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ünyada yapılmaya değer şeylerin çoğu aslında yapılmadan önce
imkânsız olarak ilan edilmiştir. Hâlbuki reklam sloganında da
olduğu gibi “İmpossible is nothing”/imkânsız diye bir şey yoktur.

Farkında değiliz belki ama çoğu insan, işin başarılmasının imkânsız
olduğunu bilmedikleri için başarmışlardır. Önemli olan, bir şeyin imkân
dahilinde olup olmadığı değil, başarmak için nedenlerimizin olup olmadığıdır.
Eğer yeteri kadar nedenimiz varsa, başarmamak için neden yoktur.
Sorunların çözümü için örgütlü olmanın kaçınılmaz olduğu bir dünyada
emek, ekmek adına yola çıkanlar yoldan çıkarıyor; darbelerle tahkim edilen
antidemokratik uygulamalar ve katmerleşen vesayet ise çileden çıkarıyorsa,
çileye talip olmak kaçınılmaz demektir. “Soyundum çileye dönmemesine/
Bilendim ışıktan gözyaşlarıyla” dizeleriyle Umut Gazeli şiirine giriş yapan
Mehmet Akif İnan ve arkadaşları 1992’de yola revan olmuşlardı.
“Bu iş size göre değil”, “İnanmışsınız ama bir çiçekle bahar olmaz” diyenlere
Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Her bahar bir çiçekle başlar” cevabını
verdiği gibi, “Ölüm bir tohumsa kefen zarında/Gün olur fışkırır bir orman olur”
diyenler başardı. En uzun yolculukların ilk adımla başladığı bilinciyle ilk adımı
atmak ve gelecek kuşaklar için köprü olmayı kabullenmekti yapılması gereken.
Arif Nihat Asya’nın dediği gibi,“İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa,
kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz” diyerek mevcut durumu kabul
etmemek, “menzil, yolun kendisidir” deyip virabismillah demek...
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22 yıl geride kaldı. Dün,“Acılar umudu buldurur bize” diyerek yola çıkanlara
sendikacılığı yakıştıramayanlar; bugün, 280 bine ulaşan Eğitim-Bir-Sen
öyküsü karşısında birbirlerini yatıştırıyorlar.
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Eğitim-Bir-Sen’e bir kişinin üye olmasına tahammülü olmayanların
makasın 50 bini bulmasıyla takatlerinin kalmadığı tarihi günleri yaşıyoruz.

Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ali YALÇIN
Genel Başkan Yardımcısı
Yayın Kurulu
Ahmet ÖZER
Esat TEKTAŞ
Murat BİLGİN
Ali YALÇIN
Teyfik YAĞCI
Ramazan ÇAKIRCI
Basın Danışmanı
Mahfuz YALÇINKAYA
Grafik Tasarım
Selim AYTEKİN
Baskı
Başak Matbaacılık ve
Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
T: (0.312) 397 16 17
F: (0.312) 397 03 07
Baskı Tarihi: 09.06.2014

Destansı yaşayarak eser bırakan ve “Sahipsiz kalırsa bu öksüz yapı/Onu
sürdürmeyen çırak utansın” diyerek başarı öyküsünü destanlaştıranlardan
Allah binlerce kez razı olsun diyorum. Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun
‘şeytan taşlamak’ olarak kodladığı dalgaları kırma mücadelesi de, zirveden
yukarılara yolculuk da kolay olmadı.
Yükü bölüşen ve birbirleriyle yarışanların azmi ve heyecanı adeta parmak
ısırttı. Bir şube bir ayda bini aşkın üye yapıyorsa,birçok şube ‘ileriye, daha
ileriye’ diyerek her ay en fazla üye yapan il olmayı gelenek haline getiriyorsa,
tüm şubeler ilinde yetkili olmayı sıradan görüyorsa, bu teşkilatı motive eden
şey, kuru bir sevda olamaz. Bu emek ve ekmek, özlük ve özgürlük mücadelesi,
bu bir medeniyet kavgasıdır.İnsan yaşayışını kolaylaştıran, hayatı başarılarla
süsleyen ise bağlanılan yüksek ideallerdir.
Şeytan taşlayıp, dalga kıranlar, kendinden sonra gelenlere ve dalga
kuranlara zemin hazırlarlar. Vesayeti ifşa etmek için yola çıkanlar, örgütlü
olmanın bereketiyle tarihi başarılara imza atarak prangaları kırmayı da, tarihe
geçmeyi de başardılar. Şimdi yeni bir yolculuğun eşindeyiz. Soylu mücadele,
merkezinde insan olan, değer olan, özlük ve özgürlük olan bir medeniyet için
dalga kurmayı da başaracak; iyi ve güzel olanı, kelebek etkisiyle yayacaktır,
tıpkı 1400 yıl önce bir çiçekle başlayan baharın insanlığı kucakladığı gibi.
Hayatta hayal olanları, hayalini kuranlar başarmışlardır. Eğitim-Bir-Sen,
özgün bir başarı öyküsüdür ve “İmpossible is nothing” diyerek her şeyin imkân
dahilinde olduğunu göstermiştir. 280 bin kere teşekkürler.
Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle...

Ali Yalçın
Genel Başkan Yardımcısı
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Kuru Kavgaların Değil, Büyük Sevdaların Teşkilatıyız
“Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız”
Sezai Karakoç

Y

apmak zor, bozmak kolaydır; üretmek zor, tüketmek kolaydır; inşa etmek
zor, yıkmak kolaydır. Türkiye yaklaşık yüz yıldır, tevarüs ettiği bin yıllık
birikimi haraç mezat pazara süren bir mirasyedi gibi kıymetlerinden
kurtulma mücadelesi vermektedir. Bin yıllık derin köklerden kurtulmak için
acımasızca gerçekleştirilen zorlamalar bütün bir bünyeyi sarsmış, köksüzlük ruhsuzluğu
beraberinde getirmiş, her türlü dış etkiye açık hastalıklı bir bünye meydana getirmiştir.
Bin yıllık inşanın imhası bu millete destan diye sunulmuş, “Bülbüllere emir var: Lisan
öğren vakvaktan / Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan” misali kurgular, bu milletin
genç nesillerine destan diye ezberletilmiştir.
İnsan, ruh ve bedenle birlikte bir bütündür. İnsana, insanın yapısındaki bu en basit
terkibi dışlayarak yapılacak tüm yaklaşımların sonu hüsran ile bitmeye mahkûmdur. Tarih
boyunca hak-batıl mücadelesi, aynı zamanda ruhçu ve maddeci görüşün mücadelesi
şeklinde cereyan etmiş, ilahi hikmet gereği batıl zaman zaman önde görünse de sonunda
galip gelen hep hak olmuştur.
Maddeci görüş, Yaratıcıya ve Yaratılışa erişen ruhçu görüşe kendisini ifade etme
imkânı bırakmayarak insanlığı maddeye inanmaya, elle tutulur pozitif verilere dayanan
bilgiyi geçerli kabul eden bir anlayışa iman etmeye zorlamıştır. İttihat ve Terakki
iktidarıyla birlikte coğrafyamızda revaç bulan bu anlayış, Cumhuriyet’in öncü kadrolarının
tek tipçi uygulamalarının hayat bulduğu ve nesilleri biçimlendirmede genel çerçeve ve
şablon olarak değerlendirdiği bir zemin olmuştur. Bu zemin üzerinde gerçekleştirilen
ameliyelerle dinî birikim ve din adamları itibarsızlaştırılmış, algılarla oynanarak bireylere,
inanmak ve inandığı gibi yaşamak yük olarak takdim edilmiştir. Böylece din, kişisel ve
sosyal hayattan dışlanmış, dinin kişiyi ve toplumu etkileyerek yönlendirme işlevi ortadan
kaldırılmıştır. Dinsizleştirilen kitlelerin inanma ihtiyacını karşılamak üzere sunulan ve
herkesin iman etmesi için dayatılan ideolojik inan doğrultusunda, behimi duyguları
doğrultusunda yaşayan frankeştayn nesiller yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Ülkemizde, Gezi Parkı olayları çerçevesinde kamuoyunun karşısına çıkan gençlik,
yüzyıllık pozitivist eğitim sisteminin; maddeyi, nefsani duyguları yücelten; sokakların,
medyanın, sanal âlemin yetiştirdiği gençliktir. Maneviyat ve vicdani kanaatler bakımından
en ufak bir gelişmişlik gösterememiş barbar nesiller, her türlü operatif müdahaleye
direnen ve özünü yitirmeden tarihine, kültürüne, medeniyetine ihanet etmemiş millete
ve bu milletin ortak varlığına karşı vandallıklarını ortaya koyarak, bozucu, yakıcı, yıkıcı
yönlerini sergilemişlerdir. Ülkemizin demokratikleşmesi yönünde atılan güçlü adımlar,
demokratikleşmeye ekmek, su gibi ihtiyaç duyan kesimlere nefes aldırdığı gibi kötü
niyetlilerin kötü niyetlerini hayata geçirebilecekleri vüsati de meydana getirmiştir.
Kötü niyetlilerin Gezi Parkı vb. başlıklarla alana çıktıkları anlarda ülkemizin etrafında
dermanının kesilmesini bekleyen ne kadar çok aç kurdun bulunduğu da görülmüştür.

Milletimizin, Batılılaşma yönünde atılan adımlardan etkilenen ama özünü kaybetmeyen, gelenekten ve ana
kaynaktan kopmayan fertleri daima hep çoğunluğu ve merkezi teşkil etmiştir. Milletimiz manipüle edilmiştir,
kandırılmıştır, biçimlenmeye zorlanmıştır ama topyekûn ele geçirilememiştir. Milletimizin özünden neşet eden
bir yapı olmak üzere 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitim-Bir-Sen kurulmuş, milli duyuş ve refleksle uyumlu bir
faaliyet ortaya koymuştur. Türlü etkileme araçlarının yoğun perdelemesi, milletin özü olan Eğitim-Bir-Sen
ile milletimizin kucaklaşmasını geciktirmişse de engelleyememiştir. Kuruluşundan itibaren varlık mücadelesi
veren Eğitim-Bir-Sen, varlık mücadelesini kazandıktan sonra yetki mücadelesi vermiş ve bu mücadeleyi de
2011 yılında başarıyla tamamlamış ve eğitim hizmet kolunda ‘Genel Yetkili Sendika’ olmuştur. Eğitim-BirSen, kuruluşundan itibaren enerjisini ve imkânlarını, örgütlenme yoğunluklu çalışarak varlık, dirlik ve yetki
mücadelesine sarf etmiş ama kuruluş gayesiyle uyumlu bir vecibeyi yerine getirmeyi de asla terk etmeyerek
özelde çalışanların sosyal ve ekonomik gelişimleri çerçevesinde, genelde milletimizin değerler bağlamında
uğradığı haksızlıklar karşısında gür bir ses, güçlü bir nefes olmuştur.
Eğitim-Bir-Sen, 2011 yılından bu yana eğitim hizmet kolunda ‘Genel Yetkili Sendika’dır. Bu yıl da 280
bin üyeyle rakipleri arasındaki farkı artırarak yetkisini devam ettirmiştir. Memur-Sen Konfederasyonumuz da
2014 yılında Kültür Memur-Sen’in de alanında ‘Genel Yetkili Sendika’ olmasıyla 11 hizmet kolunun 11’inde
çalışanları temsil etme hakkını kazanmıştır. Bu, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bir durumdur. Bir başka ifadeyle,
11 hizmet kolunun 11’inde de yetki sahibi olma yönüyle Türkiye rekorudur. Memur-Sen, toplu sözleşme
masasında çalışanların tek temsilcisi olmak, tüm hizmet kollarında çalışanları temsil etmek hak ve göreviyle
yetkilenmiştir. Bu şerefli görevi bize bahşeden Cenab-ı Hakk’a hamd ediyor, fedakâr çalışmalarıyla teşkilatımızı
bu seviyeye taşıyan teşkilat mensuplarımıza çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, bize itimat ederek
bünyemize katılan üyelerimizi hassaten tebrik ediyorum.
Biz, ülke ve millet sevdası olan insanlardan müteşekkil bir teşkilatız. Kuru kavgaların değil, büyük
sevdaların teşkilatıyız. Ülke ve millet sevdalılarının kurduğu ve bir araya geldiği Eğitim-Bir-Sen, dayandığı
güç itibarıyla milletimizin özüdür, özetidir. Bugün Türkiye’nin en büyük sendikası olarak eğitim çalışanlarının
hak ve menfaatlerini geliştirme yolunda gerçekleştirdiği çalışmalar yanında ülkemizin demokratik gelişimi
ve milletimizin gelenekle, değerlerle, manevi birikimle daha güçlü bağlar kurabilmesi yönünde kendisini
vazifeli addetmektedir. Yüz elli yıllık sapma ile materyalizmin, pozitivizmin biçimlendirdiği ve bu milletin
maddi, manevi birikimine saldırı için kullandığı gençleri içerisine düştükleri bataktan kurtarmak da bizim
sorumluluğumuzdadır. Değerlerle donanmış ve güçlenmiş, çağın bilgi birikimine sahip, zihinsel yoğunluğunu
ve enerjisini, ülkesini ve milletini yüceltmek için kullanan “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir
şuurunda bir gençlik” yetiştirmek, bu çerçevede yetişen gençlerimizin sayısını artırmak zorundayız. Her an bu
sorumluluğun ağır yükünü omuzlarımızda hissediyoruz.
Eğitim-Bir-Sen olarak tüm birikimimizi; maddi, manevi imkânlarımızı milletimizin geleceğini aydınlatma
doğrultusunda değerlendirmek arzusundayız. Türkiye’nin en büyük sendikasıyız. Takipçimiz olan sendikalarla
aramızdaki farkı her yıl artırıyoruz. Bu, işimizin bittiği anlamına gelmiyor. Bu anlayışla Milli Eğitim Bakanlığı’nda
yakaladığımız teşkilatlanma azmini ve gücünü üniversitelerde de hayat geçirmeli ve üniversite şubelerimizle
tecrübe paylaşımını, etkinlik ve eylem paylaşımını artırmalıyız. Üniversitelerde de Eğitim-Bir-Sen farkını yetkili
ve kurumsal hale getirmeliyiz.
Üstad Sezai Karakoç’un deyimiyle,“Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.”Artık yeni hedeflere koşmak,daha
spesifik çalışmalar içerisinde olmak durumundayız. Bu çerçevede, çeşitli arama toplantıları gerçekleştiriyoruz.
Geçtiğimiz günlerde, akademisyenlerin, yazarların, Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu üyeleriyle Genel
Merkez danışmanlarının katıldığı “Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz” konulu,
son derece verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayın yön verdiği çalışmalarımızın semereleri milletimizin
menfaatine yönelik olarak inşallah kısa bir zaman sonra ortaya çıkacaktır. Bu arayış doğrultusunda 29 Mayıs
2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı
“Medeniyetimiz ve Büyük Türkiye Yolunda Eğitim, Fetih ve Gençlik” konulu Türkiye Buluşması’nda binlerce
gönüldaşımızın oluşturduğu muhteşem tablo ve heyecan, toplu sözleşmeyi 12 aya yayarak her platformda
talepleri haykırışımız yeni dönemde atacağımız adımlar hususunda cesaretlendirici, güç verici, yön belirleyici
olmuştur.
Yetkimizi pekiştirme yolunda fedakâr çalışmalar gösteren ve 50 bin üyelik bir fark ortaya koyan tüm
teşkilatımızı, yeni dönemde daha nitelikli ve yoğunluklu çalışmalar için yaz tatilinde enerji depolamaları
uyarısıyla muhabbetle kucaklıyor, tüm üyelerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Ahmet Gündoğdu
Genel Başkan
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu, “Eğitim, Fetih ve Gençlik” buluşmasının, fetih şuurlu bir gençliğin
hayat bulmasının, medeniyetimizin inşa ve ihyasının,
Büyük Türkiye istikametine dair adanmışlığın yeniden
ve daha güçlü bir sesle ilanı olduğunu söyledi.
Eğitim-Bir-Sen’in düzenlediği, “Medeniyetimiz
ve Büyük Türkiye Yolunda Eğitim, Fetih ve Gençlik”
temalı Türkiye Buluşması, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Yahya Kemal Beyatlı
Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kur’an tilaveti ve Soma’daki maden faciasında
şehit olan 301 madencimiz için okunan 301 hatim
duasının ardından konuşan Genel Başkan Ahmet
Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, Yedi Güzel İnsan’dan biri, Mescid-i Aksa
şairi, medeniyet davasının aksiyoneri Mehmet Akif
İnan’ın mirasçısı olmak gibi büyük bir yükü gururla
taşıdıklarını ifade ederek, “Akif İnan’a mirasçı olmak,
kendisi gibi düşünmeyenlerin, farklı inançta olanların
hakkı hayatını savunmaktır. Akif İnan’ın emanetçisi
olmak, Mescid-i Aksa’nın ümmete hasretini bitirmeye
adanmak; yüzünü Batıya döndüğünde sırtına saplanacak paslı hançerin bilincinde olup umudu, onuru,
insanı ve insanlığı Doğu’nun ışığında arayıp, bulmak
ve dünyaya sunmaktır. Akif Ağabey’den devraldığımız
misyon ve vizyonla yol alıyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak
enerjimizi, gücümüzü, zamanımızı, mekânlarımızı
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kamu görevlilerinin hakkı ve hukukunu korumak,
artırmak için kullanıyoruz. Eğitim-Bir-Senliler olarak
milletimize, memleketimize, medeniyetimize hizmet
ediyoruz. Biz, millet iradesinin sendikacılıktaki adı, hak
arama mücadelesinin Türkiye’deki adresi, Çanakkale
ruhuyuz. Eğitim-Bir-Sen, Yunus’u, Mevlana’yı, Hacı
Bektaş ve Hacı Bayram Veli’yi rehber edinenlerin
merkeziyiz” şeklinde konuştu.
Vahşet ve Sömürü Çağını Yaşıyoruz
“İnsana ve insanlığa dair ne varsa saldırı altında
olduğu bir zamanı yaşıyoruz” diyerek sözlerini
sürdüren Gündoğdu, şunları söyledi:
Birileri bilgi çağı, sibernetik çağ ismini verse de
esasen insanlık tarihi demokrasi ve uygarlık kostümü
giydirilmiş “vahşet ve sömürü çağını” yaşıyor. Mevcut
düzen değişmezse içinde bulunduğumuz “utanç çağı”
ne yazık ki devam edecek. Mısır’da meydanlarda darbeci Sisinin kurşunlarına hedef olanlar, düzmece mahkemelerde idama mahkûm edilenler, Esed’in misket
bombalarıyla ölen sabiler, Orta Afrika’da, Arakan’da
Müslüman olduğu için katledilenler, Çin zulmü
altındaki Doğu Türkistanlılar, utanç çağının eseridir.
Suriye, Mısır, Somali, Bosna, Orta Afrika ve Arakan,
insanlık testinden geçtiğimiz coğrafyalardır. Somali’de
yara sarmazsanız, Bosna’da selin evsiz bıraktığı insanlara el uzatmazsanız Somalı kardeşlerimizin hüznünü
yaşayamazsınız. Ölümden kurtulan Bosnalı teyzenin

Soma’yı sormasındaki hikmeti anlamazsanız Soma’da
babaları, evlatları, kardeşleri, kocaları ölen insanımızın
içimizi acıtan sesini bırakın yüreğinizle, kulaklarınızla bile
duyamazsınız. “Önce insan ve her zaman insanlık” diyerek
yaşamayı ve yaşatmayı telkin eden kadim bir medeniyetin
mensupları olarak insanlığımıza, merhametimize sınırlar
çizemeyiz. Gitmediğimiz her yer, el uzatmadığımız her insan
Batı uygarlığının “sömürü ve vahşet çukuruna” düşme riski
altındadır. O zaman ne yapacağız? Yorulmadan, yılmadan
dünya üzerinde yaşayan her insanı “vahdet ikliminin zirvesine”, “barış ve adalet devrine” davet edeceğiz. Medeniyetimizi elbirliğiyle yeniden zirveye taşıyacağız. Mutlaka ama
mutlaka Hakkı üstün kılacağız.
‘Evdeki Yangını Söndürürüm, Mahalledeki Yangına
Karışmam’ Anlayışında Olamayız
Biz, “Evdeki yangını söndürürüm, mahalledeki yangına
karışmam” anlayışında olamayız. Bu nedenle, Soma’yla
birlikte Orta Afrikalı ve Bosnalı kardeşlerimizin de acısına
ortak olduk. Soma için arkadaşlarımızın indirdiği 301 hatmin duasında kardeşlerimiz için rahmet ve şehadet makamı,
yakınlarına da sabrı cemil talep ettik. Bu vesileyle, Soma’daki
maden faciasında kaybettiğimiz 301 işçi kardeşimize bir
kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim. Soma’da
kaybettiğimiz kardeşlerimiz için “onlar buna müstehak” diyen yoz dilliye, Karadeniz fıkralarının bildik Niyazi
tekerlemesiyle hakaret eden gülsüz dikene, Soma faciası
üzerinden mensubu olduğu cemaati aklama/kutsama
telaşındaki musibet tellalına söylenecek çok söz var. Ancak,
bu vicdan yoksunu, insanlık yoksulu gazeteci müsveddeleri
için zaman harcamayı israf görüyorum. Bunlar, milletin
acısını muhalefet devşirme fırsatı olarak kullanacak kadar
zavallıdır, acizdir. Sadece onlar mı? Ülkemizin, milletimizin
ve medeniyetimizin dışarıdaki hasımları da fırsat kolluyor.
Son örnek Almanya Cumhurbaşkanı Gauck. Hamburg’u ulusal güvenlik yalanıyla basına kapatan, Hamburg olaylarının
sosyal medyada yer almaması için her türlü baskıyı yapan
Almanya’nın Cumhurbaşkanı. Ey Alman Cumhurbaşkanı, sen
önce Neo-Nazilerin yakarak öldürdüğü gurbetçilerimizin,
onları öldüren faillerin yakalanmamasının hesabını ver.
Hamburg olaylarını haber yaptığı için TRT’yi kablolu yayın

ağından çıkarıyorsun. Sonra da Twitter erişime kapatıldı
diye avazın çıktığı kadar bağırıyorsun. Müslümanlar, zulüm
mermileriyle, misket bombalarıyla insan hayata gözlerini kapatırken, sessiz kalıyorsun. Çünkü sende mensubu
olduğun Batı uygarlığı gibi çifte standartlı ve ikiyüzlüsün.
Çözüm Sürecini Desteklemeye Devam Edeceğiz
Çözüm Süreci’yle, kan akıtan, can acıtan teröre dur dedik. Demokratikleşme paketleri ve çözüm iradesi sayesinde
19 aydır anaların ve milletin yüreğine şehit ateşi düşmüyor.
Buna üzülenleri, “terör tekrar geri gelsin” diyenleri biliyoruz. Terör örgütü, gençlerimizi ve çocuklarımızı dağa kaçırıp
zorla alıkoyuyor. Diyarbakırlı analar, “Çocuğumu istiyorum”
diyerek feryat ediyor. Fakat kimi sendikalar ve insan hakları
derneklerinin ağzını bıçak açmıyor. Çözüm sürecine ihanet
eyleme tepki göstermiyorlar. Sabote etmeniz, ayak sürümeniz işe yaramayacak. Millet olarak, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı,
Çerkez’i, Alevi ve Sünni’siyle, genciyle, yaşlısıyla çözüm
sürecini desteklemeye devam edeceğiz. Millet olarak,
Diyarbakırlı anaların ağıtlarına sessiz kalmayacağız.
17 Aralık Millet İradesine Kalleşçe Saldırıdır
17 Aralık’ta bizden bildiklerimizin başrolde olduğu
bir vesayet teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. 17 Aralık,
darbe girişimidir, paralel vesayet kalkışmasıdır, millet iradesine ve milletin seçtiğine kalleşçe saldırıdır. Bunlar,
yargıda yuvalanmışlar, HSYK’da tezgâhı kurmuşlar. Emniyet
mensuplarını kendilerine kapıkulu yapmışlar. Dinlenmedik
telefon bırakmamışlar. Bilgi toplamışlar. Belge toplamışlar.
Milletin, devletin güvenliğini pazara çıkarmışlar. Devletin
tüm kurumlarının, yöneticilerinin, sivil toplum liderlerinin
telefonlarını dinleyip arşivlemişler. Beni de dinlemişler.
Son bilgilere göre Erbakan Hocamızı da dinlemişler. Ama
herhalde yanlış telefonu dinlemişler. Erbakan Hocamızı
dinleselerdi bu kadar yanlış yapmazlardı. Keşke binlerce
kişiyi dinleyeceklerine sadece Allah-u Teâlâ’yı dinleyip
emirlerine uysalardı.
Nasıl Bir Cumhurbaşkanı İstediğimizi Biliyoruz
Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Vesayet
tiyatrocuları, yeni bir oyun için “perde” demeye hazırlanıyor.
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Milleti ve değerlerini tanımayanlar, Cumhurbaşkanının
nasıl olması gerektiğini tanımlama gayreti gösteriyor. Sağ
olsunlar ama biz almayalım. Biz, nasıl bir Cumhurbaşkanı
istediğimizi biliyoruz. Milletin değerlerine dayalı siyaset yapma temelinden yoksun olanlar, “çatı aday” arıyorlar.
“Cumhurbaşkanlığına adayım” demeye korkuyorlar
ama maşallah işlerine gelmeyene “Cumhurbaşkanı olamaz” demeye cesaret ediyorlar. Cumhurbaşkanının halk
tarafından seçilecek olmasını, Büyük Türkiye hedefinde hız
artırma fırsatı kabul ediyoruz. Biz, millet diyen, medeniyet değerleriyle yürüyen, milletin hayalleri için koşturacak
bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Bu yükün altından kalkabilecek dava insanını, milletimizle birlikte 10 Ağustos’ta
Cumhurbaşkanı seçip Yeni ve Büyük Türkiye yolculuğuna
devam edeceğiz.
Farkı Daha da Açacağız
Eğitim-Bir-Sen milletin, kamu görevlilerinin değerlerini,
beklentilerini ve hayallerini bilen sendikadır. Kamu görevlileri Memur-Sen’e, Eğitim-Bir-Sen’e bunun için teveccüh
gösteriyor.
Bu teveccüh, kamu görevlilerine, eğitim çalışanlarına
daha fazla kazandırmak, onları saygın işle ve insan onuruna uygun bir hayatla buluşturmak gayretinin eseridir.
Biz, taban aylığa daha fazla zam alma peşindeyken, rakiplerimiz tabanlarına emniyet güçleriyle meydan muharebe
talimatı vermeye hazırlanıyordu. Biz, öğretmenlerimizin
ek ödeme mağduriyetine son verirken, diğer iki sendika,
öğretmenleri kaos alanlarına davet etmekle uğraşıyordu.
Biz öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarının mali sosyal
haklarını yukarı doğru çekme mücadelesi verirken, onlar milletin iradesine çelme takma peşindeydi. 15 Mayıs itibarıyla
gerçekleşen üye sayımına göre Kültür Memur-Sen’in de yetkiyi almasıyla on bir hizmet kolunun on birinde de yetkiliyiz.
Memur-Sen’in üye sayısı diğer iki konfederasyonunun üye
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sayısının toplamından fazla. Eğitim-Bir-Sen olarak, diğer
sendikalarla aramızdaki farkı daha da artırıyoruz. MemurSen’in 770 bin üyeye ulaşması, Eğitim-Bir-Sen’in 280 bin
üyeyle zirvede rakipsiz olması bu hizmet ve anlayış farkının
sonucudur. Diğer sendikalarla aramızdaki farkı daha da
açacağız. Bizimle, bizim medeniyetimizin değerleriyle
tanışmayı bekleyenler var. Bu yüzden, ilim, irfan ve kültür
konusunda yaşadığımız fetret devrine son vermeliyiz. Üstad
Necip Fazıl’ın deyişiyle, ‘Yüzüstü sürünmeye dair isyanımızı,
itirazımızı’ harekete geçirirsek, bir başka üstadımız Sezai
Karakoç’un vazedişiyle ‘Kendi değerlerimizin, birikimimizin,
kaidelerimizin üzerinde yeniden dirilirsek’ önce Sakarya,
sonra Türkiye ve nihayet insanlık ayağa kalkacak. Medeniyet davamızın aydınlarından Yusuf Kaplan’ın o muhteşem
tespitiyle “Dilini yitiren toplumların yerlerini bulmaları,
yerlerini yitirenlerin yönlerini bulmaları mümkün değil.”
Biz, uzun süredir dilsiz ve yersiziz. Medeniyet fikrimizi, ilim,
irfan ve kültür sütunları üzerine temellendireceğiz. Bu,
tefekkür ve tevekkül kurgusunu hayata geçirmiş adanmış
gönüllerin işidir. Bu salon o gönül erlerinin temsilcileriyle doludur. Bu salon, Eğitim-Bir-Senlilerin medeniyet
davasına adanmışlığının sembolüdür.
Eğitim Sistemimizi ve İletişim Dilimizi Güncellemeliyiz
Medeniyetimizin inşa ve ihyası, ülkemizi bu büyük
davanın mekânı haline getirmeyi gerektiriyor. İşte bu yüzden
Büyük Türkiye diyoruz. Güçlü Türkiye için demokratikleşme
adımlarımızı daha da hızlandırmalıyız. Eğitim sistemimizi ve iletişim dilimizi güncellemeliyiz. Çözüm süreciyle eş zamanlı olarak Romanların toplumsal kabulündeki sorunları da bir an önce aşmalıyız. Alevi açılımını
hızlandırmalıyız. Alevi-Sünni çatışması planlarını bertaraf
ederken, Alevi kardeşlerimizin isteklerine de daha duyarlı
olmalıyız. İdeolojik maskelerinin altına gizlenerek Alevi
vatandaşlarımızı sokağa çekmek, Çorum, Maraş ve Madımak
ateşini yeniden yakmak isteyen çetelere fırsat vermemeliyiz. Okmeydanı’nda faili meçhul kurşuna kurban verdiğimiz
Uğur Kurt kardeşimizin ölümünden duyduğumuz acıyla
Gazze’ye insanlık taşıyan Mavi Marmara’nın son şehidi
Uğur Süleyman Söylemez kardeşimizin acısını yarıştırmaya
yeltenen insan müsveddelerine malzeme vermemeliyiz.
Mavi Marmara’da gerçekleşen İsrail vahşetinin, dördüncü
yılı dolacak. Üç gün önce, Mavi Marmara davasında, İsrail
Cinayet Kuvvetlerinin komutanları hakkında yakalama
kararı çıktı. Yakalanmaları için Kırmızı bülten çıkarılacak.
Bu vesileyle, Filistin ve Gazze’de ölüm ve kan kusan zorba
İsrail’i lanetliyorum. İsrail askerlerinin vahşi saldırısında
hayatını kaybeden on şehidimize bir kez daha Allah’tan
rahmet diliyorum. Bu arada, 31 Mayıs Cumartesigünü
İstanbul’da gerçekleştirilecek “Mavi Marmara Yürüyüşü”ne
mutlaka katılalım. İsrail’in vahşetini dünyaya bir kez daha
hatırlatalım. Unutmayalım ki; Mavi Marmara, İsrail’in kâbusudur ve öyle kalacak.

Sultan Fatih’in Maharetini, Akşemseddin’in Marifetini
Bu Zamana Taşımalıyız
Öncelikle gençlerimizde fetih ruhunu, fetih şuurunu
ikame etmeliyiz. Sultan Fatih’in maharetini, Akşemseddin’in
marifetini bu zamana taşımalıyız. Fatih’e hayran olma,
Akşemseddin’e öykünme kolaycılığından kurtulmalı, her
gencin Fatih, her eğitimcinin Akşemseddin olabileceği
bir iklim oluşturmalıyız. Siber âleme esir düşen, yozlaşan
ve yalnızlaşan gençlerimize yeni bir teklif sunmalıyız.
Öğretmenlerimiz, yanındaki, yakınındaki, sokağındaki, okulundaki, sınıfındaki gençlere Akşemseddin sorumluluğunu
üstlense, fetih idrakiyle uzayı keşfeden, uzayı fetheden
yüzbinlerce Fatihimiz olur. Genç-Memur-Sen’i, bu hedefe
varmak için kurduk. Bütün Türkiye’de örgütlenen Genç
Memur-Sen’le, çağın insanı, Kur’an’ın Müslümanı gençler yetiştireceğiz. Yeni Cemil Meriç’ler, Sezai Karakoç’lar
Mehmet Akif İnan’lar, Seyyid Kutuplar, çağın İbn-i
Sinaları, Gazali’lerini ortaya çıkaracağız. İstanbul’un
fethinin 561 yılı kutluyoruz. Bu anlamlı günde Fetih şehri
İstanbul’dayız. Fethin simgesi, Fatihin mirası Ayasofya’nın
ise uzağındayız. 31 Mayıs Cumartesi günü Kâbe İmamı,
Ayasofya’da sabah namazı kıldıracak. Ancak, içinde değil
bahçesinde. Çünkü Sultan Fatih’in bize cami olarak emanet
ettiği Ayasofya 1934 yılında müze yapıldı. Ayasofya tam 80
yıldır, İslam’a, Müslümana, secdeye hasret. Fatihin vasiyeti
tam 80 yıldır yok sayılıyor. Üstad Necip Fazıl; “Ayasofya’nın
kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler.” diyerek isyan
ediyor. Arkasından ekliyor ve diyor ki; “Ayasofya açılmalıdır.
Türk’ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya açılacak...
Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar,
zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak.”

Ayasofya Camii’ni Bize Hediye Edin
Gün bugündür. Fatih’in vasiyetine ihanete son verme,
“Ayasofya açılacak” diyen Üstad’ın hayalini gerçekleştirme
günüdür. Biliyorum ki; Ayasofya’yı müze zulmünden kurtarmak, ezan sesiyle yeniden buluşturmak, abdestli bedenlerle tanıştırmak isterseniz. Ayasofya’nın yeniden fethini
en az bizim kadar istersiniz. Millet arkanızdadır. MemurSen, Eğitim-Bir-Sen yanınızdadır. Müslüman coğrafya
destekçinizdir. Ayasofya’nın sırtına yüklenmiş müze zulmünü bitirin. İstanbul’un fethine düşen gölgeyi temizleyin
ve Ayasofya Camii’ni bize hediye edin.
Ağustos’ta Ataması Yapılacak Öğretmen Sayısının
Artırılmasını İstiyoruz
Ayasofya cami olarak açılsın derken, sizlere
Akşemseddin olmayı yeni Fatihler bulmayı teklif ederken,
çok rahatım. Çünkü Yeni Türkiye buna müsait. 4+4+4 eğitim
sistemiyle, çocuklarımızı, gençlerimizi hepsinden önemlisi
geleceğimizi kesintisiz eğitim dayatmasından kurtardık.
Kuran-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Temel dini bilgiler derslerini
ekleyerek değerler eğitiminin alt yapısını kurduk. Okul içi
kışla uygulaması Andımız ve Milli Güvenlik dersine son verdik. Geçte olsa, bize büyük bedeller ödeten vesayetçi eğitim
sisteminden kurtulduk. Bu noktada, 4+4+4 eğitim sisteminin
hayata geçmesinde 18. Milli Eğitim Şura’sındaki teklifleriyle öncü olan Eğitim-Bir-Sen teşkilatına iyi ki varsınız diyorum. Siyasi kararlılığıyla eğitim reformlarını hayata geçiren
Sayın Başbakanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür
ediyorum. Eğitim sistemindeki reformları kalıcı kılacak olan,
okullarda boş ders kalmaması ve sınıflarda sadece kadrolu

Sayı: 72

Haziran 2014

Eğitim-Bir-Sen 7

öğretmenlerin olmasıdır. Bir yanda atama bekleyen yüz binlerce öğretmen ve diğer yanda yüz binden fazla öğretmen
açığı var. Öğretmen adayları, Haziran’da atama yapılmasını
bekliyorlar. Atama bekleyen öğretmenlerimizin Haziran’da
atama yapılması talebini buradan iletiyoruz. Bu mümkün
değilse, Ağustos’ta ataması yapılacak öğretmen sayısının
artırılmasını istiyoruz.
Akademik Personelin Ücretlerinin Artırılmasını
Talep Ediyoruz
Eğitim sistemimiz, yapılan reformlarla büyük oranda
değişti. Ne yazık ki, üniversitelerimizde görev yapan akademisyenlerin mali ve sosyal hakları fazla değişmedi. Akademik personelin reel maaş kaybı var. Akademik personelin
ücretlerinin artırılmasını istiyoruz. Sayın Başbakanım bu
akşam, akademisyenlerimize zam müjdesi vermenizi bekliyoruz.
Öğretmenlerin Ek Göstergesi 3600’e Çıkarılmalıdır
Silahlı Kuvvetlerde görev yapan astsubaylarımızın ek
göstergeleri sizin döneminizde 3600’e yükseltildi. İyi de
yapıldı. Eşyaya yön veren mühendislerimizin ek göstergeleri
yıllardan beri 3600. Daha da arttırılmalı. Çocuklarımızın
kişiliğine yön veren, insanı işleyen öğretmenlerimizin
de ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını istiyoruz. Diğer
hizmet sınıflarındaki arkadaşlarımızın ek göstergelerinin arttırılmasını, yardımcı hizmetler sınıfındaki
arkadaşlarımızın ek göstergeden yararlandırılmasını talep
ediyoruz.
Ek Ders Birim Ücretinin Artırılmasını İstiyoruz
Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerine münhasır zam,
uzunca bir süredir yapılmadı. Ek ders ücreti, 10 TL’nin
altındadır. 5 dakika süren taksi yolculuğunun ücreti 10
TL’nin çok üstünde iken 40 ya da 50 dakika süren irfan ve
hikmet yolculuğunun ücretinin 10 TL’nin altında olmasını
siz de makul bulmazsınız. Ek ders ücretinin en az 15
TL’ye yükseltilmesi talebimize olumlu cevap vereceğinize
inanıyorum.
Nöbet Görevine Ücret Ödenmelidir
Bunun yanında, öğretmenlerimizin nöbet ücreti sorununun da giderilmesi talebimiz var. Kendisine nöbet tutturulan öğretmenlerimize hiçbir ücret verilmiyor. Öğretmenin
nöbet görevi angarya olmasın diyoruz ve her nöbet günü
için öğretmenlerimize 4 saat nöbet ücreti verilmesini talep
ediyoruz.
Kravat Takma Zorunluluğu Kaldırılsın
Kamuda başörtüsüne uygulanan yasağın kaldırılmasını,
büyük bir reform olarak görüyor ve size teşekkür ediyoruz. Bu yasağın kaldırılması için Memur-Sen olarak büyük
emek harcadık. 12 Milyon 300 bin imza topladık. Sivil itaatsizlik eylemleri yaptık. Sonunda birlikte başardık. Bu tarihi
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bir adımdır. Başta 28 Şubat olmak üzere bütün darbe ve darbecilerle hesaplaşmaktır. Eğitim, çalışma ve siyaset hakkı
boyutuyla ayırımcılığın sona ermesidir. Ancak, reform bazı
yönlerden eksik kaldı. Başörtüsü yasağı, üniformalı görevler
ve yargı mensupları için devam ediyor. Bu görevler ve kurumlarda da başörtüsü yasağı kaldırılmalıdır. Ayrıca, erkek kamu
görevlilerine yönelik kravat takma ve kravat takmayı gerektiren kıyafetler giyme zorunluluğunun da kaldırılmasını
istiyoruz. Yaz aylarında sorun olmayan kravatsızlık diğer
mevsimlerde niye sorun olarak görülüyor. Sıcaktan kurtulmak için çıkartılan kravatı, yasaktan kurtulmak için zorunlu
olmaktan da çıkartalım.
Öğrencilere Yönelik Başörtüsü Yasağı
Tamamen Kaldırılsın
Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı bazı derslerde
ve okullarda öğrencilerimiz için başörtüsü yasağına son
verdi. Bu durum, diğer okullar ve dersler için sanki bu yasak doğruymuş algısı oluşturdu. Biz, başörtüsünü bir kılıkkıyafet tercihi olarak değil bir inanç terkibi olarak görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilgili yönetmelikte değişiklik
yapılarak okul ve ders ayırımı olmadan öğrencilere yönelik
başörtüsü yasağı tamamen kaldırılsın istiyoruz.
Karma Eğitim Mecburiyetine Son Verilmelidir
28 Şubat artığı “karma eğitim” dayatması da halen devam ediyor. Karma eğitim mecburiyetine de son verilmelidir.
4/C’li Personelin Kadro Müjdesi Bekliyoruz
Bunun yanında, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda
büyük oranda uzlaştığımız disiplin cezalarının affına,
2005 sonrası göreve başlayanlara bir derece verilmesine,
4/C’li personelin kadroya geçirilmesine, emekli ikramiyesindeki otuz yıllık sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin
taleplerimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle
kamudaki taşeronlaşmaya son verilmesinin dillendirildiği
bu süreçte, 4/C’li kardeşlerimizin kadroya geçişine ilişkin
müjdenin verileceğini umuyorum. Bu akşam ifade ettiğim
taleplerimizi Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak
hayata geçirmenizi bekliyor, bu talepleri Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a taşımaktan bizi kurtaracağınıza
inanıyoruz.
İşçi-Memur Ayırımının Kaldırılmasını İstemiyoruz
Memur-Sen olarak, işçi-memur ayırımının kaldırılmasını
istemiyoruz. “Çalışanlar” altında birleştirilme fikrine sıcak
bakmıyor, yakınlaşmayı aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde, işçi-memur ayırımı var.
Sadece aynı sendikaya üye olma konusunda birleşiyorlar.
İşçi kardeşlerimizle aramızdaki emekli maaşı ve emekli ikramiyesi gibi farklılıklara son verme hedefinizi de
destekliyoruz. Bunun için işçi ve memur ayırımı kaldırmaya
gerek yok. İşçi ve memurların emekli ikramiyesi ile emekli
maaşına ilişkin hesaplama ve içerik farklılıklarını giderecek
yasal düzenleme yapılması yeterli olacaktır.

Başbakan Erdoğan:

B

Türkiye’nin Sorunlarını Birlikte Aşacağız

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan, genel
başkanından üyelerine kadar tüm Eğitim-BirSenlilere teşekkür ederek, “Büyük medeniyet
yolculuğunda bize destek olduğunuz için
ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Demokrasiye,
milli iradeye, sandığa sahip çıktığınız için sizlere teşekkür
ediyorum. 28 Şubat’ta dik durduğunuz için, 27 Nisan’da
dik durduğunuz için, Gezi provokasyonlarında, 17 ve 25
Aralık darbe girişiminde dimdik durduğunuz için her birinize
tek tek teşekkür ediyorum. En çok da gerçekleştirdiğimiz reformlara verdiğiniz destek için, katkı için sizlere şükranlarımı
sunuyorum” dedi.
Başbakan Erdoğan, Eğitim-Bir-Sen’in Yahya Kemal Beyatlı
Gösteri Merkezi’nde düzenlediği “Medeniyetimiz ve Büyük
Türkiye Yolunda Eğitim, Fetih ve Gençlik” temalı Türkiye
Buluşması’na katılarak bir konuşma yaptı.
Fetih Engelleri Ortadan Kaldırmaktır
Başbakan Erdoğan, bir noktaya özellikle dikkati çekmek
istediğini belirterek, “Fetih açmaktır, fetih engelleri ortadan
kaldırmaktır, fetih hem kapılardaki hem gönüllerdeki mühürleri ve kilitleri kırıp atmaktır. Hatırlayın sevgili kardeşlerim,
Medine işgal edilmemiş, fethedilmişti. Mekke savaş zoruyla değil, fetihle alınmıştı. Kudüs zorla ve zorbalıkla değil,
bir emanet hassasiyetiyle geri alınmış, yani fethedilmişti.
İşte İstanbul da fethe ve fatihe mazhar olmuş, fetihle
şereflenmiş bir şehirdir. İstanbul, silahlardan öte gönüllerle
ve dualarla kuşatılmış, böyle bir inançla, böyle bir ihlas ve
samimiyetle köhne kapılarındaki köhne kilitler kırılmıştır.
Fethi işgal gibi gösterdiler, fethi, fütuhatı, fetih ruhunu toprak gibi fani değerlerle irtibatlandırıp, değersizleştirmek,
fanileştirmek istediler. İşte biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bizim olan, bize ait olan, çok değerli manalar ihtiva eden fetih
ve fatih ruhu kavramını asla yitirmeyecek, onun örselenmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Yunus Emre o arı,

duru Türkçesiyle, o süt gibi temiz Türkçesiyle aslında bizim
fetih ruhumuzu son derece öz biçimde ifade ediyor. ‘Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun eli gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim’” şeklinde konuştu.
Başbakan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in Bosna’yı
fethettiğindeki fermanını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Şu
anda salonda Bosnalı kardeşlerim var. Bosnalı kardeşlerime
de hoş geldiniz diyorum, aynı zamanda geçmiş olsun diyorum, sel felaketinde ölenlere de Allah’tan rahmet diliyorum.
Ne diyor Fatih fermanında, ‘Ben ki Sultan Mehmet Hanım.
Halkımın tamamına ve devletimde üst düzeyde bulunanlara
malum olsun ki iş bu fermanımla Bosna rahiplerine lütfumu
artırıp, yeri ve göğü yaratan Allah’ın hakkı için, ulu Peygamber
hakkı için, 124 bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç
hakkı için şöyle buyurdum, bu kişilerin yaşadıkları yerlere
ve kiliselerine kimse mani olmayacak, sıkıntı vermeyecek ve
herkes yerinde kalacaktır. En başta yüce hazretim bulunmak
üzere vezirlerimden ve kullarımdan ve halkımdan hiç kimse
bu kişilere, canlarına, mallarına ve kiliselerine taarruz etmeyecek, onları incitmeyecek, yabancıların buraya yerleşmek
üzere gelmelerine karşı çıkılmayacaktır. Yukarıda bahsi geçen
kişiler için himmet buyurup, lütfettiğim bu fermanımda yazılı
olanlara muhalefet etmeyenler bana iyi bir şekilde hizmette
bulunmuş ve emirlerime uymuş olacaklardır.’ 1463 yılının 28
Mayısı’nda yazıldı bu ferman, işte fetih budur kardeşlerim,
fetih budur... Fetih insana saygıdır, yaratılana yaratandan
ötürü hürmettir, hoşgörüdür. Fetih ruhunu anlamayan ne
insan sevgisini anlar, ne bizim medeniyetimizin ruh kökünü
anlar, ne de barışı, diyaloğu, hoşgörüyü anlar.”
“Tarihinin, ecdadının, kendi öz medeniyetinin ruhuna
vakıf olmuş bir gençliğin, asla böyle ahlak dışı hareketlerin”
içine girmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Bizim medeniyetimizin gençliği, haksızlık karşısında sesini yükseltebilecek
cesarete sahip bir gençliktir. Bizim medeniyetimizin gençliği,
eleştiren, haksızlığa itiraz eden, ‘yumuşak başlı isem, kim
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dedi uysal koyunum’ diyen bir gençliktir ama aynı zamanda
bizim medeniyetimizin gençliği Hakk’ın takdirini kendinde
uman, ahlaklı, yüksek seciyeli, büyük düşünen, büyük hayaller kuran ve büyük hedeflere ilerleyebilen bir gençliktir.
Türkiye’nin gençliği, Hazreti Hamza gibi yürekli bir gençliktir.
Türkiye’nin gençliği, Hazreti Ömer gibi adaletli bir gençliktir.
Bizim gençliğimiz, elif gibi dimdik, hakkı hatırlatan, Hakk’ı
hatırlayan omurgalı bir gençliktir” diye konuştu.
İradenize İpotek Konulmasına Müsaade Etmeyeceksiniz
“Sizler, çatışan gençlik olmayacaksınız. Sizler, medeniyetini, kültürünü, dilini, milli ve manevi değerlerini unutan, örseleyen ve örseleten bir gençlik olmayacaksınız.
Sizler, kutuplaştıran, kamplaştıran, ayrıştıran, farklı olana
hor bakan bir gençlik de olmayacaksınız. Sizler, edebi ve
adabı ayaklar altına alan, bu toprakların hamurundaki
edebi çiğneyen bir gençlik asla olmayacaksınız” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları söyledi: “Ben size
inanıyorum. Sizler okuyacaksınız. Bu toprakların yazarlarını,
şairlerini okuyacaksınız. Bu toprakların mütefekkirlerini
okuyacaksınız. Dünyayı çok yakından takip edecek, en az
bir yabancı dili iyi bilecek, dünya yazarlarını dünya mütefekkirlerini okuyacaksınız. İradenize ipotek konulmasına
müsaade etmeyeceksiniz. Kardeşlerim, sahte peygamberlere,
sahte şeyhlere, sahte hocalara itibar etmeyeceksiniz. Örgüt
çıkarlarını, dininin, peygamberinin bile üzerinde gören, örgüt
mensuplarını kandırmak için, sevgililer sevgilisi peygamberimizi, Miraç gecesinde, kat kat semadan indirip, kamyonete bindirecek kadar edepten uzaklaşan örgütlerin peşine
takılıp gitmeyeceksiniz. Çatışmayı, can almayı, kırıp dökmeyi
ideal haline getirmiş örgütlerin tuzağına düşmeyeceksiniz.
Başkasının fikrine, özgürlüğüne, değerlerine saygı göstermeyen, başkasının hayat tarzına tahammül edemeyen
akımlara asla pirim vermeyeceksiniz. Medeniyetimizin temel
kaynakları, her zaman biliyorum ki sizin rehberiniz olacaktır.
Ecdadınız özellikle de şehit dedeleriniz, dedeleriniz, sizlerin,
bizlerin rehberi olacaktır. Karşılaştığınız her yeni durumu
hakkaniyet nizamında tartacak ve istikametinizi ona göre
belirleyeceksiniz. İnanıyorum ki bu sayede şaşmayacak,
şaşırtılmayacaksınız.”
Göreve geldiklerinde seçilme yaşını 30’dan 25’e indirdiklerini, şimdi de 18 olması önerisini tartışacaklarını ve
bu adımı da atacaklarını bildiren Erdoğan, “Seçme seçilme
yaşını 18... Almanya böyle, Hollanda böyle. Avrupa’daki birçok ülkede bu böyle. Bazılarında da 21... Değerli kardeşlerim
18... Seçilmeye niye bu hakkı vermiyorsun? Zor olan seçilmek
değil, seçmektir” dedi.
Seçilme yaşı 25 olduğunda MHP’den dile getirilen
eleştirilere değinen Erdoğan, “Seçilme yaşı 25 olduğunda,
MHP’nin bir temsilcisi Meclis’te basın toplantısı yapıyor. İki
genci sağına, soluna almış... Söylediği ne? ‘Çoluk çocuğa
mı bırakacağız parlamentoyu’ diyor. Ben bir kısım genç
kardeşlerimi anlamıyorum. Size güvenmeyen, size inanmayan... ‘Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız’ diyenlere
sormak lazım, sana mı bırakacağız? Parlamentoya kim gelecektir? Halkından temsil yetkisini alan gelecektir. Şu anda
25 yaptık da parlamento 25 yaşında olanlarla mı doldu?
Şu anda 25-30 yaş arası genç sayısı parlamentoda parmak
sayılarını geçmez. 550 kişilik parlamentoda parmak sayılarını
geçmez. Durum bu ama bizim ufuk vermemiz lazım. Genç
kuşaklar, genç nesiller, ‘Ben üniversiteyi bitirir bitirmez siyaset yapmak istiyorum ve parlamentoya gireceğim’ azmiyle
koşar” diye konuştu.

10 Eğitim-Bir-Sen Haziran 2014

Sayı: 72

Türkiye’de çok önemli reformlar yaptıklarına dikkat
çeken Erdoğan, eğitimde anlamsız yasakları gençler için
kaldırdıklarını dile getirdi. İmam hatiplerin kapılarındaki
kilitleri birlikte açtıklarını, 4+4+4 uygulamasını birlikte getirdiklerini, üniversitelerde başörtüsü sorununa birlikte
son verdiklerini, kamuda başörtüsüne birlikte serbestliği
sağladıklarını, düz liselerde Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi
derslerini Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ile birlikte seçmeli
ders yaptıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:
“Anayasa halk oylamasından Çözüm Süreci’ne, ekonomiyi
büyütmekten aktif dış politikaya kadar her alanda sizlerle
beraber yürüdük. Mısır’da demokrasiyi birlikte savunduk.
Esma yavrumuz için, Esma gibi şehitler için birlikte gözyaşı
döktük. Suriye meselesini, Filistin davasını birlikte omuzladık.
Myanmar’dan Somali’ye kadar mazlumlara birlikte el uzattık.
Afganistan’dan Sırbistan’a kadar ihtiyaç sahiplerine birlikte
ulaştık. Yeni Türkiye için hep birlikte çalıştık. İnşallah bu
muhabbetimiz sarsılmadan devam edecek. Çok sorunu
geride bıraktık, inşallah daha çok sorunu geride bırakacağız.
Türkiye’nin sorunlarını birlikte aşacağız. Memur-Sen’in gençlerine, Türkiye’nin gençlerine inşallah çok daha aydınlık bir
Türkiye’yi emanet bırakacağız. Fethin 561. yıl dönümünü bir
kez daha tebrik ediyorum. Bu şehrin Fatih’ini, onun ordusunu, onun neferlerini bir kez daha rahmetle yad ediyorum.
Memur-Sen’e, Eğitim-Bir-Sen’e, Genç Memur-Sen’e katılan
tüm kardeşlerimize, fetih coşkusunu bir kez daha bize ve
Türkiye’ye yaşattığınız için teşekkür ediyorum.”
Başbakan Erdoğan’a konuşmasının ardından günün
anısına Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, öğretmenlerin
anılarının yer aldığı kitap ve Eğitim-Bir-Sen ve MemurSen Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan’ın eserlerini hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç’ın da birer konuşma yaptıkları programa,
eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, milli eğitim
bürokratları ve çok sayıda eğitim çalışanı katıldı.

280 Bin Kere Teşekkürler

81

ilde ve tüm ilçelerde eğitim hizmet kolunda faaliyet gösteren, bütün işyerlerinde teşkilatlanan ve ülkemizin en büyük sendikası olarak tüm Türkiye’nin emek, emekçi hakkı, demokrasi,
insan hakları, özgürlükler bağlamında gözü kulağı olan Eğitim-Bir-Sen, 15 Mayıs 2014 itibarıyla 279.774 üye sayısıyla eğitim hizmet kolunda yetkisini ve liderliğini perçinlemiştir.
Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu günden bu yana, etkili ve yetkili sendika olma yolunda verdiği mücadele, 2011’den
itibaren Türkiye’nin en büyük sendikası olma hüviyetiyle daha da anlam kazanmıştır.
2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde aldığı yetkinin açtığı yoldan ilerleyerek 2011 yılında genel
yetkiyi alan Eğitim-Bir-Sen; 2012 yılında aldığı yetkiyi güçlendirirken, 2013 yılında karşısına çıkan her türlü zorluğa rağmen peşinden gelmeye çalışan sendika ile aradaki farkı açmış, 2014 yılında ise bu hususta adeta destan
yazmıştır.
Eğitim-Bir-Sen, 2012 yılında YURTKUR’da 1.377 olan üye sayısını 2013’te 1.724’e, 2014’te 1.827’ye; üniversitelerde 2012’de 19.168 olan üye sayısını 2013’te 22.953’e, 2014’te 24.941’e; Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise
2012’de 210.915 olan üye sayısını 2013’te 226.433’e, 2014’te ise 252.996’ya yükseltmiştir. Eğitim-Bir-Sen’in eğitim hizmet kolundaki toplam üye sayısı ise 2012’de 231.472’ye, 2013’te 251.110’a, 2014’te 279.774’e ulaşmıştır.
Böylece, Mehmet Akif İnan’ın, “Ölüm bir tohumsa kefen zarında/Gün olur fışkırır bir orman olur” mısraları
manasını bulmuş, dün görülen düşler
bugün gerçek olmuştur. Bir çekirdekte
bir filizi, bir filizde bir fidanı, bir fidanda
ormanı düşleyenler; birçok olumsuzluğa
rağmen güçlü teşkilat olduğunu bir kez
daha tescil ettirmiştir. Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi verenler, daha önce olduğu gibi,
bundan sonra da hiçbir siyasal yaklaşım
ve ideolojinin kanatları altına girmeden,
kendi dinamizmini oluşturan medeniyet
ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla
sorunun parçası değil, çözümün paydaşı
olmayı sürdürecektir.
Örgütlenerek güçlenen, güçlendikçe yol alan Eğitim-Bir-Sen, temel hak ve özgürlükler noktasında elde ettiği
kazanımlara paralel, insanca bir hayat için gerekli olan mali iyileştirmelerin de yapılması noktasında kararlı
duruşunu sergilemeye devam edecek ve talepleri kazanıma dönüştürme mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı çağın ihtiyaçları ile örtüşen yeni bir sivil toplum örgütü anlayışıyla yöneterek gücüne güç katmaya; kavga ve çatışmadan uzak durarak, birtakım ideolojilere angaje olmadan, ortak akıl ve uzlaşıyla
çalışanların hakları için var olmaya devam edecektir.
Eğitim-Bir-Sen’in teşkilat yöneticileri olarak biliyoruz ki, aldığımız yetki, milletimizin değerleriyle barışık tüm
eğitim çalışanlarının verdiği yetkidir. Bu yetkiyi kullanırken, bugüne kadar temsil ettiğimiz çalışanların değerleri
rehberimiz olmuştur, olmaya da devam edecektir. Temsil ettiğimiz camianın taşıdığı misyonun bilincindeyiz. İllegal yapılanmalara karşı durmaya ve herkesi kucaklama anlayışıyla çalışanlarımızı temsil etmeye devam edeceğiz.
Biz, ‘bu topraklar üzerinde yaşayan her bir fert, bu ülkenin en değerli vatandaşıdır’ anlayışıyla hareket ediyoruz.
Bir yandan bize bu yetkiyi veren çalışanlarımızın işlerini insanca yapabilmeleri, hayatını onurlu bir şekilde sürdürmeleri için demokratik düzenimizin bir gereği ve çağdaş toplum yönetiminin öngördüğü yöntemlerle hayatını
idame etmeleri yönündeki mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan da, bin yıllık geçmişi ile bu topraklar üzerinde yaşayan bu milletin barış ve kardeşlik içerisinde nice bin yılları birlikte yaşamasını sağlayacak çalışmalara
öncülük ediyoruz.
Biz, hizmetlisiyle, şefiyle, öğretmeniyle, akademisyeniyle, bütün eğitim çalışanlarıyla bir aileyiz. Biz, “Sendikal
mücadelemiz, Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etmek adına erdemliler hareketidir” sözleriyle vizyonumuzu
belirleyen Mehmet Akif İnan’ın, milletimizin mutabakat metnini yazan Mehmet Akif Ersoy’un mirasçılarıyız.
Bu duygularla, başta üyelerimiz olmak üzere, şube başkanı ve yönetiminden, ilçe ve işyeri temsilcilerimize tüm
teşkilatımızı, disiplinli, istikrarlı ve ihlâslı çalışmalar neticesinde elde ettiği başarıdan ötürü kutluyoruz.
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1 Mayıs Medeniyet Buluşması Alanlara Sığmadı

1

Mayıs ‘Emek, Dayanışma, Kardeşlik ve Medeniyet Buluşması’nı Diyabakır İstasyon Meydanı’nda
büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. On binlerce
kişinin katıldığı kutlamalarda halaylar çekildi,
grup yürüyüş konseri ile alan coştu, 4 dilde
yayınlanan bildiriyle emek, dayanışma ve kardeşlik mesajları
verildi.
Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Eğitim-BirSen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, MemurSen olarak kuruldukları günden itibaren, emeğin, ekmeğin,
hakkın, özgürlüğün, barışın, milli iradenin, demokrasinin mücadelesini verdiklerini söyledi.
İslam coğrafyasının ızdırabını yüreklerinde hissettiklerini, dünya mazlumlarının mağduriyetini vicdanlarında
duyduklarını ifade eden Gündoğdu, şöyle devam etti: “Sadece
duymakla da kalmadık, tüm mazlumlara yardım eli uzattık,
yaralarını sarmaya çalıştık. Çünkü Memur-Sen’in sendikal
anlayışının merkezinde insan var, insan emeği var, insan
hakları var, insan onuru var, saygın iş var, kardeşlik hukuku
var, dayanışma var. Bu anlayışla geçen yıl ‘hak, emek, barış
ve kardeşlik yolunda Çanakkale’deyiz’ demiştik. Bu yıl aynı
inançla ‘emek, dayanışma, kardeşlik ve medeniyet buluşması
için Diyarbakır’dayız.’ 1 Mayıs’ı kavga nedeni olmaktan
çıkarmak, şiddetten arındırmak, asıl amacına uygun bayram
olarak kutlamak için buradayız. 1 Mayıs üzerinden toplumun
iradesine ipotek koymak isteyenlerin aksine biz evrensel
hukuk, ebedi kardeşlik için buradayız. Kadim medeniyetin
ortak varisleri olarak medeniyetimizin yeniden inşası için
buradayız. Temel hak ve özgürlüklerle insanlık onurunu korumak için buradayız. Her türlü ırkçılıkla mücadele etmek için
buradayız. Bir daha işkencelerin olmaması, faili meçhullerin
yaşanmaması, kireç kuyularında insanların yakılmaması, kan
ve gözyaşının durması için buradayız.”
Allah Anadolu’nun Birliğini ve Dirliğini Bozmasın
“Sizlere Konya’dan Mevlana’nın, Siirt’ten Veysel Karani’nin,
Malatya’dan Somuncu Baba’nın, Nevşehir’den Hacı Bektâş-ı
Veli’nin, Bitlis’ten Said Nursi’nin, Eskişehir’den Yunus Emre’nin,
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Kırşehir’den Ahi Evran’ın, Söğüt’ten Şeyh Edebali’nin,
Ankara’dan Hacı Bayram-ı Veli’nin nefesini, duasını, birlik ve
beraberlik iradelerini getirdim. 81 ilden dualar, sevgiler, manevi kokular ve renkler getirdim” diyen Gündoğdu, “Bu koku,
kardeşliğin kokusudur. Bu renk, çoklukta birliğin rengidir.
Bu dua ve dayanışma, huzurun müjdecisidir. Bugün burada
peygamberlerin, sahabelerin, velilerin manevi atmosferinde buluştuk. Bugün Ahmed-i Hani’nin manevi huzurunda
toplandık. Diriliş şairi Sezai Karakoç’un memleketine misafir
olduk. İnşallah buluşmamız Anadolu’nun birliğinin zemini,
İslam dünyasının dirliğinin mayası, dünya barışının harcı
olacak. Büyük Türkiye’nin bölgesel ve küresel vizyonunun
yeni ufku olacak. Allah Anadolu’nun birliğini ve dirliğini
bozmasın” şeklinde konuştu.
Kirli Emellerine Ulaşamayacaklar
Postmodern sömürgecilerin kirli emellerine ulaşmalarına
asla müsaade etmeyeceklerini dile getiren Gündoğdu, şöyle
konuştu: “Onların yenilenmiş yöntemlerine, planlarına,
tuzaklarına ve komplolarına karşı tek ses, tek yürek, tek bilek
olduk. Bundan sonra da hep birlikte var olmaya, diri kalmaya, onurla yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü biz bin yıllık
desende bir ve beraberiz. 15 asırlık kadim medeniyetin ortak mirasçılarıyız. Kimse bu kadim medeniyetin çocuklarını
ayıramaz, ayrıştıramaz. Görüyorsunuz Diyarbakır meydanında
sevinçler bir, acılar bir, gayeler aynı. Vicdanlar bir çarpıyor.
Şarklı, Garplı, Şimalli, Cenuplu yok. Biz varız. Horonu halaydan,
zeybeği atabarıdan ayrı tutmayan, Osmaniye bozlağından
da, Yozgat sürmelisinden de, Diyarbakır halayından da aynı
tadı alan insanlarız. Diyarbakır 1 Mayıs kutlamalarımızın ana
temalarından birisi medeniyettir. Çünkü biz ortak medeniyetin
mirasçılarıyız. O medeniyet ki, samimiyet, adalet, hak ve alın
teri medeniyetidir. Bugün hafızalarımızı tazelemek; kadim
medeniyet deseninde bir ve beraber olduğumuzu haykırmak
için Diyarbakır’a misafir olduk. Bu toprağın desen desen
örgüsünün birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu bilmeyenler
ya da unutanlar neden Diyarbakır’dasınız diye soruyorlar.
Yeniden büyük Türkiye, yeni bir uygarlık talebimizi haykırmak

için Diyarbakır’dayız. Küresel adalet, ebedi kardeşlik ve
kadim medeniyet çağrısı için Diyarbakır’dayız. Hz. Adem’in
kardeşliğini, Hz. İbrahim’in dostluğunu, Hz Muhammed’in
önderliğini ve örnekliğini yeniden inşa etmek, için buradayız.
15 asırlık eskimeyen değerlerin cem olduğu kadim medeniyetin çatısı altında bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Ve buradan tüm Türkiye’ye,
tüm dünyaya sesleniyoruz: 1 Mayıs, ayrılık değil, kardeşlik
bayramıdır; çatışma değil, emek ve dayanışma bayramıdır;
kutuplaşma değil, bütünleşme bayramıdır.”
17 Aralık’ta Suspus Olanlarla Aynı Zemini Paylaşmayız
Gücünü üyesinden ve çalışanlardan alan bir Konfederasyon olduklarının altını çizen Gündoğdu, “Uluslararası sendika konfederasyonlarının isteğine göre yer belirlemeyiz. Biz
küresel güçlerin tezgâhına, tuzağına, planına ve senaryosuna
göre miting yapmayız. Biz milletin, çalışanların beklentilerine göre yer belirleriz. Biz kangren olan sorunların çözümü
için, çözümüne katkı yapmak için alan belirleriz. Bu nedenle; Gezi’de kapitalistlerle, faiz lobileriyle, emperyalistlerle
kol kola olanlarla, aynı yerde olmadık, olmayız. 17 Aralık’ta
suspus olanlarla aynı zemini paylaşmayız. Taksim’i millet
ve çalışanlarla değil, AB’nin çifte standartlı kuruluşlarıyla
paylaşanlarla bir olmayız. Darbelere, zulümlere alkış tutup,
emek örgütlerinin kürsülerini işgal edenlerle aynı yerde
durmayız” diye konuştu.
Hepimiz Anadolu Denen Geminin Yolcularıyız
Emeğin ve ekmeğin tadının, medeniyetimizin bekasının
ancak kadim kardeşliğimizle mümkün olacağını kaydeden
Gündoğdu, şunları söyledi: “Memur-Sen, kardeşlik hukuku
noktasından bakıldığında, Türkiye’nin model sivil toplum
kuruluşudur. Erdemliler hareketidir. Memur-Sen, Türkiye’nin
her yerinde vardır, herkesle birliktedir. Çözüm sürecinin
kalıcı olması için, kan ve gözyaşının ebediyen durması
için, Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan serçe misali barışa,
kardeşliğe, birlikte yaşamaya katkı yapıyoruz. Çözüm sürecinde yaptığımız açıklamalarda, Memur-Sen’in iki kırmızı

çizgisi var dedik. Biri, şehitlerin ruhu ile şehit yakınlarının
ve gazilerin incitilmemesiydi. Hamdolsun, bugün artık şehit
cenazeleri gelmiyor. Akil İnsanlar Heyeti içinde aktif sorumluluk alarak bu olumlu gelişmede payımız olduğu için mutluyuz. İkinci kırmızı çizgimiz, çalışanların iş güvencesidir
dedik. Bu hassasiyetlerimizi haykırmaya devam edeceğiz.
Bu yolda mücadele edeceğiz. Çözüm sürecini; ilk kırmızı
çizgimizin gereği olarak destekledik. Oğlunu şehit vermiş
anaların gözyaşlarının dinmesi için destekledik. Aleviler,
Kürtler, başörtülüler, Romanlar öteki olmasın, beriki olsun
diye destekledik. Anadolu’yu karış karış dolaştık. Anadolu
insanı ile dertleştik. Ülkemizin her karış toprağını, her insanını
bir bildik. 81 vilayet bizim vilayetimizdir dedik. Türk’üyle,
Kürt’üyle, Laz’ıyla, Boşnak’ıyla, Arnavut’uyla, Roman’ıyla,
Gürcü’süyle, Abaza’sıyla, Arap’ıyla kim olursa olsun 76 milyon kardeşiz, bin yıllık desende bir ve beraberiz. Biz Nurettin
Zengi’nin, Kılıçarslan’ın, Selahattin Eyyubi’nin torunlarıyız.
Çanakkale’de yan yana şehit olduk. İstiklal Savaşı’nı birlikte
verdik. İstikbalimizi de birlikte kuruyoruz. Büyük Türkiye’yi,
Yeni Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz. Bizim dualarımız ortak,
kıblemiz ortak, Allah’ımız da bir, peygamberimiz de, kitabımız
da, tarihimiz de, geleceğimiz de bir. Bugün, kadim kardeşliğin
devamı, gözyaşlarının dinmesi için buradayız. Şiddet, kan,
gözyaşı toplumundan uzaklaşmak, huzur ve barış toplumuyla kucaklaşmak için buradayız. Hepimiz bu dünyada Anadolu denen geminin yolcularıyız. Onun karaya vurmasına,
altının delinip su almasına izin vermeyeceğiz. İyilik hareketi,
erdemliler hareketi olarak ülkemizi huzur gemisi, barış gemisi, refah gemisi haline getireceğiz. Bu gemiyi dünyanın
dört bir yanına taşıyacağız.”
Küresel Mesajlar
Daha önce, Mısır’daki darbeci düzenin idam kararlarının
hükümsüz olduğunu haykırdıklarını hatırlatan Gündoğdu,
“Katil Sisi, Mısır halkına hesap vermelidir dedik. Asıl
yargılanması gereken Sisi’dir dedik. Bugün de Sisi çetesine,
çetenin zulümlerine karşı durmaya, katil Esed’in katliamlarını
lanetlemeye, terörist devletin sözde lideri Netanyahu’nun
insanlık dışı uygulamalarını kınamaya devam ediyoruz.
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Bundan sonra da başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar olmak
üzere Suriye halkı bombalanırken susmayacağız. Filistin topraklarının işgal edilmesine, Mescid-i Aksa’nın baskı
altına alınmasına göz yummayacağız. Batılılar Twitter ve
Gezi olaylarına gösterdikleri duyarlılığın yüzde birini, bir
celsede 529 kişinin, yine başka bir celsede maalesef 683
kişiye verilen hukuk dışı idam kararlarına göstermiyorlar.
Bu darbenin görünürdeki hedefi Müslüman kardeşler olsa
da gerçekte Müslümanlığımız ve kardeşliğimizdir. İdam
kararlarının hedefi 1212 kişi değil, insanlıktır. Bunun için
mesele Ümmetin meselesidir, insanlığın meselesidir. Emperyalizmle, Siyonizm’le mücadele meselesidir. BM’nin
değil, Birleşmiş Yüreklerin meselesidir. Memur-Sen olarak,
Mısır meydanlarına idam sehpalarının kurulmasına, 1212
kardeşimizin idam edilmesine sessiz kalmayacağız. Doğu
Türkistan’daki soykırıma, canice sürgünlere dur dedik, dur
demeyi sürdüreceğiz. Arakan ve Orta Afrika’daki dini ırkçılığa,
Bangladeş’teki dindarlara yapılan hukuksuzluklara bigâne
durmayacağız. AB’nin ırkçı, ayrımcı, darbecilere kol kanat geren politikalarına seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.
Yeni Kazanımlar Üreteceğiz
Kadim medeniyetimizin emeğe ayrı bir değer verdiğini
vurgulayan Gündoğdu, “Bizim inanç değerlerimiz çalışana
hak ettiğini vermeyi emreder. İkinci olarak da, alın terinin zamanında, yani alın teri kurumadan vermeyi salık
verir. İşçinin hak ettiği verilmezse, elde edilen gelir haksız
kazançtır. Bizim medeniyetimiz ‘Sizden birinin kardeşi
onun elinin altında bulunursa ona yediğinden yedirsin,
giydiğinden giydirsin, ona gücünün üstünde yük yüklemesin’ nasihatinde bulunuyor. İşçi de işverenin malını ve
mülkünü koruyacak. Kendi işi gibi çalışacak. Ücreti hak edecek. Bir ülkede her şey var, adalet yoksa o ülkede huzur ve
refah olamaz. Adaletin mülkün temeli olduğu anlayışıyla
sendikacılık yapıyoruz. Toplu sözleşmelerde bu anlayışla
masaya oturduk. Hem ülkemiz için hem çalışanlar için
kazanımlar ürettik. Demokratikleşmeden eğitime, özgürlüklerden insan haklarına kadar her alanda demokratik
hakların çoğalmasına, yasakların kalkmasına katkı yaptık.
Türkiye’de yasaklar kalkmışsa sizlerin emeği var, katkısı var.
İmam hatiplerin önüne engeller çıkararak, dindar nesillerin
yetişmesini istemeyenler, katsayı adaletsizliğini getirdiler.
Katsayı adaletsizliği sona ermişse sizlerin mücadelesi sayesinde oldu. Bununla yetinmediler. İHL’lerin orta kısımlarını
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kapatıp maneviyatsız bir gençlik yetiştirmek istediler. 28
Şubat darbesinin en büyük ürünü olan kesintisiz eğitim
bugün artık yoksa, bu, sizlerin eseridir. İnançlı insanları
fişleme dersine dönüşen vesayet ürünü milli güvenlik dersi
müfredattan çıkarıldıysa, bunda sizin payınız var. Allah’ın
kelamı Kur’an’ı yasaklamak, Kur’an kurslarını kapatmak istediler. Kur’an kurslarında yaş sınırlaması kaldırılmışsa, hatta
halk eğitim merkezlerinde bu eğitim verilebiliyorsa, bu
tarihi başarıda sizin rolünüz var. Değerler eğitiminin gereği
Kur’an-ı Kerim ve siyer dersi müfredata girdiyse, bunda sizin
payınız var. Ana sütü kadar helal olan dilimiz, ağıtlarımız,
zılgıtlarımız yasaklandı. Anadilde görüşmelerimiz engellendi.
Demokratikleşme ve çözüm sürecinin parçası olarak, Kürtçe
başta olmak üzere, Türkçe dışındaki diller ders olarak okutuluyorsa, bunda sizlerin katkısı ve etkisi var. Tek tipleştirme
ve rejim insanı yetiştirme sembolü andımız dayatması
kalktıysa, sizlerin dik duruşunun katkısı var. Ortak akıl mitingleriyle vesayet deşifre edilmişse, 12 Eylül Referandumu’yla
toplu sözleşme hakkı kazanılmışsa, bunda sizlerin kararlığı
ve mücadelesi var. En önemlisi, yüzyılın ayıbı başörtüsü
yasağı kalktıysa, bugün kadınlar Meclis’te, üniversitelerde,
kamuda ve özel sektörde başörtüsü ile hizmet sunabiliyorsa,
bunda sizin payınız var. Yetmez diyoruz. Daha demokratik bir
Türkiye için, öğrencilere ve erkek memurlara kıyafet serbestisi istiyoruz. Cuma günleri mesai saatlerinin Cuma namazı
kılmak isteyen memurlara göre ayarlanmasını istiyoruz.
Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyoruz. Kadınların, emeklilerin, engellilerin ve gençlerin sorunlarına daha fazla odaklanarak yeni kazanımlar üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Yanlışlar Düzeltilsin
Bütün bunlara rağmen çalışma hayatında hâlâ birçok sorun bulunduğunu, kamu çalışanlarının taleplerine acil çözüm
beklediklerini belirten Ahmet Gündoğdu, şöyle devam etti:
“Bahane istemiyoruz. Çalışma koşullarında halen ciddi
sıkıntılar var. Bunun için saygın iş istiyoruz. Halen sefalet
ücretleriyle çalıştırılan insanlarımız var. Bunun için insan
onuruna yakışır ücret talebinde bulunuyoruz. İşsizlik yüzde
10,1’lere yükseldi. Özellikle gençler için risk oluşturmaya
başladı. İstihdam dostu yatırımların artırılmasını, gençlere
iş bulunmasını, bu kapsamda kamunun daha fazla eleman alarak istihdamda öncülük etmesini bekliyoruz. Kamu
görevlilerine grev hakkı verilsin istiyoruz. Ek ödemelerin
tamamının temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmasını ta-

lep ediyoruz. Hükümete, esnek, kuralsız, iş güvencesiz
olarak, yani yarı köle olarak çalıştırılan taşeron işçiler için
harekete geçmesi için çağrıda bulunuyoruz. Anayasamızda
angaryanın yasak olmasına rağmen hâlâ kamuda fazla
çalışma ücretlerinin ödenmemesine karşı itirazımızı yüksek sesle dile getiriyoruz. Örgütlenme önündeki engellerin
kaldırılmasını talep ediyoruz. En önemli taleplerimizden
birisi, işçilere verilen, kamu görevlilerine verilmeyen siyaset
hakkıdır. Bu hakkın ilk seçimlerde uygulanmasını istiyoruz.
Fakülte mezunu, hatta yerine göre iki üniversite bitiren master ve doktorasını tamamlamış insanlara siyaset hakkı vermemek bu ülkeye haksızlıktır. Bu kişilerin tecrübe ve birikimlerini siyaset yoluyla ülkenin hizmetine sunmamaları büyük
bir eksikliktir, bu tarihi yanlışın düzeltilmesini istiyoruz.”
Talepler Sıralandı
Sergiledikleri ilkeli sendikacılık anlayışı ve kamu
görevlileri için ürettikleri sayısız kazanıma yenilerini ekleme isteğiyle oluşturdukları baskı sonucunda Mart ayında
gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda; disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme, uyarma ve
kınama cezası verilen aday memurların memuriyetle
ilişiğinin kesilmesi uygulamasına son verilmesi, müdür, genel müdür yardımcısı, genel müdür olarak görev yapmakta
iken özelleştirme kapsamında araştırmacı kadrolarına
atananların, istemeleri halinde, kariyerlerine uygun kadrolara
atanması, nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması,
emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet
süresi sınırının 35 yıla çıkarılması konularını da içeren Kanun
Tasarısı taslaklarının hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmesini sağladıklarını ifade eden Ahmet Gündoğdu, “Ayrıca
araştırmacıların maaşlarında iyileştirme yapılması teklifimiz
çerçevesinde söz konusu araştırmacı personelin önemli bir
bölümün maşalarında iyileştirme yapılmıştır. Fazla çalışma
ve ücreti konusunda, 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan
hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi konularında Başbakanlık genelgesi yayınlanması yine
bu kararlı duruşumuz sayesinde olmuştur. Bütün bunlarla
birlikte başta, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, 4/C’li sözleşmeli personele kadro
verilmesi, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet
kadrolarına geçirilmesi, öğretim elemanlarının ücretlerinin
iyileştirilmesi, kadın istihdamının artırılması, yurt dışı 4/B
statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve
aile yardımından faydalandırılması, emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından
faydalandırılmaları konularına ilişkin teklif ve taleplerimizin
de kazanıma dönüşmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla
sürdürüyoruz” diye konuştu.
Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik bir anayasa
yapmış, eski Türkiye’nin alışkanlıklarından kurtulmuş yeni
bir Türkiye istediklerini kaydeden Gündoğdu, “Erdemli yeni
bir dünyanın kurulmasında öncü olan demokratik güçlü
bir Türkiye istiyoruz. Bütün çabamız büyük Türkiye idealini
yakalamak, insanımızın ve insanlığın mutluluğuna katkı
yapmaktır” dedi.
İnsanlık İçin Adalet İstiyoruz
Gündoğdu, kamu görevlileri için, milletimiz, mazlumlar
ve insanlık için daha çok adalet, daha çok hukuk, daha çok

demokrasi, daha çok insan hakları, daha çok refah, daha çok
özgürlük, daha çok mali, sosyal ve özlük hakları istediklerini
dile getirerek, “İnsanlık için adalet istiyoruz. Zulümler dursun diyoruz. Suriye, Arakan, Mısır, Filistin başta olmak üzere,
yaşanan insanlık dramını dünya görsün istiyoruz. Bu konuda sessiz kalan ulusal, uluslarüstü kurumlara çifte standart uygulamaktan, üç maymunu oynamaktan vazgeçmeleri
çağrısında bulunuyoruz. Buradan bir kere daha tekrar ediyoruz. Memur-Sen’in yeri milletin yanıdır, milletle beraberdir. Memur-Sen’in yeri milletin değerlerini savunan, milletin hukukunu koruyan, darbenin ve vesayetin her çeşidiyle
mücadele edenlerin yanı başıdır. Biz her türlü vesayete,
derin yapılara ve paralel oluşumlara, bunların yatay ya da
dikey uzantılarına karşıyız. İllegal oluşumlar deşifre edilmeli,
yargı önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Kayıt dışı siyasete müdahale edilmeli, herkes kendi işini yapmalıdır. Ucu
nereye giderse gitsin derin şebekelerin, paralel yapıların
arkasındaki güçler de deşifre edilmelidir. Bu yapılarla hukuk içinde kalınarak mücadele edilmelidir. Biz hukukun
üstünlüğünden yanayız. Hukuk adamlarının kararlarına
saygılıyız. Ancak hukukçularımızın uluslararası şirketlerin
değil, milletin sözcüsü olmasını beklemek de en doğal
hakkımız” değerlendirmesinde bulundu.
Gençlere Çağrı
Gençlere büyük önem verdiklerini belirten Gündoğdu,
“Konfederasyonumuzun bugünlerdeki bir numaralı gündemi Türkiye gençliği ve gelecek inşasında gençliğin rolüdür.
Değerli gençler, dünyaya vicdan kazandırmış bir medeniyetin varisleri olarak insanlığı, içine düştüğü buhranlardan
kurtarmaya var mısınız? Selahattin Eyyubi’nin torunları
olarak Filistin davasına sahip çıkmaya var mısınız? İnsanlığa
barış ve huzur aşılamaya var mısınız? Erdemli bir toplumun
yeniden inşası için sorumluluk almaya, bunun için gece
gündüz çalışmaya var mısınız? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Bayramı Türkiyemiz için, çalışanlar için, milletimiz için, ümmet için, insanlık için, demokrasimiz için, hak ve özgürlükler
için hayırlı olsun. Bayramımız kardeşliğe, barışa, özgürlüğe
ve müreffeh yarınlara kapı olsun, yol olsun, ışık olsun, umut
olsun” dedi.
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Eğitim Sanallıktan Kurtarılmalıdır
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, ontolojik kaygıları olan bir eğitim sistemine ihtiyaç bulunduğu
ifade ederek, “Bu, bütün polislerden ve hastanelerden daha
etkili, daha sıhhatli, maliyeti daha düşük bir yoldur. Eğitim
ve öğretim işi bilgi bankacılığı değil, okul da bilgi bankası
değildir. Toplumun dokusuna ve zamanın yapısına göre
bu bilginin nasıl, nerede ve niçin kullanılacağı da önemlidir. Teorik ve görsel eğitimden ziyade uygulamalı eğitime
ağırlık vermek, sadece göze ve kulağa değil, beyne, ele, bedene hitap ederek, eğitimin sanallıktan kurtarılıp gerçek
hayata döndürülmesi gerekmektedir” dedi.
Ahmet Özer, Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nca Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenen “8. Öğretmen Sempozyumu”nun
“Yeni Türkiye’nin Eğitim Paradigması” başlıklı oturumunda
bir sunum yaptı.
Oturum başkanlığını Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube
Başkanı Mithat Sevin’in yaptığı ve SETA’dan Zafer Çelik,
Bülbülzade Vakfı’ndan İbrahim Özmantar’ın konuşmacı
olduğu panelde Ahmet Özer, eğitimin yüzyıllardır işlevini
kaybetmeyen, kaybetmediği gibi sürekli olarak kendine
ihtiyaç duyulan elzem sosyal kurumlardan biri olduğunu
kaydederek, şunları söyledi: “Hiçbir boşluk onu dolduramaz.
Onun kadar sihirli olanı pek azdır. Onunla başlamak lazım
işe, tıpkı Kur’an-ı Kerim’in ilk emrinde olduğu gibi. Ama neyi
okumakla başlamak lazım. Gayemiz ne? Niçin okuyacağız?
Niçin eğitim göreceğiz? Öğrendiklerimizi nerede ve nasıl
kullanacağız? Bu sorular, Peygamber Efendimizin yaşamış
olduğu ve sadece Kur’an’ın indiği 7. yüzyıl için geçerli
değildir. Özellikle de insanın âleme niçin geldiğini unutmaya başladığı anda sürekli sorulması gereken bir sorudur.
Bu soruları sürekli olarak kendimize sormak ve kendimizi
sorumsuz dünyaya karşı hazırlamak durumundayız. Bu sorular hayati sorulardır, ontolojik sorulardır, inanmayanın bile
yakasını bırakmadığı sorulardır.”
Her şeyin parayla değerlendirildiği bir dünyada, eğitimin
de bundan nasibini alarak metalaştığını, işletmenin ve
verimliliğin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Özer, “Ontolojik güvenden arındırılmaya çalışılan bir
yüzyılda yaşıyoruz. Küresel eğitim sistemi buna hizmet ediyor. Kapitalist ve sosyalist dünyanın birleştiği en önemli husus, sekülarizmdir. Ülkelerin neredeyse yarısı bu cenderenin
içinde yaşadılar. Kendi tarihi tecrübemize baktığımızda,
aslında Cumhuriyete kadar eğitim sistemimizde bu ontolojik güvenin güçlü olduğunu görürüz fakat laik eğitim
sistemiyle birlikte bu değerlere meydan okundu ve gençlerimize ancak bilinçli aileler tarafından ontolojik güven
dersi ya da bildiği kadarıyla eğitimi verildi. Bu yüzden 20.
yüzyılı heba eden insanlığın, 21. yüzyılda kaybettiklerini
telafi etmesi gerekmektedir. Sendika olarak eğitim sisteminden beklediğimiz en önemli hususlardan biri, bu alanda
atılacak olan adımlardır. Biz eğitim sisteminde bu yönde
yenilik bekliyoruz. Genelde dünyada özelde Türkiye’de
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eğitimde ontolojik güveni artırıcı ve onu sağlayıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Ontolojik güvenle yetişen bir
öğrenci, doğal olarak sadece kendisine karşı sorumluluk
hissetmeyecek, bencil hareket etmeyecek, aynı zamanda
çevresine, ailesine, arkadaşına, canlı ve cansız olan her şeye
karşı da sorumluluk hissedecektir. Maalesef günümüzdeki küresel eğitim sistemi tamamen çıkar ilişkisine göre
işletilmektedir. Bu yüzden günümüz eğitim sisteminde
değer krizi yaşanmaktadır, çünkü ontolojik güvenden mahrum bireyler yetiştiriyoruz. Bu güvenin olmadığı yerde ve
öğrencilerde toplumsal fayda beklenemez, erdemli insanlar yetiştirilemez” şeklinde konuştu.
Öğretmen Yetiştirme Politikamızı
Sil Baştan Ele Almalıyız
Cumhuriyet’ten bu yana eğitim sisteminin, merkezden
çevreye doğru inşa edildiği dile getiren Özer, şöyle devam
etti: “Bir başka ifadeyle, tepeden aşağıya doğru işleyen
bir mekanizma vardır. Hiçbir inşaata tepeden başlanmaz,
temelden başlanır, zemine göre plan ve proje geliştirilir.
Fakat Türkiye’de maalesef merkez-çevre tartışması içinde
hep merkezi davranıldığını görüyoruz. Bu yüzden devlet
hep korumacı, temkinli ve teyakkuz halinde olmayı tercih
etmiştir. Yeni yüzyıla girerken devletin de artık korumacı,
bencil, kapalı toplum ve devlet anlayışı yerine demokratik, şeffaf, taleplere açık olduğunu göstermesi gerekir.
Öğrenciler ve öğretmenler, ideolojik devletin kullanacağı
çakıllar ve malzemeler; toplumsal mühendisliğin bir
parçası olamazlar. Eğitim, devlete göre değil, topluma, kültüre ve zamana göre şekillendirilmeli ve eğitim politikaları
buna göre geliştirilmelidir. Eğitim, bir dönüşüm aracı değil,
gelişim aracı olarak kullanılmalıdır. Küreselleşmenin,
çok kültürlülüğün, çok dilliliğin, farklı dini ve ideolojik
görüşlerin yaşandığı bir dünyada tek tipçi, despot, esnek
olmayan, başka insanların yaşam tarzına saygı duymayan
anlayıştan uzaklaşılması gerekmektedir. Devlet, eğitimi
ve eğitim hukukunu buna göre dizayn etmeli, tarihin paslı
küfelerinden kurtulmalıdır. Bu bakımdan, tevhidi tedrisat
kanunu gibi kullanım değeri kalmamış yasalardaki maddelerin kaldırılması gerekmektedir. Eğitimle ilgili yasalar

baştan sona tekrar gözden geçirilip kullanım süresi bitenlerin rafa kaldırılması, tıkanan eğitim sorunlarının önünü
açacaktır. Yasalar kadar bir başka önemli değişim ihtiyacı,
biz eğitimcilere düşmektedir. Bizler, sadece sınıfların içinde,
okulun içinde ve çevresinde kalarak dünyada olup bitenleri
anlayamayız, ancak bu sınırları aşarak, dünyadaki değişimi
yaşayarak anlayabilir ve dış dünyaya derdimizi anlatabiliriz. Bu yüzden, saydığımız nitelikleri haiz öğretmen
yetiştirmeliyiz. Öğretmen yetiştirme politikamızı sil baştan
ele almalıyız.”
Eğitimde İşletme Mantığına Karşı Durmalıyız
Ahmet Özer, günümüz okullarında bilginin meta haline
dönüştürüldüğünü, bu nedenle de terbiye eğitiminden,
insan merkezli eğitim politikalarından ziyade kalkınma
politikasına endeksli eğitim anlayışının hâkim olduğunu
vurgulayarak, “Öğrenci, eğitimi sürekli bir çıkar alanı olarak
görmekte ve ‘ben bu eğitimi aldıktan sonra ne kadar
kazanacağım’ kaygısı, öğrencinin eğitimine ve geleceğine
şekil vermektedir. Kariyer odaklı eğitimden vazgeçilmelidir. Çünkü sadece bilgi değil metalaşan; aynı zamanda,
öğrenci-öğretmen de metalaşmakta ve ticari akıl ön plana çıkarak tüketimin nesnesi haline gelmektedir. Eğitim,
sadece para için yapıldığında sıradanlaşır, değer yoksunu
bir forma dönüşür, sürekliliği olmaz ve sürekli değişim
gösterir. Paradan sonra, değerler ve insan arasında bağ
nasıl biterse ve başka arayışlara geçerse, eğitimin para ve
çıkar endeksli kurulumu da geçmiş ve gelecek arasındaki
bağı koparacaktır, değerlerle insan arasındaki ilişki de aniden bitecek ve bir sorumluluk hissetmeyecektir. Sadece
kötü olanlar değil, paraya dönüştürülemeyen iyi ve olumlu
alışkanlıklar ve uygulamalar da kaybolacaktır. Örneğin,
eğitimin bir boyutu da terbiyedir. Fakat terbiye eğitimini
kapitalist sistem kendine karşı yapılmış bir hareket olarak
görecektir ve buna pek müsaade etmez. Bu yüzden terbiyenin kapitalist sistemde yeri yoktur, hatta engelleyici
bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern eğitim
sisteminin terbiyesi yok, metotları ve teknikleri vardır” diye
konuştu.
Yokuşu Çıkmamızı Engelleyen Küfelerden Kurtulmalıyız
Anayasa başta olmak üzere, eğitimle ilgili tüm yasaların
devletçi bir anlayışla değil, toplumcu bir anlayışla gözden
geçirilmesi, ihtiyaç çerçevesinde yeniden yazılması ve
uygulanması gerektiğini söyleyen Özer, “Yaklaşık 90 yıldır,
çoğu zaman kendi değerlerimizle ve kültürümüzle çelişen,

bizi yabancılaştıran tutumlara bilinçaltımızın alıştığına
şahit oluyoruz. Bu alanlarda daha özgür bir ortam olsa bile,
önceden istediğimiz değişimlere karşı bilincimizde engeller
oluşmuş gibidir; örneğin, özel imam hatip okullarının ya da
özel ilahiyat fakültelerinin açılıp açılmamasında olduğu
gibi. Artık İHL’ler ve ilahiyatlar devletin belirlediği tek tip
okullardan olmaktan çıkarılmalı, resmi din anlayışının
ötesinde, dinin doğasına uygun müfredat programları
geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.
Müfredat ve ders kitaplarının konu ve içeriklerinin
yeniden masaya yatırılması, özellikle ilklerin ve enlerin Batı tarihine göre değil, gerçek tarihe göre yazılması
gerektiğine dikkat çeken Ahmet Özer, eğitimde yapılması
gereken diğer değişiklikleri şöyle sıraladı:
“Öğretmen yetiştiren fakülteler yeniden ele alınmalı,
öğretmen yetiştirme politikası yeniden düzenlenmelidir.
Aday öğretmenlerin eğitimlerinin ciddiyetle yapılması
için özel uygulama alanlarının oluşturulması ve okullarda gerekli özenin gösterilmesi için farkındalık bilincinin artırılması gerekmektedir. Öğretmenleri teşvik etmek amacıyla verilen ödül sayıları artırılmalı, mümkünse
il ve ilçe bazında her branştan başarılı öğretmenler belirlenerek onlara ödül verilmelidir. Bu uygulama teşvik
edici olacaktır. Üniversite öğretim üyelerinin kreş ve anaokulu öğretmenlerine mentorluk yapmaları ve bunun ileriki yıllarda ilk, orta ve lise okullarında uygulanması; çok
sayıda ders vermekten ziyade çocuğun beden becerilerini, kabiliyetini ve kendine güveni ortaya çıkaracak sosyal aktivitelerin bol olduğu derslerin artırılması yerinde
olacaktır. Okul yönetim sisteminin yeniden ele alınması ve
kendi bütçesi olan bir yapıya kavuşması uygun olacaktır.
Ayrıca illerde il eğitim kurullarının kurulması gerekmektedir. Meslek okullarıyla sanayi kuruluşları birlikte entegre edilmeli, birlikte çalışmalarını sağlamak amacıyla
illerde bulunan ticaret odaları ve iş adamları dernekleri
öncülüğünde meslek okulları öğrencilerine hayatın içinden
uygulamaların yapılması için fırsat tanınmalıdır.”
Ontolojik Kaygıları Olan Bir Eğitim Sistemine İhtiyaç Var
Özer, ontolojik kaygıları olan bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu, bütün polislerden ve hastanelerden daha etkili, daha
sıhhatli, maliyeti daha düşük bir yoldur. Eğitim ve öğretim
işi, bilgi bankacılığı değil, okul da bilgi bankası değildir.
Toplumun dokusuna ve zamanın yapısına göre bu bilginin
nasıl, nerede ve niçin kullanılacağı da önemlidir. Teorik ve
görsel eğitimden ziyade uygulamalı eğitime
ağırlık vermek, sadece göze ve kulağa değil,
beyne, ele, bedene hitap ederek, eğitimin
sanallıktan kurtarılıp gerçek hayata döndürülmesi gerekmektedir.”
Açılış törenine, Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rektör Prof. Dr.
M. Yavuz Coşkun, Şahinbey Kaymakamı Uğur
Turan, Şehitkâmil Kaymakamı Mehmet Aydın,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gür, Anadolu
Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı
Turgay Aldemir ve çok sayıda öğretmenin
katıldığı sempozyum iki gün sürdü.
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Gündoğdu: Birlikteliğimizi Güçlendiriyoruz

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu, “Bugün Eğitim-Bir-Sen ve
Memur-Sen ailesi olarak, yoğun bir katılımla
birlikteliğimizi güçlendirdik. Burada hem yılın genel bir
değerlendirmesini yapıp hem de üyelerimizin sendikal
taleplerini dinledik” dedi.
Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen İzmir Şubesi’nin İnciraltı
Kent Ormanı’nda düzenlediği bahar buluşmasına katıldı.
Etkili yağmura rağmen yoğun katılımın gözlendiği etkinlik dayanışma içerisinde geçti.
Başarıyı Kutluyorum
Etkinlikte konuşan Genel
Başkan Ahmet Gündoğdu,
Eğitim-Bir-Sen ve MemurSen ailesi olarak yoğun bir
katılımla
birlikteliklerini
güçlendirdiklerini kaydederek,
“Burada hem yılın genel bir
değerlendirmesini yapıp hem
de üyelerimizin sendikal taleplerini dinledik. Bu sosyal
etkinliğimizde
Eğitim-BirSen İzmir Şube Başkanı ve
Memur-Sen İl Temsilcisi Abdurrahim Şenocak ve yönetimiyle, üyelerimizle bir arada olmaktan dolayı son derece
mutluyum. Eğitim-Bir-Sen İzmir Şubesi’nin üye sayısında
yakaladığı rakamlar dolayısıyla elde ettiği başarıyı da
ayrıca kutluyorum” şeklinde konuştu.
Hak Arama Mücadelesinin Adresiyiz
Mehmet Akif İnan’dan devraldıkları misyon ve vizyonla yol aldıklarını belirten Gündoğdu, şunları söyledi:
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“Eğitim-Bir-Sen olarak enerjimizi, gücümüzü,
zamanımızı, mekânlarımızı kamu görevlilerinin hakkı ve
hukukunu korumak, artırmak için kullanıyoruz. EğitimBir-Senliler olarak milletimize, ülkemize, medeniyetimize
hizmet ediyoruz. Biz, millet iradesinin sendikacılıktaki adı,
hak arama mücadelesinin Türkiye’deki adresi, Çanakkale
ruhuyuz; Yunus’u, Mevlana’yı, Hacı Bektaş ve Hacı Bayram
Veli’yi rehber edinenlerin merkeziyiz.”
Şenocak: En Hızlı Büyüyen Şube Olduk
Gündoğdu’nun
ardından
açıklamalarda
bulunan
Eğitim-Bir-Sen İzmir Şube
Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Abdurrahim Şenocak ise,
“Genel Başkan Sayın Ahmet
Gündoğdu’nun
teşrifleriyle
gerçekleştirdiğimiz bu sosyal etkinliğimizde bugün
yağmura rağmen bizi yalnız
bırakmayan binlerce üyemize,
arkadaşlarımıza, dostlarımıza
teşekkür ediyorum. Daha önce
farklı ilçelerde bahar etkinliklerimizi yapıyorduk. Yıl boyunca birçok bilimsel ve sosyal toplantıya imza attık. Mayıs ayı sendikalar için mutabakat ayı olarak geçtiği için hep beraber olalım istedik
ve bu dayanışma gününü gerçekleştirdik. Türkiye genelinde yakaladığımız üye sayısı ile en hızlı büyüyen Şube
olduk. Bu başarıyı da kutlamak için bugün bu açık hava
buluşmamızda üyelerimizle bir arada bulunuyoruz” diye
konuştu.
Akşam saatlerine kadar süren açık hava buluşması
sırasında katılımcılara döner, ayran ve kiraz ikram edildi.

Kadim Medeniyetimizin İnşasından Sorumluyuz

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esat Tektaş,
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak
önemli sorumluluklarının bulunduğunu belirterek,
“Ekmeğimizi büyütmenin, özgürlük alanlarımızı genişletmenin
yanında kadim medeniyetimizin inşasından da sorumluyuz”
dedi.
Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube ve ilçe
yönetimleri Nevşehir Kozaklı’da bir araya geldi. Eğitim ve
istişare toplantısında mutabakat sonuçları değerlendirilerek,
bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Esat Tektaş, kamu görevlileri için en emin adresin,
en güvenilir limanın Eğitim-Bir-Sen olduğunu ifade ederek,
“İnsanımıza, insanlığa, medeniyet değerlerimize dair ne varsa
dert edineceğiz, bunları sahipleneceğiz. Bunların yeniden inşası
için aklımızı, yüreğimizi ve bedenimizi taşın altına koyacağız
dedik. Vesayeti deşifre edeceğiz, milletin iradesini gasp etmeyi
meslek edinen darbecilere geçit vermeyeceğiz dedik ve
duruşumuzdan taviz vermedik. Söylemlerimizi, çalışmalarımızı
bu doğrultuda hayata geçirdik. Temel hak ve özgürlüklerin
adresi olan sendika olarak, kadim medeniyetimizin inşasından
da sorumluyuz” dedi.
1992 yılında sendikal yolculuğa başlarken, zulmün ve
zalimin karşısında olacaklarını, mazlumun ve mağdurun
yanında yer alacaklarını; emeği saygın kılmanın, ekmeği
büyütmenin mücadelesini vereceklerini deklare ettiklerini
belirten Tektaş, “Kararlı eylemlerle eğitim çalışanlarına, kamu
çalışanlarına önemli kazanımlar sağladık. Ülkemiz, insanımız,
değerlerimiz adına önemli kazanımların sağlanmasının
öncüsü yine bizler olduk. Söylem, eylem ve kazanımlarımız
sebebiyle nüfuzumuz arttığı gibi, her geçen gün nüfusumuz da
katlanarak arttı” şeklinde konuştu.
İnsanlığın
yararına
birçok
çalışmayı
başlatıp
sonuçlandırdıkları gibi, başka kişi ya da kurumlar tarafından
yine insanımızın faydasına olan çalışmalara da destek veren
bir sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Tektaş, şunları
söyledi:

“Eğitim-Bir-Sen, kardeşlik sevgisinin merkezi, kişi hak ve
özgürlüklerini besleyen esintilerin kaynağıdır. Kanın, kinin,
acıların, gözyaşlarının olmasını istemiyoruz. Ülkemizde bir
huzur iklimi olsun, oluşsun; barış, güven, kalkınma ve esenlik
olsun istiyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, ülkemizde huzur
ikliminin devam etmesini istiyoruz.”
Milletimizin İradesini Asla Çiğnetmeyiz
Esat Tektaş, 17 Aralık’ta ana, 25 Aralık’ta tüm ara renkleriyle
açığa çıkan yeni bir sürecin daha başladığını kaydederek,
“17 Aralık, ‘Büyük Türkiye’ hedefini yaralama; ülkemizi
demokratikleşme, özgürleşme ve kalkınma yolculuğundan
geri döndürme girişimidir. Yakalamış olduğumuz huzur
iklimini bozma, ülkemizi yeni bir kaosa sokma girişimidir. 17
Aralık, kişilere ait mahrem bilgiler elde edilerek, ahlaksızca
kullanarak şantaj terörüyle korku oluşturup, ülkenin ve milletin
geleceğini zapturapt altına alma hamlesidir. Yeni bir vesayet
sistemi kurma, yeni bir vesayetçi güruh oluşturmadır. Bu
ülkenin beş kuruşuna göz koyanın kursağında koyar, hesabını
sorar, sorulmasının takipçisi herkesten önce bizler oluruz.
Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle, hukuk içerisinde en ağır cezaya
çarptırılmasını isteriz. Ama yeni vesayetler oluşturarak, milletin
iradesinin çalınmasına asla fırsat vermeyiz. Devletin içerisine
sızmış, emniyet, yargı ve bürokraside gizlenmiş kişiler, örgütler
ve paralel yapılanmaların, şantaj terörü ile kayıt dışı siyaset
yaparak, sandık dışı yollarla iktidar olmalarına fırsat tanımayız.
Milletimiz de bu duruma fırsat vermez, asla vermeyecektir.
Ülkemiz, milletimiz tüm sorun ve
sıkıntıları demokratik yollarla ve
en kısa zamanda atlatacaktır. Bunu
30 Mart seçimlerinde göstermiştir.
Örgütümüz mevcut ve olası
sorunların aşılmasında yine öncü
rol oynayacak ve süreçten daha da
güçlenerek çıkacaktır” diye konuştu.
Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş
1 No’lu Şube Başkanı Adnan Alagöz,
800 yeni üye ile zirvedeki yerlerini
koruduklarını ifade ederek, başta
Şube yönetimi olmak üzere tüm
ilçe yönetimlerine teşekkür etti.

Sayı: 72

Haziran 2014

Eğitim-Bir-Sen 19

21 Soruna Çözüm Önerimizi Kurum İdari Kurulu’na Taşıdık

K

urum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2014 toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik,
İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Hülya Ertürk Koç, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Salih
Altuntaş, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları
Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı ile Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale’nin katılımıyla yapıldı.
Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, kurula taşıdıkları ve çözümünü istedikleri
taleplerin eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarından oluştuğunu belirterek, “Taleplerimiz, eğitim
çalışanlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde şekillendirilmiştir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi halinde eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünde ciddi aşamalar kaydedilebilecek ve çalışma şartları beklentiler doğrultusunda düzenlenebilecektir” dedi.
Özer, kurula sunulan talepler doğrultusundaki düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesinin çalışanlar
arasındaki belirsizliği gidereceğini, bundan kaynaklanan sorunların çözümünü hızlandıracağını söyledi.

Kurum İdari Kurulu’na sunularak çözümü bir an evvel istenen konular şunlar:
1. İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet
görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az
olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi sağlanmalıdır.
2. 6528 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle 652 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 1. maddenin
birinci fıkrası hükmü gereğince, (merkezi olsun ya da olmasın) Bakanlıkça yapılan bütün sınavlarda görev alanlara
ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az
olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalışma
tamamlanmalıdır.
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3. Öğretmenlerin ve öğretmen dışı personelin, il içi
ve iller arası yer değişikliği işlemlerinde 3 yıllık hizmet süresinin tespitinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır.
4. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde, öğretmenlerin il içi ve
iller arasında karşılıklı yer değiştirmelerine imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı; 2014 yaz aylarında
öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.
5. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların
Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, öğretmenler haricindeki Bakanlık personelini de
kapsayacak şekilde güncellenmeli; bu yöndeki bir yönet-

melik değişikliği sonrasında hizmetli ve memur gibi diğer
bakanlık personelinin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.
6. 6528 sayılı Kanun’la getirilen hükümler dikkate
alınmak suretiyle Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde, en geç 20 Mayıs tarihine
kadar düzenleme yapılmalıdır.
7. Şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemlerinden önce boş bulunan şube müdürlüğü
kadrolarına, şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavını kazanarak atamaya hak kazanmış olanlar arasından
atama yapılmalıdır.
8. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 2006/11350
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın günümüz koşullarına,
özellikle 6287 sayılı Kanun sonrası ortaya çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır.
9. 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi”
başlıklı 88. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin ilgili hükmü iktibas edilerek,
“İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati
sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek
dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez” şeklinde değiştirilmelidir.
10. 06.05.2010 tarihinden önce diğer bakanlıklarda
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken, söz konusu tarihten sonra Millî
Eğitim Bakanlığı’na öğretmen olarak atananlar yönünden
de zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir.
11. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
Yönetmeliği’nin yerine yürürlüğe girmesi tasarlanan Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı’nın “çalışma saatleri ve izinleri” maddesinde, rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların
(rehber öğretmenlerin) çalışma sürelerinin haftalık 30 iş
saati olması, günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul/kurum müdürlüğünce düzenleneceği, izin ve tatillerini diğer öğretmenler
gibi kullanacağı yönündeki (mevcut) Yönetmelik hükmü
aynen korunmalıdır.
12. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev dağılımının,
görev almaya istekli personel arasında adil ve dengeli bir
şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
13. İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları
olmak üzere tüm eğitim kurumlarının hizmet alanları ve
hizmet puanları yeniden belirlenmelidir.
14. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve
Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların
haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğ-

retimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4’üncü
maddesi kapsamında parasız yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; Bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs
ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin
birinci fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat
eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjan
içinde değerlendirilmelidir.
15. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve
Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi
hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir
toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla
maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.
16. Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan
erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetini gerektirdiği ciddiyet
dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.
17. Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri
haline gelen Alo 147 hattına yapılan her ihbarın, şikâyetin,
soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalı;
inceleme veya soruşturma konusu edilebilecek ihbarlarşikayetler ile bu sonucu doğuracak ihbar-şikayetler için
gerekli şekli şartlar yazılı bir esasa bağlanmalıdır.
18. Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak
üzere yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel
yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla
yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup memur ve hizmetlilerin
çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde
belirlenmeli, “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.
19. İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar
başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin
üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel
bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı
verilmeyenlerin isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme
yapılmalıdır.
20. Bakanlık ana binası başta olmak üzere Bakanlık
merkez teşkilatına dâhil hizmet binalarında işyeri sendika
temsilciliği için yer tahsisi yapılmalıdır.
21. 6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair
Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “başı açık” ibaresi kaldırılmalıdır.
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Eğitim Çalışanları Üvey Evlat Değildir

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
görev yapan eğitim çalışanlarının diğer devlet
memurlarına nazaran birçok konuda mahrumiyet yaşadığını ifade ederek, “Eğitim çalışanları, bu bölgelerde, özellikle
lojman, yakacak yardımı, güvenlik gibi konularda sıkıntı yaşamaktadır. Devlet memurları arasındaki bu negatif ayrımcılığa bir an önce son verilmelidir. Eğitim çalışanları üvey
evlat değildir” dedi.
Murat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi’nin düzenlediği işyeri temsilcileri ve ilçe yönetimleri toplantısına
katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve şube müdürlerinin de iştirak ettiği toplantıda konuşan Bilgin, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan eğitim çalışanlarına tazminat verilmesi gerektiğini belirterek, “Şırnak’ın
Uludere İlçesi’nin bir köyünde emeğin, özverinin ve kahramanlığın destanını yazanları hükûmet artık görmelidir.
Bu bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına acilen ek
tazminat verilmelidir. Sirkülasyonun yoğun yaşandığı bu
bölgelerde öğretmen açığının önüne geçilmesi bu sayede
en aza indirilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.
Akademisyenlere Zam, 4/C’lilere Kadro
Eğitim çalışanlarının özlük hakları noktasında ivedilikle
çözülmesi gereken önemli sorunlar bulunduğunu vurgulayan Bilgin, 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi, öğretim elemanlarının maaşlarında iyileştirme yapılması noktasında bir an
evvel adım atılmasını isteyerek, şöyle konuştu: “Artık
yeter. Daha neyi bekliyorsunuz. Memurlara sicil affı,
4/C’lilere kadro, öğretim elemanlarının mali haklarının iyileştirilmesi konusunda somut ve ivedi adım
atılmasını bekliyoruz. Yeni torba yasada bu isteklerimizin acilen hayata geçirilmesini istiyoruz.”
1 Mayıs Taksim Fetişizmi Son Bulmalıdır
Her yıl1 Mayıs’ı emek ve dayanışma ruhuna uygun bir şekilde kutlamaya çalıştıklarını kaydeden
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Murat Bilgin, geçen yıl 1
Mayıs’ı Çanakkale’de kutladıklarını hatırlatarak, “Bu yıl
Diyarbakır’da kutlayacağız ve
oradan tüm Türkiye’ye kardeşliğin, özgürlüğün, birlik ve
beraberliğin mesajını vereceğiz. 1 Mayıs tüm dünyada
emekçilerin bayramıdır. Bizde
ise bazıları 1 Mayıs’ı, emekçilerin bayramı olmaktan ziyade cam çerçeve indirme ve
milletin değerlerine saldırma
olarak görmektedir. Muhalif
olabilirsiniz ama hiç kimsenin emeğini ve özgürlüğünü
kısıtlama hakkını kendinizde
göremezsiniz. Türkiye’de 1 Mayıs’ı Taksim ile sınırlandırmak isteyenlere, bunu bir fetişizme dönüştürenlere buradan sesleniyorum: 1 Mayıs, emek ve dayanışma günüdür.
Niyetiniz ve maksadınız emekçilerin haklarını haykırmaksa, bunu her platformda seslendirebilirsiniz. Yeri bahane
ederek, ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya
hakkınız yoktur” diye konuştu.
Herkes Sesini Yükseltmelidir
Konuşmasında, Mısır’daki idam kararlarına da değinen
Bilgin, “Ümmetin tüm sıkıntısını ve acısını kendi acımız
ve sıkıntımız olarak görüyoruz. Mısır’da son idam kararları karşısında artık isyan noktasındayız. Müslümanlar kan
ağlarken, ülkemizde her konuda sokağa çıkmayı alışkanlık
haline getirip böyle bir konuya duyarsız kalanları kınıyoruz.
Sağ-sol, herkesin artık sesini yükseltmesi gerekiyor” dedi.
Sarı: Önemli Çalışmalar Gerçekleştirdik
Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Mehmet Sarı, kalkınmada öncelikli yöre tazminatı, kira yardımı, lojman tahsisi gibi eğitim çalışanlarının taleplerini ve sorunlarını dile
getirdi. Şırnak merkez ve ilçelerdeki çalışmaları hakkında
bilgi veren Sarı, ilde geçen yıl önemli çalışmalar yaptıklarını, bunu 2014 yılında da devam ettirmek istediklerini dile
getirerek, bunda katkısı olan herkese teşekkür etti.

Özdemir, Afyonkarahisar’da Üyelerle Buluştu
Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, sağlam bir ailenin oluşmasında annelerin vazgeçilmez ve hayati bir rolü bulunduğunu ifade ederek, “Anne,
ailenin temel direği, toplumun da geleceğidir” dedi.
Özdemir, Başkan Yardımcısı
Hatice Kanan ile birlikte, Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Kadınlar
Komisyonu’nun düzenlediği programda üyelerle bir araya geldi.
Yılın annesine ve evladına çiçek,
‘Annem’ konulu şiir yarışmasında
dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edildiği programın
sonunda Şube Kadınlar Komisyonu üyeleriyle bir istişare
toplantısı da yapıldı.
Burada bir konuşma yapan
Safiye Özdemir, sağlam bir toplumun, temelleri sağlam atılmış bir aile yapısıyla ancak mümkün olduğunu belirterek, “Sağlam bir ailenin oluşmasında
ise annelerin vazgeçilmez ve hayati bir rolü vardır. Ailenin
temel direği ve toplumun da geleceği annelerdir. Hepimizin ilk ve yaşadığımız sürece her zaman öğretmenidir
annelerimiz. Onlar, dilimizi, değerlerimizi bizlere öğreten,
hayata tutunmamızı sağlayan kişilerdir” dedi.
Çalışma Hayatı Kendine Özgü Zorluklar İçeren Bir Alan
Çalışma hayatının kendine özgü zorluklar içeren bir alan
olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti: “Mesaisi, iş
temposu, zamanla yarışma, ast üst ilişkileri, özlük hakları
vb. çalışma hayatının kendine özgü kuralları, zorlukları ve
sorumlulukları var elbette. Sabah erken saatlerde servisle
veya toplu taşıma araçlarıyla yola çıkmak, gün boyu yoğun iş
temposu içerisinde sağa sola koşuşturmak, akşam olup çoğu
kez yorgun argın bir şekilde kendimizi eve atmak, çalışan
kadınlar olarak her birimizin her gün karşı karşıya olduğu
olağan bir durum. Olağan olmasına olağan ancak anneyseniz, eve geldim üstelik de yorgunum deyip yatma veya bir
kenara çekilme lüksünüz yoktur. Elbette hiçbir annenin işi
kolay değildir. Ancak hakkı teslim etmek gerekir ki, çalışan
anneler için durum normalden daha zordur.
Zaten o nedenle annelik kutsal bir sorumluluktur. Tam da bundan dolayı, anne hakkı, her
türlü hakkın üzerindedir ve ‘Cennet annelerin
ayaklarının altındadır.’ Tüm bu nedenlerle, annelerin hakkını ve onların hatırlanmasını tek
bir güne sığdırmak mümkün değildir.”

an bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getiren Özdemir,
“Bu nedenle aile, anne ve kadın hakları konusunda toplumda yaşanan olumsuz gelişmelere karşı duyarlı olmalıyız.
Başta aile bireylerimiz olmak üzere, yakınlarımızla samimi,
sıcak ve gerçek ilişkiler kurmalıyız. İlişkilerimizi sanal, dijital platformların derin boşluklarından kurtarıp medeniyetimizin gereklerine uygun şekle büründürmeliyiz” şeklinde
konuştu.
Üngör: Hayat Standartlarının İyileşmesi,
Sağlıklı Bir Toplumun Olmazsa Olmazıdır
Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Kadınlar
Komisyonu Başkanı Nurhayat Üngör, anneliğin yüce bir
makam olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Annelerin
hayat standartlarının iyileşmesi, sosyal hayatta etkin rol
üstlenmeleri, sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır.
Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin
yaşatılmasında, kültürümüzün ve geleneklerimizin devam
ettirilmesinde herkese düşen sorumluluktan daha fazlası
şüphesiz annelere düşmektedir. Kültürün yaşatılması kadar
huzurlu bir toplumun oluşturulmasında da annelerin rolü
asla inkâr edilemez.”
Çelik: Kadınların Kendi Haklarını Savunmaları Önemlidir
Şube Başkanı Abdullah Çelik, kadın örgütlenmesinin
önemine dikkat çekerek, kadın eli değmesi gereken bir alan
olarak değerlendirdiği sendikacılığın, bu şekilde daha güçlü
yapıya kavuşacağını ifade etti. Kadınların kendi haklarını
savunmalarının önemli olduğuna değinen Çelik, bu hususta
kadınların daha etkin olmaları gerektiğini söyledi.
Anne Konulu Şiir Yarışmasında Dereceye Girenlere
Ödülleri Verildi
Programda, Şube Kadınlar Komisyonu’nun düzenlediği
“Anne” konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere
ödülleri verildi. İlköğretim ve ortaöğretim olarak iki kategoride değerlendirilen yarışmada birincilere tablet bilgisayar, ikinci ve üçüncülere çeyrek ve gram altın hediye edildi.

İlişkilerimizi Medeniyetimizin Gereklerine
Uygun Şekle Büründürmeliyiz
Millî ve manevi değerlerine, örf ve âdetlerine sahip çıkıp bunları yaşatmakla gurur duy-
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Gündoğdu, İmam Hatiplilere Seslendi

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu, İmam Hatip Lisesi öğrencilerine
yönelik düzenlenen “İmam Hatipli Gençlik ile
Hikmet Söyleşileri” programında öğrencilere seslendi.
Gündoğdu, etkinlikte, “Türkiye’de Eğitim ve STK’ların Dünü
Bugünü” konulu bir konuşma yaptı.
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Cennet Kültür ve Sanat
Merkezi’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada,
kendisinin de İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu
hatırlatarak, İmam Hatipli olmanın adanmışlık olduğunu,
İmam Hatipli kişilerin asla semerle işi olmayacağını söyledi.
İmam Hatipler Değerlerimizi Temsil Ediyor
İmam Hatip liselerinin milletin değerlerini temsil
eden en önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayan
Gündoğdu, “İmam Hatipli olmak, aile ile bütünleşmek
ve milleti temsil etmek anlamına gelir. Millete göbeğini
kaşıyan adam mantığı ile bakan beyaz Türklerin giydirdikleri
Batı elbisesine İHL’lilerin karşı olduğunu görenler, 28
Şubat sürecinde İHL’lerin önünü kesmek için bütün meslek
liselerine katsayı engelini uyguladılar” dedi.
28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilerin çok sıkıntı
yaşadığını kaydeden Gündoğdu, 2010 referandumuyla
Türkiye Cumhuriyeti sisteminde metafor değişikliğine
gidildiğini ifade ederek, “Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğü diye başlayan metaforda devlet
kutsaldır ve vatandaşlar onun elindedir. ‘Hem söver hem
döver hem de sever’ diyor ama hiç sevdiği görülmemiş; 10
yılda bir darbe ile haddini bildirmiş. 2010 referandumu ile
bu milletin ülkesi ve devleti bölünmez niteliğe bürünmüştür.
Yani esas olan insandır, millettir” şeklinde konuştu.
Sorunlar Ancak Dört Dörtlük Sistemle Çözülür
“Türkiye’deki eğitim ‘körü körüne itaat eden, rahat, hazır
ol, sorgulama, sus’ diye esas alınan bir eğitim sistemidir”
diyen Gündoğdu, şunları söyledi: “Bunun içerisine hayata
hazırlığa yer vermeden test ile tost arasına sıkıştıran, daha
çok test çözenin daha değerli olduğu eklenince, adam
olmanın ve ahlaklı olmanın bizim eğitim sistemimizde bir
değeri yoktur. Mesela çocuklara zorla andımızın okutulması.
Milli Güvenlik dersine üniformalı askerin gelmesi. Böyle
vatanı sevdirecekmiş. Bu sorunları ancak dört dörtlük
eğitim sistemi ile çözebiliriz.”
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STK’lar Millet Adına Mücadele Vermeli
Millet adına millete öncülük edecek kurumların
olması durumunda, o toplumun haksızlıklarla daha kolay
mücadele ettiğini belirten Gündoğdu, “12 Eylül’de sivil
toplum kuruluşlarımız olmadığı için darbe rejimi toplumun
üzerinden geçti. 28 Şubat’ta sivil toplum örgütlerimiz yeteri
kadar güçlü olmadığı için mağduriyetler yaşandı. Örgütlü
toplum Karadeniz horonu gibidir, herkes aynı ritimle aynı
yönde hareket eder, örgütsüz toplum zeybek gibidir, biri bir
yana diğeri bir yana hareket eder, örgütsüz toplumu birileri
yönetir” diye konuştu.
Başörtüsü Yasağı Zulmünü Sona Erdirdik
Sivil toplum örgütlerinin topluma yön vermede önemli
görevler üstlendiğini dile getiren Ahmet Gündoğdu,
“Memur-Sen olarak bizim şu anda 770 bin üyemiz var. Üye
sayımız 50 bin civarındayken, Kurucu Genel Başkanımız
Mehmet Akif İnan, ‘Ben Milli Eğitim Bakanı olmaktansa
Eğitim-Bir-Sen’in başkanı olmayı yeğlerim’ demişti. Onun
bu sözünde ne kadar haklı olduğunu, yaşanan süreçte
gördük. Başörtüsü zulmünün kalkması için 12 milyon 300
bin imza topladık. Daha sonra da ‘sivil itaatsizlik’ eylemi
başlattık. Bu kampanya ile fiili olarak başörtüsü zulmünü
bitirdik. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da hukuki
düzenlemesini yaparak zulme kökten son verdi” ifadelerini
kullandı.
Tezek, Patronun Ayağını Kaydırdı
Muharrem Yılmaz’ın TÜSİAD başkanlığından istifasına
ilişkin gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Gündoğdu,
“Bir tarafta Taksim’de ‘gezizekalılar’a banilik yapan bir
TÜSİAD diğer tarafta kendi fabrikalarında hakkını arayan
işçilerin önüne tezek döken bir TÜSİAD başkanı var. İstifası
hayırlı olur inşallah ama bu tezek TÜSİAD’a yapışmıştır, bir
daha kalkmaz” şeklinde konuştu.
İşçilerin haklarını alamadıkları için eylem yaptığını ifade
eden Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: “O, işçilerin
eylem yaptıkları yere hayvan dışkısını koyarak, onları
sindirmek, üzerilerinde baskı oluşturmak ve eylemine son
vermek istiyor. Allah’ın adaleti kesindir. İşte böyle işçilerin
ayağını kaydırmak için dökülen tezek, işverenin ayağını da
kaydırabiliyor. Milletin değerleriyle kavga etmeyin, sözde
yeşil sever, emek sever olmayın, bunu icraatlarınızla da
gösterin. Bunu bir ders olarak görün.”

Çocuk İşçiliği Konferansında Küresel Oyuna Dikkat Çektik

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın,
sadece mevsimlik tarımda değil, genelde çocuk işçiliğine karşı olduklarını belirterek, “Fakat soğan,
pamuk ve benzeri alanlardaki çocuk işçiliği yerine fındıktaki çocuk işçiliğinin öne çekilmesi, fındıkta dünya piyasasının yüzde 80’ini elimizde bulundurmamızdan ötürüdür.
Hollandalı iş adamının, ‘Türkiye’de fındıkta çocuk işçiliği
olduğu için Avrupalı işadamları Türkiye’yi cezalandırmayı
düşünüyor’ sözü meselenin de özüdür. Asıl gizli mesaj buradadır. Kim kime hizmet ediyor, farkında olalım” dedi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın organize ettiği “Mevsimlik Tarımda
En Kötü Biçimde Çocuk İşçiliği ile Mücadele” konferansı,
akademisyenlerin, yurt dışından gelen davetlilerin, sivil
toplum kuruluşlarının, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.
Hükümet, işveren ve işçi kuruluşlarının temsilcileri tarafından gerçekleştirilen “Üçlü Yapıda Roller ve Sorumluluklar” panelinin ardından, eğitim sendikaları ile “İşbirliği
Yöntemlerinin Harekete Geçirilmesi” panelinde, Eğitim-İş,
Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, çocuk işçiliği ve eğitim boyutuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın,
Eğitim-İş ve Eğitim-Sen temsilcilerinin, 4+4+4 yeni eğitim
sisteminin çocuk işçiliğini ve çocuk gelinleri artıracağını
iddia ederek, 4+4+4’ün ikinci 4’ünde serbestlik olması ve
zorunlu olmamasının çocuk işçiliğini, üçüncü 4’te evlenmeye müsaade edilmesinin ise çocuk gelinler gerçeğini
artıracağını belirtmeleri, Fişek Enstitüsü Vakfı adına katılan
Prof. Dr. A. Gürhan Fişek ve TİSK Temsilcisi Sibel Tuğ’un da
aynı minvalde konuşması üzerine, “Verilen bilgiler kesinlikle doğru değildir. 4+4+4’ün ikinci yarısında eğitime devam mecburidir. Üçüncü dördünde ise evlenmeye müsaade
edilmesi diye bir düzenleme söz konusu değildir. Kirli bilgi
ile insanları manipüle etmek kimseye bir şey kazandırmaz”
karşılığını verdi.
Yeni Eğitim Sistemi, 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim
Sisteminden Daha Çok Eğitime Özendiriyor
8 yılık kesintisiz eğitimle 4+4+4 yeni eğitim sistemi
arasındaki farkın, 8 yıllık kesintisiz kısmın kesintili ama zorunlu olacak şekilde sadece 4+4 şeklinde ikiye bölünmüş
olması olduğunu kaydeden Yalçın, şöyle devam etti: “Öncekinde lise kısmı zorunlu değildi. Çocuk açık liseye devam
ediyordu. Şimdi açık özendirmeyen bir mekanizma var. Çocuk liseyi de bitirmek zorunda. Nasıl oluyor da bu çocuk
işçiliğini artırıyor ve nasıl oluyor da bu durum çocuk istismarına neden oluyor, bunu anlamakta zorlanıyorum. Burada 4+4+4’ün kamuoyu gündemine geldiği süreçte, mutfak
aşamasında eksik bilgilerinden dolayı yapılan tartışmalarda kalan arkadaşların, ondan sonraki süreçte kendilerini
güncellemediklerini, kirli bilgi ile insanları yanlış yönlendirdiklerini görüyorum.”

Yeni Türkiye’den Rahatsızlık Duyuluyor
Programın başında gösterilen belgeselde, “Hollandalı
iş adamının Türkiye’de fındıkta çocuk işçiliği olduğu için
Avrupalı işadamları Türkiye’yi cezalandırmayı düşünüyor”
sözünün meselenin de özü olduğuna dikkat çeken Yalçın,
“Asıl gizli mesaj buradadır. Kim kime hizmet ediyor, farkında
olalım. Türkiye’nin gıda sektöründe dünya ile rekabet etme
noktasındaki atılımları ve fındık borsasının yüzde 80’ine
hâkim olmamızdan duyulan rahatsızlığın aynısı Kanal İstanbul, 3. Havaalanı ve diğer önemli proje olan 3. Köprü
için ortaya konmuştu. Gezi olaylarında Ankara’ya hükümetle görüşmeye giden heyet içerisinde bulunan KESK Temsilcisi İsmail Hakkı Tombul, bu üç projenin durdurulmasını
istemişti. Emek, ekmek, alın teri ve sendikal talep bunun
neresinde? Sendikalar ne yaptığının ve kime hizmet ettiğinin farkında olmalıdır. Darbecilerle oyundaşlık, yandaşlık
ve ırgatlık içinde olanlar, faiz lobisinin ve küresel aktörlerin
değil, halkın yanında olmalıdır” şeklinde konuştu.
Mülteci Kamplarındaki Dramlara Sessiz Kalanlar
Neyin Peşindeler?
Yalçın, Somali’ye, Darfur’a, Afganistan’a, Pakistan’a,
Keşmir’e gittiğini söyleyerek, şunları kaydetti: “Mülteci
kamplarında yaşanan dramı ve ekmeğe hasret insanları
gördüm. Suriye’den Türkiye’ye gelen 100 binden fazla mülteci var. Uluslararası kuruluşların duyarlılığını görmedim.
Buraları görmezden gelen uluslararası kuruluşlar, soğan
işçiliğinde yok, pamuk işçiliğinde yok, fındık işçiliğinde var.
Hollandalı işadamının sözünü hatırlatıyor ve bunu da sizin
ferasetinize bırakıyorum.”
Çocuk İşçiliğine Sonuna Kadar Karşıyız ve
Üzerimize Düşeni Yapmaya Hazırız
“Dikkat çektiğim konular, çocuk işçiliğine taraf olduğumuz anlamına gelmesin. Çocuk işçiliğine sonuna kadar karşıyız” diyen Ali Yalçın, “Bu konu Sanayi Devrimi’nden bugüne tartışılan bir konudur. Çocuk işçiliğini önlemek için yatılı
okulları önerenlere tavsiyem, çocukları aileden ayırarak yatılı okullara hapsetmek doğru değil. Ben yatılı ilköğretim
bölge okulunda okumuş biriyim. Önerim, çocukları ailelerinden ayırmadan çözüm üretmektir. Bu, gezici ve prefabrik okullarla mümkündür. Sosyal çalışmaları teşvik etmek,
bunu yapmak için ise öğretmenleri maddi olarak tatmin et-
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mek lazım. Gündüz katsayısına yüzde 10 ekleyerek hesaplanan ek ders birim ücreti ile bunları yapmak imkânsızdır.
Fonlardan yüklü miktarda para alıp öğretmenlere cüzi
miktarda ödeme yaparak, yürütülen projelerde çalıştırarak
prototip projelerle bu sorun çözülmez. Öğretmenin hakkını
verdiğiniz zaman öğretmen de hakkını verecektir. Çocuk işçiliğini önlemenin yolu eğitimden geçmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
Taraf Olmanız Adalet Anlayışınıza Halel Getirmesin
Ali Yalçın, konferansın ardından, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube’nin yeni atanan ilçe milli eğitim müdürleri
ile şube müdürleri için düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Yaptıkları çalışmalarla nitelikli eğitim yöneticilerinin
sayısının arttığını dile getiren Yalçın, “Artık siz bir adım
daha ileri atıyorsunuz. Siz bir temsil makamındasınız. Taraf
olmakla adil olmayı karıştırmamalıyız. Temsil ettiğimiz değerlerden, milletin menfaatlerinden yana taraf olmalıyız”
dedi.

İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz ise yönetimde hiçbir şey üretmeden, koltuğa bağlanarak on yıllarca görevde kalma döneminin artık sona erdiğini söyledi.

Yaz Kıyafetinde Genelge Değil

Yönetmelik Değişikliği Bekliyoruz

K

amu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin
Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 11. maddesi ve 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince 15 Mayıs 2014-15 Eylül 2014 tarihleri arasında yazlık kıyafet giyilebilmektedir. Yazlık kıyafet uygulamasında
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve
kıyafetine dair yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla mahallinde ceketsiz, uzun veya
kısa kollu gömlek ve kravatsız olarak çalışmasına müsaade
edilmektedir.
Görüldüğü üzere, yönetmelik, değiştirilemez, kutsal bir
metin değildir; çevre, iklim ve çalışma şartları gereğince 5.
maddenin meşhur kısıtlamaları dahi göz ardı edilebilmektedir. Mevsim değişikliğine, havaların ısınmasına gösterilen
hassasiyetin çalışanların özgürlüğüne gösterilmediği günümüzde, kamu personelinin beklentisi, yaz aylarında kravatsız çalışma lütfu değil, yönetmelikte yer alan sınırlamaların
kaldırılarak, saçının, sakalının, bıyığının, fularının şeklinin
yönetmelikle kendisine dayatılmamasıdır.
Tam üyelik müzakereleri yürüttüğümüz, genel sağlık,
genel ahlak ve kamu güvenliği ilkelerinin esas alındığı AB
üyesi ülkelerde kamu görevlileri herhangi bir kılık ve kıyafet
zorunluluğu ya da yasağı yoktur. Yine ülkemizde 2914 sayılı
Kanun’a tabi öğretim elemanları ile 2802 sayılı Kanun’a tabi
hâkimler, savcılar yönünden (mesleki kıyafet haricinde) bu
türden bir kılık ve kıyafet zorunluluğu ve sınırlaması bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere, farklı personel kanunlarına
tabi kamu görevlileri arasında da eşit bir uygulama bulunmamaktadır.
Eğitim-Bir-Sen olarak, nasıl ki yazlık kıyafet genelgesiyle
yılın yarısında yönetmeliğin 5. maddesi görmezden gelinebiliyorsa, aynı şekilde söz konusu sınırlamaların kaldırılarak,
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kamu görevlilerinin milletimizin değerlerine ve genel kabul
görmüş kılık ve kıyafet şekillerine uygun olmak, herkesin
bu kapsamda tercihlerine azami saygı gösterilmesi kaydıyla tercihleri doğrultusuna belirleyecekleri kılık ve kıyafetle
görevlerine gitmelerini ve görev mahallinde bulunmalarını
temin edecek bir yönetmelik değişikliğini talep ediyoruz.
Aynı serbestlik, öğrenciler yönünden de sağlanmalıdır.
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelik de, tıpkı kamu çalışanları açısından öngörüldüğü gibi, öğrenciler yönünden dayatmalar
ve sınırlamalar içermektedir. Yine kamu personeline olduğu gibi, öğrencilere de yaz dönemi kılık ve kıyafetlerinde
esneklik tanınmakta olup bu esnekliğin öğrenciler için yönetmelikteki temel ilkelere aykırı olmayacak, ahlaki ve ruhsal gelişimlerine zarar vermeyecek şekilde kılık ve kıyafet
serbestisine dönüştürülmesini sağlayacak bir yönetmelik
değişikliği yapılmalıdır.

Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu, engelli vatandaşların kadro beklediğini ifade ederek, “Engelli kardeşlerimizin işe girmesi, sadece
maddi bir ücrete kavuşma değil, manevi bir motivasyona ulaşmak
anlamına geliyor” dedi.
Memur-Sen tarafından düzenlenen “Hayatı Paylaşmak İçin
Engel Yok” programı Gençlik Parkı Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde
yapıldı. Programda konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, sözlerine, Soma’da maden ocağında çıkan yangın sonucu hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek
başladı.
Engelliler Hepimizin İmtihanı
Engelliler Komisyonu’nun, yaptığı çalışmalarla topluma engelleri anlattığını ifade eden Gündoğdu, şöyle devam etti: “Komisyonumuz, toplumun engellileri anlaması için yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkürü hak ediyor. İnsanlar, mal, can, din ve akıl
emniyeti gibi doğuştan haklarla doğarlar. Bunlar kutsal haklardır.
Cinsiyeti ve ırkı ne olursa olsun herkes bu konuda eşittir. Cenabı
Hak Kur’an-ı Kerim’de hitapta bulunurken, hitabının muhatapları
da ‘ey iman edenler veya ey insanlar’ şeklindedir. Sadece akli melekelerden yoksun insanlar bu emirlerin muhatabı değildir. Cenabı Allah’ın akıl vermediği insanlar da tamamımızın imtihanıdır
zaten. Dünyadaki en önemli sorumluluklarımızdan biri de budur.”
Asıl Sorun Basiret Engelliler
Basiret engelli olanların dünyada yaşanan zulme sessiz kaldığını belirten Gündoğdu, “Bu engellilerin dünyaya, insanlığa, demokrasiye bakışını gördüğümüzde ‘basiret engeli olanlar kimin
imtihanı’ diye sormadan edemiyoruz. Yani kendi ülkende medeniyetin, insan haklarının savunuculuğunu yap, bir balina bile karaya
vurduğunda dünyayı ayağa kaldır. Ama diktatör katil Esed çocuklara bomba yağdırsın ve ölmek üzere olan 9 yaşındaki çocuk onu
Allah’a anlatacağım diyerek aramızdan ayrılsın, bu zulme sessiz
kal, esas engel budur. Ölümü geçim kaynağı yapmak, Siyonist bakışıyla insanların ölümünden beslenmek, işte asıl engelliler bunlardır. Birleşmiş Milletler ile değil ama ‘birleşmiş yürekler’ ile bu
dünyadan insana bakış engellerini de hep beraber kaldıracağız”
şeklinde konuştu.
Engelleri Kaldırmak Devletin Görevi
Engelliler için engellerin kaldırılması gerektiğini dile getiren
Gündoğdu, engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Teknik olarak bakıldığında engellerin doğum
öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası şeklinde çeşitleri var. Burada yapılması gereken, engelleri doğuran sebepleri ortadan kaldırmaktır. Engelliye engelleri kaldırmak da bunların içinde yer almalı. Yönetici olmanın önündeki engelleri kaldırmak devlete düşüyor.
Devlet Personel Başkanımızın da bu konuda çalışması gerekiyor.
İş yerine ulaşımdaki, ibadet etmedeki engelleri kaldırmalıyız. Diğer yandan engelli olmayan birisi hacca gideceği zaman 4 bin
Euro’ya gidiyorken, engellilerimiz yanında bir refakatçi alıyor ve 8
bin Euro’ya gidiyor. Elvan başkan diyor ki, ‘kaldırımda bile engelsizler basiret engeli ile arabalarını park ettiği için yürüyemiyoruz.

Daracık imkânlarımızla hiç değilse araba alalım da bu engelleri
aşalım diyoruz, ÖTV’den kurtuluyoruz ancak KDV önümüze çıkıyor.’ Yani ben şunu anlıyorum, devlet denizde değil, bir karış suda
boğuyor.”
Konuyu Başbakan’a Sunalım
Ahmet Gündoğdu, engelli yıldız yeteneklere sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, “Sosyal devlet gereği olarak sanat ve
sporda engelli kardeşlerimize sahip çıkılmalı. 58 bin kadro var,
35 bini doldu diyor başkan. 23 bin kadro boş. En az 50 bin engelli
kardeşimiz daha iş bekliyor. En geç Temmuz’da, tamamını Başbakanımızla ben de paylaşayım. Bu kardeşlerimizin işe girmesi
sadece maddi bir ücrete kavuşma değil, manevi bir motivasyona
ulaşmayı da ifade ediyor” diye konuştu.
Her Şeyde Bizden Öndeler
Ülke kazanımları için engellilerin her daim önde olduğunu
söyleyen Gündoğdu, “Demokrasiye ve millete sahip çıkmada bizden geri kalmayıp ileri gidiyorlar. Dünya mazlumlarına sahip çıkma konusunda, Mısır, Suriye, Arakan, Myanmar, Orta Afrika ile ilgili
çalışmalarda yine bizden öndeler. Kamuda başörtüsü serbestliği için imza toplayalım dedik, gözleri cam gibi görenler basiret
engeline takıldı. İnsanlar, imza standına sırtını dönerken, engelli
kardeşlerimiz bu ülkede eşit yurttaşlığa geçeceksek bu engel ortadan kalkmalı diyerek bu kampanyaya sahip çıktılar. Çözüm sürecinde ‘kardeşliğin önündeki engeller kalkmalıdır’ projesine yine
engelli kardeşlerimiz sahip çıktı” ifadelerini kullandı.
Bakıştaki Engelleri Gidermeliyiz
Engellilerin 1 Mayıs Emek, Dayanışma, Kardeşlik ve Medeniyet
buluşmasında başı çektiğini dile getiren Gündoğdu, “Kardeşliğimizi pekiştirmek için Diyarbakır’a gittik. 19 ilden 167 otobüs gelmişti. Bu otobüslerde engelliler komisyonu başkanı ve üyeleri de
vardı, hep birlikteydik. Eğer biz bakışlardaki engelleri giderirsek,
bu imtihan meselesine sabrettiğimizde gerçekten kazanan olacağız. Ortak akıl devreye girecek. Bu nedenle, ben bu programları
önemsiyorum” dedi.
Atama Bekleyen Engelliler
Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu, hizmet konusunda farklı çalışmalar üretme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Uğurlu, “Kronik sorunların bir anda çözülmesi
mümkün değil. Sorunların çözümü sadece engellilerin, toplumun
veya devletin değil, medeniyetimizin sorumluluğundadır. Nüfusumuzun 12,9’u, yani 8 milyonu engelli kabul edilmektedir. Bunlara yeni kadrolar açmak için gerekli çalışmaları yapmak bizim ve
Memur-Sen’in görevleri arasındadır” şeklinde konuştu.
Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun da bir
konuşma yaptığı programda okunan şiirler konuklara duygu dolu
anlar yaşattı. Engelli Elif Gamze Bozo’nun, “Hayatımda bana göre
engel yok! Zaten ben engelli değilim ki! Toplum adımı engelli
koydu” sözleri uzun süre alkışlandı. Program, Genel Başkan Ahmet
Gündoğdu’nun, şiir okuyan öğrenciye plaket vermesiyle sona erdi.
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‘Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında
Sendikal Sorumluluğumuz’ Çalıştayını Gerçekleştirdik

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, eğitim hizmet kolunun genel
yetkili sendikası ve 300 binlere yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak,
Türkiye’nin gençlik ve gelecek inşasında üzerlerine düşeni
yapmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, “Ortak değerlerimizden hareketle, kadim medeniyetimizin yeniden ihyasını ve inşasını tarihin bize yüklediği sorumluluk
bilinciyle, ülkemizin gelecek vaat eden potansiyelini, özellikle gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve harekete geçirmek noktasında eğitimli ve eğitimci bir teşkilat
olarak kısa, orta ve uzun vadede yapmamız gerekenler olduğuna inanıyoruz. Bu çalıştayımızda bunun yol haritasını
belirlemek istiyoruz” dedi.
Eğitim-Bir-Sen, “Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz” çalıştayını Bolu’da gerçekleştirdi. Konunun uzmanı akademisyen, Gazetece-Yazar,
eğitimci ve Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen Genel Merkez danışmanlarının katıldığı çalıştay, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Teyfik Yağcı’nın selamlama konuşmasıyla
başladı.
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun açılış konuşmasıyla devam eden çalıştayda katılımcılar, ‘bilinçli veli ve aile’,
‘yönlendirici ve ilham veren öğretmen’, ‘sendikal sorumluluklarımız’, ‘lider öğretmen’, ‘gençlik ve ahlak’, ‘çağın kargaşası içinde ümmetin gençliği’, ‘din ve gençlik’ konularında
değerlendirmelerde bulundu.
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Erdinç Yazıcı’nın yaptığı çalıştayın açılışında, sendika olarak, gençlik ve gelecek konusunda yapmayı tasarladıkları çalışmalara ilişkin görüşlerini
açıklayan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, konuşmasına,
Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilere
Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyerek
başladı.
Bir buçuk yıl önce Genç Memur-Sen’i kurduklarını hatırlatan Gündoğdu, “Gençlikle ilgili yaptığımız araştırma, kaygı
verici bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu ve gençliğe
ilişkin yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın olduğunu
ortaya koydu” dedi.

28 Eğitim-Bir-Sen Haziran 2014

Sayı: 72

21. yüzyılın başlarında dünya ile birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşen ülkemizin, bir taraftan
bu dönüşümü içselleştirirken diğer taraftan küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlarla baş etme mücadelesi verdiğini
kaydeden Gündoğdu, şöyle devam etti:
“Yaşanmakta olan bu süreç, insanlığa sunduğu yeni bilimsel ve teknolojik imkânlar kadar, sosyal, kültürel, politik
ve iktisadi adaletsizlikler temelinde çözümü güç yeni sorunları da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların çözümünde demografik potansiyeli avantaja dönüştürmek tarihi bir öneme sahiptir. Özellikle nüfusunun yarısını gençlerin oluşturduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için genç nüfusun
nitelikli ve kaliteli eğitim alması, hem kamu alanında hem
de özel sektörde istihdam edilme sorunlarının çözümünde
büyük Türkiye idealinin gerçekleşmesinde önemli oranda
katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, kendini özgürce ifade
edebilen, okuyan, düşünen, sorgulayan, eleştiri ve özeleştiri
yapabilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüven sahibi, toplumsal aidiyet duygusu ve empati yeteneği yüksek,
üretken, katılımcı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek
seviyede donanımlı bir gençliğe sahip olmak bir ülkenin
geleceğe güvenle bakmasını sağlayan en önemli güçtür.”
Lider Öğretmene İhtiyacımız Var
Medeniyet ve kültür değerlerine bağlı, küresel rekabete
açık bir gençlik yetiştirilmesi noktasında sivil toplum kuruluşlarına ve sendikalara da büyük sorumluluk düştüğünü
vurgulayan Gündoğdu, “Memur-Sen olarak, Genç MemurSen’i kurup erdemli bir gençliğin yetişmesi için oluşturduğumuz bu zemin aynı zamanda tecrübe paylaşımlarının
yapıldığı, sorun çözme yeteneklerinin geliştirildiği bir ortam haline gelmiştir. Hayalimiz ve hedefimiz; tarihle bağı
olan, tarih okuyan, tarih yapan, tarih yazan, tarihin tekerrür
etmemesi için tarihe yön veren bir gençliktir. Medeniyet ve
kültürümüzü miras olarak gören, bu mirasa sahip çıkan ve
geliştiren gençliktir. Girişimci, yenilikçi, üretken, AR-GE yapabilen ve iş ahlakı olan bir gençlik milletimizin beklediği
bir gençliktir. Bizler böyle bir gençlik için elimizden geleni
yapmanın gayreti içinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gündoğdu, Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında
eğitim sorununun geldiğini, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak bir müfredatın hazırlanmasının şart olduğunu kaydederek, lider öğretmene, toplumun değerlerini, medeniyet
davamızı iyi bilen ve bunu anlatacak öğretmenlere ihtiyaç
olduğunu söyledi.
Çağın Neslini Yetiştirmeliyiz
Öğrencilere farkındalık oluşturmanın, bilinçli veli profili oluşturmanın, çağın neslini, Kur’an neslini yetiştirmenin
gerekliliğine dikkat çeken Gündoğdu, “Bizler bunu başaramazsak, gençliğin içinde bulunduğu sorunları çözecek reçeteler ortaya koymazsak, geleceğimiz ellerimizin arasından kayıp gidecek. Bundan sonra x, y gençliği olacak, bu da,
çözümü zor bir sorun olur” şeklinde konuştu.
Öğretmenlerin üstleneceği liderlik rolü adına, gençlerin farklı ve farkında olacakları yeni bir kimlik fidanlığının
yeşertilmesi bakımında, geleceğe umutla bakabilecek; gayretli, fedakâr ve medeniyet tasavvuruna sahip velilere olan
ihtiyaç açısından uygulamaları gereken stratejilerin, hedeflerine uygun hareket tarzı ve faaliyetlerin neler olması,
neyi, nerede ve nasıl hayata geçirmeleri gerektiği konusunda görüş ve önerilerin konuşulacağı, tartışılacağı bir zemin
oluşturmayı amaçladıklarını belirten Gündoğdu, “Böyle bir
zeminde sizleri de görmek, dinlemek ve yol haritamıza katkı sağlamanızı istiyoruz” diye konuştu.
Gündoğdu, ötekileştirmeden, medeniyet değerlerimizden kopmadan, kategorize eden anlayıştan uzak bir tutum
içerisinde olunması gerektiğini sözlerine ekledi.
Çamlıca: Gençlere Dokunmayı Bilirsek, Gerisi Kolaydır
Gündoğdu’nun konuşmasının ardından “Bilinçli Veli ve Aile” başlıklı
bir tebliğ sunan Eğitimci-Yazar Sait
Çamlıca, eğitimin problemlerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek,
şöyle konuştu: “Sürekli gelişme ve
ilerlemeler olmaktadır. İlk defa babalar teknolojiyi oğullarından öğreniyorlar. Onun için gençleri anlamaya
çalışmalıyız. 20 yıl önce, eğitim, dışarıdaki çocuğu içeriye olmaktı, şimdi ise içerideki çocuğu dışarıya çıkarmaktır. Aslında sorun
gençlerde değildir. Anne-babalar eğitime dahil edilmelidir.
Gençlere dokunmayı bilirsek, gerisi kolaydır.”
Çamlıca, öğretmenler odasında kütüphane olmamasının
utanç verici olduğunu dile getirerek, “Bu konuda bir kampanya başlatılmalıdır. Kütüphanesi olmayan öğretmenler
odası kalmasın” ifadelerini kullandı.
Acat: Ahlaki Lider, Adanmış Ruha
Sahip Öğretmendir
Prof. Dr. Bahattin Acat, “Yönlendirici ve İlham Veren Öğretmen” konulu
bir sunum yaptı. Öğretmenden önce
“Nasıl bir İnsan” sorusuna cevap verilmesi gerektiğini söyleyen Acat, “Eğitim, insan olarak bize bahşedilenleri

kullanabilmek adına bir değişimdir. Okul öğrenmeleri, bir
toz tabakası gibidir. Duvara toslandığında gerçek ortaya
çıkar. Yüzeysel öğrenmeler, erdemli insan yetiştirmenin
önünde bir engeldir. Öğretmen nasıl olmalı? Örnek bir
yaşam, ilişkilerinde duyarlılık, yüksek düzeyde iş disiplini.
Kâmil insan için böyle bir öğretmene ihtiyaç var. Ahlaki lider, adanmış ruha sahip öğretmendir” dedi.
Turan: Modern Okul, İnsan Yaşamını Bir Bütün Olarak
Kavramaktan ve Ahenkleştirmekten Uzaktır
Prof. Dr. Selahattin Turan, “Okulu
Yeniden Kurmak İçin Lider Öğretmen”
başlıklı sunumunda, okulları, bütün
yetenekleri teşvik edecek şekilde kurmak gerektiğini vurgulayarak, şunları
söyledi:
“Değişimleri, eğitim sistemine
doğru bir şekilde uyarlayabilmeliyiz. Modern okul, insan yaşamını bir
bütün olarak kavramaktan ve ahenkleştirmekten uzaktır. Her çocuk üstün olarak doğar. Onları
sıralamak, sıraya dizmek ve yaftalamak eğitimsel ahlaksızlıktır. Eğitimin hedefleriyle okulların amaçları birbiriyle
karıştırılmaktadır. Devlet okulunun zayıflaması, Türkiye’nin
zayıflamasıdır. Gençler ile yetişkinlerin dünyası giderek birbirinden uzaklaşmaktadır. Yoğun bir bireyselcilik var.”
Turan, Türkiye’de öğrencilerin meslek lisesi aracılığıyla
bir sınıflamaya tabi tutulduğunu belirterek, insanları ekonomik sınıflara ayırmayı doğru bulmadığını, her öğrencinin
iyi bir eğitimi hak ettiğini kaydetti.
Kaplan: İki Temel Sorun Var: Dilin Yitirilmesi,
Yerin Yitirilmesi
Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan ise,
“Çağın Kargaşası İçinde Ümmetin
Gençliği-Evrensel Sorumluluk” konusunda bir konuşma yaptı. Türkiye’de
bir yörüngesizlik sorunu olduğunu,
bunun da, aslında sadece eğitimle
ilgili olmadığını, gelip medeniyet sorununa dayandığını ifade eden Kaplan, şöyle devam etti: “Tam anlamıyla
bağımsız değiliz, Batılıların ürettikleri
bir dünyada yaşıyoruz. Eğitimi, kültür dünyasından, dolayısıyla medyadan bağımsız düşünemeyiz. Eğitimde, varoluş
anlamında bir gençlik tipolojisi sunulacaksa, kısa, orta ve
uzun vadeli projeler ortaya koymalıyız. Hayalleri olmayan
toplumlar başkalarının hayallerinde boğulup gitmekten
kurtulamazlar.”
“İlim, irfan ve kültür konusunda bir fetret dönemi yaşıyoruz” diyen Kaplan, “Türkiye’de hiçbir zaman Batı düşüncesi
hâkim olmadı, sadece Batı hayranlığı var. Çağın körleşmesi,
semantik bir intihar durumu ile karşı karşıyayız. Bugün bütün insanlığın birikimine ulaşabilecek durumdayız ama hiçbirini anlayabilecek durumda değiliz. İki temel sorun var:
Dilin yitirilmesi, yerin yitirilmesi. Dilini yitiren toplumların
yerlerini bulmaları, yerlerini yitirenlerin yönlerini bulmaları
mümkün değildir. Biz şu anda dilsiz ve yersiziz. Dil, aklın ve
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ruhun aynasıdır. Medeniyet fikrini, ilim, irfan ve kültür sütunu üzerine temellendirebiliriz” şeklinde konuştu.
İnsanlığın en temel sorununun çağ sorunu olduğunu
vurgulayan Yusuf Kaplan, tek bir çağa, tek bir çağın ürettiği,
bütün farklı duyarlıkları, algılama ve düşünme biçimlerini
yok eden küre ölçeğinde hükmünü icra eden küresel bir
‘ağ’a mahkûm olması durumunun, üç temel varoluşsal sorun ürettiğini, bunların yersizleşme, zihinsizleşme ve dilsizleşme olduğunun altını çizdi.
Çağrı, çağını kurabilen, her türlü saldırıya direnebilen,
her türlü saldırıyı püskürtebilen muhkem bir ‘yer’e sahipse,
o çağrının varlığından söz edilebileceğini kaydeden Kaplan,
‘Çağ’ını kuramayan bir çağrı’nın varlığından söz edilemeyeceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “İnsanın durduğu
muhkem bir yer varsa, işte o zaman konuşabilir, olup bitenleri de, önünü de görebilir. Yerini yitiren insanın konuşma,
görme ve idrak etme melekelerini yitirmesi de mukadderdir. Konuşamayan insanın dili de, konuşacağı ve konuşlanacağı bir ‘yer’i de yok demektir. Durduğunuz yer, gördüğünüz

şeyi belirler çünkü. Çağın ağlarından ve bağlarından, bağlamlarından ve kavramlarından kurtulabilmenin tek yolu,
ümmîleşmektir. Ümmileşmek, bu dünyadan el etek çekmek
değil, çağı iyi tanıyarak, çağla aramıza mesafe koyabilmek
ve sonra da çağı tanımadığımızı ilan edebileceğimiz emin
bir ‘yer’e ulaşabilmek ve emaneti, paçavraya çevirmekten
ve çağın ağlarına -bağlamlarına ve zihnine, kavramlarına
ve diline- hapsetmekten kurtulmamızı sağlayacak arınmış
bir zihne ve kurucu bir dile kavuşabilmek demektir. Bunun
yolu da, hayatın tam ortasına gönderilen ve çağına müdahale eden Peygamber Efendimiz (SAV) gibi, ‘çağ’ı iyi tanıyarak çağı aşabilecek bir ‘yer’e, zihne ve ‘dil’e sahip olmaktan
geçer.”
Çalıştayda, Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı “Sendikal
Sorumluluğumuz”, Doç. Dr. Musa Kazım Arıcan “Gençli ve
Ahlak”, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün “Din ve Gençlik” konularında birer sunum yaptılar.
Sunumlar üzerine müzakerelerin yapıldığı çalıştay iki
gün sürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ile
Müsteşar Özçelik’e Ziyaret

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı ziyaret etti.

Gündoğdu, Kılıç’ın bakanlık görevine gelmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.
Gündoğdu, Bakan Kılıç’a, Memur-Sen tarafından hazırlanan “Türkiye Gençlik Profili” araştırmasını da sundu.
Bakan Çağatay Kılıç ise, Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, “Ülkemiz için başarılı ve
hayırlı çalışmalarınıza devam etmenizi temenni ediyorum”
dedi.
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik’i de makamında ziyaret
ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müsteşar Faruk Özçelik, Memur-Sen’in, kendileri için çok özel ve
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anlamlı bir yeri olan Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı
olarak, ülke ve dünya meselelerinde söyleyecek sözü olan
Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.
Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet
Özer ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin de hazır bulundu.

Kaos Çıkarmak İsteyenlerin Oyunlarını Bozarız
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Teyfik Yağcı, “Sendikayı
ve sendikacıyı değersizleştirmek
için elinden geleni yapanların niyeti ülkede kaos çıkarmaktır ama
biz o oyunları bozarız” dedi.
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi,
üniversite çalışanı üyelerle istişare toplantısında buluştu. Şube
Başkanı Aydın Kalkan ve Yönetim
Kurulu üyeleri, Erciyes Üniversitesi Temsilcisi Mehmet Akgün,
ilçe temsilcileri, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi çalışanı üyelerin katıldığı
toplantıda konuşan Teyfik Yağcı, üniversitede çalıştığı yıllarda
bazı haksızlıklara maruz kaldığını belirterek, “Mesai saatinde
üniversitenin kütüphanesinden aldığım bir kitabı okuduğum
için hakkımda soruşturma açıldı ve 1/30 oranında maaş kesimi
cezası ile tecziye edildim. Bu hadiseyi yaşadığım zamanlar sendikacılık bizim için yabancı bir kavram ve alandı. Biz bu alanı
hep başkalarına ait bir alan olarak görürdük. Fakat uğradığımız
haksızlıklar ve şahit olduğumuz hukuksuzluklardan sonra sendikacılık alanına biz de girdik” şeklinde konuştu.
Sendikacılığın el ele ve kol kola verilerek mücadele edilmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayan Yağcı, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Sendikacılık tek başına ya da birkaç kişinin yürütebileceği bir alan değildir. Dertleri, sıkıntıları ve problemleri
çalışanların sorunlarını çözmek değil de memlekette kaos çıkarmak olanlar, 1 Mayıs’ta yine ortalığı karıştırmaya çalışmaktadırlar. Onlar da artık bu alanda yalnız olmadıklarını anlamalıdırlar. Artık alanda bizim de olduğumuzu kabul etmek zorundadırlar. Bizim derdimiz çalışanların sorunlarını çözmek olduğu
için, 1 Mayıs’ta herhangi bir alan şartı ileri sürmüyoruz. Geçen
yıl Çanakkale’de 1 Mayıs’ı gerçekleştirmiştik, bu sene ise çözüm
sürecine katkımız olsun istedik ve Diyarbakır’ı tercih ettik.”
Eğitim alanında önemli değişikliklerin gerçekleşmesini
sağladıklarını kaydeden Teyfik Yağcı, “Büyük başarıların altına
imza attık. Mesela, 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasının kaldırılması için var gücümüzle çalıştık. Bunun için önerilerimizi
sunduk ve meseleyi çözdük. Bir şeye itiraz ediyorsanız, alternatifini de sunmalısınız. Kamuda serbest kıyafet talebinde bulunduk ve düzenlediğimiz ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyasında 12 milyon 300 bin imza topladık. Bunun sonucunda
kamuda kılık kıyafet serbest oldu. Güçlü ve etkili bir sendika
olduğumuzu ispatladık. Yine sizlerin de bildiği gibi, okullarda
Milli Güvenlik Dersi diye bir ders vardı. Bu ders, okul çalışanlarının ve öğrencilerin fişlenmesi maksadıyla kullanılan bir dersti. Çalışmalarımız sonucunda askeri vesayetin ürünü olan bu
ders de kaldırılarak, ülkemizin hür düşünceli ve özgür iradeli
bireyler yetiştirmesinin önündeki engellerden biri daha tarih
oldu. İşte örgütlü ve teşkilatlı olmanın önemi burada karşımıza
çıkmaktadır. Ancak üniversiteler, örgütlenme konusunda en çok
zorlandığımız alanlardır. Çünkü üniversiteler hâlâ vesayetin ve
bürokrasinin kontrolünde olan yerlerdir. Maalesef bu yüzden
sendikalar olarak üniversitelerde örgütlenme konusunda sıkıntı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.
Sendikacılık yapmanın ‘gözü karalık’ yapmak olduğunu dile
getiren Yağcı, “Eğer biz bu gözü karalığı yapmasaydık, üniver-

site çalışanlarının mağduriyeti daha fazla olacaktı. Çok şükür
yaptığımız çalışmalar neticesinde üniversite çalışanlarına yapılan hak mağduriyetlerini önledik ve önlemeye devam ediyoruz”
dedi.
Sorunları Tespit Etmekle Kalmıyor, Çözüm Yolları da
Üretiyoruz
Üniversitelerdeki en büyük sorunların başında YÖK
Kanunu’nun geldiğine dikkat çeken Yağcı, şunları söyledi: “Bu
kanunun mutlaka değişmesi gerekmektedir. Çünkü şu andaki anlayışla modern ve muasır bir Türkiye oluşturmak, bilimsel çalışmalar yapmak, dünya ile rekabet ve yarış yapabilmek
mümkün değildir. Biz, YÖK Kanunu ile alakalı görüşlerimizi
hazırlayıp bizzat YÖK başkanı ile paylaştık. Bizim hazırladığımız bir çalışma vardır. Yani biz sürekli olarak sadece sorunları
tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda çözüm yolları da üretiyoruz. Özellikle öğretim elemanlarının en büyük mağduriyeti
olan ücretler konusunda çalışmalar yapıp YÖK ile görüştük. Biz
öğretim elemanlarının ücret kayıplarının önlenmesi için 729
TL’lik bir artışın maaşlara yansıtılmasını istiyoruz. Bunu hükümete de ilettik. 17 Aralık darbe girişimi bu süreci kesintiye uğratsa da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Türkiye
Buluşması’nda Memur-Sen’in taleplerinin yerine getirilmesi
için talimat verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda
büyük bir müjdenin açıklanmasını bekliyoruz.”
Yağcı, sendika olarak, çalışanların hak ve hukuklarını korumanın yanında medeniyet değerlerimizi yeniden inşa etmek
gibi başka çalışma alanlarının da bulunduğunu vurgulayarak,
bu yüzden çalışmalarını çok geniş bir yelpazede sürdürdüklerini ifade etti.
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, memur
sendikacılığının ülkemizde henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, “Özellikle üniversite çalışanları arasında sendika üyesi oranı çok düşüktür. Bu alanda gelişmek için yoğun bir
çaba sarf etmekteyiz. 15 Mayıs mutabakatına kadar üye sayımızı artırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz”
diye konuştu.
Eğitim-Bir-Sen Erciyes Üniversitesi Temsilcisi Mehmet Akgün, üniversitede yaptıkları çalışmalar sonucunda hızla güçlendiklerini, yakında şubeleşerek daha güçlü bir mücadele
ruhu oluşturacaklarını kaydetti.
Üniversite Kadınlar Komisyonu Başkanı Saadet Çakır ise,
kadın çalışanların sayısının kamu kurumlarında hızla arttığını
dile getirerek, şöyle konuştu: “Kamuda çalışan kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkta ve serbest kıyafette sendikamızın büyük
katkısı olmuştur. Kadın çalışanların sendikalara daha fazla üye
olması ve faaliyetlere daha çok katılması gerekmektedir.”
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Vesayetin Paraleline de Dikeyine de
Yatayına da Karşıyız

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Dün nasıl vesayete karşı çıktıysak, bugün de vesayetin her çeşidine; paraleline
de dikeyine de yatayına da karşıyız” dedi.
Eğitim-Bir-Sen 7. Türkiye Buluşması, şube yönetimleri ve
ilçe temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu,
Türkiye’nin içinden geçtiği ve vesayetin hâkim kılınmaya
çalışıldığı süreçte, paranın veya özlük haklarının hesabını
yapmanın doğru olmayacağını ifade ederek, “Kuruş değil,
duruş sendikacılığı yapmalıyız. Ücret sendikacılığı bizim
için araçtır; amaç, medeniyet davamıza, insanlık davasına,
insana, millete, mazlum halklara yardım etmektir. İnsan
onuruna yakışır ücret mücadelesi de asli görevimizdir” şeklinde konuştu.
İnsan Onuruna Yaraşır Bir Ücret Almanın Mücadelesini
Veriyoruz
Son toplu sözleşmeye otururken, insan onuruna yaraşır
bir ücret almanın mücadelesini verdiklerini belirten Gündoğdu, 2014 yılı maaş zammının taban aylığa yapılan brüt
175, net 123 TL tutarındaki taban aylık üzerinden gerçekleşmesinin kamu görevlilerinin yüzde 90’a, emekli kamu
görevlilerinin ise yüzde 95’e yakın bölümü açısından kapsamlı ve daha fazla getiri ürettiğini dile getirerek, şunları
söyledi:
“175 TL taban aylık zammı, her kamu görevlisi için devletin kasasından her ay 210 TL çıkması demektir. Bir başka
ifadeyle, taban aylık zammı, kamu maliyesi bütçesinden
kamu görevlileri için daha fazla pay ayrılmasına sebep
olmuştur. Taban aylık zammı sayesinde, aralarında emekli eğitim çalışanlarının da yer aldığı emekli kamu görevlilerinin maaşları net 146 TL artmış, emekli olacak kamu
görevlilerine ödenecek emekli ikramiyesinde de 1 Ocak
2014’ten geçerli olmak üzere 5.250 TL artış gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, 666 sayılı KHK ile ek ödemelere yapılan ar-
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tışta unutulan ve ek ödeme alamayan öğretmenlerimiz için,
özel olduklarını hissettirecek biçimde 75+75 TL olmak üzere 2014 yılında 150 TL özel hizmet tazminatı zammı aldık.
Öğretmenler için elde ettiğimiz ve Ocak 2014’te 75 TL’lik
ve Temmuz 2014’teki 75 TL’lik özel hizmet tazminatı artışı
ile taban aylık zammı birlikte değerlendirildiğinde, bu, 2014
yılında öğretmenlerimizin maaşında toplamda net 273 TL,
brüt 325 (175+150) TL artış demektir. Bu kazanımlarla birlikte, 666 sayılı KHK mağduriyetinin başladığı günden itibaren dile getirdiğimiz ‘ek ödemeyi söke söke alacağız’ vaadimizi bihakkın yerine getirmiş olduk.”
Toplu sözleşmede eğitim çalışanları ile ilgili kazanımlarının bunlarla sınırlı olmadığını kaydeden Gündoğdu, şöyle
devam etti:
“Eğitim kurumu müdür ve müdür başyardımcılarının zorunlu ders görevlerinin 6 saatten 2 saate indirilmesi, 740
TL’lik öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 2014’te 850 TL,
2015’te 950 TL’ye çıkarılması, 4/C kapsamındaki eğitim çalışanlarına aile yardımı alanlar için yüzde 50’ye yaklaşan
ücret artışı, 4/C kapsamındaki bekâr kamu görevlileri için
brüt 350, net 253 TL artışı, nöbet ücreti ödenen öğretmenlerin kapsamının genişletilmesi, başta sağlık meslek liseleri olmak üzere okul ve branşları sayılmadığı için ilave
eğitim-öğretim tazminatı konusunda mağdur olan eğitim
çalışanları için çalışma yapılması, farklı kurumlar tarafından
yapılan sınavlarda ödenen sınav ücretlerindeki adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme yapılması gibi kazanımları da bu toplu sözleşmeyle sağladık.”
Bundan Sonraki Mücadele Alanlarımız
Bundan sonraki mücadele alanlarıyla ilgili bilgi veren
Ahmet Gündoğdu, “Özlük hakları boyutuyla akademisyenlere zam, ek ders adaletsizliğini giderme, nöbet görevi için
ücret ödenmesi ve ek ders ücretine zam, genel idare hizmetleri sınıfı ile yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının
görev tanımlarını içerecek yönetmelik, öğrencilere ve erkek

memurlara uygulanan kılık kıyafet dayatmasına son verilmesi, karma eğitim mecburiyetine son verilmesi ve 4/C’liye
kadro verilmesi, disiplin affı, 2005 yılından sonra göreve
başlayanlara bir derece verilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süre sınırlamasının kaldırılması gibi konularda mücadelemize devam edeceğiz” diye
konuştu.
MEB’de Çözüm Bekleyen Sorunlar Zamana Yayılacak
Sorunlar Değildir
Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda çözüm bekleyen
sorunların zamana yayılmayacak kadar önemli olduğunu
kaydederek, öğrencilerin kılık-kıyafetlerine ilişkin yönetmeliklerde kanunlara aykırı hükümlerin bulunduğunu, bakanlığın söz konusu yönetmelikleri kanunlara uyumlu hale
getirmesi çağrısında bulundu.
Konuşmasında, karma eğitim konusuna da değinen Ahmet Gündoğdu, karma eğitim mecburiyetinin antidemokratik bir uygulama olduğunu söyleyerek, karma okulların yanında isteyen anne ve babalar için karma olmayan kız ve
erkek liselerinin açılmasını istedi.
Öğretim Elemanlarının Ücretinde İyileştirme
Bir An Evvel Yapılmalıdır
Öğretim elemanlarının mali haklarının iyileştirilmesinin öncelenmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “Toplu
sözleşme masasında öğretim elemanlarının maaşlarındaki adaletsizlikle ilgili kapsamlı çalışma başlatılması kararı
alınması, akademik personelin ücret mağduriyetinin toplu
sözleşme aracılığıyla hükümet tarafından kabul edilmesi
demektir. Ancak akademisyenlerin maaş ve ücretleri, öğretim görevlisi-öğretim üyesi, 20 yıllık ve daha uzun süreli
üniversiteler ile yeni kurulmuş üniversiteler ve henüz yirmi
yılını tamamlamış üniversitelerde görev yapanlar için mücadele verdik, kazandık. Akademik personel arasında geliştirme ödeneği, kapsamlı gelir farklılıkları, YÖK Kanunu değişiklik çalışması kapsamında akademik personele yönelik
yeni ücret ve gelir kalemlerinin ortaya çıkacak olması gibi
birçok parametreyi barındırması nedeniyle daha kapsamlı
ve daha nitel bir çalışmayı gerektirdiği tartışmasızdır. Toplu
sözleşme masasına taşıdığımız, sonrasında Yükseköğretim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ile yaptığımız
ortak basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Kamu
Personeli Danışma Kurulu’nda çözümünü istediğimiz ve son

olarak Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmede
gündeme getirdiğimiz akademik personelin mali haklarına
ilişkin iyileştirme bir an önce hayata geçirilmelidir. Seçimler
nedeniyle ülke asıl gündeminden uzaklaşmıştı. Herkes konuştu, artık çözüme yönelik somut adımlar atılmalıdır” dedi.
Gündoğdu, akademik personelin maaş mağduriyetinin
giderilmesi yönündeki çabalarının, kararlı mücadeleleri sonucu kazanıma dönüşeceğine inandıklarını ifade etti.
Sorun Değil Çözüm Üretiyoruz
Sorun değil, çözüm üreten bir sendika olduklarını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: “Eğitim-Bir-Sen’in yetkili
sendika sıfatıyla oturduğu iki toplu sözleşme masasındaki
kararlı duruşu ve son toplu sözleşmedeki performansı, bundan önceki süreçte yetkili olan iki sendikanın eğitim çalışanları adına kazanım üretme konusundaki yetersizliğini de
tescillemiştir. Kazanım hanesinde koca birer sıfırın bulunduğu bu iki sendikanın, Eğitim-Bir-Sen’in her seferinde yeni
kazanımlar üretmek suretiyle toplu sözleşmeyi kazanımlar serisi haline getirmesini alkışlamayacaklarını biliyoruz.
2014-2015 yıllarını kapsayan hizmet kolu toplu sözleşmesini ‘başarısız’ olarak göstermek ve karalamak için bu kadar
enerji harcamaları bizi yanıltmamıştır. Keşke, bizi ve toplu
sözleşmeyi karalamak için kafa yoracaklarına eğitim çalışanlarına kazanım üretmek için çaba harcasalardı.”
4/C’lilere Kadroda Israrcıyız
Kamuda farklı istihdam biçimlerine karşı olduklarını
ifade eden Gündoğdu, “Mali durumlarını ve sosyal haklarını iyileştirdiğimiz, toplu sözleşmede ve KPDK’da gündeme
getirdiğimiz 4/C’lilere kadro konusu artık çözüme kavuşturulmalıdır” şeklinde konuştu.
Milli ve Manevi Değerlere Sahip Bir Gençlik
Yetiştirmeliyiz
Yeni hedeflerinin, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’i daha
da büyütmek, eğitimin kalitesini artırmak, tam demokrasiye
geçmek, milli ve manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirmek olduğunu dile getiren Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Türkiye’nin gençlik ve gelecek inşasında sendikal sorumluluğumuz ana başlığımızdır. Bu sendikal sorumluluğumuzda önce öğretmenimizin idealizmini artırmamız, ondan
sonra bu ülkenin geleceğini inşa etmeyi, gençliği eğiterek
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Batı medeniyetinin, dijital dünyanın, sanal âlemin gençlerimize dayattığı x, y, z kuşağı yerine medeniyet kuşağını yetiştirmemiz lazım.”

yatırım yapmakta gören arkadaşlarımızla yol almamız lazım. Öğretmenlerin bu idealizme kavuşması için seferlik
ilan etmeliyiz. Dünyada olup bitenlerin farkında olan, milli
ve manevi değerlere sahip, demokrat bir gençlik yetiştirmek
için gayret sarf etmeliyiz. Anne ve babaların evrensel değerler doğrultusunda ‘dindar’ yetiştirme hakkını kullanarak
bu ülkeye yeni liderler yetiştirme arzusunu gerçekleştirecek
olan da biziz. Bu, ancak dönüştürücü din ve değerler eğitimi
ile olabilir. Gençlerimizi alkole ve uyuşturucuya düştükten
sonra ‘nasıl tedavi edebiliriz’ değil, kötülüğe giden yolu başından tıkayarak onları maddi ve manevi kalkınmanın içerisinde bu ülkeye kazandırabiliriz. Çağın insanını ve Kur’an’ın
Müslümanı’nı yetiştirmemiz lazım. Gençlik araştırması yaptırdık. Alkol kullananların oranı yüzde 30’ları bulmuş. Gençlere, ‘idealiniz nedir’ diye sorulduğunda, ‘refah içerisinde
yaşamak’ cevabını veriyorlar. Teknolojik okuryazarlığa, sanal
âleme gösterdiği ilgiyi manevi değerlere göstermiyorsa, bu
çarpık eğitim sistemini yeniden sorgulamamız lazım. Test
ile tost arasına sıkıştırdığımız çocukları değerler eğitimi ile
buluşturmalı, daha çok neti olan değil, ahlaklı olan, erdemli olan, insana önem veren ve hayata hazırlayan bir sistem
geliştirmeli ve bilinçli bir veli eğitimini gerçekleştirmeliyiz.
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Özlük Hakları ve Özgürlüklerden Yana Taraf Olduk
Gezi olaylarına ve 17 Aralık küresel operasyonuna karşı
çıktıklarını kaydeden Gündoğdu, “Özlük hakları ve özgürlüklerden yana taraf olduk. Dershaneler söz konusu olduğunda, bu işin zorla kapatma ile değil, devletin iyi bir eğitim
sistemi ile bunun kendiliğinden kalkacağını savunmuştuk.
Ancak ilerleyen süreçte işin rengi birden değişti, özel hayatı ilgilendiren tapeler ortaya çıktı. Arkadaşlarım bana
‘başkanım sizi de dinlemişler’ dediler. Ben de onlara, ‘hayır,
beni dinlemiş olsalardı, İsrail’e terörist devlet dediğimi bilirlerdi. Beni dinlemiş olsalardı, başörtüsü Allah’ın emridir
dediğimi bilirlerdi. Beni dinlemiş olsalardı, Mavi Marmara
Memur-Sen’in gemisidir, duruşudur dediğimi bilirlerdi. Beni
dinlemek yerine Allahu Teala’yı dinlemiş olsalardı, anne ve
babanın odasına bile izinsiz girilmeyeceğini bilirlerdi’” ifadelerini kullandı.
“Rüşveti alan da, veren de melundur. Şehitlere bile kul
hakkı ile huzuruma gelmeyin diyen medeniyetimizde yetimin hakkına göz dikenlerin yeri yoktur” diyen Gündoğdu,
sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün taraf olma zamanı. Tarafız, vesayet karşısında bedel ödeyen Adnan Menderes’in, Turgut Özal’ın, Necmettin Erbakan’ın ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun
hatıralarına sahip çıkmak için. Ortak kazanımlarımız için
tarafız. Kuran, Siyer, Temel Dini Bilgiler gibi derslerin bu eğitim sistemine girmesine öncülük eden, bunları Milli Eğitim
Şurası’nın gündemine getiren Eğitim-Bir-Sen’dir, uygulayıcısı başbakandır. İş güvencemize dokundurtmadan aldığımız
toplu sözleşme hakkı, sahip çıkmamız gereken bir kazanımdır. Başörtüsü özgürlüğünün fiili olarak öncüsü Eğitim-BirSen’dir, Memur-Sen’dir, hukuken de hükümettir. Çözüm sürecinin sahibi devlet, baş aktörü Memur-Sen’dir. Biz faşizme
karşı koyduk. Çözüm sürecinin başarıya ulaşmış hali EğitimBir-Sen’dir.”
Konuşmanın
ardından,
‘Eğitim-Bir-Sen
Güfte
Yarışması’nda dereceye girenlere plaket ve ödülleri takdim
edildi. Toplantı, Ömer Karaoğlu’nun konseriyle sona erdi.

Okul Yöneticiliğinde Yazılı Sınav
Uygulamasının Anlamı Kalmamıştır

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan
Çakırcı, Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yasasında
yapılan son değişiklikle, yazılı sınavla yönetici
ataması yapılmasının neredeyse imkânsız hale getirildiğini ifade ederek, “Kanun değişikliği, dört yıllığına görevlendirme yapıldığı için, okul yöneticiliğinde yazılı sınav uygulamasını anlamsız hale getirmiştir” dedi.
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Sultanbeyli Temsilciliği’nin düzenlediği kurum yöneticileri ve genişletilmiş işyeri
temsilcileri istişare toplantısında konuşan Çakırcı, yıllarca yetkiyi ellerinde bulunduran ve hiçbir
kazanım elde edemeyen
sendikaların, Eğitim-BirSen’in kazanımlarını sahiplenmeye çalıştıklarına
dikkat çekerek, “Toplu
sözleşmede, az alan ile
çok alan arasındaki makası daraltmayı hedeflemiştik. Bunu da, önemli kazanımlar
elde ederek ve taban aylığa zam yapılmasını sağlayarak
başardık. Son toplu sözleşmede en çok sevinenler, şimdiye kadar en çok mağduriyet yaşayan emekliler ve 4/C’liler
oldu. Öğretmenlerin de ek ödeme mağduriyetini giderdik”
şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuat çalışmalarında çok
ağır ilerlediğini kaydeden Çakırcı, yaz dönemi atama takviminin sıkışmaması ve eğitimcilerin mağdur olmaması için
gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını istedi.
2014’ün Görevde Yükselme Yılı Olması İçin Çalışıyoruz
Yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarının mağduriyetinin ve taleplerinin farkında olduklarını belirten Çakırcı, şöyle devam etti: “Özellikle görevde

yükselme ve unvan değişikliği sınavı talebinin karşılanması için gayretimiz devam ediyor. 2014’ün görevde yükselme
yılı olması için mücadele veriyoruz. Yine bu kadrolarda çalışanların, öğretmenlerde olduğu gibi, yer değiştirme takviminin işletilmesinin takipçisi olacağız.”
Yönetici Atama Yönetmeliği Hazırlıkları Tamamlanarak
Bir An Önce Yayınlanmalıdır
“Eğitim kurumları yönetici atama yönetmeliği üzerinde
çalışma yapıyoruz” diyen Ramazan Çakırcı, “MEB teşkilat
yasasında yapılan son değişikliklere göre, okul müdürü ve
müdür yardımcılıkları atamaları kriterleri yeniden belirlenmiştir. Yapılacak yönetmelik çalışmaları da bu çerçeveye
göre yürütülecektir. Burada belirlenen çerçeveye baktığımızda, yazılı sınavla yönetici görevlendirmesi neredeyse
imkânsız hale getirilmiş; dört yıllığına görevlendirme yapıldığı için okul yöneticiliğinde yazılı sınav uygulamasının
anlamı kalmamıştır. Yasal değişikliğin yapıldığı süreçte itirazlarımıza rağmen okul müdürlüklerine görevlendirme il
milli eğitim müdürünün teklifi, valinin onayı esas alınmıştır. MEB, hazırlanacak yönetmelikte, okul müdürlüklerine
en azından sözlü sınavla atamayı esas alan bir düzenlemeye gitmelidir. Ders kesim tarihi ile birlikte dört yılını dolduran yöneticilerin görevleri sona ereceğinden, okulların
yöneticisiz kalmaması için konuya ilişkin düzenleme bir an
önce yapılmalıdır” diye konuştu.
Nöbet Görevleri Ücretlendirilmelidir
2012-2013 toplu sözleşme masasına taşıdıkları öğretmenlerin nöbet görevlerinin ücretlendirilmesi gerektiğini
vurgulayan Çakırcı, kariyer basamaklarında yükselme, hizmetlilerin görev tanımları, ek ders ücretlerindeki adaletsizlikler gibi konular üzerinde yoğunlaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Programda Eğitim-Bir-Sen Sultanbeyli Temsilcisi Murat
Şit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar da birer selamlama konuşması yaptılar.
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Başbakan Erdoğan İle Gündoğdu Bir Araya Geldi

B

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Eğitim-Bir-Sen ve
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakanlık
Resmi Konut’ta bir araya geldi.
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Başbakan Erdoğan’a, Soma’da
yaşanan maden faciasından dolayı başsağlığı ve geçmiş olsun
dileklerini iletti. Soma konusunda bilgi alışverişinin yapıldığı
görüşmede Gündoğdu, kamu görevlilerinin çözüm bekleyen
sorunlarını ve çalışma hayatındaki sorunları da Başbakan Erdoğan’a
iletti.
Başbakan Erdoğan, Soma’nın 77 milyonun ortak acısı olduğunu
belirterek, Gündoğdu’ya teşekkür etti. Gündoğdu tarafından kendisine iletilen talepleri de inceleyeceğini vurguladı.
İşte Memur-Sen tarafından Başbakan Erdoğan’a sunulan çalışma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında
gerçekleştirilen son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında
üzerinde uzlaşmaya vardığımız ve Memur-Sen olarak ısrarcı
olduğumuz, taleplerimiz arasında yer verdiğimiz konulardan bir
bölümüne ilişkin düzenlemeleri de içeren Torba Kanun Tasarısı
Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ye gönderilmiştir.
KPDK’da Uzlaşılmasına Bağlı Olarak Torba Kanunda Yer Verilen
Konular
Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme, (Kamu görevlilerine disiplin cezalarının affına ilişkin son düzenleme 2006 yılında
yapılmış, 14/02/2005 tarihine kadar işlenen fiillere bağlı olarak disiplin cezaları affedilmiştir).
Uyarma ve kınama cezası verilen aday memurların memuriyetle
ilişiğinin kesilmesi uygulamasına son verilmesi, (Çok ağır olmayan
fiillere bağlı olarak verilen uyarma-kınama cezaları nedeniyle aday
memurların memuriyetle ilişiğinin kesilmesi işlemi 28 Şubat döneminde en çok yapılan uygulamalardan biridir).
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür olarak görev
yapmakta iken özelleştirme kapsamında Araştırmacı kadrolarına
atananların, istemeleri halinde, kariyerlerine uygun (mühendis, mimar, avukat gibi) kadrolara atanması, (Kariyer meslek sahibi oldukları
halde, söz konusu unvanda bulunan kişilerin doğrudan araştırmacı
kadrolarına atanması, hem mesleki doyum hem de mali kayıplara
neden olmaktadır).
Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası
kesilmemesi, (Sümer Holding’de görev yapan kamu görevlilerinden
işçi olmadıkları halde işsizlik sigortası kesintisi yapılmaktadır. Mevzuat kaynaklı hatanın düzeltilmesini sağlayacaktır).
Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması, (1960 darbesi
sonrasında yürürlüğe konulan kanunun öngördüğü uygulama, bugün
sahip olunan imkan ve yeterlikler karşısında gereksiz hale gelmiştir).
Tapu çalışanlarının hukuki ve mali sorumluluğunu düzenleyen
Medeni Kanun’un ilgili maddesinde düzenlenme yapılması, (Tapu kadastro çalışanlarının iş ve işlemleri kaynaklı mali sorumluluklarının
mirasçılarına intikaline neden olan Medeni Kanun’un 1007. maddesinde, mali sorumluluğun mirasçılara intikalini engelleyen bir
düzenleme yapılmak suretiyle şahsi sorumluluk ilkesi hayata geçirilecektir).
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İş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına fazla çalışma
ücreti verilmesi, (Personel yetersizliği ve iş yoğunluğunun fazla
olduğu ve fazla çalışmanın isteğe bağlı olmasının imkansız olduğu
bu hizmetlerde fazla çalışma ücreti ödenmek suretiyle görev motivasyonu sağlanacaktır).
Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi
sınırının kademeli olarak 35 yıla çıkarılması, (Kamu görevlilerinin
emekli ikramiyesi en fazla otuz yıllık süre için ödenmektedir. Ancak, otuz yılı aşan sürede de sosyal güvenlik primi kesintisi devam
etmektedir. Bu çarpıklığı gidermek için emekli ikramiyesinde otuz
yıllık sürenin kaldırılması –şimdilik kademeli olarak 35 yıl- uygun
olacaktır) talep ve tekliflerimizi içeren Kanun Tasarısı’nın yasama
yılının tamamlanmasından önce yürürlüğe konulmasını bekliyoruz.
Toplu Sözleşme/KPDK Görüşmelerinde Olumlu Bakılmasına
Bağlı Olarak Torba Kanuna Eklenmesini İstediğimiz Talepler
2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, (Bir derece verilmesine ilişkin son düzenleme 2005 yılında
yapılmış olup o tarihten bu yana görev başlayanlar/başlayacaklar
bu haktan yararlandırılmamıştır. Bu durum, 2005’den sonra göreve
başlayanlar açısından hem maaş mağduriyeti hem de kariyer engeli
oluşturmaktadır).
4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi, (4/C statüsündeki
geçici personelde, kadroya geçirilmelerine yönelik yüksek bir beklenti ve bu beklenti kapsamında dile getirilen görüşlere bağlı olarak da
kadroya geçirileceklerine yönelik bir algı oluşmuştur).
KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde
2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet
kadrolarına geçirilmesi, (Üniversite mezunu olup yaptıkları işin
niteliği ve görev yapma şekilleri boyutuyla kamu görevlileriyle benzer durumda olan yükseköğretim mezunu işçilerle sınırlı bir taleptir.)
Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi (akademik zam
yapılması), kadın istihdamının artırılması, (2002 yılından bugüne kadar maaş zamlarının reel artış olarak ya hiç yansımadığı ya da en
yansıdığı kamu görevlileri akademik personeldir. Bu durum, hem
akademisyen olma isteğini azaltmış hem de nitelikle mezunların
akademisyenlik yerine özel sektörde ve kamuda kariyer kadrolarda
görev alma tercihinde bulunmasına neden olmuştur.
Öğretmen ihtiyacının açık kalmayacak şekilde tamamlanması,
Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek
göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının
arttırılması (Yardımcı hizmetler sınıfı kapsamındaki hizmetlilerin
ve diğer personelin ek göstergesi bulunmamaktadır. Bu hem fiilen
çalıştıkları dönemdeki maaşların hem de emekli maaş ve ikramiyelerin düşük olmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, öğretmenler,
sağlık personeli ve bazı kariyer unvanlara uygun mezuniyet gerektiren görevlerin ek gösterge oranları emsallerine nazaran oldukça
düşük durumdadır. Örneğin astsubayların ek göstergesi 3600 iken
öğretmenlerin ek göstergesi 3000’dir).
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B
statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması ve
aile yardımından faydalandırılması, (Sözleşmeli personelin kadroya
geçirilmesinden merkez ve taşra teşkilatı yararlandırılmış ancak
yurtdışı teşkilatındakiler yararlandırılmamıştır. Aynı durum, aile (eş
ve çocuk) yardımı için de geçerlidir. Sayıları çok fazla olmayan bu
durumdaki personelin her iki haktan da yararlanması kamu maliyesi
açısından yük oluşturmayacaktır.
KİT’lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki
yıla devredilmesi,
(KİT bünyesinde görev yapan kamu görevlileri ile 657 sayılı
Kanuna tabi memur ve sözleşmeli personelin izin hakları arasındaki
tek farklılık bu olup KİT’teki sözleşmeli personelin kullan(a)madığı
yıllık izninin bir sonraki yıla devriyle eşitlik tam anlamıyla sağlanmış
olacaktır.
Talep ve tekliflerimizin de aynı Torba Kanun içerisinde yer
almasını talep ediyoruz.

Özgürlüklerin Kazanılmasında Öncü Sendika
ten geçtiğini dile getirerek, “Sendika olarak hiçbir vesayeti
kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Kurulduğumuz günden beri
vesayetlerle mücadele ediyoruz. Son operasyonlar, milli
iradeye karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Bu operasyonların uluslararası ilişkiler ve küresel rekabet düzleminde
nihai hedefi Türkiye’dir. İçeride ve dışarıda çıkarları zedelenen çevreler kimi zaman tek tek, kimi zaman ise birlikte
milli iradeyi hedef aldılar. Ancak milletimiz sağduyulu davranarak, seçimle gelenin seçimle gideceğini 30 Mart akşamı herkese göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer,
kamu çalışanlarına kılık kıyafet serbestliğini, özgürlükler adına önemli bir kazanım olarak elde
ettiklerini belirterek, “Ancak bugün öğretmene serbest olan
başörtüsünün öğrencilere yasak olmasının hiçbir makul
gerekçesi olamaz. Milli Eğitim Bakanlığı’na, bu ayıba derhal
son vermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen
bahar şenliği programına katılan Ahmet Özer, milletvekilleri, il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, teşkilat yöneticileri
ve üyelerle buluştu.
Yeni Kazanımlar İçin Mücadelemiz Devam Ediyor
Eğitim-Bir-Sen’in, kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması için, 12 milyon 300 bin imza toplayarak güçlü iradesini ortaya koyduğunu söyleyen Özer, “Sendikamız, ülkemizi
büyük bir ayıptan kurtarmaya vesile olmuştur. Ancak bu
serbestliğin bütün kamu çalışanlarını kapsamasını ve öğrencilere de verilmesini istiyoruz. Ucube yönetmeliklerin
değiştirilerek özgürlüklerin herkesi kapsaması gerektiğini
bir kez daha ifade ediyoruz. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin kaldırılarak 4+4+4 şeklinde kademeli eğitime geçilmesinde, Kur’an-ı Kerim, Siyer, Temel Dini Bilgiler gibi derslerin okullarda okutulmasında, meslek liselerinin önündeki
katsayı engelinin kaldırılmasında Eğitim-Bir-Sen öncü olmuştur. İki toplu sözleşmede eğitim çalışanları adına 18
kazanıma imza atan Eğitim-Bir-Sen, özlük ve özgürlükler
konusunda yeni kazanımlara imza atmak için mücadelesini
sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz
Konuşmasında, Mısır’da, 529 darbe karşıtına idam cezası verilmesini eleştiren Ahmet Özer, şöyle konuştu: “Mısır
yargısı darbeci ve baskıcı yönetime alet olmuştur. Cunta,
dünyanın suskunluğundan cesaret alarak, seçimle gelenleri
idam etmeye çalışmaktadır. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen
olarak, BM önünde darağacı yaktık ve Türkiye’nin 81 ilinde
darbeyi ve idam kararını protesto ettik. Mısır’da katillerin
verdiği hukuksuz kararları tanımıyor, silaha ve şiddete bulaşmayarak örnek bir duruş sergileyen Mısır halkının yanında durduğumuzu tekrar deklare ediyoruz.”
15 Mayıs’ta hizmet kollarında yetkili sendikaların belirleneceğini hatırlatan Özer, “Eğitim-Bir-Sen 300 bine yaklaşan üyesiyle eğitim hizmet kolunda açık ara yetkili sendika
olacaktır. Örgütlenme bakımından, çalışan sayısına göre
çok iyi bir orana sahip olan Adıyaman başta olmak üzere
tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ahmet Özer, daha sonra, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Seyfi Özkan ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Talha Gönüllü’yü ziyaret etti.

Yönetmelikler Bir An Önce Çıkarılmalıdır
Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuat çalışmalarında ağır
ilerlediğini ifade eden Özer, norm kadro yönetmeliğinin,
maarif müfettişleri yönetmeliğinin, yönetici atama yönetmeliğinin, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin bir an evvel çıkarılması gerektiğini kaydetti.
Tarihi Bir Dönemeçten Geçiyoruz
17 Aralık Küresel Operasyonu ve 30 Mart yerel seçimlerine de değinen Ahmet Özer, Türkiye’nin tarihi bir dönemeç-
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Millete Tuzak Kuranlara Uzak Sendikayız

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat
Bilgin, Büyük Türkiye idealine daha fazla katkı yapmak ve milli iradenin gür sesi olmak için
Eğitim-Bir-Sen’in hem nicelik hem de nitelik olarak büyümesi, ilerlemesi gerektiğini belirterek, bu anlayış ve düşünce doğrultusunda, 24 saat sendikacılık yaklaşımıyla, bir
yandan kendilerini geliştirmeye, bir yandan üye sayılarını
artırmaya yönelik faaliyetlerini gece gündüz demeden sürdürdüklerini söyledi. Bilgin, “Millete tuzak kuranlara uzak
sendikayız” dedi.
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 No’lu Şube’nin düzenlediği
programda konuşan Murat Bilgin, sendika olarak her zaman eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin ve milletin
yanında, milletin karşısında mevzi alan oluşumların ise
karşısında olduklarını, bu duruşlarını, 22 yıldır hiç bozmadan sürdürdüklerini kaydetti.
Ara sokakların değil, meydanların sendikası olduklarını
ifade eden Bilgin, “Gizli amaçlar doğrultusunda bu milletin
karşısında yer alan ve bu millete tuzak kuranların, hangi
düşünce ve anlayışın temsilcisi olursa olsun, hep karşısında durduk, meydanlara çıkarak ‘dur’ dedik. Bundan sonra
da, milletin benimsemediği her türden antidemokratik yapının karşısında olmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü
bir aile olarak yerimiz her zaman milletin yanı olmuştur”
şeklinde konuştu.
Büyük Türkiye idealine daha fazla katkı yapmak ve milli
iradenin gür sesi olmak için Eğitim-Bir-Sen’in hem nicelik hem de nitelik olarak büyümesi, ilerlemesi gerektiğini
vurgulayan Bilgin, “Bu anlayış ve düşünce doğrultusunda,
24 saat sendikacılık yaklaşımıyla, bir yandan kendimizi
geliştirmeye, bir yandan üye sayımızı artırmaya yönelik
faaliyetlerimizi gece gündüz demeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı kanununda yapılan son değişikliklere de değinen Murat Bilgin, şöyle devam etti: “Bulunduğumuz makamlarda farkımızın ve rengimizin hissedilmesi, olumlu anlamda iz bırakmamız gerekmektedir.
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Birileri gibi, makamlardan güç
alan değil, makamlara güç veren yöneticiler olmalıyız. Rotasyona uğrasa da mutasyona
uğramayan yöneticiler dönemi
artık kapanmalıdır.”
28 Şubat postmodern darbe sürecinde gasp edilen özgürlüklerin, verdikleri mücadele sonucunda geri alındığını
kaydeden Bilgin, katsayı adaletsizliğinin giderilmesi, üniversitelerdeki başörtüsü yasağının sona erdirilmesi, kadınların başörtülü olarak kamuda
çalışmasının önündeki engelin
kaldırılması, Kur’an eğitiminin önündeki yaş sınırının kaldırılması, 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasının sona erdirilmesi, Milli Güvenlik Dersi’nin kaldırılması başta olmak üzere, eğitimde ve kamuda vesayetin izlerinin silinmesinde en
büyük payın Eğitim-Bir-Sen’e ait olduğunu dile getirdi.
Toplu sözleşme hakkının alınması, sendikalı kamu görevlilerine üç ayda bir toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesi, promosyonların tamamının çalışanlara dağıtılması,
genel idare hizmetleri sınıfında çalışanların aynı unvanda
olmasına rağmen farklı kurumlarda farklı maaş almalarındaki adaletsizliğin giderilmesi, ek ödeme, taban aylığa ve
emekli ikramiyesine zam dahil onlarca kazanıma imza attıklarını söyleyen Bilgin, şunları söyledi:
“Biz, eğitim çalışanlarının karşısına, yalan yanlış bilgilerle alanı manipüle edenlerin aksine, özlük ve özgürlüklerle ilgili elde ettiğimiz kazanımlarla çıkıyoruz. Biz, sadece
eleştirmek yerine öneri ve teklif sunuyor, laf üretmek yerine kazanım sağlıyoruz. Sendikal yolculuğa çıkarken verdiğimiz sözlerin gereğini bir bir yerine getiriyor; çalışanların
ekmeğini büyütürken, özgürlük alanlarının genişletilmesi,
Türkiye’nin tam demokrasiye geçmesi için verdiğimiz mücadelenin meyvesini topluyoruz. Bu mücadelede emeği
geçen bütün üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Kayıt Dışı Siyasetin ve Paralel Yapıların Karşısındayız

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu, Taksim dayatması ile ikinci Gezi denemesinin yapıldığını belirterek, “Uluslararası sermaye ile iş tutarak ülkemizde derin operasyonlar deniyorlar. Yeni
bir küresel operasyon arayışı için fırsat kolluyorlar. Türkiye’yi
Suriye yapmak istiyorlar ama kirli planları tutmayacak. Dün
olduğu gibi bugün de oyunlarını bozacağız. Kayıt dışı siyasetin, derin şebekelerin ve paralel yapıların karşısındayız” dedi.
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Antalya
Kumluca Temsilciliği’nin düzenlediği toplantıya katıldı. Kumluca, Demre, Elmalı ve Finike İlçe temsilcileri ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gündoğdu, şunları söyledi: “Kazanımlarımız değersizleştirilmek isteniyor.
Ortak değerlerimiz, kazanımlarımız hedef alınıyor. Direneceğiz. Millet iradesini değersizleştirme girişimlerini kınıyoruz.
Türkiye’nin içinden geçtiği ve vesayetin hâkim kılınmaya çalışıldığı süreçlerde, paranın veya özlük haklarının hesabı yapılmaz. ‘Kuruş sendikacılığı mı yoksa duruş sendikacılığı mı’
sorusuna vereceğimiz cevap, ‘duruş sendikacılığı’ olmalıdır.”
Gündoğdu, kayıt dışı
siyasetin, derin şebekelerin ve paralel yapıların
karşısında olduklarının
altını çizerek, “Gezi, 17
Aralık, tırlarımızın çevrilmesi ve dinlemeler birer
küresel
operasyondur.
Tarihi katliamlarla dolu
ülkelerin ekmeğine yağ
sürme peşindeler. Dinlemeler meselesinde birileri telefon açıyor, ‘Başkanım geçmiş olsun, dinlenmişsiniz’
diyor. Bir başka arkadaş arıyor, ‘Başkanım benin adım dinleme listelerinde yok. Bende bir eksiklik mi var’ diye soruyor.
Kimisi ise bana telefon açıyor, ‘Başkanım sizi aradım, beni
de dinlesinler diye’ tepkisini dile getiriyor. Anlaşılan beni
dinlememişler. Dinleselerdi İsrail’e terörist devlet dediğimi
duyarlardı. Beni dinleyeceklerine Allah’ı dinleselerdi, anne
ve babalarının evine bile izinsiz girilmemesi gerektiğini bilirlerdi. Hz. Ömer bir gece Medine’de dolaşıyordu. Birden evlerden birinden şarkı sesleri duydu. Hemen duvara tırmanıp
içeri girdiğinde hoşlanmadığı bir manzara gördü ve içerideki
adama çıkıştı… ‘Ey Allah’ın düşmanı, yaptığın kusuru Allah’ın
örteceğini mi zannettin’ diye bağırdı. Adam ise, ‘Ey müminle-

rin emiri, dur, acele etme. Eğer ben, Allah’a karşı bir bakımdan
hata işlediysem, sen üç bakımdan hata işledin. Allahu Teâlâ,
‘Birbirinizin gizli hâllerini araştırmayın’ buyurduğu hâlde, sen
ayıp araştırdın. Allah, ‘Evlere kapılardan girin!’ buyurduğu
hâlde, sen duvara tırmandın. Allah, ‘Ey iman edenler! Kendi
evleriniz dışındaki evlere, sahiplerinden izin isteyip onlara
selâm vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız sizin için daha
münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız’ buyurduğu
hâlde, sen evime izinsiz girdin ve üstelik selam da vermedin’
diye karşılık verince, Hz. Ömer, ‘Eğer ben seni affedersem, sen
de beni affeder misin’ diyor. Adam da, ‘Evet’ deyince, Hz. Ömer,
‘Affettim’ diyerek evden çıkıp gidiyor. İşte olay budur. Onun
için diyorum ki, beni dinleyeceklerine keşke Allah’ı dinleselerdi” diye konuştu.
Milleti Devletsiz Bırakma Operasyonu
Derin şebekenin uluslararası stratejik görüşmeleri de dinlediğini dile getiren Gündoğdu, “Dün, demokratik devlet özlemiyle her türlü vesayetle mücadele ediyor ve milletin devletine geçişi savunuyorduk. Şimdi de, milleti devletsiz bırakma
girişimlerine karşı duruyoruz. Güvenlik toplantısının illegal
dinlenmesi Türkiye’nin istikrarıyla oynamak isteyen yapıların
açık bir operasyonudur” ifadelerini kullandı.
Mısır Halkının Yanındayız
Mısır’da, 529 darbe karşıtına idam cezası verilmesini
eleştiren Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: “Mısır
yargısı darbeci ve baskıcı yönetime alet olmuştur. Cunta, dünyanın suskunluğundan cesaret alarak, izzeti tercih edenleri
idam etmeye çalışmaktadır. Memur-Sen olarak, binlerce darbe karşıtının katledildiği Mısır’da katillerin verdiği hukuksuz
kararları tanımıyor, silaha ve şiddete bulaşmayarak örnek bir
duruş sergileyen Mısır halkının yanında durduğumuzu deklare ediyoruz.”
Özdemir: Türkiye’nin Bütün Renklerini Kuşatan Bir
Emek Hareketiyiz
Toplantıda bir selamla konuşması yapan Eğitim-Bir-Sen
ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir
ise, Türkiye’nin bütün renklerini kuşatan emek hareketi olduklarını kaydederek, “Medeniyetimizin ışığında, birbirimizi
ötekileştirmeden yol almak zorundayız” dedi.

Sayı: 72

Haziran 2014

Eğitim-Bir-Sen 39

Kadın Komisyonları Trakya Toplantısı Tekirdağ’da Yapıldı

G

enel Merkez Kadınlar Komisyonu, Edirne,
Kırklareli ve Tekirdağ kadın komisyonları
üyeleriyle bir araya geldi.
Tekirdağ’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan
Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye
Özdemir, haklarına ve hayatlarına dair söyleyecek
sözü olan kadınlar olarak Eğitim-Bir-Sen çatısı altında
örgütlendiklerini belirterek, “Toplumsal hayatımızın
düzeni ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesi
için çalışacak herkese sendikamızın kapıları açıktır. Bu
anlamda bizler Türkiye’nin bütün renklerini kuşatan bir
emek hareketiyiz” dedi.
Hedeflerinin, herkesin değerleriyle barışık yaşadığı,
insan hakkı ihlallerinin olmadığı, daha özgür, daha
müreffeh bir ülke inşa etmek olduğunu kaydeden
Özdemir, şöyle devam etti: “Kadınıyla erkeğiyle
kamplaşmadan, kutuplaşmadan, birbirimize hasım
kesilmeden her meseleyi, ama her meseleyi birlikte açık
yüreklilikle konuşalım, tartışalım ve ortak akılla çözelim.
Ancak kimse kimseye anlayış ve yaşam tarzı dayatmasın,
karşısındakini yok saymasın. Hiç kimse kendi yaşam tarzı
dışındakilerin varlığını bir tehdit olarak görmesin. Kimse
kendi varlığı için başkasının yokluğunu temenni etmesin.
Medeniyetimizin ışığında kimseyi ötekileştirmeden
birbirimizi dönüştürerek, geliştirerek, doğrularımızı
yaşatarak birlikte yol alacağız. Ayrıştırıcı değil, kuşatıcı
olacağız. Bizim medeniyetimiz, yaşatma ve diriltme
medeniyetidir.”
Özdemir, amaçlarının, başta çalışma hayatı olmak
üzere, siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta kadınlara
yönelik olumlu uygulamaları bir an önce hayata geçirmek
olduğunu söyledi.
Sendika olarak, kadına, kadın emeğine, istihdamına,
çalışan kadınların sorunlarına ve çözümüne yönelik artan
bir hassasiyetle yaklaştıklarını dile getiren Özdemir,
“Kadınlar komisyonu olarak, öncelikli görevimiz, kadın
çalışanlarımızın taleplerini belirleyerek yetkili mercilere
ulaştırmak ve çözümüne katkı sağlamaktır. Kadınlarla
ilgili konular başta olmak üzere sosyal politikaların
belirlenmesinde etkin olmak amacıyla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Sendikamızın olmazsa olmazı olarak
gördüğümüz kadın örgütlenmesi hususunda hedefler
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belirledik. Bu hedeflerin başında, bütün il ve ilçelerimizde
kadınlar komisyonunu kurmak ve aktif, güçlü, verimli hâle
getirmek yer alıyor” şeklinde konuştu.
Etkin, örgütlü bir şekilde ve güç birliği içerisinde eğitim,
çalışma hayatı, siyaset başta olmak üzere, hayatın her
alanında değerleriyle var olmak istediklerini vurgulayan
Safiye Özdemir “Meselelerimizin güçlü bir örgütlülükle
dile getirildiği takdirde dikkate alınacağını biliyoruz.
Bunun en güzel örneğini de, sendikamızın başlattığı sivil
itaatsizlik eyleminde gördük. Bu eylemle kadınlarımız
daha aktif ve etkin bir şekilde sendikal faaliyetler
yapmaya dâhil olmuşlardır” ifadelerini kullandı.
Kadın-erkek fırsat eşitliğinin gerçek anlamda
sağlandığı, her türlü ayrımcılığın son bulduğu bir
toplum için mücadele ettiklerini söyleyen Özdemir,
“Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bizler, kişiliğimiz
ve değerlerimizle kendi sorunlarımıza sahip çıkmak;
cesaretle bunları dile getirmek ve çözüm aramak
istiyoruz. Son yıllarda gerek medeniyet coğrafyamız
gerekse ülkemiz oldukça çalkantılı ve sancılı bir süreçten
geçmektedir. Bu süreç bize ne kadar ağır bir sorumluluk
taşıdığımızı hatırlatmakla kalmadı, elimizi taşın altına
koyma vaktinin geldiğini de olanca açıklığıyla gösterdi.
Kadınıyla erkeğiyle üzerimize son derece önemli sosyal,
toplumsal ve vicdani sorumluluklar düşmektedir. İşte
gerçek anlamda kadın elinin değmesi gereken yer
burasıdır” diye konuştu.

Gündoğdu, ‘Milli Eğitimin Dünü, Bugünü ve Geleceği’
Sempozyumunda Konuştu
100 binden fazla öğretmen açığı olduğunu, bu açığın kadrolu
öğretmenle doldurulması gerektiğini söyleyen Ahmet Gündoğdu, “Öğretmene önem vermeyen hiçbir ülke başarılı olmaz” dedi.

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
(ESAM) tarafından düzenlenen “Milli Eğitim Sistemi:
Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu sempozyumuna katılarak,
eğitim sisteminin artılarını ve eksilerini anlattı.
Bankacı Eğitimden Bireyi Esas Alan Eğitime
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ESAM Genel Başkanı Recai
Kutan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Büyük
Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve çok sayıda davetlinin katıldığı sempozyumda konuşan Gündoğdu, Milli Eğitim’de
altyapı-müfredat ve öğretmen kavramlarının birlikte ele alınması gerektiğini ifade ederek, Kur’an ve Siyer eğitiminin getirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Gündoğdu, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Öğretmenler, öğrenciler, veliler bir seminere tabi tutulmalı.
Ayrıca velilik sadece öğrenciye harçlık vermekten ibaret olmamalı. Öte yandan, öğretmen, branşı ne olursa olsun, sınıfa girdiği
anda değerler eğitimine önem vermeli. Bilgi yükleyici, bankacı
eğitim yerine, bireyin potansiyelini ortaya çıkaran eğitime geçiş
için bütün şartlar yerine getirilmeli. Müfredatta, ders kitaplarında birçok sıkıntı var. Ama baktığımız zaman iki yıl öncesine göre
bugün daha iyi noktadayız. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana
öğretmenin eğitim sistemi içerisinde bir saygınlığı varken, rant
anlayışının hakim olduğu, sınavdan çıkan soruya göre öğretmenlerin değerlendirildiği garip bir sistem ile karşı karşıyayız.
Bu durum, eğitim sisteminin kuyusunu kazıyor.”
Karma Eğitim Mecburiyeti Antidemokratik
Gündoğdu, Memur-Sen’in başlattığı “Kamuda Kılık Kıyafet
Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza” kampanyası sonucu kamuda başörtüsü yasağının kaldırıldığını hatırlatarak, kılık kıyafet özgürlüğünün erkek kamu çalışanları ve öğrenciler için de getirilmesi
gerektiğini kaydetti. Karma eğitim mecburiyetinin antidemokratik bir uygulama olduğunu vurgulayan Gündoğdu, karma eğitimin yanında karma olmayan kız ve erkek okullarının açılması
gerektiğini dile getirdi.
İnsanı Merkeze Alan Eğitim Sistemine Geçilmelidir
Eğitimde son birkaç yıldır okulu, öğrenciyi, öğretmeni merkeze almaya özen gösterildiğini belirten Gündoğdu, “Eğitim sisteminin eleyen yapıdan hayata hazırlayan, yerleştiren bir yapıya
geçmesi gerekiyor. Milli Eğitim’de manevi değerden yoksunluk
çok fazla. Daha çok test çözenin, neti fazla olanın daha değerli
olduğu bir sistem devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim’de Birçok Adım Atılmalıdır
2010 Anayasa Referandumu’ndan sonra öğrenciyi merkeze alan, insanı önemseyen, sendika olarak kendilerinin de ciddi destek verdikleri yeni adımların atılmaya başlandığını ifade
eden Gündoğdu, şöyle konuştu: “Son Milli Eğitim Şurası’nda sunduğumuz 26 önergeden 25’i kabul edildi. Milli Eğitim’de, Milli
Güvenlik Dersi kaldırılarak, 4+4+4 kademeli eğitim sistemine
geçiş yapıldı. Ayrıca ilk kez din eğitimi dersleri müfredata işlenerek, önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Böylece, insani değerleri
içinde barındıran bir sistemin kapısı da aralanmış oldu. Bu sayede 28 Şubat dayatmalarından kurtularak, çağın gerektirdiklerine
uygun bir sisteme kavuşuyoruz. Bu kararların altında şüphesiz
ki Eğitim-Bir-Sen’in imzası vardır.”
Gündoğdu, dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim’e geçirilme önerisini eleştirerek, “KPSS’yi kazanmış 300 bin genç bekliyorken, dershanedeki öğretmenlerin Milli Eğitim’e geçirilmesini
çok sağlıklı bulmuyoruz. Dershane konusunda ‘dershaneler kapatılmamalıdır, kapanmalıdır’ demiştik. Ama şimdi bakıyoruz ki,
mesele, dershane meselesi değil. Amacın dershaneler olmadığını 17 Aralık küresel operasyonu ile görmüş olduk” diye konuştu.
Ek Ödemeler
Her zaman insan onuruna yaraşır bir ücret almanın mücadelesini verdiklerini vurgulayan Gündoğdu, “Öğretmenlere ek ödeme, 4/C’liler ve akademisyenlerin sorunları vardı. 4/C’li personelin kadroya geçirilmesini vazgeçilmez talebimiz olarak görüyoruz. Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine mahsus
zammın bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Toplamda 150 TL ek
ödeme aldık. Bundan sonra, üzerinde durduğumuz konular özlük hakları boyutuyla akademisyenlere zam, nöbet görevi için
ücret ödenmesi ve ek ders ücretine zam yapılmasıdır” şeklinde
konuştu.

Gençlik Profili Araştırması
Toplumun değerlerine uygun bir eğitim sistemi istediklerini
dile getiren Gündoğdu, Memur-Sen’in yaptığı “Türkiye Gençlik
Profili Araştırması”na atıfta bulunarak, şunları kaydetti: “Gençlerin yüzde 5’i sık sık alkol kullanıyor, ara sıra kullananların oranı
yüzde 20’lerde. Araştırma derinlemesine incelendiğinde, rahat
yaşama duygusuna alışmış, satanizm, misyonerlik gibi inanışlara
da kayabilen gençlik profili görülüyor. Gençliğe çok önem vermeliyiz. Çağın insanını ve Kur’an’ın Müslümanı’nı yetiştirmeliyiz.”
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Tek Parti Döneminde Eğitimdeki Mühendisliği
Anlatmaya Ciltler Yetmez

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın,
Tek Parti döneminin, eğitimin yeni bir vatandaş
tipi meydana getirmek için bir biçimlendirme aracı olarak kullanıldığı, eğitimin, ideolojik ödevlendirmenin
ağır yükü altında ezildiği bir dönem olduğunu ifade ederek,
“Ders kitaplarında rol model olarak başı açık Batı tipi kadın
resimleri bilinçli olarak seçilerek, mühendislik yapılmış ve
bilinçaltı şekillendirilmeye çalışılmıştır. Mevcut toplumsal
ve kültürel değerler yerine, tarihten, toplumdan ve Batı’dan
bir değer sentezlemesi yapılmıştır. Ders kitaplarında ve
okulda totaliter bir söylem hâkimdir. Eğitim, öğretmenin
aracı olduğu kadar, unutturmanın da aracıdır. Bu dönemde
dini değerler aşağılanmış, dindarlar itibarsızlaştırılmış, din
uzak durulması gereken olumsuz bir değer olarak sunulmuştur. Bu dönemi ve eğitimde yapılan endoktrinasyonu
yazmaya ciltler yetmez” dedi.
Ali Yalçın, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara Akar Otel’de gerçekleştirilen
“Türkiye’nin Milli Eğitim Sistemi: Dünü, Bugünü ve Geleceği” sempozyumunun “Milli Eğitimin Dünya Görüşü ve
Müfredatı-I” konulu birinci oturumunda “Eğitimde Endoktrinasyon ve Türkiye Örneği” başlıklı bir sunum yaptı.
Oturum başkanlığını Prof. Dr. Oya Akgönenç’in yaptığı
panelde Prof. Dr. İsmail Doğan, Doç. Dr. Mustafa Orçan ve
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın birer bildiri sundular.
Millet, Eğitim Yoluyla Belli Kalıplara Girmeye
Zorlanmıştır
Türkiye’de, eğitimde ideoloji, değerler eğitimi ve milli
irade arasında dikkat çekici bir ilişki örgüsü bulunduğuna
dikkat çeken Ali Yalçın, “19. yüzyıl başlarında modern eğitimin başlamasının ardından eğitime, modernleşme doğrultusunda çıktı elde etme ödevi biçilmiştir. Batı’da geliştirilen ve kullanılan modern eğitim teknikleri keşfedildikçe
dini değerlerin yer almadığı eğitim programları örülmeye
başlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanının ardından ise milletin
akıl bâliğ olmadığı düşüncesinden hareketle, millet, millete
rağmen, eğitim yoluyla belli kalıplara girmeye zorlanmıştır.
II. Mahmud döneminden itibaren başlatılan zorunlu eğitim-
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le önceleri temel eğitimin kitlelere yayılması hedeflenirken, daha sonra zorunlu eğitim yoluyla bireylerin biçimlendirilmesi hedeflenmiştir. Milletin hâkimiyetinin sözde olduğu süreçte eğitim, ideolojik biçimlendirmenin bir vasıtası
olarak işlev görmüştür. Bu sürecin başlarında dini eğitim
veren müesseseler, yeni yönelişten payını alarak kapatılmış,
1946’dan sonra kontrollü biçimde ve belli amaçları karşılamaya matuf olarak açılmıştır” şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Türkiyesi’nde eğitimin hiçbir zaman ödevsiz bırakılmadığını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:
“Türkiye’de eğitimde 1950’den sonra, 1973’ten sonra,
1983’ten sonra, 2002’den sonra, 2007’den sonra yaşanan
gelişmeler, milli iradenin eğitim üzerindeki olumlu etkisini
göstermektedir. Eğitimde AK Parti iktidarlarıyla birlikte son
12 yıllık süreçte 1950’deki Demokrat Parti dönemlerinin
benzeri gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı Devleti, geleneksel yerleşik uygulamalar olan eğitim, sağlık, sosyal yardım
organizasyonları gibi Cumhuriyet döneminde kısmen ya
da tamamen devletin üstlendiği pek çok yükümlülüğü sivil
alana bırakmıştır. Enderun ve İstanbul’daki büyük bir kaç
medrese dışında, eğitim gereklerinin yerine getirilmesini sivil alanda vakıflar üstlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde, devlet,
yalnızca yönetici kadronun ve askerlerin eğitimini üstlenmiştir. 18. yüzyıl sonlarından itibaren materyalist, pozitivist
felsefe taban bulmuş, İslami değerler yerine, Hıristiyan Batı
dünyasının değerleri eğitim yoluyla zerk edilmiştir. Eğitim
alma fırsatı bulabilen az sayıdaki insanın, ileride devletin
elit kadrolarını, toplumun seçkin zümrelerini oluşturması,
batılılaşmanın devlet imkânları kullanılarak yapılmasına
da neden olmuştur. O dönem incelendiğinde, batılılaşma
yönündeki adımlar karşısında II. Mahmud’a yönelik bazı cılız protestoların yapıldığı görülüyor.”
II. Meşrutiyet döneminde eğitimin, yeni siyasal meşruiyet yaratmanın önemli araçlarından olduğunu belirten
Yalçın, “Bu dönemde devlet, ‘iyi’ ve ‘kötü’nün ne olduğunu
önceden belirleyerek, tek tip vatandaş yetiştirmeye çalışmıştır. İdeolojik rejimin başarısı, hedeflenen vatandaşı yetiştirmedeki başarıya bağlıdır. Ders kitaplarına meşruiyet
yaratma işlevini yüklemiştir. Öğrencilerin tarih algısına
biçim verilmeye çalışılmıştır. Ders kitaplarında padişaha
övgüler kaldırılmış ve İslam’a karşı da mesafeli bir tavır
alınmıştır. Balkan savaşları sonrası ‘Osmanlıcılık’ yerine
‘Türkçülük’ ideolojisi benimsenmiş ve yaygınlaştırılmıştır. II.
Abdülhamit’in Batı’dan ilim ve teknoloji almakla sınırlandırılmış modernlik anlayışı, yerini Batı’nın bütün değerleriyle
örnek alınmasına bırakmaya başlamıştır” diye konuştu.
Tek Parti Döneminde Eğitim Yeni Bir Vatandaş Tipi
Meydana Getirmek İçin Biçimlendirme Aracı Olarak
Kullanılmıştır
Ali Yalçın, Tek Parti döneminin, eğitimin yeni bir vatandaş tipi meydana getirmek için bir biçimlendirme aracı

olarak kullanıldığı, eğitimin, ideolojik ödevlendirmenin ağır
yükü altında ezildiği bir dönem olduğunu vurgulayarak,
şunları söyledi: “Ders kitaplarında rol model olarak başı
açık Batı tipi kadın resimleri bilinçli olarak seçilerek, mühendislik yapılmış ve bilinçaltı şekillendirilmeye çalışılmıştır. Mevcut toplumsal ve kültürel değerler yerine, tarihten,
toplumdan ve Batı’dan bir değer sentezlemesi yapılmıştır.
Ders kitaplarında ve okulda totaliter bir söylem hâkimdir.
Eğitim, öğretmenin aracı olduğu kadar, unutturmanın da
aracıdır. Bu dönemde dini değerler aşağılanmış, dindarlar
itibarsızlaştırılmış, din uzak durulması gereken olumsuz bir
değer olarak sunulmuştur. Bu dönemi ve eğitimde yapılan
endoktrinasyonu yazmaya ciltler yetmez.”
12 Eylül’le Birlikte Tekrar Irk Vurgusu Yapılmıştır
12 Eylül rejiminin, bir endoktrinasyon gerçekleştirme
gereği duyduğu için, 1968 yılında kaldırılan Yurttaşlık Bilgisi dersini tekrar müfredata koyduğunu kaydeden Yalçın,
“Endoktrinasyon bu dersle sınırlı değildir. ‘Milli Tarih’ ve
‘Milli Coğrafya’ derslerini de buna ilave etmek gerekir. Bu
derslerin adındaki ‘milli’ ifadesi dönemin bir buluşudur. Bu
dönemde endoktrinasyon eğiliminin artmasının bir başka
göstergesi de Atatürk İlke ve İnkılapları dersinin tüm ortaöğretim ve yükseköğretim programlarına zorunlu ders
olarak girmiş olmasıdır. Ders kitaplarında 1945 sonrası tarihine yer verilmemekle, zaman adeta dondurulmuş gibidir.
Ders kitaplarında devletin ulus-devlet olduğu sıklıkla vurgulanmakta ve ulusun nitelikleri belirlenirken, tek parti dönemini hatırlatacak biçimde ‘ırk’ vurgusu yapılmaktadır. 12
Eylül döneminin ardından 1983-1989 yılları arasında Turgut Özal hükümetleri döneminde milli iradenin yıl yıl artan
hissedilişi ve nisbi bir iyileşme görülmüş ancak üniversitelerde başörtüsü sorununun çözümüne ilişkin adımlar derin
yapıların ve Anayasa Mahkemesi’nin vesayetçi yaklaşımına
kurban edilmiştir” ifadelerini kullandı.
28 Şubat, Tek Parti Dönemini Aratmamıştır
28 Şubat dönemi laikçi eğitim ideolojisinin en önemli
iki ilkesinin, ‘kesintisiz eğitim’ ve ‘karma eğitim’ olduğuna
dikkat çeken Yalçın, şöyle konuştu: “Zorunlu eğitimin beş
yıldan sekiz yıla çıkartılarak, ilkokul ve ortaokulların ‘ilköğretim’ adı altında birleştirilmiş ve İHL’lerin orta kısımları

ortadan kaldırılmıştır. 1999 yılında kış dönemi için 15, yaz
dönemi için ise 12 yaşın altındaki çocukların Diyanet’e bağlı Kur’an kurslarına gitmeleri engellenmiştir. Sivil toplum
kuruluşlarının bu tarz kurslar açmaları yasaklanmıştır. Din
öğretimi tamamen devletin tekeline alınırken, din öğretimi 12 yaş sonrasına bırakılmıştır. İHL’lerden sebep meslek
liselerine katsayı uygulaması başlatılmıştır. Üniversitelerdeki kılık kıyafet zulmü tavan yapmıştır. İHL mezunlarının
İlahiyat Fakülteleri dışında bir okula girmeleri imkânsız
hale getirilmiş, bu fakültelerin öğrenci kontenjanları da
düşürülmüştür. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği İlahiyat Fakültelerinden alınarak Eğitim Fakülteleri bünyesine kaydırılmıştır. İslam ülkelerindeki bazı
önemli üniversitelerden mezun olanlara denklik verilmemeye başlanmıştır. Milli Güvenlik Dersi aracılığıyla okullarda terör estirilmiş ve bütün eğitimcilerin envanteri çıkarılmış ve eğitimciler fişlenmiştir. Eğitimde ders kitaplarının
içeriği gözden geçirilmiş ve yeni dönemin ruhuna göre
formatlanmıştır. Başörtülü öğretmenler meslekten atılmış
ve rol model olarak başı açık öğretmen muteberleştirilerek
bilinçaltına hitap edilmiştir.”
Millet, İradesine Sahip Çıkma Kararlılığını
Ortaya Koymalıdır
“Milletin değer ve yönelişinin dışında bir ideolojiye dayalı olarak kurulan sistemlerde devlet-millet çatışmasının
yaşanması kaçınılmazdır” diyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu nev’i devletlerde, devlet millet için değil, millet devlet için görüldüğünden milleti devlete uygun hale
getirmek için eğitim, bir ameliye fırsatı olarak görülmüş ve
millet okullarda zoraki biçimlendirmeye tabi tutulmuştur.
Milli irade güçlendiğinde ideolojik eğitim zayıflamaktadır.
Darbeler, muhtıralarla milli irade etkisizleştirildiğinde ideolojik eğitim öne çıkmaktadır. 1945’e kadar süren Tek Parti
döneminde, 1960 Darbesi, 1971 Muhtırası, 1980 Darbesi,
28 Şubat 1997 Darbesi ertesinde hep eğitime ideolojik
beklentilerin yüklendiği adımlar atılmıştır. Türkiye’de dokunulmaz alanlara henüz dokunulamamış olması nedeniyle halen milli irade eğitimi ideolojiden arındıracak güçte
değildir. Kurumların vesayetinin tamamen kaldırıldığı, her
şeyin konuşulup tartışıldığı bir ortam için milli iradenin
iradesine sahip çıkma iradesini gösterecek kuvvete ve kudrete erişmesi gerekmektedir.”
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Millet Artık İradesine Sahip Çıkıyor
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,
Türkiye’nin gündeminin en tartışmalı
konusunun hâlâ demokratikleşme
yolundaki vesayet zincirlerini kırma
meselesi olduğunu söyledi.
Gümüşhane’de Memur-Sen’e bağlı
sendikaların yöneticileri ve üyelerle bir araya gelen Gündoğdu, toplu
sözleşme ve memurların enflasyon
farkları ile ilgili eleştiriler başta olmak üzere birçok konuda önemli
açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de yaşanan tüm tartışmaların ileri demokrasinin
sancıları olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Dün tartışamıyorduk,
darbeciler konuşuyordu, vesayetçiler topyekûn söz sahibiydi,
millet göbeğini kaşıyan adamlar ilan edilmişti. Milletin seçtiklerinin de iradesi elinden alınıp 5 yılda bir, 10 yılda bir haddi
bildiriliyordu. Şimdi millet iradesine sahip çıktı, sandığa el koydu” dedi.
17 Aralık küresel operasyonu ile Türkiye’nin Suriye’ye, Mısır’a
döndürülmek istendiğini, bugün Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edenlerin referandumda ‘hayır’ dedikleri nimetlerden
yararlandıklarını dile getiren Gündoğdu, şöyle konuştu: “Vesayetin, referanduma kadar olan kısmı devletin milletidir, millet
iradesinin önemli olmadığı bir realitedir, darbecilerin bazen bir
sağdan bir soldan astık diyerek millet iradesini değersizleştirmek
için, önünü kesmek için oluşturdukları noktadır. Referandumdan
sonraki nokta da milletin devletine geçiştir. Metafor değişikliği
diyorum ben buna. Dün, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğü diye başlayan bu süreç, bugün, milletin devleti ve
ülkesiyle diye oluyor. Özne millettir, milletin iradesidir. MemurSen ailesi olarak da bunda büyük payımız olması nedeniyle
camiamızla gururlanıyoruz.”
İsrail’in Yapamadığını Yapmaya Kalkışan Kesimler Var
Hoca, cami, cemaat ve hizmet kavramlarının içinin
boşaltılması nedeniyle üzüldüklerini fakat vesayetin paraleline
de, dikeyine de, yatayına da hayır denilmesi için bu tartışmanın
Türkiye’nin geleceği adına önemli olduğunu düşündüğünü
belirten Gündoğdu, “Türkçe Olimpiyatları’yla Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapması gerekip de yapamadığını yaptığı
için, Türkçemizi dünyaya tanıttığı için alkışladığımız insanlar
bugün Dışişleri Bakanlığı dinlemeleri ile terörist İsrail’in Türkiye Cumhuriyeti devletine yapamayacağını, yapamadığını yapmaya kalkışıyorsa, bunu kabul etmemiz mümkün değil” şeklinde
konuştu.
Dershane tartışmasının olduğu dönemde “kapatılmamalıdır,
kapanmalıdır” ve ‘hükümetin dershane kapatarak işe
başlamaması lazım’ dediklerini hatırlatan Gündoğdu, 17
Aralık’ta, meselenin dershane meselesi olmadığını gördüklerini
kaydetti. Yolsuzlukla mücadelenin sonuna kadar yapılmasını,
yetimin malına göz diken kim varsa hukuk devletinin yapması
gereken her türlü yaptırımların uygulanmasını isteyen Ahmet
Gündoğdu, “Ama dün KPSS soru hırsızlığı dolayısıyla sağımızdaki
konfederasyon ‘hırsız var’ diye bağırıyordu. Medya ise hizmet
camiasını topyekûn hırsız ilan ediyordu. O günlerde biz hırsız
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kimse üzerine gidilsin, topyekûn bir camia hırsız ilan edilemez;
‘bir kesime kızgınlığınız sizi adaletten alıkoymasın’ hükmü ve
masumiyet karinesi dolayısıyla iddianın üzerine gidilmesini istiyorsak, bugün de aynı iddianın sahibiyiz” diye konuştu.
Memur-Sen olarak, gençlerle ilgili yaptıkları bir araştırmanın
sonuçlarını da paylaşan Gündoğdu, araştırmada gençlerin değer
yargılarının değiştiğini gördüklerini ifade ederek, gençlerin
hâlâ aileye verdiği önemin kendileri için geleceğe dair ümitvar olmalarını gerektiren bir tablo olmasının yanında, alkole,
uyuşturucuya, satanizme bulaşma oranının da gelecek açısından
tehlikeli olduğunu gördüklerini söyledi. Gündoğdu, bu konuda
artık devletin, hükûmetin, muhalefetin, sivil toplum örgütlerinin
gençlik deyince sadece gençlerin test ile tost arasına sıkışmış,
ne kadar çok soru çözmüşse o kadar değerli olduğu yargısını
bir kenara bırakmaları gerektiğini vurgulayarak, gençlerin
bu ülkenin emanet edileceği inşacılar olması gerektiğinin
konuşulması gerektiğini dile getirdi.
Son günlerde kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirilere
sebep olan toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla ilgili
açıklamalarda da bulunan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu,
“Toplu sözleşme bugünlerde yeniden değersizleştirmeye
başlandı. Bu paralel kavganın da bunda büyük etkisi var. Toplu
sözleşmesinin ertesi günü memura çifte bayram manşeti atanlar
şimdi memur aldatıldı diyorlar. Memur çifte bayram mı yaşadı?
Aldatıldı mı? Toplu sözleşme ve taban aylık kavramını bilmeyenler boş konuşuyorlar, cahilliklerini dışarıya yansıtıyorlar.
Taban aylık, memurun emekli maaşını, emekli ikramiyesini ve
gelirini birlikte ele alan aylıktır. 1978 yılında başlatılmıştır. O
tarihten 2013 yılına kadar bin 27 liraya çıkmıştır. Biz 11 genel
başkan oy birliği ile toplu sözleşme masasına otururken, emekli maaşını artırmayı hedefledik. Bir milyon 900 bin emeklimiz
var. Yüzde 5+5 bile zam gelse onlara 45+45 lira gelirdi. Bu yıl
onlara her ay 146 lira zam aldık. Emekli ikramiyesi 50 bin lirayı
bulmaz memurlarda, taban aylığa zam gelmediği için artmaz.
Bu yıl taban aylığa yüzde 17 net zam aldık. Bu, 175 liradır. 2009
yılında taban aylığa 10 lira verin imza atalım diyen konfederasyon şimdi onun 17,5 katına dil uzatıyor. 175 lira taban aylık her
memurun emekli ikramiyesini 5 bin 250 lira artırmıştır. Bugün
ayrılan, bugün alıyor. Bu da ayda 437,5 lira net zam demektir.
Enflasyon farkı unutuldu mu? Hayır. Kime göre enflasyon, hangi
kardeşimize göre enflasyon? 4/C’li kardeşlerimize yüzde 49
zam aldık. Daha önce unutulan 830 bin öğretmene 150 lira ek
ödeme aldık. Bunu yok sayarak konuşmak sağlıklı değil. Disiplin affında da yüzde 100 uzlaştık. Mesai ücretlerinde uzlaştık.
4/C’nin kadroya geçirilmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı ile uzlaştık, Maliye’nin şerhi devam ediyor. Tüm bunlar
Başbakana ulaştırıldı. Yüzde 100 uzlaşılanlar yasaya dönüşecek.
Diğerlerine ilişkin kararı Başbakan verecek” dedi.

Millet Küresel Güçlere Haddini Bildirmiştir

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin, “Bu millet küresel güçlere 30 Mart’ta nasıl
Osmanlı tokadı vurmuş ve haddini bildirmişse, 15
Mayıs’ta da bu ekip küresel güçlerin sivil ayaklarına aynı
tokadı vuracaktır” dedi.
Murat Bilgin, EğitimBir-Sen İstanbul 4 No’lu
Şube’nin kurum yöneticileri ve işyeri temsilcileriyle Kartal Anadolu İmam
Hatip Lisesi salonunda
gerçekleştirdiği geniş katılımlı istişare toplantısına katıldı.
Burada konuşan Bilgin, Mısır’da 529 darbe
karşıtı insanın idama
mahkûm edilmesine sert
tepki göstererek, “Evrensel hukuk ve insanlık kriterlerine, İslami hükümlere her yönüyle aykırı olan bu karar uygulanırsa, insanlık tarihi büyük
bir kara lekeye daha sahip olacaktır” şeklinde konuştu.
22 yıldır sendikal alanda mücadele verdiklerini belirten
Bilgin, şöyle devam etti: “Önemli olan fikirlerimizdir. Kim ne
derse desin, fikrimizin üstünlüğü ile buraya geldik. Bu ülkede yüz yıllık ezilmişlik, baskı dönemi artık sona ermiştir.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Milletin küresel güçlere 30 Mart’ta bir Osmanlı tokadı
vurduğunu kaydeden Bilgin, “15 Mayıs’ta da bu ekip küresel güçlerin sivil ayaklarına aynı tokadı vuracaktır” ifadesini
kullandı.
Ek Ödeme Üzerinden Namus Pazarlayanlar
Ağız Değiştirdiler
Murat Bilgin, toplu sözleşme teklifleri arasında yer alan
ek derslerin vergi diliminden muaf tutulması konusunun
çözüme kavuşturulması için mücadelelerini sürdürdüklerini
dile getirerek, Maliye Bakanlığı’nın, kolay bir şekilde çözülebilecek meselelerde bile sorun çıkarma alışkanlığını artık
bir kenara bırakması gerektiğini söyledi.
İcraat yerine laf üretenlerin Eğitim-BirSen’in ek ödemeyi alamayacağını dillendirdiklerini hatırlatan Bilgin, şöyle konuştu:
“Ek ödemeyi söke söke alacağız dedik ve
aldık. Ek ödeme üzerinden namus pazarlayanların ahlaksızlığı ortaya çıktı. Ağız değiştirdiler. Şimdi 175 TL taban aylığı eleştiriyorlar.
Siz değil miydiniz, ‘taban aylığa 10 TL verin,
sözleşmeyi imzalayalım’ diyen. 2014 yılında
bir öğretmenin maaşına net 273 TL zam aldık.
Bu yaklaşık yüzde 14 zam demektir. 4/C’liye
yüzde 50 zam aldık. Eğitim-öğretim hazırlık
ödeneğini önümüzdeki yıldan itibaren 940

TL’ye çıkarttık. Bu kazanımların altında sizlerin emeği, alın
teri var. Peki, şimdi onlara sormak lazım, yıllarca yetkili olduğunuz halde eğitim özelinde ne aldınız? Koskoca bir hiç,
sıfır kazanım. Biz ise yetkili olduğumuz son iki yılda, biri
mutabakatsızlıkla, diğer mutabakatla sonuçlanan iki toplu
sözleşmede eğitimcilere özel 18 kazanıma imza attık.”
Karma Mecburiyeti Komedisine Son Verecek
Adımlar Atılmalıdır
Eğitim çalışanlarının ekmeğini daha da büyütmeyi amaçladıklarını vurgulayan Murat Bilgin, “Çözüm bekleyen önemli meseleler var. Mesela 28 Şubat’ın bu ülkeye armağanı karma eğitim sorunu. Bu sorunu çözmemiz lazım. Karma eğitim
zorunluluğuna, çıkmazına, gericiliğine artık son verilmelidir.
Eski Sovyet bloku, bugünkü Kuzey Kore dışında dünyada
hiçbir yerde böyle bir zorlama yoktur. Bugün İngiltere’de
300 yıllık kız liseleri var, bizde de var lakin içinde erkekler
var. Metin Bostancıoğlu zamanında halk eğitim merkezlerinin dikiş nakış kurslarına erkek öğrenci yazdırmadan kursun
açılmadığı dönemleri yaşadık. Böyle saçmalık olur mu? Bu
komediye son verecek adımlar bir an evvel atılmalıdır” dedi.
Bilgin, “Koltuklardan güç alan değil, koltuklara güç veren
yöneticilere ihtiyaç var. Eğitim-Bir-Sen olarak, zalimlerin yanında yer almayan, hep milletin yanında olan bir teşkilatız.
Mesele, Hz. Nuh ile o gemiye binmeyen oğlu meselesidir.
Aşkı ve isyanı Eğitim-Bir-Sen olanlara selam olsun” diyerek
sözlerini tamamladı.
Yavuz: İnsanı Yok Sayan Anlayışa İtiraz Ediyoruz
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz ise, 22 yıldır kötüyle kavgalarının, iyiyle dostluklarının
devam ettiğini ifade ederek, “Alın terimizi sömüren dünya
düzenine ve o düzenin ülkemizdeki bekçilerine inat; itiraz
etmeye, kavga etmeye, bedel ödemeye ve hak aramaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
İnsanı yok sayan anlayışa karşı olduklarını kaydeden
Yavuz, daha çok çalışacaklarını, herkesi kucaklayacakları,
kimseyi düşüncesinden dolayı kınamayacaklarını, bütün
muhataplarına, değerlerimize sahip çıkabildiği kadar değer
vereceklerini söyledi.
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ğitim-Bir-Sen, “Kavga zemininde rekabet sendikacılığı değil, rekabet zemininde hizmet
sendikacılığı” sloganıyla başlayan yolculuğunda yetkisini güçlendirmeye devam ediyor. Eğitim-BirSen, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (YURTKUR) 2012 yılında yetkili sendika olmuş
ve bugün imzalanan mutabakat metni ile yetkisini perçinlemiştir. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Murat Bilgin’in katılımıyla YURTKUR’da yapılan toplantıda imzalanan mutabakata göre, Eğitim-Bir-Sen
1.827 üye ile yetkili sendika olmuştur. YURTKUR’da yetkili olmamızı sağlayan ve her geçen gün yetkimizi
güçlendiren başta teşkilatımız olmak üzere bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

YURTKUR KİK Nisan 2014 Çalışma Raporu İmzalandı

E

ğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2014 Çalışma
Raporu imzalandı.
YURTKUR Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda, kurula
sunulan talepler görüşülerek, karara varıldı. Eğitim-Bir-Sen’in
Kurum İdari Kurulu toplantısının gündemine taşıdığı taleplerden mutabakata varılanlar şunlar:
Talep: 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik’te gerçekleştirilen değişiklikler dikkate alınarak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği’nde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir.
Karar: 30/01/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin dayanağı olan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te Bakanlar Kurulu’nun 2013/4957
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sayılı kararıyla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklilere
uygun olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
Talep: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği’nde gerekli değişiklikleri müteakiben zaman kaybetmeksizin, asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme sınavı açılması
sağlanmalıdır.
Karar: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların
tamamlanmasını müteakip belirlenecek bir plan dahilinde görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılmasının uygun
olacağı öngörülmektedir.
Talep: Yurt yönetim memurlarına olağan mesai saati haricindeki özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma sürelerine
karşılık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)

ve MEB’e bağlı yurt ve yatılı okullarda görev yapanlara ödenen
miktarda bir ödeme yapılması için girişimlerde bulunulması
sağlanmalıdır.
Karar: Kuruma bağlı yurt müdürlüklerinde özel ve gece
hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hususular 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 101. maddesinde yer alan, “Günün
yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan
Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir...” hükmü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 37. maddesinde yer alan,
“Yurtlarda; Genel Müdürlükçe düzenlenecek talimata göre özel
ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli
personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır” hükmüne istinaden Özel ve Gece Hizmetleri Talimatıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. Mezkur Talimat; özel hizmetin
normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil
günlerinde 08.30-24.00, yarım çalışılan günlerde ise 13.0024.00 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve bu
hizmet karşılığında personele fazla çalışma ücretinin ödeneceğini (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılı için saat başı
1.54 TL olarak belirlenmiştir); gece hizmetinin de 24.00-08.30
saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet
karşılığında bir gün süreyle izin verileceğini öngörmüştür. Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim vb. hizmetleri
yürütenlere; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan (SHÇEK)
ise kuruluşlarda barınanların yeme, yatma, dinlenme veya etüt
saatlerindeki denetim ve gözetim hizmetlerini yürütenlere 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ders Görevi” başlıklı 89.
maddesinde yer alan, “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul,
kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda vb. kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere,
öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak
ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile tespit olunur” hükmü gereğince ek ders ücreti ödenmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kurumda
görev yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
89. maddesine göre ek ders ücretinin ödenmesinin bu maddenin amacıyla tam olarak örtüşmediği düşünülmektedir. Bununla
birlikte, kurum yurtlarında özel ve gece hizmetlerini yürüten
personel için özel bir düzenlemeye (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Kuruluş Kanunu/diğer kanunlar) gidilmesinin, bunun
mümkün olamaması halinde ise ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmak suretiyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’yla
belirlenen fazla çalışma ücretinin artırılmasının uygun olacağı
mütalaa edilmektedir.
Talep: “Kredi ve yurt hizmetleri uzman yardımcılığı” kadrolarına atamalarda kurum çalışanlarına, atamaya esas kadro
adedinin belli bir oranında kontenjan ayrılmalıdır.
Karar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Geçici 39.
maddesine istinaden Kurumumuza 05/12/2012 tarihli ve
28488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile genel idari hizmetler sınıfında 9. dereceden 75 adet Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Mezkûr kanunun Ek 41. maddesinin 6. fıkrasında ise uzman
ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri,
yarışma sınavı tez hazırlama ve yeterlilik sınavı ile uzman ve
uzman yardımcıları ile ilgili diğer hususların Devlet Personel
Başkanlığı’nın görüşü alınarak kurumlarca hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm gereğince, Kurumumuzca yönetmelik taslağı hazırlanması
aşamasında Kurum bünyesinde görev yapan nitelikli personelden daha etkin ve verimli hizmet almak amacıyla Kurumumu-

za tahsis edilen uzman yardımcısı kadro sayısının dörtte birini
aşmamak üzere ilgili kurumlara yaptırılacak sınav sonuçlarına
göre uzman yardımcılığına atanmalarına ilişkin düzenleme yapılması hususunda Devlet Personel Başkanlığı’ndan uygulamaya esas olacak görüş istenmiştir.
Devlet Personel Başkanlığı’ndan gelen görüş yazısında,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41. maddesinde
uzman yardımcılığına atanmanın usul ve esasları ayrıntılı bir
şekilde düzenlendiği, Kurum personelinin uzman yardımcılığına atanmasına yönelik özel bir hükme yer verilmediğinden
Kurum personelinin uzman yardımcılığına giriş açısından ayrıksı bir yöntemle uzman yardımcılığı kadrolarına atanması, ilgili
mevzuatça belirlenen kariyer meslek sisteminin özüne aykırılık teşkil edeceğinden, söz konusu personelin genel hükümler
çerçevesinde uzman yardımcılığı sınavına girmelerinin uygun
olacağından bahisle özel bir kanuni düzenleme bulunmaksızın
Kurum personeline yönelik yapılacak özel bir sınavla veya başka bir yöntemle uzman yardımcılığına atanmasının 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41. maddesi ile 18/03/2002
tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edeceği bildirilmiştir.
Bu itibarla, 06/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı
Yönetmeliği’nde bu hususla ilgili bir düzenleme yapılamamıştır.
Talep: Yurt yönetim memurlarının 3. dereceye kadar yükselebilmeleri veya “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrosu
verilmesi için ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulmalıdır.
Karar: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Merkez
teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile
yardımcı hizmet birimlerinden, taşra teşkilatı ise bölge ve yurt
müdürlüklerinden teşekkül etmektedir. Merkez teşkilatı hizmet
birimleri ile bölge müdürlüklerinde hiyerarşik yapılanma; memurluk/veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, şeflik ve şube
müdürlüğü, yurt müdürlüklerinde ise yurt yönetim memurluğu,
yurt müdür yardımcılığı ve yurt müdürlüğü şeklindedir. Bu hiyerarşik yapıya göre kadrolar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre ihdas ya da dolu/boş
kadro değişikliği şeklinde temin edilmektedir. 2014 yılı Nisan
ayı itibarıyla merkez teşkilatında 258 dolu, 15 boş; bölge müdürlüklerinde ise 286 dolu, 50 boş veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu bulunmaktadır. Yurt müdürlüklerinde ise 2.753
dolu, 263 boş yurt yönetim memuru kadrosu bulunmaktadır.
Kurum hiyerarşik yapısı ve kadro durumu dikkate alındığında gerekli niteliklere sahip yurt yönetim memurlarının öncelikli olarak üçüncü dereceye yükseltilmesine ilişkin çalışmaların
Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
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BM Önünde Özgürlük Ateşiyle Darağacını Yaktık

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu, “Bizim için Mısır’daki darbeci düzenin
idam kararları hükümsüzdür. Katil Sisi Mısır halkına
hesap vermelidir. Asıl yargılanması gereken Sisi’dir” dedi.
Memur-Sen üyeleri, Mısır’da 529 kişiye verilen idam kararını protesto etti. Demokrasi Parkı’nda buluşan binlerce
Memur-Sen üyesi, Birleşmiş Milletler binasına yürüdü.
529 Meşaleli Yürüyüş
Yürüyüşün önünde 529 Memur-Sen üyesi ellerinde meşaleler taşıdı. Yürüyüş boyunca “Katil cunta, İsrail’e kukla”,
“Mısır’a bin selam, direnişe devam”, “Direnen Mursi, kazanan
İhvan”, “İdam sehpası yıldıramaz gençleri”, “Siyonizmin Pisi,
darbeci Sisi”, “Yakılacak sehpalar, yok olacak kuklalar”, “Firavun Sisi hesap verecek”, “Zalimler için yaşasın cehennem”,
“Kahrolsun zalimler, işbirlikçi hainler”, “İhvan ezilme, ümmet
seninle” sloganları atıldı.
Özgürlük Ateşiyle Darağacı Yakıldı
Meşaleli yürüyüş BM önünde sona ererken, temsili darağacı yakıldı, cunta lanetlendi. Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, sözlerine, idam kararlarını kınayarak başladı. Gündoğdu, şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi,
Mısır’ın demokrasiyle tanışmasını sağlayan serbest seçimlerde halkın yüzde 52’sinin oyunu alan Muhammed Mursi, seçildiği günden 3 Temmuz darbesine kadar geçen süreçte dikta
döneminin fiili ve hukuki kalıntılarıyla boğuşmuştu. Mısır’ı
özgürlükle, demokrasiyle ve kendi değerleriyle buluşturma
adına verdiği bu büyük mücadelenin ardından Mursi, dikta
rejimden miras kalan askeri ve yargı bürokrasisinin müdahalesine maruz kaldı. İçinde Siyonist işgalci ve terörist devlet
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İsrail, ABD, AB ve körfez diktatoryasının da yer aldığı uluslararası konsorsiyumun desteğiyle gerçekleştirilen darbeyle
Mursi yönetimden uzaklaştırıldı ve hapse atıldı.”
Kanlı Mürekkep Kullanan Senaristlerin Kirli Oyunu
“Bugün anlaşılmaktadır ki, başta ABD olmak üzere, demokrasi, insan hakları ve özgürlük pazarlamacılarının sessiz kalarak da desteklediği bu kirli tezgâh, Siyonist işgalci
İsrail’in güvenliğinin sağlanması, Mısır’dan Filistin’e açılan
özgürlük tünellerinin ve refah kapılarının kapatılması, Arap
sokağını saran demokrasi ve özgürleşme ateşinin söndürülmesi, elinde kandan, zihninde vahşetten başka bir şey olmayan Suriye diktatörünün ve Baas rejiminin desteklenmesi
için kurgulandı ve uygulandı” diyen Gündoğdu, Mısır’ı yangın
yerine döndüren, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanı hedef
alan vahşet uygulamalarını rutinleştiren Sisi darbesinin, sadece Mısır’ı ve Mısırlıları değil, bütün İslam coğrafyasını ve
Müslüman toplumları cezalandırmanın yeni miladı olarak
kurgulandığını söyledi.
Bu yönüyle, Mısır’da gerçekleşen darbenin, İslami hassasiyeti yüksek siyasi iktidarların ve aktörlerin yok edilmesinin,
örgütlü İslami yapıların zayıflatılmasının, itibarsızlaştırılmasının, kriminalize edilmesinin ve bu sayede söz dinleyen kukla yönetimlerin önünün açılmasının kapsamlı uluslararası
bir projenin Ortadoğu ve Arap Yarımadası’na yönelik parçası
olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, “Bangladeş’te Cemaati
İslami’nin yönetici ve mensuplarını hedef alan yargı darbesi
ile sözde general, gerçekte Siyonizmin emir eri Sisi’nin Mursi
ve İhvan’a yönelik darbesi, bu bağlamda akraba darbelerdir.
Her ikisi de, kalemlerine kandan mürekkep dolduran senaristlerin senaryosudur. Gerçekleştirdiği katliamlarla insanlı-

ğa dair yeni utanç vesikalarının altına imza atan Suriye canisi katil Esed’in hâlâ muktedir olması da aynı senaristlerin
bir başka büyük oyunudur” şeklinde konuştu.
Sessiz Kalanlar Darbenin ve Katliamın Ortağıdır
Senaryolarını sahneye koyarken Müslüman kanını vazgeçilmez dekor olarak kullanan bu kirli uluslararası şebekeyi durdurmak ve İslam coğrafyası üzerinden söküp atmak
için beklemenin zulme sessiz kalmak olduğunu kaydeden
Gündoğdu, “Haksızlıklara, vahşete, çocukların ve kadınların
katline, özgürlük isteyenlere, demokrasi diyenlere, İslami
hassasiyeti bulunanlara ölüm hediye edilmesine karşı sessiz
ve duyarsız kalmak, dilsiz şeytanlığı kabul etmek; yapılanlara ve yaşananlara suç ortağı olmaktır. Darbeye, duruma göre
açık ya da örtülü destek veren ABD, AB, BM darbenin, darbeciler eliyle gerçekleşen insanlık ayıplarının suç ortağıdır.
Darbeyi bertaraf etmeye yönelik girişimlerde bulunmayan
İslam İşbirliği Teşkilatı suç ortağıdır ve en az diğer kuruluşlar kadar sorumludur” ifadelerini kullandı.

yız. ‘Sessiz kalma, bir özgürlük meşalesi de sen yak’ diyoruz.
Özgürlük meşalelerimizle, mazlum 529 Mısırlı kardeşimizi
katletmek için kurulan darağacını yakmak için buradayız.
Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği,
Arap Birliği ve diğer uluslarüstü organizasyonları ve insan
hakları örgütlerini; idam kararına karşı tepki vermeye ve bu
kararların uygulanmaması için gerekli adımları atmaya, siyasi ve ekonomik baskı uygulamaya davet ediyoruz. Mısır’ın
ihtiyacı olan daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha
fazla özgürlük, daha fazla insan hakları ve daha fazla huzurdur. Mısır meydanlarına idam sehpaları kurulmamalı,
insanların hayatları karartılmamalıdır. Mısır meydanlarına
darağacı yerine sandık konulmalı, halkının iradesi doğrultusunda Mısır yönetilmelidir. Mısır’da darbe ve vesayete son
verilmeli, halkın iradesi ve tercihi esas alınmalıdır” diye konuştu.

Batı Yine Sınıfta Kaldı
Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Ahmet Gündoğdu,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün, Mısır’da darbecilerin yargı
tiyatrosunda aldığı kararı protesto etmek, 529 masum kardeşimize sahip çıkmak için buradayız. İdamları durdurmak,
529 Mısırlı mazlum adına ses vermesi için insanlığın vicdanına seslenmek için buradayız. Özgürlük ateşiyle yola çıkan
529 kardeşimizin boynuna ölüm düğümü atmak için kurulan
darağaçlarını özgürlük meşalesiyle yakmak için buradayız.
Başta batılı ülkeler olmak üzere Mısır’daki darbe yönetimine destek verenler, sessiz kalanlar, idam yoluyla gerçekleştirilmek istenen katliamın azmettiricisi, ortağı ve asli faili
olacaktır. Darbecilere verilen siyasi kredinin, ‘biz üç maymunu oynarız, siz katliama devam edin’ pazarlığının eseri
idam kararıyla, insanlığın vicdanı test edilmektedir. Başta
batılı ülkeler olmak üzere Türkiye’de Gezi Parkı olaylarında
parkın ziyarete kapatılmasına, kişilik haklarının korunması
adına Twitter’in erişime kapatılmasına tepki gösterenlerin,
529 mazlumun hayata gözlerini kapattıracak idam kararı
karşısındaki sessizliklerinin nedeni nedir? Anlaşılan, Batı ve
Batı’nın Türkiye üzerindeki tavrını alkışlayanlar, 529 insanın
idam yoluyla katledilmesini değil, Youtube ve Twitter’in erişime kapatılmasını insanlık suçu olarak görüyor. Türkiye’ye
bu nedenle verdiği tepkinin zerresini dahi Mısır’daki idamlara göstermeyen batılı ülkeler, bu ikiyüzlü yaklaşımlarıyla
bir kez daha sınıfta kalmıştır. Demokratik değerler üzerine
inşa edildiği iddiasındaki Batı, Mısır’da darbe olduğunda
ses çıkarmamanın ötesinde darbecilere siyasi ve ekonomik
kredi açtı, psikolojik destek verdi, bugün de idamlara sessiz
kalmaktadır.”
Sessiz Kalma, Bir Özgürlük Meşalesi de Sen Yak
Mısır darbecilerinin katliam gibi kararını tanımadıkları
gibi, idam yoluyla gerçekleşecek bu katliama dünyanın sessizliğini de kabul etmediklerini vurgulayan Gündoğdu, “Yüzyılın en büyük toplu idamlarından biri olan bu kararı hukuki,
ahlaki, vicdani ve insani bulmuyoruz. Zulüm ve haksızlık karşısında susmadık, susmayacağız. Bugün, bu nedenle burada-

İdam Kararları Hükümsüzdür
Gündoğdu, dünyanın dört bir yanında yaşanan darbelerin,
antidemokratik yönetimler ve hukuksuzlukların Türkiye’deki
demokrasinin önemini bir kez daha gösterdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Memur-Sen olarak, 21. yüzyılın utanç vesikası olan, başta Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Filistin ve Arakan olmak üzere, yeryüzündeki tüm vahşetlerin, işkencelerin, katliamların,
idamların son bulması için uluslararası kamuoyunu göreve
davet ediyoruz. Zalimler tarafından ezilen ve susturulmak
istenen bütün masum ve mazlum insanların yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Memur-Sen olarak, bir
kez daha darbeleri, muhtıraları, operasyonları ve bütün antidemokratik oluşumları kınıyor, darbe ve başka kılıklara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz.
Bizim için Mısır’daki darbeci düzenin idam kararları hükümsüzdür. Katil Sisi Mısır halkına hesap vermelidir. Asıl yargılanması gereken Sisi’dir. Buradan insanlığın vicdanına sesleniyoruz. Ey insanlık, Mısır’da insanlık idam ediliyor, susma.
Ey insanlık, Mısır’da insanlık öldürülüyor, uyan dünya, diren
insanlık. Mısır’da insanlık asılıyor, artık yeter de ve seyretme.
Küresel adalet için, insanlığın ölmemesi için, insanı ve insanlığı yaşatmak için özgürlük meşalenle darağaçlarını yak,
idamları durdur, kukla rejimlerin ve darbecilerin iktidarına
son ver.”
Basın açıklamasının ardından BM önünde temsili darağacı yakıldı.
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İLKSAN’da Zarar Kader Haline Gelmiştir

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın,
Çınarsuyu, Didim Tesisleri, DE-HA Öğretmenevi
gibi işletme ve sosyal tesislerin durumlarının iç
açıcı olmadığını, İLKSAN gelirlerinin yüzde 98’den fazlasının aidat ve faiz geliri olduğunu ifade ederek, “İLKSAN,
Yüzde 1-2 oranında ticaret yapmaktadır. Onda da zarara
etmektedir. Görünen o ki, İLKSAN’da zarar kader haline
gelmiştir” dedi.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
(İLKSAN) 7. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu toplantısı
Alanya Ananas Otel’de yapıldı. Toplantının açılışında protokol konuşmaları çerçevesinde söz alan Ali Yalçın, “Faaliyet raporunu görünceye kadar bu toplantıda susayım, protokol icabı bir selamlama konuşması yapayım diye düşündüm. Fakat akşam saatlerinde faaliyet raporunu inceleyince kanaatim değişti. Üyelere karşı sorumluluğum gereği
doğruları söylemezsem görevimi yapmamış olacağım diye
düşündüm. İsmet Özelin ‘Desem Öldürürler, Demesem Öldüm’ kitabı aklıma geldi. Biliyorum, konuşsam faydasız
ama sussam gönlüm razı değil. İLKSAN dün neyse bugün
de o. Bir arpa boyu yol alınamıyor. Patlak lastik üzerinde
yol alan araba gibi bir gün canta oturacaktır. Merak edilen
şey, kaç kişinin mağdur olacağı ve mağduriyet miktarıdır”
değerlendirmesinde bulunarak, yönetime sorular yöneltti.
Faaliyet Raporlarına Yansıyan Tablo İç Açıcı Değil
Çınarsuyu, Didim Tesisleri, DE-HA Öğretmenevi gibi
işletme ve sosyal tesislerin faaliyet raporlarına yansıyan
tablosunun iç açıcı olmadığını ifade eden Yalçın, şunları
söyledi: “Önceki kurulda, ‘işletmelerde neden zarar ediliyor’ diye sorduğumuzda, herkes hatırlayacaktır, geçen dönemin denetleme kurulu üyelerinden birisinin aşırı sıkboğaz etmesinden dolayı ‘başımızı kaldırabildik mi ki’ tarzında cevap verilmişti. Bu yıl faaliyet raporuna bakıyorum,
denetleme şerhi falan da konmamış fakat işletmelerin
durumunda değişiklik yok. Çınarsuyu, 2013 itibarıyla 538
50 Eğitim-Bir-Sen Haziran 2014

Sayı: 72

bin TL yine zararda. Amortisman bedeli diye 238 bin TL
perdelenmiş ve zarar 300 bin TL olarak açıklanmış. Ankara
İLKSAN Öğretmenevi’nde 83 bin TL zarar görülüyor. Amortisman tutarı yüksek gösterilerek zarar yine perdelenmiş
ve 7 bin 500 TL ilan edilmiş. Araç kampanyası-otel-tur ve
bilet satışı organizasyonundan genel merkez zararı 660
bin TL’nin 286 bini amortisman zararı yazılmış ve gerçek
zarar 374 bin ilan edilmiş. Bu listeye ek yapmak mümkün
ama daha fazla moral bozmaya gerek yok. Görünen o ki,
zarar kader haline gelmiştir.”
Uyarılar Neden Dikkate Alınmıyor?
Denetleme raporlarında, ehil insanların işletmelerin
başında bulunmadığını, muhasebe-işletme bilgilerine vakıf olmayan, mezuniyeti lise düzeyindeki yöneticilerin bir
an önce değiştirilmesi önerisinde bulunulduğunu kaydeden Yalçın, “İşe uygun adam değil, adamımıza uygun bir iş
verelim politikası ne zaman bırakılacak? Uyarılar neden
dikkate alınmıyor? İLKSAN Didim Tesisleri bu yıl 12 bin
TL kâr etti diye rapora yazılırken, iyi bir yerde limon ya da
simit satan bir kişinin bile bir yılda 12 bin TL kazanacağını düşünemedik mi? Geçmişte Tangram raporu, İLKSAN’ı
çalışanların birbiri ile yakınlığı dolayısıyla adeta akraba
topluluğu gibi tasvir etmişti. Anlaşılan bu uyarıların hiçbir
dikkate alınmamış” şeklinde konuştu.
Yenikent Ticaret Merkezi’ne Milyonlar Harcandı
Ama Ne Kiralayan Ne de Satın Alan Var
Ali Yalçın, arazinin ortasına milyonlar gömülerek yapılan Ankara Yenikent Ticaret Merkezi’yle ilgili dört defa
kiralama, bir defa satış ihalesi açıldığını ama bir Allah’ın
kulunun başvurmadığını belirterek, “Ne kiralama ne de satış gerçekleşiyor. Kuş uçmaz kervan geçmez yere koca ticaret merkezi yapıp, milyonları gömüp, sıradan bir adamın
bile ‘Buradan kim gelip dükkân alır ve kiralar ki’ demesini

bile öngörememek nasıl bir ticari zekâdır merak ediyoruz.
Bunun hesabını yıllardır üyelere veremiyorsunuz. Ahirette
bu savrukluğun hesabını nasıl vereceksiniz” diye sordu.
İLKSAN, Faiz Lobisini Besleyen Bir Kuruluş
İLKSAN’ın gelirlerinin yüzde 98’inin aidat ve faiz gelirleri olduğunu söyleyen Yalçın, şöyle devam etti: “Biz
‘İLKSAN üçkâğıt ekonomisiyle yönetiliyor’ dediğimizde
bazıları kızıyorlar. Faiz-döviz-borsa olarak isimlendirilen
üçkâğıt ekonomisi dışında bir üretim, ülkeye ve üyeye katma değer göremiyorsunuz. Aidatlar, faiz ve tahvillere yatırılmış, ‘faizler yükselse de, biz de kâr etsek’ diye felakete
adeta dua ediliyor ve faiz lobisi besleniyor. İLKSAN’ın aidat gelirleri, Gezi olaylarının sponsorlarının hesaplarında
ve tahvillerinde kaosa ve kargaşaya hizmet edenlere can
suyu olarak tutuluyor.”
Biz Sandığın Karşısında Değil, Üyenin Yanındayız
“Bizim İLKSAN’la ilgili söylediklerimizi hiç kimse hasımlık olarak değerlendirmemeli. Biz asla İLKSAN’ın karşısında değiliz, üyenin yanındayız” diyen Yalçın, “Eğer
amacımız İLKSAN’a zarar vermek olsa, önceki genel kurula yaptığımız itirazları mahkemeye taşır ve genel kurulu
iptal ettirir, yeniden yapılmasını sağlardık. Bu, İLKSAN’a
150-200 bin TL daha ek yük getirirdi. Yönetime ders verelim diye İLKSAN’a zarar vermeyi düşünmedik. Ben de
İLKSAN üyesiyim ve her ay aidatım kesiliyor. İLKSAN’ı yöneten irade, bizim eleştiri ve önerilerimizi, üyelerin faydasına olduğu gibi, İLKSAN’ı yönetenlerin de faydasına bir
projeksiyon olarak görmelidir” ifadelerini kullandı.
Zorunlu Zarar Bitsin, Gönüllü Üyelik Başlasın
İLKSAN’ın rehavetinin ve zarar edişinin ana nedeninin
zorunlu üyelik uygulamasının 01.06.2012 tarihinden önce
göreve başlayanlar açısından devam ediyor olması olduğunu vurgulayan Ali Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen olarak, toplu
sözleşme masasında gönüllü üyelik yolunun açılması için
getirdiğimiz teklif, İLKSAN’ın mevcut durumu açısından
endişeyle karşılandı ve sadece 2012 Haziran ayından sonra göreve başlayanlar açısından bu geçerli olabildi. İLKSAN yönetimine ve Türk Eğitim-Sen yöneticilerine çağrıda
bulunuyorum: Gelin bu temsilciler kurulunda her üye için
gönüllü üyelik noktasında tavsiye kararı ve irade beyanında bulunalım. Bunu kayda geçelim. Biz, Eğitim-Bir-Sen
olarak, bir sonraki toplu sözleşme masasında bu irade beyanı ve tavsiye kararından yola çıkarak bu sorunu çözeriz.
İsteyen gönüllü üye olabilir ve bütün eğitim çalışanlarının
üye olmasının da yolu açılır” diye konuştu.
İLKSAN Bize Teşekkür Borçludur
İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz’a hitaben konuşan Yalçın, Eğitim-Bir-Sen olarak toplu sözleşmede taban aylığa net 123 TL zam almalarının aynı
zamanda İLKSAN’a yaradığını dile getirerek, “Taban aylık
zammı, İLKSAN’a ödenecek aidat miktarı formülünde çar-

pan etkisi yaptığı için üyenin ödediği aidat ortalama 3,61
artmıştır. Bu ise İLKSAN’ın aidat gelirinin yılda 11 milyon
400 bin TL artması demektir. Eğer taban aylık zammı olmasaydı 11 milyon 400 bin TL’nin sadece 1/4’i kasasına
girecekti. İLKSAN bu konuda bize teşekkür borçludur” dedi.
Sendikaları İtibarsızlaştıran Hareketlere Karşıyız
Ali Yalçın, Eğitim-Sen temsilcisinin Gezi olaylarından
bahsederek, sendikaları bu tür konularda ortak hareket
etmeye davet etmesi üzerine, 28 Şubat’taki ‘5’li Çete’den
ve bugün düştükleri durumdan ders almayanların Gezi ile
yeniden ders vermeye kalktıklarını dile getirerek, şunları
söyledi: “Faiz lobisinin bedava kumanyalarıyla depoladıkları enerjiyle Ankara’ya KESK temsilcisinin de içinde
bulunduğu heyet göndermişler ve hükümetten ‘3. Köprü,
Kanal İstanbul ve 3. Havaalanı’ projelerinin durdurulmasını istemişlerdir. Emek, ekmek ve alın teri mücadelesi
bunun neresindedir. Dün, adı sivil ama beyni üniformalı
yapılar darbeye zemin hazırlamışlardı; bugün ise, Gezi
türü olaylarda Soros ve Otpor taktikleri ve suflörlüğünde
Türkiye’den Kiev çıkarma arayışları vardır. Eğitim-Bir-Sen
olarak sendikaları itibarsızlaştıran bu tür saçmalıklara şiddetle karşıyız. Eğitim-Sen, sendikacılık yapmalıdır.”
Eğitim-Sen Özgürlükler ve Kadın Konusunda
Samimi Değil
Toplantıda divana kadın eş başkan öneren EğitimSen’in kadın ve özgürlükler konusunda çifte standart içerisinde olduğunu kaydeden Yalçın, “Devlet eliyle kadına
yönelik şiddet olan kamusal alanda kadınlara başörtüsü
zulmü uygulanması konusunda Eğitim-Bir-Sen olarak
başlattığımız imza kampanyasına ve sivil itaatsizlik eylemine tepki gösteren Eğitim-Sen’dir. ‘Eğitim-Bir-Sen’in
eylemi, Eğitim-Sen’in, KESK’in esaretidir’ diye cümle kuranların burada kalkıp kadın, özgürlük, hak hukuk kelimelerinden söz etmeleri yersizdir. Eğitim-Sen olarak kadın ve
özgürlükler konusunda asla samimi değilsiniz” dedi.
Eğitim-Sen temsilcisinin İLKSAN toplantısında,
İLKSAN’la ilgili sadece bir cümle kurmasını, konuşmasının
tamamına yakınını Gezi, Berkin Elvan ve benzeri konulara
ayırmasını eleştiren Yalçın, “Eğitim-Sen temsilcisi kendisini İLKSAN Temsilciler Kurulu’nda değil, Eğitim-Sen işyeri
temsilcileri toplantısında zannediyor” sözleriyle tepkisini
dile getirdi.
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Komplolara Boyun Eğmeyeceğiz
lar. Hevesleri kursaklarında kalacak inşallah. Memur-Sen
olarak, ülkemize ve milletimize karşı kurulan komplolara
asla boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu, emperyalizmin piyonlarının yaptığı
operasyonların karşısında duracaklarını ifade ederek, “Ümmeti ve ümmetin geleceğini küresel darbecilerin
eline bırakmayacağız. Onların oyunlarını bozacağız. MemurSen olarak, ülkemize ve milletimize karşı kurulan komplolara asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.
Eğitim-Bir-Sen İstanbul Şubeler Buluşması’na ve 1 No’lu
Şube’nin organize ettiği programa katılan Genel Başkan
Ahmet Gündoğdu, Gezi olayları, 17 Aralık Süreci, yardım
TIR’larının durdurulması ve 1 Mayıs dayatması ile istenmeyen olaylara neden olanları eleştirerek, “Emperyalizmin
piyonlarının yaptığı operasyonların karşısında duracağız.
Ümmeti ve ümmetin geleceğini küresel darbecilerin eline
bırakmayacağız. Onların oyunlarını bozacağız. Memur-Sen
olarak, ülkemize ve milletimize karşı kurulan komplolara
asla boyun eğmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Başörtü yasağının sona erdirilmesinin ve çözüm sürecinin devam ediyor olmasının önemli kazanımlar olduğunu
belirten Gündoğdu, barış ve hakkaniyet temelli yeni bir dünya mücadelesi verdiklerini vurguladı.
Yasaklarla Mücadele Ediyoruz
Darbe dönemlerinin, vesayet süreçlerinin eseri kanun ve
kararlarla uygulamaya konulan bütün yasakların kaldırılması için mücadele verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini
kaydeden Gündoğdu, şöyle devam etti: “Bu mücadeleyle
elde ettiğimiz kazanımların sonuncusu ve bu ülkenin kadınları açısından en değerlisi, kamudaki başörtüsü yasağının kaldırılmasıdır. Bunu milletimize inanarak ve güvenerek
başlattığımız ‘Özgürlük için 10 Milyon İmza’ kampanyasında
topladığımız 12 milyon 300 bin imzayla başardık.”
Konuşmasında Çözüm Süreci’ne de değinen Gündoğdu,
kardeşlik ikliminin bu toprakların mütemmim cüzü olduğu inancıyla Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ne de, ‘Çözüm
Süreci’ne de destek olduklarını dile getirerek, “Akil İnsanlar
Heyeti’nde yer almayı millet tarafından verilmiş bir görevin
ifası olarak gördük. Türkiye’yi tabiri caizse karış karış gezdik.
Çözüm iradesini destekleyecek girişimlerin ya öncüsü ya da
paydaşı olduk. Bugün 18 aydır bölgeden şehit haberi gelmiyor. Bundan rahatsız olan yapılar var. Onlar rahatsız diye
kardeşliğimizden vazgeçemeyiz. Çözüm Süreci’ni akamete
uğratma planları yapıyorlar. Herkesin eşit yurttaş olduğu
yeni Türkiye’yi eski Türkiye’ye döndürme hesapları yapıyor-
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Vesayetin Karşısındayız
“Paralel, yatay ya da dikey devlet olmaz. Her türlü vesayetin karşısındayız” diyen Gündoğdu, şunları söyledi: “Gezi
olayları, 17 Aralık Süreci, yardım TIR’larının durdurulması
ve 1 Mayıs dayatması küresel birer operasyondu ve tutmadı. 17 Aralık’la birlikte ortaya çıkan ‘Büyük Türkiye’ hedefini
akamete uğratmaya dönük sivil vesayet çabası ve paralel
devlet yapılanmasını kabul etmiyoruz. Ümmeti ve ümmetin
geleceğini küresel darbecilerin eline bırakmayacağız. Ulus
ötesi darbecilerle de, taşeronlarıyla da demokratik mücadelemizi son darbeci de pes edinceye kadar sürdüreceğiz.
Erdemli bir dünyanın kurulmasında öncü olmalıyız, dik duracağız. Emperyalizmin piyonlarının yaptığı operasyonların
karşısında duracağız. Oyunlarını bozacağız. Memur-Sen,
dünyanın dört bir yanındaki mazlumların kimliğine bakmadan her zaman yanlarında oldu, olmaya da devam edecek;
yine kimliğine bakmadan zalimlerin karşısında oldu, olmaya
da devam edecek.”
İllegal Dinlemelere Hesap Sorulsun
Hukuksuz dinlemeleri de eleştiren Gündoğdu, “Beni dinleyenler hakkında suç duyurusunda bulunduk, bunun takipçisiyiz. Hukuksuz, illegal işlere bulaşanların deşifre edilmesini bekliyoruz. Hukuksuz dinlemeler, terörist İsrail’in işine
yaradı. Bunun hesabı sorulsun istiyoruz” şeklinde konuştu.
Yeni, Sivil ve Özgürlükçü Bir Anayasa İstiyoruz
Gündoğdu, milletin sivil siyasete olan inancını kaybettirerek vesayete ve darbelere vize kolaylığı sağlayan üstünlerin hukuku anlayışını yeniden hayata geçirmek isteyenlerin oyununu tamamıyla bozmaları gerektiğini ifade ederek,
“Onun için öncelikle yeni, sivil ve özgürlükçü bir Anayasa
istiyoruz” dedi.
Gençlerimizin Yanında Yer Almalıyız
Erdemli bir toplumun yeniden inşası için gençleri önemsediklerinin altını çizen Gündoğdu, bir milletin geleceğinin
teminatı olan gençlerin yanında yer almak ve onlara özgüven aşılamak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Firavun’un Karşısında, Musa’nın Yanındayız

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın,
“Mısır’da halkın iradesinin tecelli etmesine tahammül edemeyen entrikacılar ve emperyalist
güçler, dikta rejimden miras kalan askeri ve yargı bürokrasisinin müdahalesiyle etekleri tutuşanlar, İsrail’e selam
çakmış ve ‘Telaşlanmanıza gerek yok, Firavun ölmedi’ demiştir” dedi.
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Tuzla
Temsilciliği’nin organize ettiği eylemde, Mısır’daki 529 kişi
hakkındaki verilen idam kararı protesto edildi.
Burada bir konuşma yapan Ali Yalçın, “İsrail, ABD, AB ve
Körfez diktatörlerinin de yer aldığı uluslararası konsorsiyumun Siyonist işgalci İsrail’in güvenliğinin sağlanması,
Mısır’dan Filistin’e açılan özgürlük tünellerinin ve refah
kapılarının kapatılması, Arap sokağını saran özgürlük taleplerine had bildirilmesi, Suriye diktatörünün ve Baas
rejiminin desteklenmesi için kurgulanan ve uygulanan
tiyatronun devam ettiğini söyleyen Yalçın, zalimlerin 529
masum ve mazluma verilen idam kararıyla herkese gözdağı verdiklerini kaydetti.
İdam Kararları Uluslararası Bir Proje
Mısır’ı yangın yerine çeviren, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanı ve insanlığı hedef alan vahşet uygulamalarını
rutinleştiren Sisi darbesinin, sadece Mısır’ı ve Mısırlıları değil, bütün İslam coğrafyasını ve Müslüman toplumları cezalandırmanın yeni miladı olduğunu belirten Yalçın, “Bize,
‘Size ne Mısır’dan, size ne Filistin’den, size ne Gazze’den,
size ne Arakan’dan, Orta Afrika’dan, Doğu Türkistan’dan,
uslu çocuklar olun ve sesinizi çıkarmayın’ diyorlar. Mısır’da
gerçekleşen darbeyle İslami hassasiyeti yüksek siyasi iktidarların ve aktörlerin yok edilmesi, örgütlü İslami yapıların zayıflatılması, itibarsızlaştırılması ve bu sayede söz
dinleyen kukla yönetimlerin önünün açılması uluslararası
kapsamlı bir projedir” şeklinde konuştu.

Zulme sessiz kalmanın, zulme ortak olmak ve dilsiz şeytanlığı kabul etmek olduğunu vurgulayan Ali Yalçın, “Bugün burada, yapılanlara ve yaşananlara suç ortağı olmamak, darbenin açık ya da örtülü destekçileri ABD, AB, BM’ye
seslenmek, insanlık ayıbının suç ortaklarına haykırmak;
darbeyi bertaraf etmeye yönelik girişimlerde bulunmayan
İslam İşbirliği Teşkilatı’na ‘Sen ne işe yararsın’ diye sormak
için toplandık. Yaşanan kepazeliklere sesimizi yükseltmek,
‘Firavun’un karşısında olmak yetmez, Musa’nın da yanında
olmak lazım’ diyerek İhvan-ı Müslimin’in şahsında Mısır
halkının yanında olduğumuzu haykırmak için toplandık”
ifadelerini kullandı.
529 insanın idamına dair kararın darbecilerin talimatını makyajlama işlevi gördüğünü ifade eden Yalçın, şöyle
konuştu: “İdam kararları, insanlığın hukuk birikimini, hukuk
normlarını ayaklar altına almaktadır. Evrensel hukuk ve
insanlık kriterlerine, İslami hükümlere her yönüyle aykırı
olan bu karar uygulanır ve 529 idam kararı infaz edilirse, insanlık tarihi büyük bir kara lekeye daha sahip olacak,
peşinden şu an zemini hazırlanan 670 kişi daha idam sehpasına yollanacaktır. Yüzyılın en büyük toplu idamlarından biri olacak olan bu hukukilik süsü verilmeye çalışılan,
ahlaktan, vicdandan yoksun, insani ve İslami yönü bulunmayan cinayete hayır diyoruz. Millet olarak tarih boyunca
zulüm ve haksızlıklar karşısında susmadık, susmayacağız.
Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği,
Arap Birliği ve diğer uluslararası organizasyonları ve insan
hakları örgütlerini; idam kararına karşı tepki vermeye ve
bu kararların uygulanmaması için gerekli somut adımları atmaya, siyasi ve ekonomik baskıyı harekete geçirmeye
davet ediyoruz.”
Yalçın, Mısır’da yapılan darbenin, yıllardır Filistin’i işgal eden İsrail’in güvenliğini tahkim etmeye yönelik olduğunu ifade ederek, “Gayrimeşru korsan devlet İsrail’in
Mescid-i Aksa’yı yok etmeye yönelik girişimleri karşısında
Kudüs’te nöbet tutan onurlu Müslümanları Türkiye’den,
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İstanbul’dan, Tuzla’dan selamlıyor, ‘Allah hesap gününün
sahibi ve en iyi hesap yapandır’ diyor ve Allah’tan bizleri
hesabına memur kılmasını diliyoruz. Bizim için ‘Mısır’daki
darbeci düzenin idam kararları hükümsüzdür’ diyerek İsrail
için çalışanlar İsrail’le birlikte tarihin çöp sepetini boylayacaktır diye haykırıyoruz. Katil Sisi Mısır halkına hesap
vermelidir. Asıl yargılanması gereken Sisi ve İsrail yardakçılarıdır. Buradan insanlığın vicdanına sesleniyoruz: Ey insanlık! Mısır’da insanlık idam ediliyor, susma. Ey insanlık!
Mısır’da insanlık öldürülüyor, uyan dünya, diren insanlık,
artık yeter de ve seyretme; küresel adalet için, insanlığın
ölmemesi için, insanı ve insanlığı yaşatmak için özgürlük
meşalenle darağaçlarını yak, idamları durdur, kukla rejimlerin ve darbecilerin iktidarına son ver diyoruz. Utanabilme
yeteneğini kaybetmemiş dünya ülkelerini bu hukuk dışı kararın uygulanmasını iptal ettirme yönünde irade beyanına
davet ediyoruz” diye konuştu.
“Bugün, Mısır’da darbecilerin yargı tiyatrosunda aldığı
kararı protesto etmek, 529 masum kardeşimize sahip çıkmak için buradayız” diyen Ali Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “İdamları durdurmak, 529 Mısırlı mazlum adına ses
vermeye davet etmek ve insanlığın vicdanına seslenmek
için buradayız. Başta batılı ülkeler olmak üzere Mısır’daki
darbe yönetimine destek verenler, sessiz kalanlar; idam

yoluyla gerçekleştirilmek istenen katliamın azmettiricisi,
ortağı ve asli faili olacaklardır. Yaptıkları ve yaptırdıkları
zulümlerle kundaktaki bebeğe Rabia işareti yapmayı öğretenler, küresel işgale karşı küresel intifada ile uyanacaklardır. Yusufları zindanlarda ve sehpalarda yok edemeyeceksiniz. Bir Yusuf giderse bin Yusuf kuyudan çıkacak ve er
ya da geç Firavunların saltanatını yok edecektir. Ellerimizi
havaya kaldırıyor ve ‘Rabia’ diyerek, ‘Hepimiz Muhammed
Mursi, Hepimiz Mavi Marmara Gazisi Muhammed Bilteci’
diyoruz. ‘Hepimiz Şehit Esma ve Hepimiz Mavi Marmara Şehidi Muhammed Furkanız’ diyoruz. Türkiye, Mısır’dır;
Ankara, Kahire’dir ve Tuzla Meydanı Rabiatül Adeviyye
Meydanı’dır diyoruz.”
İnsanı İlgilendiren Hiçbir Şeye Duyarsız Kalamayız
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat
Yavuz ise, Mısır’daki idam kararlarına sessiz kalmalarının
mümkün olmadığını belirterek, “Bizler geçmişte olduğu
gibi bugün de ve yarın da hakkın, haklının, mağdurun ve
mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Eğer yeryüzünde insanlığı ilgilendiren bir şey varsa, Eğitim-Bir-Sen
olarak bu bizi de ilgilendirmektedir, hiçbir haksızlığa duyarsız kalamayız” dedi.
Eylem temsili idam sehpasının yakılmasıyla sona erdi.

Öğretmenlik Mesleğinin Algısı ve Statüsü Toplantısı Yapıldı
öğretmen algısının oluşmasının zemini oluşturulmaktadır.
Bunun yanında, ‘Yedi Güzel Adam’ dizisinde olduğu gibi,
öğretmen algısını olumlulaştıran diziler de mevcuttur.
Bu tür iyi örnekler artırılmalı, bunlar kamu spotları ile
desteklenmelidir” dedi.

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan “Öğretmenlik Mesleğinin Algısının ve
Statüsünün Yükseltilmesi” konulu toplantıya katıldı.
Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, genel müdür
yardımcıları, ilgili daire başkanları ve bakanlık bürokratları
ile diğer sendikaların temsilcilerinin katıldığı toplantısında
konuşan Ramazan Çakırcı, öğretmenlik mesleğinin algısının
ve statüsünün yükseltilmesi için öğretmenlerin çalışma
şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun
için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kurumsal imajını düzeltmesi gerektiğini söyledi.
Bakanlığın kurumsal imajının yapılandırılması ve
kurumsal iletişim stratejilerini geliştirerek mesleki
farkındalığın artırılması için Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne çok iş düştüğünü belirten
Çakırcı, “Maalesef son dönemde kitle iletişim araçları ve TV
dizileri ile öğretmenlerin itibarı zedelenmekte ve olumsuz
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Toplumda oluşturulmaya çalışılan olumsuz öğretmen
algısının beraberinde öğretmene karşı şiddeti de
körüklediğini kaydeden Çakırcı, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın
Alo 147 hattı, öğretmeni şikâyet hattına dönüştürülmüştür.
Bu hat bir an önce kapatılmalıdır” şeklinde konuştu.
Bakanlık Öğretmenleri Motive Etmeli ve
Yüreklendirmelidir
“Bakanlık eğitimde vizyoner bir kimlik oluşturmak istiyorsa, öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimine
daha fazla eğilmesi gerekir” diyen Ramazan Çakırcı, şunları
söyledi:
“MEB, eğitimi, kendisi için masraf olarak gören bir
bakanlık olmaktan kurtulmalıdır. Personel eğitimi konusunda cimri davranmamalıdır. Özellikle kalkınmada öncelikli
yörelerde yaşanan tecrübeli öğretmen istihdamındaki
güçlüğün önüne geçilmesi için bu yörelerde çalışanlara
daha fazla ücret ödenmelidir. Öğretmenlerin nöbet görevleri ücretlendirilmeli, kariyer basamaklarında yükselmede
yaşanan belirsizlik giderilmeli ve bunun için bir an önce
düzenleme yapılmalıdır. Bakanlık, öğretmenleri motive etmeli ve yüreklendirmelidir.”

Kanuna Aykırı Hükümler Öğrencilerin Kılık-Kıyafetine İlişkin
Yönetmeliklerden Çıkarılmalıdır
Eğitim-Bir-Sen, kanuna aykırı hükümlerin öğrencilerin kılık-kıyafetlerine ilişkin yönetmeliklerden çıkarılması
talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulundu. 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun “İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin
Kullanılmasının Engellenmesi” başlıklı 115. maddesinde
yapılan değişiklikle “dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da
toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi”nin
ve yine aynı kanunun 122. maddesindeki değişiklikle, “dil,
ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret
nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasının engellenmesi”nin suç konusu haline
getirilerek cezai müeyyideye bağlandığına dikkat çekilen
yazıda, “Kanunun söz konusu maddelerinin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, kanun koyucu dini inancın, bu
inancın gerektirdiği ibadet ve davranış biçimlerinin her ne
suretle olursa olsun engellenmesini, din, vicdan ve inanç
özgürlüğü bağlamında temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının engellenmesi olarak görmekte ve ceza kanununda suç olarak kabul etmekte; vatandaşların dini inanç ve
inanışlarının gereğini kamusal alanda da herhangi bir kı-

sıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe yerine getirebilmesini
öngörmektedir” denildi.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık
ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 4. maddesine göre öğrencilerin okul içinde başı açık olmak zorunda olduğunun
hatırlatıldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:
“Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin 164. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 109. maddesinde,
kılık-kıyafet hükümlerine aykırı davranmak disiplin cezasını gerektirir bir fiil olarak tanımlanmıştır. 6529 sayılı
Kanun’la getirilen hükümler çerçevesinde vatandaşların
dini inanç ve inanışlarının gereğini yerine getirmesinin her
ne suretle olursa olsun engellenmesinin suç teşkil ettiği
dikkate alındığında, söz konusu yönetmelik hükümlerinin
kanuna ve hukuka aykırı hale geldiğine şüphe yoktur.”
Bakanlığa gönderilen yazıda, 6529 sayılı Kanun hükümlerinin gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul
Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 4.
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “başı
açık” ibaresi ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği’ndeki ‘başı açık derse girmemeyi’
disiplin suçu sayan hükümlerin söz konusu yönetmeliklerden çıkartılması konusunda gereğinin yapılması talebinde
bulunuldu.

Edep ve Ahlâk Yoksununa Twitter Cezası
Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve sendika üyelerine hakaret eden edep ve ahlak yoksunu Twitter
kullanıcısına “erişimin engellenmesine” karar verdi.
Kararda, tweetlerde Gündoğdu’ya ve sendikaya karşı
açıkça hakaret ve küfür boyutuna varan suçlamaların yer
aldığı belirtilerek, Yargıtay’ın kişilik haklarıyla ilgili verdiği
kararlar hatırlatıldı.
Hukukun gerçek dünyada işlemesine izin vermediği
suçların, sanal dünyada yayın yoluyla işlenmesine izin vermesinin düşünülemez olduğu vurgulanan kararda, internet yayınlarının suç teşkil etmeyecek bir düzenlemeye tabi
tutulması ve suç içeren internet yayınlarının engellenmesinin hukuk düzeni için gerekli olduğuna dikkat çekildi.
“İnternet yayını yoluyla suç işleyenlerin kuşkusuz ceza so-

rumluluğu vardır” denilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
“Ancak suçun failinin bulunması, internet yayınının durdurulması anlamına da gelmez. Fail bulunana kadar suç içeren internet yayınının devam etmesi de düşünülemez. Bu
nedenle erişim engellenme kararı hukuken gereklidir. Bu
kararlar kişilerin haberleşme ve ifade özgürlüklerini doğrudan kısıtlamadığından, uygulama şartları dar kapsamda
değerlendirilmeli ve keyfiliğe yol açmamalıdır.”
İçeriğin yayından çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine hükmeden mahkeme, kararın, Erişim Sağlayıcılar
Birliği kurulmadığından, Türk Telekomünikasyon A.Ş’ye
gönderilmesine karar verdi.
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, kişilik haklarının ihlal
edildiği gerekçesiyle, söz konusu Twitter kullanıcısına “erişimin engellenmesi” talebiyle dava açmıştı.
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Disiplin Cezası Verilmeyen Fiil Nedeniyle
Görev Yeri Değiştirilemez
Mahkeme, disiplin cezası verilmeyen bir fiil nedeniyle görev yerinin değiştirilmesi işlemini iptal etti.
Yozgat İdare Mahkemesi, tıp fakültesi sekreteri olarak görev yapmakta iken, mühendislik-mimarlık fakültesine sekreter
olarak atanan Eğitim-Bir-Sen üyesi hakkındaki işlemin iptali
için açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, soruşturma konusu fiilin hizmetin işleyişini etkileyecek nitelikte olmadığı, kamu
yararı ilkesi gereğince atanmasını gerektirecek başkaca sebeplerin olmadığı durumlarda fiil nedeniyle henüz ceza almamış
iken, bir de atamaya konu edilmemesi gerektiği, cezalandırma
amacıyla atama işlemi tesisine olanak bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme, kararında, “Disiplin işlemleri ile atama işlemlerinin farklı işlemler

olması nedeniyle sebep ve koşullarının ayrı ayrı olduğu, işlediği fiil nedeniyle hakkında soruşturma yapılan personelin
işlediği fiilin hizmetin işleyişini etkileyecek niteliğinin bulunmadığı veya kamu yararı ilkesi uyarınca atanmasını gerektiren
başkaca sebeplerin olmadığı durumlarda fiil nedeniyle henüz
ceza alınmamış iken, bir de atamaya konu edilmemesi gerektiği, ayrıca cezalandırma amacıyla atama işlemi tesis edilmesine
olanak bulunmadığı”na dikkat çekerek, mevzuata ve hukuka
uygun bulmadığı dava konusu işlemi iptal etti.
Eğitim-Bir-Sen, fakülte sekreteri üyesi hakkında, disiplin
soruşturmasına bağlı olarak bir başka fakülteye sekreter olarak
atanması işleminin iptali istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme: Geliştirme Ödeneği Süresiz Görevlendirme
Yapılan Yere Göre Ödenir
Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretim görevlisinin, kadrosu üniversitenin merkezinde olduğu halde 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4
maddesi gereğince süresiz olarak ilçede kurulu meslek yüksekokulunda görevlendirilmesi üzerine geliştirme ödeneğinin
meslek yüksek okulunun bulunduğu ilçe için geçerli orandan ödenmesi isteminin reddedilmesi işlemi Kayseri Bölge
Mahkemesi’nden döndü.
Eğitim-Bir-Sen’in, Kayseri İdare Mahkemesi’nde açılan davanın reddedilmesi üzerine yaptığı itirazı görüşen Bölge İdare
Mahkemesi, geliştirme ödeneğinin fiilen sürekli görev yapılan
yere göre ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Kararda, “…(müvekkil sendika üyesinin) 2547 sayılı Kanun’un
13/b-4 maddesi uyarınca süresiz olarak Meslek Yüksek Okulun-

da görevlendirildiği, dolayısıyla söz konusu görevlendirmenin
2547 sayılı Kanun’un 40/a maddesindeki aynı üniversite içinde
farklı bir birimde kadrosunun bulunduğu yer dışında ders vermek üzere geçici olarak görevlendirmeden farklı nitelikte olduğu, yapılan bu görevlendirmenin süreklilik arz etmesi nedeniyle naklen atama şekline büründüğü sonucuna varıldığından,
davacıya ödenmesi gereken geliştirme ödeneğinin 2005/8681
sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2’nci maddesinin (a) fıkrası
kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup 1’inci maddesindeki amaç da göz önüne tutulduğunda, davacıya fiilen
sürekli olarak görev yaptığı yer olan … ilçesi için ekli cetvelde
belirlenen oran üzerinden geliştirme ödeneği ödenmesi gerektiği …” ifadelerine yer verildi.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarıyla İlgili
Talepte Bulunduk
Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavlarının
farklı tarihlerde yapılmasını, sınavlara ilişkin kılavuzun ivedilikle hazırlanarak yazılı sınavlarla ilgili konuların ve bu konuların sınavdaki ağırlıklarının belirlenmesini istedi.
Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme (şef-memur) ve unvan değişikliği sınavının 13 Eylül 2014 Cumartesi günü yapılacağını duyurmuştur.
Ancak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının her
birine katılma hakkı ve istemi bulunan personel göz önüne
alınarak görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavlarının farklı tarihlerde gerçekleştirilmesi, muhtemel hak kayıplarının önlenmesi açısından elzemdir. Söz konusu sınavlara
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ilişkin kılavuz halen yayımlanmamış olup özellikle görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki
ağırlıklarının belirlenmesi, sınava katılmaya istekli adayların
sınav tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları açısından
önem arz etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilen yazıda, görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavlarının farklı tarihlerde
gerçekleştirilmesi; söz konusu sınavlara ilişkin kılavuzun ivedilikle hazırlanarak yazılı sınavlarla ilgili konular ve bu konuların
sınavdaki ağırlıklarının belirlenmesi hususunda gereğinin yapılması talep edildi.

Lisansüstü Eğitimde Geçen Sürenin
Memuriyetten Sayılmasını İstedik
Eğitim-Bir-Sen, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yazılı
müracaatta bulunarak, yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp halen mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa edenlerin ve 6528 sayılı
Kanun’dan evvel bu yükümlülüklerini bitirenlerin, yurt
dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin
tamamının memuriyette geçmiş sayılarak, intibaklarının
yapılması konusunda genel bir yazının üniversitelere gönderilmesini istedi. YÖK’e gönderilen yazıda şu ifadelere yer
verildi:
“14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 6528 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında
Kanun’un 21. maddesi, ‘Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet
karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini
ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili
kadrolarına atanır. Millî Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun
kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri
ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır. Bu kişilerin
yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin
her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657
sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır. Kamu
kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere

gönderilecek memurlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz’ şeklinde değiştirilmiştir. Aynı kanuna 6528 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen geçici 3. maddesinin
birinci fıkrasında ise, ‘21 inci madde hükümlerinden, yurt
dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini
tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye
başlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen
yurt dışında eğitimlerine devam edenler de yararlandırılır’
hükmü yer almaktadır.
Mezkûr hükümler açık olup yükseköğretim kurumlarınca herhangi bir başvuru beklenmeksizin resen intibak
işlemlerinin yapılmasının gerektiğine şüphe yoktur. Ancak
söz konusu kanun, 14.03.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen, yükseköğretim kurumlarınca henüz uygulamaya konmadığı, başkanlığınızdan ya da Devlet Personel
Başkanlığı’ndan görüş ya da genel bir yazı beklenildiği
müşahede edilmiştir. Bu itibarla 1416 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp halen mecburi hizmet
yükümlülüklerini ifa edenler ile 6528 sayılı Kanun’dan
evvel bu yükümlülüklerini bitirenlerin, yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı
memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine
esas olacak şekilde değerlendirilmesi hususunda genel bir
yazının yükseköğretim kurumlarına gönderilmesi ve neticeden sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz
ederiz.”

Bağış Genelgesine Aykırı Davranmak İddiasıyla
Yöneticilik Görevine Son Verilemez
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen üyesinin,
İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi M. İhsan Mermerci Otelcilik
Turizm Meslek Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak görev
yapmakta iken 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci kayıt kabullerinde bağış talep edildiği, velilerin bağış
yapmaya zorlandıkları iddiasıyla yapılan soruşturma sonucu idari yönden getirilen teklifin kabulü suretiyle Bahçelievler İlçesi Kemal Hasoğlu Lisesi’ne yöneticilik görevi
üzerinden alınarak felsefe öğretmeni olarak atanmasına
ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, kararında, “Disiplin soruşturması geçiren bir devlet memurunun, üzerine atılı disiplin eylemini gerçekleştirdiği sonucuna varılması halinde
dahi, görevini ve hizmetini çalıştığı kurumda sürdürmesinde sakınca bulunmaması halinde, orada çalışmaya devam

edebileceği gibi, memur, herhangi bir disiplin suçu işlememesine karşılık, meydana gelen olaylar nedeniyle yıpranmışsa, iş arkadaşları ile ilişkisi bozulmuşsa, aynı kurumda
çalışmaya devam etmesi halinde hizmetinden yeterince
istifade edilemeyebilecekse, idarelerin bu hallerin varlığını somut delillerle ortaya koymak suretiyle, böyle bir
memuru başka bir yere naklen atama yetkisine sahip olduğu da tartışmasızdır. ... Davacı hakkında yürütülen disiplin
soruşturması raporunda getirilen idari teklife bağlı olarak
gerçekleşen atama işleminde takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereğine uygun olarak kullanıldığını gösterir
bir husus bulunmadığı, isnat edilen eylemin yöneticilik
görevinin üzerinden alınmasını gerektirmediğinden, tesis
edilen atama işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir” ifadelerine yer vererek, dava konusu işlemi iptal etti.
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Şubelerimizden
A D I YA M A N
Vali Demirtaş’a Ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube yöneticileri, Vali Mahmut
Demirtaş’ı ziyaret etti. Şube Başkanı Gaffari İzci, yıllardır eksikliğini hissettikleri ve her fırsatta gündeme getirdikleri öğretmenevi taleplerini iletmek üzere Vali Mahmut Demirtaş’ı
ziyaret ettiklerini belirterek, “Toplumu şekillendiren ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren eğitim
camiası, her şeyi ile tekmil bir sosyal tesisi hak etmektedir.
Bütün illerde hatta birçok ilçede bu konu çözüme kavuşturulmuşken, ilimizde köhne bir yapının öğretmenevi olarak
kullanılması camiamız adına üzücü bir durumdur. Daha önce
Milli Eğitim bakanlarına, milletvekillerine, bürokrat ve diğer
siyasilere ileterek destek ve çözüm istediğimiz Adıyaman’a
öğretmenevi konusunda çabalarımızın sonuç verme ihtimali belirmiştir. Bu konuda Valimiz Mahmut Demirtaş’ı ziyaret
ederek talebimizi yenileyip istişarede bulunduk. İnşallah el
birliği ile Adıyaman’a, şehrimizin ve camiamızın hak ettiği bir
öğretmenevi kazandırırız. Başta vekillerimiz, valimiz ve milli
eğitim müdürümüz olmak üzere herkesi bu konuya katkı sun-

maya davet ediyoruz” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Demirtaş, öğretmenevinin ortak
sorunları olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Öğretmenlerimize ve eğitim camiasına yaraşır sosyal tesislerin olması
bizim de beklentimizdir. Bu yüzden öğretmenevi meselesi ile
yakından ilgileniyorum. Çok güzel bir öğretmenevinin ilimize
kazandırılmasını, ilimizin vitrini de olacağından ayrı bir önem
veriyorum. Adıyaman’a ve eğitim camiasına yakışan bir öğretmenevi kazandırılması için elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olabilirsiniz.”

AFYONKARAHİSAR 1
Dikilen Her Fidan Umut Olarak
Yeşerecek
Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Kadınlar Komisyonu, Afyon-İzmir karayolu Varan Tesisleri mevkiinde “Şehit Esma Hatıra Ormanı” oluşturdu.
Hatıra ormanı oluşturma çalışmalarına Eğitim-Bir-Sen
üyesi kadınlar çocuklarıyla birlikte katıldı.
Şube Başkanı Abdullah Çelik, Mısır’da darbecilerin sınır
tanımaz zulmüne 529 idam kararıyla yeni bir boyut kazandırdığı süreçte dikilen her fidanın mazlumların gönlünde umut
olarak yeşereceğini söyledi. Hatıra ormanına “Şehit Esma”

AĞRI
Kutlu Doğum’da Anlamlı Armağan
Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında iki lisede öğrenci, öğretmen ve idari personele Kur’an-ı Kerim meali dağıttı.
Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ve üyeler, Türk Telekom
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Hüseyin Celal Yardımcı Fen
Lisesi’nde 670 Kur’an-ı Kerim meali dağıttı. Gümüşer,
yeryüzünde örnek alınması gereken en kutlu insanın Haz-
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ismi verilmesiyle toplumsal duyarlılık oluşturmanın ötesinde,
Esma Biltaci’nin şahsında tüm şehitlere vefa borcunu ifa etmenin iç huzurunu yaşadıklarını belirten Çelik, başta Başkan
Nurhayat Üngör olmak üzere, Kadınlar Komisyonu üyelerine,
fidan desteği veren orman il müdürlüğü, belediye başkanlığı
ve karayolları il müdürlüğü yetkililerine ve emeği geçen tüm
Eğitim-Bir-Sen üyelerine teşekkür etti.

Şubelerimizden
reti Peygamber olduğunu ifade ederek, “Sınıflara hediyeleri
dağıttığımızda öğrenciler çok sevindi. Gözlerinde o ışıltıyı
gördük. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi. Hüseyin Celal
Yardımcı Fen Lisesi öğrencisi İncinur Samur, üyelere teşekkür

ederek, “Kur’an-ı Kerim, dünyada en çok okunan, ezberlenen
ama maalesef az anlaşılan bir kitap. Tam anlaşılsaydı bugün
dünyamız Cennet olurdu. Bu hediyenin bize ulaşmasına katkı
sağlayan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ANKARA
Eğitim-Bir-Sen Yetkiyi Aldı
Eğitim-Bir-Sen, 11 bin 384 üye sayısıyla Ankara’da yetkili
sendika oldu. Mutabakat metni İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde
imzalandı. İmza sonrası konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ankara şubelerinin 562 farkla yetkili olduğu belirtilerek, “Tüm
üyelerimize, işyeri ve ilçe temsilcilerimize ve şube yöneticilerimize teşekkür ediyor, yetkinin camiamıza hayırlı olmasını
diliyoruz” denildi.
Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Kır, 2
No’lu Şube Başkanı Cemil Erkan, 3 No’lu Şube Başkanı Hülya

Korkmaz, 4 No’lu Şube Başkanı Tekin Korku, birer açıklama
yaparak, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

ANKARA 1
Kalıcı Bir Eğitim Sisteminde
Karar Kılınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen Çankaya Temsilciliği, okul yöneticilerinin
katılımıyla bir toplantı düzenledi. Çankaya İMKB Turizm Otelcilik Meslek Lisesi’nde yapılan toplantının açılışında konuşan
İlçe Temsilcisi Ferhat Doma, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Şube Başkanı Mustafa Kır ise, son 10 yıldaki demokratikleşme hareketlerine paralel olarak MEB’de de müspet anlamda son derece önemli değişikliklerin yapıldığını belirterek, “28 Şubat sürecinde okullarda ve kurumlarda uygulanan
başörtüsü yasağı, meslek liselerine uygulanan katsayı adaletsizliği sonlandırılmıştır. Kur’an öğrenimine getirilen yaş
sınırlaması kaldırılmış, imam hatip liselerinin orta kısımları
yeniden açılmıştır. İmam hatip okullarının dışındaki orta öğretim kurumlarına da seçmeli Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel
Dini Bilgiler dersleri konulmuştur. Bunların hepsi demokra-

tikleşme adına eğitim öğretim adına çok önemli gelişmelerdir. Bütün bunlara rağmen eğitim sistemimizi ve MEB teşkilat
yapımızı sağlam bir zemine oturtamadığımız da acı bir gerçektir” dedi.
Kır, Bakanlığın mutlaka öğretmen yetiştirmeden öğretmen istihdamına, özlük haklarından ekonomik ve sosyal durumlarına, müfredatın güncellenmesinden sınav sistemine
kadar milletin fıtri yapısına uygun herkesin içine sinecek ve
herkesin sahipleneceği, evrensel, kalıcı bir eğitim sisteminde
karar kılması gerektiğini söyledi.

ANKARA 2
Annelere ve Engellilere Özel Program
Eğitim-Bir-Sen Ankara 2 No’lu Şube Kadınlar Komisyonu, Anneler Günü ve Engelliler Haftası münasebetiyle bir
program düzenledi. 500’e yakın üyenin çocuklarıyla birlikte
katıldığı programda konuşan Şube Başkanı Cemil Erkan, çalışan her annenin haklarının korunması ve çalışma hayatında
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Şubelerimizden
kolaylık sağlanması gerektiğini belirterek, bunun da ancak
örgütlenmeyle sağlanabileceğini söyledi. Erkan, “Eğitim-BirSen’in her zaman bir adım önde olmasının sebebi işte bu anlayıştır” dedi.
Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayfer Yılmaz, annelik
yarışında ipi göğüsleyenlerin şüphesiz engelli anneleri olduğunu ifade ederek, her sağlıklı insanın, bir engelli adayı

olduğunu unutmaması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, engelli
annelerinin çalışma hayatında hak mahrumiyeti yaşadıklarını
ancak bu konuda da sendikamızın birçok sorunun çözüme kavuşturulmasını sağladığını kaydetti.
Programda, Şube Kadınlar Komisyonu üyeleri tarafından
engelli annesi olan Fatma Kaçar yılın annesi seçildi. Fatma
Kaçar’a ödülünü, Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım verdi.

ANKARA 5
Gazi Üniversitesi’nde Yapılan İdari
Personel Görevlendirmeleriyle İlgili
Kaygılar Gümüş’e İletildi
Eğitim-Bir-Sen Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Ayhan
Okuyucu, başkan yardımcıları Ahmet Yağcı ve Ebru Bayazit ile
birlikte, Gazi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hüseyin Gümüş ile bir görüşme yaparak, kurum personelinin görev
yeri değişikliklerinden duyduğu kaygıları iletti.
Dr. Hüseyin Gümüş, norm kadro çalışmasının verimliliği
artırdığını ve buna bağlı olarak kurum ve kuruluşların genel giderler içerisinde personel giderlerini önemli ölçüde
aşağıya çektiğini belirterek, “Kurumumuzda norm kadro
çalışmalarına mevcut teşkilat yapısının incelenmesi, kurum
personelinin uzmanlık alanlarının belirlenmesi ile başlamıştır.
Ayrıca personel, ihtiyaç duyulduğu birimde bilgi birikimini
kullanabileceği pozisyonda çalıştırılarak ülke kaynaklarının
verimli olarak kullanılması, görevde yükselme ve yer
değiştirmelerde iltimasın önüne geçilmesi, bir kuruluş ya
da bir birimin öngörülen amacına ulaşması için kullandığı
teknoloji de göz önünde tutularak amacı doğrultusunda
yapması gerekli işlerin iş yüküne göre orada istihdam edilm-

esi, gerekli personel sayısının nitelikleri itibarıyla belirlenmesi, gereksiz istihdamın önlenmesi, işgücü verimliliğinin
artırılması hedeflenmektedir” dedi.
Şube Başkanı Ayhan Okuyucu, yapılan çalışmanın eksik
olduğunu, norm kadro çalışmasında 2547 sayılı Kanun’un
13/b-4 maddesinin esas alınmasının yanlış olduğunu ifade
ederek, şunları söyledi: “Personel, eğer gideceği birime kadrosu ile gönderilirse, norm kadroya göre uygun iş yapılmış
olur. Görevlendirilme şekliyle norm kadro çalışması tesis etmek yanlıştır. Geçen yıllarda yapılan görevlendirmeler de göz
önüne alındığında, personel, yapılan görevlendirmeyi sürgün
olarak algılamaktadır. Bu algı, iş barışını ve iş huzurunu
bozmaktadır.”

BARTIN
Sorunların Çözümü İçin Elimizden
Geleni Yapacağız
Eğitim-Bir-Sen Bartın Şube yönetimi, disiplin ve denetleme kurulu üyeleriyle birlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar
Demir’i makamında ziyaret etti.
Şube Başkanı Muhammet Akça, ilin son yıllarda eğitimde önemli başarılar elde ettiğini belirterek, “Bu başarıların
kalıcı olması ve devam etmesi, eğitim çalışanlarının sorunsuz ve huzurlu bir ortamda çalışmaları önceliğimizdir. Ülke
genelinde ve yerelde eğitimin önemli bir paydaşı olarak
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Elde edilen bu başarıların ve huzurlu ortamların kalıcı olması için üzerimize düşen
sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. İl Milli
Eğitim Müdürü Yaşar Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
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dile getirerek, ilin başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.
Demir, “Sahip olduğum bilgi ve deneyimi ilimiz için kullanacağım. İlimizin elde ettiği başarıları kalıcı kılmak ve daha ileri
seviyelere çıkarmak için birlikte çalışacağız. Alacağımız çok
karar olacak ama bu kararlarda bütün eğitim camiasının katkıları olacaktır. Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için
elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda sivil toplum örgütlerinin bugüne kadar verdiği desteklere teşekkür ediyor ve
devamlarını bekliyoruz.”

Şubelerimizden
B AT M A N
Olumlu Hizmetleriniz Bizi
Gururlandıracak
Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Yönetim Kurulu, Türkiye’nin
dört bir yanına şube müdürü olarak atanan üyelerle sendika
binasında bir araya geldi. Şube Başkanı Mehmet Şafi Özperk,
Türkiye’nin dört bir yanına şube müdürü göndermekten dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımızın bu başarısını beraber kutladık. Mevcut sendikalar içinde üyeleri için
kitap bastıran, uzaktan eğitim yolu ile üyelerini sınava hazırlayan ve deneme sınavları yaparak işi sıkı tutan sendikamızın
bu çalışmalarının semeresi, arkadaşlarımızın büyük başarısı

ile taçlanmıştır” dedi. Yeni şube müdürü üyelere yeni görevlerinde başarı dileyen Özperk, “Sizlerden insanımıza güzel
hizmetlerde bulunmanızı bekliyoruz. Yapacağımız her olumlu
hizmet bizleri de gururlandıracaktır” şeklinde konuştu.

BURSA
Öğretmenlere Yapılan Saldırı
Protesto Edildi
Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi, öğretmenlere yapılan saldırıyı protesto etti. Üyeler, iki öğretmenin saldırıya uğramasına
tepki göstererek, Şehreküstü Meydanı’nda bir eylem gerçekleştirdi. Burada konuşan Şube Başkanı Numan Şeker, teşekkür
bekleyen öğretmenlere şiddeti reva gören, insani davranışlardan uzak bu tür kişilere karşı asla sessiz kalmayacaklarını
ifade ederek, bu tür magandalara karşı herkesi tepki vermeye
çağırdı.
Son yıllarda çok sayıda öğretmenin şiddete maruz kaldığını kaydeden Şeker, “İşte bunlardan biri de Yıldırım’ın Ulus
Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda
iki şehir eşkıyası tarafından gerçekleştirilen hadisedir. Teneffüse çıkan öğrencilerin okul bahçesinden kendilerine taş attıklarını öne süren iki kişi sınıfa girerek öğretmenden öğrencileri istiyor. Bayan öğretmenimizin dışarı çıkmasını söylediği

iki şehir magandası, sınıftaki öğretmeni ve bir başka bayan
öğretmeni darp ettikten sonra kaçıyor. Nesillerin yetişmesinde en önemli paya sahip olan elleri öpülesi öğretmenlere
yapılan bu hain saldırıyı kınıyor, faillerin bir an önce cezalandırılması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz” dedi.
Şeker, öğretmenleri huzursuz eden darp ve yaralama hadiselerinin sadece eğitimcilerin değil, başta Milli Eğitim Bakanı
olmak üzere bütün toplumun ortak sorunu olduğunu vurguladı.

ÇANKIRI
Çalışmalarınızı Takdir Ediyorum
Eğitim-Bir-Sen Üniversite Temsilcisi İbrahim Akdaş, Yönetim Kurulu üyelerinden Okutman Oktay Yazıcı, Savaş Başkara,
Kasım Alagöz, Selcen Öksüz ve Nevin Yurt ile birlikte, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabit Erşahin’i ziyaret etti.
Yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren İbrahim Akdaş,
okutmanların, uzmanların, çevirmenlerin daimi kadroya atanmaları konusunda bir çalışma başlattıklarını kaydetti. Akdaş,
“Biz okutmanların, uzmanların, çevirmenlerin 5 yıl hizmet süresinden sonra daimi kadroya atanmaları için başvuru yaptık

fakat bu 10 yıl olarak yönetim tarafından uygun görüldü ve
çok şükür şu anda atamalar yapılıyor. Gönül isterdi ki, bu daha
kısa bir süre olsun ama olmadı; üniversite yönetimi ilerde bu
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süreyi daha da aza indirir diye düşünüyoruz, önemli olan bunun başlamasıdır” dedi.
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabit Erşahin, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bize layık görülen bu
görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
Sendikaların çalışanların hakları konusunda faaliyetlerde bu-

lunması gerektiğini belirten Erşahin, Eğitim-Bir-Sen Üniversite temsilciliğinin yaptığı çalışmaları takdir ettiğini ifade etti.
Prof. Dr. Sabit Erşahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Okutmanların, uzmanların, çevirmenlerin daimi kadroya atanması konusunda yöneticilerin belki bir bilgisi olmayabilir, bunu takip
edecek, yönetime hatırlatacak olan sendikadır.”

ÇORUM
KYK’daki Üyelerimizle Buluştuk
Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Yönetim Kurulu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndaki (KYK) üyelerle yemekli toplantıda bir araya
geldi. Toplantıda, üyelerin işyerlerine ait sorunları ve çözüm
önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Eğitim-Bir-Sen KYK İşyeri Temsilcisi Şevket Anar, 7 yıldır
yetkili olduklarını, diğer sendikaların ise hiç üyelerinin
olmadığını söyledi. Anar, “Bu durumun Türkiye’de belki de
başka bir örneği yok. Üye olmayan 3-5 arkadaşımız var, onlar da inşallah en kısa zamanda aramıza katılarak sesimizin
daha gür çıkmasına, gücümüzün daha da artmasına katkıda
bulunacaklardır” dedi.
Anar, personelin sorunlarıyla ilgili raporu Şube yönetimine ileterek, destek talebinde bulundu. Anar, “Personel
çocuklarının yurtlarda ücretsiz barınması sağlanmalıdır. Yurt
yönetim memurları her şeyden sorumlu tutuldukları halde
sorumluluklarının karşılığı olarak ne kadro tahsisi yapılmakta
ne de bir ücret ödenmektedir. Yurt yönetim memurları
fakülte mezunu oldukları (1/4 derece-kademe) halde diğer
devlet memurlarına tanınan yeşil pasaport hakkından
faydalanamamaktadır. Fazla mesai ücretleri çok gülünçtür
(saat ücreti 1,54 TL’dir). Bu ücretin hiç değilse asgari ücretli

personelin aldığı fazla mesai ücretleri seviyesine çıkartılması
veya fazla mesai süresince ihtiyaçların (yemek-ulaşım
vb.) karşılanması veya bedeli olan ücretin ödenmesi gerekmektedir. Kurumda görev yapan bütün personelin bayram
ve tatil günlerinde ücretlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.
Güvenlik görevlileri vardiya usulü ile çalışmalarından dolayı
kurum servisinden faydalanamamaktadırlar. Bunun yerine
otobüs kartı veya bedeli ödenmelidir.”
Şube Başkanı Tahir Eşkil ise, verdikleri destekten dolayı üyelere teşekkür etti. Eşkil, KYK’da 7 yıldır yetkili ve tek sendika
olduklarını, üyelerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaştıklarını,
kendilerine iletilen sorunların giderilmesi için sendika genel
merkezi aracılığıyla girişimde bulunacaklarını söyledi.

DENİZLİ 1
Baş Ağrıtma Hattı Alo 147
Kaldırılmalıdır
Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube Başkanı Şükrü
Kolukısa, Başkan Vekili Feyzullah Öselmiş, başkan yardımcıları
Halil Akpınar ve Metin Camii, Bozkurt İlçesi’ndeki okulları
ziyaret ettiler. Heyet, okullarda eğitim çalışanlarıyla bir araya gelerek, ilde eğitim-öğretimin daha nitelikli ve verimli
yapılabilmesi için fikir alışverişinde bulundu. Eğitimin hassas bir konu olduğunu herkesin kabul ettiğini, ancak çözümler konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermediğini belirten Şükrü Kolukısa, örnek olarak öğretmeni şikâyet hattına
dönüşen MEB’e bağlı Alo 147 hattını gösterdi.
Eğitimin ve eğitimcinin kamusal olarak denetlenmesine
aracılık etmesi arzulanan Alo 147 şikâyet hattının birçok
kişinin isimsiz, cisimsiz, imzasız bıraktığı şikâyetle “hak ara-
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madan” ziyade “baş ağrıtma” niyetlerine hizmet aracı haline
getirilmiş bulunduğunu ifade eden Kolukısa, şunları söyledi:
“Maarif müfettişlerine angarya niteliğinde iş, okul idaresine külfet, öğretmene gereksiz endişe ve dert yükleyen bu
sistem eğitimi olumsuz etkilemektedir. Okullarda disiplinin
bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattına
yapılan her ihbarın, şikâyetin soruşturma konusu edilip

Şubelerimizden
öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine
ivedilikle engel olunmalı; inceleme veya soruşturma konusu
edilebilecek ihbarlar-şikâyetler ile bu sonucu doğuracak
ihbar-şikâyetler için gerekli şekli şartlar yazılı bir esasa
bağlanmalı ve bu keyfilik ortadan kaldırılmalıdır. Her şikâyet
edenin iddiasında ciddi olduğunu ispatlayacak, haksızlığa

uğradığını ortaya koyacak mesnetler olmalı, şikâyetçiyi keyfi
davranmaya gizli teşvik anlamı taşıyan belirsizlikler ortadan
kaldırılmalıdır. Öğretmenlerimiz haksız yere yıpratılmamalı,
manen incitilmemeli, onların moral ve motivasyonun
eğitimde kalite ve verimlilik olduğu gerçeği ihmal edilmemelidir.”

D İ YA R B A K I R 1
Öğretmenlere Şiddet Sabırları Taşırdı
Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube yöneticileri ve üyeler, Kayapınar’daki Hattat Hamit Aytaç İlk Öğretim Okulu’nda
öğrenci velisi tarafından darp edilen Sosyal Bilgiler Öğretmeni için kitlesel basın açıklaması yaparak, öğrencilerin önünde
öğretmene yapılan saldırıları kınadı.
Şube Başkanı Yunus Memiş, aynı okulda bir ayda üç saldırının yaşandığını ifade ederek, “Milli Eğitim bakanlarının
politikalarından dolayı öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasını
kabul etmemiz mümkün değildir. Bu okulda bir ay içerisin-

de öğretmenlere üç kez sözlü ve filli saldırıda bulunulmuştur.
Bundan sonra eğer bu tür olaylar olursa, alanlara çıkarak eylemlerimize devam edeceğiz” dedi.

DÜZCE
Yetkiyi Aldık
Eğitim-Bir-Sen Düzce Şubesi, il genelinde bin 511
üye sayısına ulaşarak yetkili sendika oldu. Şube yönetimi
ve işyeri temsilcileri, kahvaltıda bir araya gelerek, durum
değerlendirmesi yaptı. Burada bir konuşma yapan Şube
Başkanı Ömer Faruk Çelebi, sendikal çalışmalarında fedakârca çalışan şube yönetimine, kadınlar komisyonuna, ilçe
temsilcilerine, ilçe yönetim kurullarına, okul ve kurum temsilcilerine ve üyelere teşekkür ederek, “Düzce’de tek sevdamız
eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitimcinin çalışma
ortamının, kardeşlik ortamının her daim en yüksek kalitede
kalması çabasıdır. Milletin kendisi olan sendikamıza destek
veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
1992 yılında Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından
ilk meşalesi yakılan Eğitim-Bir-Sen’i yetkiye taşımanın
mutluğunu yaşadıklarını ifade eden Çelebi, “İlimizde de

eğitim ve öğretimin hak ettiği yeri bulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Memur-Sen Düzce İl Temsilcisi Orhan Kılıç ise, Şube yöneticilerini ve temsilcileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Kılıç, “Birlik ve beraberlikten ödün vermeden, yapıcı, inşacı
ve ihyacı sendikacılık anlayışıyla hareket etmeliyiz. Modern
dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmadan milletimizin manevi değerlerinden de ödün vermeden yarınlarımızı inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

E LA Z I Ğ 1
Adaletsizlikler Giderilsin
Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 No’lu Şube Başkanı Yasin Karakaya,
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, basın mensuplarıyla
kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, ülke gündemi ve eğitim
çalışanlarının sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulma yolunda
verdikleri mücadelenin yanında ülkede yaşanan sorunlar
ve dünya mazlumlarına yardım eli uzatma konusunda da
ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, insanlığı ilgilendiren
her konunun kendilerini de ilgilendirdiğini belirten Karakaya,
“Bizler, başta üyelerimiz olmak üzere, ülke insanının ve
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insanlığın dertleriyle dertleniyoruz” dedi. Kamuda başörtüsü
serbestliği için verdikleri mücadele ve başlattıkları imza
kampanyasının neticesinde artık başörtüsü yasağı diye bir
sorunun kalmadığını kaydeden Karakaya, ek ders ve sınav
ücretlerindeki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.
Karakaya, farklı istihdam biçimlerine karşı olan bir sendika
olarak 4/C’lilerin kadroya geçirilmesini istediklerini vurguladı.

ERZİNCAN
Şube Müdürlerine Ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Yönetim Kurulu, il
merkezinde göreve başlayan il milli eğitim şube müdürlerine
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şube Başkanı Nebi
Gül, sendika olarak, şube müdürlüğüne hazırlık kursu
düzenlediklerini, hazırlık kitapları dağıttıklarını, deneme
sınavları yaptıklarını, bunun sonucunda da üyelerinin önemli
bir başarı elde ettiğini söyledi.
Eğitimin bütün paydaşlarının etkili bir şekilde çalışmasının
ilin eğitim kalitesini artıracağını belirten Gül, şehrin eğitimde
hak ettiği yeri elde edebilmesi için sendika olarak her türlü
desteği vereceklerini kaydederek, eğitimin başarısının tek bir
nedene bağlı olarak ele alınamayacağını, toplumun bütün
kesimlerinin eğitim ortamına doğrudan ya da dolaylı olarak
katılması gerektiğini vurguladı. Bu anlamda il milli eğitim

müdürlüğünün Erzincan’daki eğitimin lokomotifi olduğunu
ve yöneticilerine büyük görevler düştüğünü dile getiren
Gül, yeni atanan şube müdürlerinin Erzincan’ın eğitimine
yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade ederek, şube
müdürlerine görevlerinde başarılar diledi.
Göreve başlayan Şube müdürleri Cevat Bingöl, Murat
Demir, Özkan Yavuz ve Levent Kayhan Ulusan, ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Ziyarete Şube Başkan yardımcıları Turgut Çakmak, Hüseyin
Dündar, Yahya Tekin ve Taner Bozdemir de katıldı.

ESKİŞEHİR 1
Mihalgazi Belediye Başkanı
Zeynep Akgün’e Ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu
üyeleri, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e ziyarette
bulundu.
Şube Başkanı Muammer Karaman, “Mihalgazi’de 2004
yılında kadın çiftçilerin ürünlerini değerlendirebilmesi
için Sınırlı Sorumlu Mihalgazi Kadınlar Kooperatifi’ni
kurduğunuzu basından öğrenmiştik. 30 Mart’taki yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanarak yaşmak ve şalvardan
oluşan ilçeye özgü kıyafetiyle koltuğa oturmanız hepimizce
alkışlanacak bir durum oldu. Zira sendika olarak, 18 Mart 2013
yılında ‘işyerlerimize serbest kıyafetle gidiyoruz’ sloganıyla
başlattığımız sivil itaatsizlik eylemi sonucunda başörtülü
kardeşlerimize serbestlik hakkı elde ettik. Bu süreçte yetmez
ama evet diyerek tümden kıyafet özgürlüğü için mücadele
ederken, sizi de bu mücadelemizin içinde görüyor olmak bizi
mutlu ediyor. Bundan dolayı da sizi ayrıca tebrik ediyoruz.
Eskişehir’de en fazla kadın üyeye sahip olan sivil toplum
örgütü olarak, size başarılar diliyoruz” dedi.
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Başkan Zeynep Akgün ise, Eğitim-Bir-Sen’in milli irade konusundaki duruşunu takdir ettiğini ifade ederek, “Kadınlar konusundaki çalışmalarınızı ve kadın çalışanları önemsediğinizi
biliyorum. Yine duyduğum ve bildiğim kadarıyla kadın
komisyonlarınızı daha da aktifleştirirken, ‘sendikamıza kadın
eli değecek’ düsturu ile çalışma başlatmıştınız. Ben de aynı
sloganınızı özümseyerek ilçeme kadın eli değdiğini göstermek için bu mücadeleye girdim. Çalışmalarımızda bizlere
alanınızla ilgili profesyonel destek sağlayacağınızı biliyorum
ve bunu bilmek de bizi memnun ediyor” şeklinde konuştu.

Şubelerimizden
GÜMÜŞHANE
İl Milli Eğitim Müdürü Şahinkaya
Ziyaret Edildi
Eğitim-Bir-Sen Gümüşhane Şube Yönetim Kurulu, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Muhammet Şahinkaya’yı ziyaret
etti. Şube Başkanı Veli Ağaç, ilin son yıllarda eğitimde önemli
başarılar elde ettiğini belirterek, “Bu başarıların kalıcı olması
ve devam etmesi, eğitim çalışanlarının sorunsuz ve huzurlu
bir ortamda çalışmaları önceliğimizdir. Eğitim-Bir-Sen olarak
ülke genelinde ve yerelde eğitimin önemli bir paydaşı olarak
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Elde edilen bu başarıların
ve huzurlu ortamların kalıcı olması için üzerimize düşen
sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilin başarısında emeği
geçenlere teşekkür etti. Şahinkaya, “Sahip olduğum bilgi
ve deneyimi ilimiz için kullanacağım. İlimizin elde ettiği

başarıları kalıcı kılmak ve daha ileri seviyelere çıkarmak için
birlikte çalışacağız. Ben burada olduğum sürece yok kelimesini
duymayacaksınız. Alacağımız çok karar olacaktır. Ama inanın
bu kararlarda bütün eğitim camiasının katkıları olacaktır.
Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için elimizden
geleni yapacağız. Bu anlamda sivil yapıların bugüne kadar
verdiği desteklere teşekkür ediyor ve devamlarını bekliyoruz”
şeklinde konuştu.

İ S TA N B U L 4
Maden Kazasında Hayatını Kaybeden
İşçiler İçin Hatim İndirildi
Soma’da meydana gelen elim kaza sonucu hayatını kaybeden işçiler için Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube ve Diyanet-Sen İstanbul 4 No’lu Şube iş birliğiyle Hatim merasimi
düzenlendi.
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube yönetimi ve tüm
ilçe temsilcilikleri ile Diyanet-Sen İstanbul 4 No’lu Şube
başkanlığının ortaklaşa düzenlediği hatim programında
eğitim camiası Pendik Çarşı Camii’nde akşam namazı öncesinde bir araya geldi. Akşam namazı öncesi cüzler paylaşılıp
hatimler okundu. Namaz sonrası Kur’an tilaveti ve dualar edilerek, maden faciasında hayatını yitiren işçiler anıldı. EğitimBir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz ve Di-

yanet-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Mehmet Kumaş, bu
anlamlı etkinlikle ilgili olarak ortaklaşa yaptıkları açıklamada,
“Soma’da maden ocağında elim kaza sonucu yaşanan olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet,
yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Böyle acı hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni
ediyor, işçilerimiz için dualarımızı sürdürüyoruz” dediler.

İ S TA N B U L 5
Öğretmenler Seminerlerini
Tatil Adresinde Yapabilmeli
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Celal
Demirci, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan bütün öğretmenler yılsonu mesleki çalışmalarını memleketlerinde yapabilmelidir” dedi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demirci, geçen yıl,
öğretmenlerin yılsonu mesleki eğitim çalışmalarının uzaktan

eğitim yoluyla yapıldığını hatırlatarak,
şunları söyledi: “İlköğretim kurumlarında
görevli öğretmenlerin 2012-2013 ders yılı
sonu mesleki çalışmaları Uzaktan Eğitim
Yaklaşımı çerçevesinde ‘Mesleki Gelişim
Eğitimi’ ve ‘Mesleki Çalışmalar’ olmak
üzere iki kategoride gerçekleştirilmişti.
Eğitim, ilk aşaması 17-21 Haziran 2013
tarihlerinde, ikinci aşaması ise 24-28
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Haziran 2013 tarihlerinde olmak üzere beşer günlük iki
periyot halinde tamamlanmıştı. Son yıllarda uzaktan eğitim
yöntemiyle uygulanan bu eğitimin, ayrım yapılmadan hakkaniyet çerçevesinde talep eden bütün öğretmenlerimiz
için memleketlerinde verilmesini doğru bulduğumuzu, online olarak verilen eğitimde öğretmenin hangi ilde ya da
mekanda olduğunun bir anlam ifade etmediğini, önemli
olanın eğitimin alınmış olması olduğunu ifade ediyoruz. Bu

doğrultuda, yürürlükte olan mevzuat gereği köy/belde okul
öncesi öğretmenleri ile birleştirilmiş sınıf öğretmenlerine
verilen mesleki eğitimleri memleketlerinde yapabilme
haklarının tüm öğretmenler tarafından kullanılmasının
sağlanmasının uygulamada birlik, çalışanlar arasında eşitlik
ve iş barışını temin edeceğini, öğretmen motivasyonunu
artıracağını hatırlatıyor, yetkilileri bu konuda gereğini yapmaya davet ediyoruz.”

ŞIRNAK
Şehr-i Nuh’ta Destan Yazdık
Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi, 2096 üye sayısına ulaşarak
bir rekora imza attı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şube
Başkanı Mehmet Sarı, il genelinde diğer sendikaların üye
sayısının toplam 2046 olduğunu belirterek, “Şırnak’ta her iki
eğitim çalışanından biri Eğitim-Bir-Sen üyesi durumundadır.
Şunu belirtmek isterim ki, ilimizde sendikalaşmanın yüzde
75 oranında olması bizi sevindirmektedir. Bu tablo eğitim
çalışanlarının sivil toplum örgütlenmesine gösterdiği
duyarlılığın kanıtıdır. Bunları gerçekleştiren, Cizre, Silopi, İdil,
Güçlükonak, Uludere, Beytüşşebap temsilcilerimiz ve Şubemiz
yönetimi başta olmak üzere, bütün üyelerimizi canı gönülden
tebrik ediyorum. Böylesine stratejik bir konumda bulunan ilimizde iki yıldır emeklerimizi yetkiyi almakla taçlandırdığımız

için çok mutluyuz” dedi. EğitimBir-Sen olarak, ideal ve ilke birliği
yaptıklarını kaydeden Sarı, şunları
söyledi: “Güçlünün değil, haklının
yanında ve haklıyı güçlü kılmak
için bu davaya kendimizi adadık.
Özellikle bizi bu kutlu yolda yalnız
bırakmayan üyelerimize teşekkür
ediyor, Allah hepsinden razı olsun
diyorum. Ülke genelinde de açık
ara ile genel yetkili sendika olduğumuz için de çok mutluyuz.
Bu da bize bundan sonra daha çok sorumluluk, çalışanların
haklarını korumak ve geliştirmek vazifesini yükler. Allah bizi
hem üyelerimize hem de diğer tüm çalışanlara karşı mahcup
etmesin diyorum.”

KARS
Arpaçay’da Görev Yapan
Eğitim Çalışanları Bir Araya Geldi
Eğitim-Bir-Sen, Arpaçay İlçesi’nde yetkili sendika oldu.
Arpaçay’da üyelere teşekkür amaçlı yapılan yemekli toplantıya Şube Başkanı Mahmut Kaan Ilgar, başkan yardımcıları,
İlçe Temsilcisi Bakan Özsoy, şube müdürleri, okul müdürleri
ve üyeler katıldı. Toplantıda kısa bir değerlendirme yapan Il-

gar, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar, elde ettiği
kazanımlar ve bundan
sonra yapacağı faaliyetler
konulu bir sunum yaptı.
Ilgar, yetkiyi almalarını
sağlayan ilçe yönetim kuruluna ve üyelerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

K AY S E R İ
Milli Eğitim Yöneticilerine Ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve
başkan yardımcıları, il milli eğitim müdürü yardımcılığına
atanan Mehmet Ulusoy, şube müdürlüklerine atanan Mustafa Küçüktepe, Okan Akyol, Nihat Ergül, Ünal Çolak, Osman
Şekerci, Kocasinan ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine
atanan Lütfü Fındıkçı ile Faruk Uzunkoca’yı ziyaret ederek,
yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyarete
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edilen yöneticiler, memnuniyetlerini belirterek, Şube Yönetim Kurulu’na teşekkür ettiler. Ziyaretlerde, Eğitim-Bir-Sen
yayınlarından oluşan set hediye edildi.

Şubelerimizden
KİLİS
Geleneksel Pilav Günü’nün
Beşincisi Gerçekleştirildi
Eğitim-Bir-Sen Kilis Şubesi, üyelerin ve ailelerinin katılımıyla 5. Geleneksel Pilav Günü etkinliği tertip etti.
Söğütlüdere Havuzbaşı Cafe’de gerçekleştirilen ve Kilis
Milletvekili Op. Dr. Fuat Karakuş, AK Parti İl Başkanı Reşit Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Mustafa Bolat, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube
başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı Pilav Günü’nde
konuşan Şube Başkanı Bekir Şen, sendika olarak her yıl üyeler
arasında aidiyet duygusunu artırmak, her geçen gün büyüyen
Eğitim-Bir-Sen ailesinin fertlerini tanıştırıp kaynaştırmak adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şen, ilde her sene olduğu gibi yetkiyi göğüslediklerini,
üye sayılarının diğer dört eğitim sendikasından daha fazla
olduğunu, bu itibarla ildeki sendikalı her iki kişiden birinin
Eğitim-Bir-Sen mensubu olduğunu kaydetti.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Şen, eski Belediye
Başkanı Av. M. Abdi Bulut ve Milletvekili Op. Dr. Fuat Karakuş’a,
eğitimle ilgili çalışmalara verdikleri destekten dolayı plaket
takdim etti.

KIRŞEHİR
Büyük ve Güçlü Bir Aile Olarak
Önemli Kazanımlar Elde Ettik
Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şubesi, merkez ilçe, Mucur,
Akpınar, Çiçekdağı ve Boztepe ilçeleri okul temsilcileriyle bir
araya geldi. Toplantıda konuşan Şube Başkanı Naci Sargın,
Eğitim-Bir-Sen’in güçlü bir aile olduğunu belirterek, “Bu güç
ile dört yılda 120 kazanım, 12 bin 300 imza ile başörtüsü
serbestisi, imam hatip ortaokullarının açılması ve seçmeli
dersler gibi bir dizi kazanım elde ettik. Bunlar, ülkemizin
demokratikleşmesi, özgürlüklerin rahatça kullanılması adına
elde edilmiş kazanımlardır. Ekonomik olarak elde ettiğimiz
kazanımlar şimdiye kadar elde edilmemiş oranlardadır. Taban
aylığa zam, yıllar sonra yapılan en büyük zamdır” dedi.
Her yıl bir veya iki okulun bahçesine çam ağacı diktiklerini,

kütüphanelerine kitap bağışı yaptıklarını ifade eden Sargın,
“Her sene bir hediye vermeye çalışıyoruz. Önceki yıl flaş
bellek, çanta hediye ettik. Bu sene de üyelerimize sendika
logomuz ve isminin yazılı olduğu cep ajanda ve kalem
hediye ediyoruz. Üyelerimiz için sınavlara hazırlık kursları
düzenliyoruz” şeklinde konuştu.
Sendikal çalışmaların önemine de değinen Sargın, sendika
olarak elde ettikleri kazanımları başkalarının sahiplenmesine
müsaade etmemeleri gerektiğini vurguladı.

K Ü TA H YA
2. Kitap Okuma Yarışmasında Dereceye
Giren Öğrenciler Ödüllendirildi
Eğitim-Bir-Sen Tavşanlı Temsilciliği’nin gerçekleştirdiği
Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni, Şube yönetimi, vali, milletvekili ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. İlçe genelinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen
ve bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada ilk 20’ye giren
öğrencilere dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, bisiklet,
kol saati, çeyrek altın, gram altın, hediye çeki, CD ve kitap seti
hediye edildi. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Vali Şerif
Yılmaz, Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Tavşanlı Kaymakamı

Numan Hatipoğlu ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi.
Törende konuşan Vali Şerif Yılmaz, “En büyük eksikliğimiz
kitap okumamaktır. Yurt dışına çıktığımızda insanların
yolda yürürken, yürüyen merdivende dahi ellerinde kitap

Sayı: 72

Haziran 2014

Eğitim-Bir-Sen 67

Şubelerimizden
okuduklarını gördüğümüzde, niye bizim insanımızın kitap
okumadığını ve okuyan bir kültürden neden uzaklaştığımızı
sorguluyoruz. Okumamak, bizleri maalesef rekabet
edebileceğimiz ülkelerden ve insanlardan geride bıraktı” dedi.
Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ise, bir sendikanın gençlerin kitap okuması ve gelecek nesillerin inşası için böyle
bir çabaya girmesinin takdire şayan olduğunu ifade ederek,
Türkiye’ye örnek olacak yarışmadan dolayı Şube yöneticilerini
ve Tavşanlı Temsilcisi Mesut Kocaman’ı tebrik etti.

Programda, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Kamil
Uçan ve Tavşanlı Temsilcisi Mesut Kocaman da birer konuşma
yaparak, desteklerinden dolayı yarışma ana sponsorları
Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından,
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Toplam bin 440
öğrencinin katıldığı sınavda, ortaokul ve lise öğrencileri,
okudukları 10 kitap üzerinden sorulan 100 soruya cevap
vermişti.

M A LA T YA 1
Kadın Üyeler Öğretmenevinde Buluştu
Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Kadınlar Komisyonu,
kadın üyeler için bir program düzenledi. Öğretmenevinde
gerçekleştirilen programda konuşan Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Nurhan Bilici, şefkat ve merhamette güneş gibi
olan annelerin sağlıklı bir toplumun inşacısı olduklarını belirterek, “Toplum hayatının temel yapı taşı olan anneler, ailenin çekirdeği ve vazgeçilmezidir. Emsalsiz ve sınırsız sevginin,
hoşgörünün, sabrın; en masum ve temiz duyguların timsali
annelik ulvi bir müessesedir” dedi.
Şube Başkanı Kerem Yıldırım ise, bilinçli annelerin elinde
yetişen kuşakların gelecek nesillerin de garantisi olduğunu
ifade ederek, “Bu yüzden toplum psikolojisi, her başarının

arkasında bir kadın olduğuna inanır. Bu yüzden, ‘Bir erkeği
eğitmek, bir kişiyi eğitmektir; bir kadını eğitmek, bir toplumu
eğitmektir’ denilmiştir” şeklinde konuştu.

MANİSA
İl Divan Toplantısı Soma’da
Gerçekleştirildi
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi, il divan toplantısını
Soma’da gerçekleştirdi. Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Akış, İlyas Şen, Halil
Kallat, Turan Seloğlu, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Mesut
Öner, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı
toplantıdan önce Maden Kazası Şehitliği ziyaret edildi. Burada Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Mezarlık
ziyaretinin ardından Ege Linyit İşletmeleri Sosyal Tesisi’ne
geçildi.
Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Mehmet
Emin Sofuoğlu, “Soma’daki elim faciada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yıldönümü olması hasebiyle Mavi Marmara şehitlerimize de bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle Filistin’de, Gazze’de ölüm ve kan kusan İsrail’i bir kez
daha lanetliyorum. Mavi Marmara, ümmetin ak alnı, İsrail’in
kâbusu olmuş, olmaya da devam edecektir” dedi.
Zor bir süreç yaşadıklarını belirten Sofuoğlu, bir teşkilatın etkinliğinin, gücünün, başarısının ve direnme azminin zor
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zamanlarda belli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
“Sizler, ‘biz varız, ringi terk etmiyoruz’ dediniz ve her zamankinden daha fazla çalıştınız. Tüm ilçelerimizde eğitim hizmet
kolunda faaliyet gösteren, bütün işyerlerinde teşkilatlanan,
şehrimizin en büyük sendikası olarak, 15 Mayıs 2014 itibarıyla Milli Eğitim’de en yakın rakibimizle aramızdaki farkı 1179’a
çıkarmış bulunmaktayız.”
Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilerinin de
birer konuşma yaptıkları toplantının sonunda, ilçe temsilcilerine ve yeni görevlerine atandığı için ilçe temsilciliğinden
ayrılan üyelere plaket verildi.

Şubelerimizden
MARDİN
Öğretmene Saldırı
Gaddar Bir Zihniyetin Ürünü
Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesi, Midyat’ta, Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nde yaşanan darp olayının ardından lise önünde,
üyelerin katılımıyla basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı okuyan Şube Başkanı Eyyüp Değer, Beden
Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen İşyeri
Temsilcisi İzzettin Cemiloğlu’nun bir sendikanın Midyat
Temsilcisi ile üyesi tarafından teneffüste öğrenci ve
öğretmenler önünde darp edildiğini belirterek, “Saldıranların
ve zihniyetlerinin ne kadar gaddar olduğu su yüzüne çıkmıştır.
Dikkat çekilmesi gereken diğer bir husus da, bir eğitimcinin
aynı okulda çalıştığı eğitimci arkadaşına gözü dönmüş bir
gaddarlık, hunharca ve düşmanca saldırmasıdır. Buradan
yetkililere, cumhuriyet başsavcılığına açıkça suç duyurusunda
bulunuyoruz. Yetkililerin, demokratik hukuk devleti olmanın
gereği olarak yasal müeyyideleri uygulayacağından hiçbir
kuşkumuz bulunmamaktadır. Ve yine diyoruz ki, demokrasi,

demokratik yöntemi hak edenler için geçerlidir. Demokrasi,
demokratik yöntemi kullanarak toplumu karanlıklara götüren
ve onları kendine bağlayarak köleleştiren için değildir.
Sendikacılığı henüz kavramamış yeni yetme sendikalara,
köklü bir sendika olarak tavsiyemiz şudur: Sendikacılık, icbar
ile değil, ikna ile olmalıdır. Sendikamız okul temsilcisi olan
İzzettin Cemiloğlu hocamıza yapılan bu kabul edilemez
kalleşçe saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.
Açıklamanın ardından, Şube yöneticileri darp edilen
öğretmenin evine giderek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

M U Ğ LA
Hedefi Tutturduk
Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi, il divan toplantısını, ilçe
temsilcilerinin katılımıyla sendika merkezinde gerçekleştirdi.
Şube Başkanı Sebahattin Akkır, Ocak ayında belirledikleri
250 üye hedefine çok yaklaştıklarını ifade ederek, “Mayıs
ayında 220 yeni üye kaydettik. Şimdiye kadar olduğu gibi,
bundan sonra da yoğun bir şekilde çalışarak, bu dönemi
başarılı bir biçimde tamamlamış olacağız” dedi.
Toplantı, ilçe temsilcilerinin çeşitli konularda yaptıkları
konuşmaların ardından sona erdi.

ORDU
İlçe Temsilcileri Toplantısı Yapıldı
Eğitim-Bir-Sen Ordu Şube yönetimi, ilçe temsilcileriyle bir
araya gelerek, sendikal çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Toplantıda, ilçelerin eğitim-öğretimle ilgili sorunları,
üye çalışmaları, üye sayıları ile ilgili konular konuşuldu.
Toplantıda konuşan Şube Başkanı İsmail Çelenk, Soma’da
yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için
Orta Camii’nde mevlit ve Kur’an-ı Kerim okuma programı
yaptıklarını belirterek, “Soma’da hayatını kaybeden Korganlı
hemşehrimizin cenaze merasimine de katıldık. Kendilerine

Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de sabır diliyorum. Bu
kazada her hangi bir ihmal varsa, en ince detaylarına kadar
araştırılmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz” dedi.
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Çelenk, Soma’daki elim kaza sonucunda bazı uç kesimlerin
gerek sosyal medyada gerekse ülkemizin değişik yerlerinde yine kaos planları yaptıklarına değinerek, acıları siyasi
emellere alet etmenin insanlıkla bağdaşmadığını söyledi.
Bu tür kazaların önlenmesi için her türlü tedbirin alınması
gerektiğini kaydeden Çelenk, madenciliğin tüm mevzuatının

gözden geçirilmesi ve yapılacak düzenlemelerin de fiilen
uygulamaya konulması gerektiğini ifade etti. 15 Mayıs 2014
tarihi itibarıyla il genelinde üye sayısı açısından açık ara önde
olduklarını belirten İsmail Çelenk, Ordu Üniversitesi’nde de
artık yetkiyi almış bulunduklarını, ilçe temsilcilerine, onların
nezdinde işyeri temsilcilerine ve üyelere teşekkür etti.

RİZE
İl Milli Eğitim Müdürü Akgül
Ziyaret Edildi
Eğitim-Bir-Sen Rize Şube yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Sebahattin Akgül’ü ziyaret etti.
İlin eğitim sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyarette Şube Başkanı Seyfettin Afacanlar, sendikal
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İlde öğretmen hareketliliğinin oldukça fazla olduğunu belirten Afacanlar, bunun nedenlerinin tespit edilip çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.
Afacanlar, çözüm noktasında sendika olarak yapabilecekleri
ve önerileri hakkında üzerlerine düşeni yerine getireceklerini
kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgül, daha önce görev
yaptığı Denizli’de eğitim başarısının oldukça yüksek olduğunu, bunu üniversitenin ve öğretmenlerin özverili çalışmala-

rıyla başardıklarını anlattı. Eğitim çalışanlarının her zaman
yanında olacaklarını vurgulayan Akgül, “Eğitim çalışanlarımıza desteklerimiz olacak ve Rize’de eğitimi daha üst seviyelere
getirmeye çalışacağız” dedi.

SAMSUN
Yapmamız Gerekirken
Yapamadıklarımızın Engellisiyiz
Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube yönetimi, engelli üyeler
için öğretmenevinde bir program düzenledi. Şube Başkanı
Nejdet Güneysu, toplantının ardından yaptığı açıklamada,
empatik davranıp bir gün görmeyen göze, bir gün yürümeyen ayağa, tutmayan kola, duymayan kulağa sahip olunması
gerektiğini belirterek, “Belki o bir günde anlarsınız engellilerin bir ömür yaşadıklarını. Merdivenler, kaldırımlar, caddeler, kamu binaları, engelliler için dizayn edilmemiş bütün
mekânlar ve zihinlerde yıkılamayan engelli önyargılar. Son
zamanlarda çıkarılan yasalar engellilere pozitif ayrımcılıklar
sağlamıştır. Fakat zihinlerdeki engeller nedeniyle bazı idareci
ve bürokratlar her alanda engellilere pozitif ayrımcılık bir
yana negatif davranışlar sergilemektedir. Ayrıca son yapılan
düzenlemelerle engellilere verilen maaşların kesilmesi
büyük bir mağduriyet oluşturmuştur. Verilen haklar niçin geri
alınmıştır. Bunun açıklanmasını istiyoruz. Engelli memurların
yaşadığı sorunların da bir an önce çözüme kavuşturulması
gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de engelli demek istismara, her
türlü istismara açık bir alandır” dedi.
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Türkiye’de 8,5 milyon engelli bulunduğunu kaydeden
Güneysu, “Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak herkesin
görevidir. Sendika olarak şunun farkında ve bilincindeyiz ki,
insanların çeşitli sıkıntı ve engelleri olabilir ama bu onların
seçimi değildir. Şunun da farkındayız ki, engelli arkadaşlarımız
bu ülkeye bir şey katmak, bir katma değer kazandırmak istiyorlar. Bunun için, bu cefakâr ve özverili arkadaşlarımız için
sosyal hayatta ve çalışma hayatında uygun ortam ve zeminin
hazırlanması gerekli. Sendikamızın çalışan engellilerle ilgili
Başbakanlığa sunduğu raporda bununla ilgili birçok husustan
söz edilmiştir. Sendika olarak, engelli çalışanlarımızın zorlanmadan ve engellenmeden çalışma ortamlarının düzenlenmesini ivedilikle talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şubelerimizden
ŞANLIURFA
Sorunlar Vali İzzettin Küçük’e Aktarıldı
Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube yönetimi, Vali İzzettin
Küçük’ü makamında ziyaret etti. Şube Başkanı İbrahim Coşkun, nüfusu itibarıyla Türkiye’nin en büyük illeri arasında
yer alan Şanlıurfa’nın, büyüklüğü oranında sıkıntısı olan bir
il olduğunu belirterek, “Özellikle öğrenci sayısının çokluğunun yanında öğretmen açığının had safhada olması, eğitimöğretimi felç etmeye devam etmektedir. Bakanlığın yatırım
programına alınan 360 okulun hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte derslik açığı nispeten giderilmiş olacak, ancak bu
derslikler şu an 7 bin civarında olan öğretmen açığını muhtemelen iki katına çıkaracaktır. Biz her öğretmen alımı öncesinde, Şanlıurfa’ya atanacak öğretmen sayısının artırılması
çağrısında bulunuyoruz, ancak tek seferde büyük oranda bir
alım olmadığı müddetçe bu sorunun giderilemeyeceği konusunda da hiç şüphemiz yok. Çünkü ilimize atanan öğretmen
sayısının 1/3’ü oranında öğretmen il dışı ve eş özrü atamalarında ilimizden ayrılmaktadır” dedi. Konut kira fiyatlarının

da eğitim çalışanlarının göreve başladıktan sonra yaşadığı en
önemli sıkıntılar arasında yer aldığını kaydeden Coşkun, “Bu
konuyla ilgili olarak yeni büyükşehir yasasının imar politikalarını revize etmeye olanak sağlayacağını umuyor, bu konuda
da yardımlarınızı talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Vali İzzettin Küçük ise, sıkıntıları tespit etmeye çalıştığını
ifade ederek, şunları söyledi: “Eğitimle ilgili olarak her okulumuzda bir veli sınıfı oluşturmayı planlıyorum. Velilerimizin
farkındalığını artıramazsak, kaliteyi yakalamamız mümkün
değil. İnşaatı devam eden okulların eğitime katılması çok sevindiricidir. Sorunlarımızı tek tek tespit ederek üzerine gitme
azminde olacağımızdan şüpheniz olmasın.”

S İ VA S 1
Şube Yönetiminden İlçe Ziyaretleri
Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No’lu Şube yönetimi, İmranlı, Ulaş
ve Şarkışla ilçelerine ziyaretlerde bulundu.
İmranlı İlçe Temsilcisi Ahmet Erden’in veda yemeği
programına katılan Şube Başkanı İlhan Karakoç, Erden’e,
bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalar için teşekkür
etti. Programa, Şube yönetiminin yanı sıra İlçe Milli Eğitim
Müdürü Muhammet Mustafa Güneş ve İmranlı’da görev yapan
Eğitim-Bir-Sen üyeleri katıldılar.
İlçe gezileri kapsamında Ulaş İlçesi’ne de bir ziyaret
gerçekleştirildi. Ziyarette, öncelikle Ulaş Temsilcisi ile
ilçenin eğitim durumuna dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Ardından, Belediye Başkanı İsrafil Göçkün ile görüşüldü. İlhan
Karakoç, İsrafil Göçkün gibi eğitimin sorunlarını bilen birinin
başkan olmasının Ulaş’a belediyecilik anlamında çok değerli
katkılar sağlayacağını söyledi. Şube Başkanı İlhan Karakoç ve
Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kaynarpınar, Şarkışla İlçe Temsilcisi

İsmet Erbaş ile birlikte ilçenin sorunlarına yönelik olarak bir
istişare toplantısı yaptı. Daha sonra, yerel seçimlerde Şarkışla
Belediye Başkanı seçilen Ahmet Turgay Oğuz’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulunuldu.
Karakoç, İlçe Temsilcisi İsmet Erbaş ve beraberindeki heyet
ile birlikte Şarkışla İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Yatılı Bölge Ortaokulu,
Gürçayır İlkokulu’nu ziyaret ederek, sorun ve şikayetleri not
etti. Karakoç, Eğitim-Bir-Sen’in, eğitim camiasının kaskosu
olduğunu kaydederek, “Ne zaman başınız sıkışırsa ve bir
probleminiz olursa biz yanınızdayız. Haklı mücadelenizde
sizlerin yanınızda olmak bizim asli görevimizdir. Bu manada
en ufak bir şüpheniz olmasın” dedi.

TO KAT
Turhal Temsilciliğinden
Şube Müdürlerine Veda Programı
Eğitim-Bir-Sen Turhal Temsilciliği, görevde yükselme sınavında başarılı olarak şube müdürlüğüne atanan üyeler için
bir program düzenledi. İl Spor Müdürü Cemil Çağlar, Eğitim-

Bir-Sen Şube Yönetim Kurulu, ilçe yönetim kurulu üyeleri,
okul müdürleri ve işyeri temsilcilerinin katıldığı programın
açılışında konuşan İlçe Temsilci Vekili Aydın Demir, etkinliği
düzenlemelerinin iki nedeni bulunduğunu belirterek, “Birincisi, şube müdürlüğü görevine atanan arkadaşlarımıza veda
etmek, onlarla helalleşmek ve yeni görevlerinde başarılar
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Şubelerimizden
dilemek; ikincisi ise, üyemiz okul müdürleri ve işyeri temsilcilerimizle bir değerlendirme yapmak. Şube müdürü arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Şube Başkanı Şaban Ceylan ise, eğitim çalışanlarının birçok sorununun Eğitim-Bir-Sen’in genel yetkili olduğu dönemde çözüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Bizim gayretlerimizle toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçiş yapıldı.
Son iki toplu sözleşmeyle mali olarak ciddi kazanımlar elde
ettik. Öğretmenlerimize 150 TL ek ödemeyle birlikte yıllardır zam yapılmayan taban aylığına zam yapılmasını sağladık.
Eğitim çalışanlarının beklediği düzenlemelerin bir an önce
çıkması için çaba sarf ediyoruz.”

TRABZON
Herkes Elini Taşın Altına Koymalıdır
Eğitim-Bir-Sen Trabzon Şube Yönetim Kurulu, il divan
toplantısını, üniversite ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla
İkram Sofrası’nda gerçekleştirdi. Toplantıda üye çalışmaları,
son gelişmeler ve yetkiye gidilen süreçte dikkat edilmesi
gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Şube Başkanı Mehmet Kara, ilçe temsilciliklerinin istişare
sistemini mutlaka kullanmaları gerektiğini, bunun için
de herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
Belli aralıklarla bir araya gelmenin, toplantılar yapmanın
dinamizm getirdiğini vurgulayan Kara, buna mutlaka önem

verilmesi, dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Kara, sürekli
büyüyen bir teşkilat olduklarını, sorunların çözümünde
istişare mekanizmasının devreye sokulması gerektiğini dile
getirdi.

YO Z G AT
Bakan Bozdağ Yerköy’de Üyelerimizle
Bir Araya Geldi
Eğitim-Bir-Sen Yerköy Temsilciliği, belediye düğün
salonunda üyeler için tanışma ve kaynaşma programı tertip
etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yerköy Belediye Başkanı
Mehmet Ağaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, ilçe temsilcileri ve çok
sayıda üyenin katıldığı programda bir konuşma yapan Bakan
Bekir Bozdağ, Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanları,
Türkiye’nin dışarıda itibar ve güç sahibi olmasından rahatsız
olanları rahatsız etmeye sonuna kadar devam edeceklerini
belirterek, “Milletimizin mutluluğunu artırmaya, huzurunu,
refahını, barışını tesis etmeye ama bu milletin geleceğini
karanlıkta görenleri, karanlıkta bırakmaya devam edeceğiz”
dedi.
Eğitim-Bir-Sen Yerköy İlçe Temsilcisi Aydın Bora, birlik,
beraberlik, tanışma ve kaynaşma amacıyla böyle bir program
düzenlediklerini ifade ederek, “Nerede mazlumların çığlıkları
varsa orada Memur-Sen ve onun eğitim hizmet kolu olan
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Eğitim-Bir-Sen vardı ve onlara hem maddi hem de manevi
destek oldu. Myanmar’da, Doğu Türkistan’da, Mısır’da,
Suriye’de, kısaca zulmün olduğu her yerde mazlumların
yanında yer alan Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü
olan sendikamız vardı” şeklinde konuştu.
“Siz bize destek olup güç verdikçe sesimiz daha çok
çıkacak ve mücadelemizi daha güçlü devam ettirebileceğiz”
diyen Bora, şimdiye kadar verdikleri destekten dolayı üyelere
teşekkür etti.

Şimdi Acıları Paylaşma, Yaraları Sarma Vakti

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, tartışma değil, acıları paylaşma,
yaraları sarma vakti olduğunu söyledi.
Acıları paylaşmak için Soma’ya giden ve burada incelemelerde bulunan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. TRT Haber, TRT Türk, Ülke
TV, TV Net ve Kanal A’nın Soma’dan yaptığı canlı yayına
katılan Gündoğdu, “İnşallah bu, ülkemizin yaşadığı son
felaket olur. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda
içeride harıl harıl bir çalışma var. Arama-kurtarma ekipleri
canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Birinci beklentimiz, yer
altındaki kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması, eğer vefat
etmişlerse de mevtaların çıkarılması; ikincisi, hastanelere
nakledilmiş kardeşlerimizin tedavi edilmesi, şifa bulması
ve eski sağlığına kavuşmaları, bunlarla birlikte vefat etmiş
olan kardeşlerimizin defnedilmesi” dedi.

Varsa İhmal Hesabı Sorulmalıdır
Memur-Sen Genel Merkez heyetinin ve Manisa, İzmir,
Bursa, Denizli teşkilatlarının Soma’da olduğunu belirten
Gündoğdu, “Çevre ilçelerimizin ekipleri ilk günden bu yana
AFAD ve Kızılay’la birlikte arama kurtarma çalışması yapıyor.
Şu anda milletin yapacağı en önemli şeylerden biri dua etmektir. Bu konuda Memur-Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar
Vakfı, İHH ve Önder Vakfı Türkiye genelinde dua okunması
için çalışma başlattılar, bu çok önemli. Elbette olay her
yönüyle incelenmelidir. Varsa ihmal, hesabı sorulmalıdır, hak
ettikleri ceza verilmelidir. Olayla ilgili sorumluluğu bulunan
tüm kurum ve kuruluşların üstüne düşeni yerine getirmelerini bekliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği denetimleri sonucu
ortaya çıkan raporlar mutlaka dikkate alınmalıdır. MemurSen olarak, benzer acıların yaşanmaması için her seviyede
konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz”
şeklinde konuştu.

Kaos Arayışlarına Tepki
Ortak acılar üzerinden kaos arayışı içerisinde olanları
eleştiren Gündoğdu, şunları söyledi: “Sosyal medya ve bazı
alanlarda acımız üzerinden istismara kalkışmış durumdalar.
Art niyetli bazı kesimlerin milletimizin derdine çare üretmek
yerine sorun çıkarma arayışları doğru değildir. Kargaşayı
geçim kaynağı haline getiren yapıların istismarını kabul
edemeyiz. Şimdi tartışma değil, acıları paylaşma, yaraları
sarma vakti.”

Elimizden Geleni Yapacağız
Memur-Sen olarak Soma’da yaşanan büyük acıyı hafifletmek adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Ahmet Gündoğdu,“Bu acılı günler geçtikten sonra kaybettiğimiz
kardeşlerimizin acılı ailelerinin acısını paylaşmak, hem
taziyeyle hem maddi olarak onların sıkıntılarına ortak olmak devletin ve sivil toplum kuruluşlarının görevidir. Biz
görevimizin farkındayız ve elimizden geleni yapacağız” diye
konuştu.

Dualarımız Onlar İçin
Gündoğdu,“Bundan sonra bu tip kazalara meydan vermemek için kuruluşların eksikliklerinin iyice denetlenmesi,
bütün önlemlerin alınması” uyarısında bulunarak, “Soma’da
yetkililerden bilgi aldım. Bakanlarla, AFAD ve Kızılay yetkilileri ile görüştüm. Her geçen saniye yer altından canlı çıkma
umudunu zayıflatıyor ancak Van depremi ve başka olaylarda, iki gün sonra, üç gün sonra da enkaz altından güzel
haberler almıştık. Umuyoruz, dua ediyoruz ki, buradakilerin tamamı sağ çıksın. Ama teknik olarak, bilimsel verilerle,
teknik uzmanların değerlendirmesiyle baktığımızda her
geçen süre yer altında canlı çıkma umudunu zayıflatıyor”
ifadelerini kullandı.

