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Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Başkanlığı’na

Konu

: Vakfınız tarafından Türk Milli Eğitim sistemine kazandırılan eğitim – öğretim ve
spor okullarının hali hazırdaki adlarının, yaşanan son “Van Depremi” felaketinden
sonra hayatını kaybeden ve geleceğimizin emanet edildiği öğretmenlerimizin adı
ile değiştirilmesi “görevine” sizlerin de iştiraki ile Onların adlarının sonsuzluğa
taşınmasına vesile olunması talebinden ibarettir.

Açıklamalarımız
Vakfınız “bir idealin peşinde” düsturu ile Anadolu insanından aldıklarını Anadolu insanına
tekrar aktarmak adına, 1979 yılından bu yana hem eğitim hem sağlık hem de sosyal alanlarda
bu topluma pek çok eser ve hizmet kazandırdığını belirtmektedir. Kazandırılan bu eserler,
elbette vicdan sahibi her kişinin takdir edeceği bir husustur.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak ülkemizdeki madde bağımlılığına karşı düstur edindiğimiz
“bir idealin” tam anlamı ile tekemmül edebilmesi için, geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızın ve gençlerimizin öğretmenleri ve 91 yıllık “bağımlılıklarla mücadelenin”
gönüllüleri adına işbu yazıyı ve yazı kapsamındaki taleplerimizi sunmayı zorunluluk addettik.
Bu kapsamda vakfınız tarafından Türk Eğitim Sistemine kazandırılan ilköğretim - orta
öğretim okullarına, öğrenci yurtlarına, yüksek okul - fakülte ve spor okullarına ad olarak
verilen “Efes Pilsen” veya “Anadolu Efes” alkollü içki markası adlarının, “Van Depreminde”
hayatını kaybeden öğretmenlerimizin adları ile değiştirilmesini talep ediyoruz.
Bu talebimizi iki gerekçe ile dile getirmek gerekir ise;
1) Vakfınız tarafından Türk Eğitim Sistemine kazandırılan ve “Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapama ve Ad Verme Yönetmeliği” gereğince adlarını sizlerin
belirlediği eğitim - öğretim ve spor kurumlarının bazılarının adında yer alan “Efes Pilsen”
veya “Anadolu Efes” ibaresi her ne kadar belirtilen yönetmeliğin lafzına uygun olsa da,
esasen hem mevzuatın çerçevesini belirleyen Anayasa hükümlerine hem de Anayasa
hükümlerinin uygulamasını gösteren Kanun maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki;
Anayasanın 58. maddesi
“Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar
ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”
hükmüne,
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinin 2. bendi
“Türk Milletinin bütün fertlerini … Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu
bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve

bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı
ve verimli kişiler olarak yetiştirmek”
hükmüne,
Yine 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 61. maddesinin 2. fıkrası
“Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma
açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya
en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.”
hükmüne amirdir.
2. Sizler de takdir etmelisiniz ki, çocuk ve gençlerin bulunduğu eğitim – öğretim ve spor
mekanlarının/kurumlarının insan sağlığına zararlı ve bağımlılık yapıcı maddelerle birlikte bir
arada bulunması veya birlikte anılması, Anayasa, yasa ve hukuk – ahlak kurallarına aykırıdır.
Sözleşme serbestisinin sınırlandığı alan, hukuka ve ahlaka aykırılık alanıdır.
Yukarıya aktarılan hükümlerden de anlaşıldığı gibi Vakfınız tarafından yaptırılan okul, yurt,
fakülte ve spor okulları adlarında yer alan “Efes Pilsen” veya “Anadolu Efes” ibaresinin;
Mevzuatın çerçevesini belirleyen Anayasanın 58. maddesine, Türk Milli Eğitiminin genel
amacını belirleyen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesine, 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 61. maddesinin 2. fıkrasına ve genel olarak da hukuka ve
ahlaka aykırılık teşkil ettiği ortadadır.
Sayın Yetkili,
Vakfınız tarafından Türk Eğitim sistemine kazandırılan ilk ve orta öğretim okullarına, öğrenci
yurtlarına, yüksek okul - fakülte ve spor okullarına ad olarak verilen “Efes Pilsen” veya
“Anadolu Efes” alkollü içki markası adının “Van Depreminde” hayatını kaybeden
öğretmenlerimizin adları ile değiştirilmesini teklif ediyoruz.
Gerçekten de sizlerin de bildiği gibi söz konusu depremden sonra Milli Piyango İdaresi
tarafından yaptırılan tüm okul ve yurt adlarında yer alan “Milli Piyango” ibareleri, Milli
Eğitim Bakanlığı ile yapılan mutabakat çerçevesinde, o okulların adından çıkarılarak şehit
olan öğretmenlerimizin adları ile değiştirilmesi karar altına alınmıştır. Yapılan bu işlem, hiç
şüphesiz, mertebesi en yüksek olan O öğretmenlerimize olan borcumuzu ödeyebilmek adına
yapabileceğimiz en onurlu ifa olmuştur. Ancak hala borcumuzu ifa etmemiz gereken
öğretmenlerimizden 25’inin ismi dışarıda kalmış olmasından dolayı yine yeniden “bir idealin
peşinde” diyerek bu “göreve” sizlerin de katkı vermesini diliyoruz.
Belirtilenler kapsamında;
Vakfınız tarafından yaptırılan okul adlarında yer alan “Efes Pilsen” veya “Anadolu Efes”
ibaresinin “Van Depreminde” şehit olan öğretmenlerimizin adları ile değiştirilmesi hem yasal
hem de vicdani zorunluluk olmasından dolayı markanızı taşıyan okul adlarının şehit olan
öğretmenlerimizin adları ile değiştirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Şimdiden, belirtilen “göreve” katkı vereceğiniz hususunda şüphemiz bulunmadığını da
belirtmek isteriz.
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