Çal›flanlara da ücretsiz da¤›t›n

Bartholomeos cami duvar›na yaklafl›yor

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n çal›flanlar›na yönelik
düzenledi¤i hizmetiçi e¤itim seminerleri çok
yetersiz kalmaktad›r.. Çal›flanlar›n eksik ve
ihtiyaçlar› tespit edilerek haz›rlanacak bu
seminerlere tüm çal›flanlar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
gerekmektedir. > Devam› 5.sayfada

1971 y›l›nda kapanan Heybeliada Ruhban Okulu'nun
yeniden aç›lmas› için yo¤un çaba gösteren ve tek
amac› Vatikan tarz› devlet yaratarak, ekümeniklik
safsatas›n› gerçeklefltirmek olan Bartholomeos,
ne yaz›k ki ABD’den büyük destek görüyor.
> Devam› 5. sayfada

Sözleflmeli personel al›m›
E¤itim fakültelerinden mezun binlerce ö¤retmen
aday›, mesle¤e girmek için büyük çaba harc›yor
ve her atama döneminde hayata yeni bir umutla
ba¤lan›yor. Bu insanlar sözleflmeli ö¤retmen
al›m›n›n mant›¤›n› da çözemiyorlar.
> Devam› 5. sayfada
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Türk E¤itim-Sen, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltirmek amac›yla; üyelerinden ald›¤›
gücü yaln›z onlar için kullanarak mücadele eden ba¤›ms›z, ilkeli ve sorumlu bir kitle sendikas›d›r.
Gücünün ve görevinin fark›nda
olan sendikam›z ayn› zamanda; ülkeyi ve toplumu ilgilendiren her geliflmede de
toplum ad›na taraf olan ça¤dafl bir sivil toplun kuruluflu
olmaya özen göstermektedir.
Türk memur sendikac›l›¤›nda
her zaman ilklere imza atan
Türk E¤itim-Sen, yine bir ilki
gerçeklefltirdi. TS EN ISO
9001:2000 KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEM‹ BELGES‹’ni
alan sendikam›z; böylece,
ça¤dafl bir sivil toplum kuruluflu ve modern sendikac›l›¤›n ilk örne¤ini oluflturdu.

GELECEK
güzel olacak
De¤erli Mücadele Arkadafllar›m,
Üye ve delege arkadafllar›m›z›n üstün
gayretiyle flube genel kurullar›m›z› tamaml›yoruz. Bültenimizin bask›ya
haz›rland›¤› 29 Aral›k tarihi itibariyle
75 flubemiz kongresini yapm›fl bulunmaktad›r. Tüm flube kongrelerimiz tam bir olgunluk içerisinde ve
e¤itimciye yak›fl›r bir seviyede
gerçeklefltirilmifltir. Demokrasinin güzelliklerinin yaflat›lmas›nda eme¤i geçen arkadafllar›m› kutluyor
ve teflekkür edifiUAY‹P
yorum. >
ÖZCAN
Devam› 8.
sayfada

Hizmetliler ve memurlar
Milli E¤itim Bakanl›¤› Personel Genel
Müdürlü¤ü’nün 10 Nisan 2001 tarih
ve 2001/29 say›l› genelgesi ekinde
bulunan “‹fl Takvimi”nde; Milli E¤itim
Bakanl›¤› personelinin görevde
yükselmesi ile ilgili ifllemleri takvime
ba¤lanm›fl ve 28 Eylül 2001 tarihinde
bu ifllemlerin bitirilmesine karar
verilmifltir. Ancak, 4 y›l› aflk›n bir süre
geçti¤i halde kurum içinde görevde
yükselme problemi hala çözüme
kavuflturulmam›flt›r.
> Devam› 4. sayfada

Gözlerini emeklinin
ikramiyesine diktiler..!

E¤itim bütçesi yetersiz
E¤itimin ve e¤itim çal›flanlar›n›n
mevcut s›k›nt›lar›n›n çözümünün ön
koflullar›n›n bafl›nda ekonomik
imkanlar›n art›r›lmas› gelmektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, ilkö¤retim ve
liselerde 30 kiflilik s›n›flarda tam gün
e¤itim yap›labilmesi için 96 bin
dersli¤e, 110 bin ö¤retmene ihtiyaç
bulundu¤unu belirtmifltir.
> Devam› 8. sayfada

AKP Hükümeti, memur emekli ikramiyelerini ödeme konusunda yeni bir plan
gelifltirdi. Buna göre, emekli ikramiyelerinin Devlet ‹ç Borçlanma Senedi veya özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar›n hisse senetleriyle ödenmesi gündeme tafl›nd›. > Devam› 10. sayfada
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Yönetmeli¤e ‹ptal davas› aç›ld›

B

ilindi¤i
gibi
sendikam›z;
11.01.2004 tarihli ve 25343 say›l›
Resmi Gazetede yay›nlanan Milli
E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Kurumlar› Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤inin 22, 23, 25, 26. maddelerinin iptalinin ve yürütülmesinin durdurulmas› için
Dan›fltay’a baflvurmufltu. Aç›lan davada
Dan›fltay 2. Dairesi, ilgili yönetmeli¤in 22.
maddesinin yürütülmesinin durdurulmas›na karar verdi.
Bunun üzerine Milli E¤itim Bakanl›¤›,
02.12.2004 tarihli ve 25658 say›l› Resmi
gazetede “Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim
Kurumlar› Yöneticilerinin Atama ve Yer
De¤ifltirme Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik yay›nlad›. Ancak bu yönetmelik de içinde liyakati esas
almayan, idareci atamalar›nda keyfi uygulamalara neden olacak unsurlar› bar›nd›rmaktad›r. Bu nedenle sendikam›z, ilgili yönetmeli¤in 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelerinin iptali, ifllem hakk›nda yürütmeyi durdurma
karar› verilmesi için Dan›fltay’a baflvurdu.
DANIfiTAY ‹LG‹L‹ DA‹RES‹
SAYIN 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›)
Vekili : Av. Nihat K›l›ç
Necatibey Cad. 27/12 K›z›lay/Ankara
(231 35 20/21) Daval› : Milli E¤itim Bakanl›¤›
Konu : 02/12/2004 tarihli ve 25658 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan, “Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Kurumlar› Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmeli¤inin” 1,2,3,4 ve 5. Maddelerinin
iptali, ifllem hakk›nda yürütmeyi durdurma
karar› verilmesi talebidir.
OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

1- Daval› Milli E¤itim Bakanl›¤›
11/01/2004 tarihli ve 25343 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan “Millî E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Kurumlar› Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤i” bafll›kl› yönetmelik ç›karm›fl, bir tak›m keyfi
düzenlemelere zemin haz›rlam›flt›r. Ek-2
2- Bunun üzerine taraf›m›zca Dan›fltay 2.
Dairesinde taraf›m›zca yürütmeyi durdurma talepli olarak dava aç›lm›fl, Dan›fltay 2.
Dairesi 2004/840 Esas numaral› dosyada
yönetmeli¤in 22. Maddesi hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› vermifltir. Di¤er bir
anlat›mla Dan›fltay, Bakanl›¤›n keyfi atamalar›na dur demifl, adalet tecelli etmifltir.
Ek-3
3- Dan›fltay’›n yürütmeyi durdurma karar›n›n gerekçesinde yer alan, “Kamu hizmetinin yürütülmesinde belirleyici olan personel unsurunun nesnel bir flekilde kariyer ve
liyakat ilkelerine uygun olarak düzenlen-
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Türk E¤itim-Sen Genel Merkezi ad›na
Sahibi
fiuayip ÖZCAN
Genel Baflkan

mesi, meslek içinde ilerlemede ve yükselmede ehliyet ve baflar›n›n esas al›nmas› gerekmektedir. Müdürlük görevlerine atamalar›n yap›lmas›nda, kriterleri objektif olarak
belirlenmifl bir yaz›l› s›nav yerine sözlü s›nav düzenlenmesinde hukuka uygunluk
bulunmamaktad›r” ifadeleri hakl› oldu¤umuzu göstermifl, bu nedenle ilgili daire oybirli¤i ile yürütmeyi durdurma karar› vermifltir.
4- Yürütmeyi durdurma karar› üzerine
harekete geçen Bakanl›k yeni ek bir yönetmelik haz›rlam›fl, bu yönetmelik
02/12/2004 tarihli 25658 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r. Ek-4
5- “Millî E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Kurumlar› Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” bafll›¤›n› tafl›yan
bu yönetmeli¤in 1,2,3,4 ve 5. Maddeleri
yarg› karar›n› ifllevsiz hale getirmeye yöneliktir. Bu nedenle iptali ve ifllem hakk›nda
derhal yürütmeyi durdurma karar› verilmesi gerekmektedir.
‹ptali istenen Yönetmeli¤in maddeleri flu
flekildedir;
>MADDE 1 - 11/1/2004 tarihli ve 25343
say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Millî
E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Kurumlar› Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤inin 8 inci maddesinin (c) bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. "c) (A) tipi
e¤itim kurumu müdürü olarak atanacaklarda; üçüncü kademe yöneticili¤inde en az
iki y›l veya ikinci kademe yöneticiliklerinde toplam üç y›l ya da birinci kademe yöneticili¤inde dört y›l veya birinci ve ikinci
kademe yöneticiliklerinde toplam dört y›l
görev yapm›fl olmak."
MADDE 2 — Ayn› Yönetmeli¤in 10 uncu maddesinin (h) bendi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir. "h) Kurum müdürlü¤üne
atanmak üzere baflvuruda bulunan adaylar›n baflvurular›n› inceleyerek, gerekli flartlar› tafl›yanlar aras›nda EK-2'deki Yönetici
De¤erlendirme Formu üzerinde en yüksek
puan alan ilk befl aday› s›ralayarak Makama sunmak."
>MADDE 3 - Ayn› Yönetmeli¤in 22 nci
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
"Madde 22 — Atama yap›lacak e¤itim
kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda;
a) Atama yetkisi Bakanl›¤a ait olanlar
için Bakanl›kça ülke genelinde,
b) Atama yetkisi valiliklerde olanlar için
valiliklerce il genelinde duyuru yap›l›r.
Duyuruda; atama yap›lacak e¤itim kurumlar›n›n isimleri, tipleri, baflvuracaklarda
aranacak flartlar ve di¤er hususlar belirtilir.
Adaylar, en fazla 3 e¤itim kurumu müdürlü¤üne EK-1’deki Yöneticilik ‹stek Formu
ile atama yetkisi Bakanl›¤a ait olanlar için
valilikler arac›l›¤›yla Bakanl›¤a, atama yetkisi valilikte olanlar için valiliklere baflvuruda bulunurlar. EK-2’deki Yönetici De-
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Genel Yay›n Yönetmeni
Talip GEYLAN
Genel D›fl ‹liflkiler ve Bas›n Sekreteri

¤erlendirme Formu üzerinden yap›lacak
de¤erlendirme sonucunda en yüksek puan
alan befl aday atamaya yetkili makama sunulmaya hak kazan›r. Bu adaylardan uygun
görülmesi halinde birinin atamas› atamaya
yetkili makamca yap›l›r."
>MADDE 4 - Ayn› Yönetmeli¤in 27 nci
maddesine afla¤›daki üçüncü f›kra eklenmifltir.
"Bulunduklar› e¤itim kurumu müdürlü¤ünde en az befl y›l süreyle görev yapanlar›n bu süreye ait çal›flmalar› dikkate al›narak, gerekli görülmesi halinde atamaya yetkili makamlarca görev yerleri ayn› veya bir
üst tip e¤itim kurumu müdürlü¤ü olacak
flekilde de¤ifltirilebilir."
>MADDE 5 — Ayn› Yönetmeli¤e afla¤›daki geçici madde eklenmifltir.
"Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeli¤in
yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce duyuru sonucu baflvurusu al›nm›fl olanlar›n atamalar›
bu Yönetmeli¤in 22 nci maddesi kapsam›nda yap›l›r."
Dan›fltay’›n yürütmeyi durdurma karar›
verdi¤i yönetmeli¤in 22. Maddesi ise flu flekildedir;
Madde 22 — Atama yap›lacak e¤itim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda;
a) Atama yetkisi Bakanl›¤a ait olanlar
için Bakanl›kça ülke genelinde,
b) Atama yetkisi valiliklerde olanlar için
valiliklerce il genelinde
mülakât tarihinden en az bir ay önce duyuru yap›l›r.
Duyuruda; atama yap›lacak e¤itim kurumlar›n›n isimleri, tipleri, baflvuracaklarda
aranacak flartlar ve di¤er hususlar belirtilir.
Adaylar, en fazla üç e¤itim kurumu müdürlü¤üne EK-1’deki Yöneticilik ‹stek Formu ile atama yetkisi Bakanl›¤a ait olanlar
için valilikler arac›l›¤›yla Bakanl›¤a, atama
yetkisi valiliklerde olanlar için valiliklere
baflvuruda bulunurlar.
EK-2’deki Yönetici De¤erlendirme Formu üzerinden yap›lacak de¤erlendirme sonucunda en yüksek puan alan befl aday mülakata al›nmaya hak kazan›r. Mülakat komisyonunca EK-3’teki Mülakat Formu
üzerinden yap›lacak de¤erlendirme sonucunda en yüksek puan alan aday›n atamas›
en geç 3 ay içerisinde atamaya yetkili makamca yap›l›r.
6- Yap›lan bu yeni düzenlemeler liyakat
ilkesi ile ba¤daflmamakta, ayr›ca kriterlerin
ne oldu¤u da belirtilmemektedir. ‹kinci
maddede yer alan ilk befl aday› s›ralayarak
makama sunma hususu da hukuka ayk›r›d›r. Böyle bir düzenlemeye gerek yoktur.
Nitekim böylesi bir uygulamada, idarenin
ilk befl içerisindeki kendi eleman›n› atayaca¤› hususu su götürmeyecek bir gerçektir.
Dan›fltay s›rf bu nedenle daha önce yürütmeyi durdurma karar› vermifltir.
7- An›lan nedenlerle hukuka ayk›r› olan
bu düzenlemenin 5 maddesinin de iptali ge-

Yay›n Kurulu
Firdes Ifl›k, Yaflar Yeniçerio¤lu
Ali Ünalan, Ahmet fienses Vedat Pürçek
Bas›n Dan›flmanlar›
Meltem Bozkurt
Fatma Ergüzelo¤lu
Ayda bir yay›nlan›r. Ücretsizdir.
Yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

rekmektedir. Madde metinleri birlikte de¤erlendirildi¤inde aç›kça görülece¤i üzere
bakanl›¤›n yapt›¤› bu yeni düzenlemeler
Dan›fltay 2. Dairesinin verdi¤i yürütmeyi
durdurma karar›n› ifllevsiz hale getirmeye
yöneliktir.
8- Bakanl›k yapt›¤› bu yeni düzenleme ile
yine keyfi ifllemlerine tam gaz devam edecek, hukuku da kendisine alet edecektir.
Yüce yarg›n›n buna dur diyece¤i inanc›nday›z. Çünkü bu düzenleme aç›k ve net ifadeler tafl›mamakta beraberinde mu¤lak ifadeler getirmektedir.
9- Anayasan›n 2. Maddesinde Türkiye
Cumhuriyetinin bir hukuk devleti oldu¤u
vurgulanmakta, 138. Maddesinin son f›kras›nda ise, “Yasama ve yürütme organlar› ile
idare, mahkeme kararlar›na uymak zorundad›r. Bu organlar ve idare hiçbir surette
mahkeme kararlar›n› de¤ifltiremez” yolunda çok aç›k ve kesin bir buyurucu kurala
yer verilmektedir. Burada ayr›ca anlat›lan
di¤er bir husus ta fludur, ‹dare hiçbir zaman
yeni bir idari ifllem ile yarg› karar›n› etkisiz
ve ifllevsiz hale getiremez. Böyle bir karar
ald›¤› zaman bu ifllemin iptali gerekir.
10- Daval› idarenin eylemi bu kapsamda
de¤erlendirilmeli ve buna göre ifllem yap›lmal›d›r. Çünkü idare yarg› karar›na ra¤men
ifllem yapmaktad›r. Yönetmeli¤in an›lan
maddelerinin iptali ve bu maddeler hakk›nda derhal yürütmeyi durdurma karar› verilmesi hukuka hakkaniyete ve adalete daha
uygun olacakt›r. Takdir yüce heyetindir.
Hukuki Dayanak : Anayasa, ‹YUK ve ilgili her türlü yasa
Hukuki Delil : Yönetmelikler, yarg› kararlar›

Sonuç : Yukar›da k›saca arz ve izah edilen ve say›n heyetinizce resen görülecek
nedenlerle; 02/12/2004 tarihli ve 25658 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan, “Milli
E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Kurumlar› Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmeli¤inin” 1,2,3,4 ve 5. Maddelerinin iptaline, ifllem hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› verilmesine, yarg›lama vekalet ve sair tüm giderlerin daval› kurum üzerinde b›rak›lmas›na karar verilmesini vekaleten sayg›lar›mla arz ve talep ederim.
06/12/2004
Davac› vekili
Av. Nihat K›l›ç
Ekler:
1- Vekaletname
2- ‹lk yönetmelik
3- Dan›fltay 2. Dairesinin yürütmeyi durdurma karar›
4- ‹ptali istenen yönetmelik

Yönetim Yeri
Bay›nd›r 2 Sokak No: 46 K›z›lay-ANKARA
Tel: (0.312) 424 09 60 (8 Hat)
Faks: (0.312) 424 09 68

K -Q

TSE-ISO-EN
9000

Bask›: A Yay›nc›l›k Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. Bask› Tesisleri
S.S. Pursaklar - ANKARA Tel: (0 312) 528 14 78 - 50
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Cennete hoflgeldiniz..!
H

ükümetin kuruldu¤undan bu yana,
özellikle son günlerde yo¤un bir
flekilde “Avrupa Birli¤i” propagandas› ile karfl› karfl›ya kald›k. Ulusal
medya(!) denilen büyük sermaye sahiplerinin oluflturdu¤u yaz›l› ve görsel bas›nda,
devaml› AB pompaland›. Her fley o kadar
güzel anlat›ld› ki, vatandafl›n beyni dondu. Aynen KKTC’de referandum öncesi
yap›ld›¤› gibi… Ülkemize 17 Aral›k’tan
sonra hibe krediler akacakm›fl, yabanc›
sermaye girecekmifl, mifl, mifl, mifl…
Konuyla ilgili tart›flma programlar›nda
lehte konuflanlara a¤›rl›k verilmekte,
aleyhte konuflanlara ise yeterince yer verilmemektedir. Birkaç küçük televizyon
kanal›ndaki aç›k oturumlarda madalyonun di¤er yüzü de anlat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Kat›l›mc›lar; AB’nin öne sürdü¤ü
flartlar›, istedikleri tavizleri ve ileride milletimize yükleyece¤i s›k›nt›lar› anlatmakta, ancak bu programlar genifl kitlelere
ulaflmad›¤› için yetersiz kalmaktad›r.
1995’te Gümrük Birli¤i anlaflmas› da flaflaal› bir flekilde yap›lm›flt›. Ama bugün
bu anlaflmadan dolay› ülkemizin her y›l
50-60 milyar dolar zarar etti¤i bilim
adamlar›m›zca aç›klanmaktad›r.
‹flte 17 Aral›k da geldi geçti. Beklendi¤i
gibi, arkas›-önü belirsiz, koflullu-koflulsuz
bir çok isteklerin oldu¤u bir sürece, baflka
bir deyimle ucu görülmeyen bir tünele
girdik. Bu süreç; kimine göre 7 y›l, kimine göre 10 y›l, kimine göre de 15 y›l, hatta 20 y›l… Mevcut duruma ve AB yetkililerinin söylemlerine bakarsan›z; bu tünelin sonunda, sular› berrak ve tertemiz
akan yemyeflil bir vadiye ç›kmayaca¤›m›z kesin görülüyor. Sanki sonunda uçurum var. Allah sonumuzu hayreyleye…
Zaten Say›n Baflbakan›m›z›n 17 Aral›k
öncesinde yapt›¤› konuflmalar› ile sonras›nda yapt›¤› konuflmalar› aras›nda da
fark olmaya bafllad›. Baflbakan›n bu konuflmalar›, bizler kadar vatandafllar›m›z
taraf›ndan da dikkatle takip ediliyor. Ama
biz, bir fleyin fark›nday›z. O da, bu konuflmalar›n kamuoyundaki tepkilere yönelik oldu¤udur. Çünkü; 17 Aral›k öncesi

rasyonlar› idare etmeye bafllad›.
“Az›nl›k Raporu”nu ortaya ç›kar›p “TürOna göre Allah, ak›l ve düflünceyle dekiye Cumhuriyeti”ni ve “Türk”lü¤ü tar¤il imam›n rehberli¤i ile tan›nabilir. Zira
t›flt›ranlar›n, birden bire “Türkiye Cumak›l, Allah’› tan›mak için yeterli olsayd›
huriyeti” ve “Türk” ifadelerinin içinde
herkes ayn› fikre sahip olurdu. Halbuki
bulundu¤u nutuklar atmas› manidard›r.
Meflhur bilim adamlar›m›z(!) AB ile il- ak›l din için yeterli de¤ildir ve bundan
gili o kadar güzel konufluyorlar ki; zanne- dolay› insanlar›n her devirde dini, bir
dersiniz AB, dünyadaki cennet. AB ile il- imam-› masumun nezaretinde ö¤renmelegili tart›fl›lanlar›, yaz›lanlar›, söylenenleri ri gerekir. Etraf›ndaki insanlar Hasan
Sabbah’›n bu düflüncelerinde derin hikdüflündükçe, geçmiflte yaflanan tarihi bir
metler gizli oldu¤una inan›p peflinden
olay akl›ma geldi. Zannediyorum
gittiler. Bat›nîlik Hasan Sabbah ile
bir ço¤unuz “Hasan Sabbah”
yeni bir hüviyet kazand›. Masum
ad›n› duymuflsunuzdur.
imam ad›na davette bulunan daHasan Sabbah, ‹ran’da 1090î’lerin yerine, devaml› haflifl (es1124 y›llar› aras›nda kurulan
rar) kullanmaya al›flt›r›lan ”haflNizari-‹smailî Devleti’nin kuflafl veya haflifli” denilen eli hanrucusudur. Türkiye
çerli caniler ald›. Haflflâflîn bat›
Diyanet Vakf› taradillerine “assassin” suikastçi,
f›ndan ç›kar›lan
gizli katil anlam›yla geç“‹slam Ansiklomifltir. Hasan Sabpedisi”nin 16
bah adamlar›na
nc› cildinin 347
cennet vaat
nci sayfas›nda
ediyor ve kenHasan Sabdilerini beklebah’la ilgiyen mutlulu¤u
li k›saltadünyada iken
rak aktatatmalar› için
raca¤›m
esrar içiriflu bilgiyordu.
ler yer
F›rka
almaktadüflmanlad›r.
r›n›n sad›k
“17 yafl›fidailer
na kadar ailesinin
taraf›nmensup oldu¤u
Yaflar YEN‹ÇER‹O⁄LU Genel Mali Sekreter
dan öl‹mamiyye fiias›’na
dürülmesi usulünün dini bir vazife ve
ba¤l› kald›. Daha sonra ‹smailiyye mezprensip olarak kabul edilmesi ve sadakat
hebine intisap etti. Gitti¤i M›s›r’dan 10
ve itaati esas alan ö¤retisi güçlü bir silaha
Haziran 1081’de ‹sfahan’a döndü. 9 y›l
boyunca ‹ran’› dolaflarak Bât›nî’li¤in pro- dönüfltü. Taraftarlar›n›n belirsiz arzular›n›, bozuk inançlar›n›, gayri memnunlar›n
pagandas›n› yapt›. Da¤l›k bölgede yaflahedefsiz öfkelerini düzene koyup, bunlar›
yan bir savaflç› kavmi kendi saf›na çekti
daha önce benzeri görülmemifl derecede
ve yöre halk›n› kazand›.
Selçuklu veziri Nizamülmülk onu yaka- disiplinli ve planl› bir teflkilat içerisinde
lama emrini verdi. Hasan Sabbah kaçt› ve yönlendirmeyi baflard›. Böylece onlar›
her türlü emrini yerine getirmeye haz›r
müstahkem Alamut Kalesi’ne yerleflerek
hale getirmiflti.
1090’da Nizari-‹smailî Devleti’ni kurdu.
E¤itim ve ö¤retimi yasaklad›¤› için “FiAskeri karargah ve idari merkez olarak
dai” denilen müridlerini cahil b›rakt›.
kulland›¤› Alamut’tan düzenledi¤i ope-

Derslik say›s› art›r›lmal›d›r

Ülkemiz e¤itim sisteminin en öncelikli sorunlar›n›n
bafl›nda okullar›m›zdaki derslik say›s›n›n yetersizli¤i
gelmektedir. Ö¤rencilerimizin iyi yetifltirilebilmesi ve

sa¤l›kl› bir e¤itim ortam›n›n oluflturulabilmesi için derslik
say›s›n›n yeterli say›da art›r›lmas› kaç›n›lmaz bir
zorunluluktur.
S›n›f bafl›na düflen ö¤renci say›s› itibariyle ülkemiz
girmeye çal›flt›¤›m›z AB ülkelerinin çok gerisindedir. Bu
oran ülkemizde 35.3 iken; Avusturya’da 20.0, Fransa’da
22.3, Lüksenburg’ta 15.6, ‹spanya’da 19.4, Çek
umhuriyeti’nde21.3’tür. Ayr›ca 1000 ö¤renciye düflen
ö¤retmen say›s› ülkemizde 38.4 iken; Avusturya’da 88.7,
Yunanistan’da 94.6, Lüksenburg’ta 97.9, ‹zlanda’da
89.7’dir.
Okullarda fiziki mekanlar yetersizken, derslik aç›¤›
yaklafl›k 100 bin iken, kimi bölgelerimizde s›n›flarda 7080 ö¤renci e¤itim-ö¤retim görürken, tafl›mal› e¤itimin
s›k›nt›lar› hala devam ederken, laboratuarlar günün
koflullar›na uyarlanamam›flken toplumumuz AB’nin
sunaca¤› sahte cennet tablosu ile oyalanmaktad›r.
Yetkililerin yapmas› gereken kaynaklar› verimli
kullanarak, e¤itim hayat›m›z›n gelece¤i için somut
önlemleri bir an önce almalar›d›r.

Kendi görüfllerini halka zorla benimseterek mevcut sosyal ve siyasal düzeni çökertmeyi hedefliyordu. Fidaileri kanal›yla
bir çok din ve devlet adam›n› ortadan kald›rd›.
Büyük Selçuklu Sultan› Melikflah, ‹slam dünyas› için ciddi bir tehlike oluflturan Hasan Sabbah ve adamlar›yla mücadeleyi bir devlet politikas› haline getirdi.
Fakat önce veziri Nizamülmülk’ün Ebu
Tahir Arrani ad›nda bir fidai taraf›ndan
öldürülmesi, arkas›ndan Sultan Melikflah’›n henüz 38 yafl›nda iken flüpheli bir
biçimde ölümü hareketin baflar›ya ulaflmas›n› engelledi.
Bu kar›fl›k ortamdan faydalanarak hemen her gün 5-10 müslüman öldüren fidailer Sultan Berkyaruk’u da yaralad›lar.
Hasan Sabbah’›n siyasî, dinî ve askerî
flahsiyetleri öldürtmesi bir terör havas›
oluflturdu. Halk sürekli korku içinde yaflad›.
Hasan Sabbah, aral›ks›z 35 y›l faaliyet
gösterdi¤i Alamut Kalesi’nde 1124’de öldü. Kurulu düzeni de¤ifltirme hedefine
ulaflamad›.”
Bu tarihi gerçek, geçmiflte çevrilen bir
çok filme -biraz daha abart›larak- konu
olmufltu.
Bunlar› niçin yazd›m. Bugün Müslümanlar›n ve özellikle Türk Vatandafllar›n›n durumunu gözlemledikçe, acaba bizi
de mi Hasan Sabbah’›n yapt›¤› gibi uyuflturarak AB ve ABD’ye ba¤›ml› hale getirdiler diye düflünmeden edemiyorum.
Medya öyle programlar yap›yor ve o kadar yo¤un propaganda yürütüyor ki, “Buyurun, AB cennetine hofl geldiniz.” diyorlar.
Sanki hipnoz olduk. Bir ço¤umuz afyon
yutmufl, efsunlanm›fl, robotlaflm›fl, mankut olmufl gibiyiz. Gerçekleri göremiyoruz, göstermiyorlar. Bu flartlar alt›nda buyurun yorumu siz yap›n.
Mevla görelim neyler, neylerse güzel
eyler.

Papadopulos:
“Tan›nma yoksa
veto ederiz”

BRÜKSEL'DEK‹ AB Zirvesi s›ras›nda, baflta ‹ngiltere
olmak üzere AB ülkeleri liderlerinin bask›s›yla veto
silah›n› kullanamayan
K›br›s Rum Yönetimi,
flantaj› da elden
b›rakm›yor. Rum hükümet
sözcüsü yapt›¤›
aç›klamada, Tasos
Papadopulos'un AB
liderlerine mektup
göndererek, Ankara'n›n
söz verdi¤i gibi 3 Ekim'e
kadar Güney K›br›s'›
tan›mamas› halinde veto
kullanacaklar›n›
bildirdi¤ini söyledi. Rum
sözcü, "3 Ekim tarihi bizim için de¤il, Türkiye için dönüm
noktas›. Ankara o tarihe kadar bize tan›nma getirecek ilgili
protokolü imzalamazsa üyelik müzakerelerine
bafllayamayacak" dedi.
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Sakarya fiubesi taraf›ndan bir konferans düzenlendi

“Türkçe giderse Türkiye’de gider”
Türk E¤itim-Sen Sakarya fiubesi taraf›ndan
gerçeklefltirilen, Türkiye’nin dünyaca ünlü bilim
adamlar›ndan biri olan Prof. Dr. Oktay S‹NANO⁄LU’nun
Sakarya Üniversitesi Süleyman Demirel Konferans
Salonunda düzenlenen konferansta izdiham yafland›.
S‹NANO⁄LU; Sakarya Üniversitesi Süleyman Demirel
Konferans Salonunda “Türkiye’nin AB ve ABD ile olan
iliflkilerini” konu alan konuflmas›n› dinlemeye yüzlerce
ö¤renci, yaklafl›k bin kiflilik salona s›¤mad›. ‹zdiham
yaflanan konferansta, Türk E¤itim-Sen Sakarya fiube
Baflkan› Say›n Erol AVfiAR, S‹NANO⁄LU’na
plaket takdim etti.

Çal›flanlara da
ücretsiz
da¤›t›n!..

Ayr›ca bakanl›k,
ö¤retmenlerin
alanlar›yla ilgili
kendilerini
gelifltirebilecekleri
yay›n ve dokümanlar
haz›rlayarak
çal›flanlara da ücretsiz
da¤›tmal›d›r.
Sendikam›z›n 36 ilde
1604 ö¤retmen
üzerinde uygulad›¤›
ankette “Branfl›n›zla
ilgili bilimsel ve
teknolojik geliflmeleri
takip edebiliyor
musunuz?” sorusuna,
ö¤retmenlerin %76’s›
ekonomik nedenlerden
dolay› takip edemedi¤i
cevab›n› vermifltir.
Dolay›s›yla bakanl›¤›n
bu konuda çal›flanlara
destek sa¤lamas›
gerekmektedir. Çünkü
mesleki standartlar›
yükseltilmeden
e¤itimimizin
iyilefltirilmesi mümkün
olmayacakt›r.

Ek ders ücretleri
yeniden
düzenlenmeli
Ek ders ücretleri
esaslar› yeniden ele
al›narak, farkl›
uygulamalar biran önce
giderilmelidir. Ayn›
kurumda çal›flan e¤itim
çal›flanlar›n›n bir
bölümüne 2 saate 1 , bir
bölümüne 6 saate 1, bir
bölümüne 10 saate 1
gibi farkl› ek ders
uygulamalar› çal›flanlar
aras›nda huzursuzluk
yaratmaktad›r. Bu
farkl›l›klar
giderilmelidir. Bakanl›k
“E¤itim, Ö¤retim ve
Bilim Hizmet Kolu”nda
bulunan sendikalarla
bir araya gelerek, ek
ders ücretleri esaslar›n›
439 say›l› Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na Ba¤l›
Yüksek ve Orta Dereceli
Okullar Ö¤retmenleri
ile ‹lk Okul
Ö¤retmenlerinin
Haftal›k Ders Saatleri
‹le Ek Ders Ücretleri
Hakk›nda Kanun
hükümleri
do¤rultusunda yeniden
düzenlemelidir.

BARTHOLOMEOS
cami duvar›na
yaklafl›yor

A BD Büyükelçili¤i’nin, Fener Rum Patri¤i Bartholomeos onuruna
verece¤i yeme¤in davetiyesine, Bartholomeos’un isminin önüne
“Ekümenik” s›fat›n› eklemesi Türkiye için barda¤› tafl›ran
son damla oldu.

B

aflbakanl›¤›n yay›nlad›¤› genelgede kamu personelinin davete kat›lmamas›n›n
istenmesi, ABD taraf›ndan kaile al›nmad›. Umursamaz tav›r sergileyen ABD, iki
ülke iliflkilerini gerdi. Oysa Lozan Antlaflmas›na göre, patrik yaln›zca Türkiye’deki Ortodoks az›nl›¤›n dini lideri olarak tan›mlanmaktad›r. Kendisine “Ekümenik” unvan›n› veren
Bartholomeos, ba¤l› oldu¤u Türkiye Cumhuriyeti yasalar›n› çi¤nemektedir. Bu unvan› ›srarla kendisiyle ba¤daflt›ran patrik; dini de¤il,
siyasi amaçlara hizmet etmektedir. Zira ‹stanbul’dan “Konstantinopel” diye söz eden Fener
Rum Patri¤i Bartholomeos, cüretkar tutumuyla niyetini aç›kça ilan etmektedir. Bartholomeos’un küstah tav›rlar›, AB yolundaki Türkiye
için tehlike arz etmektedir. Zira Türkiye’nin
AB üyeli¤i, patri¤in “Ekümenik”lik çal›flmalar›n› kolaylaflt›racakt›r. Bartholomeos’un hayalini kurdu¤u “Ekümen” unvan›na sahip olmas› durumunda; Türkiye’nin Dünya Ortodokslu¤unun dini merkezi, ‹stanbul’un da Ortodoks baflkenti haline gelmesi kaç›n›lmaz
olacak ve misyonerlik giderek yay›lacakt›r. Bu
da Vatikan tarz› devlet yaratma girifliminin baflar›yla sonuçlanmas›na neden olacakt›r. ABD
ise; patri¤in bu tav›rlar›n› destekleyerek,
“Ekümenik”lik iddialar›na çanak tutmufltur.
Oysa yabanc› büyükelçiler bulunduklar› ülke-

lerin yasalar›na sayg› göstermek mecburiyetindedir. Ancak ABD’nin yapt›¤›, Türk milletini parçalamaya gayret edenlerin ekme¤ine
ya¤ sürmektedir. Heybeliada Ruhban Okulu’nun aç›lmas› ve Bartholomeos’un “Ekümenik” Patrik olarak kabul edilmesi için seferber
olan ABD, tarihi bir yan›lg› içindedir. Türk
milletinin dili, dini, kültürü üzerinde sald›r›
planlayanlar, insanlar›m›z aras›na nifak tohumlar› ekmeye yeltenenler iç ve d›fl fler odaklar›n› harekete geçirmifllerdir. Türkiye karfl›t›
lobi, bütün gücüyle a¤›rl›¤›n› hissettirmeye
bafllam›flt›r. Türkiye, giderek daralan bir atefl
çemberi içerisindedir. Bask›lar›n boyutu ise;
davetiyelerde yer alan ak›l d›fl› ifadelerde gözler önüne serilmifltir. Bu nedenle ivedilikle önlem al›narak, ABD Büyükelçili¤i uyar›lmal›
ve ülkemizde bölücülük yapanlara hadleri bildirilmelidir.
Buradan Bartholomeos’a ve onun “Ekümenik”lik amac›na hizmet edenlere sesleniyoruz:
Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde yaflayan
herkes, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlar›na riayet etmek zorundad›r. Kendisini
kanunlar›n üzerinde görenler ve bu yolla Türkiye’de bir kaos ortam› yaratmaya çal›flanlar
emellerine ulaflamayacaklard›r. Uluslararas›
bask›lara bo¤un e¤meyecek olan ülkemiz, her
platformda sesini tüm gücüyle duyuracakt›r.

Sözleflmeli personel al›m›
Bofl geçen dersler varken, elinde ö¤retmenlik diplomas› olan kiflilerin atamas› yap›lmazken, ö¤retmenlikle alakas› olmayan kiflilere
bu görevin yapt›r›lmas›n› da anlam›yorlar.
Hiçbir mesle¤in vekili olmazken, ö¤retmenlik mesle¤inin vekili nas›l oluyor. 1739 say›l›
Milli E¤itim Temel Kanunu ö¤retmenlik
mesle¤ini, uzmanl›k mesle¤i olarak tarif ediyor.
Hal böyle iken, e¤itim fakültelerini bitiren
ö¤retmen adaylar›n›n, çal›flma süresi belli olmayan sözleflmeli personel için müracaat
edeceklerini düflünüyor musunuz? Edirne’de
oturan bir ö¤retmen aday›, kendi bölgesinde
aç›k olmad›¤›nda, örne¤in Kars’a gidip sözleflmeli personel olmak için müracaat edebilir

mi? Etmeyece¤i kesindir. Bir y›l sonunda
sözleflmesi fesh edildi¤inde memleketine dönece¤ini bilir. Çünkü sözleflmeli personelin
devaml› çal›flma garantisi bulunmamaktad›r.
O zaman bu sözleflmeli personel kadrolar›na kimler müracaat edecek ve kimler al›nacakt›r. Ö¤retmenlik mesle¤i ile alakas› olmayan yüksek okul mezunlar› müracaat edecektir. ‹dare müracaat edenler aras›ndan akraba,
efl, dost, tan›d›k çocuklar› ve siyasi yandafllar›n› yerlefltirecektir. Veya “hemflehricilik” ön
s›raya geçecektir.
Bu durum, iller aras› var olan kültürel bütünlü¤ü bozacak, baz› art niyetli odaklar›n ekme¤ine ya¤ sürecektir.

Derdim çoktur
hangisine yanay›m?

Türk insan›n›n ortak dili , en iyi anlatabildi¤i ve
anlayabildi¤i Türküler…
“Derdim çoktur hangisine
yanay›m…” sözleriyle
bafllayan ve devam eden
Türkümüzü her duydu¤umda akl›ma Türkiye’nin ve Türk insan›n›n
derdinin çok oldu¤u ve tarihin her döneminde de
de¤iflmedi¤i geliyor. Niçin Türkiye ve Türk insan› ? Tarihimiz boyunca
içeriden ve d›flar›dan hiç
Ali YAZICI
düflman›m›z, iflbirlikçi- Türk E¤itim-Sen Ankara
miz, y›k›c›m›z, bölücü1 Nolu fib Bflk.
müz bitmemifl ki !
Milli ve Manevi de¤erlerimiz üzerindeki tahrifatlar› kendine dert edinen de, bu Türküleri söyleyen de hep Anadolu insan› olmufl.
Günümüzde kitle iletiflim araçlar› toplum üzerinde çok
etkili. Bu etkileme ve yönlendirme kiminde sevinç fleklinde ortaya ç›kar, biz de ise hüzün ve tasa. Her geçen gün bu
kayg›lar ve üzüntüler artmakta .
25.12.2004 tarihinde televizyonda bütçe görüflmeleri var.
Konu üniversite bütçeleri. TBMM üye da¤›l›m›na ve kabineye bak›ld›¤›nda üniversiteleri oldukça iyi bilen, sorunlar› ve çözümlerinde etkili ve yetkili, çok insan var ama sonuç yine hüsran… Konuflulan , elefltirilen, vaat edilen fleylerin TBMM’ne girildi¤inde çok çabuk unutuldu¤u kesin.
Mücadele etmek ve çözüm üretmek sivil toplum kurulufllar›n›n görevi. Görevi yerine getirebilmek için özünde yatan
gerçek birlik ve beraberlik.
Konulara duyarl› olanlar ve çözümlerine u¤rafl verenler
güçlü olmak için, ses getirmek için bask› unsuru oluflturmak için, hedefe varmak için nefislerini yenip birlikte hareket edebiliyorlar m›?
Bir dert daha…
2547 Say›l› Yüksek Ö¤retim Kanunu 04.11.1981 tarihinde kabul edildi. “ Kanunun amac› ; Yüksek ö¤retimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün Yüksek Ö¤retim
Kurumlar›n› ve üst kurulufllar›n› teflkilatlanma, iflleyifl, görev ve yetki sorumluluklar› ile e¤itim-ö¤retim, araflt›rma ,
yay›m , ö¤retim elemanlar›, ö¤renciler ve personel ile ilgili esaslar› bir bütünlük içinde düzenlemektedir.”
Amaç ve tan›m çok güzel. 2004’ün sonu 23 y›ll›k sürede;
Akademik personel, ‹dari personel ve ö¤renci esas ö¤eleri
üzerine kurulu üniversiteler ve üst kurulufllar›nda bir bütünlük içinde düzenlemeler yap›labildi mi? Her birinin durumu içler ac›s›. Kamu kesiminde Üniversiteler ve üst kurulufllar›ndan daha kötü özlük haklar› ve maafl bordrolar›na
sahip baflka kurum yok !...
“Üniversiteler gelece¤imizdir, gelece¤imiz Üniversitelerdir.” Toplum da böylesine etkin olan, gelece¤imize yön
veren üniversiteler hakketti¤i konumda m›?
Önüne konulan engelleri aflmak için, geçinmek için, araflt›rma yapmak ve bilimle u¤raflmaktan çok prosedürleri tamamlamak için çabalayan gelecek kayg›s›nda ki akademisyenler, y›llarca süren uygulamalar sonucu sinmifl, kabu¤una çekilmifl ve kanunlarda, yönetmeliklerde sadece cezai kanunlarda üniversiteli kimli¤i kabul edilen idari personel
, sürekli de¤ifltirilen uygulama ve yöntemlerle didiflen, ö¤renmekten çok ezberleyen görevini yerine getirmek için
okul bitirme düflüncesindeki ö¤renciler. Topyekün kaderine terkedilmifl, Allah’a emanet üniversiteler ve üst kurulufllar›. Kanun ç›kt›¤›ndan bu yana kendini ve günü kurtarmak
için haz›rlanan yönetmelikler, geçici maddeler ve sonuçta
anlams›z mevzuatlar. Kimse memnun de¤il. De¤ifltirilmesinde hemfikir olunan YÖK yasas› , uygulamada siyasi düflünceden ve kurulmufl saltanatlar›n y›k›lma kayg›s›ndan bir
türlü s›yr›l›p ç›kam›yor.(Türk E¤itim-Sen’in haz›rlam›fl oldu¤u YÖK Yasa tasar›s›n› lütfen inceleyiniz.
www.unv06tes.org)
Bir dert Daha…
Duyarl› insanlar için bu dertlerin sonu gelmeyecek… Biz
Türkü dinlemeye ve Türkü söylemeye devam edece¤iz,
dertlerimize yanaca¤›z. Türküleri gür sesle söylemek için
koromuz herkese aç›kt›r. Sadece dinlemek ve alk›fllamakla
çözüm olmuyor. Üzerine gidilmeyen her dert bir baflkas›na
zemin oluflturuyor. Ülkemizde olup bitenleri gören kendine dert edinen ve Türkü söyleyen insanlar›n Yüce Rabbim
Yar ve Yard›mc›s› olsun.
Selam ve Sayg›lar›mla
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Banka promosyonlar›
bilmecesi
K amu çal›flanlar›n›n maafllar›n› banka kanal›yla almaya bafllamalar›ndan sonra bankalar
aras›nda ciddi bir rekabet oluflmufltur.

u rekabetin temel sebebi, kamu çal›flanlar›n›n kendi bankalar›ndan maafllar›n› almas› de¤il kiflilerin maafl›n› ald›¤› bankadan visa kart almas›, ev-tafl›t- tüketici kredisi çekme, elektrik-telefon-kablo tv
borçlar›n› maafl ald›klar› banka yoluyla ödemesidir. Bilindi¤i üzere kamu çal›flanlar› fonksiyonlar› gere¤i gelirlerinin üzerinde bir hayat
sürmek zorunda kalan, bu sebeple bolca kredi kullanan bir zümre haline gelmifltir. Bu yüzden kamu çal›flanlar›, bankalar›n ,istedi¤i
müflteri profiline çok uymaktad›r ve onlar›n
maafllar›n› bankalar› yoluyla ödeyerek, kendi
bankalar›na ba¤lamak için birbirleriyle yar›flmaktad›rlar.
Bu yar›fl sebebiyle, bankalar kurumlara ciddi yard›mlar yapmay› teklif ederek sözleflme
imzalamaya çal›flmaktad›rlar. Bu yard›mlar
bugüne kadar daha çok nakdi yard›m, bazen
de ayni yard›m olarak yap›lm›flt›r. Ancak bugüne kadar bu sözleflmeler kapal› kap›lar ard›nda yap›lm›fl, al›nan yard›mlar ve bu yard›mlar›n hangi çeflit yard›m oldu¤undan kurum yöneticisi ve banka yetkilisinden baflka
kimsenin haberi olmam›flt›r. Bu durum birçok
kurum yöneticisini maalesef çal›flanlar gözünde flaibeli, güvenilmez bir duruma düflürmüfltür.
Bunun üzerine baflta sendikam›z Türk E¤itim-Sen olmak üzere, bütün sendikalar olay›
gündeme getirmifl ve sözleflmelerin ve bu
sözleflme sonucunda al›nan promosyonlar›n
kamu çal›flanlar›n›n görüfllerinin al›narak kullan›lmas›n› teklif etmifllerdir. TBMM Baflkan›
Say›n Bülent ARINÇ’›n bankayla yap›lan sözleflme sonucunda milletvekillerine birer dizüstü bilgisayar hediye etmesi kamu çal›flanlar›n› konuya daha duyarl› hale getirmifltir.Kamu çal›flanlar› Milletvekillerinden daha zengin
olmad›klar›n› dolay›s›yla bu promosyonlar›n
kendilerine da¤›t›lmas›n› istemektedirler. Bütün bunlardan sonra, Adana ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü, kamu çal›flanlar›n›n bu hakl› talebini görmüfl ve okullara gönderdi¤i
31.05.2004 tarih ve 22427 say›l› yaz›yla;
“Bankalarla sözleflme yaparken tüm çal›flanlar›n ortak karar›n›n al›nmas›n› ve bu konuda
hassas davran›lmas›n›” istemifltir. Bu yaz› sadece Adana’da de¤il baflka illerde de ses getirmifl, fleffaf olma, demokratik davranma, ortak karar alabilme ad›na ciddi bir ad›m olarak
görülmüfltür.
Bu geliflmeler neticesinde baz› kurumlarda,
çal›flanlar taraf›ndan al›nan promosyonun bir
komisyon vas›tas›yla kuruma harcanmas›,
baz› kurumlarda ise personele eflit olarak da-

B

¤›t›lmas› kararlar› ç›km›fl ve uygulanm›flt›r.
Baz› yöneticilerimiz ise, yetkilerini di¤er çal›flanlarla paylaflmak istememifl, bu gerekçeleri görmezden gelerek eski uygulamalar›na
devam etmeye çal›flm›fl ve bu sebeple çal›flanlar ile beraber yönetmeyi bir türlü kabul
etmek istemeyen veya al›nan promosyonlar›
kafas›na göre, hesaps›z, kitaps›z kullanmay›
al›flkanl›k haline getirmifl, personeli aras›nda
ciddi tart›flmalar yaflanm›flt›r. Esasen, demokrasi okullar›m›zda uygulanmayacaksa
nerede uygulanacakt›r, kald› ki kurumlar›m›zda oluflmas› gereken demokratik ortamdan
yöneticilerimiz öncelikle sorumludur, kurumun huzuru kaliteli ifl üretmenin temel flart›d›r.
Konuyla ilgili tart›flmalar, TBMM’ye kadar
yans›m›fl CHP Yalova Milletvekili ve birçok
parlamenter bu promosyonlar›n kamu çal›flanlar›na da¤›t›lmas› gerekti¤ini ifade etmifl,
bu paralarla makam arac› vb. fleyler al›nmas›n› k›nam›fllard›r. Maliye Bakanl›¤›’n›n ilgili
tebli¤ini inceledi¤imizde, promosyon konusunda tek bir cümle olmad›¤›n› görürüz. Dolay›s›yla hukuken, promosyonun çal›flanlar›na
da¤›t›lmas›n› engelleyen tek bir kanun ve yönetmelik de bulunamaz. Promosyonlar›n kamu çal›flanlar›na da¤›t›lmas›n›n 657 Say›l›
Devlet Memurlar› Kanununun 29. ve 30.
maddelerinde yasakland›¤›n› iddia eden baz›
yöneticilerimiz, da¤›t›lan promosyonlar›n rüflvet olarak de¤erlendirmektedirler. Da¤›t›lan
promosyon kifli bafl›na göre düflünüldü¤ünde (2 veya 3 y›ll›k kifli bafl›na 150-200 milyon
TL) miktar olarak menfaat sa¤lama olarak görülemez, fonksiyonel olarak düflündü¤ümüzde ise görevi kötüye kullanma ve veya suiistimal olarak de¤erlendirilemez. Böyle bir
mant›kla hareket etti¤imizde bas›n yay›n kurulufllar›n›n kupon karfl›l›¤› da¤›tt›¤› promosyonlar›, bakanlar›n veya baflka kurulufllar›n
da¤›tt›¤› reklam amaçl› promosyonlar› da
(takvim, saat, kumbara, tabak, çanak gibi)
suç olarak telakki etmeliyiz. Dolay›s›yla kanun
maddelerinde ifade edilen fley RÜfiVETT‹R.
Esasen, bankalar›n verdi¤i promosyonlar›
mevcut kanun ve yönetmeliklerle aç›klamaya
çal›flmak ancak bir zorlama ve konuya sübjektif yaklaflmak ile mümkündür. Problemle
ilgili acil bir düzenleme yap›lmal›, bu düzenleme yap›l›rken problemin esas taraf› olan kamu çal›flanlar›n›n görüflü esas al›nmal›d›r.
Bu konuda, bilhassa baz› kurumlarda yöneticilerle yaflananlar›n bas›na yans›mas› sonucu baz› bas›n yay›n organlar›nda da bir tak›m
de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r. Ç›kan haberler

incelendi¤inde, konuyu gündeme getirenlerin, kamu çal›flanlar›n›n talepleriyle ve oluflan
problemlerle ilgili bilgiye sahip olmad›klar›
görülecektir. Bas›nda ç›kan yaz›lar üzerine
görüfltü¤ümüz gazeteciler, bizim aç›klamalar›m›zdan sonra konuyu daha farkl› yaklaflmalar› gerekti¤ini ifade etmifllerdir.
Konuyla ilgili sendikam›z taraf›ndan Baflbakanl›¤a, Maliye Bakanl›¤›’na, Milli E¤itim Bakanl›¤›’na dilekçeler gönderilmifl, bugüne kadar bir cevap gelmemifltir. TBMM kürsüsünden milletvekilleri taraf›ndan problem dile getirilmifl, ancak hükümetten tek ses ç›kmam›flt›r. Milyonlarca insan›n yak›ndan ilgilendi¤i,
kurumlarda bu yüzden birçok problem yafland›¤›n›n bilinmesine ra¤men ihtiyaç duyulan bir düzenlemenin yap›lmam›fl olmas› kamu çal›flanlar›n›n hakl› tepkilerine sebep olmaktad›r.
Bütün bu olaylar›n üzerine giden tek sendikan›n Türk E¤itim-Sen olmas›na ra¤men, baz› üyelerimizin, hukuken tart›flmal› bir konuyu
hep bizim halletmemizi istemeleri, halledemedi¤imiz takdirde bunu sendikal bir baflar›s›zl›k gibi alg›lamalar› büyük bir haks›zl›kt›r.
Bütün kamu çal›flanlar›n›n henüz konsensüs
sa¤layamad›¤› bir konuda ilk yap›lmas› gereken, baflta yöneticilerimiz olmak üzere bütün
kamu çal›flanlar›n›n bu konuda ayd›nlanmas›n› sa¤lamakt›r. Kamu çal›flanlar›n›n tamam›n›n kabulüyle bu problem daha kolay çözülecektir. Baz› yöneticilerimizin bu promosyonlar›n devletin paras› gibi görme inad›ndan
vazgeçmesi gerekmektedir. Bilhassa maddi
imkans›zl›klar içerisinde olan okullar›m›zda,
okulun fiziki problemlerinin halledilmesini isteyen, devletten tek kurufl yard›m alamayan
okullar›n yöneticilerinin bu para devletin paras›d›r iddias› yerine çal›flanlar›n› ikna etmeye
çal›flmas› daha ak›ll›ca olacakt›r. Bunu kuru
bir inat haline getirerek, çal›flanlar› ile kavgal›
bir yönetim anlay›fl›n›n hiç kimseye bir fayda
sa¤lamayaca¤› aç›kt›r.
Türk E¤itim-Sen olarak her konuda oldu¤u
gibi bu konuda da çal›flmalar›m›z devam etmektedir. Hedefimiz birbiriyle kavgal› de¤il,
huzur ortam›nda yaflayan, birbirinin haklar›na
sayg›l›, ifl bar›fl›n› sa¤lam›fl, dolay›s›yla ifl verimi ve kalitesi artm›fl bir e¤itim ö¤retim ortam›na kavuflmakt›r.
Sayg›lar›mla.

‹smail KONCUK
Adana 1 Nolu fiube Baflkan›
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T

ürk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN, 10
Aral›k ‹nsan Haklar› Günüyle ilgili bas›n aç›klamas›
yapt›. ÖZCAN flöyle dedi: "Yar›n 10 Aral›k ‹nsan
Haklar› Günü. Klifleleflmifl sloganlar yine hakim olacak, insan
olman›n getirdi¤i hassasiyetlerden yine dem vurulacak. Ancak
tüm bunlar›n yan›nda insan haklar› ad›na ifllenen suçlardan
kimse bahsetmeyecek. ABD liderli¤indeki kuvvetlerin Irak’ta
savafl bafllatmas›n›n üzerinden geçen sürede Irak’ta kaos hakim. Kad›nlar, çocuklar, masum insanlar bar›fl ve istikrar kisvesi alt›nda katlediliyor, Felluce kan gölüne dönüyor, Müslümanlar için kutsal say›lan mekanlara bombalar ya¤›yor, Kuzey Irak’ta bölücü güçlerin a¤›rl›¤› giderek art›yor. Buna karfl›n dünya tüm bu olup, biteni tepkisiz seyirci edas›yla izliyor.
ABD büyük bir insanl›k suçu iflledi¤i halde yarg›lanam›yor,
ABD Baflkan› katil Bush,’a halk› oylar›yla destek veriyor. Totaliter rejimi Irak’ta kurmaya çal›flan ABD, dünyayla resmen
futbol topu gibi oynuyor. ABD’nin insanl›k suçu ifllemesi yan›na kar kal›rken, vahfletin boyutu gün geçtikçe art›yor. Bölücü güçler bu kez birtak›m raporlarla baflrolde. Silahla emellerine ulaflamayanlar, yeni bir metot deniyor. Türkiye karfl›t› iç
ve d›fl güçler el ele vererek, vatan› bölme pahas›na rapor safsatalar›yla kamuoyunda boy gösteriyor. Raporlar›n içeri¤i bofl,
mesaj ise nahofl, Atam›z›n kemiklerini s›zlatan raporlar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenli¤i tehdit eden unsurlar›
bünyesinde bar›nd›r›yor. Türk vatandafllar›n› birbirine k›rd›rmaya, insanlar›m›z aras›na kin tohumlar› ekmeye çal›flan
odaklar, AB ve ABD’den destek alarak Türkiye’yi parçalama
ütopyalar›n› hayata geçirmek niyetinde. Ancak, vatan sevdal›lar› Kuvay-› Milliye ruhunun kaybolmas›na, gelece¤imizin
küresel güçlere rehin verilmesine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu Büyük Atatürk’ün an›s›na ihanet edilmesine, bir

avuç çapulcunun Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk milletine, Türk kimli¤ine yönelik sald›r›lar›na izin vermeyecektir.
Eve dönüfl yasalar›yla militanlar soka¤a sal›veriliyor. Teröristlere yatakl›klar› tescilli olanlar devlet protokolleriyle a¤›rlan›yor. Vatan› bölmeye çabalayanlar, yeni bir devlet kurma düflü
içinde olanlar, dünyaya bölücü mesajlar veriyor. Tüm bunlar
ise ne hikmetse insan haklar› ad›na yap›l›yor. Teröristlerin el
üstünde tutuldu¤u, bölücülerin ülkeyi idare etmeye talip olduklar› bugünlerde, hassasiyetlerimiz 17 Aral›k tarihine kilitlendi. Türkiye’ye tarih verilmesi konusunda neredeyse dileniyoruz. Dilenmekle yetinmiyoruz, taviz üstüne taviz veriyoruz.
Böylesine bir utanç tablosunda yer alan ülkemiz, emperyaliz-

min hüküm sürdü¤ü ülke gibi davran›yor. Sa¤a, sola avuç
aç›p; üyelik dilenen Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde hiç görülmemifl bir ilke imza at›yor. AB’ye üye olabilmek pahas›na
onurunu çi¤neten ülkemiz, sömürge ülkesi prototipi çiziyor.
Fener Rum Patri¤i kendisini “Ekümenik” olarak nitelendiriyor, ülkemiz ise bu konuda sadece davete icabet etmemekle
yetiniyor. Türkiye Cumhuriyeti yasalar›n› çi¤neyen patri¤e
tepki c›l›z kal›yor, bu konuda patri¤i destekleyen ABD’ye de
el pençe divan duruluyor. ABD küstahça “Türkiye’nin bu tavr›n› not ettik” diyor, Türk yetkililer bu noktada ABD’ye nota
vermiyor. Üstelik Heybeliada Ruhban Okulu’nun aç›lmas› ve
“Ekümenik”lik meselesinin 17 Aral›k’ta bir taviz olarak gündeme gelmesi bekleniyor. Ba¤l› bulundu¤u Türkiye Cumhuriyeti yasalar›n› çi¤neyerek “Ekümenik s›fat›n› kendisine uygun
görenler, ‹stanbul’u Ortodokslar›n baflkenti haline getirmeye
çal›flanlar, misyonerli¤in yay›lmas›n› sa¤layarak, Müslümanlar› avucunun içine almaya gayret gösterenler göz göre göre
insan haklar› ihlali yap›yorlar. ‹nsan haklar› ad›na konuflabilmek için öncelikle insan haklar› ad›na yap›lanlara ve yap›lamayanlara bakmam›z gerekir. ‹nsan haklar› ad›na aç›klanan
raporlar, ülkemizi böl, parçala, yok et politikalar›, misyonerli¤in yay›lmas›, AB u¤runa istenen tavizler, hepsi birer insan
haklar› ihlali. Bu konuda karfl› durufl sergilemeyenler insanl›k
suçu iflleyenlere ortak oluyor. Dolay›s›yla Türkiye’nin bask›lara bo¤un e¤meden, dimdik ayakta durmas›; hassasiyetlerini
ön plana ç›kararak, hegemonyalara karfl› gelmesi; vatan hainlerine geçit vermeden bölücüleri bünyesinde beslememesi ve
bu vatan topraklar›n›n nas›l kazan›ld›¤›n› unutmadan, gelecek
nesilleri ayd›nl›k yar›nlara tafl›yacak stratejileri hayata geçirmesi gerekir."

Kalk›nmada 1’inci
derecede öncelikli
yörelerde çal›flanlar
57 say›l› Devlet Memur- aras›nda ayr›m yap›lmaktalar› Kanunu’nun 64 üncü d›r. Çal›flanlar›n; iste¤e ba¤l›
6maddesinde;
“Kalk›nmada veya özür durumuna ba¤l›

birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çal›flmak suretiyle
baflar›l› geçirilen her iki y›l›n
karfl›l›¤›nda ayl›k derecelerinin yükseltilmesinde dikkate
al›nmak suretiyle ayr›ca bir
kademe ilerlemesi daha verilir.” denilmektedir. Yani bu
iki y›lda bir derece demektir.
Kanunda bu hüküm bulundu¤u halde, Milli E¤itim Bakanl›¤› bu yörelerde bulunan
e¤itim çal›flanlar›n› ma¤dur
etmekte, ç›kard›¤› mevzuatlar do¤rultusunda zorunlu
atamalar d›fl›ndakilere uygulamamaktad›r. Çal›flanlar

olarak atama ile geldin diye,
bu haktan yararland›r›lmamalar› nas›l izah edilebilir.
Devletin di¤er kurumlar›na
ba¤l› bütün birimleri kendi
personeline bu hükmü uygularken, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n e¤itim çal›flanlar› aras›nda ayr›m yapmas› düflündürücüdür ve manidard›r.
Bakanl›k taraf›ndan bir an
evvel düzenleme yap›larak,
bu yörelerde görev yapan
e¤itim çal›flanlar›na 657 say›l› Yasa’n›n 64 üncü maddesi hükümleri uygulanmal›d›r.

Yiyecek ve giyecek yard›m›
Hükümetlerin yasal yükümlülükleri oldu¤u halde, giyecek ve
yiyecek yard›mlar› hak sahiplerine zaman›nda verilmemekte,
tarifede belirtilen miktarlar da çal›flanlar› tatmin etmemektedir.
Günümüzde bir çayla bir simit 600.000-TL tutarken, memura
yap›lan yemek katk› pay›n›n 1.000.000-TL olmas›
düflündürücüdür. ‹lmi veriler çerçevesinde günlük al›nacak
kalori miktar›na göre hesaplamalar yap›lmal›, katk› pay› da bu
do¤rultuda art›r›lmal›d›r. Yemek yemeyen ve kurumunda yemek
ç›kmayan personele de bu miktar nakdi olarak ödenmelidir.
Yap›lan giyecek yard›mlar› da piyasa araflt›rmas› yap›larak
belirlenmeli, kiflilere nakden ödenmelidir.

illi E¤itim Bakanl›¤› çal›flanM
lar›na verilen otobüs (toplu
tafl›m) kartlar›n›n iptali nedeniyle,

Türk E¤itim-Sen Ankara 2 No’lu
fiube Baflkanl›¤›nca Milli E¤itim
Bakanl›¤› önünde bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.Bakanl›k çal›flanlar›n›n
yo¤un kat›l›m› ile bir miting havas›nda geçen ve eylemde fiube Baflkan› Server Bilge taraf›ndan bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez
teflkilat› ve do¤rudan merkeze ba¤l›
taflra teflkilatlar›nda çal›flan her kademe ve ünvandaki personelin ifle
gidifl-gelifllerinin ücretli serbest
kart, özel toplu tafl›m bileti ve manyetik kart ile sa¤land›¤›n› belirten
Bilge, “1989 y›l›ndan bugüne kadar
devam eden ücretsiz ulafl›m imkan›
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›n›n
21.12.2004 tarih ve 4581 say›l› yaz›s› ile ortadan kald›r›lm›fl ve Ba-

Ankara
2 no’lu
flubeden
tepki
kanl›¤›m›z›n birimlerine bildirilmifltir. Halen Milli E¤itim Bakanl›¤›
üst düzey personelinin ifle gidifl-geliflleri servis ve makam araçlar› ile
yap›l›rken, di¤er personele servis
imkan› sa¤lanmad›¤› gibi toplu tafl›m kart› verilmesi uygulamas›na
da son verilmifltir. Di¤er Kamu kurum ve kurulufllar›n›n çal›flanlar›
servis araçlar› ile iflyerine götürülüp
getirilmekte iken, bütçe imkanlar›ndan bahsederek Milli E¤itim Bakanl›¤› çal›flanlar›n› on befl (15)
y›ld›r devam eden bu kazan›lm›fl
haktan mahrum etmek adalet ve
hakkaniyet ölçülerine uymamaktad›r.” Diye konufltu.
2005 Bütçe kanunu ile yap›lacak
olan zam oran›n›n, gasp edilen haklar›n›n yar›s›n› bile karfl›lamad›¤›n›
ifade eden Server Bilge, “Söz konusu e¤itim çal›flanlar› olunca kaynak bulunamad› denilebilmektedir.Bunun e¤itime ve e¤itim çal›fla-

n›na verilen önemin bir göstergesi
oldu¤unu düflünüyor, kamuoyunun
dikkatine sunuyoruz. Kaynak yetersizli¤inin arkas›na s›¤›nanlara sesleniyoruz. Vak›fbank’la yap›lan anlaflmadan (çal›flanlar›n maafllar›
üzerinden) elde edilen gelirin yöneticileri tafl›mak yerine personelin tafl›nmas›na ayr›lmas› bile konuyu
çözmeye yetecektir.”dedi.
Bakanl›k Merkez çal›flanlar›n›n
ve Türk E¤itim-Sen üyelerinin
24.12.2004 tarihinde yapm›fl olduklar› eylem ses getirmifl ve ‹dari ve
Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤›n›n
27.12.2004 tarih ve 4749 say›l› genelgesiyle Toplu Tafl›m Kartlar›n›n
yeniden personele da¤›t›lmas›na
karar verilmifltir. Örgütlü mücadelenin ve sendikal birlikteli¤in güzel
bir örne¤ini sergileyen arkadafllar›m›z› kutluyor, bu birlikteli¤in daim
olmas›n› temenni ediyoruz.

sayfa
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GELECEK
güzel olacak
‹nan›yorum ki, 1992 y›l›ndan beri verdi¤imiz
onurlu hak arama mücadelemiz; bu genel kurul süreci ile yeni bir ivme kazanacakt›r. Bu yeni heyecan ve azimle, temsil etti¤imiz kesim ve
büyük milletimizin gür sesi olmaya devam
edece¤iz.
Türk E¤itim-Sen, e¤itim çal›flanlar›n›n verdi¤i
destekle ülkemizin en güçlü sivil toplum kurulufllar›ndan bir tanesi olma konumunu yakalam›flt›r. E¤itim sisteminin
ve çal›flanlar›n problem
ve isteklerini bilen Türk
E¤itim-Sen, bunlar›n
çözüme kavuflturulmas› ve kamu oyunun
gündemine getirilmesi
amac›yla her türlü meflru ve demokratik mücadeleyi ortaya koymaktan geri durmam›flBaflkan fiuayip ÖZCAN
t›r. Öte yandan tarihi
sorumlulu¤unun ve görevinin bilincinde olan sendikam›z, toplumumuzu ve ülkemizi ilgilendiren geliflmeler karfl›s›nda da temsil etti¤i kesim ve toplum ad›na
taraf olmaya gayret göstermektedir.
Türk E¤itim-Sen, gücünü yaln›z e¤itim çal›flanlar›ndan almaktad›r. Gücümüzün fark›nday›z. Gücümüze güveniyoruz. Bu gücün neler
yapabilece¤ini bizler gibi “Baflkalar›”da biliyor.
Nitekim son zamanlarda sendikam›z üzerine
oynanan oyunlar da bunun en bariz göstergesidir. Özellikle üyelerimiz üzerindeki bask› ve
y›ld›rma politikalar›n›, bir tak›m yandafl kurulufllar ile siyasi iradenin sendikalar üzerinde etkinlik oluflturma çabalar›n›, bu iktidar döneminde yo¤unlukla yafl›yoruz. Ancak biliyoruz
ki; yel, kayadan toz götürür. Sendikam›za yap›lan tüm tazyikler bizleri y›ld›rmak bir yana
flevkimizi kamç›lamaktad›r. Türk E¤itim-Sen,
her geçen zaman büyüyerek yoluna devam
edecektir.
De¤erli Arkadafllar›m,
fiubat ay› itibariyle, flubelerimiz ve Genel
Merkezimiz genel kurul sürecini tamamlayacak ve sendikam›z› daha ileriye götürecek yönetici kadrolar›m›z ifl bafl›na gelecektir. Tafl›n
alt›na elini sokacak olan arkadafllar›m›z; sendikam›z›n etkinli¤inin art›r›lmas›, hizmet kolumuzu ve ülkemizi ilgilendiren süreçlere yön verilmesi, toplumumuzu ayd›nlatarak milletimize
önderlik yap›labilmesi amac›yla; inanç ve
azimle, y›lmadan emek vereceklerdir. Önümüzdeki dönemde; yo¤un, yorucu, fedakarane ve bir o kadar da flerefli bu hizmeti yürütecek yönetici arkadafllar›ma flimdiden teflekkür
ediyorum.
Tüm üye ve yönetici arkadafllar›m›zla birlikte;
sendikam›z›, konfederasyonumuzu, ülkemizi
ve mensubu olmaktan gurur duydu¤umuz milletimizi daha da yüceltece¤imize olan inanc›m
tamd›r.
Bu vesileyle yeni y›lda tüm e¤itim çal›flanlar›na ve milletimize mutluluklar diliyor, sayg›lar›m› sunuyorum.

Davada

dördüncü perde
Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› fiaban fiimflek’in, Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN’a açt›¤› davan›n duruflmas› Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde
görüldü. Daval› fiimflek’in kat›lmad›¤› duruflma, 23.02.2005 tarihine ertelendi. Türk E¤itim Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN, sendika yetkilileri ve sendikan›n avukatlar› kat›ld›¤› duruflmada mahkeme, sendika avukat-

lar›m›z›n talebi üzerine Milli E¤itim Bakanl›¤›
Müsteflar› Necat B‹R‹NC‹ ve Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Güngör KILINÇ
tan›k olarak dinledi. ÖZCAN duruflma sonras›nda yapt›¤› aç›klamada, tan›klar›n çeliflkili
ifadeler verdi¤ini söyleyerek, tepe noktalardan dayatmalar oldu¤u sürece bu çeliflkilerin
do¤al oldu¤unu belirtti. ÖZCAN ayr›ca yarg›n›n karar›na sayg›l› olduklar›n› söyledi.

E¤itim bütçesi yine yetersiz
A yr›ca derslik aç›¤›n› gidermek için
ayr›lmas› gereken miktar ise, 10
katrilyon 263 milyar lirad›r. Oysa
2005 bütçesinden Milli E¤itim
Bakanl›¤›na 14.8 katrilyon lira
ayr›lmas› öngörülmektedir. Yani
e¤itime ayr›lan bütçenin tamam›na
yak›n› ancak derslik aç›¤›n›
kapatabilmektedir. E¤itimimizin s›ra
da¤lar gibi duran onca s›k›nt›s›na
çözüm bulabilmekse yine mümkün
olmayacakt›r.
Milli gelirden e¤itime ayr›lan pay
itibariyle, ülkemiz; bir çok geri
kalm›fl ülkelerin bile alt›ndad›r.
Böyle bir durumda; e¤itimimizi üst
düzeye ç›kar›p, geliflmifl ülkelerle
yar›flabilmemiz mümkün
olmayacakt›r.
‹ktidar sahiplerinin yapmas› gereken;
çal›flanlar›n huzurunu bozacak
icraatlar› bir yana b›rak›p, ülke
kaynaklar›n› verimli kullanmalar› ve
gelir da¤›l›m›nda adaleti
sa¤lamalar›d›r.

Geçmifl olsun
Ankara’n›n Keçiören ilçesinde bulunan Cemal Gürsel ‹lk Ö¤retim Okulunda görev yapan meslektafllar›m›z, arkadafllar›m›z Mehmet
fiahinal ve Bekir Do¤an; okul içerisinde u¤rad›klar› b›çakl› sald›r› neticesinde a¤›r yaraland›lar. Arkadafllar›m›za acil flifalar diliyor; yetkililerden, okullar›m›zdaki güvenlik sorunlar›n›
bir an önce çözmelerini istiyoruz.

Duyuru
Sivas flubemizin, üyemiz Ahmet fiEKER ad›na
açm›fl oldu¤u dava sonuçlanm›flt›r. Kurumun
yapt›¤› her türlü e¤itsel gezi, konferans, kurs ve
seminerlere kat›lan ö¤retmenlerde kat›ld›klar›
süre içerisindeki ek ders ücretlerini
alabileceklerdir. Mahkeme karar›, sendikam›z
ya da Sivas flubemizden temin edilebilir.
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‹lk ö¤retimde yeni modelden orta ö¤retime geçifl

akanl›¤›m›z›n böyle bir sempozyum
B
düzenlemifl olmas› ve biz ö¤retmenleri
de hesaba katarak görüflümüze baflvurma ne-

zaketinde bulunmas›; takdire flayan bir kadirflinasl›kt›r. Bu münasebetle tüm yetkililere
teflekkür ediyorum. Sempozyumun Türk
milli e¤itimine yeni bak›fl aç›lar› çözüm yollar› getirece¤ine yürekten inanmaktay›m.
Orta ö¤retim kavram›, ilkö¤retim ile yüksek ö¤retimin ara dönemini ifade diyorsa
meseleye evvela temelden bafllamak daha
uygun olacakt›r. Nas›l iyi bir ilkö¤retim sistemimiz olmal› ki; iyi bir orta ö¤retim sistemimize geçebilelim? Ya da bugün ki orta ö¤retimimizdeki problemlerin hangileri ilkö¤retim sistemimizden kaynaklanmaktad›r?
‹lkö¤retim sistemimiz, tüm yönleriyle hiçbir peflin hüküm ve art niyete dayanmadan
masaya yat›r›l›p enine boyuna tart›fl›lmadan
orta ö¤retimde ki problemlerin gerçekci çözüm yollar›na var›lamayacakt›r. O halde ilkö¤retimdeki meselelerin temelinde neler
yatmaktad›r? Ya da ilkö¤retim sistemimiz
çok mükemmelde tüm meseleler birden bire
orta ö¤retimden mi kaynaklanmaktad›r? Kanaatimce orta ö¤retimdeki meselenin özünde
flu anki sekiz y›ll›k kesintisiz uygulamas›n›n
enine boyuna tart›fl›lmadan, milletimizin istek beklenti ve toplumsal ihtiyaçlar›n› dikkate almadan alel acele uygulamaya geçmifl olmam›z yatmaktad›r. Bu modele yeni yaklafl›mlar, aç›l›mlar ve esneklikler getirmemiz
çok zaruridir. Aksi halde ilkö¤retim bugünkü yap›s›yla orta ö¤retime ve yüksek ö¤retime çok daha problemler üretecektir.
O halde yap›lacak esneklikler neler olabilir?
Ortaö¤retimde ö¤rencilerin zeka, ilgi, istidat ve isteklerine göre listemiz nas›l çeflitlendirilmifl ise; bunu belli flart ve k›staslar çerçevesinde ilkö¤retimde de uygulamal›y›z.
Akademik zekaya sahip ö¤rencilerin çeflitli
test ve denemelerden geçirilirken 6,7 ve 8.
inci s›n›flarda ayr› bir e¤itim ö¤retime tabi
tutmal›y›z. Liselerin hangi bölümlerine git-

‘

mesi gerektisetti¤imiz aç›¤ini daha o
l›m› olmal›Orta ö¤retim kavram›, ilkö¤retim
y›llarda yönd›r.
lendirme yaAksi halde
ile yüksek ö¤retimin ara dönemini
parak alt yabakanl›¤›m›ifade diyorsa meseleye evvela tep›s›n› haz›rlaz›n bu y›ldan
melden bafllamak gerekir.
mal›y›z. Messonra LGS’ye
lek kabiliyetüm ö¤rencitindeki ö¤lerin girmesirencileri de ayr› bir müfredat ve e¤itim mo- ni mecburi tutmas›ndan sonra durumun vadelinde de¤erlendirmeliyiz. Elbette bu ö¤- hameti çok daha ac›kl› olacakt›r. Çünkü
renci ve veliler aç›s›ndan pek çok psiko-sos- LGS’ye belli flartlar› tafl›yan, tabiri caizse
yal problemler do¤uracakt›r. Ancak ferdi ka- kalbur üstü ö¤rencilerin girdi¤i bilinen bir
biliyetleri ve zeka derecelerini dikkate alma- gerçektir. Durum böyleyken bu y›l ki s›navdan; bütün ö¤rencileri ayn› s›n›f okul ve larda 600 bini aflk›n ö¤renciden 45 bini s›f›r
müfredat ortam›nda e¤itim ve ö¤retime tabi alm›flt›. Acaba 4 milyon civar›ndaki ö¤rencitutmak hiçbir ö¤renciye kendini ifade etme nin girdi¤i s›navda kaç milyonu s›f›r alacakf›rsat› vermemektedir. Kendini ifade edeme- t›r? ‹flte o zaman gerçek sorunlar›n ilkö¤reyen bireylerin; üretkenlikleri, zeka ve kabili- timdeki modelden kaynakland›¤› apaç›k göyetlerini olabildi¤ince kullanabilme alan› bu- rülecektir. Bunun için ilkö¤retimin masaya
lamad›klar› takdirde körelip gidecektir. Ya yat›r›lmas› ve sa¤l›kl› bir ortaö¤retime bunda veli ve çevre bask›s›yla yanl›fl mesleklere dan sonra geçilebilece¤ini düflünmekteyiz.
yönlendirilen, yapt›¤› iflten zevk ve mutluluk Yaklafl›k 18 seneye yak›n ilkö¤retimlerde
duymayan bireyler etraf›m›z› saracakt›r.
çal›flm›fl bir ö¤retmen olarak tecrübelerime
Meslek ö¤renmeye istekli, yatk›n ve kabi- ve gözlemlerime dayanarak bunlar› teklif etliyetli ö¤rencilerin ille de befl gün okulda tut- mekteyim.
mak gibi (sekiz y›l›n ikinci kademesinde) bir
Bakanl›¤›m›z›n ilkö¤retimdeki s›n›f geçme
›srarc›l›¤› devam ettirmemeyi acil olarak cid- sistemindeki son de¤ifliklikler çok isabetli
di bir flekilde tart›flmaya açmal›y›z. Aksi hal- olmufltur. Bu karar› alan tüm yetkililere yüde bu haliyle ilkö¤retim bafll› bafl›na milleti- rekten teflekkür ederim. Ancak baz› eksiklikmize ve toplumsal dokumuza yeni yeni me- lerde görülmektedir. Mesela ilkö¤retim ve
seleler do¤uracakt›r. Akademik zekaya sahip ortaö¤retimde ya onluk sisteme geçilmeli veolmayan ö¤rencilerin 6,7 ve 8.inci s›n›flarda ya ikinci dönemde s›n›f geçmek için en az iki
ö¤rencileri mesela haftada 2 veya 3 gün veya onluk sistemde befl alma mecburiyeti
okulda di¤er günlerde meslek ve sanat ö¤ret- de getirilmeliydi…
menlerine imkan ve f›rsat verecek bir ortamGenel liselere hiçbir flart aranmadan her
da e¤itime tabi tutmal›y›z. Bunu mevcut il- ö¤rencinin kay›t yapt›rmas›n›n önüne geçilkö¤retim okullar›m›z›n fiziki alt yap›s›n› ha- melidir. Mesela ilkö¤retim diploma notu iki
z›rlayarak duruma elveriflli hale getirerek ya- olan bir ö¤rencinin lisede hiçbir varl›k göstepabiliriz. Veya Halk E¤itim Merkezleri, Ç›- remeyece¤i bilinen bir hakikat oldu¤u halde
rakl›k E¤itim Merkezleri vb. e¤itim-ö¤retim hala buna bir çeki düzen verilmemifltir. ‹lkurs ve merkezlerini ilkö¤retimin mütem- kö¤retimdeki yönlendirme formlar›n›n bir
mim cüzleri haline dönüfltürmeliyiz. Böylece ba¤lay›c›l›¤› olmal›d›r. Böylece bu liselere
bu e¤itim kurumlar›m›z da ifllevlerini yenile- y›¤›lmay› önleyerek kaliteyi yükseltmek ve
yip zenginlefltirmeli ve yeni bir modelin bah- meslek liselerini de cazip hale getirmeliyiz.

Meslek liselerini umutlar› yok olmufl, heves
ve heyecan› bitmifl hayat ve gelecek beklentileri olmayan ö¤rencilerin topland›¤› e¤itim
kurumlar›m›z olmaktan derhal ç›kartmal›y›z.
Bunun için evvela yüksek ö¤retime geçifldeki katsay› meselesini kesinlikle çözmeliyiz.
Aksi halde orta ö¤retimin; lise ve meslek lisesi problemleri ayr› ayr› artarak daha ç›k›lmaz bir hal alacakt›r. Bu da gittikçe orta ö¤retimdeki seviyeyi düflürecek ÖSS deki s›f›rc›lar›n say›s›n› ço¤altacakt›r…
‹lkö¤retim ve orta ö¤retimde acil olarak
yeni tedbirler alamaz, yeni teklifleri de¤erlendirmez isek; okullar›m›z dershanelere ö¤renci kay›t belgesi veren müesseseler haline
düflürülecektir. Milyonlarca çocu¤umuz gelece¤ini dershanelerin e¤itiminde gelece¤ini,
umutlar›n› arar hale düflürülecektir.
‹lkö¤retim ve orta ö¤retimde milli benli¤ini, kiflili¤ini ve kimli¤ini kazand›ramad›¤›m›z millilik vasf›n› hiçbir flart ve vaziyette
asla ihmal etmemeliyiz. Suç dosyalar›n›n iyi
incelendi¤i zaman çok küçük yafllara kadar
indi¤i maalesef çok ac› bir gerçek olarak görülmektedir. Kapkaç, gasp, h›rs›zl›k, çeteleflme tribün terörü ve benzeri e¤itimize ahlak›n
daha a¤›rl›kl› olarak yer verilmesinin zaruriyetini göstermektedir. Ayr›ca AB ile olan
münasebetlerimiz çerçevesinde de milli benli¤imizi nesillerimize kazand›rman›n önemini ifade etmektedir.
Bu meyanda, ilkö¤retim ve orta ö¤retime
yeni derslerin ve yeni konular›n da ilave edilmesi gerekmektedir. Mesela gençlerimizi
misyonerlik propagandas›ndan koruyabilmek için liselere haftada bir saatlik ‹slam
‹nanç Esaslar› dersinin mecburi olarak okutulmas› son derece isabetli olacakt›r.

Ziya HOTAMIfiLI
Atatürk ‹lkö¤retim Okulu KARAMAN

Gözlerini emeklinin ikramiyesine diktiler
ktidara geldi¤inden bu yana ka‹“reformlara”
mu alan›nda yapmak istedi¤i
bir yenisini daha ek-

lemeyi planlayan AKP hükümeti
son olarak emekli ikramiyelerine
gözünü dikti. Baflbakanl›k Müsteflar› Ömer Dinçer’in en az Kamu
Yönetimi Yasa Tasar›s› kadar y›k›c› bu plan› bu kez emeklinin can›n›
yakmay› hedeflemektedir.
Çal›flanlar›n y›llarla ifade edilen
eme¤ini böylesi yöntemlerle karfl›lamay› tasarlayan bir hükümet, öncelikle ’ince hesaplar peflinde’ bir
hükümettir. 20-25 y›ll›k çal›flma
hayat› sonucunda kazan›lan ve
ufak miktarlarda seyreden ikramiyesiyle çal›flamayaca¤› y›llar›n yat›r›m›n› yapmaya çabalayan kamu
çal›flan› adaletsiz politikalar›n piyonu yap›lmak istenmektedir. Ald›¤› ‘kufl’ kadar maaflla y›llar›n›
geçiren kamu çal›flan›, gelece¤i
için yapamad›¤› birikimini alaca¤›
bir emekli ikramiyesine ba¤lam›fl-

sa; bu ikramiye, AKP için neden
yeni bir rant kap›s› haline getirilmektedir? Yap›lmak istenilen bu
yasal de¤ifliklik, kamu çal›flan›n
emekli ikramiyesini borsaya açarak spekülatörlerin eline vermeyi

hedeflemektedir. Geçmifl y›llarda
tecrübe edilen bu uygulama kamu
çal›flan› d›fl›nda baflka kesimlerin
ekme¤ine ya¤ sürmüfltür.
Kamunun yeniden yap›land›r›lmas› böylesi ucuz hamlelerle

mümkün gözükmemektedir. Yeniden yap›land›rma, kamu çal›flan›
için daha fazla ifl ve gelecek güvencesini de beraberinde getirmelidir.
Reformlar›n amac› kendi çal›flanlar›n› açl›¤a mahkum etmekten geçmez. Bir ad›m ilerisini dahi göremeyen memurlar için tek güvence
emeklilikte mümkün oluyorsa, aktif çal›flma koflullar›nda zaten bir
aksakl›k var demektir. Bir emekli
için ikramiyesinin elinden al›nmas›
“at›lan bir son dakika golünden ”
farks›zd›r. Çal›flamayaca¤› y›llar›n
tek dayana¤›n› bu ikramiyede gören milyonlarca insan bu uygulamayla ikinci kez ma¤dur edilecektir. Hükümetin bu durumda adaletsiz bir patrondan fark› kalmayacakt›r. Sosyal devlet olma yolunda
AKP’nin gayretleri kamu hayat›n›
sona erdirme fikrinden geçmektedir. Y›llarca devlet memurlu¤u
yapm›fl ve yafl›n› bafl›n› alm›fl milyonlarca insan›m›za yap›lmak iste-

nilenin tam ad› gasp olacakt›r.
Al›nterinin, onlarca eme¤in parayla ölçülemeyen karfl›l›¤›n›, hisse
senediyle ödemeye yeltenen AKP
hükümeti, sosyal devletten ç›kard›¤› anlam› haz›rlad›¤› bu tasar›yla
aç›kça ortaya koymufltur. Taslak
gerekçesinde belirtildi¤i üzere,
“Sosyal güvenlik sisteminde artan
aç›klar›n kamu mali dengesi üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak
ve borçlanma maliyetini düflürebilmek” hedefine emeklinin s›rt›ndan
kazan›lacak parayla ulafl›lamaz.
E¤itim çal›flanlar›n›n gerçek temsilcisi olan Türk E¤itim-Sen, bu tasar›n›n sonuna kadar karfl›s›ndad›r.
Emekli ikramiyesi, kamu çal›flan›n›n dikili tek a¤ac›d›r. Bu a¤ac› tafllamak isteyen AKP hükümetinin
karfl›s›nda Türkiye Cumhuriyeti
hukuku vard›r, kamu çal›flanlar›n›n
güç verdi¤i Türk E¤itim-Sen çat›s›
vard›r.

11

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN

Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çal›flanlar› Sendikas› Genel Merkezi Haber Bülteni

UYAN TÜRK M‹LLET‹
Uyan, aya¤a kalk Türk Milleti!
Çal›flal›m kalk›nal›m, b›rakal›m zilleti,
Güçlenelim, olal›m dünya devleti.
Dünyaya yön verelim, sa¤layal›m adaleti.
Orta Asya’yd› Ata yurdun,
Türkistan’da birçok devlet kurdun,
Tarihine bir bak, hep içeriden vuruldun!
Y›llard›r kardefl kavgas›ndan yoruldun.
Türk korkusundan yapm›fllard› Çin Seddi’ni,
Sel oldun rüzgar oldun gösterdin kendini,
Yine girdin Çin’e bildirdin haddini,
Çi¤netme Anadolu’yu örnek al ceddini.
Tarihi araflt›rsak, hep içten y›kt›lar bizi,
Düflmanlar›m›z›n alt›n› paras› k›z›!
Kand›rd› insanlar›m›z› parçalad› birli¤imizi,
Kardefllerimizin ihanetleriyle y›kt›lar devletimizi.
K›rg›z’› Türkmen’i Kürt’ü Çerkez’i
Her biri bu milletin bir boyu,
Sen birlefltikçe düflmana verirdin korkuyu,
Gelmeyelim oyuna, böldürmeyelim Türkiye’yi.
Laz, Yörük, Çeçen ayn› baban›n o¤ullar›,
Ayr› dil konuflsalar da birdir atalar›,
Tarihi gerçe¤i yazar Orhun An›tlar›,
Bozmayal›m birli¤imizi, çatlatal›m düflman›.
Türk’e hayat veren asaleti, inanc›,
Kötülemeyelim Selçukluyu, Osmanl›’y›,
Bize vatan yapm›fllard›r Anadolu’yu,
Birleflelim güçlenelim, k›skand›ral›m Avrupa’y›.
Mürsel KARAHASAN
Ordu Fen Lisesi

Vatan topra¤› parsel
parsel sat›l›yor..!

∑

Vatan topra¤›n›n sat›fl›na iliflkin yasal düzenlemenin ard›ndan
topraklar›m›z h›zl› bir flekilde yabanc›lara sat›fl› gerçeklefltirildi.

atan topra¤› ‘tar›m arazisi’ ad› alt›nda parsel parsel
V
yabanc›lara sat›lmaya devam ediyor. Bugüne kadar
2 bin 11 dönüm
arazi yabanc›lara
sat›ld›. Hükümetin bakanlar› ise
her kar›fl›nda flehit kan› bulunan
topraklar›n sat›fllar› sonras›nda elde ettikleri gelirlerle övünmekteler.
59.Hükümetin
19 Temmuz 2003
tarihinde yapt›¤›
vatan topra¤›n›n
sat›fl›na iliflkin
yasal düzenlemenin ard›ndan topraklar›m›z h›zl› bir flekilde yabanc›lara sat›fl› gerçeklefltirildi.
Önce Maliye Bakan› kemal Unak›tan Ard›ndan Tar›m Bakan› Sami
Güçlü vatan topraklar›n› nas›l satt›klar›n› anlatt›lar. CHP Kars Milletvekili Selami Yi¤it’in soru önergesini
yan›tlayan Güçlü, yabanc›lara tar›m

VEFAT ve BAfiSA⁄LI⁄I
1- Ankara 5 nolu flube üyelerinden Mükrime
AfiAR’›n annesi vefat etmifltir.
2- Ankara 5 nolu flube üyelerinden Ayd›n
TOLASA’n›n babas› vefat etmifltir.
3- Ankara 5 nolu flube üyelerinden Hüseyin ve
Ayd›n KOCABAY’›n babalar› vefat etmifltir.
4- Adana 1 nolu flube üyelerinden Bekir
C‹NKARA’n›n babas› vefat etmifltir.
5- Adana 1 nolu flubesi Karatafl Temsilcisi
üyelerinden Musa TÜRKMENO⁄LU’nun
babas› vefat etmifltir.
6- Adana 1 nolu flube ‹flyeri temsilcisi Asl›m
TÜRKMENO⁄LU’ nun dedesi vefat etmifltir.
7- Adana 1 nolu flube üyelerinden Abdulcelil
EL vefat etmifltir.
8- Adana 1 nolu flube üyelerinden Mustafa ve
Seyrani AKSOY ‘un babas› vefat etmifltir.
9- Adana 1 nolu flube üyelerinden Mehmet
ÖZGÜNER’in kay›nbabas› vefat etmifltir.
10- Adana 1 nolu flube üyelerinden Mahmut
KAZAN’›n babas› vefat etmifltir.
11- Adana 1 nolu flube üyelerinden Musa
SAKALLI’n›n babas› vefat etmifltir.
12- Adana 1 nolu flube üyelerinden Emine
ÖZGÜNER’in babas› vefat etmifltir.
13- Antalya 1 nolu flube üyelerinden Hatice
ÇADIRCI’n›n efli vefat etmifltir.
14- Antalya 1 nolu flube üyelerinden Celal
DEM‹RAL’›n annesi vefat etmifltir.
15- Antalya 1 nolu flube üyelerinden Sabri
AfiIRO⁄LU’nun kay›npederi vefat etmifltir.
16- Ankara 2 nolu flube üyelerinden Sag›p
ÜNAL’›n babas› vefat etmifltir.
17- Ankara 2 nolu flube üyelerinden Fatma
Nur KAPLAN ve Mustafa BUDAK’›n babas›
vefat etmifltir.
18- Bursa 2 nolu flube üyelerinden Remzi
YALIN’›n ablas› vefat etmifltir.
19- Bursa 2 nolu flube üyelerinden Yalç›n
KAYA’n›n efli ve kay›npederi vefat etmifltir.
20- Bursa 2 nolu flube üyelerinden ‹smail
UZUN’›n a¤bisi vefat etmifltir.
21- Bursa 2 nolu flube üyelerinden Mustafa
KOREYHAN’›n kay›nvalidesi vefat etmifltir.
22Bolu flubesi üyelerinden Adem
ÖZTÜRK’ün babas› vefat etmifltir.
23Bolu flubesi üyelerinden Hasan
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YILMAZ’›n babas› vefat etmifltir.
24- Bolu flubesi üyesi ve Delegemiz Sami
AYDIN’›n babas› vefat etmifltir.
25- Denizli flubesi üyelerinden Perihan ve
Murat fiAH‹N’in babas› vefat etmifltir.
26- Konya 1 nolu flube üyelerinden Mahmut
UZUNLU vefat etmifltir.
27- Konya 1 nolu flube üyelerinden Ümmü
Gülsüm ÖZARSLAN’›n babas› vefat etmifltir.
28- Konya 1 nolu flube üyelerinden Sad›k
IfiIKOL’un annesi vefat etmifltir.
29- Konya 1 nolu flube üyelerinden Ahmet
Serhat BE⁄END‹K’in babas› vefat etmifltir.
30- Konya 1 nolu flube üyelerinden Dede
KIPRIS’›n babas› vefat etmifltir.
31- Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden Ali
ALVER vefat etmifltir.
32- Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden Hamit
TAfiDEM‹R’in a¤bisi vefat etmifltir.
33- Konya 1 nolu flube üyelerinden Mehmet
Emin KURBAN’›n babas› vefat etmifltir.
34- Mersin flubesi Erdemli Temsilcili¤i
üyelerinden Hikmet fiEN’in kay›nbabas› vefat
etmifltir.
35- Mersin flubesi Erdemli Temsilcili¤i
üyelerinden Ayfle YILDIRIM’›n day›s› vefat
etmifltir.
36Nevflehir flubesi üyelerinden Ali
KAPLAN’›n kay›nbabas› vefat etmifltir.
37 - Bursa 1 No’lu flube üyelerinden Remzi
BALKAN’›n annesi vefat etmifltir.
38 - Bursa 1 No’lu flube üyelerinden Hayri
KARA’n›n kay›npederi vefat etmifltir.
39 - Bursa 1 No’lu flube üyelerinden Cevdet
BEKEN’in amcas› vefat etmifltir.
40 - Bursa 1 No’lu flube üyelerinden
Cemalettin SÖYLEV’in annesi vefat etmifltir.
41 - Bursa 1 No’lu yönetim kurulu üyesi
Seyid Ali YALDIZ’›n babas› vefat etmifltir.
42 - Ankara 4 No’lu flube üyelerinden Adnan
YILMAZ’›n annesi vefat etmifltir.

arazisi sat›fl› konusunda aç›klamalarda bulundu. Sami
Güçlü, yabanc›lara gayrimenkul sat›fl›na izin veren yasal
düzenlemenin yürürlü¤e girdi¤i 19 Temmuz 2003 tarihinden
bugüne kadar yabanc›
gerçek kiflilere 2 bin 8
dönüm, yabanc› bir ticaret flirketine 3 dönüm tar›m arazisi sat›ld›¤›n› belirtti.Yabanc› uyruklu gerçek
kiflilerin Türkiye’de
edindikleri tafl›nmaz
mallar›n tapuda beyan edilen sat›fl de¤eri toplam›n›n 279 trilyon 291 milyar 307
milyon 459 bin 828
lira oldu¤unu ifade
eden Güçlü, yabanc›
bir ticaret flirketinin
edindi¤i tar›m arazisinin tapuda beyan
edilen de¤erinin ise
275 milyar lira oldu¤unu kaydetti.

DO⁄UMLAR ve EVLENENLER

1- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Kemal Ç‹FTÇ‹’nin k›z› olmufltur.
2- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Osman AÇIL’›n o¤lu olmufltur.
3- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Aynur SUCU’nun k›z› olmufltur.
4- Ankara 5 nolu flube üyelerinden
Filiz KOÇAK’›n k›z› olmufltur.
5- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Hatice EY‹DO⁄AN’›n k›z› olmufltur.
6- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Songül KARA’n›n o¤lu olmufltur.
7- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Gülsüm AYBEK’in k›z› olmufltur.
8- Adana 1 nolu flube üyelerinden
Kemal YALÇIN’›n k›z› olmufltur.
9- Antalya 1 nolu flube üyelerinden
Hayrettin YILDIZ’›n o¤lu olmufltur.
10- Antalya 1 nolu flube üyelerinden
Tanju ADIGÜZEL’in k›z› olmufltur.
11- Bursa 2 nolu flube üyelerinden
Halis B‹LEN’in k›z› olmufltur.
12- Bursa 2 nolu flube üyelerinden
Gülcan EfiREFO⁄LU’nun çocu¤u
olmufltur.
13- Bursa 2 nolu flube üyelerinden
Selim S‹LAHTARO⁄LU’nun çocu¤u
olmufltur.
14- Bursa 2 nolu flube üyelerinden
Sedat KÖRO⁄LU’nun k›z› olmufltur.
15- Bolu flubesi üyelerinden Çi¤dem
EVRAN’›n o¤lu olmufltur.
16- Bolu flubesi delegemiz ve ‹flyeri
temsilcisi Aykut KARAGÜZEL’in
k›z› olmufltur.
17- Denizli flubesi üyelerinden
Ahmet AVCI’n›n o¤lu olmufltur.
18- Denizli flubesi üyelerinden Aziz
SER‹NKAN’›n o¤lu olmufltur.
19Mersin flubesi Erdemli
Temsilcili¤i üyelerinden Cemal
TUFAN’›n k›z› olmufltur.

20- Nevflehir flubesi üyelerinden
Turgut KARACA’n›n o¤lu olmufltur.
21- Nevflehir flubesi üyelerinden
Abdulkadir DURMUfi’un o¤lu
olmufltur.
22- Nevflehir flubesi üyelerinden
Zafer SÖNMEZ’in o¤lu olmufltur.
23- Konya 2 nolu flube üyelerinden
Ramazan
ÖZDAMAR’›n
k›z›
olmufltur.
24- Konya 2 nolu flube üyelerinden
Mustafa ÇUHADAR’›n k›z› olmufltur.
25Ordu flubesi üyelerinden
Sarfinaz KAYAR’›n k›z› olmufltur.
26- Zonguldak flubesi üyelerinden
Cemal BATUR’un k›z› olmufltur.
EVLENENLER
1- Adana 1 nolu flube üyelerinden
fiükrü
ADAMHASAN’›n
o¤lu
evlenmifltir.
2- Ankara 2 nolu flube üyelerinden
Hülya fiirin BÜLBÜL evlenmifltir.
3- Nevflehir flubesi üyelerinden
Mehmet TURGAZ evlenmifltir.
4- Konya 1 nolu flube üyelerinden
Bekir AYDIN’›n k›z› evlenmifltir.
5- Konya 1 nolu flube üyelerinden
‹smail Hakk› fiAH‹N’in o¤lu
evlenmifltir.
1. Bursa 1 No’lu flube üyelerinden
Faik Yurtseven’in k›z› evlenmifltir.
2. Ordu flubesi üyelerinden FatihBahar Bayaz›t çiftinin bir erkek
çocuklar› dünyaya gelmifltir
3. Ankara 4 No’lu flube üyelerinden
Adil Yaman’›n bir k›z çocu¤u dünyaya
gelmifltir

TÜRK‹YE’Y‹

sokakta bulmad›k!..
Ülkemizin k›rk y›ll›k devlet politikas› olan Avrupa Birli¤ine üyelik süreci, bölücü hainler ve iflbirlikçilerin i¤renç
emelleri için araç olarak kullan›lmaktad›r. Vahfli ve kallefl sald›r›larla milli bütünlü¤ümüzü yok edemeyen ihanet
odaklar› bu kez, “insan haklar›, bireysel ve kültürel özgürlükler” ad›yla gün yüzüne ç›k›yorlar.
Türk e¤itimcileri olarak ilan ediyoruz:
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti s›n›rlar› içerisinde yaflayan herkes “Bir” dir. Dün oldu¤u gibi bugün ve yar›n da tüm
vatandafllar›m›z; eflit, özgür ve sayg›nl›k içerisinde yaflamaya devam edecektir.
• Türk Devletinin kurucu unsuru Türk milletidir. Büyük Atatürk’ün dedi¤i gibi Türk, ne mutlu Türk’üm diyebilendir.
Türk kimli¤inden duyulan rahats›zl›¤›n bir iflareti olarak y›llard›r gündeme getirilmeye çal›fl›lan “Türkiyelilik”
anlay›fl›n› fliddetle reddediyoruz.
• S›n›rlar›m›z içerisinde yeni “az›nl›klar” oluflturmaya çal›fl›larak, bir k›s›m insanlar›m›z›n kendi ülkelerinde ikinci
s›n›f vatandafl muamelesine tabi tutulmas›n› kabul etmiyoruz. Bu oyunlara alet olan vatandafllar›m›za da
sesleniyoruz: “Onlar” sizi temsil edemez. Siz, “Biz” siniz. Bu topraklar› Çanakkale’de, Dumlup›nar’da, Urfa’da,
Sar›kam›fl’ta…birlikte savunduk, bu devleti birlikte kurduk. Hepimizin gelece¤i, varoldu¤umuzdan bugüne kadar
sadakatle ba¤l› oldu¤umuz devletimizin birli¤indedir.
•Eve dönüfl yasas›yla cezaevindeki militanlar soka¤a sal›verilmifltir. Bölücü örgüt ve faaliyetlere gösterilen
hoflgörü, teröristlere yatakl›klar› tescilli olanlar›n en üst düzey devlet protokolüyle a¤›rlanmalar› ile devam
etmifltir. Ve nihayet otuz bin insan›m›z›n kan›n› elinde tafl›yan bölücü bafl›n›n sal›verilmesi için “Genel af”
kampanyalar› düzenlenmeye bafllanm›flt›r. Binlerce flehidimizin aziz hat›ras›na, milletimizin hissiyat›na ve
devletimizin onuruna aç›kca hakaret olan bu tutumlar›n sorumlular›n›n bir an önce cezaland›r›lmas›n› istiyoruz.
•Anayasam›za ayk›r› olmas›na ra¤men ana dilde e¤itim talepleri gündeme getiriliyor. Hatta anayasa de¤iflikli¤i
teklif ediliyor. “Milli” e¤itim anlay›fl›n›n yerini etnik e¤itim anlay›fl›n›n almas›n› kabul etmiyoruz.
Vatan sevdal›lar›; Kuvay-› Milliye ruhunun kaybolmas›na ve bir avuç çapulcunun devletimize, Türk milletine,
Türk kimli¤ine yönelik sald›r›lar›na izin vermeyecektir.
‹hanet içerisinde olanlar› uyar›yoruz! Ak›betiniz, sizden öncekilerden farkl› olmayacakt›r. Akl›n›z› bafl›n›za al›n!
Devletimizi yönetenlere, ayd›nlar›m›za, sivil toplum kurulufllar›na ve tüm vatandafllar›m›za sesleniyoruz:
Baflka Türkiye yok! En az bu ülkenin düflmanlar› ve ihanet içerisinde olanlar kadar cesur , kararl› ve
azimli olmak zorunday›z.
Biz güçlüyüz! Muhtaç oldu¤umuz kudret, damarlar›m›zdaki asil kanda mevcuttur.

