveten,
yeni aç›lacak üniversitelerin alt-yap› yet-

mezli¤i ve benzeri sebepler yüzünden
ö¤retim kalitesi de düflece¤i için mezun-
lar›n›n ifl bulma imkânlar›, zaten yüksek
tahsilli iflsizlerin ç›¤ gibi büyüdü¤ü ve
ekme¤in aslan›n a¤z›nda oldu¤u bu or-
tamda iyice zorlaflacak, sözün k›sas›,
gençler ve onlar›n aileleri, pek fazla bir
de¤er tafl›mayan diplomalarla aldat›lm›fl
olacaklard›r.

Yine Türk E¤itim-Sen olarak bildir-
mek isteriz ki; durdurulamayacak bir fle-
kilde yeni üniversite açma hevesine ka-
p›lm›fl olan Hük�met, hiç olmazsa, hoca-
lar› üniversitelere tafl›maktansa, en az›n-
dan birkaç y›l süre ile, ö¤rencileri üni-
versitelere tafl›mal›d›r. Halen de kullan›l-
makta olan bu yöntemin özü fludur: Ku-
rulan yeni bir üniversitenin ö¤rencileri,
kendi üniversitelerinin bütün noksanl›k-
lar› giderilinceye kadar bir baflka üniver-
sitede ö¤retimlerini almakta ve böylelik-
le hem onlar, nispeten yerleflmifl bir üni-
versitede tahsillerini yapt›klar› için  daha
iyi bir e¤itim-ö¤retim görmüfl olmakta-
d›rlar ve hem de bu arada, yeni üniversi-
tenin de fiilen ö¤rencisi olmad›¤› için ih-
tiyaçlar›n› gidermesi ve alt-yap› noksan-
l›klar›n› ikmal etmesi de daha kolay ol-
maktad›r.

Di¤er bir çözüm yolu da, doktoras›n›
tamamlam›fl ö¤retim elemanlar›n›n, ‘’as-
ker ö¤retmenler’’de oldu¤u gibi; Milli
Savunma Bakanl›¤› ile iflbirli¤ine gidile-
rek belirli bir düzen içinde ö¤retim üyesi
ihtiyac› bulunan il ve ilçelere askerlik
hizmeti karfl›l›¤› görevlendirilmesidir.

Bir de, gerekli bir baflka yol, en az›n-
dan, bundan sonra, yeni yeni  üniversite-
ler açarak daha a¤›r yükler alt›na girmek
yerine, mevcut üniversitelerde, ders üc-
retlerini daha da cazip hale getirerek
‹kinci Ö¤retimin desteklenmesi olmal›-
d›r. 

Ancak, bütün bunlar›n yan›nda, mutla-
ka ve mutlaka, yüksek ö¤retime ve bi-
limsel çal›flmalara büyük kaynaklar ay-
r›lmas›, yeni ö¤retim elemanlar›n›n ye-
tifltirilmesi ve ayr›ca, yüksek tahsil genç-
li¤inin istihdam sorunun kal›c› ve sa¤l›k-
l› bir flekilde çözülerek beyaz yakal› ifl-
sizler ordusunun eritilmesi gerekmekte-
dir. Yoksa tekrar belirtmek isteriz ki, bu
gibi palyatif tedbirler sadece mevcut so-
runu büyütecektir; daha fazlas› de¤il.

Üniversite sorununun çözüm yolu “Rotasyon” de¤ildir

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

fiube Baflkan›
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Say›n Hüseyin Çelik mi do¤ru
MEB’in istatistikleri mi?

Türk E¤itim-Sen Kayseri 2 No’lu fiube 
“fiehit Ö¤retmenler” foto¤raf sergisi düzenledi

24 Kas›m ö¤retmenler günü nedeniyle Türk
E¤itim Sen Kayseri 2 No’lu fiubetaraf›ndan
Meydan Park›nda, fiehit Ö¤retmenler an›s›na
fiehit ö¤retmeninfoto¤raf›yla birlikte k›sa öz
geçmiflini içeren bir sergi aç›ld›. Parkiçindeki
a¤açlara flehit ö¤retmenlerin foto¤raflar› as›l›rken,
sergideki resimler vatandafllar› duyguland›rd›.
fiehit ö¤retmenler foto¤raf sergisi aç›l›fl›na
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri il Baflkan›
Mustafa ARSLAN Türk Sa¤l›k-Sen
Baflkan› Ünal POLAT, Türk
Tar›m Orman-Sen 16 No’lu
fiube Baflkan›Fikret ÖZCAN,
Türk Ulafl›m-Sen Kayseri fiube
Baflkan› Süleyman ATICI,
TürkHaber-Sen Kayseri fiube
Baflkan› ‹smet NACAR, Türk E¤itim-
Sen 2 No’lu fiubeyönetim Kurulu üyeleri ve
vatandafllar kat›ld›. 

Aç›l›flta söz alan flube Baflkan› Ali ‹hsan

ÖZTÜRK ‹l Milli E¤itim Müdürü Erdo¤an
AYATA’y› elefltiri ya¤muruna tuttu. Ayata’n›n
e¤itim çal›flanlar›n›n durumundan
habersizoldu¤unu iddia eden Öztürk “Baflak
p›nar’daki kömürlükte duran ö¤retmenlerin

halini görmüyorsun, flehit ö¤retmenler foto¤raf
sergisine gelmiyorsun” dedi. Ayr›ca Valilik ve ‹l
milli E¤itim Müdürlü¤ünün  fiehit Ö¤retmenler

Foto¤raf sergisi duyurusunu yapmad›klar›n›
bir çifte standartla karfl› karfl›ya kald›klar›n›,

bir baflka sendikan›n futbol turnuvas›n›n
duyurusu yap›l›rken, kendi etkinliklerine
bir ambargonun konuldu¤unu belirtti.

Daha sonra Emekli olan üyelere teflekkür
belgesi ile plaketler takdim edildi. Türk E¤itim-

Sen Kayseri 2 No’lu fiube E¤itim ve Sosyal ‹fller
Sekreteri Recep YA⁄AR, Mali Sekreter
Abdurrahman F‹L‹Z’in yazm›fl
oldu¤uö¤retmenim adl› fliiri okudu, okunan fliir
duygulu anlar›n yaflanmas›na vesile oldu.

Milli E¤itim Bakan› Sn. Hüseyin
ÇEL‹K okullara gönderdi¤i yaz›l›
aç›klamada (ayn› zamanda Bakanl›-
¤›n sitesinde), ö¤retmenlerin çal›flma
saatlerinin baz› sendikalar taraf›ndan
çarp›t›ld›¤›n› iddia etmektedir.

23 Kas›m Tebeflir B›rakma Eyle-
minde ülke genelinde yapt›¤›m›z ba-
s›n aç›klamalar›nda, ö¤retmenlerin
y›ll›k çal›flma süresinin 1840 saat ol-
du¤unu aç›klam›flt›k. Sn. Bakan bu
rakam›n yanl›fl oldu¤unu, bir ö¤ret-
men haftada 30 saat derse girse bile
180 x 30 = 1080 saat derse girebile-
ce¤ini ifade etmifltir. 

Halbuki, 1840 saat ö¤retmenin net
derse girdi¤i süre olarak aç›klanma-
m›fl, y›ll›k çal›flma süresi olarak
aç›klanm›flt›. Türk E¤itim-Sen ola-
rak bu konudaki kayna¤›m›z

OECD'nin web sitesi olmufltur.
www1.oecd.org adresinde Türkiye-
de ilkö¤retimde ö¤retmenlerin y›lda
1840 saat çal›flma yapt›¤› aç›klan-
m›flt›r. OECD'nin söz konusu sitesi-
nin SOURCES(Kaynaklar) bölümü
incelendi¤inde bu bilgilerin kendile-
rine M.E.B, ÖSYM, YÖK taraf›n-
dan verildi¤i görülmektedir. 

1840 saat tespiti Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›n›n ortaya koydu¤u rakamd›r.
Bu tespit ayn› sitede "Total Statutory
Working Time in Hours" bafll›¤› al-
t›nda verilmifltir.

Türk E¤itim-Sen verdi¤i bilgileri
"Sorumlu Sendikac›l›k" anlay›fl› ge-
re¤i ciddi araflt›rmalara ve sa¤lam
kaynaklara dayanarak vermektedir.
Say›n Bakan'a da ayn› fleyi tavsiye
ediyoruz.

Milli E¤itim Bakan› Göreve geldi¤i gün-
den beri E¤itim Çal›flan›na maddi olarak bir
fley kazand›rmad›¤› gibi sosyal haklar aç›-
s›ndan da sürekli hak kayb› söz konusu ol-
mufltur.

Yap›lan icraatlara bak›ld›¤›nda bir ço¤u
mahkemelerce iptal edilmifltir.

Türk E¤itim-Sen’in müracaat› sonunda
müdür atamalar›ndaki mülakat iptal edilir-
ken Milli E¤itim Bakanl›¤› bunun yerine
befl y›l›n› dolduran müdürlere “ rotasyon”
getirmifl, büyük bir haks›zl›¤a ve hukuksuz-
lu¤a sebep olan bu yönetmelik de Dan›fltay
taraf›ndan iptal edilmifltir. ‹ptal karar›na
ra¤men hukuksuz atamalar hala devam et-
mektedir. Son ald›¤›m›z haberde de Dan›fl-
tay’›n iptal karar›na ra¤men ‹stanbul’da
oniki Endüstri Meslek Lisesi müdürünün
yerleri de¤ifltirilmifltir. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› Kariyer Basamakla-
r› diye okullarda huzursuzlu¤a, ayr›mc›l›¤a
sebep olacak bir sistem getirmifl, Bültenle-
rimizde böyle bir ayr›mc›l›¤›n Türk E¤itim
Sistemine bir faydas› olmayaca¤›n›, ç›kar›-
lan yönetmelikteki 2 ve 3 y›ll›k mezunlar›n
s›nava al›nmay›fllar›n›n, s›nav soru sistemi-
nin adaletsizlik oldu¤unu, dolay›s›yla bu yö-

netmeli¤in iptal edilebilece¤ini söylememi-
ze ra¤men Milli E¤itim Bakanl›¤› s›navda
›srar etmifltir. Türk E¤itim-Sen’in müracaat›
üzerine Dan›fltay yürütmeyi durdurmas›na
ra¤men, s›nav› erteleyip 2 ve 3 y›ll›k me-
zunlar›n müracaat›n› ald›ktan sonra s›nav›
adaletli bir flekilde yapmas› gereken bakan-
l›k s›nav› yaparak büyük bir kargaflaya se-
bep olmufltur. 

K›smi zamanl› sözleflmeli ö¤retmenler
konusunda Türk E¤itim-Sen Genel Merke-
zimizce Türk Milli E¤itim Sistemine ve ö¤-
retmen olmak hayaliyle ömürlerinin en gü-
zel y›llar›n› ö¤retmen olma sevdas›yla geçi-
ren Türk Gençlerine zarar verece¤ini söyle-
memize, eylem yapmam›za ve iptal için da-
va açmam›za ra¤men yanl›fll›¤a devam
edilmifl; ö¤retmenler, ö¤renciler ve idareci-
ler ma¤dur edilmifltir. 

Son olarak alan de¤iflikli¤i yani branfl de-
¤iflikli¤ini de Milli E¤itim Bakanl›¤› içinden
ç›k›lmaz hale getirmifl, onbirlerce ö¤retmen
ve idareciyi huzursuz etmifltir. 2005 y›l›
atama k›lavuzunda durumu uygun olanlar›n
alan de¤iflikli¤i için müracaat edebilece¤ini
belirten bakanl›k , 05.10.2005 tarihli yaz›-
s›nda “30.09.2005 tarihine kadar görev-

lendirilenler müracaat
edebilir” diyerek kendi
yaz›s›na ayk›r› davran-
m›fl; sendikam›z›n bunun
haks›zl›k oldu¤unu belir-
ten yaz›s›ndan sonra da
görevlendirme süresini
ve müracaat süresini iki
defa uzatma yoluna git-
mifltir.

Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n hukuksuz uygu-
lamalar› bununla da kalmam›fl ilkö¤retim-
lerde görev yapan branfl ö¤retmenleri ve
idarecilerinin istekleri d›fl›nda alanlar›n› de-
¤ifltirme yoluna giderek birçok arkadafl›m›z›
huzursuz etmifltir. Her zaman oldu¤u gibi
Türk E¤itim-Sen olaya müdahil olarak üye-
lerinin ma¤dur olmamalar› için internet si-
temizde istemeyenlerin tebellü¤ etmemeleri
için uyar›larda bulunulmufl ve iptal için Da-
n›fltay’a dava aç›lm›flt›r. Dan›fltay’a dava-
m›zdan, birçok üyemiz zoraki “branfl de¤i-
flikli¤ini” imzalad›ktan sonra 05.12.2005
tarihinde bir yaz› ile konuya aç›kl›k getirme-
ye çal›flm›flt›r. Daha sayamad›¤›m›z birçok
konuda geri ad›m atmak zorunda kalan
Milli E¤itim Bakanl›¤› gerekli dersi almam›fl
olmal› ki hukuksuz uygulamalar›na devam

etmekte “ben yapt›m oldu” mant›¤›yla ha-
reket etmektedir. 

fiuras› unutulmamal›d›r ki Türk Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›, e¤itim çal›flanlar› ve Türkiye
Cumhuriyeti vatandafllar› tarih boyunca ni-
ce Baflbakanlar, Milli E¤itim Bakanlar›, ni-
ce bürokratlar ve nice idareciler görmüfltür.
Bugün bunlar›n bir ço¤u da hukuka hesap
vermekle meflguldür. As›l olan Türk E¤itim
Sistemine ve Türk insan›na faydal› ifller ya-
parak bulunulan makamdan ayr›l›nca da
insanlar›n gönlünde ebedi olmakt›r. 

Say›n Siyasiler, say›n bakanlar, de¤erli
bürokratlar size sesleniyoruz. E¤er bulundu-
¤unuz makamlardan ayr›l›nca da insanlar›n
gönlüne taht kurmak istiyorsan›z: sendika-
lara, e¤itim çal›flanlar›n›n ç›¤l›klar›na, tv’ler-
deki k›smi zamanl› ö¤reticilerin feryatlar›na
kulak verin, yar›n çok geç olabilir. 

Seyit Ali KAPLAN 
Genel Toplu Görüflme ve

Mevzuat Sekreteri

Milli E¤itim Bakanl›¤› Ders Alm›yor mu?

Ülke genelinde “Tebeflir B›rakma Eylemi” gerçeklefltirdik
H er fleye ra¤men, 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü’nü bir

bayram havas›nda kutlamak isteyen Türk E¤itim-Sen;
bir gün önce yani 23 Kas›m 2005 tarihinde yurt gene-

linde eylemdeydi. E¤itim çal›flanlar›n›n talep ve sorunlar›n› ka-
muoyunun ve yetkililerin gündemine tafl›mak amac›yla; temsili
tebeflir b›rakma eylemiyle ça¤r›da bulundu: “Sesimizi duyun!”
Konuyla iligili bir aç›klama yapan Genel Baflkan fiuayip Özcan
flunlar› söyledi: “Baflö¤retmenin emanetçisi olan Türk ö¤ret-
menleri olarak, 24 Kas›m’› gururla bir bayram havas›nda kutlu-
yoruz. Tüm olumsuzluklara ra¤men bu tavr›m›z› sürdürece¤iz.
Bunun için bayram›m›zdan bir gün önce eylemimizi gerçeklefl-
tiriyoruz.Birileri için bu gün bir anlam ifade etmeyebilir. Ama
bizim için Atatürk’ün Baflö¤retmenli¤i kabul etti¤i 24 Kas›m
ö¤retmenlerin bayram›d›r.”

Ülke genelinde bütün flubelerimizin yapt›¤› gibi, Ankara'da da
23 Kas›m 2005 günü, Genel Merkezimiz ve Ankara flubelerimi-
zin kat›l›m›yla, Ankara ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü önünde "Te-
beflir b›rakma" eylemi yap›ld›. 

Ankara ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü önündeki eylemde, Ankara
flubeleri ad›na aç›klama yapan Engi flöyle konufltu:   

“Mekteplerde ö¤retim vazifesinin güvenilir ellere teslimini,
memleket evlâd›n›n, o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem
bir ülkü sayacak üstün ve sayg›de¤er ö¤retmenler taraf›ndan ye-
tifltirilmesini temin için ö¤retmenlik, , di¤er serbest ve yüksek
meslekler gibi, aflama aflama ilerlemeye ve herhalde refah temi-
nine müsait bir meslek haline konulmal›d›r. Dünyan›n her tara-
f›nda ö¤retmenler, toplumun en fedakâr ve sayg›de¤er unsurla-
r›d›r.” 

Atatürk ö¤retmenlere verdi¤i de¤eri böyle dile getirmiflti 1923
y›l›nda. Aradan geçen süre zarf›nda ise Atam›z’›n üzerine titre-
di¤i e¤itim ordusunun ads›z neferleri kan a¤l›yor. ‹lmin, akl›n,
ayd›nl›¤›n kilometre tafl› olan, Atatürk’ün hedef gösterdi¤i ça¤-
dafl muass›r medeniyetler seviyesine ulaflmada öncü kuvvet rolü
üstlenen, Cumhuriyetin bekçili¤ini yapan ö¤retmenlerimiz ve
di¤er e¤itim çal›flanlar›m›z, Türkiye’de ne yaz›k ki hak ettikleri
konuma ulaflamam›flt›r. 

Bir 24 Kas›m daha geldi. Ulu Önder Atatürk’ün baflö¤retmen-
li¤i kabul etti¤i gün olan 24 Kas›m’›n, 24. y›l›nda; malesef Tür-
kiye’de de¤iflen birfley yok. Ö¤retmenlerimiz ekonomik ve öz-
lük haklar aç›s›ndan refaha kavuflmufl de¤ildir. Sendikam›z›n
yapt›¤› araflt›rmaya göre; göreve yeni bafllayan bir ö¤retmen
Lüksemburg’ta y›ll›k 44 bin 712 dolar, ‹sviçre’de y›ll›k 37 bin
544 dolar, Avustralya’da y›ll›k 28 bin 642 dolar, Almanya’da
y›ll›k 38 bin 216 dolar, Hollanda’da y›ll›k 30 bin 70 dolar kaza-
n›rken, Türkiye’de y›ll›k 6 bin 240 dolar kazanmaktad›r. Ö¤ret-
menlerin y›ll›k çal›flma saati ise, ücretlerin tam aksine Oecd ül-
kelerinden fazlad›r. Oecd ülkelerinde bir ö¤retmen ortalama
1.675 saat çal›fl›rken, Türkiye’de 1.840 saat çal›flmaktad›r. Yine
Oecd ülkelerinde 1000 ö¤renci bafl›na düflen ö¤retmen say›s›na
bat›¤›m›zda; Lüksemburg’ta 101.6, Yunanistan’da 100, Nor-
veç’te 90.4, Belçika’da 87.2, ‹talya’da 93.6, ‹spanya’da 81.7
iken, Türkiye’de 38.4’tür. 

Ülkemizde ö¤retmenler ekonomik haklar ve çal›flma koflullar›
aç›s›ndan dünyadaki meslektafllar›ndan çok daha kötü koflullar-
da yaflarken, binlerce ö¤retmen de, gerek görevde yükselmeler,
gerekse tayin ve nakiller konusunda Milli E¤itim Bakanl›¤› ile

daval› durumdad›r.
Bunlar›n d›fl›nda farkl› bir noktaya daha temas etmek istiyo-

rum. Her ö¤retmenler gününde oldu¤u gibi bu ö¤retmenler gü-
nünde de bildik görüntülere tan›kl›k edece¤iz. Baflta ülkeyi yö-
netenler olmak üzere çeflitli kurum ve kurulufllar süslü sözlerle,
popülist yaklafl›mlarla ö¤retmenler gününü kutlayacak. Hatta 24
Kas›m yerine, 5 Ekim’i Ö¤retmenler Günü olarak benimseyen-
ler; meydanlara ç›kacak, ö¤retmen haklar› savunucusu kesile-
cektir. Ülkemizde bir k›s›m çevrelerin ‘prosedür icab›’ olarak
kutlad›¤› ö¤retmenler günü yine yaralara merhem olmayacak,
yine ö¤retmenlerin sessiz ç›¤l›klar› sahipsiz kalacakt›r. 

Ö¤retmenleri sadece 24 Kas›mlarda hat›rlayanlara inat sendi-
kam›z, çeflitli platformlarda yapt›¤›m›z uyar›lar›n dikkate al›n-
mamas› nedeniyle bugün Türkiye genelinde alanlara ç›kt›. Tüm
illerde ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri önünde tebeflir b›rakma ey-
lemi yapan Türk E¤itim-Sen; hükümeti, Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’n› göreve ça¤›r›yor. 24 Kas›m’›n ruhunu zedelememek, 24
Kas›m’›n bayram havas›nda geçmesini sa¤lamak amac›yla te-
beflir b›rakma eylemini ö¤retmenler gününden bir gün önce ya-
pan biz e¤itimciler, art›k üç maymunun oynanmas›n› de¤il, ta-
leplerimizin dikkate al›nmas›n› ve tabir yerindeyse ‘adam yeri-
ne konulmay›’ istiyoruz. Unutmay›n›z ki; Ö⁄RETMENLE
B‹RL‹KTE KAYBED‹LEN TOPLUMUN GELECE⁄‹D‹R.
Bu duygu ve düflüncelerle baflta ö¤retmenlerimiz olmak
üzere tüm e¤itim çal›flanlar›n›n Ö⁄RETMENLER GÜNÜ-
NÜ kutluyoruz.
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fiube ziyaretleri 
devam ediyor

fiube ziyaretleri 
devam ediyor

Türk E¤itim-Sen Mer-
kez Yönetim Kurulu üye-
leri flube ziyaretlerini yo-
¤unlaflt›rd›lar. Ziyaretler-
de teflkilat yöneticileriyle
bir araya gelerek istiflare
toplant›lar› düzenlenir-
ken, di¤er yandan da sa-
lon toplant›lar› yap›larak
üyelere yönelik bilgilen-
dirme toplant›lar› yap›l›-
yor.

Bu kapsamda Genel
Baflkan fiuayip Özcan ve
genel D›fl ‹liflkiler ve Ba-
s›n Sekreteri Talip Gey-
lan; Çorum, samsun, Or-
du, Trabzon, Erzurum ve
Tokat flubelerini ziyaret
ettiler. Ziyaretlerde teflki-
lat içi istiflare toplant›lar›-
n›n yan› s›ra genel Bafl-
kan Özcan yerel Televiz-
yonlardaki canl› yay›nlar
ve bas›n toplant›lar›yla
görüfllerini kamuoyu ile
paylaflt›. Öte yandan Öz-
can f›rsat buldukça da
okul ve iflyeri ziyaretleri
yaparak üyelerle bulufltu.
Ayr›ca genel baflkan Öz-
can, Genel teflkilatland›r-
ma Sekreteri Mustafa K›-
z›kl› ile birlikte Siirt, Mar-
din ve batman temsilci-
liklerini de ziyaret ettiler.

Öte yandan Genel Sek-
reter ‹smail Koncuk ve
Genel Toplu Görüflme ve
Mevzuat Sekreteri Seyit
Ali Kaplan da ‹zmit, Bolu,
Düzce, ‹zmir, Kütahya,
Manisa, Uflak ve Afyon
flubelerini ziyaret ettiler.
Merkez Yönetim kurulu
üyelerimizi ‹zmit’te sen-
dika yöneticilerimizden
Muhammet Kocaka-
ya’n›n mesnetsiz olarak
iflyerinin de¤ifltirilmesin-
den dolay› yap›lan eyle-
me de ifltirak ettiler. Milli
E¤itimin siyasi mülaha-
zalar do¤rultusunda uy-
gulad›¤› karara tepki ver-
mek üzere kalabal›k bir
üye toplulu¤uyla yap›lan
eyleme ‹zmit’teki e¤itim
çal›flanlar›n›n verdi¤i
destek ise sevindiriciydi.
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1- Adana 1 nolu flube
üyelerinden Ebru BULAT’›n
çocu¤u olmufltur.

2- Adana 2 nolu flube
üyelerinden Sabit DAVARCI’n›n
k›z› olmufltur. 

3- Amasya flubesi
Gümüflhac›köy ilçesi temsilcili¤i
üyelerinden Ahmet KOfiLAR’›n
o¤lu olmufltur.

4- Amasya flubesi
Gümüflhac›köy ilçesi temsilcili¤i
üyelerinden Yahya C‹⁄ER’in o¤lu
olmufltur.

5- Amasya flubesi
Gümüflhac›köy ilçesi temsilcili¤i
üyelerinden Orhan BÜYÜK’ün k›z›
olmufltur.

6- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Meryem ve Mesut
MET‹N’in k›z› olmufltur.

7- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Miyase ve Yücel
KAfiTAN’›n k›z› olmufltur.

8- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden fiirin HOfiAFÇI’n›n
o¤lu olmufltur.

9- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden fiule BAfiÇALLI’n›n
o¤lu olmufltur.

10- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Fatih ÖZTÜRK’ün
o¤lu olmufltur.

11- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Adem TURHAN’›n
o¤lu olmufltur.

12- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Özgür ALPTEK‹N’in
k›z› olmufltur. 

13- Aksaray flubesi üyelerinden
Figen-Y›lmaz ÖZTÜRK’ün k›z
çocu¤u olmufltur.

14- Bursa 2 nolu flube
üyelerinden Arif SAVAfi’›n ikiz
çocuklar› olmufltur.

15- Bursa 2 nolu flube
üyelerinden Mustafa
KASAPO⁄LU’nun erkek çocu¤u
olmufltur.

16- Çank›r› flubesi üyelerinden
Neriman ve Osman GÖL’ün o¤lu
olmufltur.

17- Hatay 1 nolu flube
üyelerinden Hüseyin YILDIZ’›n
o¤lu olmufltur. 

18- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Ali AKBAY’›n o¤lu
olmufltur.

19- ‹stanbul 6 nolu flube
üyelerinden Seca YAVUZ’un o¤lu
olmufltur.

20- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Onur ÇEL‹K’in o¤lu
olmufltur.

21- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Ahmt Y‹⁄‹T’in torunu
olmufltur.

22- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Huri fiANAL’›n k›z›
olmufltur.

23- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Tunay fiANAL’›n k›z›
olmufltur.

24- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Halil KIRMIZI’n›n k›z›
olmufltur.

25- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Adnan AYYILDIZ’n›n
k›z› olmufltur.

26- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Nesrin AYYILDIZ’›n
k›z› olmufltur.

27- Konya 1 nolu flube
üyelerinden Gülnur B‹R‹’nin o¤lu
olmufltur.

28- Kocaeli 1 nolu flube
üyelerinden ‹. Önder SAMUR’un
o¤lu olmufltur.

29- K›rklareli flube üyelerinden
Murat KASAP’›n k›z› olmufltur. 

30- Ordu flubesi üyelerinden
Reflit AKDA⁄’›n o¤lu olmufltur.

31- Ordu flubesi üyelerinden
Yeliz KURUCU’nun k›z› olmufltur. 

32- Ordu flubesi üyelerinden
Tamer TEZCAN’›n çocu¤u
olmufltur. 

33- Nevflehir flubesi üyelerinden
Kenan YÜMÜN’ün k›z› olmufltur.

34- Nevflehir flubesi üyelerinden
Gamze Alpan KÖK’ün o¤lu
olmufltur. 

35- Nevflehir flubesi üyelerinden
Murat B‹LEK’in k›z› olmufltur.

36- Nevflehir flubesi üyelerinden
Ali ALTINTAKAN’›n ikiz çocuklar›
olmufltur.

1- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Halil ÇUNGUR’un babas› vefat
etmifltir.

2- Adana 1 nolu flube yönetim
kurulu üyelerinden Kemal KIRIM’›n
halas›n›n beyi vefat etmifltir.

3- Adana 1 nolu flube yönetim
kurulu üyelerinden Menderes
TÜMER’in halas›n›n o¤lu vefat
etmifltir.

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

5- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Nuray GÜRKAN’›n annesi vefat
etmifltir.

6- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Yasemin KÖRO⁄LU’nun kay›nbabas›
vefat etmifltir.

7- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Mefaret KIRMA’n›n babas› vefat
etmifltir.

8- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Elife KARA’n›n k›z kardefli vefat
etmifltir.

9- Ad›yaman fiube Baflkan›
Semflettin A⁄AR’›n babas› vefat
etmifltir.

10- Adana 3 nolu flube Kad›n
Kollar› Baflkan› Yadigar POLAT’›n
annesi vefat etmifltir.

11- Ankara 2 nolu flube üyelerinden
Kamil GÜLER’in kay›npederi vefat
etmifltir.

12- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Ali GÖKBAYRAK’›n babas› vefat
etmifltir.

13- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Faruk P‹LAT‹N’in ye¤eni vefat
etmifltir.

14- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Musa SEKMEN’in ye¤eni vefat
etmifltir.

15- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Mithat GÖKÇEN’in ye¤eni vefat
etmifltir.

16- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Rami ÖZALAN’›n babas› vefat
etmifltir.

17- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
‹brahim O¤uz'un day›s› vefat etmifltir.

18- Aksaray flubesi üyelerinden
fiube Baflkan› Muhterem
GÜNGÖR’ün kay›nvalidesi vefat
etmifltir.

19- Aksaray flube üyelerinden ‹hsan
GÖRKEM’in kay›nvalidesi vefat
etmifltir.

20- Aksaray flubesi üyelerinden
Vedat ALTINSOY’un kay›nvalidesi
vefat etmifltir.

21- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Nimet SÜRAL’›n babas›
vefat etmifltir.

22- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Zeliha ÖZDEM‹R’in
babas› vefat etmifltir.

23- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Yusuf ÖZDEM‹R’in
kay›npederi vefat etmifltir.

24- Antalya 1 nolu flube
üyelerinden Mesire YOLCU’nun
babas› vefat etmifltir.

25- Bal›kesir 1 nolu flube
üyelerinden ‹zzet KIRGÖZ vefat
etmifltir.

26- Bursa 2 nolu flube üyelerinden
Burhan GÖKÇE’nin annesi vefat
etmifltir.

27- Bursa 2 nolu flube üyelerinden
Veysel COfiAR’›n babas› vefat
etmifltir.

28- Bursa 2 nolu flube
yöneticilerinden fiube Sekreteri Erol
USTA’n›n erkek kardefli vefat etmifltir.

29- Çank›r› flubesi kurucular›ndan
ve flube yönetim kurulu üyesi iken
emekli olan Sad›k DURSUNO⁄LU ve

k›z› P›nar DURSUNO⁄LU vefat
etmifllerdir.

30- Çank›r› flubesi üyelerinden
Mevlüt fiENTÜRK’ün babas› vefat
etmifltir.

31- Çank›r› flubesi üyelerinden
Musa KESK‹N’in babas› ve Figen
KESK‹N’in kay›nbabas› vefat etmifltir. 

32- Çank›r› flubesi üyelerinden
Levent fiENTÜRK’ün babas› vefat
etmifltir.

33- Hatay 1 nolu flube üyelerinden
M. Nur ALKAYA’n›n annesi vefat
etmifltir.

34- Kayseri 2 nolu flube üst kurul
delegelerinden Serhat ÇOLAK’›n
dedesi vefat etmifltir.

35- Kayseri 2 nolu flube
üyelerinden Ömer ALTUNER’in
annesi vefat etmifltir.

36- Kayseri 2 nolu flube
üyelerinden Ahmet fiAH‹N’in babas›
vefat etmifltir.

37- Kayseri 2 nolu flube
üyelerinden Hülya ÇADIRCI’n›n
babas› vefat etmifltir. 

38- Konya 1 nolu flube üyelerinden
Bekir CAN’›n babas› vefat etmifltir.

39- Konya 1 nolu flube üyelerinden
A.Kadir ÖZNUZUMLALI’n›n babas›
vefat etmifltir.

40- Konya 1 nolu flube üyelerinden
Mehmet TOSUN’un ablas› vefat
etmifltir.

41- Konya 1 nolu flube üyelerinden
Ramazan Ç‹N’in efli vefat etmifltir.

42- Konya 1 nolu flube üyelerinden
Hüseyin ÇEL‹K’in annesi vefat
etmifltir.

43- Kocaeli 1 nolu flube
üyelerinden Sad›k AKAR’›n annesi
vefat etmifltir.

44- Kocaeli 1 nolu flube
üyelerinden Mehmet KANDEM‹R’in
annesi vefat etmifltir.

45- Kocaeli 1 nolu flube
üyelerinden ‹brahim fiEKER’in o¤lu
vefat etmifltir.

46- K›rflehir flubesi Bas›n ve D›fl
‹liflkiler Sekreteri Koray ERDEM‹R’in
amcas›, (eski) Bat› Trakya Türkleri
Dergisi genel yay›n yönetmeni,
Ortado¤u dergisi (eski) yazarlar›ndan
ve (eski) Tekirda¤/fiarköy MHP ilçe
baflkan› Mustafa ERDEM‹R vefat
etmifltir.

47- K›rflehir flubesi Bas›n ve D›fl
‹liflkiler Sekreteri Koray ERDEM‹R’in
day›s› vefat etmifltir.

48- K›rflehir flubesi üyelerinden
Bekir Sami ÖZBALCI vefat etmifltir.

49- Nevflehir flubesi üyelerinden
Tarkan GÜNEY’in amcas› vefat
etmifltir.

50- Ordu flubesi üyelerinden
Mustafa fiAH‹N’in kay›npederi vefat
etmifltir.

51- Ordu flubesi üyelerinden Cemil
YILMAZ’›n o¤lu vefat etmifltir.

52- Ordu flubesi üyelerinden
Erdo¤an VAYN‹’nin kardefli vefat
etmifltir.

53- Ordu flubesi üyelerinden
Mustafa BÜYÜK’ün a¤abeyi vefat
etmifltir.

54- Ordu flubesi üyelerinden Halim
KUNDUZ’un annesi vefat etmifltir.

55- Sivas flubesi Koyulhisar
temsilcisi Halil DELGEN’in annesi
vefat etmifltir.

56- Çanakkale Çan Temsilcili¤i
Üyelerinden Ramazan G‹RG‹N’in
annesi vefat etmifltir.

57- Çanakkale Çan Temsilcili¤i
Üyelerinden ‹smail AÇIKGÖZ’ün
annesi vefat etmifltir.

DO⁄UMLAR VEFAT ve BAfiSA⁄LI⁄I

EVLENENLER
1- Antalya 1 nolu flube üyelerinden Mehmet GENÇÖZ’ün k›z›

evlenmifltir.
2- Antalya 1 nolu flube üyelerinden Ümit fiAfiMAZLAR evlenmifltir.
3- Antalya 1 nolu flube üyelerinden Yasemin ETL‹ evlenmifltir.
4- Ankara 5 nolu flube üyelerinden Rafet ARSLAN’›n k›z› evlenmifltir.
5- Kayseri 2 nolu flube üyelerinden Metin GÜNER evlenmifltir.
6- Konya 1 nolu flube üyelerinden Yakup AVUÇLU evlenmifltir.
7- K›rflehir flubesi üyelerinden Adem fiAH‹N’in o¤lu evlenmifltir.
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TEfiEKKÜR
Sendikam›z›n düzenledi¤i 

RES‹M-fi‹‹R YARIfiMASI ödül törenine; 
bizzat kat›larak, telefonla arayarak, telgraf ya da çiçek göndererek 

bizleri onurland›ran,

-Türk Ocaklar› Genel Baflkan› say›n Nuri GÜRGÜR
-Türkiye Sa¤l›k ‹flçileri Sendikas› Genel Baflkan› say›n Mustafa BAfiO⁄LU

-Türk Sa¤l›k-Sen Genel Baflkan› say›n Önder KAHVEC‹
-Türk Tar›m Orman-Sen Genel Baflkan› say›n Ahmet DEM‹RC‹

-Türk ‹mar-Sen Genel Baflkan› say›n Necati ALSANCAK
-Türk Tar›m Orman-Sen Genel Baflkan› say›n ‹smail KARADAVUT

-Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Baflkan› say›n Mehmet ÇENGEL
-Türk Dünyas› ‹nsan Haklar› Derne¤i Baflkan› say›n Abdullah BUKSUR

-Gazi E¤itim Mezunlar› Vakf› Baflkan› say›n Yunus DÜMEN
-Ticaret ve Turizm Mezunlar› Derne¤i Baflkan› say›n Selver KORKUT

-K›rm›z› Çizgi Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni say›n Yavuz SEL‹M
-Gazi Üniversitesi E¤itim Fakültesi Güzel Sanatlar E¤itimi Resim Anabilim Dal› Baflkan› say›n Prof. Dr. Nihat BOYDAfi’a

Teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Türk E¤itim-Sen 
Merkez Yönetim Kurulu

Türk E¤itim-Sen Genel Merkezi taraf›ndan 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü dolay›s›yla düzenlenen resim ve fliir yar›flmas›n›n ödülleri sahiplerini
buldu. Ödül törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin ÇEL‹K'i Ö¤retmenler

Gününde sarfetti¤i sözlerden dolay› k›nad›. ÇEL‹K'in ö¤retmenlerini küçümseyen, hor gören bir anlay›flla hareket etti¤ini söyleyen ÖZCAN,
Bakan'›n e¤itim camias›n›n de¤il de, sanki baflka bir bakanl›¤›n bakan›ym›fl edas›yla kamuoyunda boy gösterdi¤ini söyledi.

ÇEL‹K'in ö¤retmenlerin s›k›nt›lar›na iliflkin en ufak bir fikri olmad›¤›n› ve hükümetin sözcülü¤ünü yapt›¤›n› ifade eden ÖZCAN, Bakan'› tüm
ö¤retmenler ad›na protesto etti. ÖZCAN'›n konuflmas›n›n ard›ndan bugüne kadar sendikal faaliyetlerde eme¤i geçen eski flube baflkanlar›na ve

yönetim kurulu üyelerine plaket takdim edildi. Resim ve fliir yar›flmas›n›n ödülleri de sahiplerine verildi. Resim yar›flmas›nda ipi gö¤üsleyen;
"Do¤adan Analiz 2" adl› eseriyle Alaybey KARO⁄LU olurken, ikincili¤e "Akl›n yolu Birdir" adl› eseriyle Nurullah ERDO⁄AN, üçüncülü¤e de "Süslü
Odam" adl› eseriyle Selahattin SÜRSAVUR lay›k görüldü.Resim yar›flmas›nda "Karanl›kta fienlik" adl› eseriyle Levent ‹SKENDERO⁄LU, "Mozaik

Kilim" adl› eseriyle Halime Oya KAYA ve "Kompozisyon 2" adl› eseriyle Duygu SARI mansiyon ödülü ald›. fiiir Yar›flmas›nda ise "Bir Negatif
Ziyaretin Anatomisi" adl› fliiriyle Ali BEKTAfi birincili¤e lay›k görülürken, ikinci "K›z›m" adl› fliiriyle Hadi E. GÜNGÖR, üçüncü "Gurbet Kahvesi"
adl› fliiriyle Kebir POLAT oldu."Bekle Küçü¤üm" adl› fliiriyle Rafet ÖZTÜRK, "Utan" adl› fliiriyle Bayram Ali ÇEL‹KTEN ve "Boyac›" adl› fliiriyle

Nihat fiENGÜL fliir yar›flmas›n›n mansiyon ödülü alan isimleriydi.

rreessiimm vvee flfliiiirr yyaarr››flflmmaass››nn››nn ööddüülllleerrii
ssaahhiipplleerriinnii bbuulldduu

RES‹M YARIfiMASI
1) Alaybey KARO⁄LU (Konya-1)
“Do¤adan Analiz II”
2) Nurullah ERDO⁄AN (Ankara-5)
“Akl›n Yolu Birdir”
3) Selahattin SÜRSAVUR (Ankara-3)
“Süslü Odam”

MANS‹YON
-Levent ‹SKENDERO⁄LU (Malatya)
Karanl›kta fienlik
-Halime Oya KAYA (Konya-1)
Mozaik Kilim
-Duygu SARI (Bursa-2)
Kompozisyon II

fi‹‹R YARIfiMASI
1)Ali BEKTAfi (Ordu)
Bir Negatif Ziyaretin Anatomisi
2)Hadi E. GÜNGÖR (Hatay-2)
K›z›m

3)Kebir POLAT (Gaziantep)
Gurbet Kahvesi
MANS‹YON
-Rafet ÖZTÜRK (Ankara-5)
Bekle Küçü¤üm
-Bayram Ali ÇEL‹KTEN (Manisa)
Utan
-Nihat fiENGÜL (Konya-2)
Boyac›


