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Madde ba¤›ml›lar›na karfl›
mücadele için el ele..
> Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba¤›ml›l›¤›
her geçen gün bir ailenin daha oca¤›n› söndürüyor. Son olarak renkli
cam›n büyülü havas›na kap›lan ancak flatafatl› yaflam›n kurallar›na
adapte olamayan, iki dünya aras›nda s›k›fl›p kalan ve çareyi beyaz
ölümde arayan Ata isimli gencin
uyuflturucuyla yapt›¤› son salvoya
tan›k olduk. devam› 6’da

Üniversiteli olman›n
maliyeti oldukça fazla..

Sözleflmeli ö¤retmenlik ile ilgili
genelgenin iptali için dava

Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN; bir
ö¤rencinin üniversiteye ilk ad›m›n›n maliyeti ve üniversite çal›flanlar›n›n mali durumuna iliflkin sendikam›z›n
yapt›¤› araflt›rman›n sonuçlar›n› kamuoyuna aç›klad›.
Buna göre, flehir d›fl›nda ikamet eden bir ö¤rencinin
üniversiteye ilk ad›m› atmas›n›n maliyeti harç ücreti,
yurt, yol, yemek, sosyal faaliyet, ders araç-gereçleri,
kitap masraf› dahil en az 1782 YTL 50 kurufl, ortalama
2 bin 295 YTL 50 kurufltur. E¤er ö¤renci tek bafl›na eve
ç›kacaksa o taktirde rakam 3 bin 25 YTL 50 kurufla kadar ç›kacakt›r. devam› 8’de

Milli E¤itim Bakanl›¤›, e¤itim kurumlar›n›n ö¤retmen ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla 2005/2006 ö¤retim y›l›nda 10 ay› geçmemek üzere 20.000 k›smi zamanl› geçici ö¤retici çal›flt›rmak üzere bir genelge
yay›nlam›flt›r. Ek-1 (‹ptali istenen genelge) Söz konusu genelge her ne kadar bir y›l ile s›n›rland›r›lm›fl
gözükse de, kamuoyunda bu uygulaman›n her y›l
devam ettirilece¤ine yönelik genel bir kanaat mevcuttur. Söz konusu genelge, Anayasaya, kanunlara,
hukukun evrensel ilkelerine ayk›r› olup iptali gerekmektedir. devam› 9’da
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Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN, sendikam›z›n yapt›¤› ö¤retmenin
al›m gücü konulu araflt›rman›n sonuçlar›n› kamuoyuna aç›klad›.

Ö⁄RETMEN’in al›m gücü düfltü
S endikam›z cumhuriyetin ilk y›llar›ndan bugüne
ö¤retmenlerin al›m gücünü araflt›rd›. Buna göre, bir
ö¤retmen maafl›yla 1930 y›l›nda 281 kilogram dana
eti al›rken, bugün 68 kilogram almaktad›r. Yine
1930 y›l›nda ö¤retmenler 180 kilogram koyun eti
al›rken, 2005 y›l›nda 64 kilogram; 1930 y›l›nda 692
kilogram fasulye al›rken, günümüzde 224 kilogram
fasulye alabilmektedir.

ABD Telafer’de
soyk›r›m yap›yor
Telafer_deki direniflçilerin tamam› Türkmen. Ve iflgalciler hareket eden her fleye atefl ediyor.
ABD bask›n› sürerken Irak'›n Telafer kentinden Türkiye'ye kaçan Türkmenler; Ferhato¤lu, Pafla Ferhat
ve Ömer Sarayl› yaflananlar› anlatt›. Sald›r›lar›n ard›ndan kentten ayr›lan Ferhato¤lu, kentte yaflayanlar›n çok zor durumda olduklar›n› vurgulad›. Sald›r›lar öncesinde fiiilerin kent d›fl›na tafl›nd›¤›n› söyleyen Ferhato¤lu, ''Boflaltman›n ard›ndan fiiilerin
oturduklar› evlere Bedir Kuvvetleri'nin keskin niflanc›lar› yerlefltirildi. Bu kifliler evlerinden d›flar›ya ç›kan
herkesi vuruyor'' dedi. devam› 2 ‘de

Sendika temsilcileri disiplin ve yüksek
disiplin kurullar›nda yer alacak
Resmi Gazete’nin 21 Temmuz 2005 tarihli
25882. say›s›nda yay›nlanan “Disiplin
Kurullar› ve Disiplin Amirleri Hakk›nda
Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik” ile sendika temsilcilerinin
Disiplin ve Yüksek disiplin kurullar›nda yer
almas›n›n önü aç›lm›fl oldu.
devam› 3’te

Bundan 75 y›l önce
ö¤retmenler maafl›yla
1000 kilogram nohut
alabilirken, bugün 284
kilogram; 1930 y›l›nda
ö¤retmenler 209 litre
zeytinya¤› alabilirken,
2005 y›l›nda bu rakam
78 kilogram’a
düflmüfltür.
1930 y›l›nda bir
ö¤retmen 382 kilogram
zeytin alabilirken,
bugün 107 kilogram
alabilmektedir. Odun,
kömür fiyatlar›nda da
fark hemen göze
çarpmaktad›r. Bundan 75 y›l önce bir ö¤retmen
maafl›yla 3600 kilogram kömür alabilirken, 2005
y›l›nda 2177 kilogram;
1930 y›l›nda 6000 kilogram odun alabilirken, 2005
y›l›nda 3216 kilogram odun alabilmektedir.
devam› 7’de
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MEB’in baflar›s›zl›¤› yarg›
taraf›ndan do¤ruland›
Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN`›n,
idarecilik s›nav›nda ö¤retmenleri baflar›s›z bulan Milli
E¤itim Bakanl›¤›na; `Bu s›navdaki baflar›s›zl›k
ö¤retmenlerimizin de¤il, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›nd›r´
sözü üzerine Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan aç›lan 3
(üç) milyarl›k tazminat davas›na, Ankara 2. Sulh Hukuk
Mahkemesi `RED´ karar› verdi.
Böylece idarecilik s›nav›nda, as›l baflar›s›zl›¤›n Milli
E¤itim Bakanl›¤›na ait oldu¤u ve bu konuda Genel
Baflkan›m›z say›n fiuayip Özcan ›n iddias›
do¤rulanm›fl oldu.

Yolluklar konusunda tokat
gibi Dan›fltay karar›
Tayinlerde memurun üç kurufl yollu¤una göz diken hükümete karfl› Dan›fltaydan tokat gibi bir karar ç›kt›. Bu
karara göre "zaman›nda baflvuru yap›lmad›", "Anayasa Mahkemesinin karar› geriye ifllemez" gerekçeleriyle yollu¤unu alamayan memurlara hak ç›km›flt›r. Dan›fltay karar› afla¤›dad›r. Bütün kamu çal›flanlar›n› yolluklar›n› almak üzere mücadeleye ça¤›r›yoruz. Unutmay›n ki alamad›¤›n›z yolluklar›n›z birilerinin "tavuklar›na m›s›r" "birilerine arazi" "birilerine dönüflü olmayan
kredi" "birilerine ihale ödene¤i" olabilir.Türk E¤itimSen bu hakl› mücadelede bütün imkanlar›yla e¤itim
çal›flanlar›n›n yan›nda olacakt›r. Hükümet payandas›
sendikalara inat, bölücü sendikalara inat... memuru
ma¤dur eden hükümete inat... Çünkü Türk E¤itimSen Türkiye`nin sendikas›d›r ..! devam› 4’te.

Türk E¤itim-Sen ödüllü Resim
ve fiiir Yar›flmas› düzenledi
RES‹M: Yar›flmaya kat›lacak eserlerde konu
s›n›rlamas› yoktur. Ele al›nan konunun resim
sanat›m›za yeni bir soluk kazand›rmas›, özgün
olmas› önemlidir.
fi‹‹R: Yar›flmaya kat›lacak fliirlerde konu s›n›rlamas› yoktur. Ele al›nan konunun estetik aç›dan ifadeyle kavuflturulup fliirimize yeni bir soluk kazand›r›lmas›, özgün olmas› önemlidir. devam› 4’te
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Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çal›flanlar› Sendikas› Genel Merkezi Ayl›k Yay›n Organ›

Bir de böyle bakal›m...
E¤itim çal›flanlar›n›n sendikalaflma oran›n›n 2005 y›l›nda, bütün kamu çal›flanlar› içerisinde %43.03 oran›
ile 9. s›rada oldu¤unu biliyoruz.
Kamu çal›flanlar› içersinde en e¤itimli grubu oluflturan
e¤itim çal›flanlar›n›n, sendikalaflma oran› bak›m›ndan
9. s›rada olmas› di¤er bir çok kamu çal›flan› taraf›ndan
yad›rganmaktad›r. Bu elefltiri bir yönüyle hakl›d›r.
Çünkü, baflta ö¤retmenler olmak üzere e¤itim çal›flanlar› bügüne kadar ülkemizde ortaya konulan bir çok faaliyetin öncüsü olmufllard›r. Dolay›s›yla, sendikalaflma
oran› bak›m›ndan en baflta olmalar›n›n arzu edilmesi
son derece normaldir. Ancak, ayn› zamanda, e¤itim çal›flanlar› görevleri gere¤i, sorgulayan, araflt›ran insanlard›r. O halde, sendikalar›n ortaya koydu¤u davran›fllarda e¤itim çal›flanlar› taraf›ndan görülen bir eksiklik,
bir kusur mu söz konusudur ki, sendikalaflma oran› arzu edilen noktada de¤ildir. Bunu da hep beraber araflt›r›p, çözmek zorunday›z.
Bu araflt›rmay› yapmak için kendimize flu sorular› sorup, cevaplamak problemi tespit için gereklidir diye
düflünüyorum.
• Sendikam›n hedefleri nelerdir ?

Her sendika elbette bir tak›m hedefler ortaya koymufltur. Fakat bu hedeflere ulaflmada samimiyet derecesi
nedir? Bu samimiyet kamu çal›flanlar›na yeteri kadar
gösterilip, aç›klanabilmifldir? Ülke çap›nda bulunan
bütün flubeler bu hedeflere ulaflmada üzerine düfleni yapabilmekte midir ?Yoksa hedef, sadece hedef olarak
aç›klanm›fl ve hiçbir gayret ortaya konmam›flm›d›r?
Veya ortaya koydu¤umuz gayret di¤er insanlar taraf›ndan m› görülmemektedir? Her iki flekilde de ortada ciddi bir problem var demektir.
• Ortaya konulan hedeflere ulaflmada
herhangi bir strateji var m›d›r?

Bütün teflkilat yap›m›z hedefler konusunda fikir birli¤i
içersinde olabilir, bu hedeflerin do¤rulu¤una inanabilir.
Ancak, bu hedeflere ulaflmada ortaya koyaca¤›m›z bir
genel ve özel stratejimiz var m›d›r? Varsa bu strateji

uygulanmaktam›d›r? Plans›z pro¤rams›z kifli
ve kurulufllar›n arzu edilen baflar›y› göstermesi mümkün olamaz.Unutulmamal›d›r ki,”Hedef ve Strateji” birbirinden ayr›lmaz ikilidirler.

• Sendikan›n önceli¤i neler olmal›d›r?

Bu sorunun cevab›n› duyar gibi oluyorum. Bir çok arkadafl›m bu soruya herhalde flöyle cevap verir; önceli¤imiz, üyelerimizin sosyal ve ekonomik problemlerini
çözme konusunda gayret sarfetmektir. Bunun yan› s›ra,
ülkemizin yaflamakta oldu¤u her türlü s›k›nt› ve çözüm
yollar›n› ortaya koymak da bizim önceliklerimiz aras›ndad›r. Milletimizin milli birlik ve beraberli¤i, vatan›m›z bölünmez bütünlü¤ü, bizi çok yak›ndan ilgilendirmektedir. Bütün bunlar “öncelik” olarak ortaya konabilir. Ancak, bu önceliklerle ilgili her birimiz üstümüze düflen görevi nas›l ve ne kadar yerine getirmekteyiz?. Yoksa, bütün bu öncelikler içi bir türlü doldurulamayan ifadeler olarak m› kalmaktad›r ?
• Siyaset sendika iliflkisi nas›l olmal›d›r ?

Siyaset ülkemizin gelece¤iyle do¤rudan ilgilidir. Dolay›s›yla, her insan›n flu veya bu flekilde siyasetle ilgisi
vard›r ve olmal›d›r. 1982 Anayasas›n›n ortaya ç›kard›¤› a politik toplum yap›m›z, belki, siyasi kavgalar› engellemifl, ancak ülke problemlerine duyars›z ben duygusu çok önde olan kitlelerin oluflmas›n› da sa¤lam›flt›r. O halde, siyaseti insans›zlaflt›rman›n bu ülkeye hiç
bir fayda sa¤lam›yaca¤› aç›kt›r. As›l yap›lmas› gereken, siyasetten korkmak veya korkutmak yerine “insan
ve siyasetin” legal s›n›rlar›n›n çizilmesidir. Ancak, sendikalar ba¤›ms›z düflünen, hiçbir grup ve ferdin tahakkümü alt›nda olmayan, her flart ve zeminde, temsil etti¤i kitlenin menfaatlerine uygun do¤ru ve yanl›fllar› fütursuzca seslendiren demokratik yap›lard›r. Bu temel
özelli¤i muhafaza edebiliyor muyuz, çevremize hissettirebiliyormuyuz?
• Varl›¤›n› hissettiren bir sendika
nas›l oluflturulmal›d›r?

Temsil etti¤imiz teflkilat yap›s›n› nas›l tan›mlar›z? Mesela; ben bir tabela sendikas›n›n baflkan› veya yönetim

‹smail KONCUK Genel Sekreter
kurulu üyesiyim mi deriz? Ben çanta sendikac›l›¤› yap›yorum diye mi düflünürsünüz? Yoksa, ben, ilimde, ilçemde üyelerim ad›na oluflan her türlü olumsuzlu¤a
müdahale edebilmekteyim, üyelerimizin
yaflad›¤› problemlerle yak›ndan ilgileniyorum, çözmek için her türlü gayreti sarf ediyorum,
kendi bölgemde sendikal faaliyetlere kat›lanlar›n say›s›n› art›rabiliyorum, temsil etti¤im teflkilat›n ad› çevremde sayg›yla an›lmaktad›r, ben baflar›l› olmak zorunday›m, baflar›s›zl›¤a mazeret bulmak benim iflim de¤il
mi diyorsunuz?
Befl ana bafll›k alt›nda toplad›¤›m›z bu sorular, ben,
sendikac›l›¤›n flu veya bu flekilde içindeyim diyen herkesin kendisine sormas› gereken sorulard›r. Bu sorular›, elbette daha da art›rabiliriz. Onlar› da siz sorup cevaplay›n. Fakat, flu soruyu da e¤itim çal›flanlar› kendilerine sormal›d›r.
• E¤itim çal›flan› olarak bana düflen görevler nelerdir?

Ben bir ö¤retmen olarak, hizmetli, memur, teknisyen,
floför olarak kendi mesleki problemlerimi biliyormuyum? Bu problemleri çözmek ad›na bugüne kadar neler yapt›m? Benim ad›ma bir gayret içerisinde olan kurulufllar› bugüne kadar hep elefltirdim, ancak neden hiç
destek vermedim? Benim ad›ma kamuoyu yaratan, toplu görüflmede beni temsil eden, kurum idari kurullar›nda benim problemlerimi dile getiren, her gün medyada
benim haklar›m› savunan bu kurulufllar› bugüne kadar
neden yoksayd›m, görmezden geldim. Kendi dünyama
kapand›m, ilerde bu ülkede kendi çocuklar›m›n da yaflayaca¤›n› niye düflünmedim, diye kendimizi de sorgulamak zorunday›z.
De¤erli e¤itim çal›flanlar›, Türk E¤itim-Sen olarak kendimizi de elefltiriyoruz, fark›na vard›¤›m›zda eksiklerimizi, kusurlar›m›z› an›nda düzeltiyoruz. Sizler ad›na
ciddi sorumluluklar tafl›d›¤›m›z›n fark›nday›z, gelece¤in sendikas›n› oluflturmak ad›na ayn› kararl›l›kla yolumuza devam edece¤iz. B‹R ve BERABER OLMAK
D‹LE⁄‹YLE, sayg›lar sunar›m.

ABD Telafer’de çocuk öldürüyor

erhato¤lu, ABD'lilerin ''çat›flmalar bafllaF
madan önce halk› tahliye ettik'' aç›klamalar›n›n ise gerçe¤i yans›tmad›¤›n› söyleyerek flun-

lar› anlatt›:
''ABD operasyonu bafllatt›¤›nda halk›n direnciyle karfl›laflmad›. Ancak onlar ilk önce sular›
kestiler. Ondan sonra da Telafer yönetiminin su
arabalar›n› kald›rd›lar. Uçak ve Apaçiler ile
kentin her yerini vurdular. Hava sald›r›s› bitti¤i
gibi de tank ve di¤er h›zl› yer araçlar›yla kente
girdiler. Kent hâlâ dolu. Kimse evlerinden ayr›lamad›. ABD'liler de Bedir Tugaylar› da peflmergeler de kentin içinde. Keskin niflanc›lar yüzünden insanlar hava sald›r›lar›nda da evden ç›kam›yorlar.
'Geri dönen kimse olmad›'

Bir de kontrol merkezi diye bir yer var. 8 yafl›ndan büyük tüm erkekleri topluyorlar ve götürüyorlar. Henüz geri dönen kimse olmad›. O kiflilere neler yap›ld›¤›n› da bilmiyoruz.''
Ömer Sarayl› da ABD'nin direniflçiler taraf›ndan savunulan yerlerin havadan kimyasal silah
ile vuruldu¤unu belirterek flöyle konufltu:
''Hava sald›r›s› s›ras›nda flehrin direniflinin
sürdü¤ü k›sm›na sar› bir fley düfltü. Sonra yeflil
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sar› aras› renkte dumanlar ç›kmaya bafllad› .
Çok kötü kokuyordu. Sald›r› bittikten sonra
oraya gitti¤imizde yüzden fazla insan›n öldü¤ünü gördük. Kömür haline gelmifllerdi. Sonradan
ö¤rendik ki napalmmifl. Peflmergeler ele geçirdikleri herkesi vahfli
bir flekilde öldürüyorlar. ‹flkence yap›yorlar.
Arkadafllar›m›z› kalplerinin üzerinden matkap ile delerek öldürdüler. Bir de evlere girip de¤erli olan her fleyi al›yorlar. Ya¤ma da
yap›yorlar.''
Pafla Ferhat ise kentteki direniflçilerin tamam›n›n Türkmen oldu¤unu ve bu kiflilerden hiçbirinin bir terör örgütü ya da Saddam Hüseyin
ile ilgisinin olmad›¤›n› söyledi. Ferhat, ''Bu kadar
iflkenceden
sonra
tabii ki insan direnir. Demokrasi diyorsunuz ama
herkesi öldürüyorsunuz. Bu direnifl de¤il iflkenceye karfl› örgütlenmedir. Senin evine biri girip
kar›n› itip kaksa, çocuklar›na vurmaya kalksa
sen onlara sald›rmaz m›s›n'' görüflünü dile getirdi.
Türkiye E¤itim,Ö¤retim ve Hizmetleri Kolu
Kamu Çal›flanlar› Sendikas› Genel Merkezi
Ayl›k Yay›n Organ›

tes@turkegitimsen.org.tr

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

Hamile anneler bile katlediliyor
‹nsani de¤erleri bir kenara b›rakan ABD,
kimyasal silahlarla Telafer’i vururken di¤er
yandan sokak ortas›nda hamile kad›nlar› hedef
al›yor.
Telafer’de beklenmedik Türkmen
direnifliyle karfl›laflan ABD askerleri
korkunç bir katliama giriflti. ABD askerleri bir yandan kenti kimyasal silahlarla ve napalm bombalar›yla vururken, sokaklarda kad›nlar ve çocuklar› vahflice öldürmekten çekinmiyor.
ABD askerleri, hamile kad›nlar› bile
hedef ald›. Bölgeden gelen haberlere
göre, Telafer’de hamile kad›nlar sokak ortas›nda öldürülürken, anne karn›nda bebekler katlediliyor. Türkmenler, “ABD insanl›k
s›n›r›n› aflt›. O kadar korkunç ifller yap›yorlar ki,
bir insan›n buna dayanmas› mümkün de¤il" diyorlar.
Bu arada, ABD’lilerin kimyasal silah kullanmas›n›n ard›ndan, yine kendileri taraf›ndan
kentte cami imamlar›na ve Telafer Hastanesi
Baflhekimi’ne ça¤r› yapt›r›larak sebze, meyvelerin yenmemesi ve sular›n kullan›lmamas›
uyar›lar›nda bulunuluyor ve bu yönde bildiriler
Yay›n Kurulu
‹smail Koncuk, Yaflar Yeniçerio¤lu
Mustafa K›z›kl›, Firdes Ifl›k,
S.Ali Kaplan
Bas›n Dan›flmanlar›
Meltem Bozkurt
Fatma Ergüzelo¤lu
Ayda bir yay›nlan›r. Ücretsizdir
Yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

da¤›t›l›yor.
Coniler, 25 Türkmen kad›na tecavüz etti
Türkmen kenti Telafer’i yerle bir ederek binlerce insan› katletmekle yetinmeyen eli kanl›
emperyalist güç ABD ordusu, Türkmenlerin
namusuna da el uzatt›. Irak Demokrat Türkmen
Partisi Genel Baflkan Yard›mc›s› Kas›m Ömer,
ABD askerlerinin Telafer’de 25 kad›na tecavüz
etti¤ini, bunlardan birinin namusunu korumak
için ilk kad›n canl› bomba olarak önceki gün
kendini patlatt›¤›n› söyledi.
5 B‹N A‹LE MUSUL’A KAÇTI

Di¤er yandan, ABD katliamlar› nedeniyle
kentten, 5 binden fazla ailenin Musul’a kaçt›¤›
bildiriliyor. Musula kaçan Telaferliler’in kalacak yer bulamad›klar›, çareyi inflaat halindeki
binalara s›¤›nd›klar› belirtildi. Ve burada aç ve
susuz kald›klar›, ailelerin ço¤unun hastal›ktan
k›r›ld›¤› bildirildi.
Öte yandan, ABD’li askerler Telafer’e yard›m için gönderilen yiyecek, giyecek ve t›bbi
malzemelere el koydu ve yard›m konvoylar›n›
kendi kontrolü alt›nda bulunan Telafer hava liman›na götürdü. Böylece Telafer’e yard›mlar›n
da önü kesildi.

Yönetim Yeri
Bay›nd›r 2 Sokak No:46 K›z›lay/Ankara
Tel: 0 312 424 09 60 (8hat)
Faks: 0 312 424 09 68
Bask›: A Yay›nc›l›k Gazetecilik ve
Matbaac›l›k A.fi. Bask› Tesisleri
S.S. Pursaklar/Ankara
Tel: 0 312 528 14 78-50
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AH fiU MARJ‹NALLER

“Marjinal: Kenarda, uçta, s›n›rda olan; kenara, uca, s›n›ra ait olan.”
‹flte sözlük anlam› itibariyle; son zamanlarda, özellikle say›n Baflbakan›m›z›n a¤z›ndan
s›kl›kla duydu¤umuz sihirli kavram!
Peki kim bunlar?
Yani say›n Recep Erdo¤an taraf›ndan, marjinallikleri yüksek sesle tescillenen bu kifli ve gruplar kimlerden olufluyor?
Bir bakal›m...
3 kas›m 2002 seçimleri baz al›nd›¤›nda, seçmenin
%65’inden fazlas›n›n (Ki, son yap›lan kimi kamuoyu araflt›rmalar›na göre bu oran daha da yükselmifl görünüyor) oy
deste¤ini alan tüm muhalif siyasi partiler,
Baflbakanl›ktaki meflhur toplant›n›n müdavimi olan az›nl›kç› ayd›nlar›n(!) temsil etti¤i durufla muhalif tüm ayd›n, fikir
adam›, yazar ve akademisyenler,
Sivilli¤i ve tarafs›zl›¤› kamuoyu vicdan›nda sorgulanan sar› kurulufllar›n d›fl›ndaki yüzbinlerce üyeye sahip bütün sendika, oda, birlik ve sivil toplum kurulufllar›,
Ülke ekonomimizin omurgas›n› oluflturan, al›n teri ve yürek güçleriyle emeklerini ürüne dönüfltüren ve son y›llardaki yanl›fl tar›m politikalar› yüzünden dar günler yaflayan ve
ac›lar›n› hayk›rmak için meydanlara ç›kan yüz binlerce çiftçimiz,
Mevcut siyasi yap›lanmayla iliflkilerini ranta dönüfltürme
becerisini gösterebilen ulusal(!) medya kurulufllar›n›n d›fl›ndaki tüm bas›n-yay›n kurulufllar›..,
Yani uzun laf›n k›sas›, neredeyse AKP’nin d›fl›ndaki tüm
Türkiye, say›n Baflbakana göre “Marjinal” çerçevenin içerisine giriyor.
Peki ne istiyor bu marjinaller?
Ülkemizin ekonomik de¤erlerinin, milli alternatifler de¤erlendirilmeden, özellefltirme ad› alt›nda çok uluslu flirketlere flaibeli ihalelerle peflkefl çekilmesini istemiyorlar.
Ülkenin yer alt› kaynaklar›n›n uluslar aras› kurulufllara ipo-

tek edilerek köreltilmesine ve Türkiye’nin varl›k içerisinde
yokluk çekmesine isyan ediyorlar.
Avrupa Birli¤i ile iliflkilerde yaflanan süreçlerin gerçekli¤iyle kamuoyuna yans›t›lmamas› ve sanal tablolarla milletin
oyalanmas›na itiraz ediyorlar.
B›rak›n milleti, ana muhalafet partisi ve hatta kendi partisinin milletvekillerini bile geliflmeler hakk›nda bilgilendirilmeden kapal› kap›lar arkas›nda görüflmeler yap›lmas›n› ve
sözler verilmesini kabul etmiyorlar.
Bat›yla iliflkiler baflta olmak üzere, özellikle Irak’taki geliflmelerde Devletimizin onurunu ayaklar alt›na alan beceriksiz
d›fl politikaya isyan ediyorlar.
K›br›s ve Irak’taki Türk varl›¤›n›n uluslar aras› projelere
kurban edilmesini fliddetle reddediyorlar.
Uluslar aras› platformlarda, afliret reisleri kadar bile muhatap al›nmamaya karfl› koymamay› içlerine sindiremiyorlar.
Onlarca y›l›n birikimiyle oluflturulmufl olan Devlet politikalar›n›n, iç politik menfaatler için hovardaca harcanmas›n›n
kabul edilemez oldu¤unu dile getiriyorlar.
“Birilerine” flirin görünmek u¤runa ç›kar›lan uyum yasalar›ndan güç alan bölücü hainlerin, cüretkar eylemlerine müsamaha gösterilmesini lanetliyorlar.
Bölücü katliam san›¤› ad›na faaliyette bulunanlar›n en üst
düzey devlet protokolleriyle a¤›rlanmamas› gerekti¤ini hayk›r›yorlar.
Say›s›z kahraman flehidin kan›yla imzalanan Lozan’›n la¤vedilerek, Sevr’in revize edilmifl versiyonunun uygulamaya
geçirildi¤i gerçe¤ini görüyorlar.
Sanki Türkiye’de dinler aras› bir çat›flma yaflan›yormufl gibi, “Dinler aras› diyalog-bar›fl” kisvesi alt›nda misyonerlik

çal›flmalar›n›n meflrulaflt›r›lmas›na karfl›
duruyorlar.
Mevcudiyeti süresince, ülkemizin alt›n›
dinamitlemeyi meslek olarak kabul etmifl olan Patri¤in, Ekümenik iddias› ve
bu yöndeki faaliyetleri için suskun kal›nmas›n› manidar görüyorlar.
Hükümetimizin, Ermeni Soyk›r›m iddialar›n› net ve yüksek sesle reddetmesi gerekirken; meflruiyeti meçhul fler piyonlar›n, kendi vatan›m›zda kendi devletimizi mahkum etme organizasyonlar›na destek vermesini k›n›yorlar.
Say›n Baflbakan›n do¤al süreç olarak de¤erlendirdi¤i
“Ucu aç›k müzakerenin” asl›nda “Sonu aç›k-belli müzakere” oldu¤unu ve bu sürecin sonunda asla tam üyelik olmayaca¤›n›; olsa olsa en fazla “Özel statü-‹mtiyazl› ortakl›k”’›n
ulufe olarak verilece¤ini; bunun anlam›n›n da tam manas›yla “Modern sömürge” mahkumiyeti olaca¤›n› görüyorlar.
Ve biliyorlar ki, AB için en iyi Türkiye, üye ülke de¤il; aday
olmaya devam eden Türkiye’dir.
Ve bu marjinaller her f›rsatta hayk›r›yor: “Lütfen say›n
Baflbakan! Gücünüzü, Türk milletinden
almaya gayret edin. Hükümetinizin bir
tak›m yanl›fllar›, zaman içerisinde mazur görülebilir. Ama iç-politik ç›kmazlar›n›z› aflmak için, ülkemizin gelecek
yüzy›llar›n› ipotek alt›na alacak olan,
yanl›fl uluslararas› manevralar›n›z› millet ve tarih hiç affetmeyecektir.
Ah flu marjinaller, hiç uslanmayacaklar.

YORUMSUZ

Devlet silah b›rak
demez teslim ol der..
eröristin istedi¤ini yaparak terörü engellemifl bir ülke örne¤i
dünyada yoktur.Tüm istediklerini yapt›ra bilen bir terör örgütü zaten
amac›na ulaflm›fl demektir. Bu noktadan sonra neden silahl› mücadele
versin ki.
Tarihin her döneminde ve Dünyan›n
her ülkesinde terörle mücadele demek, teröristle silahl› mücadele demektir.Devlet kendisine silah çekenlerle savafl›rsa devlet olarak kalabilir.
Kendisine silah çeken örgütle savaflm›yor, onu ikna etmeye çal›yor ve
onunla pazarl›k ediyorsa orada devletten söz edilemez. Devlet silah b›rak
demez teslim ol der.
Unutulmamal›d›r ki ortada terör varsa hukuk d›fl› bir olayla karfl› karfl›karfl›yas›n›zd›r demektir. O zaman terörle mücadelenin demokratik ve hukuki
bir mesele olmad›¤› da apaç›k ortadad›r.
Tüm devletlerde terörle mücadelenin lokomotif gücü ordudur. Ordunun
görevi Devlete silah çeken teröristi etkisiz hale getirerek yakalamak, elinden silah›n› almak ve gerekiyorsa onu
yok etmektir.
Türk ordusuna ve ülkesini seven
herkese PKK’n›n arkas›ndaki gücü
do¤ru tespit etmek ve bu konudaki
tespitlerini her ortamda cesurca ifade
edebilmek yak›fl›r.Kuzey Irak merkezinde denetimi ele alan ABD uluslararas› kürt hareketinin ikinci aya¤› olan
PKK’y› da tümüyle elegeçirmifltir ve
ABD uluslararas› kürtçülük hareketinin yeni hamisi olmufltur. Türkiye
ABD ve AB taraf›ndan kürt sorununu
kabul etme ad› alt›nda PKK’y› tan›ma
ve onunla masaya oturmaya zorlanmaktad›r. Bu zorlama karfl›nda polisimizin ve ordumuzun terör eylemlerine, özellikle silahl› eylemlere karfl› her
hangi bir yasal yetkiye ihtiyac›n›n olmad›¤›n›n bilinci ve cesareti ile en sert

T

flekilde karfl›l›k
vermesi gerekmektedir. PKK
son zamanlarda
Ömer SEZER
ileri teknoloji ürünü may›nlar kullanarak sald›r›lar düzenlemektedir. ABD ve AB ülkeleri
PKK’ya Türkiye’nin may›n tarama
araçlar›n› etkisiz k›lacak teknolojik
deste¤i sa¤lamaktad›r. Bu sebeptendir ki güvenlik güçlerimiz yurt içinde
genifl çapl› bir operasyon bafllatmal›
gerekiyorsa binlerle ifade edilebilecek
teröristleflini yere sermelidir. Bu
PKK’n›n hamili¤ini yapanlara devletimizin verece¤i en net cevap olacakt›r.
Bu cevab› muhatab›na birileri acilen
hatta çok acilen vermelidir çünkü
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekas› ve milli ç›karlar› böyle bir cevab›n
verilmesini zorunlu hale getirmifltir.
Unutulmamal›d›r ki Türk milleti verecek çok fleyinin olmad›¤› dönemlerde
bile ülkesine özünden vermifl yinede
m›r›ldanmam›fl, yak›nmam›fl ve asla
alk›fl beklememifltir. Ülkesi için verebileceklerini bir kaynaktan f›flk›r›r gibi,
topra¤a yüzü koyun uzan›r gibi, vermifltir.
Ey! Baflkald›ran isyankar soysuzlar;
unutmay›n›z ki siz kaç kifliyseniz geri
kal›n› biziz, Türk milletiyiz. Bizim iyi niyetimizle ve merhametimizle ve dahas› bizim lütfumuzla ortal›kta gezinip
bana ve benim olana böyle sald›ra biliyorsunuz. fiunu akl›n›zda sak›n ç›karmay›n: Gösterilen lütuf ve sab›r
sonsuz de¤ildir, s›n›rl›d›r. Biliniz ki bir
aya¤a kalkarsak o imral›da ki tap›nd›¤›n›z beslemeyi, onu koruyan siyasetçilerle beraber hepinizi, bölüp parçalamaya çal›flt›¤›n›z bu topra¤›n alt›na
yollar›z. Yeter ki, Türk milleti damarlar›nda dolaflan asil kandan güç al›p
aya¤a kalkmaya dursun.
NE MUTLU TÜRKÜM D‹YENE.

Talip Geylan
Genel D›fl ‹liflkiler ve
Bas›n Sekreteri

YA RAB !
Günlerimiz hayal ile geçmede,
Hakikat olan bir gün yok mu ya Rab?
Bir kalbim var ki her fleyi sevmede,
Sevmeyece¤im bir fley yok mu ya Rab?
Kalp verdin “al, seni yaflats›n” diye,
“Durunca haz›rlan hemen dönmeye”,
Bense parçalad›m ettim hediye.
Halâ ölmedim acep n’oldu ya Rab?

Çok geceler var ki hep uykusuzum.
Düflünürüm, bir fley arar dururum.
Sonunda tek sevdi¤imi bulurum.
Benim hakiki sevgim sana ya Rab!
Kalbim senin sevginle dolu ya Rab!

Yaflar YEN‹ÇER‹O⁄LU
26/02/1974

SEND‹KA TEMS‹LC‹LER‹ D‹S‹PL‹N VE
YÜKSEK D‹S‹PL‹N KURULLARINDA YER ALACAK
Konuya iliflkin düzenleme flu flekilde:
Madde 1 — 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e
konulan Disiplin Kurullar› ve Disiplin Amirleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 4 üncü
maddesine birinci f›kran›n (d) bendinden sonra gelmek üzere afla¤›daki f›kra eklenmifl
ve ayn› maddenin alt›nc› f›kras›n›n "BÖLGE D‹S‹PL‹N KURULU" bafll›kl› (III) numaral›
bendi ile "MAHALL‹ ‹DARELER‹N D‹S‹PL‹N KURULLARI" bafll›kl› (V) numaral› bendi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
“Hakk›nda disiplin soruflturmas› yürütülen Devlet memurunun üyesi oldu¤u
sendikan›n temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullar›nda
yer al›r. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili
sendika taraf›ndan önceden bildirilir. Bu flekilde üyesi çift say›ya ulaflan kurullarda
oylar›n eflitli¤i halinde baflkan›n bulundu¤u taraf›n karar›na itibar edilir.”
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Türk E¤itim-Sen ödüllü Resim ve fiiir Yar›flmas› düzenledi
RES‹M
fiARTLAR

•Yar›flmaya kat›lanlarda sendikam›za
üye olma flart› aran›r.
• Yar›flmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yak›nlar› kat›lamaz
• Yar›flmaya kat›lacaklar, daha önce hiç
sergilenmemifl ve herhangi bir yar›flmada
ödül almam›fl en fazla üç (3) eserle kat›labilir.
• Yar›flmaya kat›lanlar kendi tarzlar›na
uygun ya¤l›boya-akrilik ve benzeri tekniklerle yapacaklar› eserlerle yar›flmaya kat›lacaklard›r.
• Yar›flmaya verilecek eserlerin k›sa kenar› 80 cm den az, uzun kenar› 100 cm
den fazla olmayacakt›r.
• Yar›flmaya verilen eserler üzerinde imza, ad ve herhangi bir iflaret olmayacakt›r.
• Yar›flmaya kat›lan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (befl) harften oluflan bir
rumuz ve eserin ad› yaz›lacakt›r.
• Eserler sergilenmeye haz›r durumda
teslim edilecektir.
• Yar›flmaya kat›lanlar›n eserleri için
kulland›¤› RUMUZ, ESER‹N ADI, ADISOYADI,fiUBE ADI, ÖZGEÇM‹fi‹,ADRES ve TELEFONLARININ ayr› bir kapal› zarfta bulunmas› gerekmektedir.
• fiartnamelerde belirtilmeyen hususlarda
ve tereddüt halinde seçici kurul kararlar›
geçerlidir.

TESL‹M SÜRES‹

• Yar›flmaya kat›lacaklar›n eserlerini ve
kapal› zarflar›n› en son 14 Kas›m 2005 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar ba¤l› bulunduklar› flubeye teslim etmeleri gerek-

T.C.
DANIfiTAY
‹kinci Daire
Esas No : 2004/2513
Karar No : 2004/1601

Özeti : Anayasa Mahkemesince, ilgili y›l bütçe kanunu`nun konuya iliflkin maddesinin iptalinden sonra davac›n›n sürekli görev yollu¤unun
ödenmesi için yapt›¤› baflvurusunun
reddine iliflkin iflleme karfl› açt›¤› davan›n süresinde oldu¤unun kabulü
gerekti¤i hakk›nda.

Temyiz ‹steminde Bulunan (Daval›): Milli E¤itim Bakanl›¤›
Karfl› Taraf : ...
‹ste¤in Özeti : ‹lk defa ‹stanbul ‹li
emrine Ö¤retmen olarak atanan davac›n›n, yolluk verilmesi için yapt›¤›
baflvurunun reddine iliflkin 22.4.2003
günlü ifllemin, 2002 y›l› Mali Y›l›
Bütçe Kanunu`nun ilk defa veya yeniden göreve al›nanlar ile bunlar›n aile fertlerine bu nedenlerle harc›rah
ödenmeyece¤ine iliflkin 6/g maddesinin,
Anayasa
Mahkemesinin
22.10.2002 günlü, E:2002/138,
K:2002/96 say›l› karar›yla iptal edildi¤i, bu durumda an›lan hükmün uygulanmas›na olanak olmad›¤›; öte
yandan, daval› idarece Anayasa
Mahkemesi kararlar›n›n geriye yürümesinin mümkün olmad›¤› ileri sürülmekte ise de, yolluk verilmesi,
Bütçe Kanunundan kaynaklanan bir
hak olmay›p özel bir kanun olan Harc›rah Kanununa dayand›¤›, bu Kanu-

mektedir.
• fiubelerin teslim ald›klar› eserleri kapal› zarflarla beraber en son 18 Kas›m 2005
Cuma günü saat 17:00’ye kadar “Bay›nd›r-2 Sokak No:46 K›z›lay/ANKARA” adresindeki Genel E¤itim ve Sosyal ifller
Sekreterli¤ine elden veya kargo yoluyla
teslim etmeleri gerekmektedir.

SEÇ‹C‹ KURUL

• Doç. Dr. Ahmet ATAN, Sanatç›-Ö¤retim Üyesi
• Yrd. Doç. Dr. Birsen ÇEKEN, Sanatç›Ö¤retim Üyesi
• Yrd. Doç. Dr. Canan DEL‹DUMAN,
Sanatç›-Ö¤retim Üyesi
(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik s›raya göre yaz›lm›flt›r.)
DE⁄ERLEND‹RME: Seçici Kurul 21
Kas›m 2005 Pazartesi günü saat 10:00’da
Genel Merkez binam›zda çal›flmalar›na
bafllayacak, sergilenmeye ve ödüle de¤er
eserleri belirleyecektir.

ÖDÜLLER

• Birincilik ödülü 20 adet yar›m alt›n,
ikincilik ödülü 12 adet yar›m alt›n, üçüncülük ödülü 6 adet yar›m alt›n, 3 kifliye
verilecek olan mansiyon ödülü ise 2’fler
yar›m alt›nd›r.
• Yar›flmada ödül alan eserler Türk E¤itim-Sen’de kalacakt›r.
• Ödüller, kat›lan sanatç›lara ödül töreniyle verilecektir.
• Ödül alan ve sergilemeye de¤er görülen eserler 26 Kas›m 2005 tarihinde sergilenecektir.

fi‹‹R

AMAÇ:Türk Dili ve Edebiyat›’na her
zaman hizmet etmeyi ideal edinmifl üyelerimizin kalem ürünlerinin kamuya yans›mas›na destek olmak, yeni eserlerin kazand›r›lmas›na katk› sa¤lamak, fliirin insan
duygu ve düflüncelerini yans›t›p zenginlefltirmedeki ifllevini sergilemek ad›na teflvikçi olmakt›r.
KONU:Yar›flmaya kat›lacak fliirlerde
konu s›n›rlamas› yoktur. Ele al›nan konunun estetik aç›dan ifadeyle kavuflturulup
fliirimize yeni bir soluk kazand›r›lmas›, özgün olmas› önemlidir.

fiARTLAR

• Yar›flmaya kat›lanlarda sendikam›za
üye olma flart› aran›r.
• Yar›flmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yak›nlar› kat›lamaz.
• fiiirler aruz, hece ya da serbest vezinli
olabilir.
• Yar›flmaya ancak bir fliirle kat›lmak
mümkündür.
• Yar›flmaya kat›lan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (befl) harften oluflan bir
rumuz kullan›lacakt›r. Yar›flmaya kat›lanlar›n eserleri için kulland›¤› RUMUZ,
ESER‹N ADI, ADI-SOYADI, ÖZGEÇM‹fi‹, fiUBE ADI, ADRES ve TELEFONLARININ ayr› bir kapal› zarfta bulunmas› gerekmektedir.
• Yar›flmaya gönderilecek fliirler 5 nüsha
olmal›d›r.
• fiartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde seçici kurul kararlar› geçerlidir.

TESL‹M SÜRES‹

• Yar›flmaya kat›lacaklar›n, eserlerini ve
kapal› zarflar›n› en son 14 Kas›m 2005
Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar ba¤l›
bulunduklar› flubeye teslim etmeleri gerekmektedir.
• fiubelerin teslim ald›klar› eserleri, kapal› zarflarla beraber en son 18 Kas›m
2005 Cuma günü saat 17:00’ye kadar
“Bay›nd›r-2 Sokak No:46 K›z›lay/ANKARA” adresindeki Genel E¤itim ve Sosyal
ifller Sekreterli¤ine elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

SEÇ‹C‹ KURUL

• Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Baflkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü Ö¤retim Üyesi
• Yrd. Doç. Dr. Ali YAKICI, Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
• Yahya AKENG‹N, Sanatç›, TÜRKSAV Baflkan›
(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik s›raya göre yaz›lm›flt›r.)

DE⁄ERLEND‹RME

Seçici Kurul 21 Kas›m 2005 Pazartesi
günü saat 10:00’da Genel Merkez binam›zda çal›flmalar›na bafllayacak, ödüle de¤er eserleri belirleyecektir.

ÖDÜLLER

• Birincilik ödülü 20 adet yar›m alt›n,
ikincilik ödülü 12 adet yar›m alt›n, üçüncülük ödülü 6 adet yar›m alt›n, 3 kifliye
verilecek olan mansiyon ödülü ise 2’fler
yar›m alt›nd›r.
• Ödüller, kat›lan sanatç›lara ödül töreniyle verilecektir.

Tokat gibi Dan›fltay karar›..
nun da halen yürürlükte olmas› nedeniyle an›lan iddiaya itibar edilemeyece¤i gerekçesiyle iptali yolunda ‹stanbul 1. ‹dare Mahkemesi`nce verilen 31.12.2005 günlü, E-.2003/710,
K:2003/1659 say›l› karar›n, dilekçede yaz›l› nedenlerle 2577 say›l› ‹dari
Yarg›lama Usulü Kanunu`nun 49.
maddesi uyar›nca bozulmas› isteminden ibarettir.
Cevab›n Özeti : Cevap verilmemifltir.

Dan›fltay Tetkik Hakimi: Ali Alpat
Düflüncesi -.‹dare Mahkemesi karar›n›n onanmas› gerekti¤i düflünülmüfltür.
Dan›fltay Savc›s› : Semra fientürk
Düflüncesi :2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 7/1. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlar›nda ayr› süre gösterilmeyen
hallerde Dan›stayda ve idare mahkemelerinde altm›fl gün oldu¤u hükme
ba¤lanm›fl ve Dan›fltayca pek çok kararda da vurguland›¤› gibi 2577 say›l› Yasan›n "‹ptal ve Tam Yarg› Davalar›" bafll›kl› 12. maddesi, idari ifllemler dolay›s›yla aç›lacak tam yarg› davalar›n›n yöntem ve süresini dört ayr› seçenek halinde düzenlemifl olup,
ilgililere bir ifllemin icras› sebebiyle
do¤an zararlardan dolay› icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam
yarg› davas› açabilme olana¤› tan›maktad›r.
Yukar›ya aktar›lan hükümlere ve
Anayasan›n 125. maddesine göre ki-

flilerin, idarenin her türlü eylem ve ifllemine karfl› tebli¤ tarihinden itibaren
yasada gösterilen sürelerde dava açmas› Anayasal bir hak olarak tan›nm›flt›r.
Ancak bütün idari dava türlerinde
dava açabilmek süre ile s›n›rland›r›lm›fl olup bu s›n›rland›rma idari istikrar ilkesi ve kamu düzeninin gere¤idir.
Olayda, davac›n›n yolluksuz olarak
atanma ifllemine karfl› davas›n› 2577
say›l› Yasada belirtilen sürelerde açmad›¤›, 2002 Mali Y›l› Bütçe Kanununun 6. maddesinin (g) f›kras›n›n
Anayasa Mahkemesi karar› ile iptali
üzerine idareye yapt›¤› baflvuru sonucu açt›¤› anlafl›lm›flt›r.
Ortada, iptal veya tam yarg› davas›
aç›lmas›n› engelleyen bir durum olmamas› nedeniyle, dava hakk›n›n bulunmas›na karfl›n, bu hakk›n kullanamayarak dava açma süresinin geçirilmesinden sonra ilgilinin baflvurusunu
2577 say›l› Yasan›n 10. maddesine
göre de¤erlendirmek, dava hakk›n›n
istenildi¤i anda kullan›lmas› sonucu
yarataca¤›ndan idari istikrar ilkesi
uyar›nca bu durumun kabulüne hukuken olanak bulunmamaktad›r.
Aç›klanan nedenlerle, dava 2577
say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununa göre süresinde aç›lmad›¤›ndan
bu durumu gözetmeden iflin esas›
hakk›nda karar veren ‹dare Mahkemesi karar›n›n bozulmas› gerekti¤i
düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay ‹kinci Da-

iresi`nce dosyan›n tekemmül etti¤i
anlafl›ld›¤›ndan, yürütmenin durdurulmas› istemi hakk›nda bir karar verilmeksizin iflin gere¤i düflünüldü:
‹dare ve vergi mahkemeleri taraf›ndan verilen kararlar›n temyiz yolu ile
incelenerek bozulabilmeleri, 2577
say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varl›¤›na ba¤l› olup
daval› idare taraf›ndan ileri sürülen
hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktad›r.
Öte yandan daval› idarece davan›n
süresinde aç›lmad›¤› öne sürülmekte
ise de, aç›ktan atanmak suretiyle
27/9/2002 tarihinde ö¤retmen olarak
ilk defa memuriyete bafllayan davac›,
atand›¤› tarihte yürürlükte bulunan
2002 Mali Y›l› Bütçe Kanununun 6.
maddesinin (g) bendindeki "ilk defa
veya yeniden göreve al›nanlar ile
bunlar›n aile fertlerine harc›rah ödenmeyece¤i ve 6245 say›l› Harc›rah
Kanunu ile di¤er mevzuat›n bu f›kraya ayk›r› hükümlerinin uygulanamayaca¤›" na iliflkin aç›k hüküm karfl›s›nda, 6245 say›l› Harc›rah Kanununun 59. maddesi çerçevesinde göreve
bafllad›¤› tarihten itibaren bir ayl›k
süre içerisinde harc›rah bildirimi düzenleme veya ayn› süre içerisinde
2577 say›l› Yasan›n 10. maddesine
göre baflvurma olana¤›na sahip de¤ildir. Dolay›s›yla davac› hakk›nda uygulanma olana¤› olmayan 6245 say›l› Harc›rah Kanununun 59 uncu maddesinin, davac›n›n, harc›rah verilmesi

isteminin reddi üzerine açaca¤› davada dava açma süresinin hesaplanmas›nda dikkate al›nmas› düflünülemez.
Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin 22/10/2002 günlü, E:2002/138,
K:2002/96 say›l› karar›yla iptal edilen, ancak davac›n›n aç›ktan atanmak
suretiyle göreve bafllad›¤› 27/9/2002
tarihinde yürürlükte bulunan 2002
Mali Y›l› Bütçe Kanununun 6. maddesinin (g) f›kras› uyar›nca, göreve
bafllad›¤› tarihten itibaren bir ayl›k
süre içerisinde harc›rah bildiriminde
bulunmas› hukuken mümkün olmayan ad›geçenin, 2577 say›l› ‹dari
Yarg›lama Usulü Kanununun 10.
maddesine göre yapt›¤› 17/4/2003
günlü baflvurusunun reddi üzerine
16/5/2003 tarihinde açt›¤› davan›n
süresinde oldu¤unun kabulü gerekti¤inden daval› idarenin bu iddias›na
itibar edilmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle, ‹stanbul 1.
‹dare Mahkemesi`nce verilen
31/12/2003 günlü, E: 2003/710,
K:2003/1659 say›l› karar ve dayand›¤› gerekçe hukuk ve usule uygun
olup, bozulmas›n› gerektirecek bir
neden de bulunmad›¤›ndan, temyiz
isteminin reddi ile an›lan karar›n yukar›da yap›lan aç›klamayla onanmas›na, temyiz giderlerinin istemde bulunan daval› üzerinde b›rak›lmas›na,
17.12.2004 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çal›flanlar› Sendikas› Genel Merkezi Ayl›k Yay›n Organ›

Türkçe feryat ediyor...!Türkçe feryat ediyor...!
SABR‹ YALGIN
TÜRK
E⁄‹T‹M-SEN
BERGAMA
TEMS‹LC‹S‹
‹nsan topluluklar›na millet olmak gibi erdemli bir özellik kazand›ran unsurlardan biri de dildir. Dil insanlar aras›nda en baflta
gelen anlaflma arac›d›r. E¤itim arac› olarak
da dilin önemi tart›fl›lmaz. Dil fluuruna sahip
olan milletler, kültürlerini de korurlar, varl›klar›n› da…
Türkçe, Türklerin resmi ve milli dilidir.
S›radan bir dil de¤ildir. Köklü bir geçmifle
sahip olan, genifl bir co¤rafyada konuflulan,
yüzy›llar boyunca ifllenmifl ve mükemmel
hale gelmifl bir dildir. Kullan›ld›¤› co¤rafya
ve kullanan insan say›s› bak›m›ndan dünyadaki ilk befl dil aras›nda yer almaktad›r.
Türkçe güzel bir dildir; çünkü Dedem
Korkut’un dilidir. Türkçe güzel bir dildir;

çünkü Yunus’un, Karacao¤lan’›n, Fuzuli’nin, Yahya Kemal’in, Tanp›nar’›n,
Akif’in dilidir. Çünkü benim dilimdir.
Gelin görün ki bugün Türkçemiz kan
kaybetmektedir. Çünkü bilim dili diye bizlere yutturulmaya çal›fl›lan ‹ngilizce –maalesef- dilimizin gelece¤ini tehlikeye sokmaktad›r. Yabanc› dil ö¤renmeyle, yabanc›
dille e¤itimi birbirine kar›flt›r›yoruz. Kendi
okullar›m›zda, kendi ö¤retmenlerimiz çocuklar›m›za dersleri ‹ngilizce olarak ö¤retmeye çal›fl›yor. ‹ngiltere’den ithal edilen ‹ngiliz kitaplar›ndan… Bu, dilimizi de, kültürümüzü de bask› alt›na almaktad›r. Ö¤rencilerimiz dersi ö¤renmeye çal›fl›rken bir yandan da yabanc› kelimelerin anlamlar›n› düflünmek zorunda kald›¤›ndan ö¤renme ifli istene seviyede ve zamanda gerçekleflememektedir. Bu kitaplar bize Meri’nin hayat
anlay›fl›n›, Elizabet’in de¤er yarg›lar›n›,
Cek’in hayallerini de afl›lamaktad›r. Bu flekilde yetiflen gençlerimizden bas›n-yay›n
alan›nda görev yapanlar, yetifltirildikleri bu
tarz› halka yans›tmaya ve yabanc› kelime
a¤›rl›kl› konuflmaya bafll›yorlar. Baz› tele-

vizyon kanallar›n›n adlar›n›n yabanc› dilden
olmas›, “tv”ye “tivi” denmesi gibi garipliklere neredeyse al›flt›k.
Bütün bunlardan etkilenen halk›m›z, açt›¤› al›flverifl yerlerine “shopping senter”,”market”,”textil”,”restaurant”,”export”,”cafe”,”fest food” gibi acayip isimler
vermektedir. Ne yaz›k ki böylece müflterileri de artmaktad›r. Halbuki bu yabani ve ucube kelimelerin Türkçe karfl›l›klar› mevcuttur. Yeter ki yabanc› hayranl›¤›ndan kendimizi kurtar›p dilimize sahip ç›kal›m. Aksi
halde dilini kaybeden benli¤ini de kaybeder.
K›z›m befl yafl›ndayken, onu tabelas›nda
“restaurant” yazan yere götürdü¤ümde, yemek getiren kifliye “garson” de¤il de daha
s›cak ve daha samimi buldu¤um bir kelimeyle hitap etti: Yemekçi.
Acaba bu tür yerlere neden “yemek evi”
demiyoruz? Tekstil yerine dokuma, shopping center yerine al›flverifl merkezi, market
yerine bakkal, ambulance yerine cankurtaran, trend yerine gidifl, radikal yerine afl›r›,
star yerine y›ld›z, defans yerine savunma…
sözlerini kullansak ne güzel olur, de¤il mi?

Türkçe’si varken ‹ngilizce’sini kullanmayal›m, kulland›rtmayal›m. Atatürk’ün de belirtti¤i gibi “Ülkesinin yüksek istiklalini korumas›n› bilen Türk milleti, dilini de yabanc› dillerin boyunduru¤undan kurtarmal›d›r.”
Gecenin en karanl›k oldu¤u an, tan vaktinin yaklaflt›¤› zamand›r. Güneflin do¤mas›yla karanl›k yerini ayd›nl›¤a b›rakacakt›r.
Türkçe’miz gecenin en karanl›k an›n› yafl›yor. Ve tan vakti gelmek üzeredir.
Yüzy›llar boyunca dilini, kültürünü, varl›¤›n› sürdürmüfl olan yüce milletimiz bu
tehlikenin de üstesinden gelecektir. Bilge
Ka¤an, Kaflgarl› Mahmut, Karamano¤lu
Mehmet Bey gibi Türkçe sevdal›s› yüce gönüllü insanlar›m›z›n çabalar› dilimizi adeta
uçurumun efli¤inden çevirmifltir. fiimdi s›ra
genç Kaflgarl› Mahmutlar’da , Bilge Ka¤anlar’da ve Karamano¤lu Mehmet Beyler’dedir.
Yolunuz aç›k olsun…

MEB ‘in büyük çeliflkisi

illi E¤itim Bakanl›¤›, Müsteflar› Necat B‹R‹NC‹
M
imzas›yla baz› illere “ 2005-2006 Ö¤retim Y›l›nda Okutulacak Olan ve Ö¤retim Programlar› De¤iflen

Türk E¤itim-Sen Adana 2
No’lu fiube Baflkanl›¤›
Türk E¤itim-Sen Genel Merkezi ile Yap› Kredi Sigortas›
aras›nda yap›lan anlaflma gere¤i, üyelerimiz Ferdi Kaza
Sigortas› kapsam›na al›nm›flt›. Türk E¤itim-Sen Adana 2
No’lu flube üyesi, Yüre¤ir ‹lçe Milli E¤itim eski flube
müdürü merhum ‹lhami ÜLGER’i elim bir trafik kazas›
sonucu kaybetmifltik. Ferdi Kaza Sigortas› kapsam›nda
Merhum ‹lhami ÜLGER’in efli Aysel ÜLGER ad›na
düzenlenen 5.000.00.- YTL’lik çek, o¤lu Serbay ÜLGER’e
teslim edildi.

Gaziantep fiubemizden
örnek mücadele

Bir süre önce Gaziantep Milli E¤itim Müdürlü¤ündeki ve Gaziantep Ö¤retmen Evindeki hukuksuz, usulsüz ve keyfi baz› uygulamalar hakk›nda Gaziantep fiubemiz Bilgi Edinme Yasas› çerçevesinde baflvuruda bulunarak bilgi istemifltir. Yapt›klar›n›n hesab›n›
veremeyen Gaziantep ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve olumsuzluklar›n oda¤› haline gelmifl Gaziantep Ö¤retmen Evi idarecileri, Gaziantep flubemizin baflvurusuna cevap verememifllerdir. ‹flin peflini b›rakmayan fiubemiz, Baflbakanl›k Bilgi Edinme De¤erlendirme Kuruluna baflvuruda bulunmufltur. Buradaki incelemede, flubemizin
Bilgi Edinme Yasas› çerçevesindeki baflvurusuna cevap vermeyen
Gaziantep Milli E¤itim Müdürlü¤ü idarecileri kusurlu bulunarak
haklar›nda, 4982 say›l› yasan›n 29. maddesi uyar›nca ifllem yap›lmas›n› Gaziantep Valili¤ine bildirmifltir.
Bu çerçevede soruflturmalar bafllat›lm›fl bulunmaktad›r. As›l suçlular›n iflin içinden s›yr›l›p konuyu bir baflkas›n›n üzerine atma gayretlerine meydan vermemek aç›s›ndan soruflturmalar›n seyri, Gaziantep fiubemizce ve taraf›m›zdan yakinen takip edilmektedir.
Devlet ciddiyetinden uzak, siyasi parti yandafl› haline gelmifl, ne
oldu¤unu ve nereden geldi¤ini unutarak kendisini hukukun üstünde
gören, kerameti kendinden menkul flah›slara karfl› bütün flubelerimiz ve Genel Merkezimiz olarak hukuk mücadelemiz devam edecektir. Bu ba¤lamda bütün flubelerimizle her f›rsatta Bilgi Edinme
Yasas›ndan do¤an haklar›m›z› sonuna kadar kullanarak yönetimin
fleffaflaflmas›n› sa¤layaca¤›z ve ben yapt›m oldu anlay›fl›n› bitirece¤iz.

Ders Kitaplar› Yard›mc› E¤itim Araçlar›” konulu genelge göndermifltir. Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›mlar
Dairesi Baflkanl›¤› bafll›kl› 09/09/2005 tarihli olan, say›s› ve genelge numaras› okunmayan faksta flöyle denilmektedir: “Bakanl›¤›m›za ba¤l› ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›nda 2005-2006 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda okutulacak ders kitaplar›n›n seçimine iliflkin esas
ve usuller, ilgi (c), ilgi (a) Genelgeler ile aç›klanm›flt›r.
“Ortaö¤retimin yeniden yap›land›r›lmas›” projesi çerçevesinde üç y›ll›k genel ve mesleki teknik liselerin ö¤retim süresi, 2005-2006 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren ilgi (d) kurul karar› ile 9’uncu s›n›ftan bafllamak
üzere kademeli olarak 4 y›la ç›kar›lm›flt›r. Bu düzenlemeye paralel olarak baz› derslerin ö¤retim programlar›nda de¤ifliklik yap›lm›flt›r.Bu çerçevede ilgi (f) kurul
kararlar› ile program› de¤iflen derslere ait olan ve ilgi
(b) Tebli¤ler Dergisinde duyurulan ders kitaplar›, ders
kitab› olarak seçilebilecek, kaynak kitap ad› alt›ndaki
de¤iflik kaynak kitaplar ve çeflitli kaynak materyaller
hiçbir suretle ö¤rencilere ald›r›lmayacak, konular ders
kitaplar›ndan ifllenecek, yard›mc› kaynak kitaplar ders
kitab› yerine konulmayacak, ö¤renci üzerinde bu materyallerin ald›r›lmas›nda bask› kurulmayacak, bu hususlara riayet etmeyenler hakk›nda yasal ifllemler yap›lacakt›r. “
Ancak daha sonra genelge Bakanl›k taraf›ndan yalanlanm›flt›r. ‹llere gönderilen ve Yay›mlar Dairesi Baflkan
vekili fiadi KESK‹N imzal› yaz›da flu ifadeler kullan›lm›flt›r: “ Baflkanl›¤›m›zdan böyle bir genelge gönderilmemifl olup, ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
Say›n Müsteflar›m›z Prof. Dr. Necat B‹R‹NC‹ imzal›,
“Ünite Dergileri” konulu 31/08/2005 tarihli, 8899 say›l› ve 2005/76 no’lu Genelgenin gönderildi¤i ve bu genelgenin uygulamada oldu¤u belirlenmifltir. Baflkanl›¤›m›z ad›na gönderilmifl olan 09/09/2005 tarihli ilgi(b)
faks yaz›s› as›ls›z oldu¤undan söz konusu yaz›n›n dikkate al›nmamas› hususunda bilgilerinizi ve gere¤ini rica ederim.”
Önce genelge yay›nlay›p, ard›ndan da “Baflkanl›¤›m›zdan böyle bir genelge gönderilmedi, 09/09/2004 tarihli ilgi (b) faks yaz›s› as›ls›zd›r” demek hangi anlama
gelmektedir? fiayet böyle bir genelge gönderilmediyse
bunun sorumlular› kim ya da kimlerdir?
Öte yandan; e¤itim çal›flanlar› gerçekten böyle bir
genelge gönderilmedimi; ya da gönderildi de bir tak›m
rant çevreleri rahats›z oldu diye geri mi çekildi diye
düflünmektedirler.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, sayg›n bir kurumdur Ancak
yaflanan bu son olayda Milli E¤itim Bakanl›¤› kendi
içinde büyük bir çeliflki yaflam›flt›r. Bu çeliflkinin kayna¤› araflt›r›lmal›, soruflturulmal›, sorumlular cezaland›r›lmal›d›r..

Pazarlamac›lar, eserinizle
gurur duyabilirsiniz
Avrupa Parlamentosu, çok da
flafl›rmad›¤›m›z bir karar alarak,
Türkiye’nin Ermeni soyk›r›m›n›
tan›mas›na iliflkin önergeyi kabul
etti, Türkiye’nin imzalad›¤› Gümrük Birli¤i’nin AB’nin de yeni
üyeleri kapsayacak flekilde uygulanmas›n› öngören Ek Protokolü
oylamay› erteledi.
AB’nin “soyk›r›m› tan›y›n” direktifi bugüne kadar yap›la gelen
politikalar›n, basireti ba¤lanan
politikac›lar›n beceriksizli¤inin
ürünüdür. Türkiye’yi d›fla ba¤›ml›
hale getirmeye çal›flan zihniyet,
ülkemizi cendereye alan d›fl güçler ve iç piyonlarla ortak hareket
ederek bugünkü tablonun ortaya
ç›kmas›na zemin haz›rlam›flt›r.
AB ç›¤›rtkanl›¤› yaparak Türk halk›n›n gözünü boyamaya çabalayanlar, ulus-devlet sistemini alafla¤› etmeye ant içenler Türkiye’yi
büyük bir girdab›n içine sokmufllard›r.
Türkiye üzerinde böl-parçalayok et metodu uygulayanlar›n
hain planlar›n›n parças› olarak
vuku bulan bu süreç; Türkiye’yi
y›lan sinsili¤iyle kuflatanlar›n,
Türkiye Cumhuriyeti topraklar›na
göz dikenlerin ve tehditvari davran›fllarla palazlananlar›n ekme¤ine ya¤ sürmüfltür.
Türkiye her nedense dilsizlik
duvar›n› bir türlü aflamamaktad›r.
Siyasi erk her nedense toplumsal
dengeleri temelden sarsacak olan
bu karara karfl› topyekün seferberlik ilan edememektedir. Bilindi¤i gibi Ermeni soyk›r›m› iddialar› temcit pilav› gibi piflirilip piflirilip Türkiye’nin önüne getirilmektedir. Ülkemizi uluslararas›
arenada zor durumda b›rakan bu
gerçek d›fl› iddia, tehdit alg›lamalar› köreltilmifl aymazlar›n cahillikleriyle hareket alan›n› geniflletmektedir.
Planl› bir stratejinin ad›m ad›m
hayata geçirilmesine tan›k oluyoruz. Ne yaz›k ki bu gerçeklik karfl›s›nda Türk Milletinin eli kolu
ba¤l› kalmaktad›r. Bugün soyk›r›m› devlet politikas› haline getirenler hiçbir bedel ödemezken,

Türkiye’nin ermeni soyk›r›m›
yapmad›¤›na iliflkin iddialar belgelerle kan›tland›¤› halde; maddi
ve manevi olarak mahkum edilmeye çal›fl›lmas› inan›lmaz bir
çeliflkidir. Oysa s›k s›k demokratikleflmeden, insan haklar›ndan
dem vuranlar›n s›ra kendilerine
geldi¤inde gerçekleri ört bas etmekte üzerlerine yoktur.
Avrupa Parlamentosu, Ermeni
soyk›r›m› iddialar›n› pazarl›k kozu yapmaktad›r. AB’ye girebilmek için say›s›z taviz veren Türkiye bu kez de ermeni soyk›r›m›
engelini aflmaya u¤raflmaktad›r.
Amaç, ülkemizi zay›f düflürüp,
hiç ummad›¤› anda nakavt etmektir. Oysa Türkiye’yi ifllemedi¤i bir suçtan ötürü mahkum etmek ve gerilimi t›rmand›rmak
hakkaniyet ölçüleriyle ba¤daflmaz.
Y›pratma
ataklar›yla,Türkiye’nin üzerine gelinmesi ve bu
noktada siyasi iktidar›n pasif söylemlerde bulunmas› ibret vericidir. ‹hanet flebekelerinin kurban›
olmaya aday ülkemiz, d›fla ba¤›ml› tavr›yla Avrupa’ya rest çekememektedir. Avrupa’n›n iki
duda¤› aras›ndan ç›kacak sözü
adeta emir telakki ederek, kul
olan siyasi iktidar, derhal teslimiyetçi tutumuna son vermelidir.
Zira vatan›, topra¤› için gerekli
hassasiyeti gösteremeyenler oldu¤u müddetçe korkar›z ki; kan
döke döke geri ald›¤›m›z topraklar›m›z›, ucube bir birlik u¤runa,
birer birer kaybedece¤iz.
Yarg› karar›na karfl›n ‹stanbul’da yap›lan Ermeni konferans›na karfl› sesini ç›karmayanlar
hatta destekleyenler, tarihçi kimli¤i olmayan, Osmanl›ca dahi bilmeyen, oda¤›na tek bir düflünceyi alan ne idü¤ü belirsiz kiflilerin
bir araya gelip, ülkemizde karalama kampanyas› yapmas›na vurdumduymaz kalanlar; gurur duyabilirsiniz,
‹fiTE BU S‹Z‹N ESER‹N‹Z....
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Madde ba¤›ml›l›¤›na karfl›
mücadele için el ele...
Madde ba¤›ml›l›¤›, yafl, cinsiyet, sosyal ve ekonomik durum
gözetmeksizin her daim ac› sonuçlar›yla var olan sosyal bir
yaram›z. Ne yaz›k ki, bu yaran›n kapanmas› için al›nan önlemler
oldukça yetersiz. Oysa 7’den 70’e herkesin konuyu etrafl›ca ele
al›p düflünmesi, sorgulamas›, tart›flmas› gerekiyor, daha fazla can›n
yitip, gitmemesi için ciddi bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu
nedenle sendikam›z, geçti¤imiz y›l madde ba¤›ml›l›¤›na iliflkin
genifl çapl› bir araflt›rma yaparak, sonuçlar› kamuoyuyla paylaflt›.
Araflt›rmadan ç›kan sonuçlar ise dehflet verici boyutlardayd›. 42 ilden 13 bin 950 ortaö¤retim ö¤rencisi üzerinde yap›lan “Ortaö¤retim ö¤rencilerine yönelik zararl› al›flkanl›klar” konulu ankete kat›lan ö¤rencilerden yüzde 13’ünün sigara, yüzde 7’sinin alkol ve
yüzde 1.29’unun uyuflturucu al›flkanl›¤›n›n oldu¤u ç›kt›. Bu ö¤rencilerden yüzde 4’ünün sigara ve alkole, yüzde 1’inin sigara ve
uyuflturucuya ve yine yüzde 1’inin alkol ve uyuflturucuya ayn› anda ba¤›ml› olduklar› tespit edildi.K›z ö¤rencilerin yüzde 6.35’inin,
erkek ö¤rencilerin ise yaklafl›k yüzde 17’sinin sigara kulland›¤› tespit edildi. Sigaraya bafllama yafl› göz önüne al›nd›¤›nda, en büyük
pay›n k›zlarda 129 kifli ile 14-15 yafllar›nda, erkeklerde 495 kifli ile
12-13 yafllar›nda oldu¤u gözlendi. Ankette, k›z ö¤rencilerden yaklafl›k yüzde 4’ünün, erkek ö¤rencilerden ise yaklafl›k yüzde 9’unun
alkol kulland›¤› saptand›. Alkol kullanma yafl› göz önüne al›nd›¤›nda ise, en büyük pay›n k›zlarda 57 kifli ile 16-17 yafllar›nda, erkeklerde ise 252 kifli ile 14-15 yafllar›nda oldu¤u gözlendi. Ankette
uyuflturucu kullanan ö¤rencilerden ise 63’ünün k›z, 117’sinin de
erkek oldu¤u belirlendi. Sigara kullanmayan ö¤rencilerden yüzde
30’unun hayat›nda en az bir defa sigara içerken, alkol kullanmayan
ö¤rencilerden yüzde 18’inin de hayat›nda en az bir defa alkol kulland›¤› gözlendi.Anne ve babas› ayr› olan ö¤rencilerde her üç al›flkanl›¤›n olmas› da dikkat çekti. Anketimizde sigara kullanan 111
ö¤rencinin, alkol kullanan 60 ö¤rencinin ve uyuflturucu kullanan
24 ö¤rencinin anne ve babas›n›n ayr› oldu¤u ortaya ç›kt›.
Ayr›ca anne ya da baban›n hayatta olmamas›n›n gençlerin zararl› al›flkanl›klar edinmesinde rol oynad›¤› gözlendi. Buna göre, anketimize kat›lan ve sigara kullanan ö¤rencilerden 87’sinin babas›-

n›n, 39’unun annesinin; alkol kullanan ö¤rencilerden 21’inin annesinin, 42’sinin babas›n›n; uyuflturucu kullanan ö¤rencilerden de
18’inin babas›n›n, 9’ununun annesinin vefat etti¤i saptand›. Yine
ankette alkol kullanan ö¤rencilerden 21’inin annesi, 42’sinin babas›; uyuflturucu kullanan ö¤rencilerden 18’sinin babas›, 9’unun annesinin vefat etti¤i belirlendi. Ankette ö¤rencilerin uyuflturucu
maddeyi evde tek bafllar›na, arkadafllar› ile sokaklarda ve okulda
kulland›klar› belirlenmifltir. Alkolde ise durum de¤iflmektir. Ö¤rencilerin büyük bölümü alkolü barda tükettiklerini belirtmifllerdir.Bu durumda okul çevresinde alkol ve uyuflturucu tüketimine elveriflli yerleri sürekli izlemek okul yönetimlerine düflen önemli bir
görevdir. Ebeveynlerden en az birinin sigara içmesiyle çocu¤un sigara al›flkanl›¤›n›n do¤ru orant›l› oldu¤u belirlendi. Buna göre, ailede yaln›zca babas› sigara içen ö¤rencilerden 771’inin, annesi sigara içen ö¤rencilerden 114’ünün, anne ve babas› ayn› anda sigara
içen ö¤rencilerden ise 318’inin sigara kulland›¤› tespit edildi.
Anketin sonuçlar›yla ilgili aç›klama yapan Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN flöyle konufltu: “Gençlerin uyuflturucuya yönelmemesinde belki de en büyük görev medyaya düflmektedir. Çünkü günümüzde çocuklar›m›z üzerinde kitle iletiflim araçlar›n›n ve özellikle de görsel bas›n organlar›n›n etkisi oldukça fazlad›r. Yaflant›lar› ve davran›fllar› ile televizyon ekranlar›nda boy
gösteren ünlüler gençlerimiz taraf›ndan ‘model’ al›nmaktad›r. Bu
imrendirici ve flatafatl› yaflam tarz› gençlerimizde hayal ötesi beklenti ve arzular uyand›rmaktad›r. Nitekim bir televizyon program›
arac›l›¤›yla bu hayat› yakalad›¤›n› zanneden bir gencin hazin sonu
da dile getirdi¤imiz tehlikenin somut bir göstergesidir.Dolay›s›yla
toplumu yönlendiren medyan›n ‘sorumluluk ilkesiyle’ hareket ederek, gençlere yol göstermesi, yay›nlar›yla örnek olmas› gerekmektedir. Medyan›n yan› s›ra aileler, okul yönetimleri, ö¤retmenler,
güvenlik güçleri ve sivil toplum örgütleri de üzerlerine düfleni yapmal›d›r. Toplum olarak el ele vermeliyiz ve gençlerimizi uyuflturucu bata¤›ndan kurtar›lmal›y›z.”

Milli E¤itim Bakanl›¤›nda neler Oluyor?

Ulusal ölçekli çal›flmalar›n içinde olanlar›n yan› s›ra
bakanl›k merkezinde de personel k›y›m› yaflanmaktad›r. Özellikle Personel Genel Müdürlü¤ü, Yay›mlar
Dairesi Baflkanl›¤› ve Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel
Müdürlü¤ü bu k›y›m›n en yo¤un olarak görüldü¤ü
dairelerdir. K›y›mlarda iki önemli nokta dikkati çekmektedir:
1 – Görev yerleri de¤ifltirilen personel, birimlerinde
y›llard›r çal›flan ve aktif görev üstlenen personeldir.
2 – K›y›m yap›lan daireler önemli görevler üstlenmifltir. Bunlar;

a) Personel Genel Müdürlü¤ü, tüm bakanl›¤›n personel ak›fl›n› kontrol etmektedir.
b) Yay›mlar Dairesi baflkanl›¤› bakanl›¤›n ders ve
kültür kitaplar›
ihalesini yönlendirmekte, dergileri ç›karmakta ve
bas›n yayanla ilgili di¤er iflleri yürütmektedir.
c) Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel Müdürlü¤ü; özel
okul, dershane, kurs, sürücü kursu gibi kurumlar› düzenlemekte aç›l›fl ve denetim ifllemlerini yapmaktad›r.
Ayr›ca Az›nl›k ve Yabanc› Okullar›n yönetmeliklerinin
yap›lmas›, denetlenmesi, statülerinin de¤ifltirilmesi gibi

konularda söz sahibidir. Bu okullardan bir tanesi sürekli gündemde olan Rum Okullar›d›r.
Üç dairede de birim amirleri de¤iflikli¤ini müteakip
k›y›mlar bafllam›flt›r. Personel Genel Müdürlü¤ünden 3,
Yay›nlar Dairesi Baflkanl›¤›ndan 3, Özel Ö¤retim Kurumlar› Baflkanl›¤›ndan 12 kifli farkl› birimlere
gönderilmifltir. Bunlardan unvan› de¤ifltirilenler de
olmufl, ilk k›y›ma u¤rayanlar›n yarg› süreci tamamlanm›fl ve görevlerine iade edilmifllerdir.
MEB çal›flanlar› ve kamuoyu ,bakanl›ktan aç›klama
ve haks›z uygulamalara son vermesini beklemektedir.

Anadolu Liselerine Ö¤retmen Seçiminin iptali için dava aç›ld›
Sendika olarak 23 A¤ustos 2005 tarihli 51 735 say›l›, “Anadolu Liselerine ö¤retmen seçimi” konulu
2005/73 no.lu genelgenin iptali ve genelge hakk›nda
yürütmeyi durdurma karar› verilmesi amac›yla Dan›fltay baflkanl›¤› nezdinde dava açt›k.
DANIfiTAY BAfiKANLI⁄I'NA
Yürütmeyi durdurma taleplidir

Davac›: TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
(Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu
Kamu Çal›flanlar› Sendikas›)
Bay›nd›r Sokak No: 46 K›z›lay/Ankara

Vekil: Av. Nihat K›l›ç
Necatibey Cad. 27/12 K›z›lay/Ankara 231 35 20/21

Daval› Milli E¤itim Bakanl›¤› / Bakanl›klar/
Ankara
Konu: Daval› idare taraf›ndan yay›nlanan 23 A¤ustos 2005 tarihli 51 735 say›l›, “Anadolu Liselerine ö¤retmen seçimi” konulu 2005/73 no.lu genelgenin iptali, genelge hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› verilmesi talebidir.
Tebli¤ tarihi : 23 A¤ustos 2005

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

1- Daval› bakanl›k taraf›ndan yukar›da tarih ve say›s› belirtilen, “Anadolu Liselerine ö¤retmen seçimi” konulu bir genelge yay›nlanm›flt›r. Ek-2
2- Bu genelge hukuka ayk›r› olup iptali gerekmektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› her türdeki Anadolu Liselerindeki ö¤retmen aç›¤›n›n kapat›lmas› ve
Anadolu Lisesine dönüfltürülen liselere ö¤retmen atanmas› amac›yla bu genelge yay›nlanm›flt›r. Bu liselerde
görev yapan ö¤retmenler de bu genelge gere¤i Anadolu Lisesi ö¤retmeni olmak için müracaat etmifllerdir.
Ancak y›llard›r bu okullarda görev yapan her türlü s›k›nt›ya gö¤üs gererek çal›flan bu ö¤retmenlerin bir ço¤u bu haktan yararlanamam›fl ve d›flar›dan baflka okullara ö¤retmen olarak görevlendirilmifltir.
3- Bu genelgeye göre bu okullardaki bir k›s›m ö¤retmenler norm kadro fazlas› gerekçesiyle il içindeki de¤iflik okullara geçici olarak görevlendirilmifl, dolay›s›yla bu ö¤retmenler hak kayb›na u¤rad›klar› gibi
müktesep haklar›n›n da ihlal edilmesi ile karfl› karfl›ya
gelmifllerdir. Genelgede yer alan, de¤erlendirme ifllemlerindeki objektif olmayan kriterler bu okullarda
çal›flanlara öncelik verilmemesi gibi nedenler uygulamada ciddi s›k›nt›lar meydana getirmifltir.
4- Bu genelge nedeniyle, Anadolu lisesine dönüfltü-

rülen, bünyesinde yabanc› dil a¤›rl›kl› lise bulunan
okullarda çal›flmakta olan mevcut ö¤retmenlerin durumu belirsizlik içerisindedir. Bir taraftan yeni tayinler
yap›lmakta bir taraftan da seçimle ö¤retmen al›m› için
çal›flmalar yürütülmektedir.
5- Genelgenin devam etmesi durumunda yurt genelinde uzun y›llardan beri bu okullarda çal›flan ve okulun Anadolu Lisesine dönüflmesindeki kriterlerin sa¤lanmas›nda büyük katk›s› olan ö¤retmen kadrolar› bu
okullarda çal›flamayacakt›r ki bu husus hakkaniyete
adalete de ayk›r›d›r. Böyle bir uygulamada kamu yarar› da yoktur bilakis kamu zarar› vard›r.
6- Genelge gere¤i bu okullara Anadolu Lisesi kriterlerine göre ö¤retmen al›m› için duyuru yap›lm›flt›r.
Halbuki 2000 y›l›ndan beri Anadolu liselerine ö¤retmen seçimi s›nav› yap›lamamaktad›r. Bu baflvuruda
Anadolu Liselerinde çal›flanlara öncelik sa¤lanmas›
eflitlik ilkesine de ayk›r›d›r.
7- Fen liselerine s›navla seçilen ve atan›p uzun süre
görev yapanlara bu seçim iflleminde hiçbir ayr›cal›k tan›nmazken, Anadolu liselerinde, herhangi bir nedenle
görev yapanlara öncelik tan›nmas› kabul edilebilir de¤ildir.
8- Bu uygulama sonucu okulda norm kadro fazlal›¤›
olaca¤› aç›kt›r. Bu genelge kurum çal›flanlar› aras›nda
huzursuzluk meydana getirmifl, ö¤retmenlerin çal›flma

flevkleri k›r›lm›flt›r.
9- Bu gibi idari ifllemlerde idareye takdir yetkisi tan›nm›fl ise de, bu yetkinin mutlak ve s›n›rs›z olmay›p,
anayasa, kanun, kamu yarar›, amac› ve hizmet gere¤i
ilkeleriyle s›n›rl› oldu¤u idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Bu itibarla takdire dayal› idari ifllemlerin
yarg›sal denetiminde Anayasa, yasa, kamu yarar›,
amac› ve hizmet gereklerine ayk›r› olarak tesis edildiklerinin tespit edilmesi halinde bu ifllemlerin idari yarg›
yerlerince iptal edilecekleri kuflkusuzdur.
10- An›lan nedenlerle nezdinizdeki dava aç›lm›flt›r.
Genelge hakk›nda önce yürütmeyi durdurma karar› verilmesi daha sonra da iptali hakkaniyet ve adalet gere¤idir.
Sonuç: Arz ve izah edilen ve say›n heyetinizce resen
görülecek nedenlerle hakl› davam›z›n kabulü ile Daval› idare taraf›ndan yay›nlanan 23 A¤ustos 2005 tarihli
51 735 say›l›, “Anadolu Liselerine ö¤retmen seçimi”
konulu 2005/73 no.lu genelgenin iptaline, genelge
hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› verilmesine, yarg›lama vekalet ve sair tüm giderlerin daval› kurum
üzerinde b›rak›lmas›na karar verilmesini vekaleten
sayg›lar›mla arz ve talep ederim.
Davac› vekili
Av. Nihat K›l›ç
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Ö⁄RETMENLER‹N al›m gücü CUMHUR‹YET‹N
kurulufl y›llar›ndan bugüne düflüfl göstermifltir
75 YILLIK SÜREÇTE B‹R
K‹LOGRAM DANA ET‹N‹N
F‹YATI 32.4 KAT, B‹R
K‹LOGRAM ZEYT‹N‹N F‹YATI
DA 28 KAT ARTTI.
Yine 2005 y›l›nda bir kilogram
dana eti fiyat›yla 1930 y›l›nda 32.4
kilogram dana eti, 2005 y›l›nda bir
kilogram zeytin fiyat›yla 1930
y›l›nda 28 kilogram zeytin
al›nabiliyordu. 2005 y›l›nda bir
kilogram fasulyenin fiyat› 1930
y›l›na göre 24 kat›na, bir litre
zeytinya¤›n›n fiyat› 21 kat›na, bir
kilogram kömürün fiyat› da 13
kat›na, bir kilogram nohut’un fiyat›
27.6 kat›na ç›km›flt›r.
Ö⁄RETMEN MAAfiLARI

ÜRÜNLER

1930 YILI
F‹YATLARI (KR)

2005 YILI
F‹YATLARI
(YKR)

KUfi OLDU UÇTU. ÜCRETLER,
ALTIN KARfiISINDA 4 KAT
AZALDI.
Cumhuriyetin ilan edildi¤i 1923
y›l›nda bir okul müdürü 2500
kurufl yani 25 alt›n al›rken,
ö¤retmen maafllar› da 1500-2000
kurufl yani 15 ila 20 alt›n aras›nda
de¤ifliyordu. Oysa y›llar geçtikçe
ö¤retmen maafllar› alt›n karfl›s›nda
eridi. 1980 y›l›nda bir ö¤retmen
1.5 alt›n, 1993 y›l›nda 5.9 alt›n,
1998 y›l›nda 7 alt›n, 2001 y›l›nda
3.5 alt›n, 2002 y›l›nda 4.5 alt›n,
2003 y›l›nda 4.2 alt›n, 2004 y›l›nda
4.3 alt›n, 2005 y›l›nda da 4.9 alt›n
kazanmaktad›r.

B‹R Ö⁄RETMEN‹N
ALIM GÜCÜ
(1930 YILI)

9/1 DERECEDEK‹
Ö⁄RETMEN‹N ALIM
GÜCÜ (2005 YILI)

DANA ET‹ (Kg)

32

1039

281 Kg.

68 Kg.

KOYUN ET‹ (Kg)

50

1100

180 Kg.

64 Kg.

FASULYE (Kg)

13

3156

92 Kg.

224 Kg.

P‹R‹NÇ (Kg)

27.5

2423

27 Kg.

292 Kg.

PEYN‹R (Kg)

47.5

6001

89 Kg.

117 Kg.

ZEYT‹N (Kg)

23.5

6603

82 Kg.

107 Kg.

BULGUR (Kg)

18

169

500 Kg.

418 Kg.

NOHUT (Kg)

9

249

1000 Kg.

284 Kg.

ZEYT‹NYA⁄I (Lt)

43

899

209 Lt.

78 Lt.

KÖMÜR (Kg)

2.5

32.5

3600 Kg.

2177 Kg.

ODUN (Kg)

1.5

22

6000 Kg.

3216 Kg.

Not: 1930 y›l›nda bir ö¤retmenin eline 90 Lira yani 9000 KR geçmekteydi.
2005 y›l›nda ise 9/1 derecedeki bir ö¤retmen 707.70 YTL yani 70770 YKR kazanmaktad›r.
Hesaplamalar bu rakamlar dikkate al›narak yap›lm›flt›r.1930 y›l›na ait fiyatlar Ankara Ticaret
Borsas›ndan al›nm›flt›r.

Samsun''dan yazan E. Atmaca
hocam›z Memur-Sen'in (Tayyip
Erdo¤an'›n peflinde gider.) il baflkanlar›n›n bir toplant›s›nda ald›klar› karar üzerinde duruyor:
"Yaz›lar›n›z› takip ediyorum. Sesimiz oldu¤unuz için teflekkür ederim. Size gündemden
farkl› bir konudan bahsedece¤im. Konu Memur-Sen ad›ndaki iktidar yanl›s› sendika. Bu sendikan›n il baflkanlar›
geçti¤imiz günlerde toplanm›fllar ve 15 maddelik kararlar
alm›fllar. Bu kararlardan 13.madde hayli ilginç. Aynen aktar›yorum:
''Türkiye`de konuflulan etnik dillerin varl›¤›n›n korunup
gelifltirilmesi ve di¤er kültürel farkl›l›klardan meydana gelen zenginliklerin yaflayabilmesi için devlet zemin ve imkan oluflturmal›d›r. ''
Bu karar PKK'n›n istekleri ile birebir örtüflüyor. Sizin bu
konudaki görüfllerinizi köflenizde bekliyoruz."
E. ATMACA

Bu ö¤retmenlerin ço¤u ne yapt›¤›n›n, kime
hizmet etti¤inin fark›nda de¤il… Bunlar› silkeleyecek, titretecek,
kendilerine getirecek
bir güç gerekiyor. Ama AB'yle uyumlu bir
madde yazd›klar› için ipler de onlar gibi düflünenlerin elinde…
Hepimiz dirençli olmal›y›z. Hele 3 Ekim toz
duman› bir geçsin.

Memur-Sen'in AB ve
PKK''ya uyumlu maddesi

Memur-Sen'in talebinin ne manaya geldi¤ini,
insanlar›m›z›
nas›l farkl›laflt›raca¤›n›, bir birbiArslan TEK‹Nrine nas›l düflman edece¤ini çivi çakar gibi ka08.10.2005falar›n›n içine çakmal›y›z. Yok baflka yolu!…
Yeniça¤ Gazetesi
Söyledikleri mesele onlar›n meselesi de¤il,
üniversitenin meselesidir. Türkiye'de zenginli¤imiz manas›na gelecek bir farkl› kültür varsa ki, vard›r, bunlar›
araflt›racak olanlar ilim adamlar›d›r. ‹yi niyetli ilim adamlar›…
Bahsettikleri kültürlerin, dillerin hiçbiri mekteplerde okutulamaz.
***
‹sim de yaz›l› ama ben vermedim. Elbette Recep Tayyip Erdo- TBMM böyle bir karar alsa dahi mümkün de¤ildir. En basit ör¤an'›n memurlar›n›n Türk milletini arkadan hançerleme (AKP'li ne¤i: Kürtçe ö¤retmek için aç›lan dershaneler… Bir sürü maddîCemil Çiçek, benzer vaziyetleri böyle ifade ediyor.) çal›flmalar›n- manevî destekle dershaneler açt›lar ve sonunda kapatmak zorundan haberdar›m ve ayr›nt›lar›yla bende kay›tl›d›r. Dört taraf›m›z da kald›lar. ‹nsanlar ne yaps›n bu kurslarda… Neyi, niçin ö¤reneçevrilmifl… O kadar çok "düflman"la mücadele ediyoruz ki, bu- cekler?
nu ele almaya ancak s›ra geldi.
Memleketimin insanlar›na bir kötülük edeceksen, "Kültür zenMemur-Sen'in ö¤retmenlerinin istedi¤ini KESK'e ba¤l› E¤itim- ginli¤i", "dil zenginli¤i" ad› alt›nda farkl›l›¤› iflleyeceksin. Kaç kiSen de istedi ve mahkemeye düfltü. Sonunda tüzü¤ünü de¤ifltir- fli kabul eder bunu?
Biz Memur-Sen'lileri "Müslüman" biliriz, de¤il mi? Müslümek zorunda kald›.
Ö¤retmen Türkçe ders verir ve herkese Türkçeyi ö¤retir. Ciddî manl›kta kaynaflt›rma m› var, ay›rma m›? Önce Erdo¤an'a ve
bir devlet yönetimi olsa, bu ö¤retmenleri toplar: "Hadi yolunuza." âkil(!) dan›flmanlar›na sormak lâz›m… ‹mam eski marjinallerin,
der. ‹fl ç›¤›r›ndan ç›km›fl. Emperyal güçler devletin içine s›zm›fl. halk düflmanlar›n›n ak›llar›na uyup PKK'n›n a¤z›yla konuflursa
3 Ekimden sonra art›k benzer faaliyetleri ola¤an karfl›layaca¤›z! cemaat de böyle bir madde yazar!
"Düflman"› baflka yerde aramayal›m!

fiEH‹T

ö¤retmenlere vefa

T

ürk E¤itim-Sen Kayseri 2 No’lu fiube
üyeleri, flehit ö¤retmenleri and›.

fiube Baflkan› Ali ‹hsan Öztürk, Cumhuriyet Meydan› Kurflunlu Park› önünde yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda, "fiehit ö¤retmenleri
anmak için haz›rlad›¤›m›z pro¤ram› Atatürk
An›t› önünde yapmam›za Valilik taraf›ndan
izin verilmedi"
Öztürk, ''fiu elimde görmüfl oldu¤unuz k›rm›z› karanfilleri, Baflö¤retmen Atatürk'e sunmam›z› bile bize çok gördüler. Teröre kurban
giden flehit meslektafllar›m›z› rahmet ve minnetle an›yoruz'' dedi. Öztürk flunlar› söyledi:
“B‹Z BU TOPRAKLARA VATAN ADI VERD‹K, DAMLADAMLA TER, OLUK OLUK
KAN VERD‹K VERECE⁄‹ZDE, VATAN SA⁄
OLSUN D‹YE, diyerek bafllad›¤› sözlerine flu
flekilde devam etti. Bugün burada Baflö¤retmen Atatürk’e sayg›lar›m›z› sunmak ve vatan
topraklar›n› kanlar› ile sulayan aziz flehitlerimizin ruhlar›n› flad etmek amac›yla haz›rlam›fl oldu¤umuz program için toplanacakt›k.
Ancak afla¤›da ayr›nt›lar› belirtildi¤i üzere valilik makam›nca Atatürk’e sayg› sunmak ve
flehit ö¤retmenlerimizin an›lmas› uygun görülmedi¤i için bir bas›n aç›klamas› ile yetinmek zorunda kald›k.
Bu program flubemiz taraf›ndan ekte verilen dilekçe ile valilik makam›na sunulmufltur.
Valilikçe yine ekte verilen bir cevap yaz›s›
gönderilmifltir. Ancak bu yaz›da anlayamad›¤›m›z flu hususlar bulunmaktad›r:
*Neden bizim dilekçemizde bulunan “Atatürk’ e sayg›” ifadesi ç›kart›larak cevap verilmifltir.
*‹zin verilmeyifl gerekçesi niçin belirtilmemifltir?
*Atatürk’e sayg› ve flehit Ö¤retmenlerin
an›lmas› niçin engellenmek istenmifltir?
*Biz normal dilekçe yazm›fl oldu¤umuz halde kanun d›fl› bir eylem yap›yormufluz gibi
addedilerek niçin tehdit ve tahrik edici bir üslup kullan›lm›flt›r?
Bütün bunlar›n ›fl›¤›nda ak›llara flu sorular
gelecektir:
*Bütün sivil toplum kurulufllar›na Atatürk
an›t›na çelenk konulmas›na izin verilirken flubemizin bu faaliyeti niçin engellenmek istenmifltir?
*Bizlerin de baz›lar›n›n yapt›¤› gibi kanun
nizam tan›madan eylem yap›p güvenlik güçleri ile karfl› karfl›ya gelmemiz mi istenmektedir?
*E¤itimle ilgisi ve alakas› olmayan bir çok
kuruluflun yapm›fl oldu¤u faaliyetlere ö¤retmen ve ö¤rencilerin kat›lmas› mecburi tutulurken Atatürk’ün gelece¤i emanet etti¤i ö¤retmenlerin yapm›fl oldu¤u bir programa izin
verilmeyerek, ö¤retmen ve ö¤rencilerin kat›l›m›n›n engellenmesi ile ne yapmak istenmektedir?
*Bu tür uygulamalar devam edecekse yapaca¤›m›z eylem ve faaliyetlerin yetkililer taraf›ndan taraf›m›za bildirilmesini istiyoruz.
Böylece harcad›¤›m›z emek ve zaman zayi
olmam›fl olur. Kanuni olarak hakk›m›z› arayaca¤›m›z› beyan eder. Sayg›lar›m›z› sunar›z.
Takdir yüce Türk milletinindir”
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Üniversiteli olman›n
maliyeti oldukça fazla..
B‹R Ö⁄RENC‹N‹N ÜN‹VERS‹TEYE ‹LK ADIMI
ATMASININ VEL‹YE MAL‹YET‹
BARINMA DEVLET YURDU
Yurt Ücreti (3 Ayl›k)
Depozito
ÖZEL YURT
Yurt Ücreti (Ayl›k)
K‹RALIK DA‹RE
Kira (Ayl›k)
Depozito
Elkt., Su, Tel., D.Gaz
G‹Y‹M
D‹⁄ER (SOSYAL FAAL‹YET, ULAfiIM, Y‹YECEK)
DERS ARAÇLARI / K‹TAP
SA⁄LIK B‹L‹MLER‹
Ders Araç Gereçleri
Kitap
E⁄‹T‹M B‹L‹MLER‹
Ders Araç Gereçleri
Kitap
FEN B‹L‹MLER‹
Ders Araç Gereçleri
Kitap
KAYIT ÜCRETLER‹ (HARÇLAR)1. Ö⁄RET‹M
1-T›p Fakültesi
2-Difl Hekimli¤i Fak.
3-Eczac›l›k Fak.
4-Teknik E¤t.Fak.
5-Mim.Müh.Fak.
6-Orman Fak.
7-Fen-Ede. Fak.
8-Hukuk Fak.
9-‹k.‹dr.Bil.Fak.
10-‹lahiyat Fak.
11-E¤itim Fak.
12-Mesleki E¤t.Fak.
13-Sa¤l›k E¤t.Fak.
15-‹letiflim Fak.
16-Mes.Yük.Okullar›
2. Ö⁄RET‹M
1-Müh.Mim.Fak.
2-Fen-Edb.Fak.(Fen Prg.)
3-Fen-Edb.Fak.(Edb.Sos)
4-E¤itim Fak.
5-‹ktisat Fak.
6-Teknik E¤t. Fak.
7-Yabanc› Diller
8-Beden E¤t.Spr.Yük.Ok.
9-Meslek Yüksek Okullar›
EN DÜfiÜK MAL‹YET
ORTALAMA MAL‹YET

270,00
135,00
135,00
450,00
450,00
1.180.00
500,00
500,00
180,00
400,00
527,50
460,00
140,00
320,00
365,00
140,00
225,00
495,00
235,00
260,00
458,00
382,00
382,00
218,00
300,00
245,00
220,00
243,00
243,00
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
147,00

1.186.00
993,00
750,00
796,00
896,00
890,00
4.631.00
895,00
597,00
1.782.50
2.295.50

Ö¤renci ikinci ö¤retimde okuyorsa, o zaman üniversiteye ilk ad›m›n maliyeti daha da
yükselecektir. Örne¤in, mühendislik-mimarl›k fakültesinde okuyan ikinci ö¤retim ö¤rencisinin
üniversiteye ilk ad›m atmas›n›n maliyeti en az 2 bin 878 YTL 50 kurufl, en fazla 3 bin 788 YTL 50
kurufltur.

fiu An!

Öyle bir anki flu an! Olaylar›n yumakland›¤› ve bir birine kördü¤üm
oldu¤u, karma kar›fl›k duygular›n bir beyinde saltanat kurdu¤u, insanlar›n neden yaflad›¤›n›n bir türlü kavranamad›¤› bir zaman dilimidir flu an!

Belki de mazisidir insan› en alçakça vuran hançerleyen s›rt›ndan.
Ama insanlar mazisine kulak asm›yor. fiu an dedi¤imiz zaman dilimine kendini koy veriyor ald›rmadan, vurdum duymaz bir hal içinde, Bazen günahs›z mele¤i k›skand›racak flekilde, bazen de günahl›
fleytan› imrendirecek flekilde iflte bütün bu hal, flu zaman içinde dönüp duruyor. Tan›ml› yam›yorum, flu zaman› çok kallefl ve de çok
ac›mas›z. Güvenemiyorum krallara çünkü ne inand›¤›n› yafl›yor ne-

Öte yandan ailesinin ikamet etti¤i flehrin d›fl›nda ö¤renimini sürdüren bir üniversite ö¤rencisinin
ayl›k temel harcamas› 622 YTL 50 kurufltur. Ö¤renci kendisini gelifltirmek için yabanc› dil ve
bilgisayar kursuna gidecekse o zaman bu rakam 1537 YTL 50 kurufla kadar ç›kacakt›r.
B‹R ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹S‹N‹N AYLIK MAL‹YET‹
BARINMADEVLET YURDU
45,00
Yurt ücreti
45,00
ÖZEL YURT
450,00
Yurt ücreti
450,00
K‹RALIK DA‹RE
680,00
Kira (Ayl›k)
500,00
Elkt., Su, Tel., D.Gaz
180,00
KURS ÜCRET‹ YABANCI D‹L (Ayl›k)
150,00
B‹LG‹LG‹SAYAR
‹flletmenlik (2 Ay)
260,00
Programc›l›k (4 Ay)
500,00
K‹TAP, DERG‹
50,00
D‹⁄ER (SOSYAL FAAL‹YET, ULAfiIM, Y‹YECEK) 527,50
EN DÜfiÜK MAL‹YET
622,50
EN YÜKSEK MAL‹YET
1.537.50

Üniversitelerimizde görev yapan üniversite çal›flanlar›n›n durumu da örnek ald›¤›m›z Avrupa
Birli¤i üyesi ülkelerin çok gerisindedir. Ülkemizde devlet üniversitelerinde görev yapan k›demli bir
profesörün maafl› 1.490 euro iken, AB üyesi ülkelerde bu rakam 10.000-20.000 euro aras›ndad›r.
Yani AB ülkelerinde k›demli bir bir profesör Türkiye’ye göre 7 ila 13 kat fazla kazanmaktad›r.
Yine ülkemizde 1. derecedeki bir doçent 989 euro kazan›rken, AB ülkelerinde 6.000-12.000 euro
aras›nda ücret almaktad›r. 3. derecede bir yard›mc› doçentin maafl› Türkiye’de 699 euro iken, AB
üyesi ülkelerde bu rakam 6.000-11.000 euro aras›ndad›r.
Ülkemizde 1. derecedeki bir ö¤retim görevlisi 634 euro maafl al›rken, AB ülkelerinde 5.000-8.500
euro almaktad›r. Türkiye’de 4. derecedeki bir araflt›rma görevlisi 598 euro ücret al›rken, AB üyesi
ülkelerde bu rakam 4.000-7.000 euro aras›ndad›r. Ayn› uçurum üniversitede çal›flan memurlar içinde
geçerlidir. Türkiye’de 5. derecede bir memur 421 euro kazan›rken, AB ülkelerinde 2.000-3.000 euro
aras›nda kazanmaktad›r. Ülkemizde üniversitede çal›flan bir hizmetli 388 euro al›rken, AB üyesi
ülkelerde bu rakam 1.800-3.000 euro aras›ndad›r.
ÜN‹VERS‹TE ÇALIfiANLARININ AYLIK NET ÜCRET DURUMU
ÜNVANLAR
Türkiye (euro)
AB (euro)

PROF. DR. (k›demli)
PROF.DR.
1.DERECE DOÇENT
3.DERECE YRD. DOÇENT
1.DERECE Ö⁄R.GÖR.
4.DERECE ARfi.GÖR.
5.DERECE MEMUR
4.DERECE TEKN‹SYEN
H‹ZMETL‹

Kurflun yiyor bir evlat babas›n›n koynunda, yalvar›yor insana acizce a¤lamakl› bir göz ile, tafl at›yor kendince demir y›¤›n›na tarihin
ac›s›n› al›rcas›na, siper ediyor gö¤sünü namussuzun göz rengine, ya
ben haflarat yemesin diye tül perdeyle örtüyorum bedenimi, kahkahalar›m sokak ortas›ndan duyuluyor belki, kufl sütü eksik kahvalt›l›
sabahlarda, niyazs›z dil ile çöküyorum sofraya, neden yaflad›¤›m› bir
türlü bilemeyen ben, sana dostum, bir duay› bile çok görüyorum.

Ay›rd›lar beni senden. Senin bafl›ndaki pefltamald›m Türkmen yi¤idi, bak›yorum da flimdi garibans›n ey Telafer, gözünden yafl de¤il
kan ak›yor inan ki gelmek istiyorum yollar koymuyor, el at›yorum
sana kullar koymuyor. Gözü ç›ks›n talihin ve de zaman›n, sana ye-

Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan›
fiuayip Özcan, 10/09/05 tarihinde
Kosova Türk Ö¤retmenler Birli¤i
Baflkan› Müferra fiimflek’i
makam›nda kabul etti. fiimflek,
ziyaretinde sendikam›z›n
etkinliklerini yak›ndan takip etti¤ini
belirterek tarihi ve kültürel
ba¤lar›m›z›n gelecek kuflaklara
aktarmam›z gerekti¤inin alt›n› çizdi.

10.000-20.000
9.000-16.000
6.000-12.000
6.000-11.000
5.000-8.500
4.000-7.000
2.000-3.000
2.000-3.500
1.800-3.000

Araflt›rman›n sonuçlar›n› de¤erlendiren Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip ÖZCAN flöyle
dedi: “ Bir ö¤rencinin üniversiteye ilk ad›m›n›n maliyeti oldukça yüksektir. Y›llarca üniversite
özlemiyle yan›p tutuflan gençler ne yaz›k ki ekonomik zorluklar içinde okul yaflam›n› sürdürmektedir.
Ayn› durum üniversite çal›flanlar› için de geçerlidir. Üniversite çal›flanlar› ülkemizde komik düzeyde
ücretler al›rken, hedefledi¤imiz AB üyesi ülkelerde insanca yaflayacak düzeyde para kazanmaktad›r.
Dolay›s›yla hayat pahal›l›¤›n›n vurdu¤u ö¤renciler ve üniversite çal›flanlar› için en k›sa zamanda
tedbirler al›narak, ekonomik düzenlemelere gidilmelidir.

de yaflad›¤›na inan›yor, varl›kla yokluk içinde gidip geliyor kendince, bazen ilah (hafla) bazen kul oluyor. Diyorum ya; karma kar›fl›k
duygular›n bir beyinde saltanat kurdu¤u o an iflte bu an!

Kosova Türk Ö¤retmenler Birli¤i sendikam›z› ziyaret etti

1,490
1,238
989
699
634
598
421
466
388

min olsun kar›ndafl›m al›nacakt›r ah›n, gün yak›n, gitsin hele flu bafl›m›zdaki kara kara bulutlar söz bir Allah bir!

Bafl›mda a¤r›, gözümde yafl›m var demifltim, ne yapay›m seni kuzeyle bat›, ey k›talar ötesi k›ta, bütün ›st›rab›n bana m›? Yoklu¤un
bana, flerrin bana azab›n bana m›? Öyle oyun edece¤im ki gün gelince sana, hasret gideceksin yoklu¤uma, çünkü ben güneyle do¤u,
›fl›¤›n geldi¤i yön, insanl›¤›n var oldu¤u, medeniyetin bir oldu¤u, iflte o özlenen ülke, olaylar yuma¤›n› çözen adaletli bir ›rk, Türk, ‹flte zaman dilimine yeni ahenk getirecek bir medeniyet, çünkü tarih
tekerrürden ibarettir.
Anlayana…
Ömür KUZ⁄UN
Kayseri 2 No'lu fiube
D›fl iliflkiler ve Bas›n Sekreteri

Alt› Nokta Körler Derne¤inden
sendikam›za ziyaret..
Türk E¤itim-Sen Genel Baflkan› fiuayip
Özcan, 16/09/05 tarihinde Alt› Nokta
Körler Derne¤ini makam›nda kabul etti.
Görme engellilerin e¤itim hayat›nda
karfl›laflt›¤› zorluklar›n konufluldu¤u
sohbet toplant›s›nda, okullar›n
altyap›lar›n›n engelli ö¤renciler için yeterli
hale getirilmedi¤i belirtildi. Engelli
insanlar›n yok say›lmak yerine topluma
kazand›r›lmalar› gerekti¤i vurguland›.

TÜRK E⁄‹T‹M-SEN

Ö¤retmenlerimiz Sald›r›lara
U¤ruyor, E¤itim Çöküyor…
lekleri meslek olmaktan ç›Ö¤retmenlere yap›kar›lan e¤itimcilerimiz ve
lan sald›r›lara bir yenisi
ö¤retmenlerimiz,
di¤er
daha eklendi: Bahçeliyandan git-gide çarp›t›lan
evler ilçesindeki Ba¤lar
e¤itim sistemi sonucunda
‹lkö¤retim Okulu ö¤Yrd. Doç. Dr.M.
do¤ru-düzgün Türkçe okuretmeni ve Müdür MuHanefi Bostan
yup yazmaktan ve konuflavini Ali K›l›ç, birkaç
Türk E¤itim-Sen
maktan dahi mahrum hâle
gün önce yafl› tutma‹stanbul 1 No’lu
getirilen fakat buna karfl›l›k
yan ve Mardin-K›z›ltefiube Baflkan›
âdeta hiçbir fley bilmese
pe’de bir okulda kay›t
dahi mutlaka diploma alan,
yapt›rarak naklen gelen ö¤renciyi kendi okullar›na kaydet- bilgi ile ba¤› kopar›lm›fl, bilgiyi ciddimedi¤i için velisi taraf›ndan sald›r›ya ye almayan, as›l bilgi kayna¤› olarak
sadece medyan›n magazin ve teleu¤rad›.
Türk E¤itim-Sen olarak kendisine, vizyonlar›n televole programlar›n›n
ailesine, mesai arkadafllar›na ve bü- bilgilerine teslim edilmifl, geleneklerle
tün e¤itim-ö¤retim câmias›na en iç- ba¤› git-gide kopar›lan bir nesil yetiflten geçmifl olsun dileklerimizi iletiyor, tirilmektedir. Böyle bir ortam›n has›l
bu gibi menfur olaylar›n bir daha tek- edece¤i sonucun ö¤renciler ile ö¤retmenleri, velilerle ö¤retmenler arararlanmamas›n› diliyoruz.
Evet, Say›n Ali K›l›ç bu çirkin sald›- s›ndaki karfl›l›kl› sevgi ve sayg› ba¤›n›
r›dan ald›¤› yaralarla kurtuldu; ama sarsaca¤›n› ve buradan da suç ve
e¤itim-ö¤retim camias›n›n almakta fliddetin yükselece¤ini anlamak hiç
oldu¤u yaralar onu ölüme do¤ru sü- de zor olmasa gerekir.
rüklüyor. Çünkü, bu olay, bir ailenin
Bu noktada Millî E¤itim Bakanl›geçimi için kesinlikle yeterli olmas› ¤›’n›n daha sa¤l›kl› bir e¤itim ortam›
söz konusu bile edilemeyecek en alt meydana getirebilmek için yapmas›
düzeydeki utanç verici ücretleriyle gereken çok fleyler oldu¤u hâlde,
hayat mücadelesi veren e¤itim-ö¤re- maalesef, bunlar›n hemen-hemen
tim câmias›n›n fedâkâr mensuplar›- hiçbirisinin yap›lmamakta oldu¤u da
n›n mâruz kald›¤› ilk sald›r› de¤il; da- ülkemizin bir baflka dram›d›r.
ha önce de yak›n zamanda birçok bir
Bu cümleden olmak üzere, Millî
k›sm› da mâruz kald›klar› hunhar sal- E¤itim Bakanl›¤›’n›n mutlaka, hemen,
d›r›lar sonucu hayatlar›n› kaybetmifl- çok âcil olarak, ifllerlik kazand›rarak
lerdir. Bunun yan›nda, git-gide yay- ciddiyetle çal›flt›rmas› gereken e¤itim
g›nlaflan bir flekilde çok fazla say›da- kurumlar›ndan birisi de “ö¤renci rehki okulda, büyük bir k›sm› polise ve
berli¤i”dir; gerçek anlamda çal›flt›r›ladliyeye intikal etmeyen veya ettirild›¤› takdirde ö¤rencilerin e¤itimine,
meyen, zorba ö¤renciler taraf›ndan
ö¤retmenlere yöneltilen sayg›s›zl›k- terbiyesine, rehabilitasyonuna ve ö¤lar, tehditler ve rahats›z edici eylem- renci-ö¤retmen, yönetim, aile ve veli
ler; içki, kumar, uyuflturucu ve tiner iliflkilerinin çok daha sa¤l›kl› bir flekle
gibi ba¤›ml›l›k maddelerinin kullan›- kavuflturulmas›na çok ciddî katk›
m›n›n mevcut oldu¤u da göz önüne sa¤layaca¤› tart›flmas›z olan bu e¤ial›nacak olursa, Türk millî e¤itiminin tim kurumlar›, çok nadir birkaç okuliçinde bulundu¤u vahim durum daha da hiçbir fonksiyonu olmayan göstermelik ve fleklî bir kurum olarak buiyi anlafl›labilir.
Ancak, bütün bu üzücü geliflmeler lunmakta; buna karfl›l›k okullar›m›z›n
içerisinde e¤itim-ö¤retim camias› ezici ço¤unlu¤unda ise gölgesine
için en büyük üzüntü ve k›rg›nl›k kay- dahi rastlanmamaktad›r. Yine yaz›l›
na¤›, gerek Millî E¤itim Bakanl›- ve görsel medyaya büyük görevler
¤›’ndan ve gerekse de Hükümet’ten, düflmektedir. Bu görevlerin bafl›nda
di¤er bütün sald›r›larda oldu¤u gibi ö¤retmene sayg› bilincinin afl›lanmabu çirkin sald›r› olay›nda da ne özel s› birinci s›ray› almaktad›r.
olarak sald›r›ya mâruz kalan ö¤retÖ¤retmenlerimiz ve çocuklar›m›z
menimize, ne genel olarak e¤itim ve
hepimizin gelece¤i; e¤itimimizi ›slah
ö¤retim câmias›na bir geçmifl olsun
mesaj› gönderilmemifl ve ne de top- etmek, ö¤retmenlerimizi ve gençlerilumumuzun dikkatini çeken bir beya- mizi kurtarmak ise hepimizin boynunda borç.
nat verilmemifl olmas›d›r.
Bu noktada, velilerimize de sesleAsl›nda sözünü etmifl oldu¤umuz
bu menfur sald›r›, tek bafl›na bir nerek, bu sorunun sadece okul ve
münferit olay de¤il, ülkemizde git-gi- Bakanl›k’la ilgili olmay›p kendilerini
de yayg›nlaflan ve gelece¤imizi teh- de birinci dereceden alakadar etti¤idit eden bir olgunun bir tezahürüdür: ni; problemin merkezinde kendi evNe yaz›k ki aç›k gerçek, ülkemizde latlar›n›n bulundu¤unu hat›rlatarak,
hem Millî E¤itim sistemi çökmekte ve çocuklar› ile çok daha yak›ndan ilgihem de genel olarak gençlikte tehli- lenmeye, onlar›n e¤itimi ve bilgiyi
keli suç ve fliddet e¤ilimlerinin yay- ciddiye alan, topluma ve özellikle bin
g›nlaflmakta oldu¤udur. Milli de¤er- bir s›k›nt› içerisinde kendilerini yetifllerimizde önemli bir çöküntünün bafl- tirmeye çal›flan hocalar›na karfl› daha
lad›¤›n›n göstergesidir. “Bana bir harf terbiyeli, daha sayg›l› ve daha nazik,
ö¤retenin k›rk y›l kölesi olurum” zihni- herhangi bir problemleri oldu¤unda
yetinin afl›nmaya bafllad›¤›n›n bir iflada bunu fliddete baflvurmadan meflretidir.
Maalesef, Millî E¤itim sisteminin rû ve yasal yollardan halletmeye yögenel bir çöküfl içerisinde oldu¤u ar- nelen; içki, uyuflturucu, tiner ve bent›k gizlenemez-saklanamaz bir hâl al- zeri ba¤›ml›l›k yaratan kötü al›flkanl›km›flt›r; bir yandan hemen-hemen bü- lardan uzak durmalar› yönünde e¤ittün hükümetler taraf›ndan kas›tl› ola- meye ve terbiye etmeye ve bu konurak sürekli düflük tutulan ve iyiden iyi- larda okullar› ile iflbirli¤i içerisinde buye ezilerek açl›k ve sefalet s›n›r›n›n al- lunmaya ve kendilerinin de bu kuralt›na indirilen ücretleri ile ne yapacak- lara azami derece dikkat etmesini islar›n› bilemez hâle getirilen ve mes- tiyoruz.
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Sendikam›z taraf›ndan K›smi Zamanl› Geçici
Ö¤reticilik (Sözleflmeli Ö¤retmenlik)
‹le ‹lgili Genelgenin ‹ptali ‹çin Dava Aç›ld›
DANIfiTAY BAfiKANLI⁄I'NA
Yürütmeyi durdurma taleplidir
Davac› : TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
(Türkiye E¤itim, Ö¤retim ve
Bilim Hizmetleri Kolu
Kamu Çal›flanlar› Sendikas›)
Bay›nd›r Sokak No: 46 K›z›lay/Ankara
Vekili: Av. Nihat K›l›ç
Necatibey Cad. 27/12 K›z›lay/Ankara 231 35 20/21
Daval›: Milli E¤itim Bakanl›¤› /
Bakanl›klar/Ankara
Konu: Daval› idare taraf›ndan
yay›nlanan 01 Eylül 2005 tarihli
53 985 say›l›, “K›smi zamanl› geçici ö¤reticilik” konulu 2005/78
no.lu genelgenin iptali, genelge
hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› verilmesi talebidir.
Tebli¤ tarihi: 01 Eylül 2005
OLAYLAR VE
AÇIKLAMALAR

1- Milli E¤itim Bakanl›¤›, e¤itim kurumlar›n›n ö¤retmen ihtiyac›n›
karfl›lamak
amac›yla
2005/2006 ö¤retim y›l›nda 10 ay›
geçmemek üzere 20.000 k›smi zamanl› geçici ö¤retici çal›flt›rmak
üzere bir genelge yay›nlam›flt›r.
Ek-1 (‹ptali istenen genelge)
2- Söz konusu genelge her ne
kadar bir y›l ile s›n›rland›r›lm›fl
gözükse de, kamuoyunda bu uygulaman›n her y›l devam ettirilece¤ine yönelik genel bir kanaat
mevcuttur.
3- Söz konusu genelge, Anayasaya, kanunlara, hukukun evrensel ilkelerine ayk›r› olup iptali gerekmektedir.
4- Öncelikle flu hususu arz etmek isteriz ki müvekkil sendika
ö¤retmen al›m›na karfl› de¤ildir.
Müvekkil sendika uygulaman›n
bu flekilde olmas›na karfl›d›r. Müvekkil sendika, sözleflmeli ve geçici ö¤retmen al›m›na karfl›d›r.
Çünkü e¤itim ifli süreklilik isteyen
bir ifltir. Dolay›s›yla al›nan personelin daimi olmas› gerekir. Nitekim geçici al›nan personelden hiçbir flekilde verim al›namayaca¤›
da tart›fl›lmaz bir gerçektir. Bu tür
bir idari ifllemde kamu yarar› yoktur. Ve bu flekilde al›nan personelden kesinlikle hiçbir verim de al›namayacakt›r.
5- Nitekim Milli E¤itim Temel
Kanunu, Milli E¤itim Bakanl›¤›
Teflkilat ve Görevleri hakk›nda
Kanun ve ‹lk Ö¤retim ve E¤itim
Kanununda ö¤retmenlik hizmetinin sürekli ve daimi oldu¤u belirtilmektedir.
6- Bu gibi idari ifllemlerde idareye takdir yetkisi tan›nm›fl ise de,
bu yetkinin mutlak ve s›n›rs›z olmay›p, anayasa, kanun, kamu yarar›, amac› ve hizmet gere¤i ilkeleriyle s›n›rl› oldu¤u idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Bu
itibarla takdire dayal› idari ifllemlerin yarg›sal denetiminde Anayasa, yasa, kamu yarar›, amac› ve
hizmet gereklerine ayk›r› olarak
tesis edildiklerinin tespit edilmesi
halinde bu ifllemlerin idari yarg›
yerlerince iptal edilecekleri kuflkusuzdur.
7- Söz konusu genelge Anayasa’n›n E¤itim ve Ö¤renim Hakk›
ve Ödevi” bafll›kl› 42. Maddesine
aç›k ve net bir flekilde ayk›r›d›r.
Bu maddeye göre e¤itimle ilgili
her türlü düzenlemenin kanun yolu ile yap›lmas› gerekti¤i belirtil-

mektedir. Anayasan›n bu aç›k
hükmüne ra¤men düzenleme genelge yolu ile yap›lmaktad›r ki bu
husus ayr›ca yürütmeyi durdurma
nedenidir. Anayasa’n›n ‹lgili
maddesi flu flekildedir;
Madde 42- Kimse, e¤itim ve
ö¤renim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz. Ö¤renim hakk›n›n kapsam› kanunla tespit edilir ve düzenlenir. E¤itim ve ö¤retim, Atatürk ilkeleri ve ‹nk›laplar› do¤rultusunda, ça¤dafl bilim ve e¤itim
esaslar›na göre, Devletin gözetim
ve denetimi alt›nda yap›l›r. Bu
esaslara ayk›r› e¤itim ve ö¤retim
yerleri aç›lamaz.
E¤itim ve ö¤retim hürriyeti,
Anayasaya sadakat borcunu ortadan kald›rmaz.
‹lkö¤retim k›z ve erkek bütün
vatandafllar için zorunludur ve
Devlet okullar›nda paras›zd›r.
Özel ilk ve orta dereceli okullar›n
ba¤l› oldu¤u esaslar, Devlet okullar› ile eriflilmek istenen seviyeye
uygun olarak, kanunla düzenlenir.
Devlet, maddî imkanlardan
yoksun baflar›l› ö¤rencilerin, ö¤renimlerini sürdürebilmeleri amac›
ile burslar ve baflka yollarla gerekli yard›mlar› yapar. Devlet, durumlar› sebebiyle özel e¤itime ihtiyac› olanlar› topluma yararl› k›lacak tedbirleri al›r.
8- Genelgede k›smi zamanl› geçici sözleflmeli personelin 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 4. Maddesinin C bendine
göre al›naca¤› belirtilmekte ise de
bu de¤erlendirme de hukuka ayk›r›d›r. fiöyle ki;
9- Devlet Memurlar› Kanunu’nun 4. Maddesi “‹ST‹HDAM
fiEK‹LLER‹” bafll›¤›n› tafl›maktad›r ve flu flekildedir;
MADDE 4 - (De¤iflik: 1897 15.5.1975) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleflmeli personel, geçici personel ve iflçiler eliyle gördürülür.
A) MEMUR
Mevcut kurulufl biçimine bak›lmaks›z›n, Devlet ve di¤er kamu
tüzel kifliliklerince genel idare
esaslar›na göre yürütülen aslî ve
sürekli kamu hizmetlerini ifa ile
görevlendirilenler, bu Kanunun
uygulanmas›nda memur say›l›r.
Yukar›daki tan›mlananlar d›fl›ndaki kurumlarda genel politika
tespiti, araflt›rma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi
ifllerde görevli ve yetkili olanlar
da memur say›l›r.
B) SÖZLEfiMEL‹ PERSONEL
Kalk›nma plan›, y›ll›k program
ve ifl programlar›nda yer alan
önemli projelerin haz›rlanmas›,
gerçeklefltirilmesi, iflletilmesi ve
ifllerli¤i için flart olan, zarurî ve ist
i
n
a
î hallere münhas›r olmak üzere
özel bir meslek bilgisine ve ihtisas›na ihtiyaç gösteren geçici ifllerde, kurumun teklifi üzerine Devlet
Personel Dairesi ve Maliye Bakanl›¤›n›n görüflleri al›narak Bakanlar kurulunca geçici olarak
sözleflme ile çal›flt›r›lmas›na karar
verilen ve iflçi say›lmayan kamu
hizmeti görevlileridir. Bunlara
ödenebilecek ücretlerin üst s›n›rlar› Bakanlar Kurulunca kararlaflt›r›l›r.
Ancak, yabanc› uyruklular›n;
tarihî belge ve eski harflerle yaz›lm›fl arfliv kay›tlar›n› de¤erlendirenlerin mütercimlerin; tercümanlar›n; dava adedinin azl›¤› nedeni
ile kadrolu avukat istihdam›n›n

gerekli olmad›¤› yerlerde avukatlar›n›, (bu Kanunun 196 nc› maddesi uyar›nca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde.)(*) Kadrolu istihdam›n mümkün olamad›¤› hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek esas ve flartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adlî T›p
Müessesesi uzmanlar›n›n; Devlet
Konservatuvarlar› sanatç› ö¤retim
üyelerinin; ‹stanbul Belediyesi
Konservatuvar› sanatç›lar›n›n;
Millî Savunma Bakanl›¤› ile Jandarma Genel Komutanl›¤› ve d›fl
kurulufllarda belirli baz› hizmetlerde çal›flt›r›lacak personelin de
zorunlu hallerde sözleflme ile istihdamlar› caizdir.
C) GEÇ‹C‹ PERSONEL
Bir y›ldan az süreli veya mevsimlik hizmet oldu¤una Devlet
Personel Dairesinin ve Maliye
Bakanl›¤›n›n görüfllerine dayan›larak Bakanlar Kurulunca karar
verilen görevlerde ve belirtilen
ücret ve adet s›n›rlar› içinde sözleflme ile çal›flt›r›lan ve iflçi say›lmayan kimselerdir.
10- Maddede aç›kça görüldü¤ü
üzere süreklilik gerektiren kamu
hizmetlerini ifa edenlerin memur
s›n›f›nda görevlendirilmesi gerekmektedir. Süreklilik gerektiren bir
ifl için mevsimlik iflçi gibi ö¤retmen çal›flt›r›lamaz.
11- Di¤er bir anlat›mla, ö¤retmen, 657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanunu’nun 4. Maddesinin C
bendine göre çal›flt›r›lamaz. Ancak söz konusu maddenin A bendi kapsam›nda çal›flt›r›labilir. Bunun aksi durumlar hem Anayasa
hem de yasaya ayk›r›d›r. Böylesi
bir ifllemde kesinlikle kamu yarar›
da yoktur.
12- Söz konusu genelge, Anayasa’n›n ve Devlet Memurlar› Kanunu’nun çal›flma hürriyeti ile ilgili hükümlerine de ayk›r›d›r.
Çünkü bu hükümlere göre çal›flma hayat› ile ilgili her düzenlemenin kanunla yap›lmas› gerekmektedir. Di¤er bir anlat›mla 20 bin
kiflinin hayat›n› ve özlük haklar›n›
ilgilendiren bir husus genelge ile
yap›lamaz bu konuda kanun ç›kar›lmas› gerekmektedir.
13- Hukuka, hakkaniyete, adalete ve kamu hizmetinde süreklilik ilkesine ayk›r› olan bu düzenlemenin iptali ile söz konusu düzenlemenin yasa ile yap›lmas› ve
geçici personel de¤il de sürekli
personel al›nmas› hakkaniyet gere¤idir. An›lan nedenlerle ifl bu
dava aç›lm›flt›r.
Sonuç : Arz ve izah edilen ve
say›n heyetinizce resen görülecek
nedenlerle hakl› davam›z›n kabulü ile Daval› idare taraf›ndan yay›nlanan 01 Eylül 2005 tarihli 53
985 say›l›, “K›smi zamanl› geçici
ö¤reticilik” konulu 2005/78 no.lu
genelgenin iptaline karar verilmesini, genelge hakk›nda yürütmeyi
durdurma karar› verilmesini, yarg›lama vekalet ve sair her türlü giderin daval› üzerinde b›rak›lmas›n› vekaleten sayg›lar›mla arz ve
talep ederim.
Davac› vekili
Av. Nihat K›l›ç
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Frans›z TV 5 Kanal›’nda yay›nlan ve ‹stanbul’u tipik flark
kenti olarak tan›tan “24 Saat ‹stanbul” program›nda,
Türkiye haritas›n›n de¤ifltirilip do¤usunun Kürdistan olarak
gösterilmesine tepkiler sürerken, Turizm Bakan› Atila Koç
halinden memnun.
Program› be¤endi¤ini aç›klayan Bakan Koç “Bizim
yanl›fl bir huyumuz var. Her fleyin can›m›z›n istedi¤i gibi
olmas›n› istiyoruz. Oraya bakanl›k olarak yard›m ettik.
Genellikle program güzeldi. Onlara yard›m etmekten piflmanl›k duymufl de¤ilim”
dedi.
Frans›z kanal›nda yer alan Türkiye belgeselinde sözde Kürdistan haritas›na yer
verilmesini de¤erlendiren Kültür Bakan› Atilla Koç, sözkonusu belgesele
bakanl›k olarak katk›da bulunmaktan dolay› piflmanl›k duymad›¤›n› söyledi.

Sa¤l›kl› aile, baflar›l› çocuk

Türk E¤itim-Sen Konya 1 No’lu fiube
Baflkanl›¤› Çumra Temsilcili¤i taraf›ndan
“Sa¤l›kl› Aile Baflar›l› Çocuk” konulu bir
konferans düzenlendi. Selçuk Üniversitesi
E¤itim Fakültesi ö¤retim görevlisi Doç. Dr.
Hasan Y›lmaz taraf›ndan verilen konferansa ilgi
büyüktü. Konferans›n aç›l›fl›nda bir konuflma
yapan Türk E¤itim-Sen Çumra ‹lçe temsilcisi
Ertan GÖKÜfi flöyle konufltu: “Türk E¤itimSen’in öncelikli görevi üyelerinin maddi ve
manevi kazan›mlar›n› sa¤lamak ve onun için
mücadele etmektir. Ama bana göre as›l üzerinde

durulmas› gereken en önemli konu Türk
toplumunun küreselleflen bir dünyada kültürel
özelliklerini koruyucu ve kollay›c› faaliyetlerde
bulunmak, maddi ve manevi de¤erlerini üst
seviyede tutacak projelere imza atmaktad›r.
Çünkü Türk Milletini muas›r medeniyetler
seviyesinin en üst basama¤›na tafl›yacak olan
sivil toplum kurulufllar›n›n faaliyetleridir. Bizler
biliyoruz ki bu tür kültürel etkinlikler ayn›
zamanda sendikam›z›n vizyonunu belirleyici ve
ona aksiyon kazand›r›c› önemli faaliyetler olarak
görülmektedir.”

Türk Milleti istilac›
olmam›flt›r

Sami ÇEL‹K
‹stanbul 6 no’lu fiube Baflkan›

Bergama
temsilcili¤inden
“Türkçe iflyeri
kampanyas›”

Türk E¤itim Sen Bergama Temsilcili¤i 26 Eylül
Dil Bayram› nedeniyle, 26-30 Eylül tarihleri aras›nda bafllatt›¤› "Yabanc› ‹simli ‹flyerine Hay›r,
Türkçe Yasas›na Evet" ad›yla bir imza kampanyas› düzenledi.
‹ki günde binden fazla imza toplad›klar›n› belirten sendika temsilcisi Sabri YALGIN, kampanyaya özellikle gençlerin ve iflyeri sahiplerinin ilgi
gösterdi¤ini belirterek, "Bugün kampanyam›z çerçevesinde ilk meyvemizi ald›k ve yabanc› isimli bir
iflyerinin ismini Türkçe bir isimle de¤ifltirilmesini
sa¤lad›k.
Bergama'm›z›n caddelerinde yabanc› isimli iflyerlerini gördü¤ümüzde bu bize üzüntü veriyordu.
Kulland›¤›m›z ürünlerde bile hep yabanc› isimler
var. Reklâmlarda, tabelalarda güzel Türkçe'mizin
do¤ru ve özenli kullan›lmas›n› istiyoruz. Gelecek
nesillere güzel bir Türkçe b›rakmak istiyoruz.
Türkçe Yasas›'n›n bir an önce ç›kmas› da bu konu
için son derece önem tafl›maktad›r. Örne¤in Pafla
yazmam›z gerekirken Pasha yaz›yoruz.
Bunun için böyle bir kampanya bafllatt›k. Halk›m›z›n bu konuya duyarl› davranmas› ise bizi son
derece mutlu ediyor. Bergamal›’lar güzel Türkçe'mize sahip ç›kmam›z gerekti¤inin bilincindeler"
fleklinde konufltu.
Öte Yandan Türk E¤itim Sen Bergama Temsilcili¤inin kampanyas› kapsam›nda Mustafa Yaz›c›
Caddesinde bulunan Capitol Couff›er isimli iflyeri
ismini de¤ifltirerek Atefl Erkek Kuaförü yapt›.
‹flyeri Sahibi Ferdi Atefl Türk E¤itim-Sen Bergama Temsilcili¤inin kampanyas›n› sonuna kadar
destekledi¤ini belirterek, Capitol Couffeur ismini
tesadüfen koydu¤unu asl›nda hiç böyle bir isim
koymay› düflünmedi¤ini belirtti.
Ferdi Atefl "bundan sonra iflyerimin ismi Atefl Erkek Kuaförü olacak, umar›m bu hareketimiz di¤er
iflyerlerine de örnek olur. Türkiye'de yafl›yorsak
Türkçe'yi kullanmak zorunday›z. Hiç kimsenin yabanc› dillere özenmemesi gerekli. Nas›l Almanya'ya gitti¤imizde Almanca, Fransa'ya gitti¤imizde
Frans›zca anlaflmak zorundaysak, ülkemizde Türkçe'mizi kullanmak zorunday›z" fleklinde konufltu.

‹ki yüzy›ldan beri Hindistan'› sömüren Büyük Britanya ‹mparatorlu¤u Allah'tan korkmadan ve kuldan utanmadan baz› lokallerinin kap›s›na; "buraya köpeklerle Hintliler giremez" yaz›l›
levhalar koyacak kadar insanl›k d›fl› ve yüz k›zart›c› bir efendilik anlay›fl›n› tarihlerinin aln›na yazm›fllard›r.
Bir dünya hegemonyas›n›n adeta kendisine bir ilahi hediye
gibi verildi¤ini farz eden Bat›, kendi ç›kar›, refah ve bekas› için
yeryüzü insanlar›na el atarak, emrinde ve hizmetinde kul köle
eylemek yolunu ihtiyar etmifltir. Böylece de as›rlar süren bir
müstemlekecilik saltanat› içinde kütlelerin hak ve hürriyetlerine
meydan okumu,tur. Öyle ki kapitalizm ile emperyalizmin nikah›n› k›yan Bat›l› rahip, bu iki az›l› flakiyi kol kola vererek Asya
ve Afrika insan›ndan baflka Pasifik adalar› ile bütün uzak flark
insan›n›n Bat› hesab›na üstüne salm›flt›r. Böylece de bir yast›kta kocayacak olan bu çifte de atas›ndan, dedesinden miras kalm›fl iptidai bayat içinde yaflayan masum insanlar›n tabiatlar›na
ilan-› harp ettirmek suretiyle topraklar›ndan, tezgahlar›ndan çekip koparm›fl ve makine dünyas›n›n ameleleri haline getirmifltir. E¤er Bat›, Asya ve Afrika insan›n› sömürge politikas› ile
koloniler halinde paylafl›p, kan›n› içercesine hizmetinde kullan›lmam›fl ve ülkelerinin ham maddesini ellerinden al›p onlar›
kendi memleketlerinin pazar› yapmam›fl olsa idi, gururundan
yere göle s›¤maz olan medeni Avrupa'n›n beslenmesi, refah› ve
sanayide yol alacak malzemeyi bulmas› asla mümkün olmazd›.
Kendi co¤rafyalar› üstünde tabiatla iç içe bir hayat sürmeye

al›,m›, olan koloniler Avrupal› efendilerinin kendilerine teklif
ettikleri hayat flartlar› dahilinde yaflamaya mahkum edilerek
ferdi veya kütlevi çal›flmalar›n›n bereketlerini bu medeni geçinen gaddar patronlar›n›n bolluk ve dirli¤ini temin yolunda kullanmaya icbar edilirken, bir yandan da küçümsenecek, horlanacak ve hakaret göreceklerdi.
Bugün dünyam›z tek kutuplu güç haline geldi. Bu kutup
Müslüman milletlere insan gözüyle bakmamakta, onu vebal›
bir hayvan olarak görmektedir. Dünyan›n birçok yerinde ihtilaller yapt›r›lmakta, ihtilal yapamad›¤› bölgelerde talan› kendisi
yürütmektedir. ‹slam Aleminin her bölgesinde kendine hizmet
edecek alçak bulmakta, O alçaklar›n gözetiminde vatanseverlere kefen giydirilmektedir. Dost ve müttefik olarak gösterdi¤i
ülkemizin içinden birçok devlet ç›karmay› amaçlamakta, K›br›s'ta,Irak'ta Türkiye'ye olan gizli düflmanl›¤›n› göstermektedir.
Ba¤›ndan kopar›p yedi¤i üzümün paras›n› kütü¤ün dibine b›rakacak kadar hassas ve hakflinas olan Türk asla müstemlekeci
olmam›fl ve her fethetti¤i ülkeye de içtimai nizam ve adalet götürerek vicdanlara, imanlara, içtimai ve iktisadi geleneklere
gösterdi¤i sayg› yüzünden örnek bir devletçilik ve insanl›k anlay›fl›n› tarihe hediye eylemi,tir.
Bu sürekli ve fluurlu politikas›na ra¤men ne yaz›k ki kendini
dünyaya söz ve yaz› ile anlatmaya tenezzül etmemifl olan Türk,
milletler ve devletler nezdinde bu medeni ve insani hakk›n› koruyamam›flt›r.

AP milletvekilinden skandal
aç›klamalar:
'Atatürk'ün resimlerini indirin'

Türkiye-AB Ortak Parlamento Komitesi Baflkan Yard›mc›s›
ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Andrew Duff, Diyarbak›r
ve di¤er bölgelere "otonomi" verilmesini önerdi. Atatürk için
ise, "Bu eski liderin foto¤raflar› kamu binalar›ndan indirilmeli"
dedi.
Türkiye ile AB Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i'nin düzenledi¤i seminer çerçevesinde Türk gazetecilerine de¤erlendirmelerde bulunan Duff, flu görüflleri savundu:
ATATÜRK, AB'YE ‹MZA ATMAZDI: Türkiye, AB sürecinde kendisini aya¤›ndan vurma konusunda ›srar ediyor. Pamuk
davas›, kaotik bir ad›m. Bundan sonra benim gibiler dahi Türkiye'yi savunamaz hale gelecek. Türkiye, Avrupa'n›n gerçek partneri olabilmek için klasik milliyetçi Kemalizm'le mücadele etmelidir. Devletin gücü azalt›lmal›d›r. Kemalizm reforme edilmeli ve bu eski liderin foto¤raflar› kamu binalar›n›n duvarlar›ndan indirilmelidir. Atatürk büyük adamd›, ülkesini bat›l›laflt›rmak istiyordu. Ancak, 1920'lerden kalan birçok devletçi yap› hâlâ duruyor. Atatürk yaflasayd› AB ile üyeli¤i imzalayabilir miydi diye sormak laz›m. Bence hay›r.
‹flte Avrupal›n›n kafas›ndaki Türkiye özlemi!
Orduda ve bürokraside Erdo¤an'›n AB ile görüflmeleri bafllatma çabalar›n› baltalamak isteyenler var. Pamuk davas› ve Güneydo¤u'da artan operasyonlar bence provokasyon
Türkiye'nin merkeziyetçi yönetim yap›s›ndan adem-i merkeziyetçi yap›ya geçmeye ihtiyac› var. Diyarbak›r'da bölgesel otonomiye varacak flekilde merkeziyetçi yap›n›n de¤iflmesi iyi olur.
Bunu sadece Güneydo¤u için de¤il, di¤er bölgeler için de öneri-

yorum. Bölgesel bir sistem, ekonomik ve finansal yat›r›mlar›n
artmas›n› da sa¤lar.
Duff, ‹ngiltere'nin IRA terörünü sona erdirmek için örgütle görüflmesini Türkiye'ye örnek gösterdi. Duff, "Arada bir pazarl›k
olmal›. Radikal Kürtlerin silahl› mücadeleyi b›rakmas› karfl›l›¤›nda Türkiye de birtak›m olumlu ad›mlar atmal›d›r" dedi.

YÖK`e TURUNCU NOT
(EN ALTTAN ‹K‹NC‹)

Avrupa Üniversiteler Birli¤i üniversitelerimizin kalitesini
TURUNCU ile renklendirdi. Turuncu renk 45 ülke aras›nda
ülkemizin en alttan ikinci s›rada oldu¤u anlam›na geliyor.
AB’ye girme gayretleri(hayalleri) içerisindeki ülkemizin
üniversite kalite s›ralamas›nda en alttan ikinci s›rada yer
almas›, inflallah 3 Ekim’deki Müzakere sürecini olumsuz(!)
etkilemez.
En alttan ikinci s›rada olmam›z bile bir baflar›(!) olarak
görülmelidir. Çünkü YÖK’ün 2006 y›l›nda uygulamaya
koyaca¤› ÖSS sistemi ile, önümüzdeki y›llarda flu anda
ald›¤›m›z TURUNCU rengimiz MORARACAK diye endifle
ediyoruz.
Bu gelinen nokta YÖK’ün iflas›n›n son çarp›c› örne¤idir.
Art›k, millet olarak YÖK’ü yeniden ve kalkmamak üzere
masaya yat›rma zaman›m›z gelmifltir.
Baflta hükümet olmak üzere, tüm ilgili kurum ve
kurulufllar›m›z› YÖK konusunda tedbir almaya ça¤›r›yoruz.
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VEFAT ve BAfiSA⁄LI⁄I
¥ Adana 2 nolu flube üyelerinden Bekir TAVfiAN’›n babas› vefat etmifltir.
¥ Adana 2 nolu flube üyelerinden Hüseyin CERAN’›n babas› vefat etmifltir.
¥ Adana 2 nolu flube üyelerinden Hüzeyfe MENEKfiE’nin babas› vefat etmifltir.
¥ Adana 2 nolu flube üyelerinden
Hakk› ÇULHA’n›n annesi vefat etmifltir.
¥ Adana 2 nolu flube üyelerinden Hüseyin DO⁄AN’›n annesi vefat etmifltir.
¥ Adana 2 nolu flube üyelerinden Ahmet KOCAER vefat etmifltir.
¥ Ankara 2 nolu flube Kad›n Kollar›
Komisyonu Üyesi Aylin TATAR’›n babas› vefat etmifltir.
¥ Ankara 2 nolu flube üyelerinden
Abdullah ‹PEK’in annesi vefat etmifltir.
¥ Ankara 2 nolu flube ‹flyeri Temsilcisi Murat ÇAYKARA’n›n babas› vefat etmifltir.
¥ Ankara 2 nolu flube ‹flyeri Temsilcisi Aylin TATAR’›n babas› vefat etmifltir.
¥ Ankara 2 nolu flube üyelerinden
Yeflim DEM‹RBAfi (GÜDÜK)’›n o¤lu vefat etmifltir.
¥ Ankara 2 nolu flube üyelerinden Arif
COfiAR’›n babas› vefat etmifltir.
¥ Ankara 2 nolu flube üyelerinden Yusuf YEfi‹LYURT’un dedesi vefat etmifltir.
¥ Ayd›n flubesi Germencik Temsilcili¤i
üyelerinden Özlem DELGEN vefat etmifltir.

¥ Çank›r› flubesi üyelerinden Osman
KARAKUfi vefat etmifltir.
¥ Hatay 1 nolu flube üyelerinden Filiz
GÜLMEZ’in annesi vefat etmifltir.
¥ Hatay 1 nolu flube üyelerinden Emin
KARAGÖZ’ün babas› vefat etmifltir.
¥ Hatay 1 nolu flube baflkan› Recep
TUNCAY’›n kay›nbabas› vefat etmifltir.
¥ ‹zmir 3 nolu flube üyelerinden Ramazan BULUT vefat etmifltir.
¥ ‹stanbul 6 nolu flube üyelerinden
Hüseyin D‹LEK’in kardefli vefat etmifltir.
¥ Nevflehir flubesi üyelerinden Mesut
GÖREN’in babas› vefat etmifltir.
¥ Tokat flubesi üyelerinden Recai
ÖZER’in k›zkardefli vefat etmifltir.
¥ Tokat flubesi üyelerinden A. Turan
ÜNLÜ’nün babas› vefat etmifltir.
¥ Ordu flubesi Ünye eski temsilcimiz
Hasan KENANO⁄LU vefat etmifltir.
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Dursun ÇINAR’›n annesi vefat etmifltir.
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Veli AZMAN’›n annesi vefat etmifltir.
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Remziye DO⁄AN’›n efli trafik kazas›nda
vefat etmifltir.
¥ Sinop flubesi üyelerinden Selvihan
ERDO⁄AN'›n babas› vefat etmifltir.
¥ Sinop flubesi üyelerinden Ayd›n
VURAL'›n efli vefat etmifltir.

SÜNNET OLANLAR
¥ Tokat flubesi üyelerinden Prof. Dr.
Alper DURAK’›n o¤lu sünnet olmufltur.
¥ Tokat flubesi üyelerinden Ö¤rt. Gör.
Fatih ALKAN’›n o¤lu sünnet olmufltur.
¥ Tokat flubesi üyelerinden Ö¤rt. Gör.
Erkan TÜRKO⁄LU’nun o¤lu sünnet
olmufltur.
¥ Tokat flubesi üyelerinden Yrd.
Doç.Dr. Halil KIZILASLAN’›n o¤lu sünnet
olmufltur.
¥ Tokat flubesi üyelerinden U¤ur
HIZARCIO⁄LU’nun o¤lu sünnet olmufltur.
¥ Tokat flubesi üyelerinden Suat

SAMUR’un o¤lu sünnet olmufltur.
¥ Tokat flubesi üyelerinden fienol
ÖZAY’›n o¤lu sünnet olmufltur.
¥ Tokat flubesi üyelerinden Mehmet
MAZMAN’›n o¤lu sünnet olmufltur.
¥ Karaman flubesi üyelerinden Rukiye
YAVUZ’un o¤ullar› sünnet olmufltur.
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Seyid Ali YALDIZ ›n o¤lu sünnet olmufltur.
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Oktay TÜFEKÇ‹’nin o¤lu sünnet oldu
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Yüksel SARI’n›n o¤lu sünnet olmufltur.

EVLENENLER
¥ Ankara 2 nolu flube eski Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet YEN‹’nin o¤lu
evlenmifltir.
¥ Tokat flubesi üyelerinden Abdullah
SARI’n›n o¤lu evlenmifltir.
¥ Hatay 1 nolu flube üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Nafiz ÇEfi‹KTAfi evlenmifltir.
¥ Hatay 1 nolu flube üyelerinden
Zeynep AFSAL evlenmifltir.
¥ Hatay 1 nolu flube üyelerinden
Vecihe TURAN evlenmifltir.
¥ Hatay 1 nolu flube üyelerinden Cuma
KÜÇÜKO⁄LU evlenmifltir.
¥ ‹stanbul 6 nolu flube üyelerinden
Yeliz GÖRGÜLÜ evlenmifltir.
¥ ‹stanbul 6 nolu flube üyelerinden
Vildan AKBABA evlenmifltir.
¥ ‹stanbul 6 nolu flube üyelerinden Ali
Kemal BARÇIN evlenmifltir.

¥ Ordu flubesi üyelerinden Kamil
DEM‹RBAfi’›n o¤lu evlenmifltir.
¥ Ordu flubesi üyelerinden Ercan
YEfi‹LYURT evlenmifltir.
¥ Karaman flubesi üyelerinden Ahmet
ERDO⁄AN’›n o¤lu evlenmifltir.
¥ Karaman flubesi üyelerinden ‹smail
ÖZÇEL‹K evlenmifltir.
¥ Karaman flubesi üyelerinden k›z›
evlenmifltir.
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Enver CANBAZ’›n o¤lu evlenmifltir.
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Hasan KARTALMIfi’›n o¤lu evlenmifltir
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden Salih
BAfiAY’›n o¤lu evlenmifltir.
¥ Bursa 1 No’lu fiube üyelerinden
Abdullah SAAT’in o¤lu evlenmifltir.

DO⁄UM
¥ Ankara 2 nolu flube üyelerinden
Sevinç Döndü ALBAfi’›n torunu
olmufltur.
¥ Amasya flubesi Suluova Temsilcili¤i
üyelerinden Mutlu GAVCAR’›n o¤lu
olmufltur.
¥ Çank›r› flubesi üyelerinden ‹nciFerhan ARIOKANO⁄LU’nun o¤lu
olmufltur.
¥ Uflak flubesi Eflme Temsilcili¤i
üyelerinden Fatih ATEfi’in k›z› olmufltur.
¥ Uflak flubesi Eflme Temsilcili¤i
üyelerinden Yusuf Suna BUHUR’un bir
o¤lan bir k›z ikiz çocuklar› olmufltur.
¥ Nevflehir flubesi üyelerinden Osman

GÜVEN’in o¤lu olmufltur.
¥ Nevflehir flubesi üyelerinden Murat
BAfiBU⁄’un çocu¤u olmufltur.
¥ Trabzon 2 nolu flube baflkan› Turgay
ÇAKIR’›n o¤lu olmufltur.
¥ ‹zmir 3 Nolu fiube üyelerinden Nilay
fiENY‹⁄‹T KÖSELE'nin o¤lu olmufltur.
¥ ‹zmir 3 Nolu fiube üyelerinden Halit
TOY'un o¤lu olmufltur.
¥ ‹stanbul 6 nolu flube üyelerinden
Sibel AYDO⁄DU’nun k›z› olmufltur.
¥ Tokat flubesi üyelerinden M.‹hsan
BAfiDEM‹R’in k›z› olmufltur.
¥ Karaman flubesi Mali Sekreteri
Mecit KOZ’un o¤lu olmufltur.

sayfa

E¤itim Çal›flan› Arkadafl›m,
Biz inan›yoruz ki;
Türk Milli E¤itim Sistemi, temel de¤erlerimiz ›fl›¤›nda yeniden
kurulacakt›r,
E¤itim çal›flanlar›, bir bütün olarak hak ettikleri ekonomik ve
sosyal yaflam seviyesine kavuflacaklard›r.
Keyfi, politik ve yanl› uygulamalar son bulacakt›r,
Türk Milleti; bilinçli bireylerden oluflan, kat›l›mc› demokrasiyle
yönetilen ça¤dafl bir toplum olarak yaflayacakt›r,
Türkiye Cumhuriyeti 21.yüzy›l›n lider ülkesi olarak parlayacakt›r.
Nas›l m›?
Sizinle..,
Sizin örgütlü mücadelenizle.
E¤itim çal›flanlar›n›n üye olarak omuz verdi¤i
Türk E¤itim-sen’in sars›lmaz gücüyle!

