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TÜRKİYE KAMU-SEN

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Şuayip ÖZCAN, Genel Merkez 

Yönetim Kurulu ve Ankara şubeleri 
de, Fransa Parlamentosu’nda görü-
şülecek olan sözde Ermeni soykı-
rım iddialarını Fransa Büyükelçiliği 
önünde protesto ettiler. Basın açık-
laması yapan Genel Başkan Şuayip 
ÖZCAN, Fransa Büyükelçiliği’ne si-
yah çelenk bıraktı. 

Milli tarihimize yönelik Ermeni ifti-
raları, son yıllarda dünyanın değişik 
ülkelerinin destekleriyle de; ulusla-
rarası siyasi senaryoların öncelikli 
malzemesi haline getirilmiştir.  Ta-
rihi ve bilimsel gerçeklerden uzak 
iddialar; bazı ülkelerin parlamento-
larında gündeme alınarak ve parale-
linde yasalar çıkarılarak; devletimiz 
zan altında bırakılmakta ve sonraki 
adımlarda gelecek olan taleplere 
zemin hazırlanmaktadır.

Tarihinin hiçbir döneminde başka 
kavimlere yönelik soykırım uygula-
mamış; bilakis, defalarca katliam-
lara maruz kalmış olan necip Türk 
Milleti; dünya tarihinde hoşgörü ve 
birlikte yaşama arzusunun timsali 
olmuş bir millettir. Tarihin en eski 
medeniyetlerinden birinin sahibi 
olan biz Türkler, zamanında bilinen 
dünyanın üçte ikisine kadar hakimi-
yet kurmuş bir kavim olarak, eğer 
soykırım ve asimilasyonu bir politi-
ka olarak kabul etmiş olsaydık; bu-
gün, yaşamını devam ettiren bir çok 
millet tarih sahnesinden silinmiş 
olacaktı. Dünya varolduğundan bu-
güne kadar sayısız kavim ve kültür, 
başka unsurlar tarafından asimile 
edilmiş, katledilmiş, soykırıma tabi 

tutulmuş ve tarih sahnesinden yok 
olmuştur. Ancak, şu tarihi gerçek 
herkes tarafından bilinmektedir ki; 
ecdadımızın, yüz yıllarca egemen 
olduğu çok geniş coğrafyada yaşa-
yan hiçbir unsur, ne milli kimliğini 
ne de kültürünü kaybetmeden var-
lıklarını sürdürebilmişlerdir. Türk 
devleti, bırakın bünyesindeki unsur-
ları asimile etmeyi; tam aksine ha-
kim olduğu bölgelere medeniyetini 
ve teknolojisini taşımış; o devirler, 
bu bölgelerde yaşayan milletler için 
de huzur ve barış dolu zamanlar 
olmuştur. Tüm bunlar bir hamaset 
değil, tarihi ve bilimsel tartışılmaz 
gerçeklerdir. Eğer aksi bir durum 
olsaydı; bırakın Anadolu’yu, bugün 
Balkanlar’da, Kafkasya’da, Afrika’da 
ve Ortadoğu’da devlet kurmuş olan 
bir çok etnik unsur, tarihin tozlu 
sayfalarında duran birer hatıra ol-
maktan öteye geçemeyecekti. Yaşlı 
dünyamız şahittir ki, tarihte baskı, 
şiddet ve soykırımı strateji olarak 
kullanan emperyalist güçler; ege-
menlik alanlarına hiçbir şey katma-
mış, bıraktıkları, sömürü, gözyaşı ve 
acının izleri günümüzde bile hala 
canlılığını hissettirmektedir. Oysa 
ki, ecdadımız ise hakim olduğu top-
raklarda bıraktığı maddi yatırımları 
ve fikri mirasıyla hala minnetle yad 
edilmektedir. Söz konusu topraklar-

daki Türk hakimiyeti dönemi; o un-
surların tarihindeki barışın, adaletin, 
gelişmenin ve huzurun yerleşik ol-
duğu belki de tek dönemdir.

Bu maksatlı çalışmaların son örne-
ğine de Fransa’nın girişimiyle şahit 
oluyoruz. Fransa parlamentosunda 
“Ermeni Soykırımı Yapılmamıştır” 
iddiasının suç kapsamına alınması 
amacıyla bir yasa çıkarılmaya çalı-
şılmaktadır. Daha öncede sınırları 
içerisinde soykırım anıtı dikilme-
sine izin veren Fransa, bu defa da 
yaşanmış gerçeklerle zıt bir anlayışı 
kanunlaştırmaya çalışmaktadır.

Tarihi gerçeklere aykırı olmasına 
rağmen, uluslar arası düzeyde ülke-
mizi zor duruma düşürmek için ya-
pılan karalama kampanyaları, kabul 
edilemez. Hükümetimizin bu gayret 
içerisinde olan devletler nezdinde 
daha etkili ve etkin girişimler yap-
masını istiyoruz. Konu, göstermelik 
ve iç kamuoyunu tatmin etmeye yö-
nelik popülist politik manevralarla 
geçiştirilmemelidir. Gerekirse, ulus-
lararası ilişkilerde meşru müdafaa 
yöntemi olarak, misilleme atılımları 
yapılmalıdır. 

Devletimiz yetkilileri; iyi ilişkileri 
sürdürebilmekle, milli onurumuza 
yönelik tacizleri bertaraf etmenin 

birbirinden ayrı konular olduğunu 
bilmeli ve gerekeni, olması gereken 
zamanında yapmalıdır. 

Mensup olduğu millete yürekten sa-
dakatle bağlı olan sivil toplum kuru-
luşları olarak çağrıda bulunuyoruz: 
Sözde Ermeni Soykırımını tanıyan 
ülkeler nezdinde en sert ve etkili 
diplomatik tepki konulmalıdır.

TBMM derhal harekete geçmeli ve 
misilleme yapmalıdır. Fransa’nın 
Cezayir’de yaptığı soykırımı tanıyan 
bir kararı Genel kuruldan geçirmeli-
dir. Çünkü tarih gösteriyor ki, bugün 
bizi karalamaya çalışan Fransa’nın 
mazisi, utanç ve insanlık dışı uygu-
lamalarla doludur. TBMM bu kanlı 
geçmişi, yeniden tarihe mal olması 
için ifşa etmelidir.

TBMM, Türkiye sınırları içerisinde, 
“Ermeni Soykırımı yapılmıştır” iddi-
asının dile getirilmesini suç kapsa-
mına alacak düzenlemeleri bir an 
önce yapmalıdır. Diğer bazı ülkele-
rin, hiç yaşanmamış bir iddianın in-
karını suç saymalarının karşılığında; 
bizim de gerçeklere sahip çıkmamız 
ve gerçeğin inkarını suç kabul etme-
miz kadar doğal ve haklı bir durum 
olamaz.

Yine Fransa’ya karşı bir başka mi-
silleme yapılmalı, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi de başkentimizde 
Fransa’nın Cezayir’de uyguladığı 
soykırımı yad eden bir anıt açmalı-
dır.

Ermeni’lere Anadolu’da soykırım 
yapılmadığını savunmayı suç kabul 
eden ülkelere inat; dünya kamuoyu-
na gururla haykırıyoruz: Yetmiş mil-
yon Türk adına hep beraber bu suçu 
işlemeye ısrarla devam edeceğiz:

ŞAN VE ŞEREFLE DOLU TARİHİMİ-
ZİN HİÇ BİR DÖNEMİNDE ERMENİ 
SOYKIRIMI YAPILMAMIŞTIR.

Türk kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI 
SENDİKAMIZ TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE PROTESTO EDİLDİ.
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On dört yıl süren bir mücadele…

Onurlu, şerefli, çileli, sevgi ve özlem 
dolu bir mücadele…

Varlık gerekçelerini ve yaşam gaye-
lerini; mensup oldukları büyük Türk 
Milletine ve üzerinde yaşamaktan 
gurur duydukları güzel ülkelerine 
hizmet etmek olarak kabul edenlerin, 
yılmadan yürüttükleri kutlu bir müca-
dele… 

Her türlü haksızlığa, baskıya, engelle-
meye, tehdide, şahsiyetsiz tekliflere, 
keyfiliğe, iki yüzlülüğe, kandırmaya 
ve ihanete rağmen başarıya koşan bir 
mücadele…

“Türk Milli Eğitim Sistemi, temel de-
ğerlerimiz ışığında yeniden kurulma-
lıdır. Hedefleri ve içeriği bakımından 
milli; yöntemi ve araçları açısından 
bilimsel bir eğitim sistemi olmalıdır”,

“Eğitim çalışanları, bir bütün olarak 
hak ettikleri ekonomik ve sosyal ya-
şam seviyesine kavuşmalıdır”,

“Keyfi, politik ve yanlı uygulamalar 
son bulmalı; her düzeyde liyakat esas 
alınmalıdır”,

“Türk Milleti; bilinçli bireylerden olu-
şan, katılımcı demokrasiyle yönetilen 
çağdaş ve güçlü bir toplum olarak ya-
şamalıdır”,

“Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyılın li-
der ülkesi olarak parlamalıdır.”

Diyen Türk eğitimcilerinin; bıkma-
dan, korkmadan, yorulmadan ve her 
geçen zaman hızlanarak sürdürdük-
leri bir mücadele…

İşte bu büyük mücadele için, 2006 
yılı yeni bir dönüm noktası olmuştur. 
Artık, yetki gerçek sahibini bulmuştur. 
Eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi 
ve toplumumuzun his ve düşüncesi-

ne samimiyetle tercüman olan gerçek 
bir sivil toplum kuruluşu olan Türk 
Eğitim-Sen; Eğitim, Öğretim ve Bilim 
Hizmetleri Kolu’nda temsil yetkisini 
kazanmıştır.

Peki bundan sonra ne değişecek?

Yıllardır birikerek artan sorunlar bir 
çırpıda çözülecek, eğitim çalışanla-
rının talepleri eksiksiz karşılanacak, 
eğitim sisteminin açmazları ortadan 
kaldırılacak mı? 

Keyfi politik tasarrufların yerini, ça-
lışanların ve onların temsilcilerinin 
görüşlerine değer verilen bir anlayış 
alacak, siyasiler ve yöneticiler çalı-
şanlara hak ettikleri gibi davranacak, 
tüm kanunlar yönetmelikler hazırla-
nırken çalışanlarla istişare edilecek; 
eğitim çalışanları mutlu, huzurlu ve 
geleceklerinden emin yaşayacaklar 
mı?

Elbette ki, tüm bu temenniler bir anda 
gerçekleşmeyecek. Bir sihirli değnek-
le her türlü olumsuzluk, yerini özle-
nen bu tabloya bir anda bırakmaya-
cak.

Fakat “Bir şey” hemen değişecek!

Eğitim çalışanları artık şu gerçekten 
emin olacaklar:

Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanları-
nın kendisine verdiği destekle sahip 
olduğu yetkiyi, bir fırsat ve hak ola-
rak değil; bir sorumluluk ve gururla 
ifa edilmesi gereken bir görev olarak 
kabul edecektir.

Çalışanların güven ve sempatisine 
mazhar olan Türk Eğitim-Sen, sahip 
olduğu temsil yetkisini etkin bir şekil-
de kullanacaktır. Yukarıda bir kısmını 
sıraladığımız sorunların çözümü için, 
hiçbir denge hesabı gütmeksizin ve 

taviz vermeden her düzeyde müca-
dele verecektir. 

Eğitim çalışanlarından aldığı gücü 
yine ve yalnız onlar için kullanacak-
tır. Çalışanların talep ve sorunlarını, 
bir takım ideolojik akımların “Özel” 
günlerini yad etmek amacıyla kamuf-
laj malzemesi olarak kullanmayacak-
tır.

Türk Eğitim-Sen; gücünü, etkinliğini 
ve çalışanların kendisine gösterdiği 
teveccühü bölücü katillerin özgürlük 
naralarına alet etmeyecektir. Hiçbir 
zaman teşkilatlarını “Genel af istiyo-
ruz” kampanyalarına zemin olarak 
kullandırmayacaktır.

Ülkemizin en eğitimli ve elit kesimini 
oluşturan eğitim çalışanları adına, ga-
zetelere çarşaf çarşaf ilanlar vererek, 
bir takım bölücülerin oy avcılığına 
asla soyunmayacaktır.

Yılda bir kez yapılan Toplu Görüş-
melerde ve her sene iki defa yapılan 
Kurum İdari Kurulu Toplantılarında; 
temsil ettiği kesimin iradesini yan-
sıtmayan, modası geçmiş ideolojik 
takıntıları değil; eğitim çalışanlarının 
somut-gerçek problem ve taleplerini 
gündeme getirecektir.

Türk Eğitim-Sen, politikalarını ve he-
deflerini belirlerken, marjinal siyasi 
ve ideolojik oluşumların telkin ve ta-
limatlarını değil; eğitim çalışanlarının 
görüş ve beklentilerini esas alacaktır. 

Tüm eylem ve etkinliklerinde, hiçbir 
bölücü ve ayrılıkçı oluşuma yer ver-
meyecek; bağımsız, ilkeli, kararlı ve 
mücadeleci kitle sendikacılığı yapa-
caktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da eğitimin ve eğitim çalışanla-
rının meselelerini hiç atlamadan takip 

edecek, kamuoyunu ve ilgilileri za-
man kaybetmeden bilgilendirecektir. 

Çalışanların hak kayıplarını önlemek 
için, hukuk yollarını en etkin bir şe-
kilde kullanacaktır.

Çalışmalarında, iddialarında ve giri-
şimlerinde milli birliğimize ve dev-
letimizin üniter yapısına halel geti-
recek hiç bir unsura yer vermeyecek; 
özellikle ana dilde eğitim safsatasıyla 
gündemi işgal ederek uluslararası se-
naryolara hizmet etmeyecektir. 

Toplumun değerleriyle barışık olan 
Türk Eğitim-Sen, her türlü toplumsal 
gelişim projesine destek verecektir. 

Eğitim çalışanlarının ve Türk Milli Eği-
tim Sisteminin geleceği için, gerçekci 
ve uygulanabilir önerileri kamu oyu-
nun gündemine taşıyacaktır. Eğitim 
sistemimizin, kaynağı dışarıda olan 
dinamiklerden değil; öz değerlerimiz 
ve çağdaş bilimsel gerçeklerden bes-
lenerek yeniden kurulması için gay-
ret sarf edecektir. Bunları yaparken 
de her fırsatta çalışanların beklenti ve 
değerlendirmelerini dikkatinden ka-
çırmayacaktır.

Sorumlu bir sivil toplum kuruluşu 
olarak, mensubu olduğu Türk Milleti 
adına gereken her durumda taraf ola-
cak, toplumun his ve düşüncelerine 
tercüman olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, 21. 
yüzyılın lider ülkesi olması için; hiç 
durmadan, hiç yorulmadan, hiç bık-
madan; çalışacak, çalışacak, çalışa-
caktır.

Evet !
Göreceksiniz, 
BİR ŞEY kesinlikle değişecek.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR… 

TALİP GEYLAN

Genel Dış İlişkiler ve Basın SekreteriNE DEĞİŞECEK ?

2005-2006 eğitim-öğretim yılının sona erme tarihinin 19 Haziran’a uzatılması 
nedeniyle gelecek eğitim-öğretim yılının açılışı 11 Eylül yerine, 18 Eylül 

2006 olarak belirlendi. 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, konuya ilişkin genelge yayımladı.
Genelgede, daha önce belirlenen çalışma takvimine göre, 2005-2006 eğitim-
öğretim yılının 12 Haziran’da sona ereceği, 2006-2007 eğitim-öğretim yılının 
da 11 Eylül 2006 tarihinde başlayacağının duyurulduğu anımsatıldı.
Ancak, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde yoğun kış şartları nedeni-
yle ikinci dönemin bir hafta gecikmeyle 6 Şubat 2006 tarihinde başladığı 
hatırlatılan genelgede, ders yılının bitiş tarihinin de 12 Hazirandan 19 Haziran 
2006’ya uzatıldığı kaydedildi.
Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 2006-2007 eğitim-öğretim 
yılının 11 Eylül yerine 18 Eylül 2006 tarihinde başlamasının kararlaştırıldığı 
bildirildi.
Genelgeye göre, yeni takvimde yarıyıl tatili 29 Ocak-9 Şubat 2007 tarihleri 
arasında yapılacak. İkinci dönem 12 Şubat 2007’de başlayacak ve 19 Haziran 
2007 tarihinde sona erecek. 2007-2008 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi 
de 17 Eylül 2007 olarak saptandı.

OKULLARIN AÇILIŞ TAKVİMİ DEĞİŞTİ
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Her zaman olduğu gibi, bulanık suda balık avlama 
ucuz kahramanlığında olan malum bazı çevrelerin, 
iğrenç ve tiksindirici girişimleri; en az saldırı kadar 
milli huzurumuza zarar verecek eylemlerdir.
Gerçeklikten ve iyi niyetten uzak; yönlendirme amaç-
lı haberler ve görüşlerle kişi ve kurumlar zan altın-
da bırakılmak istenmektedir. Bunun yanı sıra kişi ve 
kuruluşlarla hesabı olan çevreler, bu menfur olayda 
fırsat yaratarak yıpratma ve kendi adlarına rant elde 
etme gayretindedirler. Böylesine ahlaksızca ve insaf-
sızca bir üslubu kendilerine yöntem olarak kabul et-
miş olan bu çevrelerin, maskelerinin en yakın zaman-
da düşeceğinden hiç şüphemiz yoktur.
Nitekim sözkonusu bu gayri ahlaki haberlerden bir 
tanesinde de şahsım ve dolayısıyla Genel Başkanlığı-
nı yürüttüğüm Türk Eğitim-Sen konu edinilmiştir. 23 
Mayıs 2006 tarihinde bazı internet haber sitelerinde 
yayınlanan haberler okuyucularda belli bir kanaat 
oluşturma amacını gütmektedir.
Danıştay saldırısıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 
Muzaffer Tekin’le ilgili olarak verilen haberin son bö-
lümünde; Tekinin katıldığı, Türk Ortodoks Kilisesinin 
kuruluş yıldönümü törenlerinde, şahsımın da yer aldı-
ğı alakasız bir biçimde vurgulanıyor. Haberin başlığı 
da “Kilit yüzbaşı kilise ayinine katılmış” şeklinde ve-
riliyor. Adeta habere konu edilerek, şahsımın da güya 
ayine katıldığı vurgulanıyor. Haberin içeriğini, veriliş 
şeklini ve götürülmek istenen noktayı, en hafif deyim-
le ahlak dışı bir davranış olarak değerlendiriyorum.
Haberi yayınlayan kaynağı ve kişiyi muhatap almak 
anlamında değil; yalnızca okuyucuların yanlış bilgi-
lendirilmelerini önlemek maksadıyla  şu açıklamaları 
yapma gereğini duyduğumun bilinmesini istiyorum:
1.Haberde konu edinilen program bir ayin değil, söz 
konusu kurumun kuruluş yıl dönümü törenidir. Büyük 
bir teşkilatı temsilen davet üzerine böylesi bir törene 
katılımımız da görevimizin rutin gereklerindendir.
2.Ayrıca söz konusu tören 2004 yılında gerçekleşti-
rilmiş ve buraya bir çok gazeteci, aydın ve sivil kuru-

luş temsilcisi katılmıştır. Ancak bunun şimdi, yalnız 
benim ismim verilerek ve ön plana çıkarılarak -adeta 
şahsım bir yerlere hedef gösterilircesine- gündeme ge-
tirilmiş olması çok manidardır.
3.Türk Ortodoks Kilisesi, Büyük Önder Atatürk’ün 
himayelerinde kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kanunları çerçevesinde faaliyetlerini yürüten yasal bir 
hüviyete sahiptir.

4.Türk Ortodoks Kilisesi ve temsilcisi sayın Sevgi Ere-
nerol ülkemizde batı kaynaklı misyonerlik çalışmala-
rına karşı en etkin çalışmaları yürütmektedir. Nitekim 
bu anlamda sayın Erenerol, sendikamız şubeleri ara-
cılığıyla yurt genelinde düzenlenen bir çok  panel ve 
seminerde, misyonerlik tehlikelerinin ve tedbirlerinin 
neler olduğu konusunda konuşmalar yaparak kamuo-
yunu aydınlatmaya çalışmıştır.
5.Başta şahsım olmak üzere Türk Eğitim-Sen’in her bir 
ferdinin duruşu, ilkeleri ve değerleri aşikardır. Bizle-
rin yaşama gayesi ve kuruluşumuzun varlık gerekçesi 
büyük milletimizin ve mukaddes devletimizin ebedi 
bekası içindir. Bu tartışılmaz gerçek dost ve düşman-
larımız tarafından son derece kesin bir şekilde bilin-
mektedir. Buna rağmen rengi belli olmayan bir takım 
zavallı çevrelerin nemalanma uğruna yürüttükleri iğ-
renç propagandaları, ancak onların şahsiyetsizlikleri-
ni bir kez daha ortaya çıkarmaya hizmet edecektir.
6.Dinler arası diyalog amacıyla; bu ülkenin Başbaka-

nının kilise, havra ve camii açılışlarını birlikte yaptığı; 
kendini toplum önderi olarak addedenlerin Papayla 
aynı karede fotoğraf verdiği, Diyanet İşleri Başkanının 
bile bu manada bir takım ilişkileri alenen yürüttüğü ve 
tüm bunların malum çevrelerce takdirle yad edildiği 
düşünüldüğünde; şahsımın bir törene katılmış olması-
nın “Ayine katıldı” şeklinde  ve itham edici bir üslupla 
verilmiş olmasını manidar buluyorum. Ancak inanı-
yorum ki, milletimiz buradaki art niyeti ve amacı çok 
net bir şekilde görecektir.
7.Türk Eğitim-Sen’in, özellikle son yıllarda ortaya 
koyduğu çalışmalar; toplumsal muhalefetin sözcü-
lüğünü hakkıyla yürütüyor olması, başta Milli Eğitim 
Bakanlığı olmak üzere siyasi erkin kadrolaşma ve yan-
lış uygulamaları karşısında aldığı hukuki zaferler, ka-
muoyunu sağlıklı ve doğru bilgilendirme anlamında 
yürüttüğü etkin çalışmaları; mensubu olduğu milletin 
hissiyatına tercüman olması sanırız ki, “Bir yerleri” 
oldukça rahatsız etmiş görünmektedir. Faaliyetleri-
miz, televizyon programlarımız ve açıklamalarımız 
akabinde defalarca hukuk yoluyla şahsımı ve kuru-
luşumuzu mahkum ettirmeye çalışan fakat başarılı 
olamayanlar; anlaşılıyor ki, artık gerçek dışı ve yalan 
haberlerle kamuoyu nezdinde itibarımızı rencide et-
menin gayretindeler. Ancak hevesleri kursaklarında 
kalacaktır. Türk kamuoyu bizleri de bu gafil güruhu 
da çok yakınen tanımaktadır.
8.Türk Eğitim-Sen ve her bir mensubu, Türk Milletinin 
öz değerleriyle bezenmiş ve yalnız bu ülkenin değer-
lerinden beslenmektedir. Aslı, kökü ve ülküleri belli ve 
birdir. Fikri ve vicdanı başka özlemlerle dolu olanların, 
gaflet ve ihanet kokan girişimleri bu gerçeği gölgele-
meye ve Türk toplumunun kuruluşumuza karşı olan 
güven ve sevgisini rencide etmeye yetmeyecektir.
Bulanık sularda balık avlama hevesindeki; yalan ve if-
tirayı yöntem olarak kullanan kişi ve kuruluşların Türk 
kamuoyundan her zaman olduğu gibi gerekli cevabı 
alacağını biliyor; tüm bu gerçekleri milletimizin takdi-
rine arz ediyorum.
Saygılarımla.

İFTİRA 
GAFLET 

VE İHANET
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BİLGİ EDİNME KANUNU ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ BİLGİLERİ VERMEYEN MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULABİLİR.

Türk Eğitim-Sen Kütahya şubesinin Milli Eğitim Müdürlüğünden istediği 2004-2005 
yıllarında takdir ve teşekkür alanlar ile bu tarihler arasında atanan idarecilerin listele-

rini gerektiği gibi vermeyen Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında: T.C Başbakanlık 
Bilgi Edinme Değerlendirme Üst Kurulunun “Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunabileceği yada cezai işlem için şikayet edebileceğine” dair yazısı aşağıdadır.

Asi Çocuk
Bazen bir deli rüzgar eser

O hırçın, söz dinlemeyen çocuksu yüreğime
Bir merak dolar içime şu an nerde nasıl kiminle

Sonra tatlı bir heyecan sarar
O zincirlere vurulası aciz bedenimi

O da ızdıraptanmı, yoksa bu sızı da ne
Ve birkaç damla kaçamak gözyaşım gelir

Kandıramadığım göz pınarlarımdan
Yoksa odamı ağlıyor, bu yalnızlığımıza gizlice

Sonra güneş açar sonbaharda kalan gönül pencereme
İçimi sevgi tomurcukları sarar, yeniden diriliş gibi
Tatlı bir telaş başlar içimdeki duygu dağlarında

Yarda mutludur, göçmen kuşlar haber getirdi
O sağır olası kulaklarımın derinliklerine

Hiç gelmeyecekte olsa güzel, hayali ile avunmak mutluluğun
Açmayacak gülde olsa yanağındaki buselerin

Şelale olmasa da sevgi gözyaşların
Hayat devam ediyor ben senin yokluğuna da alışığım

Kalbinde bir avuç mutluluk tomurcuklansın
İkimize de yeter son nefese kadar…

      Aydın TÜRKER
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Sayın Hüseyin ÇELİK,
Bir personeliniz, bir TC vatandaşı, bir seç-
men, bir insan, bir öğretmen olarak bazı 
eleştirilerde bulunmak istiyorum.
Bildiğiniz üzere -ki ben bildiğinizi, her şeyin 
farkında olduğunuzu düşünüyorum-  2006 
Yılı Yer Değiştirmelerinde had safhada bir 
kaos yaşanmakta. Haksızlıklar, adaletsizlik-
ler, çelişkiler, çarpıklıklar, aksaklıklar, eksik-
likler vb. ile dolu bir yer değiştirme döne-
mindeyiz.
1- İl Dışı Yer Değiştirme Kılavuzunu hazır-
lattınız. Peki, hiç okumadan, incelemeden 
mi altına imzanızı attınız?
2- Niçin İl Dışı Yer Değiştirme Kılavuzunun 
önce bir taslağı hazırlandı? Bu taslak neden 
sendikalara ve bazı okullara gönderildi?
3- Bu taslağın; ‘gözden kaçan hataların ve 
eksikliklerin telafisi için görüş alınmak ama-
cıyla’ hazırlandığını ve ilgili yerlere ulaştırıl-
dığını pekâlâ bizler de biliyor ve bu uygu-
lamanızı takdir ediyoruz. Peki, söz konusu 
sendikalardan gelen eleştirileri ve önerileri 
neden dikkate almadınız? Süs için mi on-
lara görüş sordunuz? En azından karşılıklı 
konuşup görüşerek; açık bir biçimde sonuç-
landırabilir ve kamuoyuna duyurabilirdiniz. 
Keşke onların görüşlerini sormadan bu Kı-
lavuzu yayınlasaydınız. Çünkü görüldüğü 
üzere, sendikaların görüşleriniz hiç ama hiç 
‘takmamışsınız’.
4- Yukarıda da belirttiğim gibi, söz konusu 
Yönetmelikte ve Kılavuzda pek çok çelişki 
ve hata var. Haksızlık ve çarpıklıklar var. 
Bunlardan bazı örnekler (İlgili maddeleri 
kendi cümlelerimle ifade ediyorum. Söz ko-
nusu maddelerin, benim yorumumla alaka-
sı yoksa, bu konuda beni bilgilendirmenizi 
arz ederim.): “Eşler 1,5 yıl birbirinden ayrı 

kalacaklar.”, “Aylıksız izinde (askerlik dâhil) 
olanlar tayin isteyemeyecek.”, “Bu yıldan 
sonra askerlik zorunlu hizmetten sayılmaya-
cak.”, “Askerlikte geçen süreler, yer değiştir-
me isteğinde dikkate alınmaz”...
5- Bu yanlışlıkların üzerinde bir de “teknik 
arızalar” (umarım ‘kıyak’ değil, gerçekten 
‘teknik bir arıza’dır.) var ki, bizleri büsbü-
tün çileden çıkarıyor. Bu gün 16 Mayıs. 
Yer Değiştirme başvurusu için 2. gün. Dün, 
yer değiştirme başvurusu için ‘Başvuru 
Ekranı’ndan ‘Boş Kontenjanı Olan Okullar’ı 
incelediğimizde “Balıkesir, Kocaeli, Kırşehir, 
Kastamonu vb. illerde “Türkçe” branşından 
hiç bir okulda öğretmen ihtiyacı bulunmu-
yordu. Bugün baktığımızda ise (aynı kişinin 
TC kimlik no ile...) adı geçen illerde “Türk-
çe” branşından öğretmen ihtiyacı bulunan 
okulları görünce şok olduk! Gün be gün 
ihtiyaçlar tespit edilmeye ve ilsis ortamına 
aktarılmaya devam mı ediliyor? Bu işlemle-
rin çok daha önce bitirilmesi, ya da Yer De-
ğiştirme başvuru işlemlerinin daha sonraki 
günlerde başlaması mümkün değil miydi?
6- Bir başka teknik arıza örneği daha: 
16.05.2006 tarihinde (Yani başvuruların 2. 
gününde), Zorunlu hizmetini tamamlamış 
bir Türkçe Öğretmeni olarak Kastamonu 
ilindeki açık okullara baktığımda, 5 (beş) 
okulda Türkçe Öğretmeni ihtiyacı olduğunu 
görüyorum. Aynı branştan, yine zorunlu hiz-
metini tamamlamış, hatta hizmet süresi ben-
den çok daha fazla ve bu sürenin tamamını 
aynı ilde geçirmiş bir başka arkadaşımın TC 
Kimlik no ile girdiğimizde Kastamonu ilinde 
Türkçe Öğretmeni ihtiyacı bulunan 3 (üç) 
okul görünmektedir. Böyle bir durumu na-
sıl açıklarsınız? Şartlarımız aynı, hatta diğer 
arkadaşın hizmet süresi benim hizmet sü-
remden 1,5 yıl kadar daha fazla. Ama ona 3 

okul, bana 5 okul açık görünüyor. Tersi olsa, 
bir şekilde izah edilebilir ama bu durumun 
“teknik arıza” dışında başka bir izahı oldu-
ğuna inanmamız mümkün değil. Bu türden 
‘teknik arıza’larla dolu bir atama dönemin-
de, Yüce Allah’tan tüm MEB camiasına ve 
değerli öğretmenlerimize “sabır” diliyorum. 
Allah hepsinin yardımcısı olsun.
7- İlsis Web sisteminde yer değiştirme iste-
ğinde bulunmak isteyen öğretmenler bakı-
yorlar ki aşağı yukarı 10-12 okulda norm 
kadro açığı var. Ertesi gün baktıklarında “3 
yılınızı doldurmadığınız için yer değiştirme 
isteğinde bulunamazsınız” uyarısıyla karşı-
laşıyorlar. Aradan biraz daha zaman geçi-
yor. Aynı kişiler tekrar yer değiştirme başvu-
ru ekranını görüntülediklerinde, tekrar ‘tayin 
isteyebildiklerini’ görüyorlar. Bu sefer de ba-
kıyorlar ki ‘az önce A ilinde açık olarak gö-
rünen okul, şimdi kapalı görünüyor… Ya da 
‘tercih edilebilecek iller’ listesine yeni iller 
ve yeni okullar eklendiği görülüyor. Bizler, 
tayin isteyebilmek için günün hangi saatini 
seçmeliyiz? Aç karnına mı, yoksa yemekten 
sonra mı tayin istemeliyiz? Tayin isterken 
yanımızda cep  telefonu ya da hesap maki-
nesi bulundurabilir miyiz? Kısacası, bu ne 
‘yönetmelik’, bu ne ‘sistem’, bu ne ‘altyapı’, 
bu ne ‘uygulama’, bu ne ‘haksızlık’, bu ne 
‘umursamazlık’ vs.’dir…
8- Bütün bunlara rağmen bir de MEB’in 
“Torpil için açık olan okulları kapalı göster-
mesi” iddiası da eklenince, işin artık iyice 
çığırından çıktığını anlamak için dâhî olma-
ya gerek kalmadığını düşünüyorum. Doğru-
sunu söylemek gerekirse, bunların bir “iddia 
“olmaktan çok öte, birer “hakikat” olduğuna 
inandığımızı ifade etmek isterim. Çünkü; 
Şanlıurfa, Ordu, Malatya vb. illerin Milli 
Eğitim Müdürlüklerinin Bakanlığınıza bildir-

dikleri “2006 İller Arası Yer Değiştirmelere 
Esas Olacak Norm Kadro İhtiyaç Listesi”nin 
aynısını, web sitelerinde de yayınladıklarını; 
bizlerin bu listeleri ayrıntılarıyla incelediği-
mizi bilmenizi isterim. Söz konusu listelerde 
norm kadro ihtiyacı bulunan okul/kurumlar 
ile, Yer Değiştirme Başvuru Ekranı’nda ‘açık’ 
görünen okul/kurumlar arasında dağlar ka-
dar fark var. Bir örnek vermem gerekirse; 
Şanlıurfa İli Merkez İlçede Türkçe branşın-
dan 37 okulda norm kadro açığı varken, Ter-
cih Ekranında görünen boş okul kontenjanı 
sadece 13... Bu 24 okulun kimlere ayrıldığı-
nı sormak istiyorum. Sadece Şanlıurfa değil, 
pek çok il için aynı durum söz konusu. Bu-
nun “torpil” ve “boş okulları torpillilere ayır-
ma” olmadığını nasıl ispatlayacaksınız?

9- Tüm bu olumsuzluklara rağmen, kamu-
oyunun karşısına geçip, kendinizi bu konu-
da kapsamlı açıklamalar yapmaya mecbur 
hissetmenizi arzu ederdik. Ama görüyoruz 
ki tüm öğretmen camiası adeta bir felake-
tin, bir bunalım sürecinin içerisinde ve siz-
ler hala sessiz kalıyor, olanlardan kendinizi 
sorumlu tutmuyorsunuz. Sizleri bu konuda 
personelinize, seçmenlerinize, vatandaş-
larınıza karşı sorumlu olmaya ve sorumlu-
luklarınızı yerine getirmeye davet ediyo-
rum. İnşallah bu yazdıklarımızı bir yerlerde 
okursunuz ya da kulağınıza gelir de, biraz 
“ADALET ve KALKINMA”, “EĞİTİM”, “GE-
LECEK”, “FEDAKAR”, “KUTSAL” kelimeleri 
üzerinde düşünür, bazı şeylerin bir an önce, 
vakit kaybetmeden düzeltilmesi gerektiği 
kanısına varırsınız.

İmza
650 Bin MEBzede 
Öğretmenden Sadece Biri

HÜSEYİN ÇELİK’TEN CEVAP BEKLİYORUZ!
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Atalar yurdu Çukurova’nın tarihi 
kültürünün araştırılması, yazılması 

ve yayınlanması bizler için kutsal bir 
görevdir. Asırlardır Türk yurdu olan bu 
vatan topraklarının üzerinde yaşamak 
ve geleceğe güvenle bakabilmemiz için 
geçmişimizi de iyi bilmemiz gerekiyor. Bu 
coğrafyada yaşanan nice olaylar, savaşlar, 
felaketler ve hepsinden de önemlisi 
düşman işgali altında vatanı kaybetme 
tehlikesinin yaşandığı günleri gelecek 
nesillere aktarabilmek Türk milletinin 
vazgeçilmezlerindendir.
Bugün üzerinde mutluluğu, coşkuyu ve 
heyecanı paylaştığımız bu topraklarda bir 
kurtuluş mücadelesi verildi. Sömürmeyi 
medeniyet zanneden Fransızlara ve 
Çukurova’da bir devlet kurmak için 
mezalim yapan Ermenilere karşı tüm dünya 
milletlerine örnek olacak bir mücadele 
sergilendi. Atalarımız vatan topraklarını 
düşman işgalinden kurtarmak için kanları, 
canları ve malları ile mücadele ettiler. 
Yıllardır yapılan savaşlarda yenilgiye 
uğrayarak bitmiş ve tükenmiş sandıkları 
bu millet, sönmüş sanılan ateş yığınının 
külleri arasından bir kor gibi parladı. Batılı 
güçlerin yaptıkları hesap Türk insanın 
çelik iradesine ve bağımsızlık tutkusuna 
çarparak yerle bir oldu.
Vatan topraklarının düşman işgalinden 
kurtuluşu için oluşturulan Kuvay-ı Milliye, 
Türk Milleti’nin son yüzyılda oluşturduğu 
en büyük buluşma noktasıdır. Türk 

milletinin tek bir vücut haline gelerek, 
vatan topraklarının düşman işgalinden 
kurtulması ve necip Türk milletinin 
yeniden bağımsızlığa kavuşması için 
kendiliğinden oluşmuş halk ordusudur. Bu 
ordunun mayası milli bilinç, bağımsızlık 
tutkusu ve bir arada yaşama arzusudur. 
Aynı zamanda bu topraklar üzerinde 
yaşaya gelmiş olan bir 
milletin, yüzyıllar sonra 
yeniden bütün fertleriyle 
öz benliğine kavuşma 
ateşi, milletimizin 
bölünmez bütünlüğünün 
simgesidir. Kuvay-ı Milliye 
ile bir millet yeniden 
tüm uzuvlarıyla millet 
olmanın farkına varmıştır. 
Bu anlamda da topyekûn 
verilen bir mücadeledir. 
“Yüzyılın Buluşma Noktası 
Kuvay-ı Milliye” adlı 
araştırmanın amaçlarından 
biri geçmişi hatırlamak ve ders alarak 
geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktır. 
Vatan topraklarının kutsallığını, 
bayrağımızın önemini, bu uğurda şehit 
düşenlerin destanlaşan kahramanlıklarını 
gelecek nesillerin bilgisine sunmaktır. 
İnanıyorum ki, atalarımızın genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, öğretmeniyle ve din 
adamlarıyla çile, gözyaşı, yoksulluklar 
ama bir o kadar da inanç yüklü 
mücadelesinin önemini kavrayan ve bu 

bilinçle yetişen gelecek kuşaklar daha 
büyük başarılara imza atacaklardır. Bu 
anlamda bu çalışmada Milli Mücadele’de 
şehit düşmüş, gayret ve çabaları ile vatan 
topraklarının kurtuluşunda kahramanlaşan 
çok sayıda isimsiz vatan kahramanın 
mücadelesini yazdım. Kuvay-ı Milliye’nin 
ilk şehidi Kürt Murat’ın, işgal güçlerine 

karşı ilk kurşunu atan Dörtyollu 
Mehmet Ağa’nın, Türkistanlı 
Mücahit Hacı Yoldaş’ın, 
Afganlı mücahitlerin, Camili 
Köyünde Avni Çavuş’un, 
Toroslarda Emin Polat, 
Derviş Ağa, Cemal Efe’nin, 
Kadirli Müftüsü Osman 
Nuri Bey’in, Türk dostu İran 
Konsolosu Asaf Han’ın, Kara 
Fatmaların ve bu topraklar 
için canlarını ortaya 
koymuş bir çok kahramanın 
mücadelesini bulacaksınız. 

Kahramanların bir kısmı hakkında ise 
bilgi yetersizliğinden ve çok geniş yer 
tutacağından dolayı bilgi veremedim. 
Burada adı geçen ve geçmeyen vatan 
kahramanlarını tamamını minnet ve 
rahmetle anıyorum. 
“Yüzyılın Buluşma Noktası Kuvay-ı 
Milliye” adlı kitabını yazmaya başlarken 
ne yazık ki, Türk Milleti’ni yaklaşık 
yüzyıl önce bu topraklarda esaret altına 
alarak cennet vatanın topraklarına 
sahip olmaya çalışan şer odaklarının 

bugünde iş başında olduğunu hissettim. 
O gün tankla, topla, tüfekle, makam 
ve mevki ile bölüp parçalayamadıkları 
milletimi çeşitli etnik kökenlere bölerek 
parçalamaya çalıştıklarını gördüm. Bu 
çalışmayı başlatmamın bir nedeni de Türk 
Milletini hiçbir zaman bölemeyeceklerini 
ve binyıldır yaşadığımız bu topraklarda 
bin yıl daha yaşayacağımızı ispat etmek 
istemem oldu. Son yıllarda ülkemizi 
farklı etnik köken ve mezheplere ayırarak 
ayrılıklar çıkarmaya çalışan bölücü 
zihniyetler milli mücadele yani Türk 
Milletinin Kurtuluş mücadelesini bakarak 
gerçeklerle yüzleşmelidirler. Bu topraklar 
için her şeylerini vermiş olan milletimizi 
bölmeye güçlerinin yetmeyeceğini 
anlamak zorundadırlar.
“Yüzyılın Buluşma Noktası Kuvay-ı Milliye”  
adlı çalışmamda Kuvay-ı Milliye’nin ve 
Kuvay-ı Milliyecilerin Türk milletinin 
geçmişi, geleceği ve bugünü için önemini 
vurgulamaya çalıştım. Bu çalışmanın 
Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği 
Genel Merkezi tarafından yayınlanması 
bana apayrı bir onur ve gurur veriyor. 
Bu anlamda bu çalışmanın önemini 
hissederek desteğini esirgemeyen Türkiye 
Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Genel 
Başkanı Selahattin GÜNGÖR ve yönetim 
kuruluna ve Adana Valisi Cahit KIRAÇ 
Bey’e saygılarımı sunuyorum. 

  Saygılarımla…
  Yusuf DELİKOCA

YÜZYILIN BULUŞMA NOKTASI KUVAY-I MİLLİYE KİTABI HAKKINDA
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Atatürk ‘Türk Milletine tavsiyem şudur ki  ge-
lecekte kendisini yöneteceklerin cevheri asli-

yesine dikkat etsin’ der. Gelecek cevheri gençlikte 
saklıdır. Gençliklerine milli istikamet çizgisinde 
eğitim vermiş milletler geleceklerinin yıldızlar gibi 
parladığını göreceklerdir.
Tarihte dünya devleti vasfını taşıyan milletlerin  
tepeden tırnağa toplumsal kalitelerini arttırdıkları 
görülür. Bir Fatih, bir Mustafa Kemal tek başlarına 
mevcut olmamışlardır. Onları toplumlarının ka-
liteleri, milletlerinin gelecek tasarımları ve kurgu 
güçleri ortaya çıkarmıştır.
‘Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat ya-
şama yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş 
milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, 
daha sonrada geleceklerini kaybetmeye mahkum-
dur’ diyor Atatürk. Yüzyıl öncesinden ne kadar da 
bugünleri anlatan bir söz. Önce çalışmayı haya-
tımızdan çıkardılar. Sonrada  Duyun-u Umumiye 
tecrübesini yaşamış bir devletin bakiyesi olan yö-
neticiler nasıl da ülkemizi borç bataklığına sapla-
dılar. ’Hiç ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi?’ 
Elbette etmezdi. ‘İnsanlar ne kadar geriye bakarsa 
o kadar ileriyi görür’ der Çörçil. Maalesef onyıl-
lardır burnunun ucunu dahi göremeyen insanların 
yönettiği bir ülke Türkiye’m. Türk tarihinden bes-
lenmeyen, Türk tarih bilincinden bihaber beyinler 
özellikle yönetici diye  ülkemizin başına devşiri-
liyor. En delikanlı çağlarında dahi harita karşısına 
geçip gönüllerindeki Türkiyeyi büyütmeyi akılları-
nın köşesinden geçirmemiş cücelerden ne bekle-
nebilirki? Zevahiri kurtarma telaşından başka. Bir 
yiğit; sabah namazını Çin Seddi’nde, kahvaltısını 
Volga’da, öğle yemeğini Hazar’ın petrol mavisi 
köpüklü sularına karşı, akşam yemeğini  Türkleri  
Viyana surlarından gözetleyen Avusturya askerleri-
ne karşı yemeyi düşlemiyorsa  boşverin o adamı ve 
büyük ihtimalle Afrikada yaşayan ve uyku hastalığı 
yapan çaça sineklerine yem yapın.
Biz daha ucuza yaparız. Bize arabalarını satmak 
için demiryolu kredisi vermeyenler acaba bu ka-
dar hızlı bir şekilde üretebilme becerimizi kay-
bedeceğimizi düşünmüşler miydi? Siz boşuna 
uğraşmayın diyerek arabalarını ülkemize sattılar. 
Amerikan otomobillerini ithal ettikten sonra ka-
rayolları yapılmaya başlandı, Amerikan arabaları 
rahat çalışsın diye.
Yabanıl  eciş bücüş ağızların tortularını silmek ve 
kazımak farz bize. En yücelerde dalgalanan yiğit 
yüreklere rüzgar  olmak vakti. En acılı yüreklerdeki 
feryatları bir türkü tadında ılık ılık kalplere çifte su 
verilen kılıçlar gibi bilemek vakti. Vakit kalkmak 
vakti. Dünyayı küheylan gibi yularlayıp böğürt-
mek vakti. Sık dişlerini küheylan; yıllar yılı saçları 
rüzgarlarla yarışan  Türkler geliyor. 
Bekle bizi eey  “gözleri kör olmuş,vicdanı nasır 
dünya”.Bir sabah ılgıt ılgıt estiğinde seher yeli tüm 
kapılar, tüm pencereler, tüm yürekler korkusuzca 
ufuklara bakın. Çünkü Türkler geliyor.
Yeniden üzüm dallarında altın keseleri görsün bir 
Balkan çiftçisi.
Yeniden  atlas yelkenli gemiler dolaşsın tüm dünya 
denizlerinde ve barıştan savaşa selam söylesin..
Yeniden sarı saçlı bir yiğidin mavi gözlerden ça-
kan şimşekler ezilen tüm dünya insanlarının umu-
du olsun.
Yeniden dünyanın en önemli kararları Ankara’da 
alınsın.
Dünya bizi iyi tanırda biz kendimizi tanımıyoruz.
Olsun, değil midir ki cevher-i aslimize Ali Kemal-
ler “Şu Çılgın Türkler” demiş. Evet öyledir. Çünkü 
kudretimiz DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANDAN 
geliyor.
Şimdi sıra devlet-millet olarak çalışmayı aşk dere-
cesinde sevmekte. 
Sevmeliyiz ki arz yeniden mertlik, insanlık ve hoş-
görü kavramlarının esintileriyle öpüşsün.
Çalışmayı, öğrenmeyi üret ki adaletin gölgesi dün-
yanın üstüne düşsün.

MUSTAFA ATALAY

İzmit

P A R O L A
2023

Türk Eğitim-Sen şu an itibarıyla Türkiye’de en fazla 
üyeye sahip, Türkiye’nin en büyük memur sendikası 
olmuş durumdadır. Etkili sendikaydık, artık yetkili ve 
etkili sendikayız. Türkiye’nin en büyük memur sendikası 
olmanın sırtımıza yüklediği ağır yük ve sorumluluğun 
fevkindeyiz, gururluyuz, sevinçliyiz.
Yetkili sendika olduğumuzdan, eğitim çalışanları adına 
işverenimiz olan hükümet tarafıyla toplu görüşme masasına 
oturmak, ekonomik ve sosyal haklarımızı talep etmek, 
hak mücadelesi yapmak, mevcut haklarımızı korumak ve 
geliştirmek yasaların yetkili sendika olarak bize tanıdığı 
ve bizlerin de son noktasına kadar kullanmakta kararlı 
olduğumuz haklar olacaktır.
Peki sevincimiz, gururumuz sadece bundan dolayı 
mıdır? Bütün Türkiye’de en olumsuz şartlarda, en berbat 
iktidar döneminde, fert fert bütün arkadaşlarımızın kişisel 
gayretleri, uç beylerimizin dik duruşlu mücadelesi, 
sendikacılıkta teknolojiyi ve bilimi üst düzeyde 
kullanmaya verilen emekler, üst düzeyde hukuk 
mücadelemiz, teşkilatlarımızın cansiperane çalışmaları, 
mücadelesi sadece “yetkili olduk, bize sayısal olarak en 
yakın sendikaya bile 20.000 civarında fark attık” demek 
için miydi? 
Tabiî ki hayır. Yetkili sendika olmak başka anlamlar 
da taşımaktadır. Türk Eğitim-Sen’in yetkili sendika 
olduğunun belli olduğu gün, yurt içinde ve yurt 
dışında bir çok organizasyonun strateji ve söylemlerini 
değiştirmesi mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Hıyanetin her 
alanda arz-ı endam ettiği ülkemizde ve yurt dışındaki 
bazı dost(!)larımızın ve kuruluşların hareket alanı 
daralmış, gayrı milli unsurların eğitim konusundaki çarpık 
fikirlerinin ve dayatmalarının hukuki dayanakları ortadan 
kalkmıştır.
Mesela;
Avrupa Birliği ile görüşmelerde, AB’li dost(!)larımızın 
özellikle Eğitim Müktesebatı görüşülürken ve fırsat 
buldukları her platformda seslendirdikleri, “Milli 
Eğitimimizde yapılan reformların anlam ifade edebilmesi 
için etnik dillerde eğitimin önünün açılması”  talebinin 
hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır. Bölücülüğü yasal 
zemine taşımayı amaçlayan bu garabeti bizden talep 
eden bazı AB üyesi ülkeler, kendi ülkelerinde başka bir 
dilde eğitimi bırakın, sokaklarında bile başka bir dille 
konuşulmasını yasaklarken utanmadan, sıkılmadan 
“ülkenizde etnik dillerde eğitim yapın” diyebiliyordu. 
Üstelik çoğu zaman bunu yurt içindeki hıyanet çeteleri 
ile birlikte koro halinde seslendiriyorlardı. Gerekçe 
olarak ta; bu talebin bir dayatma olmadığını, eğitimcileri 
temsil eden yetkili sendikanın böyle bir talebi olduğunu, 
dolayısıyla bunun Türkiye’deki eğitimcilerin talebi 
olduğunu,  Türkiye’nin ancak demokratik kurallara 
uyarak AB ye girebileceğini, eğitimcilerin bu talebinin 
karşılanmasının demokratik bir zorunluluk olduğunu öne 
sürüyorlardı.
Adamlar hukuken haklıydılar. Çünkü kabul edelim 
veya etmeyelim eğitimcileri temsil eden yetkili sendika 
uluslar arası platformda Türkiye’deki bütün eğitimciler 
adına muhatap kabul edilmektedir. İşte 2001 yılından 
beri yetkili sendika olduğu için muhatap kabul edilen bir 
sendika, tüzüğünde de belirttiği üzere “Ana dilde eğitim” 
talebindeydi. Bu sendikanın anadilde eğitim talebinden 
ne kastettiği de hepimizce malumdu.
Türk Eğitim-Sen’in yetkili sendika olması ile beraber artık 
bu dayatmanın hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır. AB’li 
dost(!)larımız ve yerli işbirlikçilerinin salyalı ağızlarında 
artık bu sakız çiğnenemeyecektir. Çünkü artık eğitimcileri 
“Ana dilde eğitim(!)” isteyen bir sendika değil, 
Anayasamızda da ifadesini bulan “Türkiye’de eğitim dili 
tektir, Türkçedir ve öyle kalacaktır” diyen Türk Eğitim-
Sen temsil etmektedir.
Başka bir örnek;
Türk Eğitim-Sen Avrasya Eğitimciler Birliğinin kurucu 
başkanlığını yapan bir sendikadır. Avrasya Eğitimciler 
Birliğinin Azerbaycan’da bir toplantısı yapılıyor. 

Toplantının ağırlıklı konusu Türk Cumhuriyetlerinin eğitim 
meseleleridir. Dünyada emperyalist global baronların 
tetikçisi olarak çeşitli organizasyonlar yapan, kadife 
devrimleri organize eden, hani şu sahibinin para sihirbazı 
olduğu iddia edilen, Türkiye’de finanse ettiği çeşitli 
kuruluşlarla eğitim müfredatlarımıza bile müdahale eden, 
nerde bölücülük, nerde hıyanet, nerde dezenformasyon 
varsa altından çıkan bir vakıf bu toplantının sponsorluğuna 
talip oluyor. Fakat Azerbaycan’da organizasyondan 
sorumlu eğitimcilere bir ön şart koyuyor. Bu şarta göre 
Avaraysa Eğitimciler Birliğinin kurucu başkanlığını 
yürüttüğü halde bile Türkiye’den Türk Eğitim-Sen 
çağırılmayacak çünkü bu sendika fazla millidir, onun 
yerine milli olmayan, hatta milli olan bütün unsurları 
aşındırma mücadelesi veren, birtakım yurt dışı fonlardan 
beslenen sendika çağırılmalıdır. Bahaneleri de yine aynı 
konu; çünkü o sendika yetkilidir.

İşte bu global tetikçinin de gerek Türkiye içinde gerekse 
yurt dışında artık elinden bu koz alınmıştır. Çünkü yetkili 
eğitim sendikası Türk Eğitim-Sen’ dir.

Yurt içinde de durum pek farklı değildir. Eğitimde reform 
çığırtkanlığı ile müfredatları değiştiren, batılı dostlarımıza 
ayıp olamasın diye binlerce kilometre uzaklardan yakıp 
yıkmaya yurdumuzu işgal etmeye gelen haçlı seferleri 
kitaplarımızdan çıkartılmış, Biz Türkler Viyana kapılarına 
hiç dayanmamış, Çanakkale’de verilen mücadeleyi ve 
şehitleri anma merasimleri unutulmuş, sanki Çanakkale’yi 
işgale gelen bizmişiz de bilmem nerelerden gelen orda can 
verenler kahramanmış,  işgalci Yunanistan Ege’yi hiç işgal 
etmemiş, dedelerimizin, ninelerimizin uğradığı katliamlar, 
ermeni mezalimi hiç olmamış, Atatürk cumhuriyeti 
kurarken mücadele vermemiş önemsiz bir şahıstır gibi, 
çocuklarımızın, milletimizin hafıza parametrelerini silme 
gayretleri içindeki eğitim anlayışına da kimin nasıl destek 
olduğuna dikkat edilmesi gerekir.

Burada da konu incelenirse yetkili sendika ile aynı kaptan 
beslenen bazı besleme sivil toplum örgütleri, vakıflar 
ve hükümet tarafı “sağırlar birbirini ağırlar” eşgüdümü 
içerisinde hareket etmektedirler ve güya eğitimciler bu 
olup bitene sıcak bakmaktadır. Çünkü yetkili sendika bu 
olanlara ses çıkartmamaktadır.

Artık bu durum da değişti. Yetkili sendika, eğitimciler adına 
söz söyleme hakkına sahip sendika, yani Türk Eğitim-Sen, 
olup bitene şimdiye kadar da hiç sessiz kalmadığı gibi 
yine sesini yükseltecektir ve bundan sonrada istense de, 
istenmese de muhatap kabul edilecektir.

Bütün Türk Eğitim-Sen üyelerine şükranlarımı sunuyorum. 
Altına imza attığınız bir Türk Eğitim-Sen üyelik formuyla 
nerelerde hangi taşları kımıldattığınızı ifade etmeye 
çalıştım. Tek başına Türk Eğitim-Sen üyeliği bile milli 
bir duruş, milli bir başkaldırış, dinine, diline, milletine, 
vatanına sahip çıkmak demektir. Eğitim çalışanlarının 
tümü bu dik duruşu göstermelidir. Bu dik duruşun ilk adımı 
da bir Türk Eğitim-Sen üyelik formuna imza atmaktır.

Yetkili olmanın diyalektiği daha çok uzun irdelenebilir. 
Hepsi birbirinden önemli birçok konu örnek gösterilebilir. 
Fakat şunu bir kez daha yinelemek gerekir. Türk 
Eğitim-Sen’in yetkili olduğu gün birçok kişi, kurum, 
odak stratejilerini yeniden şekillendirmek zorunda 
olduklarına çoktan karar vermiş durumdadırlar. Bu 
strateji değişikliklerini yaparken çok rahat olmadıklarını 
ve olamayacaklarını biliyoruz. 

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı mutluyuz, mesuduz, her 
fırsata daha fazla rahatsızlık vereceğimizin müjdesini 
şimdiden veriyoruz.

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

YETKİLİ OLMANIN DİYALEKTİĞİ
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Sonunda istediğimiz oldu ve YETKİ SAHİBİNİ BUL-
DU. En yakın sendikaya 18 bin civarında fark atmış 
durumdayız.Geçen yıl 11 bin 500 geride olduğumu-
zu düşündüğümüzde, bu başarının boyutları daha 
iyi anlaşılabilir.Yetkiyi kaybeden sendikanın Genel 
Merkezinin Türk Eğitim Sen’in başarısını gölgeleme-
ye çalışması bir sonuç vermeyecektir. Oynamasını 
bilmeyen gelin ;”Yerim dar.” diyecektir, elbette. Alı-
nan bu yetki, bizatihi Türk Eğitim Sen teşkilatlarının 
başarısıdır, bu başarıda gayret vardır, inanç vardır, 
alınteri vardır.
Bu hedefe ulaşmada gayretini esirgemeyen bütün 
arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, destekle-
rinin sürekli olmasını diliyoruz.
Esasen yetkili sendika olmak konusunda Türk Eğitim-
Sen açısından fiili bir durum vardı, bu durum yetkili 
sendika olarak resmiyet kazanmıştır. Eğitim çalışan-
larının ekseriyetinin potansiyel üyemiz olduğunu 
düşündüğümüzde bu sonuç son derce tabidir.Önü-
müzdeki yıllarda 300 bin üyeyi hedeflemekteyiz.  
Nedir yetkili sendika olmak? 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 
Madde 22-“Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin 
çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine 
eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, 
eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip 
sendikaca, üyeleri arsından belirlenen temsilcilerin 
katıldığı KURUM İDARİ KURULLARI oluşturulur. Bu 
kurullar yılda iki kez toplanır.”(Bu toplantıların Ekim 
ve Nisan aylarında yapılacağı ayrıca hüküm altına 
alınmıştır.)
Madde 29 (Toplu Görüşme): ” Toplu görüşmenin 
tarafları, kamu işvereni adına Kamu İşveren Kurulu, 
Kamu Görevlileri adına her hizmet kolunda kurulu 
yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı 
bulundukları konfederasyonlardır.”
Bu kanun maddelerinden anlaşılacağı üzere yetkili 
sendika; Kurum idari Kurullarına ve toplu görüşme-
lere katılmaktadır. 

Türk Eğitim-Sen olarak 4688 Sayılı Kamu Görevli-
leri Sendikaları Kanununun eksiklerini biliyoruz. Bir 
sendika kanununda GREV ve TOPLU SÖZLEŞME 
hakkı olmaması başlı başına büyük bir problemdir. 
Ancak, bu eksikliklere rağmen, yeni kazanımlar elde 
edebilmenin mücadelesini vermek, diğer yandan da 
kanunda bulunmayan GREV ve TOPLU SÖZLEŞME 
hakkını elde etmek zorundayız. 

Bu mücadelede bütün eğitim çalışanlarını yanımızda 
görmek istiyoruz. Türk Eğitim-Sen gerek teşkilatı, ge-
rekse stratejisi bakımından memur sendikacılığının 
yüz akıdır. Sarı sendikacılığı ve anarşizmi hiçbir za-
man metod olarak görmemiş olan Türk Eğitim-Sen 
geleceğin sendikacılık anlayışını şekillendirmek adı-
na bugüne kadar üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmiş, getirmeye  devam edecektir. 
Yetkili sendika olmak hedeflerimizden birisiydi, bunu 
hep birlikte başardık. İkinci hedefimiz eğitim-öğre-
tim hizmet kolunda sendikalaşma oranını %100’lere 
ulaştırmaktır. GREV ve TOPLU SÖZLEŞME hakkımı-
zı almak ise temel hedeflerimizdendir. Bu hedeflere 
ulaşmak kamu çalışanlarının daha arzulu ve istekli 
olmasıyla daha kolaylaşacaktır. 
Yetkili sendika olarak bu toplu görüşmelerde hede-
fimiz, SENDİKALI KAMU ÇALIŞANLARINA yöne-
lik ekstra kazanımlar elde etmek olacaktır. Türkiye 
Kamu-Sen’in gayretleriyle geçen yıl 5 YTL olarak, ilk 
defa ortaya çıkmış olan bu farkı daha yüksek oranla-
ra çıkarmalıyız. Türk Eğitim-Sen’in katılımıyla 8 hiz-
met kolunda yetkili olan ve daha da güçlenen Tür-
kiye Kamu-Sen bu iradeyi ortaya koyup, başaracak 
güçtedir.

Etkili memur sendikacılığını ortaya koyabilmek adı-
na, bütün kamu çalışanlarının, önümüzdeki süreçte 
yapacağımız eylem ve etkinliklere desteklerini bek-
liyoruz.

Saygılarımla...

İSMAİL KONCUK

Genel Sekreter

YETKİLİ OLMAK 
NE DEMEKTİR?

Padişahın oğlu uyumsuzmuş. Bir gün tahta çıkacak olan 
bu şehzadenin seslendireceği saçmalıklardan ötürü, 
padişahın uykusu kaçarmış. Bu nedenle en akıllı mü-
şavirini, şehzadeye lala olarak tayin etmiş. Bu müşavi-
re “Bir an bile şehzadenin yanından ayrılma. Saçmala-
yınca duruma müdahale et hemen” talimatını vermiş. 
Bir gün şehzade ülkenin ileri gelenlerinin bu-
lunduğu bir toplantı sırasında, birden “Bir ok at-
tım, kebap oldu” demiş. Toplantıda bulunan-
lar şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken, şehza-
denin lalası atılıp, bu cümleye açıklık getirmiş:  
- Şehzade hazretleri ormanda avlanırken bir tavşa-
na ok attı. Ok tavşana isabet etmedi, ama bir kaya-
ya çarpınca çıkan kıvılcımdan orman da, tavşan da 
yandı. Yani hedefi şaşırırsanız amacınıza ulaşsanız 
bile, verdiğiniz zarar elde ettiğiniz yarardan daha bü-
yük olur. Şehzade hazretleri bunu söylemek istedi.  
Bu açıklamayı duyan ülkenin ileri gelenleri rahatlamış-
lar. Yurt ve dünya sorunlarını tartışmaya devam ede-
ceklerken, şehzade yine açmış ağzını: 
- Bir ok attım çorba oldu, demiş. Herkes şehzadenin 
lalasına dönüp, bu sözleri de yorumlamasını beklemiş. 
Lala boynunu bükmüş: - Beyler, bu kadar büyük zırva-
ya ben de kılıf uyduramam, demiş.
Şimdi ise bir başka hikaye… 
Sevgili Bakanım Çelik, öğretmenlerinde sabrını taşırdı-

ğı yetmezmiş gibi kabinede bulunan arkadaşlarını da 
zor durumda bırakır duruma geldi. Bu gaflar bakan-
lığının ilk aylarında normal karşılanabilirdi ama artık 
öyle bir durumda yok. Çünkü göreve geleli 3 yıl oldu. 
Bir hayli tecrübe kazandı. Şöyle bir bakıyorum şimdi 
geldiği günden bugüne neler söyledi?
“Tüm öğretmenlere bilgisayar vereceğiz. Bu bilgisa-
yarlardan KDV almayacağız. Ayrıca bir yıllık adsl bağ-
lantısını da biz hediye edeceğiz. Taşradaki öğretmen-
lere 250 ile 400 milyon lira arasında tazminat vermek 
için çalışmalarımız mevcut. Bu yıl sonuna kadar uygu-
lamayı başlatacağız. Uzman ve başöğretmen kariyer 
uygulamalarını hayata geçirerek öğretmenlerin özlük 
haklarını iyileştireceğiz. Ek ders ücretlerinin günümüz 
şartlarına uygun hale getirilmesi için Devlet Memurları 
Kanunu’nda değişiklik yaparak bir kanun taslağı hazır-
ladık ve Başbakanlık’a gönderdik. 3 milyon 510 bin 
lira olan ücret 9 milyon 830 bin liraya çıkaracağız…” 
Ardından da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin ufkunu açma iddiasındaki bir hükümet 
olarak birinci önceliklerinin, eğitim kalitesini azami 
oranda yükseltmek olduğunu ifade ederek, öğretmen-
lerin ücretlerinde yaşadıkları sıkıntının ve sorunların 
farkında olduklarını bildirmişti. Tabiî ki bu açıklamalar 
öğretmenler günü haftasındaydı…
Sonuç nedir? Gölge etmesinler başka ihsan istemem…

HAMDİ SALAR

TÜRK EĞİTİM-SEN KIRIKKALE ŞUBESİ Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri
ŞEHZADE

AYDIN’DA 
BİR VEFA 
ÖRNEĞİ

Trafik kazası sonucu ölen Aydın Osman Gazi Ticar-
et Lisesi hizmetlisi ve sendikamız üyesi Mehmet 
GÜNEY’in ferdi kaza sigortası çeki şube başkanı 
Rıdvan Naci DEVLİ tarafından merhum üyemizin eşi 
Feyza GÜNEY’e takdim edildi. 
Basın önünde bir açıklama yapan şube başkanı Dev-
li, köklü dostluklar için “bizim dostluğumuz pazara 
kadar değil mezara kadar” dedi. Türk Eğitim Sen’ in 
hizmet anlayışı ve dostluğu mezarda da bitmiyor. 
Şu anda hukuk büromuz mağdur ailenin hukuki 
haklarını takip etmekte, ayrıca her üyemize yaptırılan 
ferdi kaza sigortası sebebi ile de mağdur aileye 5.000 
YTL’ lik sigorta çekini takdim ediyorum” dedi.
Çeki alan Feyza GÜNEY de teşekkür ederek 
“borçlarımız vardı ve bu para bu açıdan çok işimize 
yarayacaktır. Keşke eşim sağ olsaydı da borçları 
böyle değil kendimiz ödeyebilseydik” dedi.

AZERBAYCAN TÜRKLERİ 
SOYKIRIM FOTOĞRAF 

SERGİSİ VE ANITI AÇILDI
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şubenin düzenlediği AZ-
ERBAYCAN TÜRKLERİ SOYKIRIM FOTOĞRAF SERGİSİ 
Kayseri Meydan Parkında açıldı. Açılışta Şube Başkanı 
Ali İhsan ÖZTÜRK, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan 
Ali KİLCİ, MHP Eski Milletvekili Hamdi BAKTIR, Türk 
Tarım Orman-Sen Kayseri Şube Başkanı Fikret ÖZCAN, 
Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Ünal POLAT, Ana-
dolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman KILIÇ, Sivil 
toplum kuruşlarının temsilcileri, sendika üyelerimiz ve 
halkımız katıldı. Açılış öncesi başkanlar konuşma yapar-
ak Ermeni Katliamının boyutları ile ilgili bilgi verdiler. 
Sergiyi gezen ve fotoğrafları tek tek izleyen katılımcılar 
en son olarak AZERBAYCAN TÜRKLERİ SOYKIRIM ANI-
TININ açılışında hazır bulundular. 
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İl içi, il dışı ve idareci atamalarındaki eksiklikler, yanlışlıklar ve haksızlıkların düzeltilmesi için; 24 Mayıs 2006 tarihinde Genel Başkanımız Şuayip ÖZCAN ile Genel 
ekreterimiz İsmail KONCUK Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat BİRİNCİ’yi; 25 Mayıs 2006’da, Genel Sekreterimiz İsmail KONCUK ile Genel Mevzuat ve Toplu 
Görüşme Sekreterimiz Seyit Ali KAPLAN  Personel Genel   Müdürü Remzi KAYA’yı ziyaret ederek ekteki yazıyı sunmuştur.

TAYİN VE ATAMALARDAKİ AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİ KONUSUNDA MÜSTEŞAR VE GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİK.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞIANA YAZI YAZILDI.

Milli Eğitim Bakanlığına İller Arası Yer Değiştirmelerde açık normların yeterince 
ilan edilmediğini, elektronik ortamda müracaatlarda problemlerle karşılandığı ile ilgili 
yazı yazıldı.

İlgili Yazı Sitemizde mevcuttur.

18 Haziran 1992’de kurulan Türk Eğitim-Sen ku-
rulduğu günden bu yana eğitim çalışanlarının 

haklarını savunma konusunda onurlu mücadelesine 
devam etmiş, her platforma eğitim çalışanının onurlu 
bir şekilde yaşayabilecekleri maddi güce ulaşmaları 
ve sosyal yönden insanın rahat yaşayacağı ortamlar 
oluşması için gayret sarf etmiştir. 
Hiçbir iktidarın payandası ve yamağı olmadan, ikti-
dar ayrımı yapmadan, doğruların yanında, yanlışların 
karşısında, yüreğini ortaya koyarak mücadeleye de-
vam etmiştir.
Türk Eğitim-Sen kurulduğu günden bu bugüne üye-
lerine yalan söylememiş, yapamayacağını vaat et-
memiş, haksız olarak kimseyi müdür, idareci yaparız 
diye üye kaydetmemiştir.
Haksız idareci atamanın kul hakkı olduğunu, atanan-
ların ve atayanların büyük vebal işlediğini, bu dün-
yada da öbür dünyada da hesabın sorulacağını bile-
rek hareket eden sendikamız kimseye yalancı cennet 
vaat etmemiştir.  
Biz Sendikacılığı:
Memurun geleceği için, eğitim çalışanının geleceği 
için, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz büyük 

milletimizin geleceği için, adaletli bir yönetim, eşit 
işe eşit ücret, herkesin mutlu olacağı, lider bir ülkenin 
müreffeh insanları olmak için yapıyoruz.
Biz sendikacılığı iktidarlara payandalık yaparak me-
murun onurunu gururunu inciten, siyasilerin oyunca-
ğı olan bürokratların ve hormonlu sendikaların elin-
den Eğitim Çalışanlarını kurtarmak için yapıyoruz.
Bu anlayış ve özlemle yola çıkan Sendikamız 2005-
2006 yılında Eğitim Çalışanlarının büyük teveccühü 
ile büyük bir farkla yetkili olmuştur. Zaten etkili olan 
Sendikamız inşallah bundan sonra yetkili de olarak 
Eğitim Çalışanlarının onurlu hak arama mücadelele-
rinde, hak yolda ilerlemeye devam edecektir.
Türk Eğitim-Senlilere, eğitim çalışanlarına, ülkenin 
bölünmez bütünlüğü konusunda duyarlı olan herke-
se, yetkili olmanın onurunu, sevincini ve gururunu 
yaşatan herkese binlerce teşekkürler.
Teşekkürler: 
Baskılara, zulümlere, yalan dolana, iftiralara, iktidarı 
arkasına alarak sendikacılık yapanlara rağmen Türk 
Eğitim-Sen’in üye sayısını artırmak için cansiperane 

çalışan şube başkanı ve yöneticilerine.
Teşekkürler:
Hiçbir dönemde menfaatlerini ön planda tutmayarak, 
Türk Eğitim-Sen davasını kutsal bir dava görerek, za-
manından, çokluğundan çocuğundan, rızkından fe-
dakarlık yaparak Türk Eğitim-Sen’i yetkili yapan ilçe 
ve kurum temsilcilerine,
Teşekkürler:
Yalancı cennet vaatlerini elinin tersiyle iten, hak et-
mediği idarecilikler vaat edildiğinde sendikasının ve 
davasının satılık olmadığını cesaretle haykıran, değe-
ri ucuz insanların çok olduğu bir dünyada değerini 
koruyarak Türk Eğitim-Sen’li kalan, Türk Eğitim-Sen 
camiasına yeni katılan ve üye bulanlara,
Teşekkürler bizim yetkili olmamızdan mutlu olanlara, 
bizimle gurur duyanlara, 
Teşekkürler Eğitim Çalışanları
Teşekkürler Türkiye
Allah Mahcup Etmesin.
Saygılarımla 

SEYİT ALİ KAPLAN

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

TEŞEKKÜRLER TÜRK EĞİTİM-SEN ÜYE VE YÖNETİCİLERİ
TEŞEKKÜRLER EĞİTİM ÇALIŞANLARI 
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA MEZUNLARININ 
EK DERS ÜCRETLERİNİ %25-%40 FAZLA 

ALABİLMELERİ İÇİN DAVA AÇTIK.

Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olanlara ek ders ücretleri %25 ve 
%40 fazla ödenmekte iken 31.03.2006 tarihinde çıkan Kanunla bu hakları ellerinden 
alınmıştır.

Anayasanın 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olan bu durumun düzeltilmesi 
amacıyla Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi için dava açtık. 

Dava Dilekçesi sitemizde mevcuttur.
40+40LARLA İLGİLİ DAVA AÇTIK

Döner Sermaye, üretim teşvik primi gibi ek ödenek aldığı için Denge Tazminatı 
(40+40) alamayanların bu ücretlerden yararlanabilmeleri için dava açtık. 

Dava Dilekçesi sitemizde mevcuttur.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİNİN TESPİT 
ETTİĞİ VE ACİLEN ÇÖZÜLMESİNİN İSTEDİĞİ EĞİTİM 
ÇALIŞANLARININ PROBLEMLERİ AŞAĞIDADIR.

1- İl içi tayinlerde sadece eşinin görev yaptığı köyü 
isteme mecburiyeti, öğretmenleri mağdur etmiştir. İl 
içi tayinler henüz çözülmemiştir. Böyle bir mecburiyet 
kılavuzda olmamasına rağmen, uygulanmaktadır.
2- İl Dışı Atamalarda:
a) Elektronik ortamda aynı ilde görev yapan, aynı 
branştaki iki öğretmene farklı okullar, farklı iller 
açılmaktadır.
b) Bir branşta il içi tayinlerde 22 boş norm kadro ilan 
edildiği halde iller arası elektronik ortama 2 boş okul 
yansıtılmaktadır.
c) Öğretmen eşlerden ikisine de norm kadro boş olma 
şartı getirilmesi öğretmen eşleri mağdur etmektedir. 
Asker, polis, üst düzey görevlilere tanınan hak 
öğretmen eşlere de tanınmalıdır.
3- Beş Yılını Dolduran Okul Müdürleri:
a) 5 yılını dolduran okul müdürlerine uygulanacak olan 
rotasyon yönetmeliğin çıktığı tarih olan 04.03.2006 
tarihi esas alınarak hesaplanmalıdır.
b) Dönüştürülen okulların müdürlüğüne atanan ve 
mahkeme kazanarak okuluna tekrar dönen okul 

müdürlerinin son atama tarihi esas alınmalıdır.
c) 04.03.2006 tarihli “Yönetici Atama ve Yer 
Değiştirme” Yönetmeliğine açtığımız dava devam 
etmektedir. Devletin zarar uğratılmaması, eğitim 
öğretimin aksamaması,  mağduriyetlerin olmaması 
için zorunlu yer değiştirme mahkeme sonucuna kadar 
ertelenmelidir. 
4- Alanında Yüksek Lisans yapanlardan 04.03.2006 
tarihinden önce Yüksek Lisansa başlayanlara tayin 
isteme hakkı tanınmalı, zorunlu hizmet yapmayanların 
elinden alınan,   Yüksek Lisans ve Doktora yapma 
hakkı geri verilmelidir. 
5- Aday öğretmenlerin eş durumundan tayin 
isteyememeleri ailelerin parçalanmasına neden 
olmaktadır. Kaldırılmalıdır.
6- Kısmi Zamanlı Öğretmenlerin görev yaptığı okullar 
elektronik ortamda boş olarak gözükmemektedir ilan 
edilmelidir.
7- Bakanlık Merkez Teşkilatı Şef Kadroları için açılan 
sınava taşradaki çalışanlarının alınmaması haksızlıktır. 
Bu sınava müracaat hakkı olan tüm çalışanlar 
alınmalı, taşradaki boş şeflik kadroları için acilen 
sınav yapılmalıdır.
8- Devredilen Sağlık Meslek Liselerine diğer liselerin 
idarecileri, öğretmenleri ve diğer çalışanların 

mağduriyetleri devam etmektedir. Okul müdür ve 
idarecileri asaleten atanmalı, öğretmenlerin tayin 
ve atama istemelerinin önündeki engeller acilen 
kaldırılmalı, il içi ve dışı tayin isteyebilme imkanları 
sağlanmalıdır. 
9- 2006/42 Sayı Genelgenin 6. maddesinin 3. ve 4. 
paragrafındaki “kurucu müdürlük ve müdür yetkili 
öğretmenlik” yapanlar düzey belirleme sınavına 
girmeden müdür olarak atanabildiği halde aynı 
durumdaki müdür başyardımcılarına bu hakkın 
verilmemesi büyük haksızlıktır giderilmesi.
10- “2006 müdür yardımcılığı seçme sınavı ve 
müdürlük için Düzey Belirleme Sınavı”na müdür 
yetkili öğretmenlik, ve kurucu müdürlük hizmet yılı 
içinde kadrolu müdürlük yapanlar alınmamaktadır. 
Bunlardan Yönetmeliğin 8. maddesindeki süreler kadar 
idarecilik yapmayanların mağduriyetleri söz konusudur. 
İsteyenlerin bu sınavlara girebilmeleri sağlanmalıdır.
11- Milli Eğitim Bakanlığında çalışan uzmanlar 
önceden şube müdürleri ile aynı kategoride iken,  bu 
hakları ellerinden alınmıştır. Haklarının geri verilmesi
12- Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yetkili 
sendika olmamız nedeniyle kanunlar gereği “iş yeri 
temsilciliği” odası verilmesinin sağlanması. 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi
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MALİ HAKLARIMIZ
657.Sayılı DMK.Mad:177’’ Bu kanun hükümlerine 
tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sü-
rekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların 
yol giderleri ve gündelikleri,yolluklar hakkında özel 
kanun hükümlerine göre ödenir.
Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile 
gündelikleri sözleşmelerdeki şartlara göre ödenir.’’ 
Denilmektedir.
Şimdi, kanunumuzda bu kadar açık bir hüküm var 
iken idari makamlarımızın neden sürekli eğitim çalı-
şanlarının yolluklarının verilmesi hususunda bu kadar 
zorluk çıkarmalarını anlayabilmiş değiliz.
Nitekim karşımıza hangi tür engel koyarlarsa koysun-
lar Türk Eğitim Sen olarak açmış olduğumuz davalar 
neticelenmiş ve meyvelerini toplamaktayız.
MAHKEME KARARLARINI’DA YERİNE GETİRME-
MEZLİK YAPAMAZLAR.
Harcırahlarla ilgili karar altına alınan Danıştay ve 
Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını web sitemizde 
bulabilirsiniz.
KARARLARIN ANLAMI :
Bu karara göre; 01/01/2002 ve 22/07/2003 tarihleri 
arasında İLK DEFA veya YENİDEN GÖREVE BAŞLA-
YAN eğitim çalışanlarna harcırah ödenecektir.
01/01/2002 ve 27/04/2005 tarihleri arsında KENDİ 
YAZILI TALEPLERİ İLE ATANAN eğitim çalışanlarına 
harcırah ödemesi yapılacaktır.
HARCIRAHLARINIZI ALABİLMENİZ İÇİN:
1.AŞAMA......
Eğer hukuki konumunuz açıklamaya uygun ise ön-
celikli olarak KURUMUNUZDAN YAZILI OLARAK 
TALEP’te bulunun.
Talebinize idare olumlu veya olumsuz yanıt verebilir 
veya hiç yanıt vermeyebilir.Yanıt verilmemesi duru-
munda talebiniz ZIMNEN RED edilmiş anlamındadır.
Talebinize olumlu yanıt aldığınız takdirde 2.aşamaya 
gerek yoktur.Talebinize olumsuz yanıt aldığınız tak-
dirde 2.aşamaya geçilir.
2.AŞAMA.....
Dava Aşamasıdır.Talepleriniz red edilirse İdare Mah-
kemelerinde dava açılacaktır.
DİKKAT: Buradaki süre çok önemlidir.SÜRE : 60 
gündür.(özel statünüz,özel dava açma süreleri hariç) 
Bu süre Yazılı bildirimin yapıldığı(ilan v.b.hariç) tarihi 
izleyen günden başlar.
ZIMNEN REDDE SÜRE : Öncelikle İdare sizin tale-
binize 60 gün içinde yanıt vermelidir.İdare bu süre 
içinde talebinize yanıt vermez ise talebiniz red edil-
miş sayılır.Buradaki süre de zımnen reddi edildiği 
süreden itibaren dava açma süresi içinde davanızın 
açılması gerekir.
DİKKAT : ZAMANAŞIMI (özel yasalar hariç) KAMU 
DÜZENİ ile ilgilidir.Bu sürelerin kaçırılması halinde 
elde edebileceğiniz haklarınızıda kaybedersiniz.
21/04/2005 tarih 5335 sayılı yasa gereğince YOLLUK 
ALABİLECEK OLANLAR: 
-Kendi isteği ile görev yeri değişenler
-Eşi Re’sen atamaya tabi olanlar dışında eş durumun-
dan görev yeri değişenler
-Sınav hariç eğitim nedeniyle görev yeri değişenler 
sadace yolluk alabileceklerdir.
DİKKAT  : İL ve MEB  Atama Karanamesinde YOL-
LUKSUZ ibaresi var ise!!!!!!

Bu durumda  kararnamenin tebliği alındığı (sizin tara-
fınızdan) tarih dava açma süresinin başladığı tarihtir.
Ancak hemen dava açmayıp idareye yolluğun öden-
mesi hususunda dileklerinizi ihtiva eden bir dilekçe 
de yazıp,cevabın gelmesini bekleyebilirsiniz.Olum-
suz yanıt durumunda da dava  açabilirsiniz.
NOT : İl Dış atamaları ile İlk Atamalarda davalı olarak 
cevap veren idare  ve Milli Eğitim Bakanlığı davalı 
olarak gösterilir.Diğer durumlarda cevap veren idare 
davalı gösterilir.
MAHKEME KARARLARI:
T.C.Sivas İdare Mah’nin 2006/159 E ve 2006/725 
K sayılı kararını,T.C.Eskişehir İdare Mahkemesi’nin 
2005/1224 E,T.C.Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin 
2005/1302 E ve 2005/993 K. ve 2005/1715 K,ve Ana-
yasa Mah’nin 2004/54 E ve 2005/24 K.sayılı kararları-
nı internet sitemizde görebilirsiniz
AÇIKLAMALAR IŞIĞINDA : Danıştayın almış olduğu 
kararlara göre SON 5 YIL İÇİNDE görevli olunan yer-
den başka bir yere atama olması halinde durumunuza 
uygun dilekçeleri vererek haklarınızı alabilirsiniz.Bu 
şu anlama gelmektedir : Daha önce yolluk alınma-
dı ise GERİYE DÖNÜK KAZANMIŞ OLDUĞUNUZ 
YOLLUKLARINIZI ALABİLECEKSİNİZ.
Gerçi bu hususta Hükümetin düzenleme yapması ge-
rektiği kanaatindeyim.
NOT : Atamanız birden fazla ise her bir atama için 
ayrı ayrı idareye veya görev yaptığınız okulunuza di-
lekçe vereceksiniz.Bunun devamında davaları da her 
bir dilekçe için,Yolluksuz her bir atama için ayrı ayrı 
dava açacaksınız.
DANIŞYAY KARARINA GÖRE YOLLUK ALABİLECEK 
OLAN EĞİTİM ÇALIŞANLARI:
1) Görev yaptığı yerden başka bir il veya ilçeye ata-
nan eğitim çalışanlarının tamamı,
2) Re’sen atananların tamamı,
3) Kendi isteği doğrultusunda (talepleri ile ilgili) ata-
nanlar eğitim çalışanlarının tamamı.
UYARI : Anlatılan yasal prosedür sizi yoracak gibi gö-
zükse de  uzun bir yol değildir.
Her türlü hukuki sorun için;
TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİNİ, TEMSİLCİLİK-
LERİMİZİ ve ŞUBELERİMİZİ ARAYABİLİRSİNİZ!!!!!!
Türk Eğitim –Sen Genel Merkezinin, Şubelerinin 
ve üyelerinin yolluklar üzerindeki ısrarlı tutum ve 
davranışları,kazandığı yolluk davaları;iktidarı bizim 
isteğimiz doğrultusunda 2002 den sonra tayin olanla-
ra mahkemesiz yolluk vermek için meclise torba yasa 
sunmaya mecbur etmiştir.Torba yasa kanunlaştığında 
zaten 2002 den sonra göreve başlayan herkes yollu-
ğunu alabilecektir.
Gelecek Sayımızda: EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZIN Şİ-
KAYET VE MÜRACATLARI konusunda bilgilendirme 
yapılacaktır.
SENDİKAMIZ ÜYELERİ İÇİN TÜRK EĞİTİM-SEN GE-
NEL MERKEZİNDE BULUNAN Av.ÖMER SARPDAĞ 
HUKUKİ KONULARDA YARDIMCI OLMAKTADIR.
Bilgiler genel olarak verilmiştir.Hukuki durumunuz 
özel bir statü gerektirebilir.Hak mağduru olmamanız 
için her konuda bize ulaşabilirsiniz. 
SİZE EN YAKIN ADRESİMİZ :  http://www.turkeğitimsen.
org.tr.//avukat@turkeğitimsen.org.tr.//mevzuat@//hukuk@ 
Not : 0312-424 09 68 nolu faksa (otomatik) istek ve 
hukuki konumunuzu 7/24 saat gönderebilirsiniz.!!!! 
Genel Merkez telefonlarından Avukat Ömer Sarpdağ’a 
ulaşabilirsiniz.

H U K U K   K Ö Ş E S İ
DİKKAT

İL İÇİ VE İL DIŞI TAYİNLERDE EĞİTİM ÇALIŞANLARINA 
HARCIRAH / YOLLUK ŞART!!!!!!!

Eğitimciler Birliği Sendikası üyesi ve Disiplin 
Kurulu Başkanı olarak, kendi adıma ve ben-

im gibi düşünen ilçe başkanları, Yönetim kurulu 
üyeleri, delegeleri ve üyeleri adına, çok önem-
li nedenlerden dolayı bu basın açıklamasını 
yapmayı acil ve zaruri gördük.

İktidarın yolsuzluklarını eleştirdiği için, Yönetim 
Kurulu Başkanının, Genel Başkan ve Hatay İl 
yönetimi tarafından antidemokratik bir şekilde 
istifa ettirilmesini kabul etmemiz mümkün 
değildir. Başkanın açıklamaları darbelerden 
yakınan bir sendikanın, sendika içi bir darbeye 
kalkışması için sebep olamaz. Darbe dönemler-
inde konuşmaktan çekinmeyen birinin normal 
zamanda eleştirilerde bulunması son derece 
doğaldır, hatta gereklidir. Biz bu konuda Ah-
met Hamdi AYAN’ın da artık suskunluğunu 
bozmasını, neler olup bittiğini kendisinin de 
anlatmasını istiyoruz.

Sendikamız, iktidarın arka bahçesi yapılmak 
istenilmektedir. Bu bizim bağımsız sendikacılık 
anlayışımıza ve kişiliğimize terstir.

Yaşananlar bununla da kalmamıştır. Başkanın 
ayrılmasıyla adeta meydan boş bulunmuş, 
sendikanın adı iktidar partisiyle anılmaya 
başlanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin, siyaset ve ticaret-
ten uzak durmaları gerekirken, ülke gündemini 
günlerce işgal eden yolsuzluk iddialarında adı  
geçen partililerle ticari ortaklıklar kurulması, 
uluslar arası ticari kuruluşların temsilciliğinin 
yönetim kurulu üyesi tarafından yapılması, asla 
kabul edilecek bir şey değildir.

Bazı okullarda ticari faaliyetlerdeki pürüzler, 
sendika yönetimini zan altında bırakacak boy-
uta ulaşmıştır. Yönetim kurulunun okul gezileri 
ile iktidarın partili esnafının tahsilatçılığı birbir-
ine karışmıştır.

Sendikamızın her kesimin uğrak yeri entelektüel 
bir merkez olma hali, Yönetim Kurulu Üyeler-
inin bazılarına ağır gelmiştir.

Eski Yönetim Kurulu Üyelerine bile hakarete 
varan davranışlar sergileyenlerin sendikamızı 
temsil etme hakkı yoktur.

Bu şikayet konularını defalarca şube yönetim 
kuruluna, yazılı ve sözlü olarak bildirdiğimiz 
halde gerekli tedbirler alınmamıştır. Konu, 
Genel Merkeze bildirilmiş, aynı ilgisizlik ve 
umursamazlık tekrar edilmiştir.

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezi de 
bu olaya, siyasilerle kavga etmeme adına ses 
çıkarmadığımızdan bizleri temsil edemez.

Olağanüstü kongre için şartlar oluşmuştur. 
Hatay’daki olağanüstü kongre kararımız, aynı 
zamanda Genel Merkez olağanüstü kongresinin 
ilk adımıdır. Bu noktada şimdiki İl Yönetimine 
de, Genel Merkez Yönetimine de kapalı kapılar 
ardında değil, canlı yayında yüzleşmek üzere 
hodri meydan diyoruz. Kamuoyuna saygı ile 
duyurulur. 27.05.2006

Ahmet ZEYTİNELİ
Eğitimciler Birliği Sendikası
Disiplin Kurulu Hatay İl Başkanı

BASINA VE KAMUOYUNA
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Her Eğitim-Öğretim Yılı başında Milli Eğitim Bakanı-
mızın dudaklarından cümleler dökülür: “Okullarda 
kayıt veya başka bir ad altında para toplanamaz. Eğer 
para isteyen okul olursa para istenen vatandaşlar doğ-
rudan bana iletsinler. Biz gereğini yerine getiririz…” 
Aşağıda Kahraman Maraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü-
müzün bir yazısı sunulmuştur.
“2006 yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramında 
stadyum içi gösterilerinde öğrencilerimiz için tören 
kıyafetleri ve çeşitli malzemeler kullanılmaktadır.
Bu tören kıyafetleri ve malzeme giderleri yaklaşık 
21.500.YTL. (yirmibirbinbeşyüz.Ytl.) tutmaktadır.Bu 
giderlerin sadece söz konusu Bayramlarda görevli 
okullardan değil,ilimiz merkezindeki tüm İlköğretim 

ve Ortaöğretim Okullarından öğrenci sayıları göz 
önüne alınarak yardımlaşma şeklinde toplanmasına 
ilişkin Valilik Makamının 03.04.2006 tarihli ve 9164 
sayılı olur örneği ilişikte gönderilmiştir.
Okulunuzun ödeyeceği ……..YTL.(……..)’yi öğren-
cilerinizden toplayarak,İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Okuliçi  Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümünün 
T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi 39066477 nolu İş-
letme Yönergesi hesabına yatırılarak,dekontunun 21 
Nisan 2006 Cuma günü mesai bitimine kadar daire-
miz Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümüne 
elden teslim edilmesini;
Önemle rica ederim.
Sayın Bakanımız mı yanlış konuşuyor, yoksa Milli Eği-
tim Müdürlüğümüz mü yanlış yapıyor? Kendi ihtiyaç-

larını dahi karşılayamayan okullarımız birer darphane 
olarak mı görülüyor? İlimizin en ücra köşelerindeki 
okullardan istenen bu paralar toplanamadığı zaman 
okul personeli azar işitmemek, soruşturma endişesi 
taşımamak için bu parayı ceplerinden mi karşılaya-
caklar? Milli Eğitim Müdürlüğümüz bilmiyor mu ki bu 
para toplama yüzünden öğretmenler ve okul idareleri 
şikayet edilmektedir? Yine bilmiyorlar mı ki öğretmen 
ve idare arasına husumet girmektedir. Bu da o eğitim 
kurumundaki kaliteyi olumsuz etkilemektedir.

Eğer bir program yapılacaksa en azından programın 
mali boyutu okullara yüklenmemeli ve okul idareleri-
ni zor duruma düşürmemelidir. Zira okulların uğraş-
tıkları problemler kendilerine yeter de artar bile…

SKANDAL
MUSTAFA GÖKHAN

Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şb. Bşk.

SENDİKAMIZIN ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERDİ

29.05.2006 tarihinde TBMM’ye sevk edilen Torba 
Kanun Tasarısında;

1- 2002 yılından bu yana harcırah alamayanlar 
mahkemeye başvurmalarına gerek kalmadan 
yolluklarını alacaklar. Bu tasarıda o günkü rayiç 
bedelinden faiz hesaplanmaksızın denilmekte ise 

de bunun düzeltilmesi için de çalışmalarımız de-
vam etmektedir.

2- 5450 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı’na devre-
dilen Sağlık Meslek Liseleri personelinden devre-
dilmeden önceki sürelerde 40+40’lardan yararlan-
amayanlar da 40+40’ları alabileceklerdir.

AHMET KABAKLI ANILDI

İstanbul Esenler ilçesi Başakşehir  Ahmet Kabaklı 
ilköğretim Okulu Sınıf öğretmeni eğitimci-yazar 

ve sendikamız işyeri temsilcisi NEDİM TAKTAK 
tarafından projelendirilerek  gerçekleştirilen “Şeyh’ül 
Muharririn Ahmet Kabaklı”yı anma törenleri, doğum 
günü olan 30 Mayıs’ta adını taşıyan okulda yapıldı. 
Törene, Genel Başkanımız Şuayip Özcan, Türk 
Edebiyatı Vakfı Başkanı ve Tercüman gazetesi köşe 
yazarı Servet Kabaklı, Esat Kabaklı, Türk Eğitim-
Sen 5 No’lu Şube Başkanı Enver Demir, Esenler ilçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Ali İhsan Yıldırım Bey 
ve Esenler ilçesindeki tüm okullarımızın müdürler-
inin yoğun bir katılımı oldu. Genel Başkan Özcan 
törende yaptığı konuşmada, Ahmet Kabaklı’nın fakir 
bir aile çocuğu olduğunu ama yılmadan değerleri 
ülküsünde yaşayarak, öğretmenlik ve yazarlık ya-
parak kalemini her iki halde de kullandığına dikkat 
çekti. Ayrıca Özcan, törende hazır bulunan tüm 
öğretmenlere ve Nedim taktak’a emeklerinden 
dolayı teşekkür etti. İlçe M.E.şube müdürü A.İhsan 
Yıldırım bey ise anılarını aktardığını konuşmasında 
Kabaklı’nın seçkin bir insan olduğunun altını çizerek 
“ruhu şad olsun” dedi. Nedim Taktak ise sunumlarla 
Kabaklı’nın eserlerini ve içeriklerini aktararak, onun 
ebediyete kadar yaşatılacağını öğretmen, avukat, 
yazar olan bir insana verilen “Şeyh’ül Muharririn”in  
anlamı üzerinde durdu. 

Türk Eğitim-Sen 

Göndere çekildi birlik sancağı
Toplandı ülkenin köyü bucağı
Eğitimcilerin tüten ocağı
Yiğitler ovası Türk Eğitim-Sen

 Engel tanımadan yol aşanların
Aynı adreslerde buluşanların
Eğitim işinde çalışanların
Her zaman yuvası Türk Eğitim-Sen

 Dalından kopan bir yaprağın sonu
Rüzgârda savrulmak bilirsin bunu
Hak hukuk savunmak olunca konu
Dertlerin devâsı Türk Eğitim-Sen

 Sen sen ol aman ne harcan,ne satıl
Hakkını yedirtme ileri atıl
Birlikten güç doğar gel,bize katıl
Bu gücün sıvası Türk Eğitim-Sen

 Bizce çok önemli Güçlü Türkiye
Gönülden bağlıyız hep bu ülküye
Vatana,millete,bizce ülkeye
Bir hizmet dâvâsı Türk Eğitim-Sen

 Atatürk izinden,Türkçe’den tâviz
Vermeden yürürüz kutlu yolda biz
Bayrak kadar nurlu,su kadar temiz
Memleket havası Türk Eğitim-Sen

                   Hasan H Yılmaz
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OKULLAR BASILIYOR!..
UYAN ARTIK DERİN UYKUDAN

Yrd. Doç. Dr.M. Hanefi Bostan

Türk Eğitim -Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı

10 Mayıs 2006 Çarşamba günü, saat 12.30 
civarında İstanbul’da Bahçelievler ilçesi Şirinevler 
İlköğretim Okuluna gelip, okulun ikinci katına 
kadar çıkan bıçaklı iki kişi başmüdür yardımcısı 
Nazmi Çakır ve okulun öğretmenlerinden Atilla 
Türkan’a bıçaklı saldırıda bulunmuşlar ve o sırada 
okulda bulunan öğretmenlere küfürle hakaret 
ederek ve öğretmenleri tehdit ederek okuldan 
uzaklaşmışlardır. 

Türk Eğitim-Sen olarak, bıçaklı saldırıya uğrayan 
ve hakarete maruz kalan ve tehdit edilen 
öğretmenlerimize ve bütün eğitim-öğretim 
camiasına en içten geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyor, bu gibi menfur ve çirkin olayların bir daha 
tekrarlanmamsını diliyoruz. 

Yıllardan beri git-gide ivmelenerek ve katlanarak 
büyüyen sokak serserilerinin yaratmış olduğu 
Sokak Terörü artık toplumumuzu patlama 
noktasına getirecek çok tehlikeli bir noktaya 
doğru tırmanmış bulunmaktadır. Bu konuda, başta 
Hükümete, TBMM, emniyet teşkilatına, adliyeye, 
eğitim kurumlarına, yazılı ve görsel medyaya ve 
ailelere, kısacası hepimize çok büyük sorumluluk 
ve görevler düşmektedir. 

Kamuoyu’nda, güpegündüz sokak ortasında 
cinayet işleyen, OKUL BASAN, öğretmenleri  ve 
öğrencileri bıçaklayan, öğrencilerden ve esnaftan 
tehditle haraç toplayan sokak zorbaları ve 
uyuşturucu müptelası bu kriminal tiplerin gerek 
suç işlemeden önce ve gerekse de suçtan sonra 
emniyet güçleri tarafından bugüne kadar yeterince 
etkin bir biçimde takip edilmediği yönünde 
kuvvetli bir kanaat oluşmakta ve Emniyet’e 
duyulan güven sarsılmaktadır..

Emniyet müessesesine karşı meydana gelen bu 
güven aşınmasının bir benzeri maalesef Adliye 
müessesesinde de görülmeye başlanmıştır. Çünkü 
sokak ortasında çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek 
ayrımı yapmadan insanları korkutan, taciz eden; 
kesici ve delici aletlerle, hatta ateşli silahlarla 
tehdit eden, saldıran ve hattâ öldüren, OKUL 
BASAN, ÖĞRETMENLERE HAKARET EDEN bu 
serseri çetecilerin bir kısmının emniyet güçlerince 
yakalanıp adliyeye sevkinden birkaç gün sonra 
sokaklara tekrar geri döndüğü gözlenmekte ve 
bu da halk arasında, gerekçesi ne olursa olsun, 
derin bir öfke oluşmasına yol açtığı gibi, Adliye’ye 
duyulan güven duygusunun zayıflamasına da yol 
açmaktadır.

 Gerçekten de, sebepleri ne olursa olsun, böyle 
durumların hiçbir vicdan tarafından sindirilmesi 
ve anlayışla kabul edilebilmesi mümkün olamaz. 
Bu ülkenin, artık sokağa çıkmaktan korkar hâle 
gelmeye başlayan yurttaşları için herhangi bir 
kanun, tüzük, yönetmelik değil, sonuç, yani 
uygulama önemlidir; maalesef işte tatmin edici 
olmaktan uzak olan da budur: 

 Ancak, toplumumuzda asıl olarak üzüntü ve 
öfkenin en büyük kaynağı, hiç tartışmasız olarak, 
en büyük yetki ve sorumluluğa sahip olduğu halde, 
bu dehşet manzarasını yeterince ciddiye almayan 
hükümetlerdir. Hükümet, halkın karşısına çıkıp da 
birtakım mazeretler sıralayabilir; ama hükümet 
makamı şikâyet makamı değil, icraat makamıdır ve 
Türk halkı da hükümetten icraat beklemektedir. 

 Bu terörün önlenebilmesi için sadece emniyet 
tedbirlerine başvurulması elbette yeterli olamaz. 
Ne var ki, aşağıda kısaca sıralayacağımız ve 
ancak uzun vadede etkinliğini gösterebilecek olan 
asıl köklü tedbirlerin geliştirilip uygulamasına 
geçilmesine ve sonuç alınmasına kadar geçecek 
sürenin de çok iyi değerlendirilmesi ve ilk 
olarak, hemen çok âcilen, emniyet tedbirlerinin 
sıkılaştırılması, hiçbir suçun failinin meçhul 
bırakılmaması ve bunun yanında, sokak çetelerine 
ve  uyuşturucuya karşı çok daha etkin bir şekilde 
savaş açılarak kötülüğün kaynağının kurutulması 
âcilen gerekmekte olduğu gibi; Adliye tarafından 
da bu gibi psikopat, kriminal halk düşmanlarının 
sokağa salınmaması, kanunların öngördüğü 
cezaların son hadde kadar uygulanması  
gerekmektedir.

   Köklü ve kalıcı, asıl sonuç alıcı tedbirlere 
gelince:

 • İlk olarak belirtmek isteriz ki, suç işlemeyi 
caydırıcılıktan çıkaran en başta gelen faktörlerden 
birisi, sık-sık çıkarılan af kanunları olmuştur. 
Toplumun her kesimi tarafından şiddetli tepki 
ile karşılanmış olmasına rağmen, özellikle 57. 
Hükümet’in ve 59. Hükümet’in çıkarmış olduğu af 
kanunları, âdeta katilleri ödüllendiren ve toplumu 

cezalandıran bir etki yaratmış, kanuna ve devlete 
karşı duyulan güveni derinden sarsmıştır. Bunun 
içindir ki, bundan böyle hiçbir surette böyle af 
kanunlarının çıkarılmaması kesinlikle şarttır. 

 • İkinci olarak da, bu gibi suçların artık âdî suç 
niteliğinden çıkarılıp terör kapsamına alınması ve 
kanun düzeninin tam olarak sağlanabilmesini temin 
etmek amacıyla gereken yasal düzenlemelerin çok 
âcil olarak ve etkinlik ve caydırıcılık sağlayacak 
şekilde yapılması kaçınılmaz bir gereklilik hâlini 
almış bulunmaktadır.

 • Üçüncü olarak, belirtmeliyiz ki, Eğitim’e, 
eğitim kurumlarına ve eğitimci ve öğretmenlere 
de bu konuda çok büyük görevler düşmektedir. 
İlkokuldan üniversiteye dek bütün eğitim 
kurumları konunun üzerine hassasiyetle 
eğilmeli, temiz bir gençlik yetiştirilmesi için özel 
programlar geliştirmeli ve ayrıca, eğitimciler ve 
öğretmenler de yaşantı ve davranışlarıyla gençlere 
örnek ve model olabilmelidir. Unutulmamalıdır 
ki, bu gençler sonuçta bizim çocuklarımız ve de 
eğitimimizi ıslah etmek, ve gençlerimizi kurtarmak 
ise hepimizin boynunda borçtur.

 • Dördüncü olarak, hem genç insanları içkiye, 

uyuşturucuya ve benzeri kötü alışkanlıklara sevk 
eden en önemli nedenlerden olan “boş vakit 
değerlendirememe” sorununa köklü ve kalıcı bir 
tedbir ve hem de sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine 
katkı olmak üzere, gerek belediyelerin, gerek 
spordan sorumlu bakanlığın ve gerekse de 
okulların ve benzeri kurumların, ücretsiz ve 
kaliteli spor tesisleri ve kültür merkezleri yapıp 
gençlerimizin hizmetine açarak onları spora 
ve kültürel etkinliklere çekmeleri de kesinlikle 
şarttır.

 • Beşinci olarak, yazılı ve görsel medyaya, 
ama özellikle televizyon kanallarına da büyük 
bir sorumluluk ve görev düşmektedir. Çünkü 
maalesef artık günümüz TV yayınlarında, bol 
bol içki içilmeyen hiçbir dizi bulmak mümkün 
olamamaktadır. Adetâ birer içki reklâmına 
dönüşen dizi film ve diğer yayınlar iptal edilmeli; 
topluma ve özellikle kolay tesir altında kalma 
çağında bulunan gençlerimize, ahlâken düşük 
sözde sanatçılar ve benzerleri “ideal toplum 
kahramanı”, ve şâşaalı ve parıltılı hayatları da 
“ideal yaşantı tarzı” olarak sunulmamalı, genç 
Türk nesillerine gerçek idealler ve gerçek toplum 
kahramanları tanıtılmalıdır.

 • Altıncı olarak, özellikle tekrar Hükümet’i 
uyararak hatırlatmak isteriz ki: 

1: Yukarıda kısaca açıkladığımız emniyet ve 
adalet tedbirleri çok ciddî bir şekilde ve sıkıca 
alınmalı, yasal yetersizlikler süratle giderilmeli 
ve etkin ve kararlı uygulamalara geçilerek 
Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğu açıkça 
ortaya konmalıdır;

2. Bunun yanında, bu gibi eğilimleri olan 
gençler için ıslahhaneler kurulup verimli olarak 
hizmete sokulmalı ve hastalığın kökünden 
kurutulmasına yardımcı olunmalıdır;

3:  Ayrıca, cezaevleri de mutlaka çağın 
gereklerine uygun bir şekilde ıslah edilmeli, 
cezasını çekerek tahliye olanlar daha azgın 
suçlular olarak değil, eğitilmiş normal ve 
sağlıklı vatandaşlar olarak dışarıya çıkıp 
topluma karışabilmelidir.

4: Bunlara ilâveten, bu gibi suç eğilimlerini 
ve sokak terörünün artışını besleyen en 
başta gelen etkenlerden birisinin “işsizlik”, 
“istihdam yetersizliği” ve “geçim sıkıntısı” 
olduğu unutulmayarak, bu sorunun süratle 
çözülmesini sağlayacak tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

 • Ve son olarak, ailelerimize de büyük görevler 
düştüğünü; her şeyin okuldan, devletten, resmî 
kurumlardan beklenemeyeceğini kabul ederek 
ve asıl eğitimin ve terbiyenin ailede verildiğinin 
bilincine vararak, onları, evlâtlarıyla daha yakından 
ilgilenmeye, onlara asla kötü örnek olmamaya; 
huzurlu ve sağlıklı aile ortamı yaratmaya, aile 
içi şiddetten ve aile parçalanmalarına sebebiyet 
vermekten, içki, sigara ve uyuşturucuya özendirici 
ve örnek olucu davranışlardan kaçınmaya davet 
ediyor ve şu hususu önemine binaen vurgulayarak 
hatırlatıyoruz: Unutulmamalıdır ki, sonuçta kendi 
evlâtlarının düşecekleri her türlü kötü durum, en 
fazla kendilerinin bağrını yakacaktır. 
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Türk Eğitim-Sen Ankara 2 No’lu Şube, Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın boş olan şef kadroları için ya-
pacağı sınava hazırlık kursu düzenledi. 
Üyelerimizin talebi üzerine açılan kursa katılım 
yoğundu. Kurs’ta Ankara 2 No’lu Şube Başkan 
Server BİLGE ile MEB Şube Müdürü Erkıral BAL-
CI ders verdi. 

ANKARA 2. NO’LU ŞUBEDEN 
HAZIRLIK KURSU

Türk Eğitim-Sen Ankara 3 No’lu Şubeye bağlı Etime-
sgut İlçe Başkanlığı tarafından 23 Mayıs 2006 Salı 
akşamı Şeker Fabrikaları Sosyal tesislerinde tanışma 
ve kaynaşma toplantısı düzenlendi. 
Düzenlenen bu toplantıya yoğun bir üye katılımın 
yanı sıra Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZ-
CAN, Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ertekin ENGİN 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yine aynı şubeye bağlı 
ilçe başkanları,  Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili 
ve Sağlık İşleri Daire Başkanı iştirak etti. 
Programda bir konuşma yapan Genel Başkan Şua-
yip ÖZCAN şunları dile getirdi:
“14 yıldır süren yetki mücadelesinde son noktaya 
gelinmiştir. Artık sadece etkili değil aynı zamanda 
yetkili sendika olmanın sevincini ve gururunu siz-
lerle ve de tüm sevenlerimizle yaşamaktayım. Bu 
süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten 
kutluyorum. Evet değerli arkadaşlarım! Bu camia 
vatanını, milletini ve de geleceğini tehdit eden ya-
pılara gereken cevabı vermiştir. Önümüzde süreçte 
bizleri  veballe ve de çileyle dolu zor bir süreç bek-
lemektedir. Ancak dün olduğu gibi bugün de yarın 
da istişare geleneğimiz devrede olacak ve de   iş 
yerlerimizden başlayarak talepler tek elde toplana-
caktır.Toplu görüşme sürecinde arkamızda sizlerin 
güveni ve desteğinin olması bizlere güç katacaktır.”
Etimesgut İlçe Başkanı yapmış olduğu teşekkür ko-
nuşmasında Türk Eğitim-Sen’e olan teveccühün her 
geçen gün arttığını, geçen sene 170 civarında olan 
üye sayısını bu sene 360’ a çıkardıklarını, bunda ilçe-
de görev yapan arkadaşların yanı sıra üyelerin talep-
leri ile ilgili olarak gerek Şube Yönetiminin gerekse 
Genel Merkez Yöneticilerinin yakından ilgilenmele-
rinin rol oynadığını, üye sayısının artmasında birlik 
ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulamıştır.
Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Erekin Engin de konuş-
masında başarılı çalışmalarından dolayı Etimesgut 
İlçe Temsilciliğine teşekkür ederek, “Eğitim ordusu-
nun temsilcileri olarak bazı zihniyetlere şu hususu 
hatırlatmak isteriz. Bu Devletin hizmetlisi de aka-
demisyeni de askeri de Cumhur başkanı da bakanı 
da önemlidir, devleti ve yüceliği temsil etmektedir. 
Bu yüceliklere nereden saldırı gelirse gelsin ortak 
tavır gösterilmelidir. Sele kapılmak yerine; şuurlu 
bir şekilde adı ne olursa olsun Devlet hizmetlilerine 
karşı aynı saygınlık içinde davranılmalıdır. Politika-
lar ve ülkenin sürüklendiği mecra ile ilgili hoşnut 
olmadığımız hususlar tabiî ki geçmişte de bu gün de 
mevcut hatta bazı konularda endişe edici boyutla-
ra gelinmiştir. Ancak çözümü demokratik ve Devlet 
saygınlığına eğitim ve kültür birikimimize yakışır bir 
platformda aramak zorundayız.Şimdi size soruyo-
rum; ihanet içerisinde bulunan çete üyelerine affı 
neden çıkardınız, bu af yasası çıkarken Türkiye top 
yekün olarak neden uyudu? Fransa bu necip mille-
te dil uzatmaya çalışırken nerede olduğunuzu me-
rak ettik! Türk yurdunda yaşamış aşağıların aşağısı 
bölücü terör örgütü başı hala nefes alıyor Türkiye 
neredesin? Aydınlık çağın karanlıklarına saplanmış 
sözde aydın kalemi Türk’e kindar, insana düşmanlar 
Diyarbakır’da çene çalarken neredesiniz? Misyo-
nerler gençliğine göz dikmiş, gençliğin uçuruma sü-
rükleniyor neredesiniz? Eğitimciler olarak Eğitimin 
Milliği ile ilgili ciddi endişelerimiz dile getirilirken 
neden kulak verilmiyor? Türk’lük mefhumundan 
adeta sıkılmışçasına bahsedenlere, ana sütü kadar 
helal ve temiz Türkçemiz yok sayılmaya çalışılırken 
neredesiniz? Saymakla bitmeyecek sıkıntılara gark 
olmuşuz. Çözüm bizde arkadaşlar. Bizim vebali-
mizde ve gücümüzde. Bu kuruluşlar eğitim camiası 
için var. Bu memleket için var. Geleceğimizin temi-
natı olan gençlerimiz için var. Eğitime ve eğitim ca-
miasına projeksiyon tutmak için var. Allah’ın izni ve 
sizlerin gayreti ile; Eğitimcilerin ve Türkiye’nin sesi 
olma adına sendikamız yetkili Sendika olmuştur. 
Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, sözlerime şu 
vecize ile son veriyorum” diye konuştu.

ETİMESGUT TEMSİLCİLİĞİ 
ŞÖLEN DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Elazığ Şubesi Kadınlar Komisyonu 
Anneler Günü için özel bir kutlama gerçekleştirdi. 
Anneler Günü kutlamasına katılan Elazığ Şube Baş-
kanı Mehmet ARICA, şöyle konuştu: “ Türk Eğitim-
Sen adına Anneler Gününü kutluyoruz. Bu anneler 
gününde sizlere; adaletsiz ve çarpık gelir dağılımı 
ile çalışmanızın karşılığını alamadığınızdan söz et-
meyeceğim. Çalışan annelerin kreş problemlerin-
den, çocuklarımızın sokaklarda uğradığı şiddetten, 
televizyonlardaki aile yapısını bozan programların 
zararlarından ve çocuklarımızı bu programlardan 
nasıl koruyacağımızdan söz etmeyeceğim. Şiddete 
maruz kalan, hakları ellerinden alınan annelerden, 
analık ve kadınlık değerlerine saldırarak hiçe sayan, 
sözüm ona sanat yaptığını zanneden zavallılardan 
ve aile yapımıza verdikleri zararlardan söz etmeye-
ceğim. Ben bugün dertlerini ve ızdıraplarını gönlü-
müzde hissettiğimiz, ellerinden öptüğümüz analar-
dan söz edeceğim. 
Vatan, millet ve temel değerler uğruna Galiçya’dan, 
Yemen’den, Trablusgarp’tan, Balkanlardan, Kafkas-
lardan, Kıbrıs’tan, Allahuekber dağlarından döne-
meyen, Çanakkale’nin mavi koylarına, yeşil sırtları-
na 250 bin evladını, eşini, nişanlısını, yavuklusunu 
gömen şehit analarını ve şehit eşlerini rahmetle an-
maktan söz edeceğim. Bugün ilanı yapılmamış ve 
binlerce vatan evladının kurban gittiği ayrılıkçı terö-
rün artık bitmesi gerektiğinden söz edeceğim. 
Bilinmelidir ki; günü birlik yaşayanların ülkenin ge-
leceğini kurtarma ve anaların gözyaşlarını dindirme 
sevdaları yoktur. Temel değerlerini ve dinamiklerini 
yaşatamayan milletlerin de yarınları yoktur. Güzel-
likleri alkışlayıp, yanlışların karşısına hukuk çerçeve-
si içinde dikilemeyenlerin huzur bulmaları da müm-
kün değildir. Bu duygularla sizlerin aile kurumunun 
temel taşı ve dinamiği, geleceğimizin teminatı oldu-
ğunuzu, huzurumuzun çocuklarımızın temel değer-
lerimizle ve dinamiklerimizle yetiştirilmelerine bağlı 
olduğunu biliyor ve sizlere güveniyoruz.” 

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Gaziantep şubemiz yetkili sendika olmayı coşku-
lu bir şölenle kutladı.
Yüzlerce üyemizin, eğitim çalışanlarının, il ve ilçe 
yönetimlerimizin katılımıyla Gaziantep öğretmen 
evi bahçesinde bayram havası estirildi. Genel 
Teşkliatlandırma Sekreteri Mustafa Kızıklı’nın da 
katıldığı şölende davul-zurna eşliğinde halaylar 
çekildi, dokuz katlı pasta kesilerek davetlilere ik-
ram edildi, sazlı-sözlü kutlamalar yapıldı.
Toplantıda konuşma yapan şube başkanı Bekir 
Avan, yetkili sendika olmak için yapılan çalışma-
ları anlattı ve sendikal çalışmalara emeği geçen, 
üye olarak mücadeleye katkıda bulunan bütün 
eğitim çalışanlarına teşekkür etti. Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri Mustafa Kızıklı da yetkili sen-
dika olmanın ne anlama geldiğini anlattı, Türk 
Eğitim-Sen’in dik duran, hak için haktan yana 
olan, milli değerlerimizin savunucusu olan bütün 
eğitim çalışanlarının markası haline geldiğini be-
lirterek mücadeleye destek olan bütün üyelerimi-
ze Genel Merkezimiz adına şükranlarını sundu.

GAZİANTEP ŞUBEMİZ YETKİLİ SENDİKA 
OLMAYI ÇOŞKULU BİR ŞÖLENLE KUTLADI

Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI’nın sunduğu “Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nde İzmler” konulu konferans 
Develi Temsilciliği tarafından düzenlendi.
Konferansa Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şube, 
Sekreteri Dr. Ahmet AKMAZ, Dış İşler ve Basın 
Sekreteri Ömür KUZGUN ile TES Kayseri 1 Nolu 
Şube’yi temsilen Kemal ÇINAR,Develi İlçe Temsil-
cisi Yusuf CEYHAN ve çok sayıda dinleyici katıldı.
Sayın Yuvalı, konuşmasında Atatürk döneminden 
sonra Türkiye’nin başına izmlerin bela olduğunu 
söyledi. Hümanizmle başlayan izmler, günümüzde 
Globalizm adı altında Türkiye’ye zarar verdiğine işa-
ret etti. Türkiye’yi yönetenlerin başını Batı’ya çevir-
diğin ve onların emellerine hizmet ettiklerini; Türk 
milletinin kurtuluşunun bu olmadığını ifade ederek 
Türk Cumhuriyetleri ile birlikte hareket edilmesinin 
önemini vurguladı. Amerika ve Avrupalıların her de-
diğinin yerine getirilmemesi gerektiğini söyledi. 

DEVELİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDEN 
KONFERANS
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Türk Eğitim-Sen Hayrabolu İlçe Temsilciliğince Hay-
rabolu Öğretmenevinde “Dayanışma Yemeği” düzen-
lendi.
Yemeğe Merkez Valisi Ayhan ÇEVİK, Belediye Başkanı 
Şener ÇELİKAYAR, Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN,İl 
Yönetim Kurulu Üyeleri, eğitim çalışanları,ilçede 
bulunan Siyasi Partilerden MHP,AKP,DYP İlçe 
Başkanları,Yönetim Kurulu Üyeleri eşleri ile birlikte 
katıldılar.
Yemeğin açılış konuşmasını yapan Hayrabolu İlçe Tem-
silcisi Cem MERDİN  “Örgütlenme açısından yoğun bir 
dönem yaşadık.Çok çalıştık ve başardık. Türk Eğitim-
Sen Hayrabolu’da 120 ye, İlimizde 1800e , Türkiye ge-
nelinde ise 150 bin üyeye ulaşarak İlimizin,İlçemizin ve 
Ülkemizin en büyük Sivil Toplun Kuruluşu oldu.Ağus-
tos ayında yapılacak toplu görüşmelere ilk defa yetkili 
sendika olarak katılacağız.Bu görüşmelere iyi hazırla-
nacağız ve çalışanları hakkı ile temsil edeceğiz.Sizden 
aldığımız bu gücü sizin için kullanacağız” dedi.
Dayanışma Yemeği müzik eşliğinde coşkuyla geç saat-
lere kadar devam etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN
DAYANIŞMA YEMEĞİ

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No’lu Şube Başkanlığı ta-
rafında Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu’nun ko-
nuşmacı olarak katıldığı bir konferans düzenlendi. 
Eğitim çalışanlarının ve vatandaşların çok yoğun 
ilgi gösterdiği konferansta adeta bir izdiham yaşan-
dı. Ayrıca siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerini yanı sıra Bursa’daki kamu kurumları-
nın yöneticileri de hazır bulundu. Cevizoğlu’nun 
özellikle AB süreciyle ilgili olarak yapmış olduğu 
tespitleri ve değerlendirmeleri katılımcılar tarafından 
takdirle karşılandı. Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu 
da yapmış olduğu açılış konuşmasında iktidarın AB 
yolculuğunda bol yıldızlı hayal tüccarlığıyla gerçek 
dışı ümitler vaatettiğini belirterek şöyle konuştu: 
“Ülkemizin durumu   her geçen gün daha da kötüye 
gitmekte. Her gün yeni bir tehditle karşılaşmakta, 
bizi köşeye sıkıştırmış olanların pervasız, aşağılayıcı 
istekleriyle,  talepleriyle karşılaşmaktayız. ‘Bu coğ-
rafyadan defolun, ay-yıldızlı bayrağınızı, göklere 
yükselen minarelerinizi alıp Anatolıa’yı terk edin!’ 
manasını taşıyan bu aşağılamaların muhatabı olmak 
çok acı. Ancak, daha da acısı  bu şantaj ve tehditleri 
bizlere hoş göstermeyi görev sayanların yönetici-
lerimiz olması. Gönderdeki Ay-yıldızlı Al bayrağın 
ilelebet göklerde dalgalanması; göklere yükselen 
minarelerde ezan seslerinin  daima yankılanması, 
Büyük Oyun da dahil bütün oyunların bozulması, 
ne kadar zor olsa da bununla mümkün olacaktır. 

Çok zor görünse de, biraz iman, biraz samimiyet, 
biraz feraset, biraz fedakarlık yeterli olacaktır inan-
cındayım.   En büyük  sorumluluk  türk  öğretmenle-
rinin  sizlerin  üzerindedir.”

BURSA’DA KONFERANS

Kastamonu Türk Eğitim-Sen Şubesi Kadın  üyelerinin 
Anneler günü; kadın  Komisyonları Başkanı Nurdan 
GÖCEN ve Yönetimi ile Şube Başkanı Nedim AFA-
CAN İle Şube Yönetim Kurulu tarafından  işyerlerinde 
çeşitli hediyeler verilerek  kutlandı. Aynı  zamanda 
hastanede doğum yapan bayan  üyelerin de hastane-
de  hediyesi verilerek  anneler  günleri kutlandı.

KASTAMONU TÜRK EĞİTİM-SEN

Tomarza İlçe Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu 
“Osmanlı Devletinin Çöküşü ve Cumhuriyet” konu-
lu konferans Prof. Dr. Ahmet UĞUR tarafından İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda 17 Mayıs 
2006 Çarşamba günü saat 14.30’da yapıldı.

Tomarza İlçe Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Os-
manlı Devletinin Çöküşü ve Cumhuriyet konulu kon-
ferans Prof. Dr. Ahmet UĞUR tarafından İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda 17 Mayıs 2006 
Çarşamba günü saat 14.30’da yapıldı. Konferansa 
Tomarza İlçe Kaymakamı Selçuk ASLAN,TES Kayseri 
2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan ÖZTÜRK,TES Kayseri 
2 No’lu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Uğur Kemal 
ÖNDER,İlçe Milli Eğitim Müdürü Turap TURHAL ve 
Tomarza İlçe Temsilcisi Ümit ÖZHAN,Melikgazi İlçe 
Temsilcisi Habil TAŞPINAR ve çok sayıda dinleyici 
katıldı. Prof. Dr. Ahmet UĞUR Osmanlı Devletinin 
çöküşünün sebeplerini ve Cumhuriyetin önemini an-
lattığı konferansın sonunda soru-cevap bölümünde 
dinleyicilerden gelen soruları cevapladı.

TOMARZA İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDEN 
KONFERANS

Türk Eğitim-Sen Muratlı İlçe Temsilciliği “Milli Bütünlüğümüz 
ve Türkçe”  konulu konferans düzenledi.
Dr. Fikret Yıkılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, 
Muratlı Belediye Kültür Merkezinde yapıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Muratlı  İlçe Temsilcisi 
Ali UÇAR, “Sendikamız hak aramanın yanında toplumumuzu 
var eden değerleri koruma ve onları gelecek kuşaklara aktar-
mayı da asli görevlerinden sayar. 
Ülkemiz, bugün tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Toplum 
mühendisleri küresel sermayenin emrinde acımasızca toplu-
mumuzun değerlerini budamaktadır. Budanan değerlerin en 
başında ise dilimiz gelmektedir. Türkçe, günlük konuşulan 
dilde, tabelalarda, basın organlarında terk edilmiş, adeta ök-
süz bırakılmıştır. Sendika olarak diyoruz ki, Türkçe Türkiye’de 
öksüz bırakılamaz. Unutulmamalıdır ki; Türkçe giderse 
Türkiye’de gider” dedi.    
Daha sonra söz alan Trakya Üniversitesi Türk Dili Okutma-
nı Dr. Fikret YIKILMAZ “İnsanlar harflerle yazar, kelimelerle 
konuşur, kavramlarla düşünürler. O halde harfi, kelimesi ve 
kavramı Türkçe olmayanın, Türk gibi düşünemeyeceği de bir 
gerçektir. 
Türkçe ile nesiller arasında köprü kurulur, milli değerler geliş-
tirilir, felsefe aktarılır ve nihayet düşünce biçimleri iletilir. 
Türkçe milletimizin dününü bugününe, bugünü de yarına 
bağlayarak, tarih sahnesinde var olmasını sağlamaktadır. 
Türkçe, Türk Milletinin varlığının garantisidir. Bu nedenle 
Türkçe’nin korunması konusunda, aydınımıza, basınımıza, 
eğitimcilere ve tüm halkımıza önemli sorumluklar düşmek-
tedir. 
Son dönemlerde, ülkenin her yerinde tabelalardan iletişim 
araçlarına, marka isimlerine, hatta bilimsel toplantılara kadar 
insanımız İngilizce kullanmaya özendirilmektedir. 
Ülkemizde düzenlenen uluslararası toplantılarda toplantının 
uluslar arası olması gerekçe gösterilerek, sunumlar yabancı 
dilde yapılmaktadır. bazı çevrelerce Türkçe utanılan, yetersiz 
ve yerel bir dil durumuna sokulmaya çalışılmakta, üniversite-
lerde yabancı dilde eğitim bir imtiyaz gibi sunulup özendiril-
mektedir” dedi.
Dr. Fikret YIKILMAZ konuşmasının sonunda, Türkçe’nin ko-
runması için öncelikle TBMM, RÜTÜK ve Belediyeler göreve 
davet ederek“ TBMM’nin, Fransa’nın 1994 yılında çıkardığı 
bir yasa gibi yasa çıkarmaya, Radyo Televizyon Üst Kurulu-
nu da dilimizin yozlaşmasını önlemek için daha sorunlu ve 
duyarlı davranmaya, Belediye Başkan ve Meclislerini de  ta-
belalara onay verirken Türkçe olmayan tabelalara onay ver-
memeye davet ediyoruz” dedi. Konferans sonunda gecenin 
anısına  Dr. YIKILMAZ’a Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Baş-
kanı Muzaffer Doğan tarafından çiçek verildi.

MURATLI’DA KONFERANS
“Türkçe giderse, Türkiye gider”

Türkiye de olduğu gibi Sinop’ta da yetkiyi aldık. 
Aralıksız ve planlı çalışmanın ürünü olan bu başarı 
Sinop tarihinde bir ilktir. Mutabakat Metinleri imzan-
dıktan sonra omuzlarımıza aldığımız yükün farkında 
olan Sinop Şubesi çalışmalarına aynı hızla devam 
ediyor. Bu bağlamda 14 Mayıs ta Halk Eğitim Salo-
nunda “ŞİİR GECESİ” düzenlenmiş, İzmir Efsane Ti-
yatro ekibi 24 Mayıs 2006 günü Boyabat İlçesinde, 
29 Mayıs 2006 günü Durağan İlçesinde “Mum Işığı” 
adlı oyunlarını sergilemişlerdir. 28 Mayıs 2006 günü 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim görevlisi Ah-
met KÖKDEMİR’in konuşmacı olarak katıldığı “Dİ-
LİN GÜCÜ” konulu konferanslar gündüz saat 14:00 
da önce Ayancık İlçesinde, ardından saat 20:00 da 
Türkeli İlçesinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yapı-
lan bu etkinliklere katılımın yoğun olması Türk Eği-
tim-Sen’e olan güvenin bir göstergesidir.

SİNOP ŞUBESİNDE ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi, üyelerine sendika 
lokalinde Ahşap Boyama kursu açtı. Kurs  ile ilgili 
olarak görüşlerini aldığımız şube başkanı Muzaffer 
Doğan “ Eğitimcilik zor ve zahmetli bir iş. Üyeleri-
miz her ne kadar işlerini severek yapmış olsalar da 
iş yoğunluğundan dolayı bir stres altındalar. Onları 
biraz olsun rahatlatmak, gizli kalmış becerilerini or-
taya çıkarmak, stresini gidermek ve yeni hobiler ka-
zanmalarını sağlamak için geçmişte olduğu gibi bu 
dönemde de çeşitli kurslar düzenlemekteyiz. Kurs-
larımıza yoğun olan ilgili dolayısıyla cesaretimiz 
artmaktadır. Bu çeşit faaliyetlerle günümüzde uy-
gulanan ücret sendikacılığını aşarak, sendikacılığa 
yeni bir anlayış getirme çabası içerisindeyiz” dedi. 

AHŞAP BOYAMA KURSU
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Sultan Murat Hüdavengidar zamanın-
da başlamak üzere, bütün Türk Dev-
leti padişahlık döneminde, Rumeli’yi 
Balkanlar’ı ve Avrupa’yı Türkleştirmek 
için soyunda ve sopunda hiçbir karı-
şım olmayan Türk ailelerinden oluşan 
özel güçleri buralara göndermişlerdir. 
Bu göçlerin büyük çoğunluğu Oğuz 
Türkleri, Müslüman Oğuzların Yörük 
Türkmen boylarından gönderilen aileler 
teşkil ermektedir. Müslüman Oğuzların, 
Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden 
olup, Konya ve Aydın yöresine yerleş-
miş bulunan isimler, teker teker yazılı 
bulunmaktadır. Buradaki, 950 tarih ve 
82 numaralı l yazıcı defteri ile 1051 ta-
rih ve 469 numaralı il yazıcı defterin-
de Anadolu’dan Rumeli’ye geçen Türk 
boy ve ailelerinin isimleri açıkça yazı-
lı bulunmaktadır. Bunların Müslüman 
Oğuz Türk’ü Yörük Türkmen boyların-
dan oluşan ailelerinin kimler olduğunu 
kayıtlarda belirtmektedir. İşte bu kayıt-
larda, Ulu Önder Atatürk’ün atalarının, 
Anadolu’dan Konya ve Aydın yöresin-
den geldiği yazılmaktadır. Atatürk’ün 
dedeleri; Anadolu’dan Rumeli’ye gidip, 
Yunanistan’da Manastır Vilayeti’nin 
derbei bala sancağına bağlı bulunan 
Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden 
olan Hafız Ahmet Alüş Efendi derlerdi.
Kocacık Nahiyesinin tamamen Türk’tür. 
Atatürk kocacık Nahiyesine yerleşen ai-
lelerden olan Hafız Ahmet Efendi’nin to-
runudur. Hafız Ahmet Efendi’nin saçları 
kırmızı olduğu için adına “Kırmızı Hafız 
Efendi” derlerdi. Ulu Önder Atatürk’ün 
dedesi kırmızı Hafız Efendi kocacık Na-
hiyesinde ilkokul eğitmenliği yapmakta 
idi. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi de 
bu kocacık nahiyesinde dünyaya gel-
di. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendiye 
Alüş Efendi derlerdi. Kocacık nahiyesi 
tamamen Türk’tü. Burada yerleşenlerin 
çoğu Aydın ve Konya yöresinden gelen 
Türklerdir. Hatta bu aileler Yörük Türk-
menleridir. Bu Yörük Türkmenlerinin 
Tanrıdağı ve Karagöz olduğu yukarıda 
adı geçen il yazıcı defterinde kayıtlı bu-
lunmaktadır. Keza yine belgelerde Aktan 
ve naldöken Yörüklerinde buralarda bu-
lunduğu yazılmaktadır. Fetihnamelerde, 
buralardaki Konya Türklerine hudut ga-
zileri ünvanı verildiği yazılmaktadır. Bu 
Türklere miri, Yörülen Türkmenlerden 
denilmekteydi. Ulu Önder Atatürk özbe 
öz Türk olup, Konya ve aydın yörele-
rinden gitme çok asil bir ailenin evla-
dıdır. Annesi Zübeyde Hanımefendi’nin 
babası aydından Selanik’e gitme çok 
asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübey-
de Hanımefendi’nin babası Aydınlıdır.  
•Bu bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri 
Şecaattin Zenginoğlu’nun “Bilgi Çağın-
daki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-
1999” isimli kitabından alınmıştır. 
ATATÜRK’ÜN KENDİSİNİ TANIMLA-
MASI:
(1)”Benim hayatta yegane fahrim (onu-
rum), servetim, Türklükten başka bir şey 
değildir.”
“Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfet-

meye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek 
fevkaladelik, Türk olarak dünyaya gel-
memdir.”
(2) Bir İngiliz’in “siz hangi asil aileden-
siniz?” sorusuna verdiği yanıt: 
“Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar 
eden Teodoz, İtalya Yarımadasına in-
mek isteyen Türk Atilla’ya barış görüş-
mesinden önce sormuş: ‘Siz hangi asil 
ailedensiniz?’ Atilla’da ona cevap ver-
miş: ‘Ben asil bir milletin evladıyım!’ 
işte benim cevabımda size budur!”
(3)Sanki yeni Rıza Nurlara cevap ver-
miş.
“ Türk, Türk olduğu için asildir... çoğu-
muz, büyük babamızın babasını hatır-
lamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk 
olmanın içinde buluruz.”
(4)”... Türklük, benim en derin güven 
kaynağım, en engin övünç dayanağım 
(dır)”
(5)”Millî mevcudiyetimize düşman 
olanlarla dost olmayalım. Böylelerine 
karşı...’Türk’üm ve düşmanım 
sana, kalsam da bir kişi!’ 
diyelim”
(6)” Mensup oldu-
ğum Türk milletinin 
şan ve şerefi varsa, 
benim de bir fer-
di olmak sıfatıyla 
şanım ve şerefim 
vardır...”
(7)Atatürk ken-
disini böyle ta-
nımlıyor. Ben bir 
Türk’üm diyor 
ve bundan gurur 
duyuyorum di-
yor. Kişi, hissettiği 
milletten olduğu-
na göre bu sözler 
üzerine daha de-
necek bir şey yoktur. 
M. Kemal, bir Türk’tür 
ve koca bir Türk’tür, 
Türk’ün Atası’dır. Türk mil-
letine, unuttuğu milli kimliğini 
tekrar kazandıran, ümmetten Türk mil-
letine dönmesini sağlayan bir Türk’tür.  
Yeni Rıza Nurlara bunlar da yetmeye-
cektir. Hiç gerek olmadığı halde, ko-
nuya tam açıklık getirmek için, ana ve 
baba soyunu da irdeleyeceğiz. Kimdir, 
kimlerdendir ona bakacağız
MUSTAFA KEMAL’İN ANNESİ YÖRÜK 
TÜRKMEN’ DİR.
Zübeyde Hanım’ın soyu Yörük’tür. Fatih 
döneminde Karamanoğlu Beyliği’nin yı-
kılmasından sonra (1466), Balkanlar’da 
fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için 
göç ettirilen ailelerdendir. Konya bölge-
sinden geldikleri için bunlar, “Konyar-
lar” ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve 
böyle anılmıştır.
(8)Aile, Vodina sancağının Sarıgöl na-
hiyesine yerleştirilir. Zübeyde’nin ba-
bası Sofi-zade Seyfullah Ağa, Selanik 
yakınlarındaki Lankaza’ya göçer ve 
bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Ha-

nım 1857’de burada doğar. Annesi, 
babasının üçüncü eşi Ayşe Hanım’dır. 
(9)Zübeyde Hanım’ın soyunu birde an-
latılanlardan görelim.
M. Kemal’in kız kardeşi Makbule Ha-
nım (1885-1956):
“Annemden sık sık şunları dinlemişim-
dir. Bizim esas soyumuz Yörük’tür. Bu-
ralara Konya-Karaman çevrelerinden 
gelmişiz” diyor ve atalarından bazıla-
rının da sonradan tekrar Konya’ya geri 
döndüğünü de şöyle açıklıyor: “De-
dem Feyzullah Efendi’nin büyük amca-
sı Konya’ya gitmiş, Mevlevi dergahına 
girmiş, orada kalmış. Yörüklüğü tutmuş 
olacak.”
(10)Makbule Hanım Yörüklük için şun-
ları söylüyor:
“...Annem her zaman Yörük olmakla 
iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e “Yö-
rük nedir?” diye sordum. Ağabeyim de 
bana ‘Yürüyen Türkler’ dedi.”
(11)Yörük ile Türkmen eş anlamlıdır. 

Atatürk, soyunu açıklarken bunu 
da vurgular:

“.... Benim atalarım 
Anadolu’dan Rumeli’ye 

gelmiş Yörük Türk-
men-ler’dendir.”

( 1 2 ) Z ü b e y d e 
Hanım’ın babası-
nı, kocası Ali Rıza 
Efendi’yi ve Ali 
Rıza’nın babası 
Kızıl Hafız Ahmet 
Bey’i de tanıyan 
Selanik doğumlu 
Aydın Milletvekili 
Hasan Tahsin San 
(1865-1951) 

(13) şu bilgileri 
verir: “ Atatürk’ün 

validesi, Zübeyde 
Hanım, Sofu-zade aile-

sinden Fethullah Ağa’nın 
kızıdır. Selanik’te doğmuş-

tur. Bu aile bundan 130 sene 
evvel (1800’lü yılların başı oluyor.) 

Sarıgöl’den Selanik’e gelmişlerdir. Vodi-
na sancağının batısında Sarıgöl nahiye-
sinde onaltı köyden ibaret olan bu na-
hiye ailesi, Makedonya ve Teselya’nın 
fethinden sonra Konya civarı ahali-
sinden Osmanlı hükümetinin sevk ve 
iskan ettirdiği Türkmenlerdendir. Son 
zamanlara kadar beş asır müddet içinde 
hayat tarzlarını, kılık-kıyafetlerini değiş-
tirmemişlerdi.” 
(14) Bir yabancı yazar da Atatürk’ün 
annesi hakkında edindiği bilgileri şöyle 
aktarıyor:”Mustafa’nın babası Ali Rıza 
Efendi, anası da Zübeyde Hanım’dı. 
Zübeyde Hanım... sarışındı; düzgün, 
beyaz bir teni, derin ama berrak, açık 
mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik’in batı-
sında Arnavutluk’a doğru, sert ve çıplak 
dağların geniş, donuk sulara gömüldü-
ğü göller bölgesinden geliyordu. Burası, 
Türklerin Makedonya’yı ve Teselya’yı 
almalarından sonra Anadolu’nun gö-
beğinden gelen köylülerin yerleştikleri 

yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, da-
marlarında ilk göçebe Türk kabileleri-
nin torunları olan ve hala Toros Dağla-
rında özgür yaşamlarını sürdüren sarı-
şın Yörükler’in kanını taşıdığını düşün-
mekten hoşlanırdı. Mustafa da annesine 
çekmişti; saçları onun gibi sarı, gözleri 
onun gibi maviydi.” 
(15)Zübeyde Hanım’ın kendi ifadesi; 
oğlunun, kızının, kendisini tanıyanla-
rın ve de konu üzerinde çalışanların 
ortak ifadesi; Zübeyde Hanım’ın Yö-
rük-Türkmen olduğudur. Yani Zübeyde 
Türk’tür.
MUSTAFA KEMAL’İN BABASI YÖRÜK 
TÜRKMEN ‘DİR. 
Mustafa Kemal’in baba soyu, Aydın/ 
Söke’den gelerek Manastır vilayetine 
yerleştirilen, “Kocacık Yörükleri (Koca 
Hamza Yörükleri)”ndendir. Ali Rıza 
Efendi, Manastır’ın Debre-i Bala san-
cağına bağlı Kocacık’ta dünyaya gel-
miştir(1839). Aile sonradan Selanik’e 
göçmüştür. Babası İlkokul öğretmeni 
Kızıl Hafız Ahmet Efendi’dir. Amcası, 
Kızıl Hafız Mehmet Efendi’dir. Taşıdık-
ları “Kızıl” lakabı ve yerleştikleri yere 
“Kocacık” denmesi; Ali Rıza Efendi’nin 
soyunun, Anadolu’nun da Türkleşme-
sinde katkısı olan “ Kızıl-Oğuz” yahut 
“Kocacık Yörükleri-Türkmenleri”nden 
geldiğini göstermektedir. 
(16)Anne soyunda olduğu gibi baba 
soyunda da en sağlam bilgiler önce 
Atatürk’ün, annesinin, kardeşinin anlat-
tıkları; sonra çevrelerinin aktardıklarıdır.  
Makbule Hanım;
“Babam Ali Rıza Efendi, Selanik’lidir. 
Kendileri Yörük sülalesindendir.” 
(17)Atatürk:
“... Benim atalarım Anadolu’dan 
Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmen-
ler’dendir.” 
(18) M. Kemal’in Selanik’te mahalle ve 
okul arkadaşı, Kütahya Milletvekillerin-
den Mehmet Somer (1882-1950): 
(19)”Atatürk’ün ataları hak-
kında benim bildiğim şunlar:  
Atatürk’ün ataları Anadolu’dan gelerek 
Manastır vilayetinin Debre-i Bala san-
cağına bağlı Kocacık nahiyesine yer-
leşmişlerdir. Bunları ben Selanik’in ihti-
yarlarından duymuştum. Kocacık’lıların 
hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı 
adamlardır. Bunların hepsi Yörük’tür... 
Bunların kıyafetleri Anadolu Türklerine 
benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de 
aynıdır.” 
(20) 10 Kasım 1993’te Milliyet gaze-
tesi “Ata’nın Soy Kütüğü” isimli bir 
yazı yayımlar. Gazeteci Altan Araslı, 
Kocacık köyüne giderek bir araştır-
ma yapar ve köylülerle konuşur. Ko-
cacıklı Numan Kartal’ın aktardıkları: 
“Ali Rıza Efendi, Manastır vilayetinin 
Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık’ta 
dünyaya gelir. Kocacık’ın nüfusu tama-
men Türk’tür. Hepsi de Yörük Türk-
menleri. Anadolu’dan geldiler. Bizler, 
Müslüman Oğuzların Türkmen boyun-
danız.”

ULU ÖNDER YÜCE ATATÜRK’ÜN SOY AĞACI
(Cumhuriyetimizin Kurucusu Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Şeceresi)

OĞUZ ATAKAN KILIÇ



Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Yayın Organı 1�
HAZİRAN 2006

1-	 Adana	2	nolu	şube	üyelerinden	Fethi	TAŞ’ın	oğlu	olmuştur.	
2-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 	 MUAMMER	

ACARCA’nın		oğlu	olmuştur.	
3-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	RAMAZAN	ÇOBAN	

ve	SEMRA	ÇOBAN’ın	oğlu	oldu.	
4-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	RIFAT	VAROL’un	oğlu	

olmuştur.	
5-	 Adana	1	nolu	şube		üyelerinden	YALÇIN	BÜLBÜL	ve	

FAHRİYE	BÜLBÜL’ün	oğlu	olmuştur.
6-	 Ankara	3	nolu	şube	üyelerinden		Songül	AKBULUT’un	

oğlu	olmuştur.
7-	 Ankara	3	nolu	şube	üyelerinden		Emine	KARAHAN’ın	

kızı	olmuştur.
8-	 Antalya	2	nolu	 şube	üyelerinden	Mehmet	 İŞBİLİR’in	

oğlu	olmuştur.
9-	 Antalya	2	nolu	 şube	üyelerinden	Hasan	GÜMÜŞ’ün	

oğlu	olmuştur.
10-	 Antalya	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hatice-Serkan	

DENİZ’in	kızı	olmuştur.
11-	 Afyonkarahisar	 şubesi	 üyelerinden	 Abdullah	

ONGUN’un	kızı	olmuştur.
12-	 Afyonkarahisar	şubesi	üyelerinden	Gülsüm	AKHAN’ın	

oğlu	olmuştur.
13-	 Afyonkarahisar	 şubesi	 üyelerinden	 Mehmet-Feyza	

ALTINPARMAK’ın	oğlu	olmuştur.
14-	 Afyonkarahisar	 şubesi	 üyelerinden	 Alper-Gülten	

TÜRKMEN’in	oğlu	olmuştur.	
15-	 Aksaray	 Şubesi	Üyelerinden	Derya-	Ramazan	AYAN	

çiftinin	oğlu	olmuştur.	
16-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Emine	-	Cihat	KARAKUŞ		

çiftinin	kızı	olmuştur.
17-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Hatice	-	Fatih	YALÇINÖZ		

çiftinin	oğlu	olmuştur.
18-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Hatice	-	Salih	ÇAKIR		çif-

tinin	oğlu	olmuştur.
19-	 Aksaray	 Şubesi	 Üyelerimizden	 Boran	 BEYDİLLİ’	 nin	

çocuğu	olmuştur.
20-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Muradiye	-	Seydi	GELMİŞ	

çiftinin	kızı		olmuştur.
21-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Derya	Ramazan	Ayan	çif-

tinin	oğlu		olmuştur.	
22-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Hatice	-	Fatih	Yalçınöz’ün		

oğlu		olmuştur.
23-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Emine	Cihat	Karakuş’un			

kızı			olmuştur.
24-	 Aksaray	 Şubesi	 Üyelerinden	 Hatice	 Salih	 	 ÇAKIR’ın		

oğlu		olmuştur.	
25-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Muradiye	Seydi	GELMİŞ		

çiftinin	kızları			olmuştur.
26-	 Amasya	şubesi	Suluova	Temsilciliği	üyelerinden	Paşa	

Aciz	UÇAR’ın	kızı	olmuştur.	
27-	 Batman	 şubesi	üyelerinden	Adnan	DEMİRAL’ın	oğlu	

olmuştur.
28-	 Batman	 şubesi	 üyelerinden	 Eyüp	 YILDIZ’ın	 oğlu	 ol-

muştur.	
29-	 Bursa	2	nolu	 şube	üyelerinden	Yusuf	TOPAL’ın	oğlu	

olmuştur.
30-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Ahmet	BAŞAR’ın	toru-

nu	olmuştur.
31-	 Bursa	2	nolu	şube	başkanı	Y.Selçuk	TÜRKOĞLU’nun	

kızı	olmuştur.
32-	 Bursa	2nolu	şube	üyelerinden	Zeynep	Ebru	ÖZER’in	

kızı	olmuştur.	
33-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Sedat	 İNANÇ’ın	oğlu	

olmuştur.
34-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Serhat	 ÖZDEMİR’in	

oğlu	olmuştur.	
35-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Ayhan	ERDOĞAN’ın	

kızı	olmuştur.	
36-	 Erzincan	şubesi	üyelerinden	Aynur	GÜLER’in	kızı	ol-

muştur.
37-	 Erzincan	 şubesi	 üyelerinden	 Mehmet-Esin	

KILIÇPARLAR’ın	oğlu	olmuştur.
38-	 Erzurum	 1	 No’lu	 şube	 Disiplin	 Kurulu	 Üyesi	 Okan	

TAN’ın	oğlu	olmuştur.
39-	 Erzurum	 1	 No’lu	 şube	 üyelerinden	 Zelkif	 ASLAN’ın	

oğlu	olmuştur.
40-	 Karabük	şubesi	üyelerinden	Ali	SARIKAYA’nın	kızı	ol-

muştur.
41-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Yavuz	 Emine	

BERBER’in	çocuğu	olmuştur.
42-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Ayşe	KUŞ’un	çocuğu	

olmuştur.
43-	 Kastamonu	şubesi	üyelerinden	Murat	AKKUŞ’un	kızı	

olmuştur.	
44-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Bekir	AY’ın	bir	çocu-

ğu	olmuştur.	
45-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Osman	YÜCEL’in	bir	

çocuğu	olmuştur.	
46-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Öğretim	 Görevlisi	

Şevki	KILIÇ’ın	bir	çocuğu	olmuştur.

47-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Eray	 VURAL’ın	 bir	
çocuğu	olmuştur.

48-	 Kastamonu	 şubesi	 İnebolu	 temsilciliği	 	 üyelerinden	
Mustafa	Aykaç	ve	Esma	Akaç’ın	kızı	olmuştur.	

49-	 Kastamonu	 şubesi	 İnebolu	 temsilciliği	 	 üyelerinden	
Tolga	ve	Dilek	Kaynar’ın	oğlu			olmuştur.	

50-	 Kastamonu	 şubesi	 Hanönü	 temsilciliği	 	 üyelerinden	
Metin	ve	Semra	ÖZSOY’un	kızı	olmuştur.	

51-	 Kastamonu	şubesi	üyelerinden	Yusuf	KONAK	ile	Ner-
min		KONAK’ın	kızı	olmuştur.

52-	 Kastamonu	şubesi	üyelerinden	Murat	AKKUŞ’un	Nisa	
İsminde	bir		kız	çocuğu	olmuştur.	

53-	 Kastamanu	şubesi	üyelerinden	Mustafa	Aykaç	ve	Esma	
Akaç’ın	kızı	olmuştur.	

54-	 Kastamonu	 şubesi	 üyelerinden	 Tolga	 ve	 Dilek	
Kaynar’ın	çocukları		olmuştur.	

55-	 Kastamonu	 şubesi	 üyelerinden	 Metin	 ve	 Semra	
ÖZSOY’un	kızı	olmuştur.

56-	 Kastamonu	şubesi	üyelerinden	Nermin		KONAK’ın	kız	
çocuğu	olmuştur.	

57-	 Kastamonu	 şubesi	 üyelerinden	 Asuman	 Yıldırım’	 ın	
erkek	evlatları	olmuştur.	

58-	 Kastamonu	şubesi	üyelerinden	Makbule	Kekeç’	in	ikiz	
çoçuğu	olmuştur.	

59-	 Kastamonu	 şubesi	 üyelerinden	Melike	Özkan	 ‘ın	 er-
kek	evlatları	dünyaya	gelmiştir.	

60-	 Karaman	 şubesi	üyelerinden	Cem	TOPAL’IN	bir	 kızı	
olmuştur.	

61-	 Karaman	şubesi	üyelerinden	Hüseyin	YILMAZ	ve	Sü-
meyye		YIMAZ	çiftinin	bir	oğlu	olmuştur.	

62-	 Karaman	şubesi	üyelerinden	Durmuş	ve	Ebru	AKBEL	
çiftinin	bir	kızı	olmuştur.	

63-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Mustafa	 ŞAHİN’İN	 bir	
kızı	olmuştur.

64-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Saadet	 YILDIRIM’ın	
kızı	olmuştur.

65-	 Konya	1	nolu	 şube	üyelerinden	Ali	ERTEKİN’in	oğlu	
olmuştur.

66-	 Kocaeli	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Ayhan-Demet	
BAŞAR’ın	kızları	olmuştur.

67-	 Kocaeli	2	nolu	şube	üyelerinden	İlyas	KARABELA’nın	
kızı	olmuştur.

68-	 Kocaeli	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hamza-Nevim	
AKAN’ın	oğlu	olmuştur.

69-	 Kocaeli	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Mehmet-Filiz	
ÖZDEMİR’in	oğlu	olmuştur.

70-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Bilgin	CANKAR’ın	erkek	
çocuğu	olmuştur.

71-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Yaşar	ÇAKMAK’ın	bir	kızı	
olmuştur.	

72-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	M.	Aşkın	ÇELEBİ’nin	bir	
çocuğu	olmuştur.	

73-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Tayfun	 ÇEVİK’	 in	 oğlu	
olmuştur.

74-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Firdevs	ASLAN	‘ın	bir	be-
beği	olmuştur.

75-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Ceyhan	 FİDANCI	 	 ve	
Meltem	FİDANCI	‘nın	çocukları	olmuştur.

76-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Emine	 Süyami	
EKİCİ’nin	kızı	olmuştur.

77-	 Mersin	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hatice-Ramazan	
ÖZKURT’un	çocuğu	olmuştur.

78-	 Nevşehir	 şubesi	 üyelerinden	 Metin-Çiğdem	
DOĞANÇAY’ın	kızı	olmuştur.

79-	 Nevşehir	şubesi	üyelerinden	Acıgöl	İlçe	Temsilcisi	Fer-
hat	DİNÇER’in	oğlu	olmuştur.

80-	 İzmir	1	nolu	şube	üyelerinden	Özkan	ŞAHİN	‘in	kızı	
olmuştur.

81-	 İzmir	1	nolu	şube	üyelerinden	Yağız-Hülya	KOBAR’ın	
kızları	olmuştur.	

82-	 İzmir	3	nolu	şube	üyelerinden	Ayşe	ATMACA’nın	oğlu	
olmuştur.	

83-	 İzmir	3	nolu	şube	üyelerinden	Mustafa	ÖZER’in	 ikiz	
kızları	olmuştur.	

84-	 İzmir	 3	 nolu	 şube	 üyelerinden	 M.	 Hanefi	
DEMİRSOY’un	kızı	olmuştur.

85-	 Sinop	 şubesi	 üyelerinden	Yükse	 l&	Murat	USTAN’ın	
çocukları	olmuştur.

86-	 Sinop	 şubesi	üyelerinden	Köksal	KOCAPIÇAK’ın	ço-
cuğu	olmuştur.	

87-	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Selim	ERDOĞAN’ın	çocuğu	
olmuştur.

88-	 Sinop	 şubesi	 üyelerinden	 Şenol	 ESEN’in	 çocuğu	 ol-
muştur.	

89-	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Şenel	&	Aysun	GÜLER	çifti-
nin	çocukları	olmuştur.

90-	 Van	 şubesi	 üyelerinden	M.	Aydın	DURSUN’un	oğlu	
olmuştur.

91-	 Van	şubesi	üyelerinden	Fevzi	Bilgin	DURSUN’un	oğlu	
olmuştur.	

DOĞUMLAR
1-	 Adana	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Tülin	

ÖZÜTÜKENMEZ’in	kayınpederi	vefat	etmiştir.
2-	 Aksaray	 şubesi	 üyelerinden	 Muammer	

GÜMÜŞSOY’un	annesi	vefat	etmiştir.
3-	 Aksaray	Şubesi	Üyelerinden	Ömürcan	URASOĞLU’	

nun	çocuğu	vefat	etmiştir.
4-	 Ankara	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Fatma	 Erdoğan’ın	

annesi	vefat	etmiştir.
5-	 Ankara	 2	 no’lu	 şube	 üyelerimizden	 Mustafa	

BUDAK’ın	abisi	vefat	etmiştir.
6-	 Ankara	3	nolu	şube	üyelerinden	mamak	ilçesinde	gö-

rev	yapan	ŞÜKRAN	YARGI’nın		babası	vefat	etmiştir.	
7-	 Ankara	3	nolu	şube	üyelerinden	Ekrem	BEYNAM’ın	

annesi	vefat	etmiştir.
8-	 Ankara	 3	 nolu	 şube	 üyelerinden	 mamak	 ilçesinde	

görev	yapan	ALİ	TAFER	YILMAZ	‘ın	babası	vefat	et-
miştir.	

9-	 Ankara	3	nolu	şube	üyelerinden	Nuri	BOZKURT’un	
annesi	vefat	etmiştir.	

10-	 Ankara	3	nolu	 şube	üyelerinden	Cevat	DURNA’nın	
annesi	vefat	etmiştir

11-	 Ankara	3	nolu	şube	üyelerinden	mamak	ilçesinde	gö-
rev	yapan	AZİZ	ÇİÇEK’in		babası	vefat	etmiştir.	

12-	 Antalya	2	nolu	şube	üyelerinden	Muharrem	ÖRNEK’in	
babası	vefat	etmiştir.

13-	 Antalya	2	nolu	şube	üyelerinden	Hilkat	SOYALTAY’ın	
babası	vefat	etmiştir.

14-	 Antalya	2	nolu	şube	üyelerinden	Sadi	AYDIN’ın	tey-
zesi	vefat	etmiştir.

15-	 Bursa		1	No’lu	Şube	üyelerinden	Hatice	ÇEVİK	vefat	
etmiştir.

16-	 Bursa	 	 1	No’lu	 Şube	 üyelerinden	 Fethi	 POYRAZ’ın	
babası	vefat	etmiştir.

17-	 Bursa		1	No’lu	Şube	üyelerinden	Şefiye	CANPOLAT’ın	
kız	kardeşi	ile	çocukları	vefat	etmişlerdir.

18-	 Bursa		1	No’lu	Şube	üyelerinden	İbrahim	DEMİRÖZ	
vefat	etmiştir.	

19-	 Bursa		1	No’lu	Şube	üyelerinden	İsmail	AKBABA’nın	
babası	vefat	etmiştir.

20-	 Bursa	 	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	 Mehtap	
GÜLDÜREN’in	annesi	vefat	etmiştir.	

21-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Serhat	ÖZDEMİR’in	
oğlu	vefat	etmiştir.

22-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Ali	 YAZIR’ın	 babası	
vefat	etmiştir.

23-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Yasin	ŞAHİN’in	babası	
vefat	etmiştir.

24-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Nuray	ALTILI’nın	an-
nesi	vefat	etmiştir.

25-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Zeynep	Ebru	ÖZER’in	
anneannesi	vefat	etmiştir.

26-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Ali	DİVARCI’nın	anne-
si	ve	erkek	kardeşi	vefat	etmiştir.

27-	 Bursa	 2nolu	 şube	 üyelerinden	 Fatma	 DİVARCI’nın	
kaynanası	ve	kayınbiraderi	vefat	etmiştir.

28-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	Ali	 YAZIR’ın	 babası	
vefat	etmiştir.

29-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Yasin	ŞAHİN’in	babası	
vefat	etmiştir.

30-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Nuray	ALTILI’nın	an-
nesi	vefat	etmiştir.

31-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Zeynep	Ebru	ÖZER’in	
anneannesi	vefat	etmiştir.

32-	 Bursa	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Songül	 ARSLAN’ın	
kardeşi	vefat	etmiştir.

33-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Çetin	KILIÇ’ın	kayın-
pederi	vefat	etmiştir.

34-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Canan	KAHRAMAN’ın	
anneannesi	vefat	etmiştir.

35-	 Çankırı	 Şubesi	 üyelerinden	 Bilal	 YILMAZ’ın	 annesi	
vefat	etmiştir.

36-	 Çankırı	şubesi	üyelerinden	Ayhan	CAN’ın	babası	ve-
fat	etmiştir.

37-	 Çankırı	 şubesi	üyelerinden	Hasan	KOCAOĞLU’nun	
babası	vefat	etmiştir.

38-	 Çankırı	şubesi	üyelerinden	Rıfat	ÜNAL’ın	babası	vefat	
etmiştir.

39-	 Çankırı	 şubesi	üyelerinden	Celal	KIROĞLU’nun	an-
nesi	vefat	etmiştir.

40-	 Erzincan	şubesi	üyelerinden	Ekrem	Ali	POLAT’ın	ba-
bası	vefat	etmiştir.

41-	 Erzincan	şubesi	üyelerinden	Adnan	AKPINAR’ın	ba-
bası	vefat	etmiştir.

42-	 Erzurum	 1	 No’lu	 şube	 üyelerinden	 Rıdvan	
ERDOĞAN’ın	babası	vefat	etmiştir

43-	 İzmir	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Adnan	 ÇAVDAR’ın	
oğlu	vefat	etmiştir.

44-	 İzmir	1	Nolu	Şube	üyelerinden	Nihat	ÖZDAĞ	vefat	
etmiştir.

45-	 İzmir	2	nolu	şube	üyelerinden	Nevzat	DEDE’nin	an-
neannesi	vefat	etmiştir.

46-	 İzmir	2	nolu	şube	üyelerinden	İsmail	TURHAL’ın	ba-
bası	vefat	etmiştir.

47-	 İzmir	3	nolu	şube	üyelerinden	Zahide	TATAR’ın	dede-
si	vefat	etmiştir.

48-	 İzmir	3	nolu	şube	üyelerinden	Mustafa	GÜZEY’in	ba-
bası	vefat	etmiştir.

49-	 İzmir	 3	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Sebahat	 AKGÜN’ün	
kızı	vefat	etmiştir.	

50-	 Karaman	şubesi	üyelerinden	Mehmet	DİKİCİ’NİN	Ka-
yınpederi	vefat	etmiştir.

51-	 Karaman	şubesi	üyelerinden	Hüseyin	KUTAN’IN	ba-
bası	vefat	etmiştir.

52-	 Karaman	 şubesi	 üyelerinden	 Şube	 Teşkilatlandırma	
Sekreterimiz	 Muharrem	 KERBALI’NIN	 amcası	 vefat	
etmiştir.

53-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Ahmet	URFALI’nın	
babası	vefat	etmiştir.

54-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Osman	UMAÇ	vefat	
etmiştir.

55-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Emine	 BERBER	 ve	
Yavuz	BERBER	çiftinin	babaları	vefat	etmiştir.

56-	 Kayseri	2	nolu	şube	üyelerinden	Şehadet	ÖZDİN’in	
amcası	vefat	etmiştir.

57-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 başkanı	 Ali	 İhsan	ÖZTÜRK’ün	
dayısının	hanımı	vefat	etmiştir.

58-	 Kayseri	 2	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Hamdi	 TUNÇ’un	
annesi	vefat	etmiştir.

59-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Seda	ALAN’ın	babası	
vefat	etmiştir.

60-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Murat	KOÇ’un	babası	
vefat	etmiştir.

61-	 Konya	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Yaşar	 AYDIN	 vefat	
etmiştir.

62-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Hikmet	SAYDAM’ın	
dayısı	vefat	etmiştir.

63-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Musa	AYDIN’ın	ağa-
beyi	vefat	etmiştir.

64-	 Kocaeli	1	nolu	şube	üyelerinden	Ahmet	BATMAZ’ın	
annesi	vefat	etmiştir.

65-	 Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Orhan	 AYSU’nun	
yengesi	vefat	etmiştir.

66-	 Kocaeli	1	nolu	şube	üyelerinden	S.	Kerim	BALKIR’ın	
annesi	vefat	etmiştir.

67-	 Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 A.	 Paşa	
NAİPOĞLU’nun	amcasının	oğlu	vefat	etmiştir.

68-	 Kocaeli	 1	nolu	 şube	üyelerinden	 Sedat	KILIÇ’ın	 ka-
yınpederi	vefat	etmiştir.

69-	 Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	A.Rıza	GÜNER’in	
amcası	vefat	etmiştir.

70-	 Kocaeli	 1	 nolu	 şube	 üyelerinden	 Osman	 PEKEN’in	
kayınvalidesi	vefat	etmiştir.

71-	 Kocaeli	1	nolu	şube	üyelerinden	Vedat	GURSOY	ve-
fat	etmiştir.	

72-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Nuray	YILDIRIM’	ın	ba-
bası		vefat	etmiştir.	

73-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	Asım	YILDIRIM	 ‘ın	 ka-
yınpederi	ve	annesi	vefat	etmiştir.	

74-	 Kırıkkale		şubesi	üyelerinden	Musa	SÖNMEZ	‘in	kar-
deşi	vefat	etmiştir.	

75-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Esad	DEMİR’in	 kardeşi	
vefat	etmiştir.

76-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	A.	Hamdi	SALBAŞ’ın	ba-
bası	vefat	etmiştir.	

77-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Nurettin	AVAN’ın	babası	
vefat	etmiştir.	

78-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Asım	YILDIRIM’ın	anne-
si	vefat	etmiştir.

79-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Şevket	YURDUSVEN’in	
dayısı	vefat	etmiştir.	

80-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Mehmet	VARIŞLI’nın	ka-
yın	pederi	vefat	etmiştir.	

81-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Zehra	VARIŞLI	 ’nın	an-
nesi	vefat	etmiştir.	

82-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Ali	VARIŞLI	 ‘nın	kayın-
pederi	vefat	etmiştir.	

83-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Filiz	VARIŞLININ	babası	
vefat	etmiştir.

84-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Nurcan	AKBAŞ’ın	annesi	
vefat	etmiştir.

85-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Murat	AKBAŞ’ın	kayın-
validesi	vefat	etmiştir.

86-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Kemal	ERGİŞİ’nin	annesi	
vefat	etmiştir.	

87-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Erol	GÖKCINAR’ın	ba-
canağı	vefat	etmiştir.

88-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Zeki	ERBİL	‘in	yeğenleri	
vefat	etmiştir.	

89-	 Kırıkkale	 şubesi	 üyelerinden	 Kemalettin		
DOĞANTEKİN’in	dedesi	vefat	etmiştir.

90-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Ali	ÖZER’in	babası	vefat	
etmiştir.

91-	 Manisa	şubesi	üyelerinden	Salih	ÖZDENİR’in	annesi	
vefat	etmiştir.

92-	 Mersin	2	nolu	şube	üyelerinden	Tahsin	BALLI’nın	ka-
yınbabası	vefat	etmiştir.

93-	 Mersin	2	nolu	şube	üyelerinden	Oktay	UZGÖRMEZ’in	
kayınbabası	vefat	etmiştir.

94-	 Nevşehir	şubesi	üyelerinden	Gültekin	AYAZ’ın	annesi	
vefat	etmiştir.

95-	 Nevşehir	şubesi	üyelerinden	Cavit	DOLAMAÇ’ın	ba-
bası	vefat	etmiştir.

96-	 Nevşehir	şubesi	üyelerinden	A.	İhsan	TÜKEL’in	anne-
si	vefat	etmiştir.

97-	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Ramazan	GÜZELAYDIN’ın	
babası	vefat	etmiştir.	

98-	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Ersin			ÇİLOĞLU’nun	kayın-
perderi	vefat	etmiştir.

99-	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Bayram	DEMİRCİ’nin	anne-
si	vefat	etmiştir.

100-	Tokat	 şubesi	 üyelerinden	 Selahattin	 EREN’in	 babası	
vefat	etmiştir.

101-	Tokat	 şubesi	 üyelerinden	 Yunis	 AKGÜN’ün	 annesi	
vefat	etmiştir.

102-	Trabzon	1	No’lu	 şube	üyelerindenTürkay	ÖZBAY’ın	
annesi	vefat	etmiştir.	

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

1-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	MUSTAFA	TEMEL	
evlenmiştir.	

2-	 Adana	1	nolu	şube	üyelerinden	HİLMİ	YILMAZ	
evlenmiştir.

3-	 Antalya	2	nolu	şube	üyelerinden	Yasin	KALKAN	
evlenmiştir.

4-	 Antalya	2	nolu	şube	üyelerinden	Kemal	SULU	
evlenmiştir.

5-	 Bursa	1	no’lu	şube	üyelerinden	Oktay	BAŞARANIN	
oğlu	evlenmiştir.	

6-	 Bursa	1	no’lu	şube	üyelerinden	Ferhat	ERDOĞAN	
evlenmiştir.	

7-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Zübeyde	Bayram	
ÖZGÜR	evlenmiştir.

8-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Fatih	GÜMÜŞ	
evlenmiştir.

9-	 Bursa	2	nolu	şube	üyelerinden	Turgut	GÜMÜŞ	
evlenmiştir.

10-	 Çankırı	şubesi	üyelerinden	Fatih	KAYA	evlenmiştir.
11-	 Diyarbakır	ili	çermik	ilçe	temsilciliği	üyemiz	Ahmet	

AKTAŞ	evlenmiştir.

12-	 Kastamonu	şubesi	Yönetim	Kurulu	Üyemiz	Seyfettin	
BIDAK		evlenmiştir.	

13-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Hüsamettin	KAZA	nın		
oğlu	evlenmiştir.	

14-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Yaşar	DİNÇARSLAN	‘ın	
kızı	evlenmiştir.	

15-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Turgay	SECİLİR	‘in	oğlu	
evlenmiştir.

16-	 Kırıkkale	şubesi	üyelerinden	Yıldız	ERTAŞ	‘ın	kızı	
evlenmiştir.

17-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Mücahit	YAVUZ	
evlenmiştir.

18-	 Konya	1	nolu	şube	üyelerinden	Ali	AYDIN’ın	oğlu	
evlenmiştir.

19-	 Mersin	2	nolu	şube	üyelerinden	Ömer	IŞIK	
evlenmiştir.

20-	 İzmir	3	nolu	şube	üyelerinden	Ahmet	KURT-	Gül	
ÖZMEN	evlenmiştir.

21-	 Trabzon	1	No’lu	şube	üyelerinden	Cemal	
AĞIRMAN’ın	kızı	Havva	AĞIRMAN	evlenmiştir.

EVLENENLER
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devamı 3’te

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan’ın bazı yayın organlarında çıkan gerçek 
dışı beyanlarla ilgili olarak, 25.05.2006 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasıdır.
Danıştay’a yapılan saldırı ve neticesinde ortaya çıkan tartışmalar, ülkemizde demokrasinin kural ve kurumlarının tam 

anlamıyla yerleşmemiş olduğunun işaretidir. 

Öncelikle, bu saldırının; yalnızca Türk adaletinin mümtaz temsilcilerine değil, ülkemizin huzuruna ve top 
yekün  devletimize yönelik gerçekleştirilmiş olduğunun görülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu hain ope-
rasyonun toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlenmesi olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Menfur saldırı sonrası ortaya çıkan tartışma zemini de; devletimizin sistemiyle hesabı olanların ve devle-
timize hakim olma arzusundaki zihniyetlerin yeni bir mücadele düzlemi olarak şekillenmiştir. Yetkili 

ve kendilerini yetkili addeden bir takım odakların meseleye yaklaşım üslupları, halis niyetten 
yoksun ve belli bir amaca matuf olarak şekillenmektedir.

İFTİRA, GAFLET VE İHANET
(Suikastten nemalanmaya çalışanlar)

Eğitim Bir Sen Disiplin Kurulu Hatay il Başkanı 
Ahmet ZEYTİNELİ Eğitim Bir Sen’in iktidarın arka 
bahçesi görüntüsünden ve sendika içerisinde yaşa-
nılan yolsuzluklardan  rahatsızlığını dile getirerek 
isyan etti. 

ZEYTİNELİ, 27-05-2006 tarihinde yaptığı Basın Açık-

lamasında,  Eğitim Bir Sen’i yolsuzluğa bulaşmakla 

suçladı. Eğitim Bir Sen Hatay Şube Başkanı  Ahmet 

Hamdi AYAN’ın görevden alınmasının “iktidarın 

yolsuzluklarını eleştirmesinden” kaynaklandığını 

söyleyen Ahmet ZEYTİNELİ, Yönetim Kurulunun 
okul  gezilerinin, iktidarın partili esnafının tahsilat-
çılığı ile  birbirine karıştığını iddia etti. ZEYTİNELİ, 

Eğitim Bir Sen Genel Merkezinin siyasilerle kavga 

etmemek adına, yaşanan bütün olumsuzluklara se-

yirci kaldığını ifade ederek, Eğitim Bir Sen Genel 
Merkezi’nin kendilerini temsil etme hakkını kaybet-

tiğini söyledi. Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin 
uluslararası ticari kuruluşların temsilciliğini yaptığı 
iddiası, açıklamada yer aldı.

Adı, böylesine yolsuzluğa bulaşmış bir sendikanın 
derhal OLAĞANÜSTÜ KONGREYE gitmesi gerek-
tiğine vurgu yapılan açıklamada, Eğitim Bir Sen 

Genel Merkezi’ne canlı yayında yüzleşmek üzere 

HODRİ MEYDAN denilerek meydan okundu.

(Ahmet ZEYTİNELİ’nin yapmış olduğu basın açıklaması 9. sayfada)

EĞİTİM BİR SEN’DE 
NELER OLUYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın iller arası tayinlerde 
kapalı olan branşlara öğretmen ataması yapma-
sının yandaşlara kadro tahsis etmek anlamına 
geleceğini ifade eden Özcan, “ Misal olarak, 
elektronik ortamda Mardin ilinde matematik 
branşı için kadro açılmamış. Dolayısıyla Mar-
din, matematik öğretmenlerine kapalı bir il ko-
numunda. Ancak tayinlerden sonra bir bakıyor-
sunuz, Mardin’e matematik öğretmeni ataması 
yapılmış. Bunun özeti şu: 

Kadrolaşmadan sorumlu Milli Eğitim Ba-
kanlığı, illerarası tayinler-

de kapalı olan Mardin 
iline torpili olanların 
atamasını el altından 
yapıyor. 

Her zaman sürgünün, kıyımın, kadrolaşmanın, 
torpilin yanında olan Milli Eğitim Bakanlığı yine 
kendisine yakışan bir tavır sergiliyor ve eğitim 
çalışanlarının gözlerinin içine baka baka büyük 
bir şaibeye imza atıyor. Bu bağlamda eğitim ça-
lışanları, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan şu soruları 
cevaplamasını istiyor: 
1. Aynı branştan bir öğretmene kapalı olan iller, 
diğer bir öğretmen için nasıl açık konumdadır? 
2. Kapalı görülen bu illere kimler, neden, nasıl 
atanmıştır?
3. İllerarası tayinlerde eş, dost ilişkisi mi ön pla-
na çıkmıştır?
Şu anda binlerce öğretmen Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ateş püstürmektedir. Keyfi atamalar 
yaparak, eğitim çalışanları arasında huzursuz-
luğa neden olan Bakanlık, yandaşlarına mavi 
boncuk dağıtmayı sürdürmektedir. 
Tüm bu olanlar, kapalı kapılar ardında yapılan 
uygulamaların doğal sonucudur. Tayin ve atama 
komisyonlarında sendika temsilcileri bulunma-
dığı sürecede, benzeri sıkıntılar yaşanacaktır. 
Sayın Hüseyin ÇELİK, MEB’in eğitim çalışanları 
nazarında kaybettiği güveni nasıl sağlayacaktır, 
doğrusu çok merak ediyoruz. 
Türk Eğitim-Sen olarak ta Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın, sorumlulardan hesap sormasını 
talep ediyoruz.

M.E.B. TORPİLLE 
TAYİN Mİ YAPIYOR?

HÜSEYİN ÇELİK’TEN 
CEVAP BEKLİYORUZ ! 5’te

Sözde Ermeni soykırım iddiaları sendikamız 
tarafından Türkiye genelinde 
protesto edildi. 2’de


