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Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN ve
yönetim kurulu üyeleri; Dil Bayram› dolay›s›yla Türk Dil
Kurumu Baflkan› Say›n Prof. Dr. fiükrü Haluk AKALIN’›
ziyaret etti.
Akal›n’a çal›flmalar›ndan dolay› plaket veren Türk
E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN, flunlar›
söyledi:
“Karamano¤lu Mehmet Bey,13 May›s 1277’de “Bundan
sonra hiç kimse kap›da, divanda, mecliste, seyranda
Türk dilinden özge söz söylemesin” diyerek Türkçe’ye

sahip ç›kma ve dilimizi baflka dillerin etkisinden kurtar-
ma mücadelesini somut bir flekilde bafllatm›flt›r.
Türk dili o zamanlar oldu¤u gibi bugün de yabanc› dil-
lerin bask›s›, etkisi ve kuflatmas› alt›ndad›r. 
Dil; kültürün, sosyal hayat›n, de¤erlerin, edebiyat›n, yani
milleti millet yapan temel de¤erlerin asli unsuru ve
tafl›y›c›s›d›r. Milli varl›¤›n teminat›d›r. Bu gerçe¤in fark›n-
da olan e¤itimciler olarak toplumun tüm kesimlerini du-
yarl› olmaya, Türkçe’ye sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.
Devam› 3’te

kkeennddii ttaarriihhiiyyllee
yyüüzzlleeflflmmeelliiddiirr....

Türk E¤itim-Sen Genel Merkezi “8 May›s Anneler Günü” kut-
lama etkinlikleri çerçevesinde, 7-8 May›s 2005 tarihlerinde
Ankara ‹çkale Otel’de 2. Kad›n Kurultay› düzenledi. Kurultaya
Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN’›n yan› s›ra
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Milletvekili Zeynep Tekin
BÖRÜ ve Türk Dünyas› Kad›nlar› Derne¤i Genel Baflkan› Yard.
Doç. Dr. fienol BAL da kat›ld›. Divan ise flu isimlerden olufltu:
Divan Baflkan› Prof. Dr. Aygün ATTAR, Yard. Doç. Nuran KI-
LA⁄IZ ve Dr. Kamile GÜLÜM. Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›n›n
okunmas›n›n ard›ndan bir konuflma yapan Türk E¤itim-Sen
Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN, evlilik programlar›n› elefltirdi. 

Devam› 7’de

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN 
2. Kad›n Kurultay› yap›ld›

Türk E¤itim-Sen Baflkanlar Kurulu Toplant›s›, 28-29 May›s
2005 tarihlerinde 95 fiube Baflkan› ile 13 ‹l Temsilcisinin
kat›l›m›yla Antalya’da yap›ld›. Sendikal faaliyetler ve e¤itimle ilgili
gündemdeki konular›n de¤erlendirildi¤i toplant›da aç›l›fl
konuflmas›n› Antalya flube baflkan› Bünyamin Seçme yapt›. Da-
ha sonra flube baflkanlar›na hitap eden Genel Baflkan fiuayip
Özcan 2004-2005 E¤itim Ö¤retim y›l›n›n de¤erlendirmesini ya-
parak; yeni dönemde izlenmesi gereken yol ve yöntemler
konusunda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.                        Devam› 8’de

Baflkanlar Kurulu Toplant›s›
Antalya’da gerçeklefltirildi

TDK BAfiKANI Prof.Dr. fiükrü Akal›n’› ziyaret ettik

Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip
ÖZCAN ve Genel Merkez Yönetim Kurulu,
17/05/2005 tarihinde, Cezayir soyk›r›m›na
yönelik tepkilerini dile getirmek üzere, Ceza-
yir'in Ankara Büyükelçisi Say›n Abdelhamit
Senouci BEREKS‹'yi ziyaret etti.

Görüflme sonras›nda bas›n aç›klamas› ya-
pan Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip
ÖZCAN flunlar› söyledi: 

"AB'nin, ulus devletleri asimile etme
çal›flmalar›, bugünlerde ülkemize dayat›lan
sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar›yla ile de-
vam etmektedir. Osmanl› topraklar›nda
yaflayan Ermeni isyan›n›n bast›r›lmas›n›
'soyk›r›m' olarak kabul eden Fransa, AB
efli¤indeki Türkiye için güdülen samimiyetsiz
politikan›n son örne¤ini göstermektedir. K-
endi sab›kal› tarihini görmezden gelerek
bugünün bir numaral› 'hak gözetmeni' ke-
silen Fransa, Cezayir'e uygulad›¤› soyk›r›m›
tarihçilere havale ederken, sözde Ermeni
soyk›r›m konusunda kendisini uzman
görmektedir. Devam› 10’da

‹fiTE B‹LG‹SAYAR KAMPANYASI
Esas› ve özü sendikam›za ait olan ve

Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n düzenle-
mifl oldu¤u bilgisayar kampanyas›,
gerek vaad edilenlerin gerçekleflti-
rilmemesi aç›s›ndan, gerek bilgisa-
yar›n teknik özellikleri aç›s›ndan,
gerekse fiyatlar aç›s›ndan e¤itim
çal›flanlar›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤rat-
m›flt›r. 

Türk E¤itim-Sen olarak projemize
sahip ç›k›yoruz. Bu kampanya-
n›n daha iyi ürün ve fiyatlarla ya-
p›labilece¤ini göstererek, e¤itim
çal›flanlar›n› daha avantajl› fiyat-
larla, daha yüksek teknolojiyle,
dizüstü ve masa üstü bilgisayar
seçenekleriyle buluflturuyoruz.
Devam› 5-6’da

TÜRK
E⁄‹T‹M-
SEN’den
MÜJDE..
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Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu
Kamu Çal›flanlar› Sendikas› Genel Merkezi

Ayl›k Yay›n Organ›

Yönetim Yeri

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

Faks: (0.312) 424 09 68

Ayda bir yay›nlan›r. Ücretsizdir.
Yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

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

Türk E¤itim-Sen Genel Merkezi ad›na

Sahibi

fiuayip ÖZCAN
Genel Baflkan

Genel Yay›n Yönetmeni

Talip GEYLAN

Genel D›fl ‹liflkiler ve Bas›n Sekreteri
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AKP iktidar›ndan memurlara yö-
nelik olumsuz tavr›na bir örnek da-
ha gördük. AKP Mersin milletvekili
Saffet Benli nin TBMM Baflkanl›¤›-
na sundu¤u teklife göre; memurlar
haftada 40 yerine 48 saat çal›flmas›,
yani cumartesi günleri de mesai ya-
p›lmas› isteniyor. AKP li milletve-
kilinin gerekçesi de çok ilginç. Ona
göre memleketin ekonomik durumu
çok kötüymüfl, bu gerekçeyle me-
murlar cumartesi günü de çal›flma-
l›ym›fl. Fakat AKP hükümetinin
ekonomi bakan› ve Baflbakan bunu
aksini iddia eiyor ve ekonominin
çok iyi oldu¤unu söylüyorlar. Han-
gisi do¤rudur kamuoyunun takdiri-
ne b›rak›yoruz. Fakat Saffet bey di-
yorsa bir bildi¤i vard›r diye de dü-
flünüyoruz. Ama cumartesi çal›flma
konusundaki teklifine gelince; ilahi
Saffet, Allah senin iyili¤ini versin
Saffet diyoruz.:))

Türkiye nin problemlerinin çok
oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Bu
problemlerin en önemlilerinden
ekonomik problem, AKP li vekilin
iddia etti¤i gibi, memrun cumartesi
günü çal›flmas›yla çözülecekse, hep
beraber Pazar günleri de çal›flal›m
da daha çabuk halledelim flu mem-
leketin ekonomik meselesini!..

Ülke problemlerinin çözümüyle

ilgili akl› bafl›nda bir tek proje üret-
meyen kafalar›n çözüm diye ortaya
koyaca¤› düflünce ancak bu kadar
olur. Bir yandan AB ye girmek için
`bölücü bafl› katil Apo` nun yeniden
yarg›lanmas› konusuda dahil, her
türlü tavizi verceksiniz, di¤er yan-
dan AB ülkelerindeki mesai uygula-
malar›n› görmezden geleceksiniz.
Pes yani...

Sn milletvekiline soruyoruz; ikti-
dara geldi¤iniz günden bu yana ka-
mu çal›flanlar›n›n sosyal veya eko-
nomik problemlerini çözmek ad›na
hangi teklifi verdiniz? 500-600
YTL ortalama maaflla geçinmeye
çal›flan memurlar›n ne s›k›nt›lar ya-
flad›¤›n›n fark›nda m›s›n›z?

Milletvekillerinin görevi bu de-
¤ildir. fiayet memurlar›n fazla me-
sai yapmas› gerekiyorsa, kurumlar
bunu zaten yap›yor, ihtiyaç halinde
memurlara fazla mesai yapt›r›yor.
Sn milletvekili güzel bir ifl yapmak
istiyorsa memurlar›n bir saatlik me-
saiye karfl›l›k ald›klar› 1,3 YTL yi
artt›rmak için bir teklif haz›rlas›n di-
yoruz.

Sn Milletvekilini ve AKP iktidar›-
n› akl-› selim davranmaya ça¤›r›yo-
ruz.

M isyonerlik faaliyetleri,
Türkiye Cumhuriyeti
devletine ve Türk Mille-

tine karfl› uzun y›llard›r yap›lan a-
ma son y›llarda dozu iyice artan
kültürel sald›r›lar›n en önemli bo-
yutunu oluflturmaktad›r.

Asl›nda bu tür sald›r›lar ve faali-
yetler direkt ulusal güvenlikle ilifl-
kilidir çünkü misyonerlik faaliyet-
lerinin arkas›nda yatan gerçek
Anadolu topraklar›n›n ele geçiril-
mesi ve bu topraklardan Türklerin
sürülmesi projesidir.Bu sebepten-
dir ki misyonerlik faaliyetinin biz-
zat vatana ve ülkenin bütünlü¤üne
karfl› yap›lan bir terör sald›r›s› ol-
du¤u gerçe¤ini fark etmek ve ülke-
sine sald›r›lan her onurlu insan›n
yapt›¤› gibi karfl› sald›r›ya geçmek

zorunday›z.Esasen ülkemizde fa-
aliyet gösteren misyonerlerin da¤-
daki pkk l›dan hiçbir farklar›n›n
olmad›¤›n›, Devletimizin milli gü-
venli¤i ve milli bütünlü¤ü aç›s›n-
dan her ikisinin de ayn› amaca hiz-
met etti¤ini bilmek durumunday›z.

Amaçlar›na ve ideallerine ulafla-
bilmek için paralar ya¤d›rd›klar›
ve kökleri d›flar›da olan güya sivil
toplum örgütleri arac›l›¤› ile Türk
milletini devletine karfl› k›flk›rt-
maktalar ve Türk milletinin devlet
babas› ile aras›n› açmaya çal›fl-
maktad›rlar.Çünkü bunlar ayn›
yöntem ve metotlar› kullanmak su-
reti ile 90’a yak›n ülkeyi ekono-
mik, siyasi ve kültürel yönden
çoktan ele geçirdiler. Türkiye mis-
yonerlerin oyunlar›na, hilelerine ve

aldatmacalar›na karfl› direnen son
kaledir.Bu önemli kaleyi düflür-
mek, zaptetmek için içerden ve d›-
flardan sald›r›lar›na ara vermeden
ve fliddetini artt›rarak devam edi-
yorlar.Biz biliyoruz ki stratejik aç›-
dan çok önemli olan Türkiye düfl-
tü¤ü an onlar Dünya hakimiyetini
ilan edecekler.Bu amaçlar›na ula-
flabilmek ve bu stratejik kaleyi dü-
flürebilmek için içimize a¤›r maki-
neli silahlarla donatt›klar› misyo-
nerlerini gönderiyorlar.

Tüm bunlar gösteriyor ki milli
bütünlü¤ümüzü ve varl›¤›m›z› yok
etmek amac›nda ki misyonerleri de
içine alacak flekilde yeni bir terö-
rizm tan›m›na ihtiyac›m›z vard›r.
Ülkemizde yap›lan tüm terörist ve
terörizm tan›mlar› CIA, MOSSAD
gibi istihbarat örgütleri ve bu ör-

gütlerin ülkeleri taraf›ndan Top-
lumsal mühendislik ad›n› verdikle-
ri ça¤dafl haçl› seferlerinin ‘bilgi
ve zihinlerimize’ yapt›klar› sald›r›-
lardan baflka bir fley de¤ildir. Ar-
t›k ithal terör tan›mlar›ndan ar›n-
man›n kendi terör tan›m›m›z› yap-
man›n; “Ülkemizin ekonomisine,
milli bütünlü¤üne, insanlar›n can
ve mal güvenli¤ine ve toplumun
huzuruna zarar verecek her türlü
faaliyete ve organizasyona terörist
hareket ve o hareketin eylem ko-
yucular›na da terörist” demenin za-
man› gelmifltir. Bu tan›m› milli gü-
venli¤imiz aç›s›ndan devlet politi-
kas› haline getirdi¤imiz de görüle-
cektir ki;

M‹SYONER=TERÖR‹ST
M‹SYONERL‹K=TERÖR‹ZM

M‹SYONERL‹K=TERÖR‹ZM

ÖMER SEZER
ANKARA 5 NOLU fiUBE E⁄T.
VE SOS.‹fiLER SEKRETER‹

Memleket
ekonomisini
düzeltmenin
yolunu buldu

AKP’li Saffet Benli :

Ü niversiteler bilimin befli¤idir. Bilim demok-
rat olmay› gerektirir, o halde üniversiteler

demokrasinin her zerresine kadar iflledi¤i yerler
olmal›d›r.

Ancak, Sn. Ferit BERNAY’ ›n rektörlü¤ünü
yapt›¤› 19 May›s üniversitesinde yüksek lisans›n›
tamamlam›fl 81 doktor asistan›n görevine, hiçbir
gerekçe göstermeden son veriliyor. Yani, kuru-
mun ihtiyac› olmas›na ra¤men, kendisine gele-
cekte oy vermez kayg›s›yla 81 bilim adam›n› ka-
p›ya koyuyor.

Konuyla ilgili olarak, Samsun Türk E¤itim-Sen
1 Nolu fiube taraf›ndan her türlü giriflim yap›ld›,
ancak Sn. Rektör; `Dedi¤im dedik….ben yapt›m
oldu` anlay›fl›ndan bir ad›m geriye gitmiyor.

Bütün bunlar›n üzerine fiube Baflkan›m›z tara-
f›ndan fiube binas›na, Rektörün yapt›klar›n› k›na-
yan bir pankart as›l›yor. Sn. Rektör bu, son dere-

ce demokratik tepkiyi bile kald›ram›yor, derhal
konuyu yarg› mercilerine tafl›yarak, fiube Baflka-
n›m›z Hamdi KOÇAK’›n ifadesi al›nmak isteni-
yor. fiube Baflkan›m›z Hamdi KOÇAK susma
hakk›n› kullanarak ifade vermiyor. fiube Baflka-
n›m›z daha sonra Samsun Adliyesinde Cumhuri-
yet Savc›l›¤›na ifade vermifltir.

Her türlü haks›zl›¤› yapacaks›n›z, fakat en kü-
çük demokratik tepkileri bile sindiremeyeceksi-
niz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, sosyal,
hukuk devletidir. Birileri karfl›n›za ç›kar size
haddinizi bildirir.

Türk E¤itim Sen olarak 19 May›s Üniversitesi
ve Rektörünü yak›ndan takip ediyoruz. Sn. Rek-
törün hukuksuz davran›fl›n› k›n›yoruz. Bu konuda
Türk E¤itim Sen olarak asla geri ad›m atmayaca-
¤›m›z›n bilinmesini istiyoruz.

SAMSUN 19 MAYIS
Üniversitesi’nde

neler oluyor?

Samsun flubemiz taraf›ndan
eylem ve bas›n aç›klamalar› ile

Üniversite çal›flanlar›n›n sorunlar›
kamuoyu gündemine tafl›nd›
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T ürk E¤itim-Sen Genel Baflkan›
fiuayip ÖZCAN, 26/05/2005 ta-
rihinde Türk Dünyas› Kad›nlar›

Dostluk ve Dayan›flma Derne¤i’nin
Kayseri’de düzenledi¤i Balkan Türk
Kad›nlar› Kurultay›’na Genel Sekreter
‹smail Koncuk ve Kad›n Kollar› Baflka-
n› Nurcan Kandemir ile birlikte kat›ld›.

Türk Dünyas› Kad›nlar› Dostluk ve
Dayan›flma Derne¤i Genel Baflkan›
Yard. Doç. Dr. fienol Bal’› çal›flmala-
r›ndan dolay› kutlayan Özcan, kurultay-
da yapt›¤› konuflmada eski Türk top-
lumlar›nda kad›n›n yerini vurgulayarak
flunlar› söyledi: “Kad›n, Türk destanla-
r›nda, Türk efsanelerinde çok yüce bir
mertebeye konulmufltur. Kad›n›n, hem
erke¤in yoldafl› hem de çocuklar›n›n
anas› olmak gibi önemli bir görevi var-
d›. Kad›n ve erkek aras›nda hiçbir ay-
r›m yap›lmaz, kad›n kocas›n›n yan›nda
omuz omuza mücadelesini sürdürürdü.
Öyle ki Türklerde tek efllilik yayg›nd›.
Kad›n hürdü ve Türk toplulu¤unda say-
g› görürdü. Ata biner, ok atar hatta gü-
refl tutard›. ‹lk Türk yaz›tlar›ndan olan
Bilge Ka¤an Kitabesi'nde Ka¤an; ‘Siz-
ler anam hatun. büyük annelerim, abla-
lar›m, hala ve teyzelerim, prensesle-
rim...” hitab›yla söze bafllar. En eski
Türk inanc›na göre “han ile hatun” gök
ile yerin evlatlar›d›r. Kad›n burada ye-
dinci kat göktedir. Kad›na, böylesine bir
kutsall›k veren törede kad›n›n horlan-
mas›n›n, itilip kak›lmas›n›n imkan› yok-
tur. Türk destanlar›nda kad›n, erke¤in
daima yan›ndad›r. Onlar›n güç ve ilham
kayna¤›d›r’.

Balkan Türk
Kad›nlar›
Kurultay›
yap›ld›...Dil, bir milletin milli varl›¤›-

n›n güvencesidir ve bu güvence-
nin baflka milletler taraf›ndan
verilmesi veya d›flardan sat›n
al›nmas› mümkün de¤ildir. AB
süreciyle ülkemizin geldi¤i nok-
ta, en baflta dilimizi tehdit et-
mektedir. Bugün ders kitaplar›-
m›zdan, sözlüklerimizden hatta
yaz› dilimizden millilik ifade e-
den sözcüklerin, kavramlar›n ç›-
kar›lmak istendi¤ine tan›k olu-
yoruz. Oysa dil, bir milletin çat›-
s›d›r. Bu çat› kald›r›ld›¤› vakit,
milletin gelece¤i aç›s›ndan tehli-
keli bir süreç bafllat›lm›fl olacak-
t›r.

Avrupa Birli¤i, birden fazla
ulusu ayn› potada eriten, tek dil,
tek bayrak idealini tafl›yan bir
oluflumdur. Ülkemizin kendi di-
lini kaybetme tehlikesi zamanla
farkl› bir bayrak alt›nda yaflama
tehdidini de beraberinde getire-
cektir.

Bugün, ülkemiz içinde ‘farkl›
kültürler’ vurgulanarak ‘az›nl›k’
olarak gösterilen gruplar›n kendi
dillerinde e¤itim vermeleri gün-
deme getirilmifltir. Milli bütün-
lü¤ümüzün öncelikle kendi içi-
mizde parçalanmak istendi¤ine
tan›k oluyoruz. Kendi kendine
yeterli olamayan bir dil, e¤itim
hayat›nda nas›l varl›k gösterebi-
lir? Bunun da ötesinde ulus dev-
let kimli¤imize verilen zarar›n
telafisi bu raddede nas›l müm-
kün olabilir?

Dilimize yap›lan sald›r›lar›n

nihai hedefi, milli bütünlü¤ümü-
zü sarsmaya yöneliktir. Bu nok-
tada konufltu¤umuz, yazd›¤›m›z
dilimize sahip ç›kmal›y›z. Ço-
cuklar›m›za öncelikle Türkçe’yi
ö¤retmeliyiz, okul s›ralar›nda
Türkçe okuyup yazmalar›n› sa¤-
lamal›y›z. Oysa; henüz Türk-
çe’yi tam ö¤renememifl, ifade
yetene¤ini kazanamam›fl ilkö¤-
retim ça¤›ndaki çocuklar›m›z›
yabanc› dilde e¤itiyoruz. Bugün,
‹ngilizce, anas›n›f›na kadar in-
mifltir. Üniversite mezunu genç-
lerimiz dahi dilimizi, zenginli-
¤iyle kullanacak donan›mdan
yoksundur. Korkar›z ki, Kara-
mano¤lu Mehmet Bey’in kemik-
leri s›zlamaktad›r.

Türkçe, ses bayra¤›m›zd›r.
Ay y›ld›zl› bayra¤›m›za sahip

ç›kt›¤›m›z gibi, ses bayra¤›m›za
yani Türkçemize de sahip ç›k-
may› bilmeliyiz. Bugün ma¤aza
ve ticaret merkezlerinin; hatta
cadde ve sokak isimlerinin ya-
banc› dille adland›r›ld›¤›na flahit
olmaktay›z Gündelik konuflma-
lar›m›z dahi yabanc› dil kuflat-
mas› alt›ndad›r. Bu nedenle,
özellikle kitle iletiflim araçlar›,
Türkçe’yi temiz ve özendirici
flekilde kullanmal›, TV program-
lar›nda yabanc› sözcük kullan›-
m›n›n teflviki son bulmal›d›r. Bu
konuda kamu kurulumlar›n›n ve
yerel yönetimlerin daha duyarl›
olmalar› gerekmektedir.”

TDK Baflkan›
Prof. fiükrü Akal›n’›

ziyaret ettik

T ürk E¤itim-Sen
Konya 1 No’lu fiube

baflkanl›¤›, 8 May›s “An-
neler Günü” dolay›s›yla
Vali Ahmet Kayhan Ö¤-
retmenevi’nde bayanlara
yönelik 2. Moral ve Mo-
tivasyon Günü düzenle-
di. Program›n aç›l›fl›n›
Kad›n Kollar› Komisyo-
nu Baflkan› Berna ARS-
LAN yapt›. Etkinlikte bir
konuflma yapan Konya 1
No’lu fiube Baflkan›
Tanfer ATA, Türk E¤i-
tim-Sen olarak sadece
ücret sendikac›l›¤› yap-
mad›klar›n›, üyelerinin
sosyal-kültürel ihtiyaçla-
r›n› da karfl›lamaya çal›fl-
t›klar›n› söyledi ve “Cen-
net annelerin ayaklar›n›n
alt›dad›r” Hadis-i fierifi-
ni hat›rlatt›. Etkinlik kap-
sam›nda annelere çeflitli
hediyeler de verildi.

Türk E¤itim-Sen Kon-
ya 1 No’lu fiube Baflkan-
l›¤› Anneler Günü etkin-
likleri kapsam›nda
09.05.2005 tarihinde Hu-
zurevini ve 10.05.2005
tarihinde ise, Çocuk
Esirgeme Yurdunu ziya-
ret etti.

Bilindi¤i gibi baflörtüsü konusu, uzun y›llard›r ülkemizde
gündemden hiç düflmeyen -ya da düflürülmeyen- bir me-
sele olarak varl›¤›n› koruyor.

Sahip olduklar› ideolojileri ya da dünya görüflleri birbirin-
den çok çok uzak gibi görünen farkl› kesimler, bu konu-
dan nemalanmaya devam ediyorlar. Ülkemiz bir seçim
sath›na girse veya devasa sorunlar›m›z yöneticilerimizi kö-
fleye s›k›flt›rmaya bafllasa ya da siyasilerimizin bir tak›m

hedeflerini gerçeklefltirme arzular›
depreflse; baflörtüsü konusu ›s›t›l›p
tekrar toplumun önüne konuyor.

Dedim ya bu konudan farkl› kesim-
ler nasipleniyor diye...

Bir tarafta; demokrasi ad›na ortaya
ç›karak güya masum ve gerçekci
söylemlerle baflörtüsü nezdinde din
düflmanl›klar›n› kusanlar; di¤er yanda
ise insan›m›z›n inanc›na olan samimi
sadakatini istismar ederek, baflörtü-
sü meselesi üzerinden siyasi rant el-
de etmeye çal›flanlar. ‹flte bu iki taraf
için de “Baflörtüsü Meselesi” asla
çözülmemesi gereken önemli bir po-
litik araçt›r, bulunmaz siyasi bir koz-
dur. Ve bu siyasiler politik manevra-

lar›nda en etkili restleflme arac› olarak baflörtüsünü dille-
rinden düflürmezler. Çünkü onlar biliyor ki, Türk toplumu
inanc› söz konusu oldu¤unda, çok fazla irdelemeye gerek
duymadan refleks davran›fllar ortaya koyabilen bir yap›ya
sahiptir.

‹flte y›llard›r toplumumuzun bu özelli¤i istismar edilmeye
devam edilmektedir.

Son zamanlarda da siyasi gündemimiz yeniden baflör-
tüsü meselesiyle ›s›nmaktad›r. Gönül gözleri mühürlenmifl,
inanç düflmanlar›ndan bahsetmek bile istemiyorum. As›l
dikkat çekmek istedi¤im husus, anayasay› bile de¤ifltire-
bilecek ço¤unlu¤a sahip olan iktidar partisinin bu konuda-
ki vurdumduymazl›¤›d›r. Tüm kamuoyunun flahit oldu¤u
gibi, flu an hükümet partisi içerisinde siyaset yapanlar›n
ekseriyeti, y›llard›r baflörtüsü konusunu siyasi propagan-
dalar›n›n eksenine yerlefltirmifl kimselerdir. AKP’nin 2002
seçimleri öncesi taahhütleri içerisinde de bu sorunun hal-
ledilece¤i propagandas› ön s›ralarda dile getirilmiflti. An-
cak hükümet olal› neredeyse üç y›l oldu ama AKP’nin bu
konuda en ufak bir giriflimi olmad›. Hatta konuyu günde-
me getirenleri de paylamaktan geri durmad›lar. Nitekim
AKP Tokat milletvekili Resul Tosun meclis grup toplant›-
s›nda “Hükümet olal› iki üç y›l oldu niye türbanla ilgili bir
fley yap›lm›yor, verilen sözler var” diye sordu¤unda say›n
baflbakan Recep Erdo¤an taraf›ndan “Doldurufla gelmek-
le” itham edildi.

Say›n Baflbakan konuyla ilgili konuflmas›nda da henüz
toplumsal mutabakat›n sa¤lanmad›¤›n› ve bu sorunun çö-
zümü için zaman gerekti¤ini belirtiyor. Bu millet sizi ezici
bir ço¤unlukla iktidara tafl›d›. Anayasay› bile de¤ifltirebile-
cek bir say› ile meclise soktu. ‹cran›n tüm organlar›n› emri-
nize verdi. Görüyoruz ki, siz toplumun büyük kesimi tara-
f›ndan tasvip edilmeyen konularda bile istedi¤iniz zaman
yasalar› ç›kar›yor ve uyguluyorsunuz. Peki baflörtüsü so-
rununun çözümü için neden bugüne kadar hiçbir giriflim-
de bulunmad›n›z. Acaba milletin sizi güçlü bir flekilde ikti-
dara getirmekten baflka, size verebilece¤i baflka ne tür
demokratik bir destek olabilir?

Size ça¤r›da bulunuyoruz; bir referandum yap›n, toplum
baflörtüsü konusunda ne düflünüyor. Ve referandum ön-
cesi de yüzde doksan oran›nda destek ç›karsa hemen
problemi çözece¤inize dair söz verin. ‹flte size olmad›¤›n›
iddia etti¤iniz toplumsal mutabakat›n en somut gösterge-
si.

Ayr›ca AKP çevreleri türban konusunda kurumlar ara-
s›nda mutabakat olmad›¤›(Cumhurbaflkanl›¤› makam›
kastediliyor) dolay›s›yla çözümsüzlü¤ün afl›lamad›¤›; 2007
y›l›nda ancak bu konuda bir aç›l›m sa¤lanabilece¤ini ses-
lendiriyor. Yani bizden birini(!) Cumhurbaflkan› yaparsak
sorunu ortadan kald›raca¤›z, demeye getiriyorlar. Siyaset
al›fl verifl midir ki? Bu yaklafl›m do¤rusu siyasi etik ile ba¤-
daflmamaktad›r. E¤er iddialar›n›zda samimiyseniz, yap›n
yasal düzenlemeleri, b›rak›n birileri veto etsin. En az›ndan
millet sizin bu konudaki samimiyetinizi anlam›fl olsun.

Meydanlarda farkl› konuflup, Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-
kemesindeki Leyla fiahin davas›n›n savunmas›nda farkl›
konuflacaks›n›z. Sonra elefltirilince “Efendim oradaki Türk
Hükümetinin görüflüdür” diyeceksiniz. Sanki Türk hükü-
metini AKP de¤il de bir baflka parti yönetiyormufl gibi!

Güler misin, a¤lar m›s›n?
Ne diyelim; size iyi mutabakatlar!

Nas›l Bir toplumsal
Mutabakat Ar›yorsunuz?

Talip GEYLAN
Genel D›fl ‹liflkiler ve

Bas›n Sekreteri

Annelerimiz unutulmad›
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T ürk E¤itim-Sen Ankara flubeleri ad›na 5 no’lu flube bafl-
kan› Sevgi Yalav; KEY (Konut Edindirme Yard›m›) He-
saplar›nda biriken paralar›n geri ödenmesi ile ilgili K›z›-

lay Postanesi önünde bas›n aç›klamas› yapt›. Aç›klaman›n ar-
d›ndan, uzun zamand›r hükümetler taraf›ndan ödenece¤i vaat
edilen ancak bugüne kadar ödenmeyen Konut Edindirme Yar-
d›m›n›n defaten ödenmesine dair toplanan dilekçeler Baflbakan-
l›¤a gönderildi.

1987 y›l›nda ç›kar›lan 3320 say›l› “Memur ve ‹flçiler ile Bun-
lar›n Emeklilerine Konut Edindirme Yard›m› Yap›lmas› Hak-
k›nda Kanun” ile uygulamaya konulan, 1995 y›l› sonunda ise
tasfiye edilen Konut Edindirme Yard›m› Fonu hesab›nda topla-
nan paralar›n ödenmesi için geçen 10 y›ll›k sürede ciddi bir ça-
l›flma yap›lmam›flt›r.

‹flçi ve memurlar›n maafllar›ndan kesilen KEY Hesaplar›n›n
bugün geri ödemesi arapsaç›na dönmüfltür. Bu da, çal›flanlar
aç›s›ndan hak gasp›d›r. Emlak Bankas›'n›n tasfiyesi ile ortada
kalan ve Emlak Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› bünyesine al›-
nan Konut Edindirme Yard›m› (KEY) hesaplar› ayn› Zorunlu
Tasarruf Hesaplar›'nda oldu¤u gibi çal›flanlara nakit olarak geri
da¤›t›lmal›d›r.

Ödendi, ödenecek derken y›llarca oyalanan çal›flanlar art›k bu
kand›rmacaya “dur” demektedir. Zira tasfiyenin üzerinden ge-
çen onca y›la karfl›n hala bilinmezliklerle dolu KEY hesaplar›-

n›n; hak sahiplerine nas›l, ne zaman ve ne kadar ödenece¤i hala
bir muammad›r.

ÇALIfiANLARI OYALAMAYIN, HAK SAH‹PLER‹NE
ALINTERLER‹N‹N KARfiILI⁄INI GER‹ VER‹N..

Bugüne kadar iktidara gelen her hükümet, KEY Hesaplar›yla
ilgili çal›flanlar›n ma¤duriyetini karfl›lamay› dile getirmesine

karfl›n herhangi bir düzenleme yapmam›flt›r. 59. hü-
kümet de; KEY Hesab›ndaki paralar›n hak sahipleri-
ne ödenmesi için çal›flma bafllatarak, yasa tasla¤› ha-
z›rlam›fl ancak konuyla ilgili hala somut bir ad›m at-
mam›flt›r. Y›llard›r KEY Hesab›ndaki paralar›n geri
ödemesi hükümetlere tak›l›rken, çal›flanlar art›k laf
de¤il, icraat beklemektedir. Devlet kasas›n› doldurur-
ken, çal›flanlar› yoksullaflt›rmak, çal›flanlar›n emekle-
rini heba ederek, haklar›n› yok saymak, güvenilir
devlet olma anlay›fl›yla ba¤daflmamaktad›r. Bu ne-
denle devlete kaynak yaratmak için uygulamaya ko-
nulan konut edindirme yard›m› bilmecesi art›k çözül-
melidir. Çal›flanlara sefalet ücretlerini reva görenler,
hiç olmazsa çocuklar›n›n r›zk›n› zor ç›karan, ay so-
nunda bütçesini denklefltirmek için kemer s›kan çal›-
flanlar›n haklar›n› gözetmelidir. Bilinmesi gerekir ki,
milyar dolarl›k KEY Hesaplar›n›n üzerine yat›lamaz.
Buradan hükümete sesleniyoruz: “Milyonlarca hak

sahibinin gözü kula¤› sizde. Al›nterlerinin karfl›l›¤›n› almay› u-
mut eden çal›flanlar›n tek beklentisi, KEY hebas›nda bulunan
ana paran›n günümüze kadar iflletilecek yasal faizi ile birlikte
hak sahiplerine ödenmesidir. Bu nedenle hükümet, çal›flanlar›n
haklar›n› teslim etmelidir. Paralar›m›z›n üzerine so¤uk su içme-
yece¤iz. Unutulmamal›d›r ki; geciken adalet, adalet de¤ildir.

T ürk E¤itim-Sen fiubeleri, sözlefl-
meli personel al›m›n› protesto et-

mek amac›yla tüm yurt genelinde ey-
lem yapt›. Ankara`daki eylemin dura¤›
K›z›lay Postanesiydi. Sözleflmeli per-
sonel al›m›na karfl› duran e¤itim çal›-
flanlar›, dilekçeleri postane önünden
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin ÇE-
L‹K`e gönderdi.

Aç›klama yapan Türk E¤itim-Sen
Ankara 4 No`lu fiube Baflkan› Dursun
ÖCAL flöyle konufltu: “Say›n ÇEL‹K,
e¤itim çal›flanlar›n›n tepkilerini duy-
mak zorundad›r. E¤itimde bir baflar›
bekleniyorsa, bunun ilk ad›m›; e¤itim
çal›flanlar›n›n huzurunu sa¤lamak ol-
mal›d›r. Say›n Bakan›m›z› ikna etmek,
e¤itim çal›flanlar›n›n sözleflmeli perso-

nel al›m› konusundaki düflüncelerini
anlatmak için toplad›¤›m›z dilekçeleri
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na gönderiyo-
ruz. Umut ediyoruz ki; Milli E¤itim
Bakan› Say›n Hüseyin ÇEL‹K, bu tep-
kileri göz önüne al›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n görevi,
çal›flanlar›n›n hak ve hukukunu koru-
makt›r. E¤itim ve ö¤retimin baflar›l›
bir flekilde yap›lmas›n› sa¤lamak için
yeterli ve gerekli ö¤retmen al›m›n›
yapmak da Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
görevleri aras›ndad›r. Say›n ÇEL‹K,
kendisine verilen bu sorumlulu¤u tafl›-
mal› ve sözleflmeli personel yerine,
kadrolu ö¤retmen talep etmelidir. Aksi
bir davran›fl iç hukukumuzu ve milli
e¤itim mevzuat›n› hiçe saymakt›r.

Gelece¤ine güvenle bakamayan, ya-
r›n›ndan emin olamayan sözleflmeli
ö¤retmenlerle Türk Milli E¤itimini ge-
lece¤e tafl›mak mümkün olmayacakt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ifli; bugünü
kurtarmak, hukuksuzlu¤u hukuk yap-
mak de¤ildir. Dolay›s›yla Say›n Baka-
n› çal›flanlar›na sahip ç›kmaya, hukuka
uygun davranmaya davet ediyoruz.
Buradan ilan ediyoruz. 190 bin genci-
miz kadrolu olarak atama beklerken,
30 bin sözleflmeli ö¤retmen al›m›n› as-
la kabul etmeyece¤iz. Türk E¤itim-
Sen olarak her zeminde, bu ça¤dafl kö-
lelik anlay›fl›n› yerden yere vuraca¤›z.
Bu anlay›fl de¤iflene kadar her türlü
mücadeleyi ortaya koyacak ve yarg›
hakk›m›z› kullanaca¤›z.

E¤itim çal›flanlar›, sözleflmeli personel al›m›na karfl› duruyor

KEY hesaplar›ndaki paralar hak sahiplerine ödenmelidir

28-29 May›s tarih-
lerinde Antalya’da
fiube Baflkanlar› top-
lant›s› yap›ld›. Bu
toplant›ya 95 flube
baflkan›m›z ile 13 il
temsilcimiz kat›ld›.

Toplant›da 18 flu-
be baflkan›m›z söz
talep ederek, konufl-
tu. Genel hatlar› ile
son derece olumlu
geçen konuflmalar-
da, teflkilat yap›m›z,

üye yapma konusunda karfl›lafl›lan problemler vur-
guland›.

Tüzü¤ümüzün 32 maddesine göre toplanan bafl-
kanlar kurulu;

Merkez yönetim kurulu üyeleri ile flube baflkanla-
r›ndan oluflan istiflare organ›d›r. Baflkanlar Kurulu,
merkez yönetim kurulunun daveti üzerine alt› ayda
bir ola¤an, lüzumu halinde ise daha k›sa sürede ola-
¤anüstü toplan›r. Toplant› yer ve zamana merkez
yönetim kurulu karar verir.

Türk E¤itim-Sen Baflkanlar Kurulu Toplant›s› so-
nunda flunu söylemek herhalde abart› say›lmaz;
Türk E¤itim-Sen’in teflkilat yap›s›, ilçe temsilcilikle-
rinden-il temsilciliklerine, fiubelerden-Genel Merke-
ze kadar ehil insanlar taraf›ndan oluflturulmufltur. Bu
yap›n›n temel malzemesi; güven, dürüstlük ve sami-
miyettir. Türk E¤itim-Sen bu özelliklerinden dolay›-
d›r ki, karfl›m›zda oluflturulan yalan, dolan, bask› ve
entrikaya ra¤men, bugün dimdik ayakta ve güçlene-
rek yoluna devam etmektedir.

Baflkanlar Kurulu Toplant›s› 29 May›s’ta kamu-
oyuna aç›klanan sonuç bildirisi ile sona erdi. Sonuç
bildirisinde e¤itimin, e¤itim çal›flanlar›n›n ve ülke-
nin içinde bulundu¤u s›k›nt›lar 30 madde halinde s›-
ralanarak, bu problemlere iktidar›n ve kamuoyunun

dikkati çekildi. E¤itim çal›flanlar›n›n güçlü ve kararl›
sesi Türk E¤itim-Sen, ülkenin en ciddi ve güvenilir
e¤itim sendikas› olarak bu problemlerin çözümü
için her zeminde mücadeleye devam edecektir.

fiube Baflkanlar Kuruluna kat›lan yöneticilerden 3
ayr› soru bulunan bir anketi doldurmalar› istendi. Bu
ankette sorulan 1. soru; Anketi dolduranlar›n görevi
ile ilgili, 2. soru; üye olmayanlar›n gerekçelerinin
tespitine yönelikti. ‹kinci soruya verilen cevaplar›n
yüzdesi afla¤›daki gibidir.

%31 Sendikal kazan›mlar üye olan ve olmayanla-
ra ayn› oranda yans›maktad›r. Üye olanla olmayan
aras›nda fark yoktur.

%22 Sendika Kanunu yetersizdir. Grev ve Toplu
Sözleflme hakk› yoktur.

%9 Üyelik aidat› bofla verilen bir miktar olarak
görülmektedir.

%11 Sendikalar›n yapt›r›m gücü yoktur. Problem
çözme konusunda yetersiz kal›nmaktad›r.

%13 Sendikal bilinç geliflmemifltir, sendika üyesi
olmaya korkulmaktad›r.

%9 Sendikalar siyasetle u¤raflmaktad›r. Sendika-
lar aras›nda ideolojik sürtüflme vard›r. Herhangi bir
sendika üyesi olmak bir siyasi görüfle angaje olmak-
la efl anlaml› görülmektedir.

%5 (Di¤er) Bas›nda yeteri kadar yer al›namamak-
tad›r. E¤itimle ilgili politikalar üretmede yetersiz ka-
l›nmaktad›r. Sendikan›n misyonu üyelere anlat›la-
mamaktad›r.

Üye olmayanlar›n gerekçeleri sendika yöneticile-
rine göre yukar›daki flekilde tespit edilmifltir. %53
oranda a¤›rl›k; Sendikal kazan›mlar›n üye olan ve
olmayana ayn› oranda yans›t›lmas› ile sendika kanu-
nundaki yetersizlikler hakk›ndad›r. %47 di¤er befl
seçenekte paylaflt›r›lm›flt›r.

Üye olmama konusunda, e¤itim çal›flanlar›n› üye-
lik aidat›n› gerekçe göstermesinin, %9 gibi son dere-
ce az olmas› sevindiricidir. Bu, e¤itim çal›flanlar›n›n
%91’nin sendika üyesi olup olmama konusunda
üyelik aidat›n› gerekçe olarak görmedi¤ini ifade et-
mektedir.

%53 oran›nda a¤›rl›k kazanan ilk iki seçenek esa-
sen sendika kanunu ile ilgilidir. Tabi ki verilen mü-
cadele sonucunda ancak bu kadar hak elde edilebil-
mifltir. Esas olan, önümüzdeki süreçte, elde edilebi-
len mevcut haklar›n daha da ileri götürülmesini, ol-
gunlaflmas›n› sa¤lamakt›r. Bu ise sadece sendikala-
r›n de¤il, bütün e¤itim çal›flanlar›n›n isteklerinin gü-
cü ile do¤ru orant›l›d›r. Geçenlerde, Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan› Sn. Murat BAfiESK‹O⁄LU
kamu çal›flanlar›n›n sendikal› olmas› gerekti¤inden
bahsetmek zorunda kalm›flt›r. Bu, flu anlama gel-
mektedir, %40’› hala sendika üyesi olmayan kamu
çal›flanlar›n›n bu durumu, görülüyor ki, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakan›n› bile rahats›z etmektedir.
Üye olmayan kamu çal›flanlar›n›n bu serzeniflten bir
ders ç›karmas› gerekmektedir.

Anketin üçüncü sorusu ise istifalar›n sebebine yö-
neliktir. Verilen cevaplar yüzdelik oran›na göre afla-
¤›daki flekildedir.

%6 Sendika üye problemlerinin çözümünde etkili
de¤ildir.

%4 Sendikalar siyasetle u¤raflmaktad›r.
%8 Üyelik aidat› s›k›nt› yaratmaktad›r.
%16 Üyelik bilinci geliflmemifltir. ‹stifa edenlerin

bir ço¤u hat›r üyesidir.
%21 Mevcut iktidar›n bask›s› etkili olmaktad›r.
%26 Üye olanla olmayan aras›nda kazan›mlar

aç›s›ndan fark yoktur.
%3 ‹letiflim kurulamamaktad›r.
%5 Sendika içi çekiflmeler etken olmaktad›r.
%2 Sendika üyeli¤inden korkulmaktad›r.
%9 (Di¤er) Üyelere kurumlarda bask›lar oldu¤u-

nu, siyasetçilerin kendilerine yak›n bir sendikaya
destek verdiklerini, üyelerin sendikalar›na sahip ç›k-
mad›klar›n›, tayin atama gibi konularda iktidar yan-
l›s› bir sendikadan menfaat beklenildi¤ini, özlük
haklar› konusunda kapsaml› çal›flmalar›n yap›lama-
d›¤› belirtilmifltir.

Üçüncü soruya verilen cevaplar›n %63’ü üç seçe-
nekte yo¤unlaflm›flt›r. Bunlar, üyelik bilincinin gelifl-

memiflli¤i, iktidar bask›s›, üye olanla olmayan ara-
s›nda kazan›mlar aç›s›ndan fark olmad›¤›d›r.

Bu konuda yeni bir durumla karfl›lafl›yoruz; ikti-
dar›n etkili olmas›, bask›s›. Bu oran %21 olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Sendikal bilincin geliflmifl oldu-
¤u toplumlarda böyle bir seçenekten bahsetmek bile
mümkün de¤ildir. Esasen, iktidar›n sendika üyeleri-
ne do¤rudan bir bask›s› söz konusu de¤ildir. Ancak
bir sendika bu konuda psikolojik bir hava yaratarak,
kendisini iktidara yak›n olarak lanse etmekte ve bu
flekilde üye yapma konusunda bir avantaj elde et-
mek istemektedir. Maalesef, söz konusu sendika,
yalan vaatler üzerine kurdu¤u bu strateji ile bir hayli
üye kazanm›flt›r. Fakat, esas olan, üyelerin fluurlu
üye olup olmad›¤›d›r. Bu anlay›flla uzun süre sendi-
kac›l›k yap›lamayaca¤› son derece aç›kt›r. Önemli
olan üyelerin, üyesi bulundu¤u sendikan›n misyonu-
na samimiyetle inanmas›, güven duymas›d›r. Halen,
sendika üyesi olmayan e¤itim çal›flanlar›n›n da, bu
süreçte üye olaca¤›na inan›yoruz.

Yap›lan bu anketin sonuçlar›ndan elbette istifade
edece¤iz. Üyelerimizin ve e¤itim çal›flanlar›n›n orta-
ya koydu¤u gerekçeleri her faaliyetimizde göz
önünde bulunduraca¤›z. Ancak, kamu çal›flanlar›
barda¤›n bir de dolu taraf›na bakmal›d›r. Son dört
y›lda gelinen nokta hiç de küçümsenmeyecek kadar
önemlidir. Hükümetler taraf›ndan hiçbir flekilde mu-
hatap olarak al›nmad›¤›m›z günlerden, hükümetle
toplu pazarl›k masas›na oturdu¤umuz bu günlere
gelmemiz düflünüldü¤ü kadar kolay olmam›flt›r.
Sendikal mücadele de emek veren insanlar›n say›s›
yükseldikçe, elde edece¤imiz kazan›mlar›m›z›n h›z-
la artaca¤› görülecektir.

Türk E¤itim-Sen olarak, üyelerimizden ald›¤›m›z
güçle yolumuza, ayn› kararl›l›k ve ciddiyetle devam
edece¤iz. Bize inan›n, Bize Güvenin!

Türk E¤itim-Sen fiube Baflkanlar› Kurulumuz

‹smail KONCUK
Genel Sekreter
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TÜRK E⁄‹T‹M-SEN’den müjde..
TÜRK E⁄‹T‹M-SEN ve A‹DATA B‹LG‹SAYAR ‹fiB‹RL‹⁄‹ ‹LE E⁄‹T‹M ÇALIfiANLARINA B‹LG‹SAYAR KAMPANYASI

Kampanya uzmanlar›m›z taraf›ndan yap›lan titiz bir ça-
l›flma neticesi son halini alm›flt›r. Birçok firmadan teklifler
al›nm›fl, birçok ürün üzerinde araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu
ba¤lamda bilgisayarlar›n teknik özellikleri ve teknolojileri
titizlikle incelenmifl, fiyat kalite orant›s›na dikkat edilerek
en iyi kaliteyi en uygun fiyata e¤itim çal›flanlar›na temin
etmenin hassasiyeti gösterilmifltir.

Bu çal›flmalar sonucunda kampanya TÜRK E⁄‹T‹M-

SEN ve A‹DATA B‹LG‹SAYAR iflbirli¤iyle gerçeklefl-
mektedir. Kampanyadaki bilgisayarlar afla¤›daki ürünler-
dir. Ayr›ca daha afla¤›daki linkleri t›klayarak MEB kam-
panya ürünü bilgisayarla karfl›laflt›rmal› tablolar›n›, üstün-
lüklerini, kampanyan›n nas›l iflleyece¤ini ve akl›n›za gele-
cek çeflitli sorulara cevaplar› bulacaks›n›z.

ÜYELER‹M‹ZE B‹R MÜJDE DAHA
Kampanyam›zdan bilgisayar sahibi olan bütün üyeleri-

mize ücretsiz ve reklams›z web alan› ve ücretsiz pop3 des-
tekli mail adresi vermek için çal›flmalar›m›z sürüyor. Bu
maksatla flu anda web serverlerimizi büyütüyoruz. Ba¤-
lant› h›z›m›z› artt›r›yoruz. Yak›nda fiberoptik ba¤lant› tek-
nolojisi ile, 10 Mbps h›zla çal›flacak serverlerimiz hizmete
girecektir. Bu ba¤lant› h›z›yla Türkiye'nin en h›zl› servis
sa¤lay›c›lar›ndan birine sahip olaca¤›z ve bu hizmeti üye-
lerimize sunaca¤›z.

Intel P4 530 3,0 GHz. LGA 775 ‹fllemci
Intel 915 Chipset DDR400 Sata 16xPCI-Eexpres 800Mhz Anakart
1 MB L2 Cache, 800 MHz FSB
80 GB 7200 RPM Sabit Disk
512 MB DDR400 Bellek
aidata 17" REAL FLAT Monitör
GeForce 6200 Turbo Cache Teknolojisi ile 256 MB Destekleyen
PCI-E Ekran Kart›
52X32X52 CDRW ve 1.44 MB Floppy sürücü
Entegre 6 Kanal Ses
aidata 120W Hoparlör
56 K Fax Modem
10/100 Entegre Ethernet
Hayper Treading Teknolojisi
aidata Multimedia Klavye / Optik Mouse
Aidata ifllemci kasas›
Linux ‹flletim Sistemi
2 YIL GARANT‹

*Peflin fiyat›na12 ay taksitli ve KDV dahil toplam fiyat 832 $ d›r.
Taksitlendirme YTL olarak yap›lacakt›r.
*Peflin al›mlarda bir adet ADSL Modem hediye edilecektir.

‹ntel Centrino/Sonoma Mobil Teknolojili ‹fllemci
Intel Pentium M 1.6 GHz. 533 Mhz 2.Nesil Mobil Mikromi-
marisi
2 MB L2 Cache
EKRANA ENTEGRE V‹DEO KAMERA ve M‹KROFON
256 MB DDR RAM (Maks 2 GB)
15.2" WSXGA TFT LCD Genifl Ekran (1280 x 854)
Çözünürlük
40 GB Sabit Disk 5400 RPM
DVD ROM CD RW Combo
64 Mb paylafl›ml› ekran kart›
5.1 Dijital Ses Ç›k›fl›,3D Ses Teknolojisi, Çoklu Stereo
Hoparlörler (2+1)
External CRT Monitör, 2x USB 2.0, PCMCIA/TYPE II 2
Wireless (802.11g 54 Mbps) Kablosuz ‹letiflim
10/100 LAN Ethernet
56 K Fax Modem
Li-Ion smart batarya, 4 saat kesintisiz çal›flma
2.8 Kg, 360*273*27.5 mm
Tafl›ma Çantas›,
Linux ‹flletim Sistemi ve Sürücüler
2 YIL GARANT‹
*Peflin fiyat›na12 ay taksitli ve KDV dahil toplam fiyat
1084 $ d›r. Taksitlendirme YTL olarak yap›lacakt›r.
*Peflin al›mlarda bir adet ADSL Modem ve bir adet
256 MB DDR RAM hediye edilecektir.

832 $1084 $

TES B‹LG‹SAYAR KAMPANYASINDA PEfi‹N ALIMLAR ‹Ç‹N PARA
YATIRILA B‹L‹NECEK A‹DATA B‹LG‹SAYAR F‹RMASINA A‹T HESAPLAR

BANKA ADI fiUBE TL-USD fiUBE KODU HESAP NO
AKBANK G.TEPE.T‹C. YTL 789 91823-5
AKBANK G.TEPE.T‹C. USD 789 91822-7
ANADOLU BANK TRAKYA KUR YTL 186609-1
ANADOLU BANK TRAKYA KUR USD 186609-2
CITIBANK MERKEZ YTL 00001 603414-004
CITIBANK MERKEZ USD 00001 603414-012
DIfiBANK EM‹NÖNÜ YTL 13 304214804
DIfiBANK EM‹NÖNÜ USD 13 301032681
DIfiBANK M.KÖY YTL 073 304210745
DIfiBANK M.KÖY USD 073 301030324
DEN‹ZBANK Z.KUYU YTL 9142 970741-351
DEN‹ZBANK Z.KUYU USD 9142 970741-352
F‹NANSBANK ‹STANBUL YTL 882 11302997
F‹NANSBANK ‹STANBUL USD 882 11302998
GARANT‹ M.KÖY YTL 119 6202490/6
GARANT‹ M.KÖY USD 119 9009645/4
HSCB M.KÖY YTL 724 1009448-282
‹fi BANKASI M.KÖY YTL 1089 518257
‹fi BANKASI M.KÖY USD 1089 563274
KOÇBANK E.TEPE YTL 625 23715227
KOÇBANK E.TEPE USD 625 23715316
KUVEYT TÜRK M.KÖY YTL 205 154755-1
KUVEYT TÜRK M.KÖY USD 205 154755-101
MNG BANK ET‹LER YTL 15 661316-4
MNG BANK ET‹LER USD 15 66316-1
PAMUKBANK M.KÖY YTL 626 10000037
PAMUKBANK M.KÖY USD 626 53000014
TEB M.KÖY YTL 64 103334
TEB M.KÖY USD 64 229122
VAKIFBANK M.KÖY YTL 153 4067120
VAKIFBANK M.KÖY USD 153 4037120
YAPI KRED‹ E.TEPE YTL 606 1047821
YAPI KRED‹ E.TEPE USD 606 3008252

AIDATA AN-360 Notebook AIDATA Spectra AS-2850

Microsoft, Windows Home Editi-
on iflletim sistemini bilgisayar firma-
lar›na özel bir anlaflmayla 10-15 dola-
ra sa¤lamaktad›r. Milli e¤itim bakan-
l›¤›na ise birbuçuk dolara verdi. Biz
bu kampanyaya 15 dolar daha vere-
rek Win xp home yaz›l›m›n› ekletebi-
lirdik. Fakat bu sadece e¤itimcinin
cebinden 15 dolar daha Bill Gates in
cebine girmesine neden olurdu. Biz
Microsoft yetkilileri ile görüfltük ve
MEB kampanyas›na verdikleri flart-
larda bizim kampanyam›za da iflletim
sitemi vermelerini talep ettik. Çünkü
bizim kampanyam›zdaki bilgisayar-
larda e¤itimcilere gidecekti. Fakat
buna yanaflmad›lar.

Ayr›ca Microsoft çok yak›nda
Windows Longhorn adl› yeni bir
windows iflletim sitemini piyasaya
sürmek üzere. fiu an Windows Home
Edition veya Professional iflletim si-
temini sat›n alanlar Longhorn lisans›-
na sahip olamayacaklar›ndan verilen
para da bofla gidecektir. ‹çerisinde bir
tak›m casus yaz›l›mlar bar›nd›rd›¤›
iddia edilen kapal› kaynak kodlu
Windows'un durumu bizce endifle
vericidir. Avrupa ülkeleri art›k Win-
dows yaz›l›mlar›ndan vaz geçerek,

Linux gibi aç›k kodlu yaz›l›mlara ve-
ya kendi gelifltirdikleri yaz›l›mlara
dönmüfllerdir. Ayr›ca ‹ntel firmas› flu
an Microsofta rakip olarak Linux
kodlu yaz›l›mlar ç›kartmak amac›yla
yaz›l›m sektörüne girmifltir ve pek
yak›nda çok yayg›n olarak linux iflle-
tim sitemi kullan›lacakt›r. Zaten bil-
gisayarda usta olan herkes Windows
yerine linux'u flu an tercih etmektedir.

Bütün bu gerçekler ortada iken
Windows yaz›l›m›n› yayg›nlaflt›rarak
kime hizmet edece¤imizi iyi düflünüp
karar vermemiz gerekliydi. Ayr›ca
kampanyadaki bilgisayarlarda her
türlü iflletim sistemi çok basit flekilde
kurulup çal›flt›r›labilir. Bu sebeple is-
teyen istedi¤i iflletim sitemini kulla-
nabilir. Biz bu konuda kimseye k›s›t-
lama getirmiyoruz. Fakat Windows
yerine aç›k kodlu yaz›l›mlar kullan-
maya veya ulusal yaz›l›mlar kullan-
maya herkesi teflvik etmenin milli bir
görev oldu¤u da bizce önemli bir ko-
nudur.

‹flte bu sebeplerden dolay› Türk
E¤itim-Sen Bilgisayar Kampanyas›n-
da Linux iflletim sistemi seçilmifltir.

NEDEN LINUX ‹fiLET‹M S‹STEM‹ SEÇ‹LM‹fiT‹R
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Fiyat : Kredi kart›yla, peflin fiyat›na 12 ay taksitli KDV
dahil toplam fiyat; 1084 $

Bu fiyattan peflin al›mlarda 1 adet ADSL Modem ve 1
adet 256 Mb DDR Ram hediye verilecektir.(Toplam
piyasa de¤eri yaklafl›k 120 $ civar›ndad›r)

AIDATA Spectra AS-2850

Fiyat : Kredi kart›yla, peflin fiyat›na 12 ay taksitli KDV
dahil toplam fiyat; 832 $

Bu fiyattan peflin al›mlarda 1 adet ADSL Modem
hediye verilecektir.

(piyasa de¤eri yaklafl›k 70 $ civar›ndad›r)

Ödeme fiekli: Taksitli al›mlarda ödemeler kredi kart›
üzerinden yap›lacak, kredi kart›n›n ifllem gördü¤ü gün
USD tutar Merkez Bankas›n›n döviz sat›fl kuru üz-
erinden YTL ye çevrilecek ve taksitlendirme YTL üz-
erinden yap›lacakt›r.

Birden fazla bilgisayar al›m›: ‹steyen üyelerimiz kredi
katlar›n›n limitlerinin müsait olmas› veya peflin ödeye-
bilme durumunda birden fazla bilgisayar alabilir. Bu
konuda her hangi bir k›s›tlama yoktur.

Peflin al›mlarda; Nakit veya kredi kart›yla, döviz veya o
günkü Merkez Bankas› döviz sat›fl kuru üzerinden YTL
olarak ödeme yap›labilecektir. Peflin al›mlarda afla¤›daki
bankalardan kredi kart› olmayanlar için ekteki bankalar
ve ilgili hesap numaralar›na nakit olarak para yat›r›l›p
flubemizde forum doldurulup forumun arkas›na banka
dekontu eklenerek ifllem yap›labilinecektir.

(Peflin al›mlarda para yat›r›labilinecek bankalar ve h-
esap numaralar› için t›klay›n›z)

Bankalar: Taksitli ödemeler afla¤›daki bankalar›n kredi
kartlar›yla yap›labilecektir.

Yap› Kredi Bankas›, Finansbank, HSBC bank, Vak›f-
bank, Anadolubank, Koçbank

Ürün teslimi: Aidata Bilgisayar firmas›, al›c›n›n öde-
meyi yapmas›ndan sonra bayi a¤› veya anlaflmal›
tafl›ma firmalar›yla en geç 20 gün içerisinde ürünü
al›c›ya teslim edecektir. Tafl›ma firmas›yla teslim al›nan
ürün, tafl›ma firmas› yetkilisi önünde teslim al›n›rken
aç›l›p kontrol edilmesi ve olabilecek herhangi bir fiziki
hasar durumunda ürünün teslim al›nmamas› gereklidir.
Sat›n Al›nan ürün, 2 y›l süreyle, garanti flartlar› dahilinde
Aidata Bilgisayar firmas›n›n garantisi alt›ndad›r.

K‹MLER: Bu kampanyam›zdan bütün TÜRK E⁄‹T‹M-SEN üyeleri ve emekli olmufl
üyelerimiz faydalanabileceklerdir. Henüz sendikam›za üye olmam›fl e¤itim çal›flanlar› ise
sendikam›za üye olduktan sonra faydalanabileceklerdir. Üye olmak için flubemize veya
temsilcili¤imize u¤raman›z yeterlidir.

NASIL: Kampanyadan faydalanmak isteyen üyelerimiz ve üye olacaklar, illerde veya
ilçelerde öncelikle flubelerimize, flubelerimizin olmad›¤› yerde temsilciliklerimize flahsen
baflvuracaklard›r.

Buralardan temin ederek doldurup imzalayacaklar› bir baflvuru formuna nüfus cüz-
dan› ve kredi kart› fotokopisini (iki tarafl› fotokopi) ekleyeceklerdir. Ayr›ca baflvuru s›ras›n-

da iletiflim gideri olarak 5 YTL ödenecektir. fiubelerimizin onaylay›p Türk E¤itim-Sen
genel merkezine gönderecekleri formlar, genel merkezimiz taraf›ndan da onaylanarak Ai-
data Bilgisayar firmas›na iletilecektir.

Aidata Bilgisayar firmas› gerekli ifllemleri yaparak en geç 20 gün içinde bayi a¤› veya
tafl›ma firmalar› arac›l›¤› ile ürünü al›c›ya teslim edecektir, tafl›ma ve teslimat giderleri Ai-
data Bilgisayar firmas›na ait olacakt›r.

Kampanyam›z 16 A¤ustos 2005 tarihine kadar geçerlidir ve bu tarihte son
bulacakt›r.

KAMPANYAYA K‹MLER NASIL KATILAB‹L‹R

MEB KAMPANYA ÜRÜNÜ TÜRK E⁄‹T‹M-SEN KAMPANYASI
MEB KAMPANYA ÜRÜNÜ
(Centrino)
Intel centrino mobile technology
PENTIUM M Processor 725 1.60 GHz 400 MHz FSB
2 MB L2 cache
256 MB DDR RAM (maks 1 MB)
40 GB hard disk 4200 RPM
15” XGA TFT LCD Normal Ekran, (1024x768) Çözünürlük
Video kamera yok
Toshiba bass enhanced sound system, 2 ç›k›fll›, stereo hoparlörler 2
TR klavye / touch pad mouse
Wireless (802.11 b/g 54 Mbps) Kablosuz ‹letiflim
Görüntü maks 32 MB paylafl›ml›
6 Cell Li Ion batarya
Branda tafl›ma çantas›

Türk E¤itim-Sen Kampanya Ürünü
AIDATA AN-369 Notebook
‹ntel Centrino/Sonoma Mobil Teknolojili ‹fllemci
Intel Pentium M 1.6 GHz. 533 Mhz FSB 2.Nesil Mobil Mikromimarisi
2 MB L2 cache
256 MB DDR RAM (maks 2 MB)
40 GB hard disk 5400 RPM
15.2" WSXGA TFT LCD Genifl Ekran (1280 x 854) Çözünürlük
EKRANA ENTEGRE V‹DEO KAMERA ve M‹KROFON
5.1 Dijital Ses Ç›k›fl›,3D Ses Teknolojisi, Çoklu Stereo Hoparlörler 2+1
TR klavye /Genifl touch pad mouse ve yön tufllar›
Wireless (802.11 g 54 Mbps) Kablosuz ‹letiflim
Görüntü 64 MB paylafl›ml›
6 Cell Li Ion batarya
Deri tafl›ma çantas›

MEB KAMPANYA ÜRÜNÜ
Fiyat ve ödeme: Vak›fbank kredisiyle, 12 ay taksitli KDV dahil toplam fiyat;
1225 $ =>1653.75 YTL
(1 $=1,35 YTL olarak hesaplanm›flt›r)

Herhangi bir hediye verilmemektedir

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN KAMPANYA ÜRÜNÜ
Fiyat ve ödeme: Kredi kart›yla, 12 ay taksitli KDV dahil toplam fiyat;
1084 $ => 1463.40 YTL
(1 $=1,35 YTL olarak hesaplanm›flt›r)

Bu fiyattan peflin al›mlarda 1 adet ADSL Modem ve 1 adet 256 Mb DDR Ram
hediye verilmektedir.(Toplam piyasa de¤eri yaklafl›k 120 $ civar›ndad›r)

*Aidata firmas›n›n kampanyam›z haricinde kendi pazarlad›¤› bu ürün 12 ay tak-
sitli KDV dahil toplam fiyat 1264 $ dolara gelmektedir.

KDV dahil peflin fiyat› ise 1119 $ dolara gelmektedir.
*Üstelik peflin al›mlarda bizim kampanyam›zda oldu¤u gibi 120 dolar

de¤erinde herhangi bir hediye vermemektedir.
Bilgi için:
http://www.aidata.com.tr/stok.asp?s=AN-369

Art› özellikler olarak mavi yaz›l› özellikleri iki bilgisayarda k›yaslay›n lütfen. Örnek olarak sadece video kameran›n olmas› özelli¤i bile art› 30 $ demektir, üstelik
ergonomik olmas› da avantaj›. Di¤er özellikleri de kendinizce de¤erlendirebilirsiniz. Mesela hard diskinizin 4200 RPM olmas› yerine 5400 RPM olmas›, %25 daha
fazla h›z demektir.

F‹YAT, ÖDEME fiEKL‹ VE ÜRÜN TESL‹M‹
AIDATA AN-369 Notebook
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B u programlar›n toplu-
mu yozlaflt›rd›¤›n›
söyleyen ÖZCAN,

kad›nlara “ Öz elefltiriyi ilk
önce kendimiz yapmal›y›z.
Çünkü o programlar› en çok
biz izliyoruz” dedi. Son gün-
lerde yaflanan türban tart›fl-
malar›na da de¤inen ÖZCAN
flöyle konufltu: “Baflörtüsü
konusu suni bir sorun olarak
kamuoyu gündemine s›kl›kla
gelmektedir. Bu durumdan
siyasi rant sa¤layan farkl› ke-
simlere f›rsat verilmemelidir.
E¤itim hakk› hiçbir gerekçe
ile engellenemez. Hükümeti
bu konuda ivedi düzenleme-
ler yapmaya davet ediyoruz.

90 flubenin kad›n komis-
yonlar›n›n temsilcilerinin ka-
t›ld›¤› kurultayda, ö¤retmen
o¤lunu Batman Gercüfl’te fle-
hit veren Emriye AY ve Zül-
fikar AY’a plaket verildi. Ku-
rultay’da okunan Orhan ÜL-
KÜLÜ’nün “fierife Anaya
A¤›t” fliiri ise, salondakileri
gözyafllar›na bo¤du.

Kurultay›n 2. günüde Prof.
Dr. Hüdaverdi Adam taraf›n-
dan “Kad›n›n toplumdaki ye-
ri” konulu bir seminer verildi.

Kad›n Kurultay›
Sonuç Bildirgesi

Kad›n›n Çal›flma Hayat›,
Sivil Toplum Kurulufllar› ve
Kad›n, Kültür Tafl›y›c›s› Ka-
d›n ve Giriflimci Kad›nlar ol-
mak üzere dört ana bafll›kta
komisyonlar oluflturan kad›n-
lar sonuç raporu oluflturdu.
‹flte Türk E¤itim-Sen Kad›n
Kurultay›n›n sonuç bildirge-
si;

Türk E¤itim-Sen’li kad›n-
lar; günlük hayatta, sivil top-
lum örgütlerinde, siyasette ve
karar mekanizmalar›nda bu-
gün oldu¤undan daha fazla y-
er almay› gönülden istemekte
ve bu konuda yap›lacak çal›fl-
malara herkesi davet etmek-
tedirler.

Türk E¤itim-Sen Kad›n
Komisyonu üyeleri; sendikal›
kad›n üye say›s›n›n art›r›lma-
s›na, kad›nlar›n yönetim ka-
demelerinde daha etkin ve
yetkin yer almalar› gerekti¤i-
ne vurgu yapm›fllar, bu konu-
da gerekeli düzenlemelerin
gerçeklefltirilebilmesi için ya-
p›lacak her türlü çal›flmaya
gönüllü olarak kat›lacaklar›n›
belirtmifllerdir.

Kurultayda; çal›flan kad›n-
lar›n özlük haklar› bak›m›n-
dan sendikal› çal›flan lehine
daha iyi flartlar›n olmas› ge-
rekti¤i belirtilmifl, bu konu-
daki çal›flmalar›n sürdürüle-
ce¤i aç›klanm›flt›r.

Türk E¤itim-Sen Kad›n
Komisyonlar›, hükümetin ha-
z›rlam›fl oldu¤u kademeli
emeklilik yasas›n›n tekrar

gözden geçirilmesi gerekti¤i
görüflünde birleflerek, emekli-
lik yafl›nda hizmet süresinin
esas almas›n› istediklerini be-
lirtmifllerdir. Ayr›ca kurultay-
da, AB uyum yasalar› kapsa-
m›nda kademeli emeklilik
konusunda hükümetle diya-
log kurulmas›n›n faydalar›
tart›fl›lm›flt›r.

Son günlerde medyada,
milli ve kültürel de¤erlerimi-
ze yap›lan sald›r›lar›n düflün-
dürücü oldu¤u ve bu de¤erle-
ri unutmam›z için bilinçli bir
flekilde planlar yap›ld›¤› vur-
gulanarak; bunun milli varl›-
¤›m›za zarar verece¤i üzerin-
de önemle durulmufltur.

AB müzakere sürecinde
Türk E¤itim-Sen kad›nlar›
olarak sorumluluk bilinci
içinde davran›lmas› ve bu
kapsamda toplumun e¤itil-
mesi gibi önem arz eden
alanlarda öncülük yap›lmas›-
n›n sendikam›z›n hedefleri
aras›nda oldu¤u aç›kça ortaya
konmufltur.

Türkiye ve Türk Dünyas›
ile ortak bir kültürü paylafl-
man›n yolunun ortak bir dil-
den geçti¤i, bu nedenle Tür-
kiye ile Türk Dünyas› aras›n-
da ortak bir alfabeye gerek
duyuldu¤u ve bununla ilgili
çal›flmalar yap›lmas› gerekti-
¤i belirtilmifltir.

Ortak milli ve manevi de-
¤erlere ba¤l›l›k ve bir kültürü
paylaflman›n bir toplulu¤u
millet yapt›¤› inanc› içerisin-
de; ecdad›m›z›n bize b›rakt›¤›
eserlere sahip ç›kmak gerek-
ti¤i, onlar› sadece muhafaza
etmek de¤il, ayn› zamanda
zenginlefltirerek devam etti-
rilmesi gerekti¤i vurgulan-
m›flt›r.

Engelli bireylerin e¤itimin-
de öncelikle ailelerin e¤itil-
mesi gerekti¤i ve bu konuda
biz e¤itimcilere büyük görev
düfltü¤üne dikkat çekilmifltir.
Özellikle engellilerin istihda-
m› konusunda yerel yönetim-
lerle iflbirli¤i yap›lmas›n›n
faydalar› tart›fl›lm›flt›r.

Ataerkil toplumlar›n özel-
liklerine vurgu yap›larak, e¤i-
timli kad›nlar›n ifl gücüne ka-
t›l›m›n›n ve ülke kaynaklar›-
n›n verimlili¤inin art›r›lmas›
için k›z çocuklar›n›n topluma
kazand›r›lmas› gerekti¤i vur-
gulanarak, bu yöndeki faali-
yetlerin ivedilikle yap›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.

Türk E¤itim-Sen’li kad›n-
lar; ilkelere, milli ve manevi
de¤erlere ba¤l›l›¤›, ülke kal-
k›nmas›nda severek can› gö-
nülden görev almaya haz›r
üyeleri ile omuz omuza çal›-
flarak, Türkiye’yi 21. yüzy›la
lider ülke yapmaya söz ver-
mifllerdir.

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN 2. Kad›n Kurultay› yap›ld›
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Toplant›n›n bundan sonraki oturumlar›nda
da flube baflkanlar›n›n görüfl ve de¤erlendirme-
lerinin akabinde sonuç bildirgesi haz›rlanarak
kamuoyuna sunuldu.

SONUÇ B‹LD‹RGES‹
Bugün 29 may›s, ‹stanbul’un fethinin 552.

y›l dönümü.Milletimize kutlu olsun.Böyle ha-
y›rl› bir günde bu toplant›y› yapman›n özel gu-
rurunu yafl›yoruz .

I- E⁄‹T‹M AÇISINDAN
DE⁄ERLEND‹RMELER
59. Hükümetin “Acil Eylem Plan›”nda yap›-

lacak çal›flmalarda sivil toplum kurulufllar›n›n
muhatap al›naca¤› belirtilmesine ra¤men, uy-
gulamada sivil toplum kuruluflu denilince sa-
dece TÜS‹AD, TOBB gibi patron kulüplerinin
muhatap al›nd›¤› görülmektedir. Hükümetin
sivil toplum kurulufllar›na bak›fl›n›n en bariz
örne¤i Milli E¤itim Bakanl›¤›nda yaflanmakta-
d›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› her konuda kapal›
devre çal›flmaktad›r. Haz›rlad›¤› mevzuat de¤i-
flikliklerini sendikalar›n görüfllerini almadan
uygulamaya koymakta ve bu nedenle de bafla-
r›s›z olmaktad›r.

1- Öncelikle Say›n Bakan ve Milli E¤itim
Bakanl›¤› yöneticileri fleffaf olmal›, mevzuat
de¤iflikliklerinde sendikalar›n görüfllerini al-
mal›d›r.

2-190 bin gencimiz görev beklerken, Milli
E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 30 bin sözleflmeli
ö¤retmen istihdam edilmek istenmesi, iç huku-
kumuza ve insan haklar›na tamamen ayk›r›d›r.
Say›n Hüseyin ÇEL‹K sözleflmeli ö¤retmen
istihdam›ndan derhal vazgeçerek, yerine kad-
rolu ö¤retmen atamas›n› sa¤lamal›d›r.

3- Rehber ö¤retmenlerin okullardan al›narak
belli merkezlerde toplanmas›, rehberlik hiz-
metlerini aksataca¤›ndan, bu durum e¤itim-
ö¤retimimizi olumsuz etkileyecektir. Ciddi
problemler yaratacak bu düflünceden vazgeçil-
melidir. Tam tersine okullar›m›zdaki rehber
ö¤retmen say›s› h›zla art›r›lmal›d›r.

4- Okul müdürlerini, hiçbir kritere ba¤l› ol-
madan, rotasyona tabi tutan uygulamalar iptal
edilmelidir. Hukuk devleti anlay›fl›na hiç de
uygun olmayan bu atamalar 60 bin okul mü-
dürünün huzursuzlu¤una sebep olmufltur.
“Ben yapt›m oldu” anlay›fl› ile yap›lan bu uy-
gulamalar, siyasi kadrolaflma arzusunun bir
göstergesi olarak görülmektedir. Milli E¤itim
Bakanl›¤›n›n görevi çal›flanlar›n›n huzurunu
sa¤lamak olmal›d›r.

5- Gerek ö¤retmen ve gerekse idareci ata-
malar›nda yaflanan kargafla ve yönetmelik kar-
maflas›na bir son verilmelidir. Say›n Hüseyin
ÇEL‹K dönemi, milli e¤itim bünyesinde en
çok kar›fl›kl›¤›n yafland›¤›, yönetmeliklerin bir-
birine kar›flt›¤› bir dönem olarak tarihe geçe-
cektir. Öyle ki, ö¤retmen ve idareci atamala-
r›nda iller aras›nda bile farkl› uygulamalar or-
taya konulmakta, uygulay›c›lar aç›s›ndan bile
ne yap›laca¤› bilinmemektedir.

6- Di¤er Bakanl›k ve kurumlarda çal›flanlara
çeflitli adlar alt›nda yap›lan ek ödemeler, milli
e¤itimde çal›flan hizmetli, memur ve teknisyen
gibi personele de yap›lmal›d›r. Bu konuda Ba-
kanl›k gerekli çal›flmalar› ortaya koymal›d›r.

7- Hizmetli, flöfor ve teknisyenlerin görev
tan›mlar› yeniden yap›lmal›, fazla çal›flma sü-
releri

di¤er kurumlarda oldu¤u gibi mesai ücretiy-
le de¤erlendirilmelidir.

8- Hizmetli ve di¤er personelin görevde
yükselme s›navlar› adaletli bir flekilde yap›l-
mal›, daha önce s›nav› kazananlar›n haklar›
korunmal›d›r.

9- 657 say›l› DMK’nun 64.maddesi ile kal-

k›nmada öncelikli bölgelerde çal›flanlara veri-
len 2 y›lda bir kademe uygulamas›, o bölgede-
ki tüm çal›flanlara eflit flekilde uygulanmal›d›r.

10- Her e¤itim-ö¤retim y›l› bafl›nda verilen
haz›rl›k ödene¤i, bir maafl tutar›nda olmal›,
hizmetli, flöför, memur, teknisyen ve benzeri
tüm personele verilmelidir.

11- Baflö¤retmen, uzman ö¤retmen gibi ka-
demeli ö¤retmenlik anlay›fl› ö¤retmenler ara-
s›nda huzursuzluk yarataca¤›ndan, bu uygula-
madan bafllanmadan vazgeçilmelidir.

12- Ö¤retmenevlerinde, Dan›fltay’›n karar›
do¤rultusunda, aidat kesilmesine ve bandrol
ücreti uygulamas›na son verilmeli, indirimli fi-
yat uygulamas›ndan bütün e¤itim çal›flanlar›
faydalanmal›d›r. Dan›fltay karar›na ra¤men or-
taya konan kanunsuz uygulamalar sendikam›z
taraf›ndan yak›ndan takip edilmektedir. Gerek-
ti¤inde, bu kanunsuz uygulamalarda ›srar
edenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacak-
t›r.

13- Okul ihtiyaçlar› bütçeden karfl›lanmal›,
veli ile okul yönetimi karfl› karfl›ya getirilme-
melidir. Bunun için, genel bütçeden e¤itime
ayr›lan pay günün flartlar›na uygun hale getiril-
melidir.

14- ‹dari kademelere vekaleten görevlendir-
me uygulamas›na son verilmeli, yerine asale-
ten atama yap›lmal›d›r.

15- YÖK kanunu de¤ifltirilmeli, üniversite
çal›flanlar›n›n e¤itim ödene¤inden ve döner
sermayeden adil bir flekilde faydalanmas› sa¤-
lanmal›d›r.

16- Samsun 19 May›s Üniversitesi’nde ve
ba¤l› Amasya E¤itim Fakültesi’nde 81 doktor
ve araflt›rma görevlisinin görevlerine son ve-
rilmek istenmesi hukuksuzdur ve insan hakla-
r›na ayk›r›d›r. Üniversite Rektörü Ferit Ber-
nay, bu hukuksuzlu¤a derhal son vermeli ve
üniversitede çal›flanlar›n huzurunu tekrar sa¤-
lamal›d›r. Sendika olarak konuyu yak›ndan ta-
kip etti¤imizin ve asla geri ad›m atmayaca¤›-
m›z›n bilinmesini istiyoruz.

17- Sekiz y›ll›k kesintisiz e¤itimin alt yap›
yetersizlikleri henüz giderilmeden ve bir tak›m
uygulamalar halâ tart›fl›l›rken, ortaö¤retimin
dört y›la ç›kar›lmas› uygulamas›na geçilme-
melidir. Alt yap› oluflturulduktan sonra temel
e¤itim 12 y›la ç›kar›lmal›d›r.

18- Meslek Liselerinin üniversiteye giriflin-
deki engeller kald›r›lmal›, üniversiteye giriflte
f›rsat eflitli¤i sa¤lanmal›d›r.

19- Üstün zekal› ve yetenekli ö¤rencilerin
e¤itimlerine önem verilerek, okullar aç›lmal›
ve tüm ülkede yayg›n hale getirilmelidir.

20- Tayin isteme döneminde internet orta-
m›ndaki kar›fl›kl›klar nedeniyle tayin iste¤i
gerçekleflmeyenlere bir defaya mahsus tayin
isteme hakk› verilmelidir.

21- Efl durumu tayinlerinde hasasiyet göste-
rilmeli, ailelerin parçalanmamas›na özel önem
verilmelidir.

22- Mesai saatleri d›fl›nda veya Cumartesi-
Pazar günlerinde yap›lan seminer, ö¤retmenler
kurulu, veli toplant›s›, bayram kutlamalar› gibi
görevlerde idareci, ö¤retmen ve personele ek
ders ücreti ödenmelidir.

23- Ö¤retmenlerin maafl karfl›l›¤› girdikleri
ders saatlerindeki farkl›l›klar giderilmeli, ek
ders ödemeleri yeniden düzenlenmelidir.

24- AB dayatmas›yla, müfredat ve ders ki-
taplar›nda milli bütünlü¤ümüze ayk›r› ve zarar
verici de¤iflikliklerden vazgeçilmeli, öncelikle,
kimlik kargaflas›na neden olacak ifadeler yeri-
ne, çocuklar›m›z›n Türklük bilincini art›r›c›
konulara yer verilmelidir. Vatan, bayrak ve
millet gibi kavramlar, özellikle ifllenmeli, Ata-
türk ‹lke ve ‹nkilaplar›na önem verilmelidir.

25-Birilerinin AB’ye girme sevdas› yüzün-
den ülkemizde misyonerlik faaliyetleri son de-
rece h›z kazanm›flt›r.Misyonerlik faaliyetlerini
dini özgürlükler çerçevesinde de¤erlendirenler
büyük bir yan›lg› içerisindedir.Birtak›m vaad-
lerle genç nesillerin beyinlerini buland›ran, ül-
ke bütünlü¤ünü bozmaya yönelik bu faaliyet-
lere karfl› ciddi tedbirler al›nmal›d›r.

26- Son günlerde yeniden alevlendirilen
“Sözde Ermeni Soyk›r›m›” tart›flmalar› milleti-
mizi rencide eden bir seviyeye gelmifltir. Bo-
¤aziçi Üniversitesinde Ermeni tezini öne ç›ka-
ran konferans çal›flmalar›n› düzenleyen sözde
ayd›nlar›, Türk Milleti ad›na nefretle k›n›yo-
ruz.

Bu ba¤lamda; çocuklar›m›za tarihimiz mut-
laka ö¤retilmeli ve “Tarih fiuuru” kazand›r›l-
mal›d›r.

27- Atatürk’ün; “Türk demek, Türkçe de-
mektir.” sözünden hareketle, Türkçe’ye sahip
ç›k›lmal›, okullar›m›zda ve her alanda Türkçe
konuflulmal› ve Türkçe kelimelerin kullan›l-
mas›na özen gösterilmelidir.

28- Din e¤itimi devlet eliyle verilerek, ço-
cuklar›m›z›n din e¤itimini sa¤l›kl› ve do¤ru bir
flekilde almalar› sa¤lanmal›d›r.

29- Televizyon programlar› milletimizin de-
¤erlerine ayk›r› olmamal›, toplumu e¤itici
programlara a¤›rl›k verilmelidir.

30- KEY (Konut Edindirme Yard›m›) he-
saplar›nda biriken paralar hak sahiplerine, ya-
sal faiziyle birlikte derhal ödenmelidir.

MEB taraf›ndan bafllat›lan ancak e¤itim ça-
l›flanlar› taraf›ndan ra¤bet görmeyen bilgisayar
kampanyas›. sendikam›z taraf›ndan çok daha
ucuz ve kaliteli bir flekilde yap›lm›fl ve gerek
flube baflkanlar›m›z gerekse üyelerimiz taraf›n-
dan takdirle karfl›lanm›flt›r.

II- SEND‹KAL AÇIDAN
DE⁄ERLEND‹RMELER
Hükümet, kendi iktidarlar› emrine girme-

yen, mevcut sendika üyelerine bask› yaparak,
üyelikten ayr›lmaya zorlamakta; di¤er yandan,
yandafl kurulufllar oluflturarak, hem bu sar›
sendikaya üye olmalar›n› sa¤lamakta, hem de
kendisine destek oluflturmaktad›r.

Yani, bir yandan çal›flanlar sendikas›zlaflt›-
r›lmaya, bir yandan da yandafl kurulufllara üye-
li¤e zorlanmaktad›r.

Toplant›m›zda; illerde düzenlenen mutaba-
kat tutanaklar›na dayal› olarak ç›kar›lan üye
say›lar› gözden geçirilmifl, hükümetin, parti
teflkilatlar›n›n ve baz› bürokratlar›n yo¤un bas-
k›, zorlama ve entrikalar›na ra¤men; Türki-
ye’nin sendikas› Türk E¤itim-Sen’in üye say›-
s›n› ve gücünü korudu¤u ve sendikam›z›n bü-
tün teflkilatlar›yla birlikte dimdik ayakta oldu-
¤u görülmüfltür.

Yine; son günlerde 4688 say›l› Kamu Gö-
revlileri Sendikalar› Kanununda de¤ifliklik ya-
p›laca¤› konuflulmaktad›r.

Kamu çal›flanlar›n›n beklentileri do¤rultu-
sunda grevli, toplu sözleflmeli ve siyaset hakk›
da olan sendika kanunu bir an önce ç›kar›lma-
l›d›r.

Sonuç olarak; herkes bilmelidir ki, Ülkemi-
zin gelece¤i e¤itime ba¤l›d›r. Biz Türk E¤itim-
Sen olarak, e¤itimin sorunlar›n› çözerek Türki-
ye’nin sorunlar›n› çözece¤imiz bilinci ve inan-
c›nday›z.

Mutlu insanlar›n yaflad›¤›, güçlü Türkiye öz-
lemi içinde olan, Atatürk ilke ve inkilaplar›na
ba¤l›, Türkiye’nin bölünmez bütünlü¤ünden
yana olan tüm e¤itim çal›flanlar›n› Türkiye’nin
sendikas› Türk E¤itim-Sen’e davet ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla ...

Baflkanlar Kurulu Toplant›s› Antalya’da yap›ld›

“TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
Türkiye’nin sendikas›d›r



sayfa

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
9

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

Haziran 2005

DANIfiTAY BAfiKANLI⁄I'NA

Yürütmeyi Durdurma taleplidir 18.05.2005
Davac› : Mustafa Alpaslan Ak›c›
Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölüm

fiefli¤i Osmaniye
Vekili : Av. Nihat K›l›ç
Necatibey Cad. 27/12 K›z›lay/Ankara 231

35 20/21
Daval› : 1- Milli E¤itim Bakanl›¤›
2- Osmaniye Valili¤i
Konu : Daval› idarenin 13/04/2005 tarihli

idari iflleminin iptali, ifllemin dayana¤›n› olufl-
turan Milli E¤itim Bakanl›¤›na Ba¤l› Okul Ve
Kurumlar›n Yönetici Ve Ö¤retmenlerinin
Norm Kadrolar›na ‹liflkin Yönetmeli¤in 4.
Maddesinin g, l, m, n bentleri ile ayn› yönet-
meli¤in 14. Maddesinin iptali, ifllem hakk›nda
yürütmeyi durdurma karar› verilmesi talebi-
dir.

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

Müvekkilim daval› kuruma bir dilekçe ve-
rerek fleflik kadrosunun Müdür Yard›mc›s›
statüsünde de¤erlendirilmesini talep etmifltir.
Müvekkilimin talebi yönetmeli¤in 4. Madde-
sinin g, l, m, n bentleri ile 14. Maddesi gerek-
çe gösterilerek reddedilmifltir. (Ek-2) Ret ka-
rar› hukuka ayk›r›d›r. Bu maddeler ile ifl bu
yaz›n›n iptali gerekmektedir. Ek-3(Yönetme-
lik) Norm kadro yönetmeli¤inin 4. maddesi-
nin g ve h bendinde her okulda bulunmas› ge-
reken yöneticiler belirlenirken endüstriyel
teknik ö¤retimdeki bölüm fleflerine yer veril-
memifltir.

Mesleki ve teknik okullarda görevli bölüm
ve atölye flefleri, norm kadro yönetmeli¤inin
14. maddesi uyar›nca ö¤retmen kadrosu için-
de de¤erlendirilmektedir.

Bu nedenle branfllar›na uygun ders görevle-
rini fiili olarak yürütmekteler, ö¤retmenlik
görevlerini yerine getirmekteler, nöbet hiz-
metlerini yerine getirmekteler, koordinatörlük
görevleri varsa onu yerine getirmekteler, dö-
ner sermaye ifllemlerini yerine getirmekteler
ayn› zamanda bölüm veya atölye flefli¤i göre-
vinin gere¤ini de yerine getirmektedirler.

Bölüm flefinin görevlerini mesleki teknik
e¤itim yönetmeli¤inin 260. maddesinden oku-

du¤umuzda daha ilk maddesinde "bölümü yö-
netir" demesine ra¤men, neden bölüm flefleri
norm kadro yönetmeli¤inin 4.maddesinin g
ve h bentlerinde yer almam›fl, norm kadro ve-
rilmemifl, ö¤retmen norm kadrosu içerisinde
de¤erlendirilmifltir.

Bu durumu Personel Genel Müdürlü¤ünün
01.10.2002 tarih ve 92492 say›l› 79 nolu ge-
nelgesi de belirtmektedir. Bu genelgenin 2.
maddesi 3. f›kras›nda ;"Bilindi¤i gibi, bölüm
ve atölye flefleri, ilgi (a) Yönetmeli¤in 14 ün-
cü maddesi uyar›nca ö¤retmen kadrosu içinde
de¤erlendirilmektedir. Bu nedenle branfllar›na
uygun ders görevlerini fiili olarak yürütecek-
ler, ayn› zamanda bölüm veya atölye flefli¤i
görevinin gere¤ini de yerine getireceklerdir."
hükümleri yer almaktad›r. Fakat bu durum
657 say›l› kanunun 87. ve 90.maddelerine,
Anayasam›z›n 10. ve 18. maddelerine ayk›r›-
d›r. Çünkü memura ikinci bir görev verile-
mez, fakat ö¤retmenlere verilen idarecilik gö-
revleri bu kapsam d›fl›ndad›r. Ama ö¤retmene
idarecilik olarak ikinci görev verilirse üzerin-
deki di¤er görev al›n›r veya hafifletilir. Bu
konuda müdür yard›mc›lar›n› örnek göstere-
biliriz.

Müdür yard›mc›lar› ö¤retmenlik görevlerini
ek dersle ilgili esaslar›n 5. maddesi a bendine
göre 6 saat derse girerek yerine getirirler. Bö-
lüm flefleri ise ö¤retmen norm kadrosu içeri-
sinde de¤erlendirildiklerinden ek dersle ilgili
esaslar›n 5. maddesi b bendine göre 20 saat
derse girmek zorundad›rlar. Bölüm flefi göre-
vi içinde ek dersle ilgili esaslar›n 5. maddesi c
bendi 5. f›kras› hükümlerine göre 10 saat
planlama bak›m ve onar›m ad› alt›nda ücret
ödenir.

Bölüm flefi bu 10 saate atölyedeki tezgah ve
makinelerin bak›m ve onar›m›n› m› yapacak
yoksa kendisine yüklenilen 10 larca madde-
nin üzerindeki görevlerini mi gerçeklefltire-
cektir. Buradaki ikilem fludur: Bölüm flefine
ödenen bu 10 saatlik ücret makine bak›m ona-
r›m ücreti midir, yoksa bölümün yönetimi
için ödenen ücreti midir? E¤er bölüm yöneti-
mi için ödenen bir ücret ise bu 10 saatlik za-
man yeterli midir? O zaman makine ve tez-
gahlar›n bak›m ve onar›m›n› kimler yapacak-
t›r, e¤er makine ve tezgahlar›n bak›m ve ona-

r›m› için ödeniyorsa bölümün yönetim iflini
kim yapacakt›r. Mesleki teknik e¤itim yönet-
meli¤inin; 255. maddesine göre müdür yar-
d›mc›lar›na 14 görev verilirken,

bölüm fleflerine
260. madde gere¤ince 28 görev,
264. maddeyle de 27 görev,
265. maddeyle de 8 görev,
268. maddeyle de 9 görev verilmektedir.
Bölüm flefi hem bölümünü yöneten yönetici

ayn› zamanda da ö¤retmenlik yapmak zorun-
da olan ve toplam olarak 72 maddelik görevi
bulunan ve üzerinde milyarlarca malzemenin
zimmetli oldu¤u ayn› zamanda 30 saatin üze-
rinde bir ders yükü bulunan ve tutmas› gere-
ken bir sürü defter ve çizelgeleri bulunan, yö-
neticimi veya ö¤retmen mi oldu¤u belli olma-
yan fedakarca çal›flan bir milli e¤itim perso-
nelidir.

Müdür yard›mc›lar› ö¤retmenlik yükümlü-
lüklerini 6 saat derse girerek yerine getirirler.
Di¤er zamanlar›nda da okulun ifllerini yürü-
türler derse girmezler. Görevleri yaparken ge-
nel olarak di¤er müdür yard›mc›lar›yla görev
paylafl›m› yap›l›r ve bu görevleri daha da aza-
l›r.

Bölüm flefleri ise ö¤retmenlik yükümlülük-
lerini 20 saat derse girerek yerine getirirler.
Di¤er zamanlarda da yine ek dersle ilgili esas-
lar›n 6. maddesi c bendi hükümlerine göre de
20 saat zorunlu ek derse girmek zorundad›r-
lar.

Bölüm flefinin görevleri bak›m›ndan müdür
yard›mc›s›n›n görevlerinden çok daha fazla
görev ve sorumluluk üstlenen bölüm flefine
haks›zl›k yap›lmaktad›r.

Müdür yard›mc›lar›na norm kadro yönet-
meli¤ine göre müdür yard›mc›s› norm kadro-
su verilirken, Bölüm ve atölye flefleri, norm
kadro yönetmeli¤inin 14. maddesi uyar›nca
ö¤retmen norm kadrosu içerisinde de¤erlen-
dirilmektedir. ve bölüm flefi norm kadrosu ve-
rilmemektedir. fiefler ; Hem ö¤retmenlik ya-
pacaklard›r hem de ayn› zamanda bölüm veya
atölye flefli¤i görevinin gere¤ini de yerine ge-
tireceklerdir. Bu kifliler idarecimidir? yoksa
ö¤retmen mi? Belli de¤ildir. Bu kiflilerden na-
s›l verim al›nabilir, Bu kadar görev üzerinde
bulunan bir çal›flan›n verimli olmas› düflünü-
lemez.

Bugün atölyelerde yap›lacak ifller kendi ba-
fl›na yürümektedir. fieflerin hem derslere gir-
mesi hem de bölümü yönetmeye çal›flmas›
atölyelerde bafl› bozuklu¤a yol açmaktad›r
oysa her atölyenin bir flefi oldu¤u takdirde ifl-
ler tertip ve düzen içerisinde olaca¤›ndan
mesleki e¤itimden azami verim elde edilir.

Bölüm fleflerimizde yönetici s›fat›yla görev
yapt›klar›ndan üzerlerindeki ö¤retmenlik gö-
revleri de hafifletilmeli, müdür yard›mc›lar›
gibi de¤erlendirilmelidir. Ve endüstriyel tek-
nik ö¤retim yapan okullar›m›zdaki bölüm flef-
lerimize ö¤retmen norm kadrosundan ayr› ol-
mak üzere bölüm flefi norm kadrosu verilmeli
6 saat maafl karfl›l›¤› derse girerek maafl yü-
kümlülü¤ünü yerine getirmeli geri kalan za-
manlarda ücret karfl›l›¤› bölümün yönetim ifl-
lerini yerine getirmelidir.

Bölüm fleflerinin de müdür yard›mc›s› kate-
gorisi gibi de¤erlendirilip 6 saat maafl karfl›l›-
¤› derse girmesi geri kalan zamanlar›nda da
bölümü yönetmesi, bölümün malzeme al›m›-
n›, döner sermaye ifllemlerini temrinlik ifllem-
lerini takip etmesi teknolojik e¤itimde baflar›-
y› getirecektir. Bu sayede teknolojideki yeni
geliflmeler okullar›m›z adapte edilebilir. Tek-
nik okullar›m›z bu sayede geliflir.

Dolay›s›yla Bölüm fleflerinin de müdür yar-
d›mc›s› gibi de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
An›lan nedenlerle dava aç›lm›flt›r. Yönetmeli-
¤in ilgili maddelerin ve söz konusu bu idari
ifllemin iptali hakkaniyet gere¤idir.

Sonuç : Arz edilen ve say›n heyetinizce re-
sen görülecek nedenlerle hakl› davam›z›n ka-
bulü ile; Daval› idarenin 13/04/2005 tarihli
idari iflleminin iptaline, ifllemin dayana¤›n›
oluflturan Milli E¤itim Bakanl›¤›na Ba¤l›
Okul Ve Kurumlar›n Yönetici Ve Ö¤retmen-
lerinin Norm Kadrolar›na ‹liflkin Yönetmeli-
¤in 4.Maddesinin g, l, m, n bentleri ile ayn›
yönetmeli¤in 14. Maddesinin iptaline,ifllem
hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› verilme-
sine, yarg›lama vekalet ve sair tüm giderlerin
daval› kurumlar›n üzerinde b›rak›lmas›n› ve-
kaleten sayg›lar›mla arz ve talep ederim.

Davac› vekili
Av. Nihat K›l›ç

Türk E¤itim Sen Teknik Ö¤retimdeki Bölüm fieflerinin Haklar›na ‹liflkin Dava Açt›

Üniversiteler bilginin üretildi¤i, gelifltirildi-
¤i ve ö¤retildi¤i yap›c› ve yarat›c› ilim gücü
ile ülkeye ictimai, iktisadi ve teknik dina-
mizmin kazand›r›ld›¤›, kültürün gelifltirildi¤i
ve ülkenin ihtiyaç duydu¤u yüksek seviyeli
ayd›nlar›n yetifltirildi¤i ortamlard›r. Ça¤dafl
bir üniversitenin varl›¤›, evrensel niteli¤in
korunmas› ve her fleyden önce akademik
özgürlük ortam›n›n sa¤lanmas›na ba¤l›d›r.

AB’ye girme sürecini yaflayan, 21. yüzy›-
l›n geliflmelerine ayak uydurmaya çal›flan
ülkemizde, özgür düflünceyi yeflerten ve
bilim merkezi olmas› gereken üniversitele-
rimizin bu görevlerini yerine getirdi¤ini söy-
lemek zordur. Ülkemizde üniversiteler fa-
aliyet alanlar› kanunlarla çizilmifl, ne yap›p
yapmayaca¤› belirlenmifl kurumlard›r.

Geçmiflten günümüze her dönemde aka-
demik özgürlü¤ün aç›kça ve yo¤un bir bi-
çimde ihlal edildi¤i, tüm zamanlar boyunca
meslektafllar›na sahip ç›kmayan, onlar›n
u¤rat›ld›klar› haks›zl›klar› görmezden gelen
kurumlardan, ülke gelece¤i ad›na çok fley
beklemek gerçekçi olamaz .

Son y›llardaki yönetim anlay›fl› ve uygula-
malar› ile Ondokuz May›s Üniversitesi
olumsuz yönleri ile kamu oyunda ve bas›n-
da en çok yer alan kurum halini alm›flt›r.

Say›n Rektör, rektörlük seçimlerinde ken-
disini desteklemeyen yüze yak›n ö¤retim
eleman›n›n üniversiteden ayr›lmas›na ve
emekli olmas›na sebep olmufl, yüzün üze-
rindeki ö¤retim üyesinin akademik haklar›-
n› geciktirerek rahats›z etmifl , insanlar› ça-

l›flamaz hale getirmifltir. Son günlerde inat-
la sürdürülen kanunsuz uygulama ise dok-
toras›n› tamamlam›fl olan araflt›rma görev-
lilerinin görevlerine son verilmeye bafllan-
mas›d›r. Yetiflmifl ve alanlar›nda kendilerini
ispat etmifl insanlar›n üniversiteden uzak-
laflt›r›lmas› ülke aç›s›ndan da bilime vurul-
mufl bir darbedir. Bu akademisyenler 80
civar›nda olup; baz›lar›n›n doçent oldu¤u,
baz›lar›n›n Ondokuz May›s Üniversitesi’nin
koydu¤u atama kriterlerine göre profesör
kadrolar›na atanacak puanlar› oldu¤u, ayr›-
ca tamam›n›n yard›mc› doçent olabilecek
düzeyde olmas› dikkat çekicidir.

Malatya ‹nönü Üniversitesinde ise; dok-
tora ve yüksek lisans yapma baflar›s› gös-
teren araflt›rma görevlileri statüleri de¤iflti-
rilmek suretiyle iflsiz b›rak›lma tehdidi ile
karfl›karfl›yad›r.

2547 say›l› Yüksek Ö¤renim Kanununun
33/ a maddesine göre gerekli tüm koflullar›
sa¤layarak, en yüksek puan esas›na dayal›
olarak atanan araflt›rma görevlilerinden li-
sansüstü e¤itim yapma baflar›s›n› göste-
renler keyfi ve gayri hukuki olarak 50/d’ye
aktar›lm›flt›r.

Türkiye’nin AB ile bütünleflme sürecinde
“ fieffaf yönetim” ve “Temiz toplum” ala-
n›nda at›lan ad›mlara, demokratik hukuk
devleti olma yolundaki ilerlemeler “Huku-
kun üstünlü¤ü” prensiplerinin dünyan›n
bütün ülkelerinde kabul edildi¤i ve uygu-
land›¤› bir dönemde baz› üniversitelerimiz-
deki bu olumsuzluklar bütün üniversitelere

olan güven ve bak›fl aç›s›n› de¤ifltirmekte-
dir.

‹fl güvencesi olmayan, yar›n›n›n ne olaca-
¤›n› kestiremeyen, sürekli “sözleflmem ye-
nilenir mi”endiflesi tafl›yan, sabah kalkt›-
¤›nda “yar›n görev yerim neresi olur” tedir-
ginli¤inde olan akademisyen, idari perso-
nel ve üniversite çal›flanlar›ndan yeni icat-
lar, yeni bulufllar beklemek hayalcilikten
öteye geçemez.

Üniversite çal›flanlar›n›n, idari personelin
ve akademisyenlerin problemlerini çöz-
mek yerine “tayin ve atamalarla” u¤raflmak
ülkemize de üniversitelerimize de bilime de
vurulmufl bir darbeden baflka bir fley de¤il-
dir.

Biran önce üniversitelerimiz çal›flanlar›,
akademisyen ve idari personel ifl güvenci-
sine kavuflturulmal›, çal›flanlar hak ettikleri-
ni almal› ki sakin, problemsiz kafayla ülkesi
ve insanl›k yarar›na hay›rl› ifller yaps›n.

Tüm E¤itim Çal›flanlar›n›n problemlerinin
kalmad›¤›, herkesin makul isteklerinin yeri-
ne geldi¤i nice ö¤retim y›llar› dile¤iyle...

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mevzuat ve Toplu

Görüflme Sekreteri

ÜN‹VERS‹TELERDE NELER OLUYOR
Gönüllü kat›ld›k, biz bu oyuna

Ütmeyince, Avrupa’ya almazlar.
fiartlar›n›, de¤ifltirip boyuna,

Tutmay›nca, Avrupa’ya almazlar.
Alaca¤›z derler sizi s›raya

Uyarsan›z takvimdeki süreye,
Yüce de¤erleri, ucuz paraya

Satmay›nca Avrupa’ya almazlar.
Düflman bilip, askerimi ordumu,
Paylaflmazlar, sevincimi derdimi,
Bölük bölük edip güzel yurdumu,
Yutmay›nca Avrupa’ya almazlar.

Dikkat edin hele rumuzlara,
Yük sayarlar bizi, omuzlar›na,

Çoban edip çiftlik domuzlar›na,
Gütmeyince, Avrupa’ya almazlar.

Anlaflmalar›nda var gizli hile
Bilmezden geliriz, biz bile bile,
Köye, kente açsak birer kilise

Gitmeyince Avrupa’ya almazlar.
Ç›kard›lar, a¤›zlardan baklay›,

Terk etmezler, bize farkl› bakmay›,
Noktal› harflerden, imi, noktay›,
Atmay›nca Avrupa’ya almazlar.
Onlar, kendin döver, bizi karalar.

Eflelenir, ba¤r›mdaki yaralar,
Örf, adetler, gelenekler, töreler,

Bitmeyince Avrupa’ya almazlar.
Çal›flt›k, gösterdik, bunca gayreti.
Yanl› kararlara etmem hayreti,
Bu birli¤e son bafl vuran devleti,

Katmay›nca, Avrupa’ya almazlar.
ELEM‹, çok aç›k söyler sözünü,
Bize karfl› oynar onlar kozunu,
Bizim ülkemizde AB hazz›n›,

Tatmay›nca Avrupa’ya almazlar.
ADANA

‹brahim Pataz

AB’YE
ALMAZLAR
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Çanakkale fiubesi Biga Temsil-
cili¤i üyesi Hulusi AK, Çanakkale

fiehitleri tan›t›m ve Araflt›rma
Derne¤i’nin düzenledi¤i faaliyette,

büyükler kategorisi fliir yar›flmas›nda
birinci oldu.

‹flte AK’› birincili¤e tafl›yan fliir:

B‹LMEK GEREK

fianl› Çanakkale denince,
fiehit diyar›n bilmek gerek.
Niçin “geçilmez!” denmifl sizce,
Destan›m› hissetmek gerek.

Nusrat’la Yüzbafl› Hakk›’y›
Kutlu yirmialt› may›n›,
fiehit Elliyedinci Alay›
Unutmay›p, yadetmek gerek.

Bo¤az› dar eden gülleyi,
Kald›r›p atan Seyit’imi
Yahya Çavufl, altm›flüç neferimi
Ruhlar›n› fladetmek gerek.

Çeli¤e karfl› kemi¤in etin,
Haçl›lara karfl› hilalin
‹flgale karfl› direncin
Savafl›d›r bu; bilmek gerek.

KUR’AN elde, Tekbir dildeymifl,
Yenilmez armada yenilmifl
Savafl de¤il sanki mahflermifl,
fiuheday› düflünmek gerek.

T›bbiyeli genç fidanlar›m
P›r›l p›r›l mülaz›mlar›m
S›rtlana karfl› mazlumlar›m
HAKK’a yürümüfl, bilmek gerek.

Kurfluna gö¤sün siper eden,
Yurt için kendin düflünmeyen
ALLAH’tan flehitlik dileyen
Kahramanlar›, bilmek gerek.

AKÇANLI-HULUS‹ AK

II. Dünya Savafl›'n›n sona ermesinin 60'›nc› y›l›n› kutla-
yan dünya devletleri, bir tür 'yans›tma mekanizmas›' güde-
rek kendi tarihlerini örtbas etmektedir. Bilindi¤i üzere 8
May›s 1945'te Frans›z ordusu Setif ve Guelma kentlerinde
ba¤›ms›zl›k isteyen halk› sindirmek için kara ve hava ope-
rasyonlar› düzenlemifl ve olaylarda binlerce Cezayirli haya-
t›n› kaybetmifltir.

Geçti¤imiz günlerde, Cezayir Devlet Baflkan› Abdülaziz
Buteflika, Fransa yönetimine "1945'te Cezayir topraklar›n-
da yapt›¤›n›z katliam› kabul edin" ça¤r›s›nda bulunmufltur.
Soyk›r›m yöntemleri uygulayarak binlerce kiflinin ölümün-
den sorumlu olan Fransa, bu vahflet politikas›n› en az›ndan
madden ödeyerek telafi etmek zorundad›r.

Demokrasi ve insan haklar›na verdi¤i de¤erle övünen bir
Avrupa ülkesinin kendi geçmifliyle hesaplaflarak, yaflatt›¤›
ac›lar›n en az›ndan 'özrünü dileme' imkan› hala geçerlidir.

Soyk›r›m baflka, isyan bast›rmak baflkad›r.
Kendi kara tarihini örtbas etme yoluna giden Fransa, bu-

gün ülkemiz üzerine Ermeni soyk›r›m› iddias›yla gelmekte-
dir. 'Dinime laf eden Müslüman Olsa' atasözünü aratmaya-
cak bu sald›r›n›n bafl›n› çeken Fransa, uygulad›¤› 'soyk›r›m
yöntemi' ile 'isyan bast›rma' yöntemini birbiriyle kar›flt›r-
maktad›r. Zaman›n flartlar›na uygun olarak, ak›lc› politik
ad›mlarla al›nan tehcir karar›, Ermenileri katletme yani soy-
k›r›m yönteminden çok farkl›d›r.

Bat›l› ülkelerin az geliflmifl veya geliflmekte olan ülkelere
kendi tarihi suçlar›n› mal etme giriflimiyle karfl› karfl›yay›z.
Türkiye'nin AB üyeli¤inin hararetli tart›flmalar›n›n yap›ld›¤›
Fransa'da, sözde Ermeni soyk›r›m›n›n gündeme getirilerek
ülkemize bu taleplerle gelinmesi, bat›l› devletlerin klasik
sömürgeci anlay›fl›d›r.

Fransa, Cezayir ile Ermenileri ayn› kefede de¤erlendire-
rek Cezayir halk›na yapt›¤› soyk›r›mdan s›yr›lamaz. Ger-
çekten insan haklar›na sayg›lar› varsa, 1.5 Milyon Cezayirli
katlinden ötürü utanç duyuyorsa, Cezayir halk›ndan derhal
özür dilemelidir. Osmanl›'dan miras olan Türkiye Cumhuri-
yeti, tarihiyle bar›fl›kt›r ve dünya kamuoyuna karfl› aln›
aç›kt›r. Türk milleti geçmifline utanmadan bakabilmektedir.
Ancak, Fransa için ayn› iddiada bulunmak mümkün de¤il-
dir.

Türk E¤itim-Sen olarak, Cezayir'in bu hakl› talebini des-
teklemekteyiz. Öte yandan, Cezayir ile tarihi ba¤lar›m›z›n
varl›¤› unutulmamal›d›r. Tarihi ba¤lar›m›z› TBMM de
unutmamal›d›r ve Fransa'n›n bu ülkeye yapt›¤› soyk›r›m› bir
an evvel dünya gündemine tafl›mal›d›r. Türkiye, Fransa'n›n
soyk›r›m politikas›n› kabul etti¤ine dair an›tlar infla etmeli
ve tüm dünya kamuoyuna bu an›tlar› iffla etmelidir.

Tarih; katliamlar›, yap›lan soyk›r›mlar› unutmayacakt›r.
Sivil toplum kurulufllar› milletlerin yaflad›¤› ezalar›, haks›z-
l›klar› dünya kamuoyuna unutturmamakla yükümlüdür".

kendi tarihiyle yüzleflmelidir…
FRANSAFRANSA

Ad›yaman’da 
örnek 

davran›fl
Türk Egitim-Sen

Ad›yaman fiubes›
üyelerinden merkez
Millik Köyü ‹lkö¤re-
tim Okulu ögretmen›
Mehmet Ali Karatafl
herkese örnek ola-
bilecek bir davran›fl
sergiliyor.Üyemiz
her ay k›z çocuklar›
için Ad›yaman’dan
bayan kuaför götür-
erek k›z ö¤rencilerin
saç trafllar›n›
yapt›r›rken, erkek
ö¤rencilerin saçlar›n›
da  kendisi trafl ediy-
or. ‹flte Türk E¤itim-
Sen’li fedakar ve
herkesin takdirini
kazanm›fl çal›flkan
bir ö¤retmen üyem-
izi tebrik ediyor
çal›flmalar›nda
baflar›lar diliyoruz.

“Kusurumuz ne kadar çoksa,
O kadar kusur arar›z.”
Cenap fiahabettin

Sivil toplum örgütleri her zaman birkaç
idealist önderin s›rt›nda ilerlemifl ve güç
bulmufltur. Her türlü riski alan, hiçbir karfl›-
l›k beklemeden sadece inand›¤› için müca-
dele eden bu insanlar›n say›s› maalesef o
kadar azd›r ki, bu yüzden de  ülkemizin
geliflmifllik göstergelerinden biri olan sivil
inisiyatifin durumu iç ac›c› de¤ildir.

Say›lar› oldukça k›t olan, bir çok il-
de iki elin parmaklar›ndan bile az olan,
beklide toplumumuzun mutlulu¤unun önü-
nü açabilecek bu mücadeleci, fedakar,
idealist ve elit insanlar›m›z›n k›ymetini ne
kadar biliyoruz acaba? Bunu de¤erlendir-
mek için baz› sorular soral›m. Mesela;

∑ Bu fedakar ve üretken insanlar›n ald›k-
lar› riskin kaçta kaç›n› almaya cesaretiniz
vard›r sizce? 

∑ Sizler iflinizin d›fl›nda ailenizle, eflinizle,
dostunuzla hoflça vakit geçirdi¤iniz anlar-
da, bu insanlar›n özel hayatlar›ndan, mad-
diyatlar›ndan, evlerinden, çocuklar›ndan,
aile hayatlar›ndan yapt›klar› fedakarl›¤›n ne
kadar›n› yapmaya gücünüz vard›r hiç dü-
flündünüz mü? 

∑ Bu insanlar›n bir günü, bir haftas›, bir
ay› nas›l geçiyordur kendi yaflant›n›zla hiç
k›yaslad›n›z m›?

∑ Acaba her gün kaç kiflinin derdiyle
dertlenip çözümü için u¤rafl›yorlard›r veya
toplumun genelinin sorunlar›n› kendi soru-
nu bilip zihnen kafa patlat›p, bedenen e-

mek sarf ediyorlard›r? 
∑ Hep onlardan bir fleyler istendi¤inin,

onlar›nsa kimseden bir fley talep etmeden
bu isteklerin karfl›lanmas› için u¤raflt›klar›-
n›n fark›nda m›s›n›z? 

∑ En ufak as›k surat› veya yorgunluk
emaresini hiç yak›flt›ramad›¤›n›z bu insan-
lar›n da sizler gibi duygular› oldu¤unu, siz-
ler gibi özel sorumluluklar› oldu¤unu, psi-
kolojileri oldu¤unu hiç hat›rlad›n›z m›? 

∑ Tafl›d›klar› misyonun, sorumlulu¤un
a¤›rl›¤›n› hiç tartt›n›z m›? 

∑ Toplumun genelini ilgilendiren herhan-
gi bir konu için bedel ödemeyi  göze al›p o
bedeli ödedi¤iniz oldu mu hiç?

∑ Bu insanlar›n da evlerine ekmek götür-
mek için sizin ifliniz gibi bir iflleri oldu¤u ve
sizden farkl› olarak hiçbir menfaatleri ol-
mad›¤› halde bir sivil örgüt mücadelesi için
art› mesai verdi¤i hiç akl›n›za geldi mi?

Bu sorular› ço¤altmak mümkün. Cevap-
lar›n› samimi ve dürüstçe verdi¤imizde eli-
mizde k›t olana bu insan kayna¤›n›n öne-
minin ve de¤erinin fark›na varabiliriz an-
cak. 

U¤rafllar› sebebiyle hep göz önünde
olan, hepimizin tan›d›¤› bu insanlar soh-
betlerde konu kayna¤› olurlar ço¤unlukla.
Çünkü onlar hak mücadelesi verirken bir-
çok kifli ve fler odaklar›n›n menfaatlerine
de dokunmufllard›r mutlaka. Onlar› ac›ma-
s›zca elefltirmekten garip bir keyif alan,
kendince her fleyi bildi¤ini sanan insanlara

da oldukça s›k rastlan›r. Haklar›nda isnat,
iftira ve g›ybet edenler, küçümseyenler
olur s›kl›kla. Üstelik herkesle her konuyu
müzakereye aç›k olan bu sivil toplum ör-
gütçüsü insanlar›n yüzüne söyleyemedik-
lerini, arkas›ndan abartarak konuflan ve
bunu ad›na da “elefltiri” diyebilen, kiflili¤i
geliflmemifl birçok flah›s›n varl›¤› da bir va-
k›ad›r. Bu küçük hesaplar peflinde olan ve-
ya kiflilik sorunlu flah›slar genellikle “diyor-
lar”, “söylüyorlar”, “görmüfller” gibi keli-
melerle, olaylar› çarp›tarak, uydurduklar›n›n
kendisinden ç›kt›¤›n›n belli olmas›ndan
korkarak konuflurlar. 

Bir rahmetli liderimiz “Dedi kodu, g›ybet
ve iftira hastal›¤› Türk milletine Bizans’tan
geçmifl ve oradan miras kalm›flt›r” demiflti.
Kesinlikle yerinde ve  do¤ru bir teflhis.

Sivil toplum örgütleri ve yöneticilerinin
elefltirilmesi son derce do¤al ve gereklidir.
Fakat elefltiri yap›c› de¤ilse y›k›m getirir,
çözüm önerisi yoksa dedikodudan öte gi-
demez, kayna¤› belli de¤ilse veya konu-
nun muhataplar›yla neden-sonuç iliflkisi
fleklinde ve alenen yap›lm›yorsa art niyetli-
dir 

Bir toplumun geliflmesi ve mutlulu¤u,
kuvvetler ayr›l›¤› prensibinin, yani yasama,
yürütme ve denetim mekanizmas›n›n sa¤-
l›kl› çal›flmas›na ba¤l›d›r. ‹flte sivil toplum
örgütleri bu nedenle geliflmifl toplumlarda
denetim mekanizmas›n›n vazgeçilmez un-
surudur. Bu örgütlerin geliflmesi için mü-

cadele veren
modern ça-
¤›n kahra-
manlar›na sa-
hip ç›kma-
mak, y›prat-
mak “baltay›
dizimize de¤il
kafam›za vur-
mak” la efl
anlaml›d›r. Bu
kahramanlar
sendika, der-
nek, vak›f vb.
sivil toplum
örgütlerinde (milli nitelikli olanlar) mücadele
vermeye devam etmekteler her fleye ra¤-
men.

‹yi ki varlar. Ya onlar olmasayd›? Bu ifli
bir yapan bulunur muydu sizce? Mesela
siz yapar m›yd›n›z bu insanlar›n yapt›¤›n›?
Her fleyden fedakarl›k yapar m›yd›n›z, za-
man ve emek harcayarak mücadele eder
miydiniz onlar gibi?

Modern ça¤›m›z›n kahramanlar› flunu hiç
unutmamal›d›r;  “‹dealleri için derin orman-
larda yolculuk edenlerin ayaklar›nda çakal-
lar›n difl izleri olacakt›r.”

Allah iflinizi kolay, yolunuzu aç›k etsin,
selam olsun sizlere…

Mustafa KIZIKLI
Genel Teflkilatland›rma Sekreteri

MODERN ÇA⁄IN KAHRAMALARI
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VEFAT ve BAfiSA⁄LI⁄IDO⁄UMLAR
1- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Neza-
hat Bilge TURGUT’un babas› vefat et-
mifltir.
2-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Emine
Yelda ÖZDEM‹R’in babas› vefat etmifltir.
3-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Semra
Sevgi AYAS’›n halas› vefat etmifltir.
4-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Cahit
KÜTÜK’ün day›s› vefat etmifltir.
5-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Esin
KAÇIRANLAR’›n babas› vefat etmifltir.
6-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Seda
AKI’n›n kardefli vefat etmifltir.
7-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Hamza
AYDIN’›n babas› vefat etmifltir.
8- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Sinan
MESTA’n›n annesi vefat etmifltir.
9-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Osman
MESTA’n›n annesi vefat etmifltir.
10- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Ali
BAZ’›n kay›nvalidesi vefat etmifltir.
11-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden
Halide BAZ’›n annesi vefat etmifltir.
12-Adana 1 Nolu fiube üyelerinden
Cumali KIZIL’›n kay›npederi vefat
etmifltir.
13-Ankara 1 Nolu fiubesi ODTÜ temsil-
cimiz Saadettin ERTÜRK vefat etmifltir.
14-Ankara 1 Nolu fiube üyelerinden Dur-
sun KOL’un k›z› vefat etmifltir.
15-Ankara 2 nolu flube üyelerinden Hülya
Türkmen GÜVENCE’nin ye¤eni vefat et-
mifltir.
16-Ankara 2 nolu flube üyelerinden Ali
KURT’un babas› vefat etmifltir.
17-Ankara 2 Nolu fiube üyelerinden ‹lha-
mi SAZAK’›n ye¤eni vefat etmifltir.
18-Antalya 1 nolu flube üyelerinden
Habibe GENÇ’in babas› vefat etmifltir.
19-Antalya 1 nolu flube üyelerinden Re-
cep YILMAZ’›n kardefli vefat etmifltir.
20-Antalya 1 nolu flube üyelerinden ‹rfan
L‹MONCU’nun annesi vefat etmifltir.
21- Antalya 1 nolu flube üyelerinden Ali
BOZYEL’in k›z kardefli vefat etmifltir.
22- Antalya 1 nolu flube üyelerinden Hay-
ati TAfiÇI’n›n day›s› vefat etmifltir.
23- Amasya flubesi üyelerinden Kubilay
ÇA⁄LAR’›n kay›npederi vefat etmifltir.
24- Amasya flubesi üyelerinden Hüseyin
TET‹K’in enifltesi vefat etmifltir.
25- Amasya flubesi üyelerinden Mustafa
CANTEK‹N’in kay›npederi vefat etmifltir.
26- Amasya flubesi üyelerinden Ayhan
AYDO⁄AN’›n babas› vefat etmifltir.
27-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden
Mustafa GÜVERC‹N’in babas› vefat et-
mifltir.
28-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden Ali
BEKTAfi’›n annesi vefat etmifltir.
29-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden Halil
‹brahim GÜNEfi’in annesi vefat etmifltir.
30-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden Ahmet
USLU’nun abisi vefat etmifltir.
31-Bursa 2 Nolu flube üyelerinden Erdinç
GÖK’ün annesi vefat etmifltir.
32-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden
Mustafa AKÇAY’›n annesi vefat etmifltir.
33-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden
Mevlüt AKBABA’n›n annesi vefat
etmifltir.
34-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden Yasin
fiAH‹N’in kay›nvalidesi vefat etmifltir.
35-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden Ahmet
Atilla KAYA’n›n amcas› vefat etmifltir.
36-Bolu flubesi üyelerinden Sabahattin
AYDO⁄AN’›n annesi vefat etmifltir.
37-Bolu flubesi üyelerinden Mustafa
HARBACI’n›n annesi vefat etmifltir.
38-Bitlis fiubesi üyelerinden Ali GÜLLÜ-
TAZE’nin babas› vefat etmifltir.
39-Bitlis fiubesi üyelerinden Osman
TAfiKIN’›n babas› vefat etmifltir.
40-Erzincan flubesi üyelerinden Dilaver
AYAN’›n a¤abeyi vefat etmifltir.
41-Kastamonu flubesi Daday ‹lçe Temsil-
cimiz Hadi KÜTAHYALI’n›n o¤lu vefat
etmifltir.

42-Kastamonu flubesi üyelerinden Ekrem
DEM‹RBAfi’›n kardefli vefat etmifltir.
43-Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden
Mustafa MARAfiLI’n›n babas› vefat et-
mifltir.
44-Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden
Mustafa HAKTAN’›n babas› vefat
etmifltir.
45-Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Celal
ÜZÜM’ün abisi vefat etmifltir.
46-Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Ke-
mal ALTINOK’un annesi vefat etmifltir.
47-Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Cav-
it TOSUN’un babas› vefat etmifltir.
48-Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Gül-
iz ÖZSOY’un dedesi vefat etmifltir.
49- Kocaeli flubesi üyelerinden Mehmet
TÜRK’ün day›s› vefat etmifltir.
50-Kocaeli flubesi üyelerinden ‹shak Cahit
OK’un annesi vefat etmifltir.
51-Kocaeli flubesi üyelerinden Abdurrah-
man AKGÜL’ün annesi vefat etmifltir.
52- Kocaeli flubesi üyelerinde Halim
DE⁄ER’in halas› vefat etmifltir.
53- Kocaeli flubesi üyelerinden Salih
ATA’n›n babas› vefat etmifltir.
54- Kocaeli flubesi üyelerinden Cahit
ÇAKMAK’›n kay›npederi vefat etmifltir.
55- Kocaeli flubesi üyelerinden Yaflar
GÜL’ün annesi vefat etmifltir.
56- Kocaeli flubesi üyelerinden Delal AL-
TUN’un kay›npederi vefat etmifltir.
57- Konya 1 Nolu fiube üyelerinden Hik-
met KAPÇI’n›n babas› vefat etmifltir.
58- Konya 1 Nolu fiube üyelerinden
Mehmet KOÇ’un babas› vefat etmifltir.
59- Konya 1 Nolu fiube üyelerinden
Hüseyin ECEV‹T ‘in annesi vefat
etmifltir.
60-Kilis Temsilcimiz Ayd›n YAVUZ-
CAN’›n babas› vefat etmifltir.
61- Nevflehir flubesi Ürgüp Temsilcili¤i
üyelerinden Hasan FINDIKLI’n›n yengesi
vefat etmifltir.
62-Nevflehir fiubesi üyelerinden Serdal
K‹fi‹’nin amcas› vefat etmifltir.
63-Nevflehir fiubesi üyelerinden Ergün
SAYGILI’n›n annesi vefat etmifltir.
64- ‹zmir 3 nolu flube üyelerinden Celil
AYYILDIZ’ ›n annesi vefat etmifltir.
65- Ordu fiubesi üyelerinden Mehmet
GÜLERCE’nin babas› vefat etmifltir.
66- Ordu fiubesi üyelerinden Özkan
KIYA⁄’›n babas› vefat etmifltir.
67- Ordu flubesi üyelerinden Emek KIL-
IÇKAYA’n›n babas› vefat etmifltir.
68- Tokat fiubesi üyelerinden Hasan
ÇAKIR’›n babas› vefat etmifltir.
69-Tokat fiubesi üyelerinden Ahmet
YETK‹N’in babas› vefat etmifltir.
70-Tokat fiubesi üyelerinden Atay
K‹PEC‹’nin babas› vefat etmifltir.
71- Sivas flube baflkan› Musa AKKAfi’›n
kay›nvalidesi vefat etmifltir.
72-Samsun flubesi Bafra Temsilcili¤i
üyelerinden Tahsin GÜLER vefat
etmifltir.
73- K›r›kkale flubesi üyelerinden Hülya
CEYLAN’›n babas› vefat etmifltir.
74- K›r›kkale flubesi üyelerinden Meryem
KONAKÇI’n›n ye¤eni vefat etmifltir.
75- K›r›kkale flubesi üyelerinden Yahya
ERBULUT’un büyükannesi vefat etmifl-
tir.
76- K›r›kkale flubesi üyelerinden Arslan
CANSU’nun o¤lu vefat etmifltir.
77- K›r›kkale flubesi üyelerinden Mustafa
ÜNSAL’IN annesi vefat etmifltir.
78- K›r›kkale flubesi üyelerinden ‹rfan
A⁄RI’n›n annesi vefat etmifltir.
79- K›r›kkale flubesi üyelerinden Osman
ÖZDEM‹R’in babas› vefat etmifltir.
80-Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Ra-
mazan BAYRAM ‘›n babas› vefat
etmifltir.

1- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Mehmet
ÇOLAKO⁄LU’nun k›z› olmufltur.
2- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Muaffak
KARA’n›n o¤lu olmufltur.
3- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Nizamet-
tin-Sema AKTAfi’›n k›z› olmufltur.
4- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Bekir
GED‹K’in o¤lu olmufltur.
5- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Hakan-
Fatma YILMAZ’›n o¤lu olmufltur.
6- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Galip
Erol DEM‹R’in k›z› olmufltur.
7- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Muhsin
ÖZKALE’nin o¤lu olmufltur.
8- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Osman-
fiengül KÜÇÜK’ün o¤lu olmufltur.
9- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Sultan
SARIBAfi’›n o¤lu olmufltur.
10- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Süreyya
ÜRÜN’ün o¤lu olmufltur.
11-Ankara 1 Nolu fiube üyelerinden Yüksel
AYTAÇ’›n o¤lu olmufltur.
12- Ankara 1 Nolu fiube üyelerinden Talat
DO⁄AN’›n o¤lu olmufltur.
13- Antalya 1 nolu fiube üyelerinden Yücel
ÇET‹NER’in k›z› olmufltur.
14-Antalya 1 nolu fiube Kumluca Temsici-
miz Hakk› ÖZER’in o¤lu olmufltur.
15-Antalya 1 nolu fiube üyelerinden Özlem
ATA⁄AN’›n o¤lu olmufltur.
16-Antalya 1 nolu fiube üyelerinden Mustafa
AK’›n çocu¤u olmufltur.
17-Antalya 1 nolu fiube üyelerinden Rama-
zan MECEK’in o¤lu olmufltur.
18-Antalya 1 nolu fiube üyelerinden ‹smail
ÖZARSLAN’›n k›z› olmufltur.
19- Antalya 1 nolu fiube üyelerinden Dudu
Batak ARSLAN’›n çocu¤u olmufltur.
20- Antalya 1 nolu fiube üyelerinden Kaz›m
BENL‹’nin ikiz çocuklar› olmufltur.
21- Amasya fiubesi üyelerinden Serdar ÜR-
GÜPLÜ’nün o¤lu olmufltur.
22-Bursa 2 Nolu fiube ‹flyeri temsilcilerin-
den Birol KEPKE’nin o¤lu olmufltur.
23-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden Hatice
KALPINAR’›n k›z› olmufltur.
24-Bursa 2 Nolu fiube üyelerinden ‹brahim
KADIO⁄LU’nun k›z› olmufltur.
25-Bolu fiubesi Denetleme Kurulu üyelerin-
den Hüsnü YAMAN’›n k›z› olmufltur.
26-Çanakkale fiubesi Çan Temsilcili¤i üye-
lerinden K. Tolga ER’in o¤lu olmufltur.
27-Çanakkale fiubesi Çan Temsilcili¤i üye-
lerinden Muhammer ULUS’un k›z› olmufl-
tur.
28-Denizli fiubesi Tavas ‹lçe Temsilcili¤i
üyelerinden Duran HAYDAR’›n çocu¤u ol-
mufltur.
29-Denizli fiubesi Güney ‹lçesi üyelerinden
Veysel- Gülay ailesinin k›z› olmufltur.
30- Denizli fiubesi Güney ilçesi üyelerinden
Kemal-Müzeher VURALER’in o¤lu olmufl-
tur.
31-Denizli fiubesi Güney ilçesi üyelerinden
fierif-Hülya DUMAN’›n k›z› olmufltur.
32-Denizli fiubesi Tavas ‹lçe Temsilcimizin
çocu¤u olmufltur.
33-Denizli fiubesi Güney ‹lçesi Teflkilatlan-
d›rma Sekreteri Veysel-Gülay CANSE-
VER’in k›z› olmufltur.
34-Denizli fiubesi Güney ‹lçesi üyelerinden
Volkan BOZKURT’un k›z› olmufltur.
35-Ordu fiubesi üyelerinden Cebrail YILDI-
RIM’›n çocu¤u olmufltur.
36-Ordu fiubesi üyelerinden Yalç›n PER-
Ç‹N’in o¤lu olmufltur.
37-Ordu fiubesi üyelerinden Nemci AL-
PER’in o¤lu olmufltur.
38-Ordu fiubesi Fatsa temsilcili¤i üyelerin-
den Ersin CAMCI’ n›n çocu¤u olmufltur.
39- Kastamonu fiube Baflkan› Nedim AFA-
CAN’›n k›z› olmufltur.
40- Kastamonu fiubesi Mali Sekreteri Ay-
han AVAO⁄LU’nun o¤lu olmufltur.
41- Kastamonu fiubesi Teflkilatland›rma
Sekreteri Halit ÖZDEN’in k›z› olmufltur.
42- Kastamonu fiubesi üyelerinden Emel

Gömeç D‹LEKÇ‹’nin çocu¤u olmufltur.
43- Kastamonu fiubesi üyelerinden Mehmet
YÜKSEK’in çocu¤u olmufltur.
44- Kastamonu fiubesi üyelerinden Nezahat
Ç‹ÇEK’in çocu¤u olmufltur.
45- Kastamonu fiubesi üyelerinden Zeki
KARKACIO⁄LU’nun çocu¤u olmufltur.
46- Kastamonu fiubesi üyelerinden Ali
CANRUH’un çocu¤u olmufltur.
47- Kastamonu fiubesi üyelerinden Lokman
UZUNÇAKMAK’›n çocu¤u olmufltur.
48- Kastamonu fiubesi üyelerinden Nail fiA-
H‹N’in çocu¤u olmufltur.
49- Kastamonu fiubesi üyelerinden Ahmet
UÇAR’›n çocu¤u olmufltur.
50- Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Ayhan
ÇAY’›n o¤lu olmufltur.
51- Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Sinan
ÖZBEK’in o¤lu olmufltur.
52- Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Nurten
ÇALIfiIR’›n o¤lu olmufltur.
53- Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Veysel
SELÇ‹N’in k›z› olmufltur.
54- Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Cuma
‹NCE’nin k›z› olmufltur.
55- Kayseri 2 Nolu fiube üyelerinden Yener
KAYNAR’›n o¤lu olmufltur.
56- Kocaeli fiubesi üyelerinden ‹smail B‹L-
D‹K’in o¤lu olmufltur.
57- Kocaeli fiubesi üyelerinden Yeter Cen-
giz YAVAfi’›n o¤lu olmufltur.
58- Kocaeli fiubesi üyelerinden Sadriye
ATALAY’›n k›z› olmufltur.
59- Kocaeli fiubesi üyelerinden Metin-Gül-
can ÖZEL’in k›zlar› olmufltur.
60- Kocaeli fiubesi üyelerinden ‹brahim
YILDIRIM’›n o¤lu olmufltur.
61- Kocaeli fiubesi üyelerinden Murat S‹PA-
H‹O⁄LU’nun k›z› olmufltur.
62- Konya 1 Nolu fiube üyelerinden Meh-
met- Özlem CENNET’in o¤lu olmufltur.
63- Konya 1 Nolu fiube üyelerinden Meh-
met Ç‹FTÇ‹’nin o¤lu olmufltur.
64- Konya 1 Nolu fiube üyelerinden Ömer
BAYRAM’›n o¤lu olmufltur.
65- Kütahya fiubesi üyelerinden fierife-Ah-
met ÖZ’ün k›z› olmufltur.
66- Kütahya fiubesi üyelerinden Mahmut
ÇEL‹KDEM‹R’in k›z› olmufltur.
67- Kütahya fiubesi üyelerinden Nesrin- Ka-
mil fiENAY’›n o¤lu olmufltur.
68- Kütahya fiubesi üyelerinden Tülin-Meh-
met GÖL çiftinin o¤lu olmufltur.
69- Kütahya fiubesi Gediz Temsilcili¤i üye-
lerinden Gökhan-fiehri BAYRAM çiftinin
o¤ullar› olmufltur.
70- Kütahya fiubesi Gediz Temsilcili¤i üye-
lerinden Ali ÇOLAK’›n k›z› olmufltur.
71- Kütahya fiubesi Gediz Temsilcili¤i üye-
lerinden Tuncer ALSOLAK’›n o¤lu olmufl-
tur.
72- Kütahya fiubesi Gediz Temsilcili¤i üye-
lerinden fienol AYGÜN’ün k›z› olmufltur.
73- Kütahya fiubesi Gediz Temsilcili¤i üye-
lerinden Ahmet CENG‹Z’in o¤lu olmufltur.
74- ‹zmir 3 Nolu fiube üyelerinden Kemal
NAMLI’n›n k›z› olmufltur.
75- ‹zmir 3 Nolu fiube üyelerinden fiengül
ÇOBAN’ ›n o¤lu olmufltur.
76- Nevflehir fiubesi üyelerinden Serap
ACAR’›n k›z› olmufltur.
77- Tokat fiubesi üyelerinden Arslan fiA-
H‹N’in k›z› olmufltur.
78- K›r›kkale flubesi üyelerinden Ahmet
YAMANEL’in k›z› olmufltur.
79- K›r›kkale flubesi üyelerinden Evren-Ta-
ner ÖZKAN’›n k›z› olmufltur.
80- K›r›kkale flubesi üyelerinden Atilla AL-
TUN’un o¤lu olmufltur.
81-K›r›kkale flubesi üyelerinden Sezai TAfi-
DEM‹R’in o¤lu olmufltur.
82. Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Mustafa ERSÖZ’ün torunu olmufltur
83. Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Ah-
met ALIÇ’›n torunu olmufltur

EVLENENLER
1- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Besim KURAR evlenmifltir.
2- Adana 1 Nolu fiube üyelerinden Fahriye BÜLBÜL evlenmifltir.
3- Antalya 1 Nolu fiube üyelerinden Kuntay YETK‹N evlenmifltir.
4- Bolu fiubesi üyelerinden Recai fiENL‹K’in o¤lu evlenmifltir.
5- Bolu fiubesi üyelerinden Hurflit BAYRAKTAR’›n o¤lu evlenmifltir.
6- Kastamonu fiubesi Do¤anyurt ‹lçe Temsilcimiz Yasin MUTLU evlenmifltir.
7- Kastamonu fiubesi üyelerinden Serkan ÇEL‹K evlenmifltir.
8- K›r›kkale flubesi üyelerinden Hasan DOYMAZ’›n k›z› evlenmifltir.



sayfa

8 AYDAN 12 AYA KADAR VADE FARKSIZ TAKS‹T ‹MKANI
ÜYELER‹M‹ZE ÖZEL TAT‹L ‹MKANI
KEF‹LS‹Z...

Pansiyon/ HERfiEY DAH‹L

May›s-Ekim

Haziran-Eylül

Temmuz-A¤ustos

Alanya Metro Suit Otel    Bölge/Alanya

Di¤er Otellerimiz;

‹ki Kiflilik Odada Kifli Bafl› Tek Kiflilik Oda Ekstra Yatak

40 YTL

40 YTL

49 YTL

60 YTL

60 YTL

73.5 YTL

32 YTL

32 YTL

39.2 YTL

Pansiyon/ HERfiEY DAH‹L

May›s-Ekim

Haziran-Eylül

Temmuz-A¤ustos

Okaliptus Tatil Köyü      Bölge/Didim

‹ki Kiflilik Odada Kifli Bafl› Tek Kiflilik Oda Ekstra Yatak

40 YTL

48 YTL

65 YTL

YOK

YOK

YOK

40 YTL

48 YTL

65 YTL

Pansiyon/ Tam Pansiyon

May›s-Ekim

Haziran-Eylül

Temmuz-A¤ustos

Verano Otel/3 ∞ Bölge/Marmaris-Kumlubük
‹ki Kiflilik Odada Kifli Bafl› Tek Kiflilik Oda Ekstra Yatak

35 YTL

45 YTL

50 YTL

52.5 YTL

67.5 YTL

75 YTL

27 YTL

34 YTL

40 YTL

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN / ANR‹ TUR‹ZM ‹fi B‹RL‹⁄‹ ‹LE
Üyelerimizin baflvuru esnas›nda ba¤l› bulunduklar› flube ismini ve üye numaralar›n› belirtmeleri gereklidir

Rezervasyon için: 0 312 442 97 97 anritour@yahoo.com Diger tesisler için bizi araman›z› rica ederim.

Tüm tesislerde 0-6 yafl ücretsiz, 7-12 yafl % 50 indirimli

OTEL ADI STATÜ BÖLGE PANS HAZ‹RAN TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL
Poyraz Otel 3∞ Fethiye HD 45 YTL 59 YTL 59 YTL 45 YTL
Çidihan Otel 3∞ Kufladas› YP 40 YTL 50 YTL 50 YTL 40 YTL
Turmen Otel 4∞ Gümbet HD 60 YTL 75 YTL 75 YTL 60 YTL
Longomai 4∞ Türkbükü HD 50 YTL 65 YTL 65 YTL 50 YTL
Farmas Beach 3∞ Yal›kavak YP 40 YTL 50 YTL 50 YTL 40 YTL
Sun Beach 3∞ Side YP 45 YTL 60 YTL 60 YTL 60 YTL
Lukulus 3∞ Kemer YP 50 YTL 65 YTL 65 YTL 60 YTL
La Palm 3∞ Kemer HD 55 YTL 80 YTL 80 YTL 75 YTL
Arsi Otel 3∞ Alanya TP 40 YTL 50 YTL 50 YTL 40 YTL
Palm Can 3∞ Alanya TP 40 YTL 50 YTL 50 YTL 40 YTL
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