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Haklar›m›z› teker teker alaca¤›z

G eçtiğimiz 10 Aralık günü “Dünya İnsan Hakları Günü!” idi.

Ülkemizde insan hakları ihlalleri denilince ne yazık ki yaşanan tüm ihlâller değil, ideolojik zemine göre ancak bir bölümünün adı anılıyor. Oysa haksızlığa uğrayan “bizdense” hak
ihlali var, “sizdense” yok yaklaşımı ne ahlaka, ne hukuka ne
de insanlığa sığar.
Bu yanlış tutuma Doktor Leyla Şahin hanım hakkında verdiği kararla Avrupa da katılmış, esasen hukuki anlamda bir
mahkeme de olmayan AİHM, başörtülü kadınlarımızın eğitim
ve çalışma hakkından mahrum edilişlerini hak ihlâli saymamıştır. Batı, İslama ve Müslümanlara karşı olan hasmane tutumundan hiç vazgeçmemiş; sözde adı mahkeme olan bir
topluluğun verdiği bu siyasi kararla, “hukuk” ve “mahkeme”
kavramlarını bile istismar edebileceğini göstermiştir.
Kokoreç yememizi yahut sokak köpeklerinin durumunu dahi
dert edinen, bölücülere, katillere dahi arka çıkan bir anlayışın sıra Müslümanların anayasamızdaki ifadesiyle “dinî

Yolluklar›m›z› al›yoruz!

nayasa mahkemesi karar› do¤rultusunda yolluk
alamayan e¤itim çal›ﬂanlar›n›n takip edecekleri yol konusunda k›sa bilgiler sunuyoruz.
(Geniﬂ bilgi web. sitemizdedir:
www.egitimbirsen.org.tr)

A

12.08.2003 ve 27.04.2005
tarihleri aras›nda Harc›rah
Kanununun 10. maddesindeki “Kendi yaz›l› talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak
üzere” hükmüne dayanarak
atamas› yap›lanlardan; iste¤e

ba¤l› atand›¤› gerekçesi ile
kendisine yolluk ödemesi yap›lmayan üyelerimiz, aﬂa¤›daki iﬂlemleri yaparlarsa yolluklar›n› alabileceklerdir.
Buna göre; atama iﬂlemi
22..07.2003 ve 27.04.2005
tarihleri aras›nda ve kendi iste¤iyle yap›lm›ﬂ olup da yolluk
alamayanlar aﬂa¤›daki dilek-

çe örne¤ini 26.12.2005
tarihine kadar verebilecekler. Dilekçelere kararnamenin veya personel nakil
Devam› sayfa 19’da

Devam› sayfa 4’te

Bölgesel e¤itim seminerleri baﬂlad›
S

endika olarak başlattığımız bölgesel
eğitim seminerleri devam ediyor. İlkini Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz ve 8 şubemizin ilçe yönetimleriyle birlikte hazır
bulunduğu seminer programına Genel
Başkan ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri
eksiksiz katılıyorlar.

Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır,
Ağrı ve Erzurum’daki iki şubemizin yönetim kurulu üyeleriyle bu illere bağlı ilçe
temsilciliklerimizin yönetim kurullarının
katıldığı ilk seminer toplantısı 3 Aralık’ta
Erzurum’da yapıldı.
Devam› sayfa 4’te

Gözler nemli, yürekler coﬂkulu...
“Ö¤retmenlik Hat›ralar›”
yar›ﬂmam›z, yurt genelinde
heyecanla karﬂ›land›
lke genelinde ve tüm öğretmenlerimizin katılımına açık olan

Ü“Öğretmenlik Hatıraları Yarışması”, eğitim dünyasında büyük heyecan ve ilgiyle karşılandı. Toplam 10 milyar para ödüllü
yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Genel merkezimizce
Ankara’da düzenlenen, Millî Eğitim Bakanının ve milletvekillerinin de katıldığı bir törenle sahiplerine verildi.

Dünya Müslümanlar›n›n son büyük siyasi organizasyonu demek olan Osmanl› Devleti’ni korkunç sald›r›larla parçalay›p yutan H›ristiyan Bat›l› güçler, günümüzde de bu parçalar› daha küçük parçac›klara ay›rmak, daha kolay yutulur lokmalar haline getirmek istiyorlar.
Bir bahaneyle Afganistan’a sald›rd›lar, ard›ndan dünyaya yalanlar söyleyerek
Irak’a, güzelim Ba¤dat’a sald›rd›lar, ﬂimdi s›rada Suriye var, ‹ran var diye histeri ç›¤l›klar› at›yorlar adeta. As›l hedefin, son ve en önemli “lokma”n›n Türkiye oldu¤unda ise ﬂüphe yok, bunu Bat›’n›n y›llard›r de¤iﬂmeyen iki yüzlü söyleminden ve son zamanlarda artan terör sald›r›lar›yla, Ermeni yavelerinden de anlamak mümkündür.
Bat›l›lar, zaten parçalanm›ﬂ olan ve esasen birleﬂtirmenin yol ve yöntemleri üzerinde azimle, inançla çal›ﬂmam›z gereken tarihi ve tabii ‹slam Co¤rafyas›n› daha da
küçük parçalara ay›rabilmek için evvela parçalar› bütün halinde tutan kopmaz manevi de¤erler ba¤›na; ‹slam’a ve ‹slam’›n kutsallar›na sald›r›yorlar. Yüce dinimizi ve
hatta Peygamber Efendimiz’i –haﬂa- terörizmle birlikte an›yorlar. Biliyorlar ki, yüzy›llard›r komﬂu, akraba ve din kardeﬂi olan Ortado¤u halklar›n›n çimentosu, son din
ve hak din olan ‹slâm’d›r.
Kafkasya’dan Basra Körfezi’ne ve Karadeniz’den Do¤u Akdeniz’e kadar olan bölgenin enerji kaynaklar›n› ve enerji sat›ﬂ yollar›n› ele geçirmek isteyen emperyalist
güçlerin bölge devletlerini parçac›klara ay›rmada kulland›klar› ikinci yöntem ise, bu
co¤rafyada yaﬂayan halklar› etnik milliyetçilik temelinde birbirlerine karﬂ› h›nçla,
kinle doldurup kardeﬂ kan› döktürmektir. Milliyetçi, ﬂoven duygularla kindarlaﬂm›ﬂ
ve hiçbir kutsal de¤er tan›mayan sald›rganlar› himaye edenler, elbette ‹slam’› ve
onu baﬂ tac› edenleri “terörist” diye suçlayacaklard›r. Çünkü her türlü zehire oldu¤u gibi ›rkç› ﬂovenizm zehirine de panzehir, ‹slam’d›r.
Çözüm aç›k ve yak›n›m›zdad›r: Mevlana ‹dris-i Bitlisiler, Bediüzzaman Said
Nursiler, Süleyman Nazifler, Sezai Karakoçlar gerek örnek hayatlar›yla, gerekse en de¤erli bir miras gibi üzerine titrememiz gereken eserleriyle bize çözümü ve “Ç›k›ﬂ Yolu”nu iﬂaret ediyorlar. Kavga de¤il, ayr›l›k de¤il, ittihad
(birlik) ve selamet (bar›ﬂ) öneriyorlar. “Asya’n›n baht›n›n miftah›, meﬂveret ve ﬂurad›r” diyor Bediüzzaman. Ortado¤u ve Asya halklar›n›n alt›n
gelece¤inin anahtar› da iﬂbirli¤inde, görüﬂ birli¤inde ve ülkü, ideal birli¤indedir.
Milleti ve memleketi korumak ve adaletle yönetmek görevindeki
devlet adamlar›n›n bu sese uymalar›n›n, bu gerçek ve nihai çözüm yoluna yönelmelerinin zaman› geldi de geçiyor bile.
‹brahim Aleyhisselam’›n milletinden oldu¤umuz ﬂuurunun
diriliﬂine vesile olmas›n› dileyerek mübarek Kurban Bayram›n›z› tebrik ediyorum.
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Ö¤retmenin Hakk› Ödenir
Ahmet G NDO DU
E itim-Bir-Sen Genel Ba kan
“Ö¤retmenin Hakk› Ödenmez” diye bir deyim vard›r.
D ilimizde
Aç›kt›r ki bu deyim, ö¤retmenlik öyle ulvi bir meslektir ki, karﬂ›l›k olarak ne ödense yine borçlu kal›n›r, anlam›ndad›r. Yine
aç›kt›r ki e¤itim, ö¤retim ve bilim hizmetlerinin ülke ve toplum hayat› bak›m›ndan taﬂ›d›¤› hayati önem dikkate al›nd›¤›nda, bu hizmeti üreten insanlar›n hakk› öncelikle ödenir ve ödenmelidir.
E¤itim ö¤retim, finansman (altyap›), müfredat ve ö¤retmenden oluﬂan üçlü sacaya¤› üzerine kurulu bir kamu hizmetidir. Temele inildi¤inde her üçünün de “yeterli bütçe” konusuyla ilgili oldu¤u görülür. E¤itime bütçeden ayr›lacak pay›n %20’lere ç›kar›lmas› derslik ve ö¤retmen aç›¤›n›n giderilmesi, s›n›f mevcutlar›n›n
azalmas›, ikili ö¤retimden vazgeçilmesi, teknik malzeme temini
gibi birçok s›k›nt›y› çözebilecektir.
Müfredat›n sivilleﬂmeyi, demokratikleﬂmeyi, hayata haz›rlanmay› esas alacak ﬂekilde dizayn edilecek olmas› da yetiﬂtirilmek
istenen do¤ru insan tan›m›na katk› sunabilecektir. Ancak ö¤retmen tan›m›, ö¤retmenli¤e bak›ﬂ, ö¤retmen sayg›nl›¤› ciddi anlamda gözden geçirilmelidir.
Ülkemizde ö¤retmen ihtiyac›n› karﬂ›lamak için hâlâ vekil ve
ücretli ö¤retmenlik uygulamas›n›n devam ediyor olmas›, bu konuda yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›n büyüklü¤ünün göstergesidir.
Pedagojik formasyonu olmayan, sadece ders boﬂ geçmesin
mant›¤›yla üç beﬂ kuruﬂa istihdam etme politikas›, ucuz de¤il, gelecekteki faturas›n›n a¤›rl›¤› bak›m›ndan en pahal› istihdam biçimidir.
4688 say›l› sendika yasas›n›n grevsiz, toplu sözleﬂmesiz olmaya devam etmesine ra¤men iﬂ güvencesi olmadan, sendikal›
olma imkan› verilmeden 10 ayl›¤›na al›nan 20.000 sözleﬂmeli ö¤retmenin nas›l verimli olabilece¤ine dair hiçbir belirti yok. Al›nanlar do¤ru insanlar ama al›n›ﬂ biçimi riske girmeye, sorumluluk
duymaya, atand›¤› ile taﬂ›nmaya imkân vermiyor. Biz bu arkadaﬂlar›n hemen kadroya geçirilmesinin hem sözleﬂmelilik ma¤duriyetini sona erdirece¤ine hem de e¤itime ve ülkeye hizmet olaca¤›na inan›yoruz.
Bu sene düzenledi¤imiz ve ödül törenini 24 Kas›m Ö¤retmenler Gününde yapt›¤›m›z “Hat›ralar›n›z Hat›ralar›m›z Olsun”
yar›ﬂmas›yla da ö¤retmenin gerçek kimli¤ini ve kahramanl›¤›n›
gözler önüne serdik. Anne ve babalar›n›n “bu çocuk adam olmaz”
dedi¤i yüzbinlerce çocu¤un adam olmas› için her türlü fedakarl›¤› yapan ö¤retmenlerdir.
Ö¤retmenlerin çocuklardan fitre-zekat toplamak zorunda b›rak›l›p sonra da kamuoyuna para topluyor diye yans›t›lmas› ya da
ba¤›ﬂ veya de¤iﬂik kalemlerde velilerle karﬂ› karﬂ›ya getirilmesi
kaderi de¤ildir, olmamal›d›r. Biz tahsildar de¤iliz. Tahsildarl›k
yapmak istemiyoruz. Ö¤retmeniz, ö¤retmenli¤imizle de¤erlendirilmek istiyoruz.

Türkiye’nin en önemli sorunu e¤itim-ö¤retimdir. Bu sorunun
çözümü de ö¤retmenin maddi manevi sayg›nl›¤›ndan, birikiminden, ö¤retmene bak›ﬂ›n do¤ru olmas›ndan geçiyor.
Geçen y›l Say›n Baﬂbakan’a “Ek ‹ﬂ De¤il, Ek Ders” slogan›yla yüzbin mektup gönderdik. Bu mektupta ders ücretlerinin en az
7 YTL olmas›n› istedik. Amac›m›z boﬂ geçen derslerin uzmanlar›
taraf›ndan doldurulmas›n› sa¤lamakt›. Bu hem OKS ve ÖSS’deki s›f›rlar› azaltacak hem de ö¤retmene kendi iﬂini yaparken gelir
getirecek bir amaçt›.
Milli E¤itim Bakan› Say›n Hüseyin Çelik’in Baﬂbakanl›¤a ders
ücretleri 10 YTL olsun talebiyle sevinip ümitlenmiﬂtik ve esasen
ümidimizi korumak istiyoruz. Ancak hemen ard›ndan yaﬂanan
üzücü geliﬂmeler, e¤itim çal›ﬂanlar› aras›nda bir üzüntü dalgas›
oluﬂmas›na sebep olmuﬂtur.
Yap›lmas› gereken özelde ö¤retmene, ö¤retmenle birlikte
hizmetlisinden akademisyenine; genelde de kamu çal›ﬂanlar›na
yap›lacak iyileﬂtirmenin ülkeye hizmet oldu¤unu görmek ve yapmakt›r. Düﬂen enflasyonun ve büyümenin mutfaklar›m›za yans›mas›n› sa¤lamakt›r. Bunun için konunun ilgililerini, ek ders ücretlerinin art›r›lmas› talebinin arkas›nda durmaya davet ediyoruz.
Ö¤retmenlik sadece mesai içerisinde icra edilen bir meslek
de¤ildir. Derse haz›rl›ktan, yaz›l› ve ödevlerin de¤erlendirilmesine; ö¤rencilerin sorunlar›yla ilgilenmekten yeni müfredata göre
haz›rlanmaya var›ncaya kadar okul ve mesai d›ﬂ› ciddi çal›ﬂmalar› zorunlu k›l›yor.
Say›n Baﬂbakan›m›z›n, “e¤itim birinci önceli¤imiz” anlay›ﬂlar› gere¤i ö¤retmenli¤i ve ö¤retmenleri dikkate alaca¤›n›, beklentileri boﬂa ç›karmayaca¤›n› umuyoruz.
Bölgeler aras› adaletsizli¤in kalk›nmada öncelikli yörelere art› iyileﬂtirmeler yap›larak giderilmesini istiyoruz.
Personel atamalar›nda di¤er bakanl›klar›n önceli¤ine göre
de¤erlendirilmek istemiyoruz. Aç›k söylüyorum, norm kadronun,
ö¤retmeni ezen ö¤retmen ayr›mc›l›¤›ndan kurtulmak istiyoruz.
Ö¤retmenlik mesle¤inin sayg›nl›¤›na, imaj›na gerek içeriden
gerekse d›ﬂar›dan; gerek siyasi çevrelerden gerek sendikalardan
gelecek her türlü negatif bak›ﬂ ve yaklaﬂ›mlara karﬂ›y›z. Ö¤retmenlik mesle¤ine uygun davranmayan ö¤retmen de, siyasetçi de
bize ayn› oranda zarar verecektir.
Sonuç olarak biz ö¤retmeniz, hizmetliyiz, memuruz, k›saca
e¤itim çal›ﬂan›y›z. Hakk›m›z ödenir. Ödenmesi için çal›ﬂ›yoruz.
Bunu yaparken ö¤rencilerimizi cezaland›rmay› da kabul etmiyoruz, haks›zl›¤a boyun e¤meyi de.
Say›n Bakan’a ve Baﬂbakana sesleniyorum. Ö¤retmenin
hakk› ödenir. Yeter ki siz can› gönülden isteyin ve gere¤ini yap›n.
Not: E¤itim-Bir-Sen olarak 90 bin üyeyi aﬂt›k ve yetkiye
koﬂuyoruz. Bütün dostlar›m›z› onlar ad›na yetki kullanmak üzere
bu hedefe ortak olmaya davet ediyorum.
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Bölgesel e¤itim seminerleri baﬂlad›
Baﬂtaraf› 1. Sayfada

İnönü İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen seminer programı
öncesinde gündemdeki konularla ilgili bir basın toplantısı
da düzenlendi.
Bölgesel eğitim seminerlerinin ikincisi Pazar günü Trabzon’da yapıldı. Trabzon Lisesi’ndeki seminere Artvin, Rize,

AB ve
Leyla ﬁahin Davas›
AB, Leyla Zana için öngördüğü hakları Leyla Şahin’e hak
olarak görmemiştir. İki Leyla’ya iki farklı tutum, AB’nin
iddia ve zannedildiği gibi insan haklarını ve hukukun
üstünlüğünü temel değer sayan bir yapı olmadığını
yahut Müslümanları bu haklara layık görmediğini açıkça
göstermiştir. AB’nin bir Hıristiyan kulübü olduğu ve
“insan hakları” kavramını ülkemiz aleyhine istismar ettiği
yönündeki şüpheler bu kararla kanaate dönüşmüştür.
Şurası açık bilinmelidir ki kimse namaz kılmayı, oruç tutmayı, kurban kesmeyi, sünnet olmayı yahut başımızı örtmeyi “yapılsın mı yapılmasın mı” diye mahkeme kararı
konusu yapamaz. Başörtüsünü dinî inanç ve kanaatleri
gereği örten kadınlarımız ne eğitim hakkından, ne
çalışma hakkından ne de hiçbir haktan asla mahrum edilemezler. Eğitim-Bir-Sen, bu onurlu mücadelenin bayraktarıdır ve dini inanç ve kanaatlerin ifade edilmesi özgürlüğü üzerindeki tüm yasaklar kalkıncaya kadar da mücadeleyi sürdürecektir. Biz milletimizin ve devletimizin
geleceğinin parlak, bahtının açık olduğuna inanıyoruz.
“Belki yarın, belki yarından da yakın!”

Giresun, Ordu ve Gümüşhane şubelerimizin yönetim kurulu üyeleri ile ilçe yönetimleri katıldı.
Üçüncüsü İstanbul’da Bağcılar Kültür Merkezinde yapılan
seminere İstanbul’daki 5 şubemizle 32 ilçe temsilciliğimizin yönetim kurulları katıldı.
Tekirdağ’da yapılan seminere ise Edirne, Kırklareli ve
Çanakkale teşkilatlarımız katıldılar. Bölgesel eğitim seminerleri Diyarbakır, Bursa, Uşak, Bartın, Çorum, Van,
Osmaniye ve Aksaray ile devam edecek.
Genel Teşkilatlanma Sekreterliğince organize edilen “Bölgesel Eğitim Seminerleri”, 6 haftalık bir süreyi kapsıyor. Bu
süre boyunca 12 il merkezinde yapacağımız toplantılarla
86 şubemizle tüm ilçe yönetimlerimizin sendikal eğitim
semineri alması hedefleniyor.
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Haklar›m›z› teker teker alaca¤›z
Baﬂtaraf› 1. Sayfada

inanç ve kanaatleri” dolayısıyla en temel insan haklarından
mahrum edilişlerine gelince bunu hak ihlâli saymaması,
AB’nin ve AİHM’in kendi bileceğidir. Biz bunu tarihe not edip
haklarımızı koruma ve yaşatma mücadelemize yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Bu vesileyle kapatılmış bir siyasi
partimizin sözkonusu yere yaptığı başvurunun, “verecekleri
kararın adil olacağına inanmıyoruz” denilerek geri çekilmesini
de son derece isabetli bulduğumuzu belirtmek isteriz.
Bilindiği gibi ülkemizde insan hakları ihlalleri içinde, sonuçları
bakımından işkenceden bile ağır olan iki önemli ihlâl sözkonusudur. Bunlar, kadınların başörtüleri sebebiyle eğitim ve çalışma hakkından mahrum edilişleridir. Hiçbir hukuki temele ve
norma dayanmadığı için ayrıca “bürokratik oligarşi” ürünü bu
engellemelerden ilkinin “mimarları” YÖK oligarşisi içinde yuvalanmışlardır. Özgür, bilimsel, demokratik bir üniversite için ya-

bu oligarşiden hem de insanlık dışı yasaklamalardan kurtaracaktır.
Çalışma hayatındaki engellemeler ise örgütlülük bilincinden
ve özgüven duygusundan yoksun, ezik idarecilerin ve biraz da
engellemeyi “içselleştirmiş” mağdurların eseridir. Gözümüzde
büyüttüğümüz, var sandığımız sözde engellemelerin, kararlılıkla, azim ve inançla üzerine gidildiğinde kağıttan kaplanlar
gibi devrileceğini de görmeliyiz. Unutulmamalıdır ki hukuka ve
kanuna dayanmayan engellemeler, gücünü biraz da, o engellemeyi “meşru” sayıp itaat eden mağdurlardan almaktadır.
Yine de her geçen gün içten ve dıştan tüm engellemelere rağmen milletimizin azim ve çabasıyla özgürlüklerini genişlettiğini, elinden alınan haklarını teker teker geri aldığını ve
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Re’sen branﬂ de¤iﬂikli¤inde
yumuﬂama
¤itim-Bir-Sen'in MEB’na yapt›¤› Yaz›l› talep do¤rultusunda
Branﬂ De¤iﬂikli¤i Yapmak ‹stemeyen ö¤retmenlerin resen
branﬂ› de¤iﬂmeyecek ve atamalarda ma¤dur edilmeyecek.

E

Konuyla ilgili olarak sendikam›z Genel Sekreterli¤ince yap›lan
giriﬂimler sonucu, aﬂa¤›daki hususlarda Bakanl›¤›n yeni bir düzenleme yapmas› talep edilmiﬂti.
Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, ‹lkö¤retim Matematik ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi normu ile iliﬂkilendirilen Türk Dili
ve Edebiyat›, Biyoloji/Fizik/Kimya, Tarih/Co¤rafya, ‹HL Meslek Dersleri branﬂ› ö¤retmenlerinin re’sen alanlar›n›n de¤iﬂtirilmesine yönelik uygulamadan ivedilikle vazgeçilerek;
a) Ö¤retmenlerin iste¤e ba¤l› alan de¤iﬂikli¤i baﬂvurusunda bulunmas›na imkan tan›nmas›,
b) Alan de¤iﬂikli¤i baﬂvurusunda bulunmayan/istekte bulunmas›na karﬂ›n ihtiyaç bulunmamas› nedeniyle branﬂ de¤iﬂikli¤i
yap›lamayan ö¤retmenlerin fiili ve hukuki durumlar›nda re’sen gerçekleﬂtirilecek iﬂlemlerle istekleri d›ﬂ›nda de¤iﬂiklik
yap›lmamas›,
c) Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilgi (a) Karar›n›n 11 nci maddesinin ikinci f›kras›n›n “Mezun olduklar› yüksekö¤retim prog-

ram› veya ayl›k karﬂ›l›¤› okutabilece¤i dersler itibariyle birden fazla alan ö¤retmenli¤ine atanabilecek durumda olanlar, ihtiyaç duyuldu¤unda isteklerine bak›lmaks›z›n bu alan
ö¤retmenliklerinin herhangi birisinde görevlendirilebilirler.
Bu konumda olanlar, yer de¤iﬂtirme suretiyle atama baﬂvurular›nda en fazla biri olmak kayd›yla atanabilecekleri veya
ayl›k karﬂ›l›¤› okutabilecekleri derslerin ö¤retmenliklerinden
herhangi birisini esas alarak baﬂvuruda bulunabilirler.” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi, ö¤retmenlerin ortak taleplerindendi.

Sendikam›z›n ö¤retmenlerin ma¤dur edilmemesi için talep etti¤i de¤iﬂiklikler, MEB Personel Genel Müdürlü¤ünce yay›mlanan
bir genelge ile yetersiz de olsa önemli oranda karﬂ›land›. (Genelge için: www.egitimbirsen.org.tr) Buna göre;
1- Branﬂ›n› de¤iﬂtirmek istemeyen ö¤retmenlerin e¤itim bölgesi ve yerleﬂim yeri d›ﬂ›na atamas› yap›lmayacak, kendi
e¤itim bölgelerinde ve yerleﬂim alanlar›nda kendi branﬂ›nda
bir okula tayin edilebileceklerdir.
2- E¤itim bölgesinde ve yerleﬂim yerinde branﬂ›nda aç›k
oluﬂuncaya kadar halen bulundu¤u okuldaki görevine devam
edecek.
3- Branﬂ›nda de¤iﬂiklik yapmayan ilkö¤retim okullar›nda idareci olarak görev yapanlar da bu görevlerine devam edecekler.

Ramazan coﬂkulu geçti
ruç ay› Ramazan ve arkutlanan Bayram, tüm yurtta sendikam›z›n
ﬂubelerinde, il ve ilçe temsilciliklerinde coﬂkuyla karﬂ›land›. Hemen tüm il ve ilçelerde üyelerimizin bir araya
geliﬂine vesile olan iftar davetleri verildi, kimi illerde iftar çad›rlar› kuruldu, bayramlaﬂmalar yap›ld›.

O d›ndan

Dost ve kardeﬂ ülke Pakistan’da yaﬂanan korkunç deprem dolay›s›yla birçok ﬂubemiz iftar davetini iptal ederek
yap›lacak harcamay› afetzedelere ba¤›ﬂ olarak ay›rd›,
ancak bu hassasiyet de teﬂkilatlar›m›zda ve üyelerimiz
aras›nda ayr› bir heyecan›n
ve toplant›lar düzenlemenin
vesilesi oldu.
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Mu¤la’da ilçe ziyaretleri
sürüyor
Mu¤la il temsilcili¤imiz, ilçelerde teﬂkilatlanma ve üye kay›t çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Mu¤la baﬂkan›m›z Mehmet Mersin ve il yönetim kurulu
üyelerinin kat›ld›¤› ilçe gezilerinde, ilçe yönetim kurullar›
yenileniyor, üyelik müracaatlar› de¤erlendiriliyor ve üyelerimizle istiﬂare toplant›lar› yap›l›yor.
Mehmet Mersin, e¤itim çal›ﬂanlar›n›n idareyle yaﬂayabilecekleri muhtemel sorunlar için ilçelerdeki e¤itim yöneticileriyle de görüﬂtüklerini, ziyaretlerde sendikam›z›n ülke ve e¤itim gündemiyle ilgili temel görüﬂ ve yaklaﬂ›mlar›n› paylaﬂt›klar›n› belirtti. Mersin, E¤itim-Bir-Sen’in
Mu¤la’da h›zla büyüdü¤ünü, bugüne kadar sendikalara
üye olmam›ﬂ arkadaﬂlar›m›z›n guruplar halinde sendikam›za üye olduklar›n›, yeni üyelerle örgütümüzün gücüne
güç katt›¤›n› söyledi.

Âkif ‹nan’›n eserleri bas›l›yor
Kurucu Genel Baﬂkan›m›z merhum
ﬂâir ve yazar M.Âkif ‹nan’›n eserleri
sendikam›z taraf›ndan bas›ma haz›rlan›yor. ‹nan’›n ﬂiir kitaplar› “Hicret”, “Tenha Sözler” ile denemelerini toplad›¤› “Edebiyat ve Medeniyet
Üzerine” ve “Din ve Uygarl›k” adl›
eserlerinin yeniden dizimi tamamland›. 25 Ocak 2006’da düzenleyece¤imiz “Âkif ‹nan’› anma ve E¤itim-BirSen’in 14. kuruluﬂ y›ldönümü” program›nda tak›m halinde bas›lm›ﬂ olarak tüm konuklara ücretsiz hediye
edilecek. ‹nan’›n hiç bas›lmam›ﬂ
eserlerinin kitaplaﬂmas› da 2006’da
tamamlanacak

Fiﬂleme davas›nda üyelerimize destek
Tutuklanan Van Yüzüncü Y›l
Üniversitesi Rektörü Yücel Aﬂk›n’›n yarg›lanmas›na sendika
olarak müdahil olduk. Hakk›ndaki yolsuzluk, tarihi eser kaçakç›l›¤› vb. iddialar d›ﬂ›nda Yücel
Aﬂk›n’›n rektörken yasalara ayk›r› olarak personel hakk›nda
fiﬂleme yapt›¤› ortaya ç›km›ﬂt›.
Van ﬂubemizin baﬂkan› Davut
Okçu’nun da aralar›nda bulundu¤u 75 kiﬂiyi fiﬂlendi¤i ve bunlar›n en az yar›s›n›n sendika
üyesi oldu¤u iddialar› üzerine
sendikam›z 14 Aral›k’ta yap›lan

duruﬂmada müdahil taraf olarak
3 avukatla temsil edildi.
Söz konusu davada E¤itim-BirSen’in Av. Hüsnü Tuna, Av.
Necati Ceylan ve Av. Mustafa
Akçay temsil ettiler. Van Yüzüncü Y›l Üniversitesinde Ö¤retim Görevlisi olan ﬁube Baﬂkan›m›z Davut Okçu, Yücel Aﬂk›n
ve ekibinin kendilerine karﬂ› hüsumetle davrand›klar›n› ve fiﬂlemelerin ortaya ç›kmas› ile yapt›klar› hukuksuzluklar›n hesab›n›
yarg› önünde vereceklerini söyledi.

Bu üsluba cevap vermeyece¤iz!
Bir sendikan›n web sayfas›nda, sendikal dilden de
edep ve nezaketten de mahrum bir üslupla ima yoluyla yap›lan sözde eleﬂtiriler, maksad› üzüm yemek de¤il; ba¤c› dövmek olanlar›n hoﬂuna gidiyor olabilir. Ancak biz bu üslubu ve sahiplerini muhatap al›p cevap
yetiﬂtirmeyi zaid addediyoruz. Biz biliyoruz ki kötü söz
sahibine aittir.
Yine biliyoruz ki bir siyasi partiyle “organik” iliﬂki içindeki bu beyler, ne sivil toplum örgütü kavram›n›, ne örgüt
ba¤›ms›zl›¤›n› ne de partilerüstü kalmay› anlam›ﬂ de¤illerdir. Sözcülü¤ünü üstlendikleri parti ad›na ve beceriksizce yürüttükleri “siyasi içerikli muhalefeti” sendikac›l›k zannettiklerini de biliyoruz. 740 bin e¤itim ve bilim

çal›ﬂan› hangi s›k›nt›y› yaﬂ›yor, problemlerin kayna¤›
gerçek olarak nedir, üzerine titrememiz gereken temel
de¤erler güçlendirilerek ve çal›ﬂanlar›n azami menfaati
gözetilerek bu meseleler nas›l çözülür, çözüme bir katk› sunabilir miyiz türünden hiçbir endiﬂe sahibi olmad›klar›n› da tüm e¤itim çal›ﬂanlar› biliyor, görüyor.
Demokrasiyi ve “hay›rda yar›ﬂma” kültürünü hazmedememiﬂ kafalarla sendika yönetmenin, gemiyi karaya
oturtmak oldu¤unu kendileri de er geç göreceklerdir,
ama korkar›z binlerce iyiniyetli e¤itim çal›ﬂan›n› da bu
tutumlar› yüzünden hayal k›r›kl›¤›na u¤ratm›ﬂ ve insanlar›n sendikal örgütlülü¤e olan inanç ve güvenlerini
zedelemiﬂ olacaklard›r.
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BBP Genel Baﬂkan› Yaz›c›o¤lu:

“E¤itim-Bir-Sen’i takdirle izliyorum”
Genel Yönetim Kurulumuz, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret ederek, sendikal çalışmalarımız hakkında bilgi verdi. Görüşmede Genel Başkanla birlikte Genel Yönetim Kurulu Üyelerinden Halil Etyemez, İrfan Coşkun ve
Şaban Abak da hazır bulundu.
Görüşmede Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen olarak milli ve manevî değerlerimiz konusundaki hassasiyetimizi ifade ederek, YÖK, mesleki eğitim, başörtüsü engellemesi gibi konularda benzer hassasiyetler taşıyan tüm siyasi tarafların ortak bir
anlayışla hareket etmesi gereğinin önemine işaret etti.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da, sözkonusu sıkıntılı
alanların takipçisi olduklarını belirterek, sendikalar başta olmak
üzere sivil toplum kuruluşlarına üye olanların, sorumluklarına
sahip çıkan insanlar olduğunu, bu manada Eğitim-Bir-Sen’in gayretli çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Hizmetli ve memurlara
görev tazminat›

Kariyer Basamaklar›
Yükseltme S›nav›
Sendika olarak bu s›nava önlisans mezunlar›n›n kabul edilmemiﬂ olmas›n›n yanl›ﬂ oldu¤una dair a¤ustos ay›nda
yapt›¤›m›z itiraza kulak verilmiﬂ olsayd› bugün ikinci bir
s›nav›n haz›rl›klar› için formül aramak zorunda kal›nmazd›.
Nitekim bu ayr›m›n hukuki süreç içinde yanl›ﬂl›¤› ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Konuyla ilgili s›navdan önce yapt›¤›m›z aç›klamada; “S›nav
ileri bir tarihe al›narak, hem 2 ve 3 y›ll›k yüksek okul mezunu ö¤retmenlerin, hem de internette yaﬂanan sorunlar
sebebiyle müracaat› hatal› kabul edilenlerin yeniden müracaat edebilmeleri sa¤lanmal› ve s›nav bundan sonra
yap›lmal›d›r.” demiﬂtik.

Eğitim kurumlarında idari personel, hizmetli veya memur olarak çalışan
arkadaşlarımız ne eğitim yılı başında ödenen kırtasiye ödeneğinden yararlanabiliyor, ne de ek ders ücreti alabiliyorlar. Öncelikle görevleri kanunla tanımlanmalı, ek ders ücreti tutarında tazminat ödenmeli, mesai
saati dışında isteğe bağlı olarak ve çift yevmiye ile ücretlendirilerek iş
verilebilmeli, giyim yardımları ise mutlaka nakit olarak ödenmelidir.

Sendikal Örgütlülü¤ün Gücü
2005 toplu görüﬂmelerinde talep etti¤imiz ve mutabakat metninde yer almas›n› sa¤lad›¤›m›z, sendika üyelerine her ay 5
Ytl ödenmesi konusunu “unutulmamas› için” 2006 Bütçe görüﬂmeleri devam ederken yeniden gündeme getirdik. Bu
amaçla TBMM üyelerine gönderdi¤imiz mektupta, devletin,
kamu çal›ﬂanlar›n›n STK’lara üyeli¤ini teﬂvik edici bir tutum
içinde olmas› gerekti¤inden, herhangi bir sendikaya üye olan

Sendika olarak iki, üç veya dört y›ll›k okul ayr›m›
yap›lmaks›z›n, her ö¤retmenin bu s›nava girebilmesi gerekti¤i yönündeki görüﬂümüzde hakl› ç›kt›k. ‹ki ve üç y›ll›k yüksekokullardan mezun olmuﬂ arkadaﬂlar›m›z›n da bu s›nava
girebilmeleri için bir an evvel müracaatlar ilan edilip
ÖSYM’den s›nav için tarih al›nmal›d›r.

memura, üyelik tarihinden baﬂlamak üzere ayl›k 5 Ytl ödenmesi uygulamas›n›n 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren hayata
geçirilmesini istedik.
Mektupta, özetle “Bu hususta en küçük bir gecikme yahut aksama, kamu çal›ﬂanlar›n› rencide edecek, memur sendikalar›n› da toplu görüﬂme sürecini de anlams›z ve iﬂlevsiz pozisyona
düﬂürecektir. Bu sebeple sözkonusu ödemenin altyap›s›n›n
haz›rl›klar› bir an önce tamamlanmal› ve Ocak’tan itibaren
ödemeler baﬂlamal›d›r” görüﬂünü seslendirdik.
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Kardeﬂ Pakistan’a yard›m kampanyalar›m›z
akistan'da yaﬂanan ve binlerce insan›n vefat› ile sonuçlanan deprem sonras›nda harekete geçen Memur-Sen’e
ba¤l› tüm sendikalar›m›z yurt çap›nda yard›m kampanyalar› düzenlediler. Genel Merkez’de hesap aç›ld›, duyurular yap›ld›, ﬂubelerimizde Ramazan ay› boyunca iftarlarda ba¤›ﬂlar kabul edildi, baz› yerlerde iftar davetleri iptal edilerek yemek bedeli Afet
Fonu hesaplar›na yat›r›ld›.

P

kampanyas›yla da 500 afetzede aileye her biri 100 Ytl de¤erinde 500 çad›r ve battaniye vermeyi hedefliyoruz. Üyelerimiz
baﬂta olmak üzere yard›msever halk›m›z› gecikmemeye davet
ediyoruz.”
Memur Sen Do¤al Afet Fonu Hesap Numaras›:
T.C. Ziraat Bankas› Yeniﬂehir ﬁubesi 398 06 393 - 5001

Ad›yaman’dan Pakistana
Yard›m
Ad›yaman ﬂubemiz de üyelerine verecekleri iftar
yeme¤inin bedelini
Pakistan’daki depremzedelere gönderdi.

Denizli ﬂubemiz ve Denizli Memur-Sen il temsilcili¤i de geleneksel hale getirdi¤i iftar yeme¤ini bu sene düzenlememe karar› ald›. Sendikaya ba¤l› hizmet kollar› baﬂkanlar›n›n temsilcileri ile
birlikte ald›¤› karar gere¤ince iftar için yap›lacak harcaman›n
deprem felaketi sonucu yard›ma muhtaç hale gelen Pakistan
halk›n›n yaralar›n›n sar›lmas› için gönderilece¤ini bildirdi.
Memur-Sen il temsilcisi Halit Ortaköy, kampanyan›n Kurban
Bayram›'na kadar sürdürülece¤ini bildirerek ﬂunlar› söyledi:
"Her y›l üyelerimize verdi¤imiz geleneksek iftar yeme¤imizi bu
y›l vermiyor; iftar için harc›yaca¤›m›z mebla¤› Pakistan halk›na
gönderiyoruz. Ayr›ca baﬂlatt›¤›m›z "B‹R ÇADIR B‹R A‹LE"

ﬁube Baﬂkan› ve Memur-Sen
Ad›yaman Temsilcisi Gaffari
‹zci konuyla ilgili yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda, “ﬁu mübarek
günlerde Cenab-› Allah bizleri imtihan ediyor. Bu s›navlardan biri de Pakistan’da meydana gelen depremdir. Onbinlerce
insan›n hayat›n› kaybetti¤i, evsiz barks›z kald›¤› Pakistan biz
kardeﬂlerinden imdat bekliyor. Çanakkale Zaferi öncesinde
“Hilafet merkezi ve baﬂkentimiz ‹stanbul, kâfir istilas›na
u¤ramas›n” diye han›mlar›n›n bileziklerini satarak bizlere destek veren Pakistanl› kardeﬂlerimizi unutmamal›y›z” dedi.
‹zci, iftar yeme¤i tutar› olan toplam 5.550 Ytl’yi Memur-Sen’e
ba¤l› sendikalar›n Ad›yaman ﬂubeleri olarak Pakistanl›
kardeﬂlerimize gönderdiklerini ve bütün vatandaﬂlar›m›z›
duyarl› olmaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Özürlülerin e¤itimi için gezici ö¤retmenler
nkara I No’lu ﬂubemizin baﬂkan› ve Memur-Sen Ankara il temsilcisi Mustafa K›r, 3 Aral›k Dünya Özürlüler Günü dolay›s›yla

A yapt›¤› aç›klamada, sosyal güvencesi olmayan tüm özürlülerin e¤itim ve sa¤l›k giderlerinin devletçe karﬂ›lanmas›n› istedi. K›r,
“Ne yaz›k ki engellilere yönelik özel e¤itim kurumlar›n›n
yetersizli¤i, ya da ailelerin engelli çocuklar›n› gizlemeleri
sebebiyle % 12’yi aﬂan engellilerin sadece 2,7 si özel e¤itim
imkânlar›ndan yararlanabilmektedir.” dedi.

Aç›klamada ﬂu görüﬂler dile getirildi. “Özürlülerin e¤itimi
konusunda ücretsiz gezici ö¤retmenler, sosyal dan›ﬂmanlar
ve psikolog rehberler görevlendirilmeli, aileler bilinçlendirmeli ve moralitelerini yüksek tutmalar› için tedbirler
al›nmal›d›r. Yeni teknolojik ürünlerde özürlülerin de yararlanma imkânlar› düﬂünülmelidir. E¤itimde engellire uygun
meslek kazand›racak ﬂekilde planlamalar yap›lmal›d›r. Kamu
ve özel sektörde özürlülerin istihdam› için ayr›lan % 6 l›k
pay›n % 10 lara acilen ç›kar›lmas› sa¤lanmal›d›r. Belediyeler
kald›r›mlar› özürlüleri düﬂünerek yapmal›, özel ulaﬂ›m araç ve
gereçleri özel spor ve dinlenme yerleri özürlüler için tahsis
etmeli. Sosyal güvencesi olmayan özürlüler ebedi bedava
sa¤l›k ve ilaç yard›m›ndan yararland›r›lmal›d›r. Bu gün 8 milyon engelli kardeﬂimiz onurlu ve huzurlu bir yaﬂam bekliyor.
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“Do¤u Konferans›” ve Ortado¤u izlenimleri

Aydın Çubukçu, Mehmet Bekaroğlu, Ali Baş, Hakan Albayrak ve Nihat Genç Eskişehir’e misafir oldular.

skiﬂehir ﬂubemiz, “Do¤u Konferans›”n›n öncülerinin kat›l›m›yla büyük bir salon toplant›s› gerçekleﬂtirdi. Panel format›ndaki toplant›ya Prof. Dr. Mehmet Bekâro¤lu, Hakan Albayrak, Nihat Genç ve Ayd›n Çubukçu konuﬂmac› kat›ld›lar. 2 Eylül
Gazetesi iﬂbirli¤i ile 22 Ekim’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde
yap›lan panele siyasi parti temsilcileri, ‹l Milli E¤itim Müdürü, ﬁube Müdürleri ve çok say›da davetli kat›ld›.

E

kaynak’›n takdimiyle baﬂlayan panelde konuﬂmac›lar Irak, Suriye, ‹ran, M›s›r, Ortado¤u Ülkelerine yap›lan gezi ve izlenimlerini
anlatt›lar. Küresel kapitalizmin ve ABD emperyalizmin ba¤›ra ba¤›ra nas›l geldi¤i, neler yapt›¤› ve Müslümanlar olarak dayan›ﬂma
içinde gerekli tedbirleri almazsak neler yapabilece¤i üzerinde duruldu.

Dost ve akraba ülkelerle yak›nlaﬂmay› ve maruz kald›¤›m›z ortak
tehditleri tan›mlayarak müﬂterek tutum geliﬂtirme çabalar›n› desteklemek amac›yla farkl› düﬂüncelere mensup bir gurup ayd›n taraf›ndan oluﬂturulan “Do¤u Konferans›”, bir sivil toplum giriﬂimi
olarak büyük ilgi ve destek görmüﬂtü. ﬁube baﬂkan› ‹smail Alt›n-

Hakan Albayrak’›n, Suriye televizyonunda, üstad Sezai Karakoç’un fikirlerini anlatt›¤›n›, özellikle Türkiye-Suriye birleﬂmesi
konusunda Karakoç’un “Hatay’da oldu¤u gibi Konya’da da, ‹stanbul’da da Suriye’nin hakk› vard›r, Suriyelilerindir, nas›l ﬁam
bizimse, Halep bizimse!” cümlesini aktard›¤›nda büyük alk›ﬂ ald›¤›n›, bir heyecan ve coﬂku dalgas› oluﬂtu¤unu söylemesi, Eskiﬂehir’de de coﬂkuyla karﬂ›land›.

“‹stikbalde en gür seda…”

D Genel Teﬂkilatlanma Sekreteri Erol Battal taraf›ndan zi-

iyarbak›r ﬂubemiz, Genel Baﬂkan Ahmet Gündo¤du ve

yaret edildi. ‹ftarda üyelerimizle ve çok say›da e¤itim yöneticisiyle bir araya gelen Gündo¤du ve Battal, teﬂkilat›m›z›n ve üyelerimizin sendikac›l›kla ve e¤itimcilerin gündemdeki konular›yla ilgili sorular›n› cevapland›rd›lar.
Toplant›da bir konuﬂma yapan Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› Yasin Y›ld›z, A‹HM’in Leyla ﬁahin karar›n› eleﬂtirerek, bu karar›n, dinî inanç ve kanaatlerin ifade edilmesine sayg›s›zl›k delili
olarak an›laca¤›n› söyledi.
Y›ld›z, temel insan haklar›ndan olan e¤itim ve çal›ﬂma hakk›n›n ihlal edildi¤i siyasi bir karar›n sadece AB’nin kendisini ba¤layaca¤›n›, namaz, oruç, kurban, tesettür yahut sünnet olmak
gibi dinî inanç ve kanaatlerimizin herhangi bir kiﬂi veya kurum
taraf›ndan asla tart›ﬂ›lamayaca¤›n› söyledi. Yasin Y›ld›z ﬂöyle
dedi: “E¤itimciler Birli¤i Sendikas› olarak hep belirtti¤imiz gibi, kendi medeniyet de¤erlerimizden hareketle, kendi insan›m›za güvenerek ve el ele vererek her sorunu çözebiliriz. Kimse hüzünlenmesin, karamsar olmas›n. Sözlerimi zaman›m›z›n
de¤erli bir ilim ve fikir adam›n›n sözleriyle bitiriyorum: “Ümitvar olunuz, istikbalde en gür seda ‹slâm’›n sedas› olacakt›r!”
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“Ö¤retmenlik Hat›ralar›”
genelinde heyecanl
Jüri Özel Ödülü:

“Yürek De Düşünür” adlı eseriyle
Kezban Kerman/Edirne
Törende bir konuşma yapan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, yarışmanın muhtevasının “öğretmenlik hatıraları” olması sebebiyle gerek şubelerde, gerek genel
merkezde elemeler esnasında
duygulu anlar yaşandığını, bir çok
eserin gözyaşları içinde okunduğunu söyledi. Gündoğdu şöyle
dedi:

Şubelerce oluşturulan seçici kurullar il birincilerini belirleyerek
Sendikamız Genel Merkezi’ne göndermişlerdi. Genel Merkez’ce oluşturulan seçici kurul ise il birincileri arasından Türkiye genelinde dereceye giren 7 eseri belirledi.
Türkiye çapında dereceye giren eserleri değerlendirmek üzere Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ramazan Kaplan, D. Mehmet
Doğan ve Dr. Necmettin Turinay’dan oluşan seçici kurul, 20
Kasım Pazar günü, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi’nde Genel
Yönetim Kurulu Üyelerinden Şaban Abak ile İrfan Coşkun’un
ev sahipliğinde toplandı. 6 saat süren son çalışma toplantısı
sonucunda Türkiye genelinde dereceye giren eserler, yazarları ve katıldıkları iller bir tutanakla belirlenerek kurul üyelerince
imzalandı.
Buna göre “Ö¤retmenlik Hat›ralar› Yar›ﬂmas›”’nda Eskiﬂehir, Manisa, Gaziantep, Erzurum, ‹stanbul 3, K›r›kkale
ve Edirne ﬂubelerimizin birincileri, Türkiye geneli ödüllerinin sahibi oldular.
1.lik Ödülü (3 Milyar): “Uçan Balonum Nerede” adlı eseriyle
Zeliha Demircioğlu/ Eskişehir
2.lik Ödülü (2 Milyar): “Sana İtirafım Var” adlı eseriyle
Filiz Namlı/Manisa
3.lük Ödülü (1 Milyar): “Mum Işığında Son Mahnı” adlı eseriyle
Mustafa Durak/Gaziantep
Mansiyonlar: (4x 500 Milyon)
“Bir Rüyâyı Öğrenciyle Bölüşmek” adlı eseriyle Tacettin Şimşek/Erzurum
“Güneye Giden Leylekler” adlı eseriyle Mehmet Şah Erincik/İstanbul
“Cildikısık Tünelinin Ardında Bahar Var” adlı eseriyle Kadri Raşit Akdeniz/ Kırıkkale

“24 kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz bu yarışmanın iki temel amacı vardı. İlki eli kalem tutan öğretmen arkadaşlarımızın birikim ve yeteneklerini değerlendirmekti. Nitekim Sait Faik’ten Tanpınar’a, Necip
Fazıl’dan Arif Nihat Asya’ya, Mustafa Kutlu’ya kadar edebiyatımızın pek çok seçkin şair ve yazarı öğretmen kökenlidir. Yeni yazarların yetişmesine ve tanınmasına bir küçük katkı sunmak istedik. Yarışmanın bir diğer amacı ise öğretmenlik mesleğinin nasıl bir fedakârlık ve ferâgat mesleği olduğunu, öğretmenlerin yurdun her köşesinde ne idealist bir ruhla nasıl kahramanca çalıştıklarını gözler önüne sermekti.
Gerçekten de öğretmen arkadaşlarımızın meslek hatıralarından oluşan bu yazılardan yalnızca dereceye giren eserleri
okuduğumuzda bile göğüslerin gururla dolup taşmaması, gözlerin yaşarmaması mümkün değildir. İl birincilerinin eserlerinden oluşan kitabımız, şimdiden yayına hazırlanmaya başlanmıştır. Önümüzdeki şubat tatilinde il ve ilçe teşkilatlarımızdan
ücretsiz temin edilebilecektir.”
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise törende yaptığı konuşmada ilkokulda yaşadığı bir hatırayı anlattı. Bakan Çelik, sürekli
öğretmenlerin maddi sorunlarının gündeme taşınmasının mesleğin saygınlığı bakımından fayda yerine zarar getirdiğini vurgulayarak öğretmenlerin gönülleriyle hizmet ettiklerini söyledi.
Konuşmalardan sonra ödüllerin takdimine geçildi. Başkent
Öğretmen Evi Düğün Salonu’nda yapılan törende “Uçan Balonum Nerede” adlı eseriyle birinci olan Zeliha Demircioğlu’na
ödülünü Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik takdim etti. “Sana
İtirafım Var” eseriyle ikinci olan Manisa’dan Filiz Namlı’ya Ak
Parti Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle ödülünü verirken,
“Mum Işığında Son Mahnı” çalışmasıyla üçüncülüğe hak kazanan Gaziantep’den Mustafa Durak ödülünü sendikamız genel başkanı Ahmet Gündoğdu’nun elinden aldı.
“Bir Rüyâyı Öğrenciyle Paylaşmak” hatırasıyla mansiyon ödülüne layık görülen Tacettin Şimşek ödülünü Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Adalet Başkanı Şevket Kazan’dan alırken yine “Güneye Giden Leylekler” eseriyle mansiyon alan Mehmet Şah Erincik’e ödülünü yarışma jürisi adına
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yar›ﬂmam›z, yurt
a karﬂ›land›
ti. “Cildikısık Tüneli’nin Ardında Bahar Var” çalışmasıyla mansiyon kazanan Kadri Raşit Akdeniz’e ödülünü Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, “Yürek De Düşünür” eseriyle jüri özel ödülünü kazanan
Edirne’den Kezban Kerman’a ise Sendikamız Genel Basın Yayın Sekreteri Şaban Abak hesap cüzdanını ve plaketini takdim etti.

Türkiye 2.si Filiz Naml›’ya ödülünü Akparti Gn.Bﬂk. Yard›mc›s› Akif Gülle takdim etti.

Sunuculuğunu Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri İrfan Coşkun’un
yaptığı törende Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Etyemez, Mustafa
Aydın, ve Erol Battal’ın yanı sıra jüri üyelerinden Prof. Dr. Ramazan
Kaplan, D. Mehmet Doğan ve Dr. Necmettin Turinay, Ankara Şube
Başkanları Mustafa Kır, Mehmet Alıcı, Memur-Sen Konfederasyonuna
bağlı sendikalarımızın yöneticileri, Eskişehir Şube Başkanı İsmail Altınkaynak, Manisa Şube Başkanı Abdülnasır Şimşek, Kırıkkale Şube
Başkanı Murat Bilgin, Erzurum I. Şube Başkanı Murat Aggön, Edirne
Şube Başkanı Erdinç Bülük ve çok sayıda öğretmen hazır bulundu.
Öğretmenlik hatıraları yarışması ödül töreni 1. olan eserin okunmasının ardından sona erdi.
Sendikamızın düzenlediği “Öğretmenlik Hatıraları”
yarışmasında Türkiye 1.si olan Zeliha DEM‹RC‹O⁄LU
tören sonunda ödül alan eserini okudu.

Yarışmada il ölçeğinde dereceye girenler için şubelerimizde yapılan
törenlerde de öğretmenlerimize çeşitli hediyeler ve plaketleri takdim
edildi.

Ö¤retmenlik Hat›ralar› Yar›ﬂmas› ‹l Birincileri Listesi
‹L‹

ESER ADI

ADI SOYADI

AYDIN

Yeﬂil Gözleriyle Ne Güzel Bakar Elif

ADANA

Annesiz Evime

Hidayet SEL‹MO⁄LU

BALIKES‹R

‹lk Aﬂk›m Çengilli

Ekrem Ahmet GÖKÇE

ADIYAMAN

Elma ve Çay

Veysi ATICI

BARTIN

Kalemden Sigara

Ahmet BURGUCU

AFYON

Zeynep'in Okulu ve Gözyaﬂlar›

‹brahin BAﬁ

BATMAN

Köy Ö¤retmeni Ya da Köyde Görev Yapan Ö¤retmen Alaattin GUNAN

Murat ALAN

BAYBURT

‹skender’in Mevlâna Yorumu

Adem KARAKELLE

Enes'in Islanan Sar› Saçlar›

Hüseyin KÖSE

A⁄RI

Yan›k Yüz

Hikmet YILMAZ

AKSARAY

Ya Kaybetseydim Yar›nlar›

Tülin ÇET‹N

B‹LEC‹K

AMASYA

Bahar

Emine AKTAﬁ

B‹NGÖL

Günlerden Bir Gün; Gün O Gün…

Okan ALAY

Kay›p m›, Kazanç m›?

Ahmet KOÇAK

ANKARA-1

Havaya Kalkan Parmak

Hüseyin KARA

BOLU

ANKARA-2

‹ﬂte… Bizim ﬁahin

Aysel ÖNDER

BURDUR

Bir Ana S›n›f› Ö¤retmeninin An›lar›

Fatime ESER

ANTALYA

Ö¤retmenim Arkam›za Bir Deli Tak›ld›

Perihan ERK

BURSA

Gün Bat›nca

Ramazan CÜNHAN

ARDAHAN

"Zeynep"

Mehmet Ali KAYA

ÇANAKKALE

Bir Kalemin Öyküsü

Müjdat ERDO⁄AN
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ÇANKIRI

Azmin Gücü

Ayhan D‹KÇE

KIRﬁEH‹R

Çocukla Çocuk Olmak

Tahir AKDEN‹Z

ÇORUM

Karla Kapl› Volkanlar

Naci ÖZDEM‹R

K‹L‹S

Buluﬂma Çizgisi

Dr. Fahri HOﬁAB

DEN‹ZL‹

Bir Gripinin Hikayesi

Serhat CAN

KOCAEL‹

Her ﬁeye Ra¤men

Ayla ÖZBAL

D‹YARBAKIR

ﬁakir'in Oyunu

Resul ÜSTÜN

KONYA

Ö¤retmen Olmak

Behice ALTINOK

DÜZCE

‹z B›rakan Hat›ralar

Kemal BOY

KÜTAHYA

Yayl› Erhan

‹brahim KÖSE

ED‹RNE

Yürek de Düﬂünür

Kezban KERMAN

MALATYA

Muhammed

Hakan B‹LBAY

ELAZI⁄

Havada Özlem Kokusu Var

Öncel ÖZTÜRK

MAN‹SA

Sana ‹tiraf›m Var

Filiz NAMLI

ERZ‹NCAN

Iﬂ›ktan Öncesi

Gülcan TATLI

MARD‹N

‹nan Olsun

Ömer Faruk TÖRER

ERZURUM-1

Bir Rüyay› Ö¤renciyle Bölüﬂmek

ERZURUM-2

Da¤lar›n Dostlu¤u

Yard. Doç. Dr. Tacettin ﬁ‹MﬁEK
Müjgan SARIMSAK

ESK‹ﬁEH‹R

Uçan Balonum Nerede?

Zeliha DEM‹RC‹O⁄LU

GAZ‹ANTEP

Mum Iﬂ›¤›nda Son Mahn›

Mustafa DURAK

G‹RESUN

Rabia

Ahmet Murat YÜCEL

GÜMÜﬁHANE Iﬂ›k Do¤udan Yükselir Yada?

‹smail HAYAL

HAKKAR‹

Yoncal›'ya Yolculuk

‹zzettin SEVEN

HATAY

‹lk Görev Yeri

Muhittin ALACA

ISPARTA

Vicdanlardaki Yönetmelik

Lokman KAPLAN

‹STANBUL-1- Baﬂar› Tatl›s›

Hediye AYANO⁄LU

‹STANBUL-2- Baﬂar›n›n "Has Bahçe" si

Turgay ANAR

MERS‹N (‹ÇEL) Mesle¤imde Bir Gün
MU⁄LA

Babam› Hat›rl›yorum

Mehmet Beﬂir YAVUZ
Feyza Rüya ÇAVUﬁO⁄LU

MUﬁ

‹sim Belirtilmemiﬂ

NEVﬁEH‹R

An›lar…

Zeki GÜNGÖR
Hüseyin KOCA

N‹⁄DE

Gökte Bir Y›l›z Kaym›ﬂ Gibi

Murat SOYAK

ORDU

ﬁimdi Dallar K›r›l›yordu Ard›m›zdan

Cemile DÜZGÜN

OSMAN‹YE

‹yiki Vars›n Ö¤retmenim

Keziban YEﬁ‹LDEM‹R

R‹ZE

Sevda U¤runa

Havva Nur YETK‹N

SAKARYA

Muhsin Bey

Ayﬂegül SERDAR

SAMSUN

Kimse Yok mu?

Necmeddin MET‹N

S‹‹RT

So¤uktu ve Açt›m

Kadir KIZILKAN
Sümeyye YILMAZ

‹STANBUL-3- Güneye Gider Leylekler

Mehmet ﬁah ER‹NC‹K

‹STANBUL-4- Becayiﬂ

Süreyya ﬁAH‹N

S‹NOP

Ataçla Tutturulmuﬂ Tebessümler

Sedat SOYLULAR

S‹VAS

Zaman›n Durdu¤u An

Adem DURAN

Umut

Mehmet SARMIﬁ
Bekir YÜKSEL

‹STANBUL-5- S›n›f Kumbaras›
‹ZM‹R

Ö¤retmenlik Hat›ralar›

Naci GÜMÜﬁ

ﬁANLIURFA

K.MARAﬁ

Umut Vadisinde Bir Hülya Yank›lanmas›

Halil TÜTEN

TOKAT

Her ‹ﬂin Baﬂ› ‹yi Bir E¤itim

KARABÜK

Yaﬂamam Gerekiyordu Yaﬂad›m

Dursun YEﬁ‹LO⁄LU

TRABZON

Do¤ru Seçim

Yeliz BAYRAK

KARAMAN

Ö¤retmen Olmak

Tugay KOÇAK

UﬁAK

Dua

Cumali KALIP

KASTAMONU Boﬂ Kalan Sofra

Dr. Nesrin ZENG‹N

VAN

Edebiyatç›

Fuat ARPA

KAYSER‹

K›rk Beﬂ Dakika

Ahmet BEYAZKUﬁ

YALOVA

Refik

Mehmet Emin DEST‹C‹

KIRIKKALE

Cildik›s›k Tüneli'nin Ard›nda Bahar Var

Kadri Raﬂit AKDEN‹Z

YOZGAT

"Anne!..." Sesine Hasret

Cemil KILIÇARSLAN

KIRKLAREL‹

Kardelen ve Ö¤retmen

Halil YÜCEL

ZONGULDAK Zor Gurbet

A¤r›'da y›l›n ö¤retmeni Ahmet Bilik
şubemiz tarafından Merkez Burçin
A ğrı
Uysal ilköğretim Okulu Müdürü Ahmet Bilik "Ağrı'da Yılın Öğretmeni" seçildi. Şube
Başkanı Hasan Arslan'dan plaketini alan Ahmet Bilik duygularını şöyle ifade etti. "Bu ödül
beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Bana verilen bu ödüle layık olmaya çalışacağım. Eğitim-Bir-Sen Ağrı şube yönetimine ve başkanımız Hasan Arslan Bey'e çok teşekkür ederim." dedi. Şube Başkanı Hasan Arslan ise;
"Ahmet Bey çok çalışkan bir arkadaşımız, biz
il yönetimi olarak onun bu üstün hizmet ve
gayretlerini bu şekilde değerlendirmek istedik. Kendisine ve tüm meslektaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar dilerim" dedi.
Şube yöneticileri tarafından Ağrı'da görev
yapan öğretmenlere Öğretmenler Günü
dolayısıyla birer karanfil dağıtıldı.

Muhammet ARDIÇ
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‹stanbul’da “Sevk çilesine son” eylemi
mizle görüştü. Ziyaret sırasında Özel Öğretim Genel Müdürü Cemal Taşer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, Üsküdar İlçe Milli
Eğitim Müdürü Recep Sezer de hazır bulundular.
Memur-Sen İstanbul il temsilcisi Ahmet Yurtman, Eğitim-Bir-Sen
İstanbul şubelerinin başkanları Emrullah Aydın, Cevdet Dedetaş,
Ali Yalçın, Ramazan Aşçı, ve Tarık Er ile bütün şubelerin yönetim
kurullarının hazır bulunduğu ziyaret, bir saatten fazla sürdü.
Bakan Çelik, Eğitim-Bir-Sen’in çalışmalarını yakinen takip ettiğini
belirterek, sendikamız tarafından Milli Eğitim Komisyonu Başkanı
ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç’a sunulan “İstanbul’un Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporun kendisine iletildiğini, raporla ilgili gerekli çalışmaların yapılmakta olduğunu söyledi. Bakan Çelik, başta müfredat değişikliği olmak üzere birçok
yapısal düzenlemelerle çağı yakalama noktasında ciddi mesafeler
katedildiğini, eğitime yapılan yatırımların meyvelerinin alınmasının
uzun zaman gerektirdiğini, yapılan olumlu işlerin iyi sonuçlar vermesi için sendikalarımıza ve diğer sivil toplum örgütlerine de ciddi görevler düştüğünü söyledi.
stanbul ﬂubelerimiz, e¤itim çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›k ocaklar› önünde

‹ sevk çilesinden kurtar›lmas› için Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤’a

ulaﬂt›r›lmak üzere taleplerimizi içeren bir mektubu ‹stanbul ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤üne teslim ettiler. Taleplerimizi içeren mektubun ulaﬂt›r›lmas› amac›yla il sa¤l›k müdürlü¤ü önünde toplanan üyelerimiz, görevliler taraf›ndan tartaklanarak içeri al›nmak istemediler. Yaﬂanan
k›sa arbededen sonra mektup, ﬂubeler ad›na Ahmet Yurtman taraf›ndan il müdür yard›mc›s›na teslim edildi.
SSK ve Ba¤-Kurlular da dahil herkesin do¤rudan devlet hastanelerine gidebildi¤i bir dönemde ö¤retmenlerin hâlâ sa¤l›k ocaklar› önünde sevk almak için beklediklerini, bunun ö¤renciler ve e¤itimin aksamas› aç›s›ndan da kald›r›lmas› gereken vakit kaybettirici bir uygulama oldu¤u dile getirilen mektupta ﬂu görüﬂlere yer verildi.
“Say›n Bakan›m›z, Buradan size bir ça¤r›da bulunuyor ve diyoruz ki;
Ö¤retmenleri sa¤l›k ocaklar›ndan sevk yapt›rma çilesinden kurtar›n.
Direkt olarak hastal›¤›m›zla ilgili sa¤l›k kuruluﬂuna gidebilelim.
Önerimiz do¤rultusunda düzenleme yapt›¤›n›zda biliniz ki; sadece
ö¤retmenleri bir s›k›nt›dan kurtarmakla kalmayacak, ayn› zamanda
okulda ders yapmak için ö¤retmenlerini bekleyen ö¤rencilerimize,
velilerimize ve okul idarecilerimize de büyük bir iyilikte bulunmuﬂ
olacaks›n›z.”

Bakan Çelik ‹stanbul
ﬂubelerini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik, sendikamızın İstanbul
şubelerini ziyaret ederek şube başkanlarımız ve ilçe temsilcileri-

Memur-Sen İstanbul il temsilcisi Ahmet Yurtman, İstanbul’da eğitimcilerin sorunlarının başında çalışanların belini büken yüksek kira, ulaşım ve hayat pahalılığının geldiğini ifade ederek İstanbul’da
çalışan eğitim personeline “Büyükşehir tazminatı” ödenmesi gerektiğini belirtti. “Son üç yıldır eğitime ayrılan payın Cumhuriyet
tarihinde diğer bütçe kalemleri içerisinde birinci sırada yer almasını takdirle karşılıyoruz. Ancak bu artıştan eğitim hizmetlerini üreten fedakar insanların yararlanabildiğini söyleyemeyiz” diyen Yurtman, Millî Eğitim Bakanı’na ve beraberindekilere, Sendikamızı
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Gümüﬂhane’de e¤itim sorunlar›
ümüﬂhane ﬁubemiz, il düzeyindeki e¤itim
sorunlar›n› ve çözüm önerilerini 24 ana madde
G
halinde toplay›p, çözüm önerileri ile birlikte bir
rapora dönüﬂtürerek ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤üne
sundu.
Raporla ilgili olarak Gümüﬂhane ﬁube Baﬂkan› Veli
A¤aç, “E¤itim-Bir-Sen’in temel amac›n›n ana
tüzü¤ün 3. maddesinde belirtildi¤i gibi; e¤itimin her
aﬂamas›nda ça¤daﬂ normlara uygun, e¤itimö¤retim yap›labilmesine imkân sa¤lamaya yönelik,

lar›n›n geliﬂtirilmesi, güncelleﬂtirilmesi, yerelleﬂtirilmesi ve sorunlardan ar›nd›r›lmas› için çaba sarf ettiklerini, üyelerinin ve tüm e¤itim çal›ﬂanlar›n›n sosyal, ekonomik ve e¤itim sorunlar› ile yak›ndan ilgilendiklerini, çözüm arad›klar›n›” belirterek,
“Gümüﬂhane’de yaﬂanan sorunlar› ve çözüm önerilerini bu perspektifle haz›rlad›klar›n›” söyledi.
‹l Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› ‹brahim TAﬁ, ﬂube
yöneticilerimize teﬂekkür ederek, “raporu titizlikle
inceleyip, çözüm önerilerinden yararlanacaklar›n›”
belirtti.
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Karabük ve Karaman ﬂube oluyor
Genç vilayetlerimizden Karabük
ve Karaman, ﬂube olmak için
gerekli üye say›s› olan 400’ü
aﬂarak, sendikam›z genel merkez yönetim kurulundan ﬂube
kurma onay› ald›lar.
Karabük il temsilcisi Mustafa
Cünük, onay yaz›s›n›n hemen
ard›ndan gerekli resmi baﬂvurular› yap›p en k›sa zamanda
kongre tarihini aç›klayacaklar›n›
söyledi. Mustafa Cünük, sendika
üyesi olmam›ﬂ tüm e¤itim çal›-

ÜDS s›nav›n›n
amac› k›y›m m›?

ﬂanlar›n› E¤itim-Bir-Sen’de görmek istediklerini, bunun için
tüm iﬂyerlerini tek tek ziyaret
edeceklerini belirtti.

ÜDS diye bilinen yabanc› dil s›nav›, genç
kuﬂak akademisyenlerin önünde bir k›y›m
arac› gibi kullan›l›yor. Geçti¤imiz 11 Aral›k
tarihinde yap›lan ÜDS’de yine filoloji
mezunlar›n›n bile anlamakta ve çözmekte
çaresiz kald›klar› türden uçuk sorular soruldu.
Üniversite e¤itimini ‹ngilizce konuﬂulan
yabanc› devletlerde yapm›ﬂ olanlar›n dahi
asla tamam›n› çözemeyece¤i türden ve ço¤u
“çift do¤ru cevapl›” sorularla, ÖSYM ve
YÖK marifetiyle genç bilim adamlar›na bir
k›y›m tuza¤› kurulmuﬂ görünüyor.
Sosyal bilimler alan›nda paragraf sorular›n›n
tamam› iktisat ve t›pla ilgili oldu¤u dikkat
çeken 11 Aral›k tarihli ÜDS s›nav›nda, bir
çok sorunun da çift cevab› oldu¤u ﬂüpheleri
bulunuyor.
E¤itim-Bir-Sen olarak bu s›navda sorulan
sorular›n aç›klanmas› için resmi baﬂvuruda
bulunmuﬂ bulunuyoruz. ÖSYM, 2001
y›l›nda aç›kland›¤› gibi bu s›nav›n sorular›n›
derhal aç›klamal›d›r. Aksi takdirde yap›lm›ﬂ
bitmiﬂ bir s›nav›n sorular›n›n gizli tutulmas›,
s›nava ve yapanlara dair ﬂüpheleri güçlendirecektir.

Karaman il temsilcimiz Kas›m
Aydo¤du da, 400 üye say›s›n›
çoktan aﬂt›klar›n›, ﬂube kurma
yetki yaz›s›n› ald›ktan sonra resmi iﬂlemlere baﬂlad›klar›n› söyledi. Aydo¤du, hedeflerinin ﬂube
olduktan sonra E¤itim-Bir-Sen’i
Karaman’da yetkili sendika yapmak oldu¤unu belirtti.

Mardin ﬂubemiz Bakan’a rapor sundu
Mardin ﬁubemiz “Mardin’de yaﬂanan e¤itim sorunlar›” baﬂl›¤› ile haz›rlad›¤› raporu Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik’e
takdim etti. Bakan Çelik
Mardin’e yapt›¤› ziyarette
Mardin ﬁubemizin yöneticilerini kabul ederek ilin
e¤itim çal›ﬂanlar› ile ilgili
görüﬂ ve önerileri dinledi.
Görüﬂmede Mardin ﬁube
Baﬂkan›m›z Hasan Ekinci’ye Nusaybin temsilcimiz ‹zzettin
Ayd›n ile Midyat temsilcimiz Mehmet
Y›ld›z da eﬂlik ettiler.
Hasan Ekinci ildeki e¤itim kurumlar›n›n fiziki altyap› eksikliklerini, bilgisayar baﬂta olmak üzere e¤itim teknolojilerinin yetersizli¤ini, atama ve tayinlerde yaﬂanan akraba kay›rmac›l›¤›n›, il ve ilçelerdeki e¤itim idarecilerinin sendikalar ve sendikac›l›k konu-

Kars’a ba¤l› ilçelerde
teﬂkilatlanma heyecan›
sundaki bilgisizliklerinden kaynaklanan s›k›nt›lar› maddeler halinde s›ralad›¤› bir raporu Bakan’a sundu. Bakan Çelik görüﬂmeden son derece
memnun oldu¤unu E¤itim-Bir-Sen’in
e¤itimin ve e¤itimcilerin sorunlar› ile
ilgili görüﬂ ve önerilerini her zaman
benimsedi¤ini ve kendisine Mardin
de sunulan raporu titizlikle inceletece¤ini söyledi.

Gaziantep’in ﬂ›k hediyesi
Gaziantep ﬂubemiz, 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü münasebetiyle e¤itim çal›ﬂanlar›na
kupa bardak hediye etti. ﬁube yöneticileri,
Kütahya porseleni “kupa” bardaklardan
2500 adet yapt›r›p ildeki e¤itim çal›ﬂanlar›na da¤›tt›lar.
ﬁube Baﬂkan› Zekeriya Efilo¤lu yapt›¤›
aç›klamada; “Ö¤retmenler odas›nda teneffüslerde bir bardak çay içip bo¤az› ve ses
tellerini yumuﬂatmak, ö¤retmenlik mesle¤in-

Kars ﬂubemizde, ilçe yönetimlerini yenilemenin
ve kimi ilçelerde yeni teﬂkilat kurman›n heyecan› yaﬂan›yor.
Kars ﬂubemizin çal›ﬂkan baﬂkan› Mahmut Kaan
Ilgar ve gayretli yönetim kurulu üyeleri, E¤itimBir-Sen’i ilin en büyük sendikas› yapmak için
kollar› s›vam›ﬂ bulunuyorlar. M. Kaan Ilgar, tüm
ilçelerde ilçe temsilciliklerinin kuruluﬂunun ildeki
e¤itim çal›ﬂanlar›na daha kolay ulaﬂabilmek ve
sendikan›n ildeki gücüne ve etkinli¤ine güç katmak için büyük kolayl›k sa¤layaca¤›n› söyledi.

e¤itim çal›ﬂanlar›na küçük de olsa bir hediye vermeyi düﬂündü¤ümüzde bu ihtiyac› da dikkate alarak,
sendikam›z›n amblemini de taﬂ›yan ﬂ›k porselen bardaklar yapt›rd›k. Güle güle kullans›nlar” dedi.
“Ö¤retmenlik Hat›ralar›” yar›ﬂmas›nda
Gaziantep 1.si olan Mustafa Durak, ayn›
zamanda Türkiye 3.sü olmuﬂtu. ﬁubede
yap›lan törende bir konuﬂma yapan
Gaziantep ﬂube baﬂkan› Zekeriya Efilo¤lu,
Durak’›n baﬂar›s›ndan E¤itim-Bir-Sen
Gaziantep ﬂubesi ad›na gurur duydu¤unu ve
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Kocaeli’de sendikac›l›k e¤itimi
ocaeli ﬁubesi, ﬂube yönetim kurulu üyeleri ve bütün ilçe

K yönetim kurulu üyelerine yönelik bir sendikal e¤itim semineri düzenledi. Genel Teﬂkilatlanma sekreteri Erol battal ile
Hizmet-‹ﬂ Baﬂkan Dan›ﬂman› yazar Yahya Düzenli’nin konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› seminer, Körfez Hasbahçem Sosyal Tesislerinde yap›ld›. ﬁube Baﬂkan› Halil ‹brahim Keleﬂo¤lu, seminerin baﬂ›nda YÖK’le ilgili bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Yahya Düzenli’nin “Sendikal Kimlik ve Aidiyet Sorunu” ve
Erol Battal’›n “ﬁube ve Temsilciliklerin Teﬂkilatlanma Sorunlar›” konular›n› anlatt›¤› seminerlere Kocaeli ﬂubemize ba¤l› bütün ilçe temsilciliklerimiz eksiksiz kat›ld›lar. Misafir olarak Hizmet-‹ﬂ sendikas› Kocaeli ﬁube Baﬂkan› Mustafa Taﬂtekin ve
Memur-Sen’e ba¤l› di¤er sendikalar›m›z›n il yöneticilerinin de
kat›ld›¤› E¤itim Semineri, Hasbahçem tesislerinde verilen iftar
ye¤iyle sona erdi.

Kütahya’da ilçe ve iﬂyeri temsilcilik toplant›lar›
ütahya ﬂubemizde 19-20 Kas›m 2005 tarihlerinde Kütahya iﬂyeri temsilcilerinin görevleri ve sendika aç›s›ndan önemi, sendikatav›r ve duruﬂu müzakere edildi. Genel Baﬂkan Gündo¤du günK Merkez ve ‹lçelerinde Genel Baﬂkan Ahmet Gündo¤du ve Ge- n›n
nel Sekreter Halil Etyemez’in de kat›ld›¤› bir dizi ziyaret ve teﬂkilat demdeki konular hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.
çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirildi.
Cumartesi sabah oturumunda, Kütahya Ö¤retmenevi salonunda il
merkezinde bulunan okul ve kurumlardan 75 iﬂyeri temsilcisinin kat›ld›¤› bir teﬂkilat çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirildi.
Toplant›da üyelerin ve iﬂyeri temsilcilerinin sendikadan beklentileri,

Ö¤leden sonra, Kütahya ﬁube Yönetim Kurulu ile 12 ilçenin ‹lçe
Temsilcilikleriyle temsilcilik yönetim kurullar›n›n kat›ld›¤› bir çal›ﬂma
yap›ld›. Temsilciliklerin görev ve yetkileri üzerinde duruldu. Ayn› gün
“Ö¤retmenlik Hat›ralar› Yar›ﬂmas›” ödül töreni yap›larak ilde dereceye giren ‹brahim Köse, Ömer Erdo¤an ve Mustafa Gökmen’e birer alt›n ve plaket verildi.
Cumartesi günü akﬂam› Tavﬂanl› ‹lçesinde, Tavﬂanl› Sanayi ve Ticaret Odas› Salonunda yaklaﬂ›k 80 üyenin kat›l›m›yla bir sohbet toplant›s› düzenlendi. Genel Baﬂkan, güncel konularda sendikam›z›n
görüﬂlerini aç›klad›. Üyelerden gelen sorular› cevapland›rd›. Temsilcilik ziyaret edildi. Ayn› akﬂam hastal›¤› sebebiyle evinde yatan Emet
‹lçe Temsilcisi Ahmet Nane evinde ziyaret edildi.
Pazar günü Simav ilçesinde yaklaﬂ›k 100 üyenin kat›l›m›yla bir toplant› düzenlendi. Toplant›da Genel Baﬂkan üyeleri son geliﬂmelerle
ilgili bilgilendirdi. Sorular cevapland›r›ld›. Pazar akﬂam Gediz ilçesinde 40 üyenin kat›l›m›yla bir toplant› yap›ld›. Sendika temsilcili¤i ziyaret edildi.
‹lçe gezilerine Genel Baﬂkan, Genel Sekreter, H›d›r Y›ld›r›m (Memur-Sen ‹l Temsilcisi, E¤itim-Bir-Sen ﬁube Baﬂkan›), Kamil Uçan,
ve Mehmet Bilgili kat›ld›lar.

Ordu’da “Aile ve çocuk e¤itimi” konferans›
rdu ﬁubemiz taraf›ndan organize edilen konferans

O Ordu Atatürk Kültür Merkezinde yap›ld›. E¤itimci

yazar Halit Ertu¤rul taraf›ndan “Aile ve Cocuk E¤itimi”
konulu konferans ilgi ile izlendi. Konferans esnas›nda
kat›l›mc›lar duygulu anlar yaﬂad›.
Ordu ﬁube Baﬂkan› Tamer Tomakino¤lu, yapt›¤› aç›klamada “Ordu’lu hemﬂerilerimizin ve üyelerimizin

ayd›nlanmas›na yönelik çal›ﬂmalar›m›z devam edecek.
E¤itimin yaﬂ› yoktur, her ça¤da ve yaﬂta e¤itim gereklidir. Biz E¤itim-Bir-Sen olarak bu tür konferanslar serimize devam edece¤iz” dedi. Kat›l›m›n çok yo¤un oldu¤u
konferansa Ordu yerel bas›n› da büyük ilgi gösterdi.
Televizyonlar›n naklen yay›mlad›¤› konferans›
çal›ﬂanlar›n eﬂleri ve çocuklar› da izledi.
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ﬁanl›urfa’da e¤itim sorunlar› paneli
r›n ve ihtiyaçlar›n neler oldu¤u hususlar›n› tespit
için çal›ﬂt›klar›n› söyledi.
Suphi Çiçek, sorunun de¤il çözümün bir parças› olma anlay›ﬂ› ile çal›ﬂt›klar›n› ve E¤itim-BirSen’i ﬁanl›urfa’da “yetkili sendika” noktas›na taﬂ›yacaklar›n› söyledi.
‘ﬁanl›urfa”n›n e¤itim sorunlar›n› ve çözüm önerileri’ paneline Genel Baﬂkan Ahmet Gündo¤du’da kat›larak bir takdim konuﬂmas› yapt›.
Gündo¤du, konuﬂmas›nda; Türkiye’nin yeni bir
anayasa duydu¤u ihtiyaca de¤inerek, özellikle
YÖK ve sendikalar›n toplu sözleﬂme hakk› konular›n›n, anayasa de¤iﬂikli¤ini acil hale getirdi¤ini söyledi.

anl›urfa ﬁubemiz, ‘ﬁanl›urfa”n›n e¤itim sorunlar› ve çö-

ﬁ züm önerileri’ konulu bir panel düzenledi.

ﬁair Nabi Kültür Merkezindeki panele Harran Üniversitesinden E¤itim Bilimleri Hocas› Yard. Doç. Dr. Hüseyin ﬁimﬂek,
‹lkö¤retim Müfettiﬂi Ali Hikmet Demir, ﬁair Nabi ilkö¤retim
okulu müdürü Mehmet Sarm›ﬂ ve Merkez ‹lkö¤retim Okulu
Rehber Ö¤retmeni Yunus Yegin hocalar›m›z›n konuﬂmac›
olarak kat›ld›lar.
ﬁanl›urfa ﬁube Baﬂkan›m›z Suphi Çiçek yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, çözümü arayan, öneren ve fiilen uygulayan bir sendikac›l›k anlay›ﬂ›yla, ﬁanl›urfa’da e¤itimin nas›l daha yayg›n,
verimli, nitelikli ve demokratik hale getirilebilece¤i, aksamala-

Urfa ﬂubemiz ve Viranﬂehir ilçe temsilcili¤imiz,
bu ay içinde Ali Erkan Kavakl›’n›n kat›ld›¤› konferanslara da
ev sahipli¤i yapm›ﬂlard›.
Gündo¤du,
ﬂube
baﬂkan› Suphi Çiçek ve ﬁube e¤itim
sekreteri
Vehbi
Uzunda¤ baﬂta olmak üzere organizasyonda eme¤i geçen e¤itimci arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür ederek kutlad›.

Bingöl’de sendikam›z ata¤a geçti
ingöl ﬁube Baﬂkan› Ramazan Çak›rc› ve ﬂube yöneti-

B cilerinin ev sahipli¤inde üç büyük toplant› yap›ld›.
Toplant›lara Genel Baﬂkan Ahmet Gündo¤du ve Genel
Teﬂkilatlanma Sekreteri Erol Battal’la birlikte Memur

Sen’e ba¤l› sendikalar›m›z›n il temsilcileri kat›ld›.
400 civar›nda üye ve davetlinin kat›ld›¤› iftar yeme¤i sonras› ikinci toplant› sendikam›z›n çok amaçl› salonunda
150’ye yak›n üyenin kat›l›m›yla yap›ld›. Toplant›da üyelerin sorunlar› dinlendi.
Daha sonra Solhan Endüstri Meslek Lisesindeki üyelerimiz ziyaret edildi. Ayn› gün Solhan ilçesindeki üyelerimizin kat›l›m› ile yemekli bir toplant› yap›ld›. Toplant› sonunda yeni ilçe temsilcileri belirlendi. Önceki
ilçe temsilcisi Naz›m Argun’a teﬂekkür edilerek, Nevzat Öylek, Zülfü Çal›ﬂkan ve Nurullah Azak’tan oluﬂan
yeni ilçe teﬂkilat›m›z›n görevlendirmesi yap›ld›.
Bingöl ﬁube baﬂkan› Ramazan Çak›rc›, E¤itim-BirSen’i Bingöl’ün en büyük sendikas› yapacaklar›n›,
gayretleri sonucu ilde ve ilçelerde üye olmam›ﬂ e¤itim
çal›ﬂan› kalmayaca¤›n› söyledi.
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Erzurum Memur-Sen’e Görkemli Aç›l›ﬂ
Erzurum MemurSen’in yeni hizmet
binas› törenle hizmete girdi. Pelit
Meydan›nda bulunan 3 katl› sendika
hizmet binas›n›n
aç›l›ﬂ›na Ak Parti
Erzurum Milletvekili
Muzaffer Gülyurt,
E¤itim-Bir-Sen Genel Bas›n Yay›n
Genel Sekreteri ﬁaban Abak, Dadaﬂkent Belediye Baﬂkan›
Vahdettin
Yaylal›, AK Parti ‹l
Baﬂkan› Hüseyin
Tanfer, Do¤ru Yol
Partisi ‹l Baﬂkan› Hulusi S›rmac›, Büyükﬂehir Belediyesi Genel Sekreteri ‹rfan Sal›n, Erzurum’da bulunan sendika temsilcileri, Daire Müdürleri ve davetliler kat›ld›.
Memur-Sen Erzurum ‹l Temsilcisi ve E¤itim-Bir-Sen II. ﬁube Baﬂkan› Zinnur ﬁimﬂek, “y›llar önce ç›kt›¤›m›z bu yolculukta bugün ulaﬂt›¤›m›z yer bizlere yeni hedefler sunmakta
ve yeni sorumluluklar yüklemektedir. Dün var olman›n mücadelesini verirken bugün etkili olma ve yetkiye do¤ru koﬂman›n azmindeyiz. Bu koﬂu bizlere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Böyle görkemli bir binaya sahip olmam›z bu

yetkiyi hak etti¤imizin bir ifadesidir.
Erzurum MemurSen olarak 11 iﬂ
kolumuzda teﬂkilatlanmam›z› tamamlay›p 5 bini aﬂk›n
üyemizle
Erzurum’un en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduk”
ﬂeklinde konuﬂtu.
E¤itim-Bir-Sen Genel Merkez yöneticilerinden ﬁaban
Abak ise bir Erzurumlu
olarak,
1500’ü e¤itimci olmak üzere MemurSen’in 5 bin üyesine hizmet verecek Erzurum ‹l Temsilcili¤i binas›n›n aç›l›ﬂ›n› yapmaktan büyük onur duydu¤unu belirtti.
Aç›l›ﬂta k›sa bir konuﬂma yapan AK Parti milletvekili Muzaffer Gülyurt, “Sendikalar demokrasinin temel taﬂlar›d›r. Bir
ülkenin geliﬂebilmesi için olmazsa olmaz› sendikalard›r.
Hükümetimiz sivil toplum örgütlerine çok önem vermiﬂ onlarla bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunmuﬂtur. Erzurum’da h›zla
yay›lan sendikac›l›k sevindiricidir. Memur-Sen ve üyelerine
yeni binalar› hay›rl› olsun” diye konuﬂtu.

Tokat Memur-Sen Yeni Hizmet Binas›nda
Memur-Sen
Tokat ‹l Temsilcili¤i
yeni
hizmet binas›na taﬂ›nd›. Memur-Sen’e
ba¤l› sendikalar›m›z ilde tek
çat›
alt›nda
toplanm›ﬂ oldu. Cumhuriyet Meydan›
Latif
Han
Kat:4 adresinde bulunan Memur-Sen ‹l Temsilcili¤inin aç›l›ﬂ›na Bem-Bir-Sen
Genel Baﬂkan› Mürsel Turbay, Enerji-Bir-Sen Genel Baﬂkan› ‹brahim ﬁimﬂek, Ulaﬂt›rma Memur-Sen Genel Baﬂkan› Halil ‹brahim Kütük, E¤itim-Bir-Sen Genel Bas›n Yay›n Sekreteri ﬁaban
Abak ve Akparti Tokat milletvekilleri kat›ld›. Memur-Sen ‹l Temsilcisi Bedrettin Mumcu yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda E¤itim-BirSen’in Tokat’ta yetkili sendika oldu¤u Memur-Sen’e ba¤l› di¤er
sendikalar›m›z›n da Tokat’ta alan›nda en büyük sendikalar olaca-

Aç›l›ﬂ sonras› verilen ve yaklaﬂ›k bin kiﬂinin kat›ld›¤› iftar
yeme¤inde Ak Parti Tokat Milletvekili ﬁükrü Ayalan ve ﬁaban
Abak’da birer konuﬂma yapt›lar.

Ahmet Taﬂgetiren Tokat’ta konuﬂtu
Tokat'ta Memur-Sen ‹l Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlenen "Avrupa Birli¤i-Türkiye" konulu konferansa kat›lan gazeteci-yazar Ahmet Taﬂgetiren, "AB ülkeleri 2025 milyon Müslüman'› bile hazmetmekte zorlan›yor" dedi.
Konferansa konuﬂmac› olarak
kat›lan gazeteci-yazar Ahmet Taﬂgetiren, AB Müzakere Çerçeve
Belgesi'nde Türkiye'nin müzakerelerinin ucunun aç›k oldu¤unun
ifade edildi¤ini belirterek, "Yani yüzde 100 bir garanti söz konusu de¤il. Diyelim ki 10 sene müzakereler sürecek, 10 sene sonunda bakacaklar. Neye bakacaklar acaba? Avrupa'n›n hazmedebilme kapasitesi çok sübjektif bir ﬂey. Her Avrupa ülkesinin
Türkiye'nin AB üyesi olmas›na onay vermesi gerekiyor. Her AB
ülkesinin Türkiye'nin hazmedilebilir oldu¤una karar vermesi
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E¤itim-Bir-Sen Üniversite çal›ﬂanlar›n› sevindirdi

rzurum Atatürk Üniversitesi’nde çal›ﬂan genel idari hiz-

E metler personelinin görevde yükselmelerine imkan

sa¤layan yönetmelik E¤itim-Bir-Sen ve Sa¤l›k-Sen’in
giriﬂimleri sonucu yay›mland›.
Erzurum’da üniversitedeki en büyük sendika olan ve tüm
üyeleri üniversite mensuplar›ndan oluﬂan E¤itim-Bir-Sen
Erzurum I nolu ﬂube baﬂkan› Murat Aggön ve yönetim kurulu konu ile ilgili çal›ﬂmalar›n› Sa¤l›k-Sen Erzurum ﬁubesi ile
birlikte yürüttü. Yay›mlanan yönetmelik hizmetli ve memurlardan ﬂartlar› uyanlar›n bir üst ünvana yükselebilmeleri için
aç›lacak s›nava müracaat etmeleri hakk› getiriyor.

Görevde yükselme yönetmeli¤ini yay›mlatmay› baﬂaran E¤itim-Bir-Sen I ve Sa¤l›k -Sen Erzurum
ﬂubeleri sendikal kazan›mlar›n› ortak bir bas›n toplant›s›yla aç›klad›lar.

Sa¤l›k-Sen ﬁube Baﬂkan› Mahfuz Sunar ve Murat Aggön
yapt›klar› aç›klamada konuya gösterdikleri hassasiyet
dolay›s›yla Atatürk Üniversitesi Rektörlü¤üne teﬂekkür ettiler. Aggön, “önümüzdeki haftalarda s›nav tarihinin ilan edilerek müracaatlar›n aç›lmas›n› beklediklerini söyleyerek
“s›nav öncesinde müracaat eden tüm üyelerimize baﬂar›l›
olmalar› için ücretsiz kurslar düzenleyece¤iz”dedi.

Üyelerimize ﬁubelerimizden ücretsiz KBYS kurslar›:
ariyer Basamaklar›nda Yükselme S›nav›na haz›rl›k amac›y-

K la, sendikam›zca kurslar düzenlendi. Üyelerimizin talebi
do¤rultusunda ﬂubelerimizce organize edilen kurslardan birçok
ilde üyemiz olmayan ö¤retmen ve idareciler de ücretsiz yararland›.

ÇORUM:

Kariyer Basamaklar›nda Yükselme S›nav›na haz›rl›k amac›yla, Çorum ﬁubemiz, E¤itim ve Sosyal ‹ﬂler Sekreterli¤ince, 7-25 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda Çorum E¤itim Hizmetleri (ASO) Müdürlü¤ü Konferans salonunda düzenlenen
kurstan 120 ö¤retmenimiz yararland›. Pedagojik formasyon, örgüt yönetimi, Türk Milli E¤itim tarihi, e¤itim ekonomisi, e¤itim
psikolojisi gibi derslerin verildi¤i kursta Çorum’un ileri gelen e¤itim uzmanlar›ndan Yaﬂar K›y›kl›k, Mahmut Aﬂ›ko¤lu, Osman
Yüzgenç, Yusuf Bulan›k, ‹smail K›r, ‹hsan ‹stanbullu, Metin
Ceylan, Mehmet Ali Kuru ve Ali Ekinci görev ald›lar.

rul’un kat›ld›¤› iki konferans düzenlendi. “Ö¤renci Baﬂar›s›nda
Yeni Teknikler” ve “Anne Baba E¤itiminde Yeni Teknikler” konulu konferanslar, ö¤renciler ve aileler taraf›ndan büyük bir ilgi
ve kat›l›mla izlendi. “Ö¤retmenlik Hat›ralar› Yar›ﬂmas›”nda Isparta’da dereceye girenlerin plaketleri ve ödülleri akﬂamki program öncesinde verildi.

‹ZM‹R: ‹zmir ﬂubemiz, müdür yard›mc›l›¤›, ﬂube müdürlü¤ü,
hizmetli ve memurlar›n görevde yükselme kurslar›ndan sonra
KBYS kursu da açt› ve kat›l›m belgelerini 26 Kas›mda düzenledi¤i bir törenle sahiplerine verdi. ‹zmir ﬂube baﬂkan› Abdurrahim
ﬁenocak; Abdulkadir Y›ld›z’a, ﬁahan Çoker’e ve katk›da bulunan tüm arkadaﬂlara teﬂekkür etti. “Ö¤retmenlik Hat›ralar› Yar›ﬂmas›” ödül töreni, di¤er ﬂubelerimizde oldu¤u gibi ‹zmir’de de
coﬂkulu geçti. ‹l birincisi Naci Gümüﬂ’e ödülünü ‹l Milli E¤itim
Müdürü Kâmil Aydo¤an takdim etti.

BALIKES‹R: Bal›kesir ﬁubemizde KBYS için aç›lan kursa

‹STANBUL I: ‹stanbul I No’lu ﬁubeye ba¤l› temsilcilikler,

70 ö¤retmenimiz kat›ld›. 11 gün süren kursta Bal›kesir Üniversitesi Necatibey E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyeleri Prof. Dr Yüksel Özden , Yard. Doç. Dr Bilal Y›ld›r›m, Yard. Doç. Dr Erdo¤an Tezci, Dr. Meriç Güven, ö¤retim görevlileri Yaﬂar Ugürol
ve Ahmet Aksoy ders verdiler. Seminer bitiminde kat›l›mc›lara
“Kat›l›m Belgesi” verildi.

5 merkezde aç›lan kurslarla üyemiz olan ve olmayan bütün ö¤retmenlere yönelik kademelendirme s›nav›na haz›rl›k e¤itimi
verdi. Bu kurslarda yüzlerce ö¤retmene hizmet sunan sendikam›z büyük ilgi gördü. Kurslar›m›z Ba¤c›lar, Bahçelievler,
Güngören, Esenler, Büyükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde
aç›ld›.

AKSARAY: Aksaray ﬂubemizce ‹mam Hatip Lisesi Konfe- SAKARYA:
rans Salonunda aç›lan ve 6 hafta süren kursa, sendika üyesi
200 ö¤retmen müracaat etti. Aksaray ﬂube baﬂkan› Yasin ﬁimﬂek ve ﬁube E¤itim ve Sosyal ‹ﬂler Sekreteri Mustafa Narin, kursun baﬂar›yla tamamland›¤›n›, kat›l›mc›lar›n s›nava iddial› gireceklerini söylediler. Kursta E¤itim Bilimleri derslerini Yrd. Doç.
Dr. Ali Haydar ﬁar verdi.

ISPARTA:

ﬁube yönetimi, 7-27 Kas›m tarihleri aras›nda
KBYS’ye haz›rl›k amac›yla bütün ö¤retmenlere aç›k kurs düzenledi. Ö¤retmenevi’nde verilen kursa, üyelerimizin yan› s›ra, di¤er sendika üyesi ö¤retmenlerin de büyük ilgi gösterdi¤i görüldü.
Isparta ﬁubemiz ayr›ca 20 Kas›m Pazar günü Kültür Sinema-

Sakarya ﬁubemizde hafta sonlar› düzenlenen
60 saatlik kursta geliﬂim psikolojisi, ö¤renme psikolojisi, ölçme
ve de¤erlendirme, e¤itim sosyolojisi, e¤itim felsefesi, rehberlik,
program geliﬂtirme, ö¤retim yöntem ve teknikleri, milli e¤itim
mevzuat›, anayasa gibi dersler alan›nda uzman e¤itimciler
taraf›ndan verildi.

ELAZI⁄:

Elaz›¤’da verilen kurslarda kursiyerlere yönelik
haz›rlanan ders notlar›, kat›lanlarca büyük be¤eniyle
karﬂ›land›.Elaz›¤ ﬂube baﬂkan› Yasin Karakaya, yönetim kurulu
üyemiz Kemal Y›lmaz’›n gerek ders notlar›, gerekse y›ll›k planlar›n haz›rlanmas›nda büyük emek harcad›¤›n›, kendisini E¤itimBir-Sen ve hizmetlerinden yararlanan tüm e¤itimciler ad›na
kutlad›¤›n› söyledi. Kemal Y›lmaz’a sözkonusu çal›ﬂmalar›ndan
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Yolluklar›m›z› al›yoruz!
1. Sayfadan Devam

bildiriminin de eklenmesi gerekiyor.
Dilekçeniz üzerine ödeme yap›lmaz ve herhangi bir cevap
verilmezse 60. gün sonunda dava aç›lmas›, ödeme yap›lmayaca¤›na dair cevap verilmesi durumunda ise bu cevabi yaz›n›n size tebli¤ tarihinden itibaren 60 gün içinde dava aç›lmas› gerekmektedir.
Hizmet sendikac›l›¤›n› amaç edinen E¤itim-Bir-Sen, üyemiz olsun olmas›n tüm kamu çal›ﬂanlar›n›n her hakk›n› savunmaya, sorunlar›n› seslendirmeye ve çözüm üretmeye
devam edecektir.
Ekte yollu¤unuzu alabilmeniz için dilekçe örne¤ini sunuyoruz.

Söz konusu hüküm Anayasa Mahkemesinin 04/05/2005
tarih ve 2004/54 Es. Ve 2005/24 K. Say›l› karar› ile ‹PTAL edilmiﬂ olup, gerekçeli karar 26/11/2005 tarihinde
Resmi Gazete de yay›nlanm›ﬂt›r.
Bu nedenle ;…………………kurumundan
………………….kurumuna
Yap›lan atama iﬂlemi dolay›s›yla taraf›ma ödenmeyen yollu¤umun atama tarihinden itibaren iﬂletilecek yasal faizi ile
birlikte taraf›ma ödenmesini;

Gere¤i yap›lmak üzere arz ederim.
....../12/2005

………………………………………….MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
………. ………...... tarih ve ……………say›l› kararname
ile …………………………………..........…. kurumundan
…………………………………..kurumuna atand›m.
Atand›¤›m tarih itibariyle yürürlükte bulunan harc›rah kanunun 10. maddesinin 1 numaral› bendinin baﬂ›na 4969
say›l› yasa ile eklenen “ Kendi yaz›l› talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” hükmü gere¤ince YOLLUK
alamad›m.

(AD SOYAD ‹MZA)

EKLER:
1-ATAMA KARARNAMES‹ veya
PERSONEL NAK‹L B‹LD‹R‹M‹
ADRES:

Sözleﬂmeli ö¤retmenler a¤l›yor !

Bu çileye bir son verin
Vekil veya ücretli ö¤retmenlik uygulamas›n› tasvip etmemiz mümkün de¤ildir. Ders boﬂ geçmesin yaklaﬂ›m›yla pedagojik formasyonu olmayanlar›n istihdam›
e¤itimde kalite ve verimlili¤i düﬂürür. Sözleﬂmeli ö¤retmen uygulamas›nda ise belki al›nan kiﬂiler do¤ru fakat
al›n›ﬂ biçimi yanl›ﬂt›r.
Bu y›l 20 bin kadar arkadaﬂ›m›z, kendilerine kadro tahsis edilmeden, 657’ye tabi kamu çal›ﬂan› haklar›ndan
mahrum olarak “sözleﬂmeli” ad› alt›nda ve 10 ayl›¤›na
ö¤retmen olarak görevlendirildiler. Her tür iﬂ güvencesinden ve sendikal haklardan mahrum olduklar› gibi,
yaln›zca 10 ayl›¤›na sözleﬂme yap›lm›ﬂ bu insanlar gittikleri yerde ne ev tutabiliyor, ne eﬂya alabiliyorlar.
Ö¤retmenlik, sözleﬂmeli olarak yap›labilecek mesleklerden biri de¤ildir. Bu arkadaﬂlar›m›za kadro tahsis
edilerek asaleten ö¤retmen olarak atamalar› yap›lmal›,
yaﬂad›klar› ma¤duriyetlerin daha büyük dramlara yol
açmas›n›n da önüne geçilmelidir.

Can bula canan n
Bayram o bayram ola!
Kul bula sultan n
Bayram o bayram ola!

Tüm e¤itim çal›ﬂanlar›n›n
mübarek kurban bayram›n›
tebrik eder, hay›rlara vesile
olmas›n› dileriz.
E T M-B R-SEN

Haks›zl›klara
karﬂ› koymak için,
Hakça bölüﬂüme ulaﬂmak
için,
‹nsan onuruna
yak›ﬂan ücret için,
Demokrasi ve sivil toplum
için,
Hukukun üstünlü¤ünü korumak için,
Türkiyemizin ayd›nl›k gelece¤i için,

E⁄‹T‹M-B‹R-SEN’e

ÜYE OL!

