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Bilindi¤i gibi e¤itim sistemi üç bilinmeyenli denkleme
dönmüfltür. Her y›l e¤itim sisteminde yenilik(!) ad›
alt›nda yutturmacalar vuku
bulmaktad›r. Yar›fl at› halini alan
ö¤renciler de yeni bir sisteme adapte
olmaya çal›fl›rken, bambaflka bir
sistemle tan›flmaktad›r. Bu kez
ö¤rencileri deneme tahtas› yapan ÖSYM
olmufltur.

ÖSYM; yeni ÖSS sistemi ile üniversite
adaylar› üzerinde büyük tahrifata yol
açt›¤›n›n henüz fark›nda de¤ildir. Ne yaz›k
ki; zemin etüdü iyi yap›lmam›fl, sa¤lamas›
hesaplanmam›fl, A’dan Z’ye eksikliklerle dolu
bir ÖSS sistemi ö¤rencileri beklemektedir.

ÖSS sistemi bu ülkede yaflayan 7’den 70’e
herkesi yak›ndan ilgilendirmektedir. Buna karfl›n
sistem de¤iflikli¤ine iliflkin tart›flma zemini
kamuoyunda yarat›lmam›fl, hatta yeni sisteme
iliflkin yap›lan elefltiriler görmezden gelinerek, yaz›l›
ve görsel bas›nda yer almam›flt›r. Oysa büyük
üzüntülere yol açan hatta intiharla sonuçlanabilen
ÖSS sistemi, hassas terazide tart›larak,
derinlemesine ele al›nmal›, de¤ifliklikler sonradan
uygulamaya geçilmeliydi. devam› 7’de

E¤itim çal›flanlar›n›n yak›ndan bildi¤i üzere, bulundu¤u
kurumda 5 y›l›n› dolduran okul müdürleri yer de¤ifltirmeye
tabi tutulmaktad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Kurumlar›
Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤inin
27. maddesinin 3. f›kras› gere¤ince yap›lmakta olan bu
uygulama, Eskiflehir, Adana, Afyon, ‹zmir, Ankara gibi
illerde gerçeklefltirilmiflti. Hiçbir k›stasa ba¤l› olmadan,
sadece birkaç yöneticinin insiyatifi ile yap›lan bu atamalar
binlerce okul yöneticisini huzursuz etmekteydi. Yap›lan
atamalar sonunda y›llard›r çok baflar›l› bir flekilde
yöneticilik yapanlar adeta cezaland›r›l›rken, hiçbir baflar›s›

olmayan yöneticiler ise ödüllendirilmekteydi. Bu
gerekçelerden hareket eden Türk E¤itim-Sen ülke
genelinde, yap›lan bu uygulamaya fliddetle tepki
göstermifl ve atamalara karfl› davalar aç›lmas›n›
sa¤lam›flt›. Aç›lan bu davalardan sonuç al›nmaya baflland›
ve Adana Bölge ‹dare Mahkemesi 15.07.2005 tarihli
karar›nda yap›lan HUKUKSUZLU⁄A DUR diyerek
YÜRÜTMEN‹N DURDURULMASINA karar verdi. Türk
E¤itim-Sen olarak MEB’in hukuksuz her türlü
uygulamas›na karfl› e¤itim çal›flanlar›n›n yan›nda olmaya
devam edece¤iz. devam› 4’te

Yarg›,“Müdürlerin
hukuksuz rotasyon uygulamas›na dur” dedi.

AKP'de K›br›s 
rahats›zl›¤›

ÖSS’deki
s›f›rlar MEB ve YÖK’e

mesaj veriyor
Ö¤renci Seçme S›nav› sonuçlar› aç›kland›.

Ancak bir milat gibi addedilen ÖSS’de
tablo hiç de iç aç›c› de¤il. ÖSS’de bu y›l 57

bin 163 aday s›f›r puan ald›. 372 bin 937
aday (%22.3) s›nav› kazanamad› yani

160 puan›n alt›nda kald›. Böylece
s›f›r puan alanlar›n say›s› yüzde

77.6 artm›fl oldu. 
devam› 7’de

sistemi sil bafltanÖSS ÖSS 

Misak› Milli s›n›rlar›m›z›n tapu senedi olan Lo-
zan anlaflmas›n›n 82. y›l dönümünde,
24.07.2005 günü Türk E¤itim-Sen olarak
Lozan’dayd›k. 

Genel Teflkilatland›rma Sekreterimiz Mustafa
KIZIKLI’n›n kat›l›mc› ve konuflmac› olarak
kat›ld›¤› toplant›, ‹sviçre’nin Lozan flehrin-
de Lozan Anlaflmas›n›n imzaland›¤› yer
olan BEAU-RIVAGE PALACE’de yap›ld›.
Türkiyeden çeflitli siyasi parti ve sivil top-
lum örgütünü temsilen 200’ün üzerinde ay-
d›n›n kat›ld›¤› toplant›ya, Avrupadaki Türk
sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatan-
dafllar›m›zda kat›larak destek verdiler. 

devam› 5’te

Türk E¤itim-Sen
Lozan 2005’e

damgas›n› vurdu

Sendikam›z bir ilki daha
gerçeklefltirerek “Hizmetli
Kurultay›” düzenliyor. 
E¤itimin görünmeyen
kahramanlar› olarak
nitelendirdi¤imiz
hizmetlilerimizin, tüm sorun ve
s›k›nt›lar›n›n tart›fl›laca¤› ve
kamuoyu gündemine tafl›naca¤›
kurultay 4-5 Eylül tarihlerinde
Ankara’da toplanacak. 
Ankarada’ki toplant› öncesi ise
tüm il ve ilçelerde flube ve
temsilciliklerimizin
organizasyonuyla toplant›lar
yap›larak, kurultayda sunulmak
üzere bizzat çal›flanlar›n
görüfllerinin yans›t›labilece¤i
raporlar haz›rlanacak.  
Kurultay sonucunda ortaya
ç›kar›lacak olan sonuç bildirgesi
de toplu bir bas›n aç›klamas›yla
kamuoyuna ve ilgili makamlara
duyurulacak. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim
Kurumlar› Yöneticilerinin Atama
ve Yer De¤ifltirme
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yapmas›na Dair Yönetmeli¤in
1,2,3,4 ve 5. Maddelerinin iptali
ve ifllem hakk›nda yürütmenin
durdurulmas› karar›n›n verilmesi
istemi ile aç›lan davada karar
flöyle;
“E¤itim kurumu müdürlü¤üne
atamalarda, en uygunun
seçilmesi yönünde nesnel ölçüt
öngörmeyen, atamaya yetkili
makam›n öznel
de¤erlendirmelerine ve mutlak
takdirine meydan verecek
mahiyet tafl›yan yönetmelik
hükümlerinde kamu yarar› ve
hizmetin gerekleri yönünden
hukuka uyarl›k
bulunmamaktad›r.
devam› 6’da

MEB sendikam›z›n dile
getirerek kamuoyunun
gündemine tafl›d›¤› elefltiriler
do¤rultusunda ‹lkö¤retim
ö¤rencilerine tavsiye etti¤i 100
temel eser içerisinden Saint
Exupery’nin “Küçük Prens” adl›
kitab›n› listeden ç›kard›. 
devam› 6’da

YÖK Genel Kurulu meslek
liselerinin kendi alanlar›yla ilgili
fakültelere giriflteki ek puan›
ÖSYM önerisi ve YÖK Genel
Kurulunun karar›yla düflürme
karar› alm›flt›r. Buna göre
meslek lisesi mezunlar›n›n orta
ö¤retim baflar› puan› 0.24
yerine 0.08 ile çarp›lacak.
devam› 3’te

Türk E¤itim-Sen’den
bir ilk daha

Dan›fltay’dan
dur karar›

Uyar›m›z sonuç 
verdi..!

Meslek liseleri
bitiriyor mu?

Ek protokole muhalefetten sonra baz›
AKP'lilerin de itirazlar› bafllad›.

Ek Protokol'ün eylül ya da ekim ay›nda
Meclis'e gelmesi beklenirken, AKP'de
fire endiflesi bafllad›. AKP Yönetimi, 1
Mart Tezkeresi'nde yaflananlar›n Ek
Protokol'de olmamas› için ipleri s›k›
tutma karar› ald›. Ek Protokol'ün
onaylanmas› için TBMM'de kabul
edilmesi gerekiyor. Oylamada, Genel
Kurul'da haz›r bulunanlar›n salt
ço¤unlu¤u aranacak. devam› 10’da
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Yay›n Kurulu
‹smail KONCUK, Yaflar Yeniçerio¤lu

Mustafa KIZIKLI, Firdes IfiIK,
S.Ali KAPLAN

Bas›n Dan›flmanlar›
Meltem Bozkurt

Fatma Ergüzelo¤lu
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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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Kurucusu oldu¤u ‹nsan Haklar› Derne¤i'nden istifa eden ünlü romanc› Adalet
A¤ao¤lu'nun flu sözünün alt›n› çizmek gerekiyor:

'Anneli¤in Kürtlü¤ü, Türklü¤ü olmaz. Bu ülkede sadece Kürt analar› de¤il, Türk
analar› da a¤l›yor.'

Kürt analar› a¤latan kim?
Bölücü örgüt teröristleri!..
Türk analar› a¤latan kim?
Yine bölücü örgüt teröristleri!..
Türk analar› Türkler a¤latm›yor. Türk analar› da, Kürt analar› da a¤latanlar

sadece ve sadece Kürt teröristler!..
Ama Adalet A¤ao¤lu gibi bir ayd›n, bu ac› gerçe¤in fark›na ancak yirmi y›l

sonra varabiliyor!
fiimdiye kadar sözde ayd›nlar›n tüm dilekçe veya bildirilerinde imzas› olan

Adalet A¤ao¤lu'nun 'Bunlar PKK yanl›s› politika izliyorlar' diyerek ‹HD'den istifa
etmesinin samimiyeti konusunda hala ciddi kuflkular›m›z var.

Çünkü ‹HD, sadece bugün de¤il, kuruldu¤u günden beri PKK yanl›s› politika
izliyor.

Bu dernek 1986 y›l›nda kuruldu. Yani 19 y›ll›k bir geçmifle sahip. Bu 19 y›lda,
aralar›nda Adalet A¤ao¤lu'nun da bulundu¤u derne¤in kurucular›ndan,
yöneticilerinden veya üyelerinden biri, PKK'n›n bölücü terörist örgüt oldu¤unu bir
kez olsun söyleyebilmifl mi? ‹çlerinden biri, PKK terörünü bir kez olsun
lanetleyebilmifl mi?

Terörü lanetlemeyenler
‹HD'N‹N bütün bildirilerinde ve bas›n aç›klamalar›nda fliddet k›nan›yor. Ama

fliddeti kimin yaratt›¤› aç›kça söylenmiyor. Mesela, Kufladas›'nda bir minibüste
meydana gelen patlama ile sivillerin hedef al›nmas› k›nan›yor ama, sald›r›dan

PKK'n›n sorumlu oldu¤u aç›klanm›yor. Er Coflkun K›randi'nin 'silahl› gruplarca
kaç›r›ld›¤›' iddia ediliyor, bölücü terör örgütü PKK'n›n ad› yine verilmiyor.
HADEP eski Genel Baflkan Yard›mc›s› Hikmet Fidan'›n 'kimli¤i belirsiz kiflilerce
vurularak katledildi¤i' öne sürülüyor. Oysa Hikmet Fidan'›n PKK taraf›ndan
katledildi¤ini bilmeyen yok.

Zaten Adalet A¤ao¤lu'nun ‹HD'den istifas›na ve sözde ayd›nlar aras›ndaki
çatla¤a da Hüseyin Fidan'›n katledilmesi sebep oldu.

‹HD, Hikmet Fidan'›n öldürülmesini nas›l k›namazm›fl!
Nas›l k›nas›n!
Hikmet Fidan'› katleden PKK çünkü!
19 y›l beklenir mi?
H‹KMET Fidan'›n öldürülmesi karfl›s›nda ‹HD'nin net bir tav›r almamas›na

k›zan Adalet Han›m, 'En temel hak olan insan›n yaflama hakk›n› korumak
amac›yla kurdu¤umuz bu dernek, öldürülen insanlara sahip ç›km›yor' diyor.

Öldürülen insanlara sahip ç›kmak, Hikmet Fidan katledilince mi ak›llar›na
geldi?

PKK terörü yüzünden bu ülkede 40 bin insan hayat›n› kaybetti. Kurulan may›n
tuzaklar›yla askerlerimiz hala bir bir flehit oluyor.

‹HD, öldürülen 40 bin kifliden hangisine sahip ç›kt›?
PKK'da bafllayan iç hesaplaflma, ayd›nlar› korkutmaya m›, yoksa ak›llar›n›

bafllar›na getirmeye mi bafllad›?
'PKK terörü karfl›s›nda tav›r almayan insan haklar› derne¤i olur mu?' diye

soruyor Adalet Han›m.
Hatadan dönmek elbette fazilettir. Ama hatadan dönmek için 19 y›l nas›l

beklenir? ‹flte biz bunu anlayam›yoruz.
Üstelik PKK'n›n, eski bir PKK'l›y› öldürmesi ilk kez olmuyor ki...
Adalet Han›m'›n ve onun gibilerin Türkiye'ye özür borçlar› var.

Çocuklar›m›z yar›fl at› de¤ildir...
Ortaö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Seçme

ve Yerlefltirme S›nav› (OKS) sonuçlar›
aç›kland› ve s›nava giren 795 bin 292

adaydan 65 bin 76’s› s›f›r puan ald›. MEB’in
bu y›l yapt›¤› s›navda da sonuçlar de¤iflmedi.

S›nav sonuçlar› do¤u ve do¤u güney do¤u
bölgesiyle bat› bölgesi aras›ndaki uçurumu bir
kez daha gözler önüne sermifltir. En baflar›s›z
iller s›ralamas›nda bafl› çeken bu bölgelerimiz
e¤itim sistemimizin içinde bulundu¤u durumu
gayet net özetlemektedir.

Böylesine vahim bir tablo, ülkemizdeki milli
e¤itim sistemindeki yaralar›n ne kadar derin ol-
du¤unu gözler önüne seriyor. Ö¤retmen aç›¤›,
ücret politikalar›n›n çarp›kl›¤›, gayri safi milli
has›la ile konsolide bütçeden ayr›lan pay›n dü-
flüklü¤ü, e¤itimde f›rsat eflitsizli¤inin yaflanma-
s› bu siyah beyaz foto¤raf›n bafll›ca nedenleri-
dir.

65 bin ö¤rencinin s›f›r puan almas›, MEB’in
e¤itim politikalar›n›n baflar› notu olarak de¤er-
lendirilmelidir.

Y›llard›r süregelen yanl›fl e¤itim politikalar›
sonucu, ö¤rencilerimiz birer birer sisteme kur-
ban verilmektedir.Milli E¤itim Bakanl›¤›, s›f›r
puan alan ö¤renciler konusunda mant›kl› aç›k-
lamalar getirmek yerine, sorunu çarp›tmakta-
d›r. Oysa s›f›r puan alan ö¤rencilerle dolu s›-
navlar›n sonuçlar› iyi irdelenmeli; nedenler, ni-
çinler ayr›nt›l› olarak soruflturulmal›, sorgulan-
mal›d›r. Gelecek nesillerin, okumayan, yazma-

yan, eli kalem tutmayan, araflt›rmayan, bilimsel
çal›flma yapmayan, proje üretmeyen gençler-
den oluflmamas› için herkesin seferber olmas›
gerekir.

Çocuklar›m›z yar›fl at›!! de¤ildir...
S›nav sistemi çocuklar›m›z› küçük yafllardan

itibaren yar›flt›rma üzerine kuruludur. Eleme
usulüne dayal› e¤itim-ö¤retim sisteminin ö¤-
rencilere ve e¤itim camias›na fayda getirmedi¤i
ÖSS ile kan›tlanm›fl olmas›na ra¤men MEB,
bu sistemi ortaö¤retime kadar indirmekte beis
görmemifltir. OKS’de de özel okul devlet okulu
mezunu ayr›m› keskin bir flekilde ortaya ç›k-
m›flt›r.

Hatalardan ders ç›karmak, büyük bir erdem-
dir. Ancak yap›lan hatalar›n arkas›na s›¤›n›p,
hatalar› s›f›ra indirmek için proje üretmemek
yap›lacak en büyük yanl›flt›r. Bu nedenle Milli
E¤itim Bakanl›¤› bir an önce, sivil toplum ku-
rulufllar›ndan da görüfl alarak e¤itimde sistemli
bir de¤ifliklik yapmal›d›r. Milli E¤itim Bakanl›-
¤›, OKS’ye tüm ö¤rencilerin girmesini zorunlu
hale getirmifltir. Bilindi¤i gibi bu s›nava iddial›
adaylar giriyordu. Buna karfl›n, s›f›r puan alan
adaylar›n say›s› kayg› vericiydi. Bu durumda
Milli E¤itim Bakanl›¤› ne yapacakt›r?

Ezberci e¤itime son verecek, do¤ru bir müf-
redatla ö¤rencilerin karfl›s›na ç›kacak, kaliteli
bir e¤itimi ilke edinecek, e¤itimde özellefltirme
yerine, mevcut devlet okullar›n›n etkin kullan›-
m›n› sa¤layacak bir yap› hakim k›l›nmal›d›r.

Adalet Han›m'›n geciken uyan›fl›
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Gerekçesini genel lise mezunlar›n›n ö¤ret-
menlik mesle¤ine giriflte karfl›laflt›klar›
adaletsizle aç›klayan YÖK, adaletsizli¤i bu

uygulamayla telafi edece¤ini iddia etmektedir.
Oysa bugün, meslek lisesi ç›k›fll› bir ö¤rencinin
kendi alan›nda yapaca¤› yüksek ö¤renim tahsili
çok daha verimli olacak niteliktedir. Meslek lise-
lerinin kurulufl amac› zaten budur;

Ö¤renciyi ortaö¤retimden bafllamak suretiyle
mesle¤e haz›rlayarak bir üst basamak
olan üniversite yolunda önünü açmak,
meslek lisesinin varl›k nedeni ola-
gelmifltir. Bugün, ö¤retmen lise-
sinden mezun bir ö¤rencinin do-
nan›m›, konuya hakimiyeti ka-
bul edilmelidir ki, genel lise-
lere oranla çok daha sa¤lam
temellere dayanmaktad›r.
Ayn› flekilde elektrik bölü-
münden mezun meslek lisesi
ç›k›fll› ö¤rencinin bu alanda
yapaca¤› üniversite tahsili
gene mevcut birikiminin üze-
rinde yükselecektir. Çocukla-
r›m›z›n sarf etti¤i onca y›ll›k
emek, birikim, tecrübe bir ke-
nara itilerek üniversite kap›lar›
adeta yüzlerine kapat›lmaktad›r.
Düz liselere yap›lan bu pozitif ay-
r›mc›l›¤›n ne mesleklere ne de üniver-
sitelere hiçbir getirisi olmayacakt›r.

Meslek liseleri e¤itim kulvar› d›fl›na itilmekte-
dir!!

Bugün meslek liselerine uygulanan ciddi bir
tecrit politikas›yla karfl› karfl›yay›z. YÖK’ün ald›-
¤› bu karar, meslek liselerini tan›mama karar›d›r,
bir sindirme operasyonudur. Oysa bilinen bir ger-
çek, meslek liselerinin e¤itim camias›nda iyileflti-
rilmesi ve güçlendirilmesi gereken pozisyonudur.

Meslek okullar› a¤›rl›kl› olarak meslek dersleri-
nin ve pratiklerin yap›ld›¤› kurumlar olarak nor-
mal liselerden daha pahal› okullard›r. Ancak bu
okullardan yarat›c› yetene¤i olan zeki ve baflar›l›
çocuklar kendi alan›nda yüksek ö¤retim yapabil-
melidirler. Bugünkü sistemde bu durum k›smen
sa¤lanmaktad›r. Meslek okullar› ç›k›fll›lar kendi
alan›nda gerekli puan ald›klar› zaman üniversite-
ye normal liselerden elbette avantajl› olarak gir-

melidirler. Dünyan›n kabul etti¤i ve muhafa-
zas›n› sa¤lad›¤› bu husus, YÖK taraf›n-

dan kabul edilmemektedir.

Türk E¤itim-Sen olarak,YÖK’ün
bu karar›n› mesleki e¤itimi pasi-
fize eden, kendi içine hapseden
gerici bir politika olarak kabul
etmekteyiz. Meslek liselerinin
ad›m ad›m sindirildi¤ini ve
e¤itim-ö¤retim hayat›ndan
men etme safhas›na getirildi-
¤ini görmekteyiz.

Bir tarafta adaletsizlikten
dem vuran YÖK, öte tarafta
adalet neferi!! kesilen AKP hü-

kümeti bulunuyor. Bu dan›fl›kl›
dövüfl sahnesinde yer almayan

aktörler maalesef ülkemizin gele-
ce¤i gençlerimizdir. Bugün gözden

ç›kart›lan meslek liseleridir. Pekala ya-
r›n ne olacakt›r? Bunun hesab› nas›l veri-

lecektir?

Ülkemizin e¤itim-ö¤retim sistemine verilebile-
cek baflar› puan›, meslek liselerine verilen önem
ölçüsünde de¤erlendirilmelidir. Fakat bugün kar-
fl›laflt›¤›m›z durum tam aksi istikamettedir.
YÖK’ün siyasi tavr›n› bir kenara b›rakarak, kara-
r›n› yeniden gözden geçirmesi ve meslek liseleri-
ni hak etti¤i mertebeye ulaflt›rmas› gelece¤imiz
aç›s›ndan elzemdir.

Türk E¤itim-
Sen Genel
Baflkan›
fiuayip
Özcan’›n
meslek
liseleriyle ilgili
yap›lan son
düzenlemeye
iliflkin yapt›¤›
bas›n
aç›klamas›d›r:

Meslek liseleri bitiriliyor mu?

Dan›fltay'dan ö¤retmen eylemine vize
Ö¤retmen, ifllemin iptali istemiyle Manisa ‹dare Mahkeme-

si’ne baflvurdu. Mahkeme, ifl b›rakma eyleminin hukuken ge-
çerli say›labilecek bir özür olmad›¤›n› belirterek, davay› reddet-
ti.
Dan›fltay'dan ö¤retmen eylemine vize
Dan›fltay, ba¤l› oldu¤u sendikan›n ald›¤› karar üzerine ifl b›ra-
kan ö¤retmene ayl›ktan para kesme cezas› verilemeyece¤ini
öngördü.
Salihli’de bir ö¤retmen, ba¤l› oldu¤u sendikan›n, kamu çal›flan-
lar›n›n sosyal ve ekonomik durumlar›n›n iyilefltirilmesi amac›y-
la yapt›¤› bir gün süre ile göreve gelmeme ça¤r›s›na kat›larak,
ifle gelmedi.
Ö¤retmen, bir gün mazeretsiz ifle gelmedi¤i gerekçesiyle, 1/30

oran›nda ayl›ktan kesme cezas› ile cezaland›r›ld›. devam› 3’te
Karar›n temyiz edilmesi üzerine, dava Dan›fltay’a tafl›nd›.

Dan›fltay 12’nci Dairesi karar›nda, olayda ö¤retme-
nin, üyesi bulundu¤u sendikan›n yetkili kurullar›nca
al›nan karara uyarak, kamu görevlilerinin içinde bu-
lundu¤u mali s›k›nt›lar›n k›smen düzeltilmesi ve ka-
muoyunca bilinen bu s›k›nt›lar› kamuoyuna anlatarak
deste¤inin sa¤lanmas› amac›yla 1 gün göreve gelme-
yerek eylem yap›ld›¤›n› anlatt›.

Kararda, bu durumda, sendikal faaliyet kapsam›nda
bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabul
edilebilece¤i dile getirildi.

Kararda, ö¤retmenin sendikan›n ald›¤› karar uya-
r›nca eyleme kat›lmas›n›n disiplin suçunu oluflturma-
yaca¤› dile getirilerek, verilen ayl›ktan kesme cezas›-
n›n iptal edilmesi gerekti¤i kararlaflt›r›ld›. Oy çoklu-
¤uyla al›nan karar uyar›nca, dosya yerel mahkemeye
gönderildi.

Dan›fltay, ö¤retmeni hakl› buldu!

Srebrenica soyk›r›m›n 10. y›l› Anma Etkinliklerine
Türk E¤itim Sen’de kat›ld›. Etkinlikler 9-16 Temmuz
tarihlerinde gerçeklefltirildi.

S›rp katillerince 10 y›l önce katledilen binlerce din
kardeflimizi anmak üzerine bu y›l Bosna-Hersek’te
düzenlenen 10. Y›lda Soyk›r›ma U¤rayanlar› Anma
Törenlerine Türk E¤itim Sen Genel Merkezini
temsilen Genel Mevzuat ve Toplu Görüflme Sekreteri
Seyit Ali KAPLAN kat›ld›.

Bu vesileyle Türk E¤itim Sen olarak binlerce
müslüman› ac›madan katleden canileri nefretle
k›narken, katliamda hayatlar›n› kaybeden binlerce
Müslüman dindafl›m›za Allah’tan rahmet diliyoruz.

Srebrenica’da katiller lanetlendi
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Urfa Viranflehir belediyesi, halkla daha iyi
iletiflim kurma bahanesiyle bültenlerini hem

Türkçe hem Kürtçe yay›nl›yor.
Yak›nda Do¤u ve Güneydo¤u'da resmi

dairelerin kap›lar›nda hem Türkçe hem Kürtçe
levhalar görürseniz hiç flaflmay›n. Çünkü plan
iflliyor. Türkiye AB- ABD ve ‹srail marifetiyle
fedaral bir yap›ya do¤ru h›zla sürükleniyor!!!!

Kürtçe resmi
dil mi oldu?

‹fiTE KARAR 

fiEH‹TLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ !

Gümüflhane fiubesi üyelerinden Mehmet
Kara’n›n o¤lu
Tuna Kara 
Hakkari Çukurca’da vatani görevini yaparken 
bölücü hainlerin sald›r›s› sonucu flehit olmufltur.
fiehidimize yüce Allah’tan rahmet
ailesine ve milletimize sab›r ve baflsa¤l›¤› 
niyaz ederiz.

T.C.
ADANA
BÖLGE ‹DARE MAHKEMES‹
DAVACI VE YÜRÜTMEN‹N

DURDURULMASI ‹STEM‹
HAKKINDA VER‹LEN KARARA ‹T‹RAZ

EDEN: 
VEK‹L‹: Av. Muhsin Özkale- ‹nönü cd. Semih

‹flh. K:2 N: 61 Adana
Karfl› Taraf: Adana Valili¤i ADANA
‹T‹RAZIN ÖZET‹: Seyhan Meryem

Abdurrahim Gizer ‹lkö¤retim Okulu müdürü olan
davac› taraf›ndan Seyhan Sar›hamzal› ‹lkö¤retim
Okulu Müdürlü¤üne atanmas›na iliflkin 11.04.2005
gün ve 17233 say›l› ifllemin iptali ve yürütmenin
durdurulmas› iste¤iyle aç›lan davada, Adna 1.
‹adre Mahkemesince yürütmenin durdurulmas›
iste¤inin reddi hakk›nda verilen 07/07/2005 gün
E:2005/888 say›l› karar›n 2577 say›l› ‹dari
Yarg›lama Usulü Kanununun 27. maddesinin 6.
f›kras› uyar›nca itirazen kald›r›lmas›n›
istemektedir.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Adana Bölge ‹dare Mahkemesince

iflin gere¤i görüflüldü.
Dava, davac›n›n Adana Seyhan Meryem

Abdurrahim Gizer ‹lkö¤retim Okulu
Müdürlü¤ünden, Adana Sar›hamzal› ‹lkö¤retim
Okulu Müdürlü¤üne atanmas›na iliflkin ifllemin
iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemi ile
aç›lm›flt›r.

Dava konusu, 11.04.2005 gün ve 17285 say›l›
ifllemin atama biçiminde ataman›n Yönetmeli¤in
27. maddesine eklenen 3. f›kra oldu¤u gösterilmifl
olup, Adana 1. ‹dare Mahkemesinin 29.04.2005
günlü ara karar›nda da bu husus belirtilerek bilgi
ve belgeler daval› idareden istenilmifltir.

Buna göre dava konusu ifllemin Yönetmeli¤in
27/3. maddesine göre tesis edildi¤i tart›flmas›z
oldu¤undan, davan›n ad› geçen Yönetmelik
maddesi do¤rultusunda incelenmesi gerekecektir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim kurumlar›
Yöneticilerinin Atama ve Yer De¤ifltirme
Yönetmeli¤inin 27. maddesine eklenen 3.
f›kras›nda "Bulunduklar› e¤itim kurumu
müdürlü¤ünde en az befl y›l süreyle görev
yapanlar›n bu süreye ait çal›flmalar› dikkate
al›narak, gerekli görülmesi halinde atamaya yetkili
makamlarca görev yerleri ayn› veya bir üst e¤itim
kurumu müdürlü¤ü olacak flekilde de¤ifltirilir."
maddesi hükme ba¤lanm›flt›r. Bu maddenin
aç›klanmas› ve uygulama esaslar›n› düzenleyen
10.12.2004 gün ve 2004/91 say›l› genelgenin 4.
maddesinde: Yönetmeli¤in 27/3 f›kras›n›n
uygulanmas›na yönelik olmak üzere, ‹l Milli
E¤itim Müdürlü¤ü Yönetici Atama fiubelerince,

bulunduklar› e¤itim kurumunda en az befl y›l görev
yapm›fl olan müdürleri bu süreye ait;

a) sicil notu ortalamalar›,
b) ödül ve ceza durumlar›,
c) e¤itimi yönetimi alt›ndaki hizmet içi e¤itim,

lisansüstü e¤itim ve benzeri yollarla bireysel
giriflimleri.

d) görev yapt›klar› e¤itim kurumu türüne ait
idare yönetmelikle belirtilen görev ve
sorumluluklar› yerine getirmedeki baflar›lar›.

e) sosyal ve kültürel etkinlikleri
g) e¤itim-ö¤retim faaliyetlerindeki görevli

olduklar› e¤itim kurumunda e¤itim gören
ö¤rencilerin LGS, ÖSS baflar›s› ve benzeri baflar›
durumlar›,

h) görevli olduklar› e¤itim kurumuna iliflkin
gözlem ve denetim raporlar› dikkate al›narak
performans de¤erlendirme analizleri yap›lacakt›r.
Bu analiz sonuçlar›na göre görev yerlerinin
de¤ifltirilmesi gerekli görülen müdürlerin görev
yerlerinin de¤iflikli¤e esas olmak üzere haz›rlanan
bu bilgi ve belgeler teklif ve/veya atamaya yetkili
makamlara sunulacakt›r. Bu kapsamda görev
yerinin de¤ifltirilmesi gerekli görülen müdürlerin
görev yerleri, atama yetkisi valiliklerinde
bulunanlar bak›m›ndan Milli E¤itim Müdürünün
teklifi üzerine Valiliklerce, atama yetkisi
Bakanl›kta bulunanlar bak›m›ndan ise valilik
teklifi yada Bakanl›kça do¤rudan yap›lacak
de¤erlendirmeye ba¤l› olarak ayn› yerin bir üst
e¤itim kurumu müdürlü¤ü olacak flekilde
de¤ifltirilebilir.

Yukar›da sözü edilen yönetmelik ve genelge
hükümleri daval› idarenin savunma ve idarece
gönderilen belgelerle birlikte de¤erlendirildi¤inde;

Daval› idarenin savunmas›n›n belirtildi¤i gibi,
davac›n›n denetim ve sicil raporlar›n›n olumlu
oldu¤u, okulla ilgili ilgili soruflturmalarda
hakk›nda herhangi bir idari teklif getirilmedi¤i
ifade edilmifltir.

Savunma ekinde bulunan ve savunmada sözü
edilen 21.03.2005 tarihli Seyhan ‹lçe Milli E¤itim
müdürü imzas›n› tafl›yan tek sayfal›k "Meryem
Abdurrahim Gizer ‹lkö¤retim Okulu ve Okul
Müdürü Erdo¤an Öksüz ‹le ‹lgili Durum Analizi"
ayn› konuda idare mahkemelerinde aç›lan
davalar›nda eklenenlerle ayn› tarihi tafl›yan,
bafll›¤›n›n "analiz" edilen okul idareleriyle ilgili
olmas›na karfl›n, sadece görev yeri de¤ifltirilen
okul müdürleriyle ilgili olan, söz konusu raporda
saptanan görüfllerin, kimlerle görüflülerek, hangi
ifadelere dayand›¤›, çal›flman›n hangi zaman
diliminde yap›ld›¤› anlafl›lmayan, resmi kay›t ve
tarihi bulunmayan flablon bir yaz› oldu¤u
görülmüfltür. ‹dare sistemimizde, kurum
müfettiflleri ve denetim elemanlar›n›n yapt›klar›
inceleme ve soruflturma raporlar›, rapor dayana¤›

ekleri, ifadeler ve di¤er belge ve kan›tlarla birlikte
düzenlenip, gerek idarenin kendi içinde gerekse
yarg› yerlerince bir bütün olarak
de¤erlendirilirken, hiçbir kan›t belge ve ifadeye
dayanmayan söz konusu raporlar›n hukuki
dayanaktan yoksun oldu¤u aç›kt›r.

Di¤er taraftan davan›n sicil ve hakk›ndaki
denetim raporlar›n›n olumlu olmas›na karfl›n
gerçek durumu yans›tmad›¤›n› savunmak, idarenin
bu raporlar› düzenleyen müfettifl ve amirlere
iletmeleri gereken bir konu olup, yarg› yerlerince
savunulmas›n›n hiçbir hukuki temeli yoktur.

Ayn› flekilde denetim ve sicillerin gerçe¤i
yans›tmad›¤› savunulurken, davac›n›n 2000
y›l›ndan beri hiçbir ödül almad›¤› savunulmakta,
adeta ödül sisteminin sicil ve denetim sisteminin
üzerinde oldu¤u gibi bir sonuç ortaya ç›kmaktad›r.

Öte yandan ilkö¤retimin sekiz y›l olmas› ve
sekizinci y›l sonunda OKS (LGS) s›navlar›
yap›ld›¤›na göre, okul idarecilerinin bu s›navlarda
baflar›l› yada baflar›s›zl›¤› ancak sekiz y›l sonunda
ortaya ç›kabilecektir.

Bütün bu hususlar birlikte de¤erlendirildi¤inde,
dava konusu ifllemin, idarenin düzenledi¤i
Yönetmeli¤in 27/3. maddesi ve onu aç›klayan
genelge hükümlerine göre yap›lmas›na karfl›n,
‹darece kendi koydu¤u kurallara uyulmadan
ifllemin tesis edildi¤i anlafl›ld›¤›ndan, dava konusu
ifllemde yasal isabet görülmemifltir.

Aç›klanan nedenlerle, 2577 say›l› ‹dari
Yarg›lama Usulü Kanununun 27/2. maddesinde
öngörülen koflullar birlikte gerçekleflti¤inden
itiraz›n kabulüne, itiraz konusu Adana 1. ‹dare
Mahkemesinin 07/07/2005 gün ve E.2005/888
say›l› karar›n›n kald›r›lmas›na, dava konusu
ifllemin teminat aran›lmaks›z›n yürütülmesinin
durdurulmas›na, karar›n taraflara yaz›l›
bildiriminin yap›lmas›na, dava dosyas›n›n
Mahkemesine gönderilmesine 15.07.2005
gününde oyçoklu¤u ile karar verilmifltir.

Baflkan v.: Gürol UÇANKALE
Üye: Yaflar ERDEM
Üye: Nuri Ufuk TÜMER (*)
Ayr›fl›k oy (*) Adana 1. ‹dare Mahkemesinin

yürütmenin durdurulmas› iste¤inin reddine iliflkin
karar› usul ve yasa hükümlerine uygun
bulundu¤undan ve davac› vekili taraf›ndan öne
sürülen hususlar bu karar›n kald›r›lmas›n›
gerektirecek nitelikte görülmedi¤inden, itiraz›n
reddi gerekece¤i oyu ile itiraz konusu karar›n
kald›r›lmas› yönündeki ço¤unluk karar›na
kat›lm›yorum. Nuri Ufuk TÜMER

fiEH‹TLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ !

Gümüflhane fiubesi üyelerinden Mehmet
Kara’n›n o¤lu
Tuna Kara 
Hakkari Çukurca’da vatani görevini yaparken 
bölücü hainlerin sald›r›s› sonucu flehit olmufltur.
fiehidimize yüce Allah’tan rahmet
ailesine ve milletimize sab›r ve baflsa¤l›¤› 
niyaz ederiz.
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TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
Lozan 2005’e damgas›n› vurdu

T oplant›da Türk E¤itim-Sen ad›na konuflma
yapan Genel Teflkilatland›rma Sekreterimiz
Mustafa KIZIKLI, sendikam›z›n milli duru-

flunu  sergileyerek toplant›n›n sonuç bildirgesine
bizce önemli olan maddelerin girmesi sa¤lanm›flt›r. 

Mustafa KIZIKLI konuflmas›nda, sözde Ermeni
soyk›r›m› yasas›n› kabul ederek, `soy k›r›m yoktur`
denmesini suç kabul eden ‹sviçre hükümetine kar-
fl›;  `‹flte ‹sviçrede, Lozanda bu kürsüden hayk›r›yo-
rum, Ermeni soyk›r›m› siyasal bir yaland›r, Ermeni
soyk›r›m› tarihi bir yaland›r, ortada bir soy k›r›m
varsa siz Avrupal›larla iflbirli¤i halinde vatan›m›za
kast etmeye çal›flan Ermenilerin yapt›¤› soyk›r›m

vard›r. Bosnada, Karaba¤da, Irakta, K›br›sta siz ve
yandafllar›n›z›n yapt›¤› soyk›r›m vard›r. Bunlar› iflte
bu kürsüden burada ilan ediyorum. Uydurma yasa-
lar›n›za karfl› bu suç ise bu suçu iflliyorum, tutukla-
yacaksan›z buyurun iflte buraday›m.` demifltir. 

Mustafa KIZIKLI; Kanla yaz›lan Lozan anlaflma-
s› yürürlükteyken flu anda Sevr anlaflmas›n›n mad-
delerini Türkiye`ye dayatmaya çal›flan AB, ABD
ve onlar›n yerli ifl birlikçileriyle mücadele edilmesi
gerekti¤inin önemine vurgu yaparak, Türkiye de
h›yanet içindeki besleme ayd›nlar›n(!), gaflet dala-
let ve hatta h›yanet içindeki devlet adam› s›fat›n› ta-
fl›yan baz› zevat›n her platformda iffla edilerek,

bunlarla topyekun mücadele edilmesinin gereklili-
¤ine, önemine ve yöntemlerine dikkat çekmifltir.
Türkiyede ad›na sivil toplum örgütü denilen ve yurt
d›fl›ndan beslenen sendika, dernek, vak›f  (NGO)
vb. oluflumlar›n amaçlar› ve çal›flma yöntemleri
hakk›nda bilgiler vererek Milli birlik ve bütünlü¤ün
sa¤lanarak bunlarla etkin mücadeleye bafllanmas›
gereklili¤ini ve yöntemlerini anlatm›flt›r.

Toplant›n›n sonuç bildirgesinde yukar›daki vur-
gular yer alm›fl ve Ermeni soyk›r›m›n›n tarihi ve si-
yasal yalan oldu¤u bütün salonda hep bir a¤›zdan
hayk›r›larak oy birli¤i ile kabul edilmifltir.

Lozan Antlaflmas›n›n 82. y›l dönümünde vatan ve
millet sevgisiyle dolu 200 den fazla sivil kitle örgütü,
siyasi parti, sendika, dernek, üniversite temsilcileri,
orduda y›llarca görev yapm›fl kifliler Lozan’dayd›k.
Yani Türk Milleti’nin her kesimini temsil eden kifli ve
kurulufllar kendi imkânlar›yla Lozan’dayd›. Özellikle
Türk Milletini temsil eden diyorum, çünkü
Türkiye’de faaliyet gösteren fakat Türk Milleti’ni
temsil etmeyen, kendilerini sivil kitle örgütü
kategorisine koyan kurumlar, gaflet, dalalet veya
h›yanet içinde AB ve ABD mandac›l›¤›n› çeflitli
flekillerde kabul etmifl ve savunucusu olmufl kifli
veya kurumlar yoktu, olmas› da zaten
düflünülemezdi.

Sendika olarak sadece Türkiye Kamu- Sen’e
ba¤l› Türk E¤itim-Sen ve Türk-‹fl’e ba¤l› Haber-‹fl
vard›. ‹kisi de Türkiye’nin en büyük
konfederasyonlar›n› temsil etmekteydi. Sar›
sendikalar›n, ideolojik ve bölücü sendikalar›n zaten
Lozan’da bulunmas› düflünülemezdi. Çünkü onlar
Lozan Antlaflmas› yerine Sevr Antlaflmas›n›n
maddelerini çoktan kabul etmifl ve savunucusu
olmufl durumdad›rlar.

Lozan Antlaflmas›n›n maddelerini burada
s›ralamaya gerek duymuyorum. Ama neden Türk
Milletinin vazgeçilmezi oldu¤unu iyi idrak etmemiz
gerekir. Lozan Antlaflmas›n›n en önemli yan›;
Atatürk’ün bizlere emanet etti¤i Türkiye
Cumhuriyetinin Misak› Milli s›n›rlar›n›n bütün dünya
nezdinde tapu senedi olmas›d›r. Üniter yap›m›z›n
teminat› olmas›d›r. En önemli içeri¤i bunlard›r, geri
kalanlar önemli olmakla beraber ayr›nt›d›r.

Ülkemizde flu günlerde ayd›n kimli¤i yak›flt›r›lan,
çeflitli odaklardan beslenen kapkaranl›k adamlar,
entel-dantel cümlelerle ülkemizi kantonlara
bölecek, milletimizi parçalara ay›racak söylemleri,
mütareke bas›n›n›n deste¤iyle millete enjekte
etmeye çal›flmaktad›r. Lozan Antlaflmas›n›n yerine
Sevr Antlaflmas›n›n maddeleri bir bir dayat›lmakta,
maalesef Lozan’›n baz› maddeleri delinerek yerine
Sevr’in maddeleri uygulamaya aç›lmaktad›r. Bunlar
yap›l›rken kimi zaman ilericilik ve geliflmifllik kisvesi,
kimi zaman din-iman kisvesi kullan›lmaktad›r. Bu
ba¤lamda çok yo¤un ve fliddetli bir psikolojik
harbin ortas›nda milletimizin kafas› kar›flmaktad›r.
Kendi de¤erlerine sahip ç›kmak anlam›nda yeterli
ve gerekli tepkiyi verememektedir. 

Türkiye’nin k›rm›z›çizgileri tek tek yeflile
boyanmakta, olmazsa olmazlar› tek tek y›k›lmakta,
özellefltirme ad› alt›nda en verimli ekonomik ve
stratejik kurumlar›m›z uluslar aras› emperyalist
baronlara peflkefl çekilmekte, talan edilmektedir.
Milli devlet yerine köle devlet olma anlay›fl›
benimsetilmeye çal›fl›lmaktad›r. AB sevdas›yla,
kapütilasyon maddelerinden çok daha a¤›r

maddeler kabul edilmekte, Türk vatan› K›br›s elden
ç›kar›lmaktad›r. Musul’da Kerkük’te olup bitene
seyirci kal›nmakta, Türk Ordusu tart›flmaya aç›l›p,
y›prat›l›p, milletle karfl› karfl›ya getirilerek Türk
Milleti’nin kudret damarlar› kesilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Dedelerimizi-ninelerimizi katleden,
gerçek anlamda soyk›r›m yapan Ermenilerden özür
dilememiz, yapt›klar› katliam için onlara tazminat
ödememiz istenmektedir. Türk Milli E¤itimi iktidar
oyunlar›yla keflmekefl haline getirilmekte,
Atatürk’ün cumhuriyeti emanet etti¤i Türk
gençli¤inin de, kas›tl› ve yanl›fl e¤itim politikalar›yla
kafas› kar›flt›r›larak de¤erleri de¤ifltirilmekte, direnci
bitirilmektedir.

K›sacas›; Atatürk’ümüzün Gençli¤e Hitabesindeki
“Cebren ve hile ile aziz vatan›n bütün kaleleri
zaptedilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün
ordular› da¤›t›lm›fl ve memleketin her köflesi bilfiil

iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu flerâitten daha elîm
ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde,
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ
h›yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar
sahipleri, flahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi
emelleriyle tevhid edebilirler.” cümlelerinin ifade
etti¤i durumla karfl› karfl›yay›z.

‹flte bu flartlar alt›nda 24 Temmuz 2005 günü,
Lozan Antlaflmas›n›n 82. y›l dönümünde,
emperyalist d›fl mihraklara ve devletlere, içimizdeki
gaflet, dalalet ve h›yanet içindeki zevata, Lozan
Antlaflmas›ndan vazgeçilemeyece¤inin,
antlaflman›n yap›ld›¤› yer olan Lozan’dan, hem de
antlaflman›n imzaland›¤› salondan hayk›r›lmas› çok
önemliydi. Bu hayk›r›fl›, yüre¤i Türkiye için çarpan
bütün kesimlerin, anlay›fl ve görüfl fark›
gözetmeden bir arada yapmas› daha da önemliydi
ve tarihi bir olayd›. KKTC Cumhurbaflkan› say›n
Rauf Denktafl’tan tutun da, hiçbir s›fat› olamayan
vatandafl›m›za kadar, gurbetçisiyle, Türkiye’den
gideniyle farkl› dünya görüflündeki insanlar›n ortak
noktas›n›n, asgari yerine azami müflterekinin,
Türkiye ve Türk Milletinin bekas› olmas› ve Lozan
Antlaflmas›n›n delinemeyece¤ini Avrupa’n›n
göbe¤inde yedi düvele karfl› hayk›rmas›,
Türkiye’nin sahipsiz olmad›¤›n›n gösterilmesi tarihe
geçecek önemli bir olayd›r. 

Sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar›n›n uluslar aras›
siyasal bir yalan oldu¤unun, soyk›r›m iddialar›n›
yasalaflt›rm›fl bir ülke olan, Avrupa’n›n göbe¤indeki
‹sviçre’de yap›lan toplant› ve mitinglerle
hayk›r›lmas› ve bütün dünyaya Türk Bayra¤›
gösterilmesi önemli oldu¤u kadar da gerekli tarihi
bir olayd›r. 

‹sviçre’de, Zürih’te, Winterthur’da, Lozan’da
bunlar hayk›r›ld›. Türk E¤itim-Sen kat›l›mc› ve
konuflmac› s›fat›yla bu hayk›r›fl›n en güçlü
seslerinden biri olarak tarihe not düfltü. Milli durufl
ve kararl›l›¤› ile sonuç bildirgesine bizce önemli
olan maddeleri ekletti. Hep oldu¤u gibi bundan
sonra da Türk E¤itim-Sen her platformda bu dik ve
onurlu duruflunu göstermeye devam edecektir.

Mustafa KZIKLI
Genel Teflkilatland›rma Sekreteri

Neden “LOZAN-2005” teydik
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Genel Sekreter ‹smail Koncuk’un MEB’n›n 100 Temel Eseri
kamuoyuna duyurmas› üzerine 18 Temmuz 2005 tarihinde

yapt›¤› bas›n aç›klamas› metnidir:
Türk diktatör! itham›yla kim yarg›lanmaktad›r?
E¤itimde milli anlay›fl de¤ifltiriliyor mu?
‹lkö¤retim ö¤rencileri için tavsiye edilen “100 Temel

Eser”, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik taraf›ndan
aç›kland›. Sendikam›z taraf›ndan incelenen bu eserlerin
birinde gençlerimizin kafas›n› kar›flt›racak ifadelere
rastlanmaktad›r.
Küçük Prens’in Türk Diktatörü!!

Dünya edebiyat› bafll›¤› alt›nda ö¤rencilerimize tavsiye
edilen Frans›z yazar Antoine de Saint Exupery’nin yazd›¤›

Küçük Prens adl› kitap ö¤rencilerimiz için ciddi sak›ncalar
içermektedir. Ad› geçen kitab›n (Lotus yay›nlar›, sayfa: 22;

Mavibulut yay›nlar›, sayfa:19) henüz bafl sayfalar›nda yer alan
“Türk diktatör” ibaresi adeta kan›m›z›n çekilmesine yol açm›flt›r.

Bir Türk gökbilimcinin keflfini tan›tmak için gösteri yapt›¤›
astronomi kongresinde, üzerindeki k›yafeti nedeniyle ciddiye
al›nmad›¤› ifade edilen Küçük Prens adl› kitapta flu ibareler
mevcuttur: Bir Türk diktatör halk›na Avrupal›lar gibi giyinme
zorunlulu¤u getirdi, öyle giyinmeyenlerin cezas› ölümdü ve

bu da gökbilimcinin tan›nmas›na yarad›.”
Türk diktatör! itham›yla kim yarg›lanmaktad›r?

Anne ve babalar›n, bu kitab› okuyan ve diktatörün kim oldu¤unu
soran çocuklar›na verece¤i cevap ne olacakt›r? MEB’in tavsiye etti¤i bu kitapta itham

edilen Türk diktatörünün kim oldu¤unu aç›klanmas›n›
istiyoruz.; gerekli özeni ve dikkati göstermeden Türk
büyüklerimize hakaret eden bu kitab› çocuklar›m›za tavsiye
etme gafletinde bulunmas›n› anlamamaktay›z.

Bakanl›k, Türk ink›laplar›n› zorba bir tiran›n emirleri gibi
gösteren bu kitab› çocuklar›m›za hangi amaçla tavsiye
etmektedir?

Çocuk geliflimi için masallar›n önemi büyüktür. Bizler
ülkemizi, insanlar›m›z›, kültürümüzü sevmeyi ilk olarak
masallardan, efsanelerden ö¤rendik. E¤itimciler olarak
çocuklar›m›z›n hayal dünyas›n› süsleyen hikayeleri titizlikle
seçmemiz bu nedenledir. Daha ilk yafllardan itibaren
çocuklar›m›za ö¤retti¤imiz Ata sevgisi, yurt sevgisi
yabanc›lar›n bizi bize anlatmaya çal›flt›¤› böylesi uyduruk
hikayelerle baltalanmaktad›r.

Kimin misyoner oldu¤u belli de¤il!!
Tarihimizi çarp›tarak yeni bafltan yazma gayretinde olan

gerçek diktatörler bugün ifl bafl›ndad›r. Gerek kitaplar›yla,
gerek iddialar›yla Türk milletine yeni bir tarih afl›lanmaktad›r. Türk’ün tarihini elbet bir
Frans›z yazamaz, bir Ermeni yazamaz.

Bakanl›¤›n görevi, milli tarih ve de¤erler ekseninde var edilmesi gereken gençli¤imizi
ayn› çizgide muhafaza etmektir.

Türk E¤itim-Sen olarak, MEB’in tavsiye etti¤i bu kitab› tekrar incelemesini ve tarihi
gerçeklerimizle ba¤daflmayan yalanlar›n önünü kesmesini istiyoruz. Kendine güvenen,
ça¤dafl uygarl›k seviyesine yükseltilmesi gereken Türk gençli¤i bu ve benzeri politikalarla
aldat›lmamal›d›r.

UYARIMIZ SONUÇ VERD‹
Bilindi¤i gibi bu kitapta büyük önder Atatürk bir diktatör olarak tasvir ediliyordu. Ayr›ca Bakanl›k tavsiye listesine Necip faz›l
K›sakürek ve Mehmet Akif’i de dahil ederek büyük bir eksikli¤i gidermifl oldu. Bu düzenlemeden dolay› bakanl›k yetkililerini

kutluyor ve teflekkür ediyoruz.

‹smail Koncuk

UYARIMIZ SONUÇ VERD‹

27. Maddenin 3. f›kras› gere¤ince 5.Y›l›n› ayn› kurumda dolduran
müdürlerin rotasyonu hakk›nda ise;
“Yönetimin, kamu hizmetinin etkin ve verimli bir flekilde yürütülme-
sini sa¤lamak, personelin bir hizmet biriminde uzun süre görev yap-
mas›n›n, gerek personel ve gerekse hizmet yönünden ortaya ç›kabile-
ce¤i olumsuzluklar› gidermek ve yine personelin ekonomik, kültürel
ve co¤rafi koflullar› bak›m›ndan farkl› yurt bölgelerinde hizmet yap-
malar›n› sa¤lamak gibi amaçlarla rotasyon, uygulamas› yapabilece¤i
aç›kt›r. Ancak bu uygulaman›n objektif ölçütlere ba¤lanmas› ve per-
sonel aras›nda herhangi bir nedenle ayr›ma yol açacak flekilde uygula-
n›lmas›ndan kaç›n›lmas›, görev ve hizmet bölgelerinde hizmet süresi-
ni dolduran personelin sonraki hizmet yerlerinin ve görevleri ile görev
ünvanlar›n›n net biçimde belirlenmesi gerekti¤i de tabiidir.
Uyuflmazl›k konusu hükmünde, bulunan e¤itim kurumu müdürlü¤ün-
de geçirilecek süreye s›n›rlama getirilmiflse de, bu süreleri dolduran
yöneticilerin atanacaklar› yerler aras›nda ayn› tip e¤itim kurumu mü-
dürlü¤üne de yer verildi¤i, öte yandan, genel ve soyut nitelik tafl›yan
“ gerekli görülmesi halinde…” gibi bir ifadenin ise subjektif uygula-
malara neden olabilecek mahiyet tafl›d›¤›, dolay›s›yla düzenlemenin
bu haliyle yöneticilerin atanacaklar› yerlerin belirlenmesi konusunu
aç›k kurallara ba¤lamad›¤› anlafl›lmaktad›r. “Bu durumda, dava konu-
su Yönetmelik hükmünün rotasyon uygulamas› yapmay› sa¤layacak
nitelikte oldu¤unun kabulüne olanak görülmemektedir.”
Bu mahkeme karar›ndan sonra ifller bir hayli kar›flacak. Rotasyona ta-
bi tutulan müdürler bir bir eski görev yerlerine dönecekler, birinci s›-
rada olupta atamas› yap›lmayan aday müdürlerin de bu durumda hak
iddia etmesi söz konusu.
Milli e¤itim teflkilat›n›n böylesine kar›flm›fl olmas› üzüntü vericidir,
ancak bunun tek sorumlusu Say›n Hüseyin ÇEL‹K’tir. Bütün ikazlar›-
m›za ra¤men, yarg›dan dönece¤ini bile bile hukuka uygun olmayan
yönetmelik ihdas edenler bu sorumlulu¤u hissetmeli ve derhal istifa
etmelidir.
Türk E¤itim Sen her flart ve zeminde e¤itim çal›flanlar› ad›na hukuki
mücadeleye devam edecektir.

“Müdür atama ve
rotasyon

uygulamas›na
Dan›fltay dur”dedi

Örsan Öymen
Ödülü Hanefi

Bostan`›n
Prof. Dr. Ruflen Kelefl'in baflkanl›¤›nda, Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Mehmet Çubuk,

Prof. Dr. Feridun Emecan, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr.
Mehmet Genç, Prof. Dr. ‹lber Ortayl›, Prof. Dr. Metin Sözen'den oluflan Seçici Kurul, bu y›l
15'incisi düzenlenen 2004 Milliyet Örsan Öymen An›s›na Y›l›n Kentler Tarihi Ödülü'nü
‹stanbul 1 No’lu fiube Baflkan›m›z Yard. Doç. Dr. Bostan'a "15.-16. As›rlarda Trabzon
Sanca¤›nda Sosyal ve ‹ktisadi Hayat" adl› yap›t› nedeniyle verdi.

Seçici Kurul Bostan'›n yap›t›n›n ödüle de¤er görülmesinin gerekçesini, "Kaynaklara
ulaflma ve iyi bir literatür taramas›, konuyla ilgili önceki araflt›rmalar› olumlu bir biçimde
irdelemesi, ikna edici sonuçlar› olmas›, Trabzon kenti üzerine çok araflt›rma olmas›na
karfl›n farkl›l›k sergilemesi, arflivlerden kente yeni bilgi ve katk›lar aktarmas›, bilimsel
kriterlere olumlu yaklafl›mlar yapmas›" fleklinde aç›klad›.

Ödül, 6 Temmuz Çarflamba günü Do¤an Medya Center'da düzenlenen törenle Yard.
Doç. Dr. Bostan'a verildi.

AB Komisyonu üyesi Günter Verheugen, Türkiye'nin AB üyeli¤inin hiçbir flekilde do¤-
rudan serbest dolafl›m› beraberinde getirmeyece¤ini söyledi. Verheugen, Alman Bild ga-
zetesi için telefonla vatandafllar›n sorular›n› yan›tlad›. Braunschweig kentinde yaflayan
Ingrid Courth (66) adl› ev han›m›n›n, “Milyonlarca Türk bize mi gelecek?” fleklindeki so-
rusuna karfl›l›k Verheugen, flöyle dedi: “Türkiye'nin AB üyeli¤i hiçbir flekilde do¤rudan
serbest dolafl›mla ba¤lant›l› olmaz. Henüz daha müzakereler bile bafllamad›. Yani bu
ülkenin Avrupa'ya uyup uymad›¤› henüz belli de¤il. Üyelik karar›, en erken 10 y›l sonra
al›nacak. O zaman her üye ülke 'evet' ya da 'hay›r' deme hakk›na sahip olacakt›r.”

Türkiye’deki iktidar çevrelerinin
muhterem dostu Verheugen’e göre: “AB
üyeli¤i serbest dolafl›m getirmeyecek”
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1. Baflar›n›n art›r›lmas› m›?
2. Okullara devam›n sa¤lanmas› m›?
3. Dershanelere yöneliflin azalt›lmas› m›?
ÖSYM’nin ortaya koydu¤u sistem, bu üç hedefi karfl›lamamaktad›r. O halde sistem de¤i-

flikli¤inin amac› nedir?
ÖSS sistemindeki de¤ifliklikler, liselerin 4 y›la ç›kar›lmas›yla efl zamanl› yap›lm›flt›r. 57

bin 163 ö¤rencinin s›f›r almas›, 372 bin ö¤rencinin baraj›n alt›nda kalmas› ÖSYM’yi hare-
kete geçirmifl, DOSTLAR ALIfiVER‹fiTE GÖRSÜN anlay›fl›yla yeni bir sistem ortaya
konmufltur. Henüz liselerin 4 y›la ç›kar›lmas›n›n sonuçlar› görülmeden eski sistemi alafla¤›
ederek yap›lan de¤ifliklikler sak›nca yaratacakt›r. Üniversite kap›s›n› açabilmek için
dershaneleri mesken edinen, buralara her y›l milyarlarca lira para ak›tan ö¤renciler,
yeni sistemle yine dershanelere yönelecek, böylece dershaneler cirosunu gün be
gün yükseltecektir. Zira s›navda adaylar ilk bölümde hem Fen, Matematik
hem de Türkçe ve Sosyal Bilgilerden sorumlu olacaklard›r. Yeni sistem-
de adaylar, lise 1. s›n›f dahil tüm müfredattan sorumlu oldu¤udan, lise
son s›n›f ö¤rencileri okulu ikinci plana atarak kendi alan› d›fl›ndaki
bilgileri hat›rlamak için dershanelere yönelecektir. Ayn› durum
mezun adaylar›n da dershanelere akmas›na neden olacakt›r. Do-
lay›s›yla bu sistem ortaö¤retim kurumlar›na devam› de¤il, ders-
hanelere ba¤›ml›l›¤› art›racakt›r.

Yeni ÖSS sistemin en büyük yanl›fll›¤›, ö¤rencilerin alanla-
r› d›fl›ndaki sorulardan da sorumlu tutulmas›d›r. Eflit a¤›rl›k
ve yabanc› dil tercihi yapanlar›n fen bilimleri, matematik-
fen tercihi yapanlar›n da sosyal bilimlerden sorumlu tutul-
mas› hangi mant›¤a uygundur? Ö¤rencinin her konuyu
bilmesi ve üniversite s›nav›nda her konuda soru cevap-
lamas› mümkün de¤ildir. Üstelik adaylar, her konudan
sorumlu tutulacaklarsa niçin bölüm/alan tercihine ihti-
yaç duyulmakta ve ö¤renciler alanlar›na göre üniversi-
teye yönlendirilmektedir? Yeni sistem ne yaz›k ki
böylesine çözümü zor bir çeliflki yaratm›flt›r. Dolay›-
s›yla ö¤rencilerin üniversiteye giriflleri daha da zorla-
flacak, üniversite kap›s› önündeki y›¤›lmalar her ge-
çen gün daha da artacakt›r.

Üstelik, 2005 ÖSS’de 1 milyon 100 bin ö¤rencinin
Fen sorular›na, 350 bin ö¤rencinin Sosyal Bilgiler so-
rular›na cevap veremedi¤i düflünüldü¤ünde Fen ve
Sosyal Bilgiler sorular›n›n katsay›lar›n›n art›r›lm›fl ol-
mas› baflar›y› oldukça düflürecektir. Yabanc› dil s›na-
v›na giren ö¤rencilerin Fen ve Matematik sorular› için
ter dökmeleri de ak›l almaz bir uygulama olacakt›r.

Bu nedenle soruyoruz: Tüm adaylar›n Fen, Matema-
tik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler konular›ndan sorumlu tu-
tulmalar› hangi gerekçelerle istenmektedir?

Adaylar›n; hedefleri do¤rultusunda bölüm derslerinden
sorumlu olmak yerine bütün dersleri bilmek zorunda b›ra-
k›lmalar› geliflmifl ülkelerde terkedilmifl bir anlay›flt›r. Dona-
n›ml› ö¤renci sa¤laman›n yolu yar›m yamalak bilgileri beyin-
lere enjekte etmekten geçmez. Biraz ondan, biraz bundan bilen
ö¤renci devri kapanm›fl, bir bilen ama iyi bilen ö¤renci bugün
esas oland›r. ÖSYM’nin herhalde bundan haberi yoktur.

YEN‹ ÖSS S‹STEM‹ BAfiARI(SIZLIK) MI GET‹RECEK?

Üstelik e¤itim sisteminde en çok tart›fl›lan konulardan biri ö¤rencilerin
s›navlarda s›f›r çekmesidir. Her y›l gerek ortaö¤retim kurumlar› s›nav›nda
gerekse üniversite s›nav›nda binlerce ö¤rencinin s›f›r ald›¤› gazetelerin man-
fletlerinde çarflaf çarflaf boy göstermekte, televizyonlarda da ibretle seyredilmek-
tedir. S›f›rc›lar›n önlenemez yükselifli, Türk Milli E¤itim sistemindeki bozuklu¤un

utanç foto¤raf›d›r. Durum böyle olunca ÖSS’de ö¤rencilerin alanlar› d›fl›ndaki sorulardan
sorumlu tutulmas›, hiç flüphesiz s›f›r alanlar›n say›s›n›n 300 bin’lere kadar ç›karacakt›r.

Türkiye’deki e¤itim sistemi ne yaz›k ki ö¤rencilerin hayallerini süsleyen fakültelerde,
bölümlerde okuma flans›n› son derece azaltmaktad›r. Yeni ÖSS sitemi ise adaylar›n b›rak›n
hayal etti¤i üniversitede okumas›n›, üniversite kap›s›ndan ad›m atmas›n› bile güçlefltire-
cektir. Yine ülkemizde ald›¤› diplomalar› sadece raflar› dolduran gençlerin say›s› oldukça
yüksektir. ‹flsiz üniversiteliler bugün ma¤azalarda tezgahtarl›k yapmakta, ekme¤ini pazar-
da limon satarak kazanmakta ya da flans›n› bahis oyunlar›nda, at yar›fllar›nda aramaktad›r.

Diplomas›z iflsizlere, diplomal› iflsizler eklendi¤inde ortaya ç›ka-
cak hazin manzaran›n bedelini kim, nas›l ödeyecektir? Yine

ö¤rencilerin okuma flans›n› bir anlamda ellerinden almak
hangi vicdana s›¤ar? Sistemdeki çarp›kl›klar›n fatura-

s›n› ö¤rencilere ç›karmak hangi hakkaniyet ölçüle-
riyle ba¤dafl›r?

Bir di¤er üzerinde durmak istedi¤imiz nokta
ise, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ›srarla bu de-

¤ifliklikle ilgili aç›klama yapmak istemeyi-
flidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli

E¤itim Bakan› konuya taraf olmal› ve
böylesine ucube bir sistem de¤iflikli-
¤ine karfl› gerekli giriflimlerde bu-
lunmal›d›r. Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik, bu konuda basireti
ve feraseti ba¤lanm›fl bir bakan
profili çizmektedir. Anlafl›l›yor
ki, Say›n Bakan YÖK karfl›s›n-
da PES etmifltir.

Sendikam›z, ÖSS sisteminde
geri ad›m at›lmas›n› talep et-
mektedir. Henüz alt yap›
oluflturulmadan, liselerin 4
y›la ç›kar›lmas›n›n yans›ma-
lar› görülmeden, sistemle de-
¤ifliklikleri birbirine uyumlu
hale getirmeden, yeni ÖSS
sistemini uygulamaya koy-
mak büyük hüsran yaratacak-
t›r.

Kamuoyuna sayg›yla duyu-
rulur.

ÖSS sistemi sil bafltan
Türk E¤itim-Sen olarak ÖSYM’den flu soruyu cevaplamas›n› istiyoruz. 

“Bu sistem de¤iflikli¤i ile hedeflenen nedir?”

Bu s›nav sonucunda kaç
kiflinin s›nav› kazand›¤› önemli de¤il.

Elbette kontenjan say›s› kadar aday, fakülte
veya yüksek okullara yerleflecek. Ancak ÖSS so-

nuçlar› bize ortaö¤retimin genel baflar›s›n› düflündür-
meli, 3-4 y›ll›k bir ortaö¤retimin sonucunda 57 bin 163 ö¤-
rencinin s›f›r almas›n›, 372 bin 937’sinin 160 puan›n alt›nda
kalmas›n› nas›l aç›klayacaks›n›z? Bu sonuçlar ortaö¤retiminin

içinde bulundu¤u ‹ÇLER ACISI durumu çok net ortaya koymaktad›r.
Asl›nda bu sonuç gerek MEB’e gerekse YÖK’e ciddi bir mesajd›r: “57
bin 163 s›f›r, 372 bin 937 aday›n 160 puan›n alt›nda kalmas› YÖK ve

MEB’in e¤itim anlay›fllar›n›n puan›d›r. Kavgay› b›rak›n ortaö¤retim genç-
li¤inin periflanl›¤›n› görün! ‹flte y›llard›r kavgan›n sonucunda ortaya koy-
du¤unuz eser budur”. Bir önceki y›l s›f›r alan 32 bin 177 aday say›s›n›n
bugün adeta ikiye katlanmas› e¤itimle ilgili, hatta bu ülkenin gelece¤ini
düflünmesi gereken herkesi ciddi anlamda kayg›land›rmal›d›r. Bu ÖSS
anayasada ifadesini bulan, E⁄‹T‹MDE FIRSAT Efi‹TL‹⁄‹N‹N kanun ki-

taplar›nda kalan bir ‹FADE oldu¤unu bir kere daha ortaya koymufl-
tur. Bölgeler aras› baflar› oranlar› incelendi¤inde E⁄‹T‹MDE FIR-
SAT Efi‹TL‹⁄‹ ifadesinin NE KADAR ANLAMSIZ oldu¤u daha iyi

anlafl›lacakt›r. Gelece¤e umutla bakmak istiyoruz. Ancak
bu, genç nesillerin e¤itim seviyesi ile ilgili bir umut ola-

bilir. ÖSS sonuçlar› kayg›lar›m›z› art›rmal› ve sorum-
luluk mevkinde olan her insan›n kendine gel-

mesini sa¤lamal›d›r.

ÖSS’deki s›f›rlar
MEB ve YÖK’e
mesaj veriyor
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PKK'ya siyasi parti dediler
ABD'de 11 Eylül sonras› ç›kar›lan ve terör örgütlerine

yard›m ve yatakl›k edenlere 15 y›l hapis getiren yasa mad-
desi Los Angeles Federal Mahkeme'si taraf›ndan terör ör-
gütü lehine düzeltildi. PKK'ya yard›m edenlere ceza verile-
meyece¤ini hükme ba¤layan mahkeme PKK'n›n Türki-
ye'deki Kürtler'in haklar›n› koruyan siyasi parti oldu¤u da
kabul etti.

Teröristleri e¤itecekler
Mahkeme Yarg›c› Audrey Collins'in ald›¤› karar›n çok

önemli oldu¤unu vurgulayan terörist avukat› David Cole,
"PKK üyelerini bariflçi yoldan Türkiye'deki Kürtler'in hak-
k›na nas›l savunacaklar› konusunda e¤itmek istiyoruz.Mah-
kemenin ald›¤› bu karar önümüzdeki engelleri kald›rd›.
Amerikan Hükümeti'nin yaklafl›mlar› son derece olumlu
yönde gelifliyor." dedi. 

Kerkük'e PKK bürosu
PKK militanlar›n›n Türkmenler'in yo¤un olarak yaflad›k-

lar› Kerkük'de büro açmalar›na izin veren ABD, terör örgü-
tünün Türkiye, Irak, Suriye ve ‹ran'daki kürtleri tek çat› al-
t›nda toplanmalar›n› simgeleyen sözde flamas›n› asmas›na
da ses ç›karmad›.

ABD PKK terörünü hem besliyor hem koruyor
Terör örgütünün kontrolü alt›ndaki Kerkük'te büro açma-

s›na göz yuman ABD, ülkesinde PKK üyelerini e¤itece¤ini
aç›klayan bir derne¤in de faaliyette bulunmas›na mahkeme
karar›yla izin verdi 

Kerkük'te büro açt›lar
Türkiye'nin Kuzey Irak’a olas› s›n›r ötesi operasyonu tar-

t›fl›l›rken, PKK, ABD’nin kontrolündeki Irak’ta Türkmen-
lerin yo¤un olarak yaflad›¤› Kerkük kentinde büro açarak,
örgütü ve sözde ’demokratik konfederalizm’i simgeleyen
flamalar ast›. Kerkük’ten yay›n yapan Türkmeneli televiz-
yonu, Kerkük’ün merkezinde PKK’l›lar›n büro olarak kul-
land›¤› binan›n üstünde örgütü simgeleyen flama ileterörist-
bafl›n›n 21 Mart’taki Nevruz s›ras›nda ‘kuruluflunu ilan etti-
¤i’, Türkiye, Irak, ‹ran ve Suriye’deki Kürtleri tek çat› alt›n-
da toplayan sözde ’demokratik konfederalizm’i simgeleyen
flamalar›n yan yana as›ld›¤›n› görüntüledi. 

Büyük bir telsiz anteninin de göze çarpt›¤› binaya Ameri-
ka ve di¤er müttefik güçlerinin hiçbir müdahalede bulun-
mad›¤› belirtildi. Türkmeneli televizyonunun haberinde ay-
r›ca, ‹mral›’da a¤›rlaflt›r›lm›fl ömürboyu hapse mahkum edi-
len bebek katilinin posterlerinin de Kerkük’teki baz› yerler-
de as›l› oldu¤u ifade edildi. 

Türkmeneli televizyonu, ABD’nin yan› s›ra geçici Irak
yönetiminin terör örgütleri listesinin ilk s›ralar›nda yer alan
PKK’n›n bu kadar aç›k faaliyet göstermesinin Türkiye tara-
f›ndan dikkatle izlendi¤ini vurgulad›. Irak Baflbakan› ‹bra-
him Caferi’nin Ankara’ya yapt›¤› ziyarette PKK ile müca-
dele sözü verdi¤i, ABD’nin de örgütün Kuzey Irak’taki fa-
aliyetlerinin durdurulaca¤›na dair Ankara’ya defalarca te-
minat verdi¤i hat›rlat›ld›. 

Amerika’da e¤itim verilecek
Kuzey Irak'ta PKK'y› koruyup kollayan ABD, ülkesinde

PKK terör örgütünün e¤itim faaliyetlerini de serbest hale
getiriyor. Los Angeles Federal Mahkemesi PKK'ya destek
verenlere hapis cezas›n› anayasaya ayk›r› buldu. Federal
Mahkeme 11 Eylül sonras›nda ç›kar›lan ve terör örgütlerine
yard›m ve yatakl›k edenlere 15 y›l hapis getiren maddesin-
de PKK le-
hinde dü-
zeltme ya-
p › lmas ›na
karar verdi.
PKK yan-
dafl› Kürtler
taraf›ndan
"Anayasal
Haklar ve
‹nsani Hu-
kuk Derne-
¤i" arac›l›¤›yla aç›lan davada Yarg›ç Audrey Collins,
PKK'n›n "Türkiye'deki Kürtler'in haklar›n› gözeten bir si-
yasi parti oldu¤unu kaydetti. Hakim, terör listesine al›nma-
s›na ra¤men örgüte e¤itim ya da insani yard›m sa¤lanmas›-
n› engelleyen düzenlemenin anayasaya ayk›r› oldu¤una
hükmetti. Collins, PKK'ya personel sa¤laman›n ise yasad›fl›
oldu¤unu vurgulad›. Davay› Kürtler lehine yürüten derne-
¤in avukat› David Cole, "PKK üyelerini bar›flç› yoldan Tür-
kiye'deki Kürtler'in hakk›n› nas›l savunacaklar› konusunda
e¤itmek istiyoruz. Mahkemenin karar› çok önemli" dedi.

 

T.C.
A D A N A
2. ‹DARE MAHKEMES‹ 
ESAS NO : 2005/146 
DAVACI VE YÜRÜTMEN‹N 
DURDURULMASINI ‹STEYEN : Mehmet ‹fller
VEK‹L‹ :Av. Muhsin ÖZKALE
‹nönü Cad. Semih ‹fl Han› K:2 No:61 
Seyhan/ADANA KARfiI TARAF (DAVALILAR) :1-Milli

E¤itim Bakanl›¤› -ANKARA 2-Hatay Valili¤i -HATAY
‹STEM‹N ÖZET‹ :Hatay ‹li, ‹skenderun ‹lçesi, Demir

Çelik Anadolu Lisesi Müdürü ve Türk Dili ve Edebiyat›
Ö¤retmeni olan davac›n›n, bu görevinden al›narak
ayn› il, Erzin ‹lçesi Yeflilkent Lisesi Türk Dili ve
Edebiyat› Ö¤retmenli¤ine atanmas›na ilifltin daval›
idareler ifllemlerinin, soruflturmaya konu edilen fiillerin
ifllenmedi¤i ve soruflturma ile subuta erdi¤inin
saptanmad›¤›, görevinde uyumlu ve verimli çal›flt›¤›
ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulmas›
istenilmektedir.

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I’NIN
SAVUNMASININ ÖZET‹ : Davan›n reddi gerekti¤i

savunulmaktad›r.
HATAY VAL‹L‹⁄‹’N‹N SAVUNMASININ ÖZET‹ :

Davac› hakk›nda yap›lan soruflturma sonucunda
tespit edilen fiilleri nedeniyle idari yönden getirilen
teklife dayan›larak tesis edilen ifllemin hukuka uygun
oldu¤u, davan›n reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Karar veren Adana 2.‹dare Mahkemesi’nce dava

dosyas› incelenerek iflin gere¤i görüflüldü.
Dava; Hatay ‹li, ‹skenderun ‹lçesi, Demir Çelik

Anadolu Lisesi Müdürü ve Türk Dili ve Edebiyat›
Ö¤retmeni olan davac›n›n, bu görevinden al›narak
ayn› il, Erzin ‹lçesi Yeflilkent Lisesi Türk Dili ve

Edebiyat› Ö¤retmenli¤ine atanmas›na iliflkin daval›
idareler ifllemlerinin iptali istemiyle aç›lm›flt›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Anadolu Liseleri
Ö¤retmenlerinin Seçimi ve Atamalar›na iliflkin
Yönetmelik hükümleri ile; Milli E¤itim Bakanl›¤›na
ba¤l› her türdeki Anadolu Liselerine al›nacak
ö¤retmenlerin, yaz›l›, sözlü ve uygulama s›nav›ndan
baflar›l› olanlar aras›ndan Bakanl›kça atamalar›n›n
yap›laca¤›, yer de¤ifltirmenin de yine Bakanl›kça
de¤erlendirilmek suretiyle gerçeklefltirilece¤i
öngörülmüfltür.

13.8.1999 günlü, 23785 say›l› Rasmi Gazete’de
yay›mlanan Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim
Müfettiflleri Baflkanl›klar› Yönetmeli¤inin 42.
maddesinde müfettifl ve müfettifl yard›mc›lar›n›n
görev alanlar› düzenlenmifltir. Buna göre müfettifl ve
müfettifl yard›mc›lar›n›n rehberlik ve ifl bafl›nda
yetifltirme, teftifl ve de¤erlendirme inceleme,
soruflturma hizmetlerine yönelik olarak, a) ‹lkö¤retim
okullar› , b) Yetifltirici tamamlay›c› s›n›flar ve kurslar c)
Özil e¤itime muhtaç çocuklar için aç›lan s›n›flar ve
tamamlay›c› s›n›flar ve kurslar, d) Okul öncesi E¤itim
Kurumlar› Uygulama S›n›flar ve Tamamlay›c› S›n›flar
ve Kurslar e)Halk E¤itim Merkezi ve Akflam sanat
okullar ile bunlara ba¤l› kurslar, f)Ç›rakl›k e¤itim
merkezleri, g)E¤itim araçlar› ve donat›m merkezi ve
akflam sanat okulu müdürlükleri, h)rehberlik ve
araflt›rma merkezlerinde ve akflam sanat okulu
müdürlükleri,i) Ö¤retmen evi ve akflam sanat okullar›,
ö¤retmen evi lokalleri ve sosyal tesisleri, j)Milli e¤itim
yay›n evleri, k)Sa¤l›k e¤itim merkezleri, l ) Hizmetiçi
E¤itim Enstütileri ve Akflam Sanat Okullar› ile
Hizmetiçi E¤itim Merkezleri, m) Spor ve izcilik
merkezleri, n) Gençlik ve izcilik e¤itim tesisleri,
o)Ö¤rencileri yetifltirme ve s›navlara haz›rlama

kurslar›, p) Özel ö¤retim kurumlar›na ba¤l› dershane
ve okullar› ile her türlü özel yayg›n e¤itim kurslar›, r)
Diyanet ‹flleri Bakanl›¤›na ba¤l› Kur’an kurslar›,
s)Dernek ve vak›flarca aç›lan ve Bakanl›¤›n denetim
ve gözetimi alt›nda bulunan gerçek ve tüzel (flirket)
kiflilerine ait ö¤renci yurtlar›, t)Valilikçe denetimi uygun
görülen di¤er okul ve kurumlar›n görev alanlar›n›
oluflturdu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.

Dava dosyas›n›n incelenmesinden; dava konusu
ifllemin Hatay Valili¤i emri ile görevlendirilen
‹lkö¤retim Müfettifli taraf›ndan davac› hakk›nda
yap›lan soruflturma sonucu düzenlenen rapor
uyar›nca tesis edildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Yukar›da yer alan düzenlemeler uyar›nca, ‹lkö¤retim
müfettifllerinin teftifl, de¤erlendirme, inceleme ve
soruflturma yapma yetkileri yönetmelikte say›lan okul
ve kurumlarla s›n›rl› olup bu kapsamda yer almayan
Anadolu Liselerinin denetim ve ö¤retmenleri hakk›nda
soruflturma yapma yetkisi bakanl›¤a ait
bulunmaktad›r.

Bu durumda, Anadolu Lisesi Müdürü olan davac›
hakk›nda yetkili olmayan ilkö¤retim müfettifli
taraf›ndan düzenlenen soruflturma raporuna
dayan›larak tesis edilen ifllemde mevzuata uyarl›k
görülmemifltir.

Aç›klanan nedenlerle; aç›kça hukuka ayk›r› olan ve
uygulanmas› halinde telafisi güç zararlar do¤uracak
bulunan dava konusu ifllemin yürütmesinin
durdurulmas› isteminin, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama
Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyar›nca teminat
aramaks›z›n dava sonuna kadar KABULÜNE, karar›n
tebli¤ini izleyen günden itibaren yedi gün içinde Bölge
‹dare Mahkemesine itiraz yolu aç›k olmak üzere
17.05.2005 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

Anadolu Lisesinde ‹lkö¤retim Müfettifllerinin Soruflturma
Raporu, Yarg›dan Geri Döndü

‹flte ABD'nin terörle mücadele yöntemi
Bush yönetimi, kendi yasalar›na "PKK'ya yard›m yapana ceza verilemez" 

hükmünü koyarken, terör örgütüne Kerkük'te büro da açt›rd›. 
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M‹LLETVEK‹LLER‹M‹Z
M‹LL‹ ‹RADEYE UYGUN DAVRANMALIDIR

Hükümetimizin imzalam›fl oldu¤u Ek Protokolün, ülkemizin ç›karlar› aç›s›ndan telafisi mümkün olmayacak zararlara neden
olaca¤› endiflesini tafl›yoruz. 

Hükümeti bir kez daha uyar›yoruz: Att›¤›n›z imzan›n do¤uraca¤› ac› sonuçlar›n alt›ndan kalkamayacaks›n›z. K›br›s’ta binlerce
flehit vererek elde edilen kazan›mlar› bir ç›rp›da ortadan kald›racak bir süreci bafllat›yorsunuz. Bu imzayla hem KKTC’yi hukuken
yok say›yor hem de Rum kesimini AB’nin kabul etti¤i gibi adan›n tümünü temsil eden bir devlet olarak tan›m›fl oluyorsunuz.
Aksini iddia etseniz de hukuki ve fiili gerçek bundan baflkas› de¤ildir.

Sorumlu ve ilkeli bir sivil toplum kuruluflu olarak; bugünden itibaren tüm yurt genelinde halk›m›z› gerçekler ›fl›¤›nda
bilgilendirece¤imizi ve milletvekillerimize yönelik bir mektup kampanyas› bafllatm›fl oldu¤umuzu ilan ediyoruz. Hassasiyetlerinden
flüphe duymad›¤›m›z milletvekillerimizin, Türk Milleti ile bütünleflerek en do¤ru karar› verece¤ine inan›yoruz. 

Afla¤›da örne¤ini verdi¤imiz mektup tüm üyelerimiz taraf›ndan bölge milletvekillerine gönderilerek, milletimizin duruflu ifade
edilmifl olacakt›r.

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur.

......./08/2005
Say›n Milletvekilim,

Parlamenter demokratik rejime gönülden ba¤l›, çözümlerin ancak demokrasi ve hukuk çerçevesinde bulunabilece¤ine inanan
bir Türk vatandafl›y›m. 

Sizler, yüce Türk Milletini temsil etme ve onun ad›na karar alma gibi ulvi bir sorumlulu¤un sahibisiniz. Milletimizin duygu,
düflünce ve beklentileri sizlerin kararlar› ile icraata dönüflmektedir. Kaliteli, ahlaki ve do¤ru siyasetin vazgeçilmez bafll›ca kural› da
hiç kuflkusuz, millete ra¤men politika yapmamakt›r. Nitekim demokrasi mazimiz; bu en basit kural›n ihlali neticesi tarihe gömülen
siyasi enkazlarla doludur. 

Say›n Milletvekilim,

Son y›llarda çok yo¤un bir flekilde gündemimizde yer alan AB’ne üyelik süreci; maalesef son zamanlarda, millet olarak
onurumuzu rencide eden geliflmelerle karfl›m›za ç›kmaktad›r. Medeniyet projesi olarak sunulan Avrupa Birli¤i, söz konusu Türkiye
Cumhuriyeti oldu¤unda, emperyalist bir sömürü mekanizmas› fleklinde üzerimize yönelmektedir. Birlik, di¤er hiçbir aday ülkeye
getirilmeyen koflullar›, Türkiye’mize karfl› ön flart olarak sunmay› al›flkanl›k haline getirmifltir. Ayr›ca Türkiye-AB iliflkileriyle hiç
alakas› olmayan Az›nl›klar, Ermenistan, K›br›s, PKK ve teröristbafl› gibi bir çok meseleyi de “Olmazsa olmaz” hususlar olarak
gündeme getirmektedir. Birazc›k ak›l, his ve izan sahibi her Türk vatandafl› biliyor ki, bu tak›m konular hem güvenli¤imizi hem de
iç huzurumuzu büyük tehlikelere sürükleyecek araçlard›r.

Türk milleti, bin y›ld›r yaflad›¤› bu topraklardaki kazan›mlar›n› çok a¤›r bedeller ödeyerek elde etmifltir. Atalar›m›z›n yüzy›llard›r
kanlar›yla, canlar›yla ve yürekleriyle oluflturduklar› medeniyetimiz ve  aziz ülkemiz, sanal projelere ve varsay›mlar üzerine
oluflturulan politikalara kurban edilemez.

Elbette ki, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bir dünya devleti olma iddias›ndad›r. Bunun gere¤i olarak da bölgesindeki ve
ça¤dafl dünyadaki her oluflumun içerisinde yer almal›d›r. Ancak, d›fl politik stratejilerimizin ana eksenini her zaman ülkemizin
yüksek menfaatleri oluflturmal›d›r. Ayr›ca böylesine bir milli durufl hem dünya milletler ailesi içerisinde hem de tarih nezdinde her
zaman hak etti¤i de¤eri görecektir. Aksi bir tutumda ise hem tarih hem de gelecek nesillerimiz taraf›ndan yarg›lanaca¤›m›z›
unutmamal›y›z.

Say›n Milletvekilim,

Bu ba¤lamda, hükümetimizin imzalam›fl oldu¤u “Gümrük Birli¤i Ek Protokolü” bizleri ziyadesiyle kayg›land›rm›flt›r. Bu imzan›n,
K›br›s’taki soydafllar›m›z›n y›llar boyu çok a¤›r bedeller ödeyerek sa¤lam›fl oldu¤u haklar›n ve KKTC’nin kaybedilece¤i anlam›na
geldi¤ini görmek için siyaset uzman› olmaya gerek yoktur. Hükümet yetkililerimizin “Bu kesinlikle Rum kesimini tan›ma anlam›na
gelmiyor” söylemlerinin hiçbir hukuki ve fiili de¤eri olmad›¤›n› ve bu gerçe¤i önümüzdeki süreçte çok ac› yaflayaca¤›m›z› gayet iyi
biliyoruz. Çünkü, at›lan bu imzayla, güya tan›mad›¤›n›z bir ülkeyi muhatap almak zorunda kalaca¤›m›z, Avrupa Birli¤i’nin tan›yarak
muhatap kabul etti¤i bir devleti tan›mama flans›m›z›n olamayaca¤› gün gibi aflikard›r. Nitekim hemen hemen birlik içerisindeki
etkin tüm devletlerin yetkilileri de bu gerçe¤i ba¤›ra ba¤›ra gözümüze sokarken; hala aksini iddia etmek bir anlam ifade
etmemektedir.

Say›n Milletvekilim,

Bu imzayla bir çok iç meselemizde oldu¤u gibi, Milli K›br›s Davam›zda da telafisi mümkün olmayacak kay›plara neden olacak
bir süreç bafllat›lm›fl olacakt›r. Söz konusu anlaflma onay›n›za sunulmak üzere TBMM Genel Kurulu’na getirilecektir. Sizden
dile¤imiz ve talebimiz, buna onay vermemenizdir. Güçlü ve onurlu bir devlet, müreffeh bir ülke arzusundaki her Türk vatandafl›
gibi benim de bu anlaflmay› reddetti¤imi bilmenizi istiyorum. 

Ülke ve millet sevgisinden en ufak bir kuflku duymad›¤›m flahs›n›z›n, Genel Kurul’da hislerimize tercüman olaca¤›n›za gönülden
inan›yor ve biliyorum. Bu flerefli hizmetinizden ötürü flimdiden teflekkür ediyor, sayg›lar›m› arz ediyorum.

Ad Soyad
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Manisa fiubesi’nden
“S›nav Kayg›s› ve

Motivasyon”konulu
seminer

Türk E¤itim-Sen Manisa fiube Baflkanl›¤› “SINAV KAYGISI ve
MOT‹VASYON” konulu bir seminer düzenledi. Konuflmac› olarak
Ziya BARAN’›n kat›ld›¤› seminere üyelerimizin ilgisi yo¤un oldu.
fiube Baflkan› Recep Varkl›akman bunun d›fl›nda da seminer
çal›flmalar›n›n devam etti¤ini belirterek, “‹letiflim uzman› Canten
Kaya taraf›ndan da merkez ve befl ilçemiz olmak üzere toplam alt›
adet ‘Etkili Ö¤retmenlik Teknikleri’ konulu seminerler düzenledik.
Önümüzdeki dönemde de f›rsat ve imkan buldukça Manisa ve
ilçelerinde bu tür e¤itim hizmetlerimizi sürdürmeyi düflünüyoruz”
dedi.

Türk
E¤itim-Sen´den

bir kazan›m daha...
Milli E¤itim Bakanl›¤›´n›n 22.08.2003 tarih ve 2003/70 say›l›

"... Bu nedenle izin, geçici görev, disiplin cezas› uygulamas›
veya herhangi bir nedenle boflalan okul ve kurum

müdürlüklerine asaleten atama yap›l›ncaya kadar o ilde
görevli ö¤retmen ve yöneticiler aras›ndan vekaleten

görevlendirme yap›lmas› uygun görülmektedir."
Genelgesi Türk E¤itim-Sen´in müracat› üzerine

Dan›fltay 12. Dairesinin 2003/3936 Esas No
ve 2005/492 Karar No ile iptal

edilmifltir.

AKP Adana Milletvekili Abdullah Çal›flkan, Ek Protokol'e kabul oyu verme-
yece¤ini belirterek, 'Benim için K›br›s Rum kesimi meflru bir devlet de¤il.
O yüzden onay vermeyece¤im' dedi. Bu konuda hassas birçok vatandafl›n

ve milletvekilinin oldu¤unu vurgulayan Çal›flkan, Ek Protokol'ün Meclis'ten geç-
meyebilece¤ine iflaret etti. AB'ye inanmad›¤›n› da vurgulayan Çal›flkan, '‹nanma-
d›¤›m bir fleye oy vermeyece¤im' diye konufltu. Ek Protokol'le birlikte K›br›s ifli-
nin zaten kapand›¤›n› savunan Çal›flkan, 'AB'ye kat›lmay› isteyerek bafl›ndan bu
hedeflerimizden vazgeçtik. Ek Prokokol de bunun bir tescilidir. Bana göre, KKTC
kurulmufltur ve K›br›s diye bir sorun yoktur. AB gibi bir projede önümüze Ek Pro-
tokol'le de olsa sorun gibi gösterilmesini kabullenemiyorum' dedi. Ek Protokol'le
birlikte Güney K›br›s'›n da tan›nm›fl olaca¤›n› kaydeden Çal›flkan, 'Tan›m›yorum
demenizin ne anlam› var. AB'nin 25 ülkesinden ve 3 Ekim'den sonra mutlaka ka-
bulünü alman›z gereken ülkelerden birisi. Tan›m›yorum deseniz de böyle bir süreç
içerisinde tan›mak zorunda kalacaks›n›z. Yar›n oyunu almak için vatandafl›n karfl›-
s›na ç›kmayacak m›s›n›z' diye sordu.

AKP Bursa Milletvekili Ertu¤rul Yalç›nbay›r da, Meclis'in 1 Ekim'den önce ola-
¤anüstü toplanmas›n› istedi. Bu konuda endiflelerinin oldu¤unu vurgulayan Yal-
ç›nbay›r, 'Peflin hükümlü hareket etmek istemiyorum ama endiflelerim var. Mec-
lis'e geldi¤inde karar verece¤im' diye konufltu.

K›br›s konusunun çok önemli oldu¤una dikkat çeken Yalç›nbay›r, 'Buna sadece
protokol demek do¤ru de¤il. Do¤uraca¤› sonuçlar aç›s›ndan Meclis'te ele al›n›p
tart›fl›lmal›d›r' diye konufltu.

Sadece sportif amaçlarla s›n›rland›r›lmayacak bir sürece girildi¤ine dikkat çeken
Yalç›nbay›r, 'Ekonomik iliflkiler olacak, giderek bu iliflkiler geniflleyecek. K›br›s
eliyle Türkiye'nin cebinde oyunlar oynanmas› bizi rahats›z edecektir. Tarihe bakt›-
¤›m›zda güvenemeyece¤imizi gösteren birçok deliller var' dedi.

Hükümetin, 'Güney K›br›s'› tan›mad›k' demesine ra¤men, AKP'li milletvekilleri-
ne göre Güney K›br›s'› tan›d›k. AKP Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay, onay verece¤ini söyledi¤i Ek Proto-
kol ile Güney K›br›s'›n tan›nd›¤›n› belirterek, 'AB'ye girmek istiyorsak üyelerden birisi Güney Rum kesimi. Ta-
n›nmayan bir devlet Gümrük Birli¤i anlaflmas›na dahil edilir mi' diye sordu.

AKP'de K›br›s
rahats›zl›¤›

Sa¤l›kSa¤l›k
Kalbimizi korumak için nelere dikkat etmeliyiz?

Koroner kalp hastal›¤›nda de¤ifltirilebilen ve de¤ifltirilemeyen risk faktörleri vard›r.
Ailede erken yaflta kalp krizi geçiren bireylerin bulunmas›, erkek cinsiyet ve ileri yafl
de¤ifltirilemeyen risk faktörleridir. De¤ifltirilebilen önemli risk faktörleri ise sigara
kullan›m›, fleker hastal›¤›, hipertansiyon ile kan kolesterolü ve trigliseridlerin
yüksekli¤idir. Sigaran›n b›rak›lmas›, kan ya¤lar›n›n düflürülmesi, fleker hastal›¤›n›n ve
hipertansiyonun erken yafllarda tan›narak etkin biçimde tedavi edilmesi koroner kalp
hastal›¤›n› önler (birincil koruma). Oluflmufl olan koroner hastal›¤›n ilerlemesini
yavafllat›r (ikincil koruma).

Her eriflkin kan bas›nçlar›n› ölçtürmeli, normal ise en az 2,5 y›lda bir tekrarlanmal›d›r.
Ailesinde hipertansiyon öyküsü olanlar, fleker hastalar›, fliflmanlar ve kan ya¤lar›nda
yükseklik bulunanlar ölçümleri daha s›k yapt›rmal›d›r. Hipertansiyon tek bafl›na kalp
hastal›¤› riskini 2-3 kat art›r›r. Bu nedenle kan bas›nc› yüksekli¤i zaman›nda ve etkin
tedavi edilmelidir.

20 yafl üzerindeki kifliler en az 5 y›lda bir açl›k kan ya¤lar› düzeylerini (toplam
kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid) ölçtürmelidir. Kolesterol
düzeylerindeki her yüzde 1 lik düflüflün koroner kalp hastal›¤› riskini yüzde 2 oran›nda

azaltt›¤› belirlenmifltir. 45 yafl üzerindeki her eriflkin
kan flekerini ölçtürmeli, de¤erler normal ise her 3
senede bir ölçümler tekrarlanmal›d›r. fiiflman olanlar,
birinci derecede akrabalar›nda fleker hastal›¤›
olanlar,do¤um a¤›rl›¤› yüksek bulunanlar, gebelik
s›ras›nda kan flekeri yüksek bulunanlar, hipertansiyonu
olanlar, HDL kolesterol 40 mg / dl nin alt›nda ve trigliserid
düzeyleri 250 mg / dl nin üzerinde olanlar ve daha önce kan flekeri ölçümleri yüksek
bulunanlar kan flekeri ölçümlerini daha erken yafllarda ve daha s›k yapt›rmal›d›r. Kan
flekeri yüksekli¤i tespit edildi¤inde diyet ve ilaçla tedavi edilmeli, hastada di¤er risk
faktörleri de aranarak daha s›k› takip ve tedavi edilmelidir.

Haftada 3- 4 kez 30 dakika süre ile orta derecede dinamik egzersiz (tempolu yürüyüfl
gibi) yap›lmal›, gün içerisindeki fizik aktivite art›r›lmal›d›r.

Birinci derecede akrabalar›nda koroner arter hastal›¤› olanlar risk faktörlerinin
de¤erlendirilmesi için doktora baflvurmal›. Hipertansiyon, fleker hastal›¤›, kan ya¤lar›nda
yükseklik ve fliflmanl›k gibi risk faktörleri olanlar hekim kontrollerini aksatmamal›d›rlar.



sayfa

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
11

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

A¤ustos 2005

VEFAT ve BAfiSA⁄LI⁄IDO⁄UMLAR
1-Adana 1 nolu flube üyelerinden Adnan ATEfi’in
kay›nvalidesi vefat etmifltir.
2-Adana 1 nolu flube üyelerinden Orhan
ALTUN’un annesi vefat etmifltir.
3-Adana 1 nolu flube üyelerinden ‹smail
SERDARO⁄LU’nun babas› vefat etmifltir.
4-Adana 1 nolu flube üyelerinden Gülcan
OKUDUCU’nun kay›nvalidesi vefat etmifltir.
5-Adana 1 nolu flube üyelerinden Saffet ÜNAL’›n
annesi vefat etmifltir.
6-Ankara 2 nolu flube üyelerinden Talip ‹PEK ve
Abdullah ‹PEK’in babas› vefat etmifltir.
7-Bursa 2 nolu flube üyelerinden Yalç›n
DERMAN’›n annesi vefat etmifltir.
8-Bursa 2 nolu flube üyelerinden Kadir fiAH‹N’in
annesi vefat etmifltir.
9-Bursa 2 nolu flube üyelerinden Burhanettin
ÖZDEM‹R’in kay›npederi vefat etmifltir.
10-Bursa 2 nolu flube üyelerinden Orhangazi ‹lçe
Temsilcimiz Bünyamin AfiIK’›n annesi vefat
etmifltir.
11-Erzincan flubesi üyelerinden Necmi
DABA⁄’›n annesi vefat etmifltir.
12-Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden Emekli Birsen
GÖKÇE vefat etmifltir.
13-Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden Celal ‹fiÇ‹’nin
ablas› vefat etmifltir.
14-Mersin 2 nolu flube sekreteri Necmettin
ELL‹B‹N ‘in kay›nbabas› vefat etmifltir.
15-Mersin 2 nolu flube üyelerinden Duran
AVCI’n›n babas› vefat etmifltir.
16-Mersin 2 nolu flube üyelerinden Cafer
KARA’n›n babas› vefat etmifltir.
17-Mersin 2 nolu flube üyelerinden Hasan
ÖKSÜZ’ün babas› vefat etmifltir.
18-Nevflehir flubesi üyelerinden Yücel KOÇAK’›n
babas› vefat etmifltir.
19-Nevflehir flubesi üyelerinden Erdal
YILDIRIM’›n babas› vefat etmifltir.
20- Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Dursun
ÇINAR’›n annesi vefat etmifltir.
21- Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Veli
AZMAN’›n annesi vefat etmifltir.
22- Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Remziye
DO⁄AN’›n efli trafik kazas›nda
vefat etmifltir.

1-Bursa 2 nolu flube üyelerinden Kadir

F‹L‹Z’in k›z› olmufltur.

2-Bursa 2 nolu flube üyelerinden Hakan

ÇEV‹K’ in k›z› olmufltur.

3-Bursa 2 nolu flube üyelerinden Erkan

MERCAN’›n k›z› olmufltur.

4-Bursa 2 nolu flube üyelerinden Abdullah

fiEN’in o¤lu olmufltur.

8-Erzurum 1 nolu flube üyelerinden Orhan

ÇAKICI’n›n k›z› olmufltur.

9-Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden Ayd›n

GÜL’ün çocu¤u olmufltur.

10-Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden ‹smet

ORHAN’›n çocu¤u olmufltur.

11-Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden Murat

DEM‹RC‹L‹’nin çocu¤u olmufltur.

12-Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden Mehmet

GÜZELHUY’un çocu¤u olmufltur.

13-Kocaeli 1 nolu flube üyelerinden Nazan

Murat BEYKOL’un çocu¤u olmufltur.

14-Mersin 2 nolu flube üyelerinden Ersen

AYDO⁄DU’nun k›z› olmufltur.

15-Mersin 2 nolu flube üyelerinden Adnan

OLGUN’un o¤lu olmufltur.

16-Mersin 2 nolu flube üyelerinden

Hüdaverdi KURT’un k›z› olmufltur.

17-Mersin 2 nolu flube üyelerinden

Muhammet SOYSAL’›n o¤lu olmufltur.

18-Mersin 2 nolu flube üyelerinden Hakk›

GENÇ’in o¤lu olmufltur.

19- Mersin 2 nolu flube üyelerinden Ahmet

GÖÇMEN’in k›z› olmufltur.

1-Ankara 2 nolu flube üyelerinden Nihat YILMAZ’›n o¤lu
evlenmifltir.
2-Ankara 2 nolu flube üyelerinden Sibel ÖZDEN
evlenmifltir.
3-Diyarbak›r ‹l temsilcili¤i Çüngüfl ‹lçe temsilcili¤i
üyelerinden Nahit KORKMAZ evlenmifltir.
4-Erzurum 1 flube üyelerinden Nihat GÜL evlenmifltir.
5-Erzurum 1 flube üyelerinden Mustafa YILMAZ
evlenmifltir.
6-Giresun flubesi üyelerinden Mustafa-Ayfle ALTUN
evlenmifltir.
7-‹stanbul flubesi Sultanbeyli ilçesi üyelerinden Cihan
AYDIN evlenmifltir.
8-‹stanbul flubesi Sultanbeyli ilçesi üyelerinden Eyüp
SÜRÜCÜ evlenmifltir.

9-Mersin 2 nolu flube üyelerinden
Hatice-Adem DA⁄LIO⁄LU
evlenmifltir.
10-Mersin 2 nolu flube üyelerinden

Murat KALA evlenmifltir.
11-Mersin 2 nolu flube üyelerinden fiemsettin
ATAMTÜRK’ün k›z› evlenmifltir.
12-Ordu flubesi üyelerinden Orhan SOYTAfi’›n o¤lu
evlenmifltir.
13-Ordu flubesi üyelerinden Bekir ÇAKMAK’›n o¤lu
evlenmifltir.
14-Ordu flubesi üyelerinden Ertunç AKBAfi’›n o¤lu
evlenmifltir.
15-Ordu flubesi üyelerinden Mehmet KIRIfi evlenmifltir.
16- Ordu flubesi üyelerinden Yusuf TEPE evlenmifltir.
17- Ordu flubesi üyelerinden Selami ERTU⁄RUL’un o¤lu
evlenmifltir.
18- Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Seyid Ali YALDIZ ›n

o¤lu sünnet olmufltur.
19-Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Oktay TÜFEKÇ‹’nin
o¤lu sünnet oldu
20-Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Enver CANBAZ’›n
o¤lu evlenmifltir.
21-Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Hasan
KARTALMIfi’›n o¤lu evlenmifltir
22-Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Yüksel SARI’n›n o¤lu
sünnet olmufltur.
23-Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Salih BAfiAY’›n o¤lu
evlenmifltir.
24-Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Abdullah SAAT’in
o¤lu evlenmifltir.
25-Ankara 4’Nolu fiube üyelerinden Seyfi Kay’›n babas›
vefat etmifltir.

EVLENENLER-KUTLAMA
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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 ederiz.

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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