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Hedef, yetkili sendika
olmakt›r
Sendikam›z›n ‹zmir’deki Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›ndan “Yetkili Sendika” olma hedefi ç›kt›.
‹zmir Yenifoça Ö¤retmenevi’nde 1-5 Eylül tarihlerinde yap›lan E¤itim-Bir-Sen 7. Baﬂkanlar Kurulu
Toplant›s›nda önemli kararlar al›nd›.

Görüﬂme
2005 Topluönerilerimiz
Konfederasyonumuzun
görüﬂmelere kat›lan temsilcilerince dile getirilmek
üzere görüﬂ ve önerilerimiz sendikam›zca belirlenerek sunuldu.
Toplu Görüﬂmeler öncesi, konfederasyonumuza
ba¤l› sendikalarca kendi
hizmet kollar› ile ilgili raporlar haz›rlan›p sunuldu.

Toplu Görüﬂmelerde Memur-Sen heyetince seslendirilmek üzere E¤itim-BirSen’in sundu¤u öneri ve
taleplerimizin tam listesine
yer veriyoruz Devam› 4 . ‘de

‹stanbul’da YÖK eylemi
YÖK’ün, meslek lisesi ve
ö¤retmen lisesi mezunlar›n›n üniversiteye giriﬂini
adeta imkans›zlaﬂt›ran son
karar›n› ‹stanbul Üniversitesi önünde yapt›¤›m›z
görkemli bir eylemle protesto ettik. Devam› 12. ‘de

GÜNDO⁄DU:
Yeni E¤itimÖ¤retim y›l›
baﬂlad›.
Bilinmelidir ki
e¤itim çal›ﬂanlar›n›n ilk dersi
örgütlenmek, sendikal mücadeleye tüm gücüyle kat›lmakt›r. “Dersimiz örgütlü sivil toplum”

Yeni E¤itimÖ¤retim Y›l›
Baﬂlad›

Devam› 8 . ‘de

BUNA göre ﬂube baﬂkanlar›
ve yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe baﬂkanlar›m›z ve
yönetim kurullar›, iﬂyeri
temsilcilerimiz ve tüm üyelerimizle birlikte yeni üye
kaydetme seferberli¤ine giriyoruz. 2005-2006 döneminin öncelikli çal›ﬂmas›n›
yeni üye kayd› yapmak
olarak belirleyen Kurul, ya-

p›lacak tüm di¤er sendikal
çal›ﬂmalarda bu ana hedefin gözetilmesi gere¤inin de
alt›n› çizdi.
SEND‹KAMIZIN istiﬂari organlar›ndan olan Baﬂkanlar Kurulu, genel merkez
yönetimi, ﬂube baﬂkanlar›,
genel denetleme ve genel
disiplin kurulu üyelerinden
oluﬂuyor.
Devam› 10. ‘da

Dan›ﬂtay’a dava açt›k
Farkl› katsay› uygulamas›n›n keyfi oldu¤u, hukuki
ve bilimsel dayanaktan
mahrum oldu¤u gerekçesiyle Dan›ﬂtay’a dava açt›k.
29 Haziran’da 10.30’da
Memur-Sen’e ba¤l› sendikalar›n yöneticileri, üyeler,

ö¤renciler ve kalabal›k bir
bas›n mensubu toplulu¤uyla birlikte Dan›ﬂtay’›n önüne gelen sendikam›z Genel
Merkez yönetimi, ayn› dilekçeyle dava açan meslek
lisesi ö¤rencilerine de destek verdi.
Devam› 7 . ‘de

Editörden
Editörden
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Genel Bas›n Yay›n Sekreteri

E¤itim-Bir-Sen’in Ücretsiz Yay›n Organ›d›r

Sayg›de¤er e¤itim çal›ﬂanlar›,
Yeni bir e¤itim ö¤retim y›l›n›n ilk
günlerinde yine bir E¤itim-Bir-Sen
haber bülteniyle karﬂ›n›zday›z.
Bültenin bu say›s›, a¤›rl›kl› olarak
geride b›rakt›¤›m›z yaz dönemi boyunca sendikam›z›n merkez ve ﬂubelerince yürütülen kimi çal›ﬂmalardan seçmeleri
kaps›yor. Hemen belirtmek gerekir ki merkez ve ﬂubelerin
yürüttü¤ü birbirinden önemli sendikal çal›ﬂmalar›n tümüne,
bültenin hacmi dolay›s›yla yer veremiyoruz. Bir di¤er kayg›m›z haberde mükerrer olmamak, teﬂkilat olarak yurt çap›nda yürüttü¤ümüz hizmetlerin tümünü de¤il; bir ya da iki yerdeki yans›mas›n› haber olarak sunmakt›r. Zira YÖK’ün uygulamalar›na tepki eylemleri, Baﬂbakana aç›k mektup eylemi,
sosyal kaynaﬂma ve tan›ﬂma amaçl› geniﬂ kat›l›ml› piknikler,
yaz gezileri, üyelerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliﬂtirme amaçl› kurs düzenleme hizmetleri hemen ayn› tarihlerde
bütün ﬂube ve temsilciliklerimizce yap›lm›ﬂ faaliyetlerdir.
Sendikalar›n yaz mevsimi çal›ﬂmalar›n›n en önemlisini
ﬂüphesiz toplu görüﬂmeler oluﬂturuyor. Görüﬂmeler öncesi
haz›rlay›p konfederasyonumuz Memur-Sen’e sundu¤umuz
ve web sitemizden de görülebilecek “Toplu Görüﬂme taleplerimiz”e, büyük ço¤unlu¤unun güncelli¤ini korumas› sebebiyle sayfalar›m›zda yer veriyoruz.
Bu y›lki toplu görüﬂmelerde grev ve toplu sözleﬂme hakk›yla ilgili anayasa de¤iﬂikli¤i için çal›ﬂma yürütülmesi gere¤i taraflar›n ortak görüﬂü olarak belirginleﬂti. Önümüzdeki
haftalarda gündeme gelmesi beklenen anayasa de¤iﬂikli¤i
paketinde yaln›zca grev ve toplu sözleﬂme hakk›m›z›n de¤il;
ayn› zamanda YÖK’le ilgili 130 ve 131. maddelerin de de¤iﬂiklik kapsam›nda yer almas› için tüm sendikalar›n konuya
hassasiyet göstermesini bekliyoruz.
Yine bu y›l toplu görüﬂmelerde, sendikam›z›n 67 maddelik öneriler listesinin 19. s›ras›nda yer alan “sendika üyesi
olan kamu çal›ﬂanlar›na sendika tazminat› ödenmesi” hususu kabul edildi. Bu hükümetlerin sivil toplumculu¤u desteklemesi ad›na at›lm›ﬂ önemli bir ad›m oldu¤u kadar kamuda
sendikalaﬂmay› teﬂvik edici bir düzenlemedir de. Buna göre
kamu çal›ﬂanlar›, evlenince eﬂ yard›m›, çocuk sahibi olunca
çocuk yard›m› ald›klar› gibi sendika üyesi olunca da “sendikal örgütlenme tazminat›” alacaklar. Baﬂlang›çta ayl›k 5 milyon olarak belirlenen sendikal›l›k tazminat›n›n önümüzdeki
y›llarda 50, 100 Ytl olmamas› için hiçbir sebep yoktur.
Elde etti¤imiz bu hakk›n kendi aleyhlerine iﬂleyece¤ini
zanneden marjinal bir gurubun iddia etti¤i gibi, “sendikac›l›¤› devlet güdümüne sokan”(!) bir geliﬂme de¤il, aksine devletin de sendikac›l›¤a destek verici ve teﬂvik edici aktif bir
taraf olarak kat›l›m›n› sa¤layan, “sosyal devlet” anlay›ﬂ›n›n
yans›mas› say›labilecek “ﬂ›k” bir düzenlemedir.
Yeni e¤itim ve ö¤retim y›l›n›n baﬂar›larla dolu geçmesi
temennisiyle hizmetliden ö¤retmene, müdürden ﬂoföre, teknisyene tüm e¤itim çal›ﬂan› arkadaﬂlar›ma ve çocuklar›m›za
hay›rl› u¤urlu olmas›n› diliyorum.

Sahibi
E¤itim-Bir-Sen Ad›na
Ahmet GÜNDO⁄DU
Genel Baﬂkan

Genel Yay›n Yönetmeni
ﬁaban ABAK
Genel Bas›n Yay›n Sekreteri
e-posta: sabak@egitimbirsen.org.tr
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E¤itim-Bir-Sen Genel Baﬂkan› Ahmet GÜNDO⁄DU

Yetkiye Koﬂan
E¤itim-Bir-Sen
Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete gösteriyor ki
E¤itim-Bir-Sen emin ad›mlarla ve kararl› bir biçimde büyüyor. Ama di¤er e¤itim sendikalar›ndaki ciddi düﬂüﬂler gösteriyor ki örgütlü e¤itim çal›ﬂan› say›s› ve oran› gittikçe düﬂüyor.
Geçmiﬂ iktidarlarda oldu¤u gibi bugünkü iktidar da sivil topluma, sivilleﬂmeye ve ülke kalk›nmas›na sivil toplum örgütlerinin ortak edilme anlay›ﬂ›na gereken önemi vermiyor, gerekti¤i gibi bu potansiyelden yararlanma cihetine gitmiyor. Buna ra¤men gerçek sendikac›l›k günden güne geliﬂiyor
Sivil toplumun geçmiﬂte siyasal iktidarlarla yaﬂad›¤› sivil olmayan, alan d›ﬂ› uygulamalar›n› bugünkü siyasetçilerin de, sivil toplum örgütlerinin o günden kalan ve
bugün iﬂbaﬂ›na gelmiﬂ yönetici kadrolar›n›n da iyi tahlil etmesi gerekir.
Üye olmak için ç›k›ﬂ aramada gösterilmeyen gayretin,
üye olmamak için bahaneler yuma¤›na dönüﬂebildi¤i
kolayc› yaklaﬂ›ma malzeme vermemek gerekir.
Baﬂta e¤itim iﬂ kolundaki sendikalar olmak üzere bütün memur sendikalar› iktidarlar›n ne yap›p ne yapmad›¤›na bakarak eylem kültürü oluﬂturmal›d›r.
Üzerimizde var olan toplum mühendisli¤inin etkisinde
kal›p ne yapt›¤›na bakmadan kimin yapt›¤›na bakarak
geliﬂtirilecek eylem ya da geri durma hareketleri elbette kamu çal›ﬂanlar›ndan tasvip görmeyecektir.
Sendikac›l›¤›m›z› dünün diyetini ödeme ya da bugüne
göre yaklaﬂ›m sergileme yerine evrensel de¤erleri
önemseme, ülke menfaatlerini gözetme ve kamu çal›ﬂanlar›n›n hak ve menfaatlerini koruma ve geliﬂtirme
olarak öne ç›karmal›y›z.
Sendikac›n›n görevi halk›n de¤erlerine sald›rmak de¤ildir.
Çanakkale ruhunu iyi incelemeliyiz. Ezan gibi bayrak
gibi de¤erler olmazsa olmaz›m›zd›r. Bayraktan rahats›zl›k duyanlar› tasvip etmedi¤imiz gibi bayra¤a sayg›s›zl›k yap›lmas›ndan rant elde edilmeye çal›ﬂ›lmas›n› da
tasvip etmiyoruz.
Ülkemizin bölünmesini isteyenle, bu endiﬂeyle özgürlükleri yok etmek isteyenler, asl›nda ayn› amaca hizmet
etmiﬂ olurlar. Ekonomik s›k›nt›lar› aﬂ›p inanç özgürlü¤ünün önündeki engellerin kald›r›lmas› iyi niyetli ve
sa¤duyu sahibi herkesi rahatlatacakt›r. Ekonomik iyileﬂtirme ve inanç özgürlü¤üne direnen herkes ve kesim de bilmelidir ki bu yaklaﬂ›mlar› karanl›k hayalleri
olanlar›n ekme¤ine ya¤ sürmektir.
Sendikac›l›¤› ülke meselelerinden ayr› olarak ele almak
mümkün de¤ildir. Kamu çal›ﬂanlar›n›n temsilcili¤ini
yapmas› gerekenler bu görevlerini etnik kimlik ya da ›rk
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temelli olarak ele al›yorlarsa bu yaklaﬂ›m Türkiyem gerçe¤ini eksik alg›lamakt›r.
Sendikaya ve sendikac›l›¤a davet biçimleri gözden geçirilmelidir. Dün ölümü kötüleyip s›tmaya raz› edilerek
kaydedilen üyelere bugün, ‘15 May›s itibariyle aidat›n›z
bize kesilsin sonra ayr›labilirsiniz’ modeli ekleniyorsa
bu günü kurtarma özlemi, güvensizli¤i de besleyen unsur olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Siz çal›ﬂ›n, baﬂar›l› olunca biz de kat›l›r›z yaklaﬂ›m› ortak ideallerin inﬂas›ndan kaçmak de¤il de nedir?
4688 say›l› yasan›n hala grevsiz ve toplu sözleﬂmesiz
oluﬂu elbette etkinli¤imizi azalt›yor. Ancak kamu çal›ﬂanlar›n›n %50’den fazlas›n›n hiçbir sendikaya üye olmay›ﬂ›, grevli toplu sözleﬂmeli sendika yasas›n›n önündeki en büyük engel olarak duruyor.
Bilindi¤i gibi bu y›l toplu görüﬂmelerde, kamu çal›ﬂanlar›n›n sendikal› olmalar›n› kolaylaﬂt›r›c› ve teﬂvik edici
bir kazan›m elde ettik. Buna göre yaln›zca sendika
üyesi olan kamu çal›ﬂanlar›na ayl›k 5 milyon lira ek
ödeme yap›lacakt›r. E¤itim-Bir-Sen’in ve konfederasyonumuz Memur-Sen’in önerisiyle mutabakat metnine
giren bu kazan›m›n özellikle düﬂük maaﬂl› çal›ﬂanlar›
bir nebze olsun rahatlataca¤›n› düﬂünüyoruz
Ülkemizin aﬂ›lmayacak sorunu yoktur. Her sorunun
çözümü de baﬂta e¤itim-ö¤retim sorunu olmak üzere
kendi içimizdedir. Ancak sendikalar› takibe almak,
yapt›¤› çal›ﬂmalar› incelemek ve yapmas› gerekip de
yapmad›klar›n› hat›rlatmak bütün kamu çal›ﬂanlar›n›n
görevi olmal›d›r. Bu görev ve mesuliyet bilinciyle e¤itim
çal›ﬂanlar›n›n daha yüksek seviyede kat›l›m›n› beklemek hakk›m›z.
Önümüzde iki yol var:
Ya say›sal ço¤unlu¤umuzu do¤ru yerde, do¤ru adreste, do¤ru iﬂleri yapmak için örgütlülü¤e dönüﬂtürüp
E¤itim-Bir-Sen’e güç kat›p, E¤itim-Bir-Sen’in gücünden yararlanaca¤›z ya da nüfus kay›tlar›nda ço¤unluk
ama sorunlar›n çözümünde az›nl›k ve kay›t d›ﬂ› olmaya
devam edece¤iz.
Karar sizin: Biz kararl›y›z, etkiliyiz, gönül üyeli¤inizi
kayda geçirmenizi, gönlümüzdeki yerinizi alman›z›, sorunlar›n çözümüne “var›m” diyerek katk› sunman›z›
bekliyoruz.
Sizinle birlikte yetkili olmak, yetkiyi sizinle paylaﬂmak
istiyoruz.
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Toplu Görüﬂme
2005 önerilerimiz
A- Tüm Kamu Çal›ﬂanlar›na
Yönelik Genel Talepler:

1- 2004 y›l› Toplu Görüﬂmelerinde üzerinde mutab›k
kal›nm›ﬂ ve fakat bugüne kadar hükümet taraf›ndan yerine getirilmemiﬂ tüm maddelerin yerine getirilmesi,
2- 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 64 üncü
maddesinde yer alan ilave kademe verilmesi uygulamas›nda aranan mecburi olarak sürekli görevle atanma ﬂart›n›n kald›r›larak, görev yap›lan
ilin zorunlu bölge hizmeti kapsam›nda ve kalk›nmada öncelikli il
olma durumunun bu haktan yararlan›lmas› için yeterli say›lmas›na yönelik de¤iﬂiklik yap›lmas›,
3- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu
içeri¤inde ilk atama ve yeniden atama yoluyla atamas› yap›lanlara harc›rah ödenmesine iliﬂkin hükme yer
verilmesi, geçici görev yolluklar› ile
tedavi gider ve yolluklar›n›n 30 günlük dilimler halinde ödenek ﬂart›
aranmaks›z›n ödenmesine yönelik
kanuni veya idari bir düzenleme yap›lmas›, Emeklilikte ayl›k ba¤lama
oran›n›n düﬂürülmesi yönündeki düzenlemelerin durdurulmas›,
4- Bayan kamu çal›ﬂanlar›n›n k›l›k
k›yafetlerine yönelik hükümet bürokratlar›ndan kaynaklanan idarecimüfettiﬂ bask›s›n›n sona erdirilmesi,
5- Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n
bütünün bünyesinde çocuk bak›mevi
veya kreﬂ aç›lmas› (bu amaçla birden fazla kamu kurum ve kuruluﬂuna
ortak hizmet sunan yap›lanmaya gidilmesi), bunun mümkün olmad›¤›
hizmet alanlar› ve kamu kurumlar›nda görev yapan kamu personeline bu amaçla ek ödeme yap›lmas›,
6- Bünyelerinde yemek hizmeti sunulmayan kamu kurumlar›nda görev yapan personele her ay nakdi olarak yemek yard›m› yap›lmas›, giyim yard›m› alan memurlara bu yard›m›n günün ﬂartlar›na uygun hale getirilerek ve nakden ödenmesini
sa¤layacak düzenleme yap›lmas›,
7- Ücretsiz sunulan kamu hizmetlerini yürüten kurumlarda
görev yapmalar› nedeniyle döner sermaye geliri elde edilemeyen kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda görev yapan ve fazla mesai
ücreti ödenmeyen personele gece yevmiyesi tarifesi üzerinden
mesai ücreti ödenmesi,
8- Atama ve yer de¤iﬂtirmelerde, eﬂ durumu ile birlikte sa¤l›k
ve ö¤renim durumlar›n›n da yer de¤iﬂtirme baﬂvurusu nedeni
olarak görülmesi ve bu yöndeki isteklerin öncelikle ve ivedilikle
karﬂ›lanmas›,
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9- Kurumlar itibariyle farkl›l›k gösteren zorunlu hizmet kapsam›ndaki il s›n›flamalar›n›n genel bir düzenleyici iﬂlemle bütün
kurumlar için ortak olacak ﬂekilde belirlenmesi,
10- 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 125 inci maddesinde yer verilen disipline ayk›r› fiiller ile bu fiillere karﬂ›l›k gelen disiplin cezalar›n›n günümüzün yaﬂam ve iletiﬂim koﬂullar›
de¤erlendirilerek yeniden belirlenmesi,
11- Kamu kurum ve kuruluﬂlar›na ait sosyal tesislerden idarenin bütünlü¤ü ilkesi göz önünde
bulundurularak tüm kamu kurum ve
kuruluﬂlar›nda görev yapan personelin yararland›r›lmas›,
12- Görevde yükselme ve unvan
de¤iﬂikli¤i konusundaki uygulamalar›n gerek kamu maliyesi gerekse
kamu görevlilerinin bütçeleri üzerinde oluﬂturdu¤u olumsuz durumu gidermek amac›yla görevde yükselme
ve unvan de¤iﬂikli¤i s›navlar›na iliﬂkin olarak yap›lan hizmetiçi e¤itim
uygulamas›na son verilerek görev
baﬂ›nda e¤itim uygulamas›na geçilmesi, bu görevlere ilk atama yoluyla
da atama yap›ld›¤› göz önünde bulundurularak görevde yükselmeye
yönelik olarak belirli süre görev
yapma ﬂart›n›n kald›r›lmas›,
13- 657 say›l› Kanunun temel ilkelerinden olan kariyer ve liyakat sistemi do¤rultusunda kamu personelinin
ö¤renim ve yeterlikleri (sertifika,
yüksek lisans vb. belgeler) itibariyle
görev yapabilecekleri kadrolara s›navs›z atamalar›n›n sa¤lanmas›,
14- Disiplin soruﬂturmas› sonucunda düzenlenen soruﬂturma raporlar›n›n savunma süresi içerisinde ilgililer taraf›ndan incelenmesine imkan sa¤lanmas›,
15- Baﬂta e¤itim-ö¤retim hizmetleri s›n›f› olmak üzere zorunlu hizmet bölgeleri ile kalk›nmada öncelikli bölgelerde görev
yapan kamu personeline söz konusu illerin mahrumiyet durumlar› ölçeklendirilerek ilave özel hizmet tazminat› ödenmesi,
16- Sicil raporlar›n›n düzenlenmesini takip eden ay içinde ilgili kamu personeline verilmesi için yasal düzenleme yap›lmas›,
sicil notuna itiraz hakk›n›n sadece olumsuz sicille s›n›rland›r›lmamas›,
17- ‹l d›ﬂ›na ç›k›ﬂlarda izin sistemi yerine bildirim sisteminin
uygulamaya geçirilmesi ve il d›ﬂ›na bildirimsiz ç›k›ﬂlar için öngörülen disiplin cezas›n›n da k›nama cezas›yla s›n›rland›r›lmas›,
18- ‹zin sürelerinin iﬂ günü olarak belirlenmesi ve izin haklar›n›n kullan›m›nda tatil ve dinlenme için ilave ödeme yap›lmas›,
19- Sendika üyesi kamu görevlilerine sendikal› olmalar›na
yönelik olarak “sendikal örgütlenme tazminat›” ödenmesi,
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20- Bilgi Edinme Hakk› Kanunu’nun uygulamas›na yönelik
olarak uygulama birli¤i sa¤lanmas› aç›s›ndan itiraz üzerine
Bilgi Edinme Ve De¤erlendirme Kurulu taraf›ndan verilen kararlara uyma zorunlulu¤u getirilmesi,
21- Kamu çal›ﬂanlar›n›n konut sahibi olmalar›na yönelik olarak Toplu Konut ‹daresi taraf›ndan yap›lan uygulamalar›n say›s›n›n artt›r›lmas› ve bu uygulama kapsam›nda yap›lacak ödemelerde kamu çal›ﬂanlar›n›n çal›ﬂma süresi ve maaﬂlar› esas
al›narak farkl› ödeme seçeneklerinin sunulmas›,
22- Sendikalar›n ülke genelinde ve bütün kamu çal›ﬂanlar›n›
kapsayacak ﬂekilde teﬂkilatlanmas›na destek olunmas› amac›yla mesai saatleri içerisinde sendikal çal›ﬂma yap›labilmesine
iliﬂkin sürenin artt›r›lmas›,
23- Disiplin cezas› verilmesi, ödüllendirme, yer de¤iﬂtirme,
görevde yükselme, kurum içi komisyon ve kurullarda görev verilmesi ve benzeri uygulamalarla ilgili olarak oluﬂturulan kurul
ve komisyonlarda ilgili hizmet kolunda kurulu sendikalar›n temsilcilerine yer verilmesi,
24- Sendikalar taraf›ndan düzenlenen hizmetiçi e¤itim uygulamalar› sonunda verilen sertifikalar›n ilgili Bakanl›klar›n/kamu
kurum ve kuruluﬂlar›n›n hizmetiçi e¤itim daireleri taraf›ndan takip edilmek ve onaylanmak koﬂuluyla kamu görevlilerinin özlük
dosyas›na konulmas›, üst görevlere atanmalar›nda bu belgelerin de dikkate al›nmas›,
25- Sendikalar taraf›ndan düzenlenen hizmetiçi e¤itim uygulamalar›n›n kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan yay›mlanan
hizmetiçi e¤itim programlar›nda yer almas›n›n sa¤lanmas›,
26- Sendika ve konfederasyonlara sendikalarla ilgili olanlar
ve üyelerine yönelik kanunlara karﬂ› Anayasa Mahkemesi’ne
iptal davas› açma hakk›n› tan›maya yönelik Anayasa’da de¤iﬂiklik yap›lmas›,
27- Sendikalara üye olabilmeye iliﬂkin olarak 4688 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinde yer verilen Kamu Görevlisi tan›m›nda yer alan “daimi suretle” ifadesinin madde kapsam›ndan ç›kar›larak sendikaya üye olabilecek kamu görevlilerinin (Özellikle özelleﬂtirilen Kit’lerden geçenler ile sözleﬂmeli ö¤retmenlerin) önündeki sendika üyesi olmaya iliﬂkin engelin kald›r›lmas›,
28- 4688 Say›l› Kanunun sendika üyesi olamayacak kamu
görevlilerine iliﬂkin 15 nci maddesinin kapsam›n›n daralt›larak
sendika üyesi olabilecek kamu görevlilerinin art›r›lmas›, 15.
maddenin c) bendinde”100 ve daha fazla kamu görevlisinin
çal›ﬂt›¤› iﬂyerlerinin en üst amirleri ile yard›mc›lar›” ifadesinin ç›kar›lmas›, g) bendinin tamamen ç›kar›lmas›,
29- Sendikalar›n üyeleri ad›na dava açabildikleri gibi üyeleri
ad›na ve nam›na idareye baﬂvurma ve idari yollar› tüketme imkan›n›n sa¤lanmas›,
30- Sendikalar›n, sendikac›l›k faaliyetlerine hakk›ndaki giderlerinin KDV’den muaf tutulmas›, gelir vergisi matrahlar›n›n indirimli olarak uygulanmas›, baz› gelir ve harçlardan muaf tutulmas›n›n sa¤lanmas›,
31- Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n idari düzenlemelerine iliﬂkin çal›ﬂmalarla, sendikalara ve üyelerine yönelik düzenlemelerle s›n›rl› olmak üzere Meclis komisyon ve alt komisyon çal›ﬂmalar›na temsilci/gözlemci göndermesine imkan verecek yasal
düzenleme yap›lmas›,
32- tasarrufu teﬂvik fonundan kendi iste¤i ile ayr›lanlar›n nemalar›n›n müracaat ﬂart› aranmaks›z›n ödenmesi,
33- KEY hesaplar›n›n tasfiye edilerek sahiplerine ödenmesi.

B- E¤itim Çal›ﬂanlar›na Yönelik
Özel Talepler:
1-Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› e¤itim kurumlar›nda görev
yapan ö¤retmenlerin yer de¤iﬂtirme iﬂlemlerinde hizmet puan›
ve s›ra esas›n›n, 3797 say›l› Kanun’un ruhuna uygun olarak uy-
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gulanmas›,yer de¤iﬂikli¤i iﬂlemlerinin bütününün herhangi bir
ay›r›m yap›lmaks›z›n tek bir takvim süreci içerisinde gerçekleﬂtirilmesi, il içi yer de¤iﬂtirmelerde uygulanan s›ra uygulamas›n›n
iller aras› yer de¤iﬂikli¤i iﬂlemlerinde de uygulanmas›,
2- Ek ders saatlerinin belirlenmesinde branﬂlar ve okul türleri
aras›ndaki eﬂitsizliklerin giderilmesi,
3- E¤itim kurumu yöneticiliklerinin E¤itim Hizmetleri s›n›f› kapsam›nda münhas›r kadro olarak de¤erlendirilmesi ve mali ve
sosyal haklar›n›n bu çerçevede yeniden belirlenmesi,
4- Ö¤retmenlik Kariyer Basamaklar›na iliﬂkin yönetmeli¤in
ivedilikle yürürlü¤e konulmas›, kariyer basamaklar›na iliﬂkin s›nav uygulamas›n›n yönetmeli¤in yay›m›ndan sonra en erken 2
ay içinde yap›lmas›,
5- Kariyer basamaklar›nda yükselmeye yönelik ﬂartlar aras›nda yer verilen etkinlik de¤erlendirme alan›n›n, branﬂ ö¤retmenlerinin bütünü için uygulanabilir etkinlikleri kapsamas› ve e¤itim
kurumu yöneticilerine yönelik münhas›r etkinlik alanlar› belirlenmesi,
6- Ö¤retim programlar›nda yap›lan de¤iﬂikli¤in bütün e¤itim
kurumlar›nda ayn› anlay›ﬂ ve alg›lay›ﬂ çerçevesinde uygulanmas› ve temel uygulay›c› konumunda olan ö¤retmenlerin uygulama de¤iﬂikli¤inden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek
amac›yla Talim ve Terbiye Kurulu ve ö¤retim daireleri taraf›ndan uygulamaya yönelik destek k›lavuzlar› haz›rlanmas› ve süreç içerisinde etkili rehberlik uygulamalar›yla ö¤retmenlere destek olunmas›, bu çal›ﬂmalar›n yürütülmesinde sendikalar›n deste¤inin ve kat›l›m›n›n sa¤lanmas›,
7- Kariyer unvanlarda görev yapan personele dil e¤itimi için
verilen mali deste¤in ö¤retmenlere de sa¤lanmas›,
8- Hizmetiçi e¤itim uygulamalar›ndan ö¤retmenlerin eﬂit ve
etkin bir ﬂekilde faydalanmas› amac›yla e¤itim-ö¤retim y›l› içerisinde de bu uygulamalar›n sürdürülmesi ve hizmetiçi e¤itim
faaliyetlerine kat›lacak ö¤retmenlerin belirlenmesinde atama ve
yer de¤iﬂtirmelerde uygulanan hizmet puan› esas›n›n getirilmesi,
9- E¤itim çal›ﬂanlar›n›n maaﬂlar›n›n banka arac›l›¤›yla ödenmesine ba¤l› olarak bankalarla yap›lan maaﬂ ödeme protokollerinde bankalar taraf›ndan sa¤lanan promosyonlar›n maaﬂlar› oran›nda ö¤retmenlere aktar›lmas›,
10- E¤itim çal›ﬂanlar› için e¤itim kurumlar›nda görev yapt›klar› süreler aç›s›ndan fiili hizmet zamm› öngörülmesi,
11- E¤itim kurumlar›nda görev yapan hizmetli personelin;
görevleri, mesai süreleri, fazla mesai ücretleri, fazla çal›ﬂma
karﬂ›l›¤› öngörülmesi gereken ilave izin süreleri gibi konularda
uygulama birli¤i sa¤lanmas› amac›yla düzenleme yap›lmas›,
12- Genel idari hizmetlerle yard›mc› hizmetler s›n›f›nda çal›ﬂanlara yönelik olarak norm kadro düzenlemesi yap›lmas›,
13- Bakanl›k koordinesi yoluyla olmak üzere yer de¤iﬂtirmelerde becayiﬂ yönteminin hayata geçirilmesi,
14- Birden fazla alan ö¤retmenli¤ine atanabilecek durumda
olan ö¤retmenlerin, yer de¤iﬂtirme isteklerinde ö¤retmenin iste¤i do¤rultusunda iﬂlem yap›lmas›,
15- E¤itim kurumu yöneticilerinin atanmalar›nda aranan zorunlu bölge hizmetini yerine getirmiﬂ olma ﬂart›n›n ilgili Yönetmelik kapsam›ndan ç›kar›lmas›,
16- ‹lsis kay›tlar›nda Bakanl›k taraf›ndan yap›lan de¤iﬂikliklerin ilgililere yaz›l› olarak tebli¤ edilmesi,
17- Yard›mc› hizmetler s›n›f›ndaki personele gece bekçili¤i
yapt›r›lmas› uygulamas›na son verilmesi,
18- E¤itim-ö¤retime haz›rl›k ödene¤inin e¤itim çal›ﬂanlar›n›n
bütününe ödenmesi ve bir maaﬂ tutar›nda olmas›, bu ödene¤inin ödenmesinde Eylül ay›nda görevde bulunma ﬂart›n›n aranmamas›,
19- Zorunlu bölge hizmetinin yerine getirilmesinde, illerin (D)
E¤itim-Bir-Sen Bülteni Eylül -2005
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ve (E) ilçe hizmetlerinde geçirilen hizmet sürelerinin zorunlu bölge hizmeti kapsam›nda say›lmas›,
20- Yer de¤iﬂtirme döneminde atamaya kapal› olarak gösterilen illere ilk atama yoluyla ö¤retmen atamas›na son verilmesi,
21- Yer de¤iﬂtirme genelgelerinin içeri¤inde iller itibariyle yer
de¤iﬂtirme suretiyle yap›lacak atamalar›n say›s›n›n minimum ve
maksimum de¤erler olarak ilan edilmesi,
22- Yard›mc› hizmetler s›n›f›ndaki personelin, fazla çal›ﬂma
karﬂ›l›¤› elde edece¤i haklar›n (ilave y›ll›k izin süresi, mesai ücreti) 657 say›l› Kanuna uygun olarak kendilerine verilmesi,
23- Rehber ö¤retmenlerin Rehberlik Araﬂt›rma Merkezlerinde
istihdam edilmesine yönelik düﬂünce ve planlamadan vazgeçilmesi,
24- Ek ders ücretlerinin her ay›n en geç üçüncü iﬂ gününde
ödenmesinin sa¤lanmas›,
25- E¤itim-ö¤retim programlar›nda yap›lan de¤iﬂiklik çerçevesinde ortak bir uygulama alan› oluﬂturmak amac›yla e¤itim
hizmet kolunda en çok üyeye sahip üç sendikan›n temsilcilerinin
de yer ald›¤› bölge ve il izleme komisyonlar› oluﬂturulmas›,
26- Bakanl›k taraf›ndan hizmetiçi e¤itim faaliyetlerine sendika temsilcisi s›fat›yla kat›l›m sa¤lanmas›,
27- Bakanl›k merkez teﬂkilat› birimleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilecek proje çal›ﬂmalar›n›n bütününe sendika genel merkezleri
taraf›ndan belirlenecek bir temsilcinin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›,
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28- Kapat›lmas› ve birleﬂtirilmesi nedeniyle yöneticilik görevi
sona eren e¤itim kurumu yöneticilerinin bu s›fatla tekrar atanmalar›na kadar geçecek süre içerisinde yöneticilik görevlerine
iliﬂkin ek ders ücretlerinin ödenmeye devam edilmesi ve bu sürelerin ayr›ld›klar› yöneticilik görevi süresinden say›lmas›
29- E¤itim kurumu yöneticilerin il içi ve iller aras› yer de¤iﬂtirme isteklerine yönelik olarak ilgili Yönetmelikte belirtilen yer
de¤iﬂikli¤i hükmünün uygulamaya konulmas›,
30- Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesindeki illerde zorunlu bölge hizmeti kapsam›nda geçen hizmet sürelerine iliﬂkin
hizmet puanlar›n›n bulunan bölgeye ait hizmet puan›n›n iki kat› olarak öngörülmesi,
31- E¤itim çal›ﬂanlar›n›n y›ll›k izinlerinde Bakanl›¤a ait kamplardan eﬂit ﬂekilde yararland›r›lmas›,
32- Müdür yetkili ö¤retmenlerin bu görevdeki sürelerinin müdür yard›mc›l›¤›nda geçirilmiﬂ süre say›lmas›,
33- Vekil ve ücretli ö¤retmenlik uygulamas›na son verilmesi.
34- Anayasan›n 130 ve 131. maddelerinin de de¤iﬂtirilerek
yeni bir üniversiteler kanunu ç›kar›larak YÖK’ün iﬂleyiﬂ ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi.

Abant Platformu’na Katk›
E¤itim-Bir-Sen Genel Baﬂkan› Ahmet Gündo¤du ile Genel Teﬂkilatlanma Sekreteri Erol Battal,
bu y›l Erzurum’da yap›lan Abant Toplant›s›’na
sendikam›z› temsilen kat›larak görüﬂ ve öneriler sundular.
“Yeni Ça¤›n Eﬂi¤inde E¤itimde Yeni Aray›ﬂlar” ana baﬂl›¤›
alt›nda Erzurum’da yap›lan toplant›ya kat›lan Gündo¤du ve
Battal, heyete 13 maddelik bir öneri listesi sundular. 30 maddelik Abant Platformu Sonuç Bildirgesi’nde önemli bir k›sm›na
yer verilen önerileri sunuyoruz:
1. Ö.S.S’de uygulanan katsay› engeli kald›r›lmal›d›r.
2. Ö.S.S.’nin tek s›nav uygulamas› terk edilmelidir. 1999 öncesi gibi iki aﬂmal› sisteme dönülmelidir.
3. Vekil ve ücretli ö¤retmenlik uygulamas›na son verilmelidir.
S›nav kazanm›ﬂ ö¤retmen adaylar›ndan kadrolu ö¤retmen
al›nmal›d›r.
4. Ö¤retmen liselerinin say›s› art›r›lmal›, bunun devam› ö¤retmen akademileri kurulmal›d›r. Ö¤retmen, kaynaktan yetiﬂtirilmelidir.
5. Orta ö¤retimde karma e¤itim mecburiyeti yerine alternatifli e¤itime geçilmelidir. Bilhassa do¤u ve güneydo¤uda karma e¤itimin bilinen mahsurlar›ndan dolay› k›zlar›n› okula göndermeyen ailelere alternatifler sunmak
ad›na 1999 öncesinde oldu¤u gibi k›z liseleri, k›z meslek liseleri ve erkek liseleri uygulamas› baﬂlat›lmal›d›r.
6. “Haydi k›zlar okula“ Kampanyas› bir çok k›z›m›za
e¤itim-ö¤retim f›rsat› vermiﬂtir. Ancak bu k›zlar üniversiteyi kazand›klar›nda karﬂ›lar›na k›l›k k›yafet dayatmas›
ç›kmaktad›r. Dünyan›n hiçbir ülkesinde baﬂörtüsü yasa¤›
yoktur. Üniversitelerde baﬂörtüsü serbest olmal›d›r.
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7. E¤itimin en önemli sorunlar›ndan biri de ö¤retmen aç›¤›d›r. Ancak bat›da çok olmayan bu aç›k do¤u ve güneydo¤uda
yo¤un bir ﬂekilde yaﬂanmaktad›r. Çözümü: do¤u ve güneydo¤u baﬂta olmak üzere kalk›nmada öncelikli yörelerde ö¤retmene art› iyileﬂtirmeler yap›lmal›d›r ve teﬂvik edilmelidir. (Erzurum’da 3000 ö¤retmen aç›¤› var Mu¤la’da fazlal›k var.)
8. Mesleki e¤itim iﬂ dünyas›yla birlikte ele al›nmal›, iﬂsizli¤i
önlemede her mesle¤e iyi eleman yetiﬂtiren uygulamaya geçilmelidir.
9. E¤itimde demokratikleﬂmeye önem verilmelidir. Bunun için
e¤itimde reform ihtiyac› vard›r.
10. Din ö¤retiminin önündeki engeller kald›r›lmal›d›r. (12 yaﬂ›na gelmeyen ö¤renci yaz kursuna, 15 yaﬂ›na gelmeyen
Kur’an kursuna gidemiyor.) Bunun için Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve M.E. Bakanl›¤› birlikte çal›ﬂmal›d›r.)
11. E¤itimde 6. s›n›ftan sonra yönlendirmeye mutlaka geçilmelidir.
12. Yabanc› dilde e¤itimden vazgeçilmeli, yabanc› dil e¤itimi güçlendirilmelidir.
13. Toplumsal duyarl›l›klara mutlaka dikkat edilen bir e¤itim
sistemi oluﬂturulmal›. Topluma ra¤men oluﬂturulan jakoben anlay›ﬂlar toplum kesimlerini rahats›z etmektedir.

E¤itim-Bir-Sen Bülteni

Eylül 2005

Dan›ﬂtay’a dava açt›k
Genel Baﬂkan Ahmet Gündo¤du, dava dilekçesini mahkemeye vermeden önce Dan›ﬂtay’›n
ana kap›s› önünde bas›n mensuplar›na bir aç›klama yapt›.
Gündo¤du, katsay› belirleme kriterlerinin hukuki de¤il siyasi
oldu¤unu ve mesleki e¤itimi felç etti¤ini söyledi¤i bas›n aç›klamas›nda, alan geniﬂletme çal›ﬂmalar›n›n da yaraya merhem olmaktan uzak olaca¤›n› söyledi.
Bas›n aç›klamas›nda ﬂu görüﬂlere yer verildi: Üniversiteye giriﬂ sisteminde YÖK taraf›ndan 1999’da yap›lan keyfi de¤iﬂiklik,
geçen sürede e¤itim sistemimizi felç etmiﬂ ve yüzbinlerce çocu¤un üniversite okuma hakk›n› gaspederek hayatlar›n› karartm›ﬂt›r. Bugün bu hukuk d›ﬂ›, objektif, ölçülebilir bilimsel ölçütlerden
yoksun, tümüyle keyfi uygulamay›, tüm ma¤durlar ad›na dava
konusu yapm›ﬂ bulunuyoruz.
Bilindi¤i gibi YÖK bu farkl› katsay› uygulamas›na önce
0,2–0,5 ﬂeklinde düzenleyerek baﬂlam›ﬂt›. Üç y›l bu ﬂekilde sürdürülen uygulama daha sonra yine keyfi biçimde 03,-0,8 ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂti. Geçen hafta yapt›klar› toplant›da ise bu sefer 0,45- 0,6 ﬂeklinde bir düzenleme gündeme gelmiﬂ ancak
reddedilmiﬂti. (Bilindi¤i gibi bu olaydan bir süre sonra YÖK, bu
kez meslek liselerinin üniversite kazanmas›n› büsbütün imkans›zlaﬂt›ran bir karar alm›ﬂ ve ortaö¤renim baﬂar› puan›n› 0,24
yerine 0,08 ile çarp›laca¤›n› aç›klam›ﬂt›r.)
Burada hukukçular›m›z baﬂta olmak üzere tüm kamuoyumuzun dikkatini çekmek istedi¤imiz husus, bu say›lar›n belirlenmesindeki keyfiliktir. Amiyane tabirle “kafadan” belirlenen bu say›lar›n, meslek lisesi mezunlar›n›n en temel anayasal hakk› olan
üniversite okuma haklar›n› nas›l gaspetti¤i tüm kamuoyumuzun

malumudur.
Mesleki e¤itimi teﬂvik etmek amac›yla meslek lisesi mezunlar›na, mezun olduklar› lisenin e¤itimini daha geliﬂkin düzeyde sunan fakültelere girerken teﬂvik puan› verilebilir. Oysa bugünkü
sistem, ö¤renciyi seçti¤i lise dolay›s›yla cezaland›rmaktad›r. Üstelik o liseleri henüz reﬂit olmad›klar› için kendileri de seçmemiﬂlerdir.
Ortaö¤renim baﬂar› puan› ayn› olan iki ö¤renciden birinin
puan›n› 0,3 ile di¤erininkini ise 0,8 ile çarparak üniversiteye giriﬂte eﬂitlik ilkesini esastan ihlal eden bugünkü uygulama savunulamaz.
Bu uygulaman›n yürütülmesinin durdurulmas›n› ve iptalini istiyor, bu taleple Dan›ﬂtay’a dava aç›yor ve bizimle birlikte dava
açan ö¤rencilere destek vermek üzere burada bulunuyoruz.”

Ziyaretlerimiz
Sendikam›z yönetimi, geçti¤imiz dönemde ço¤u yeni
seçilen kimi kurum ve kuruluﬂlar›n yöneticilerini makam›nda ziyaret etti.
Anadolu Ajans› Genel Müdürü Hilmi Bengi, TRT Genel
Müdür yard›mc›lar›ndan Muhsin Mete, RTÜK baﬂkan›

Zahit Akman ziyaret edilen yöneticilerden baz›lar›yd›. Yeni kurulan Milli E¤itim Akademisi’nin Baﬂkanl›¤›na getirilen Prof. Dr. Ramazan Kaplan ve Mazlum-Der Genel
Baﬂkanl›¤›na seçilen Cevat Özkaya da sendika yöneticilerimizce ziyaret edildiler.
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Dersimiz: Örgütlü
Sivil Toplum
2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l› baﬂlarken, e¤itim çal›ﬂanlar›n›n ve genel olarak e¤itim sistemimizin içinde bulundu¤u tabloya bakt›¤›m›zda, çözüme giden ilk ad›m›n kamu
çal›ﬂanlar›n›n sendikalaﬂmas› oldu¤unu görürüz.
E¤itimcinin ilk sorunu: Sendikalaﬂmak
E¤itim çal›ﬂanlar›n›n bizce en temel sorunu sendikalaﬂma alan›nda yaﬂanmaktad›r. Millî E¤itim Bakanl›¤›,
Üniversiteler ve Kredi Yurtlar dahil toplam 750 bin civar›ndaki e¤itim ö¤retim ve bilim hizmetleri çal›ﬂanlar›n›n
hala 400 bini sendikal› de¤ildir. Ücretlerin düﬂüklü¤ü de,
çal›ﬂma ﬂartlar›n›n a¤›rl›¤› da, hizmetli ve memur arkadaﬂlar›m›z›n, üniversitelerdeki idari personelin içinde bulundu¤u çarp›k ve adaletsiz durum da asl›nda hep sendikalaﬂma oran›n›n düﬂüklü¤ü ile ilgilidir. Çal›ﬂanlar örgütlendikçe, kendi mesleki s›k›nt›lar›na oldu¤u kadar toplumun ortak meselelerine de gerekli hassasiyeti gösterip
sorumlulu¤unu üstlendi¤inde üstesinden gelinemeyecek
zorluk yoktur.
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Bilindi¤i gibi bu y›l toplu görüﬂmelerde, kamu çal›ﬂanlar›n›n sendikal› olmalar›n› kolaylaﬂt›r›c› ve teﬂvik edici bir
kazan›m elde ettik. Buna göre yaln›zca sendika üyesi
olan kamu çal›ﬂanlar›na ayl›k 5 milyon lira ek ödeme yap›lacakt›r. E¤itim-Bir-Sen’in ve konfederasyonumuz Memur-Sen’in önerisiyle mutabakat metnine giren bu kazan›m›n özellikle düﬂük maaﬂl› çal›ﬂanlar› bir nebze olsun
rahatlataca¤›n› düﬂünüyoruz.
Bu vesileyle bir kere daha tüm e¤itimcileri, e¤itim çal›ﬂanlar›n› sendikal› olmaya davet ediyoruz. E¤itim-BirSen’in sorumlu, sayg›n, kat›l›mc›, sorunun de¤il çözümün
parças› olmay› prensip edinmiﬂ sendikac›l›k anlay›ﬂ›yla,
hak ve sorumluluklar›m›za birlikte sahip ç›kmaya davet
ediyoruz.

E¤itim-Bir-Sen Bülteni
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Ö¤retmen mevsimlik iﬂçi de¤ildir!

Süper lise, Anadolu lisesi:

Bu y›l e¤itim çal›ﬂanlar›n›n karﬂ›laﬂt›¤› en önemli sorunlar›n baﬂ›nda sözleﬂmelilik konusu geliyor. Normal kadrolu ö¤retmenlerin sahip oldu¤u hiçbir hakka sahip olmayacak olan, hiçbir iﬂ güvencesi de bulunmayan bu tarz bir
istihdam yöntemi ö¤retmenlik mesle¤i için geçerli olamaz. Hükümet, gerekli düzenlemeyi yaparak al›nacak 20
bin sözleﬂmeli ö¤retmeni normal kadroyla almal›, ö¤retmenlik mevsimlik iﬂçili¤e dönüﬂtürülmemelidir.

Süper liselerin kapat›larak bir k›sm›n›n Anadolu lisesi
yap›lmas› uygulamas› isabetli olmakla beraber bu yeni
Anadolu liselerinin imkanlar bak›m›ndan eksikleri vard›r
ve bunlar süratle giderilmelidir.

K›rtasiye ödene¤i memurlara da verilmelidir:
E¤itim ö¤retim y›l› baﬂ›nda verilen e¤itime haz›rl›k ödene¤i, aç›kland›¤› gibi 400 milyon de¤il; en az bir maaﬂ tutar›nda olmal› ve hizmetli, ﬂoför, memur ay›rmadan tüm
e¤itim çal›ﬂanlar›na ödenmelidir.

Yeni müfredat daha iyi anlat›lmal›:
Bu y›l uygulanacak olan yeni müfredat, çok önemli yenilikler getirmiﬂ, tüm dersler için sekiz ortak temel beceri
merkeze al›nm›ﬂt›r. Bu beceriler; a) Eleﬂtirel Düﬂünme, b)
Yarat›c› Düﬂünme, c) ‹letiﬂim Becerisi, d) Araﬂt›rma- Sorgulama Becerisi, e) Problem Çözme Becerisi, f) Bilgi Teknolojileri Kullanma Becerisi, g) Giriﬂimcilik Becerisi, h)
Türkçe’yi Do¤ru ve Etkili Kullanma Becerisi olarak belirlenmiﬂtir. Bu becerilerin aç›k biçimde ifade edilmesi ve bu
becerilerin gerçekleﬂtirilebilece¤i etkinliklere yer verilmesini olumlu olarak karﬂ›lamaktay›z.
Müfredat›n köklü biçimde yenilenmesi, e¤itim sistemimizde çok gerekli bir giriﬂimdi. Ancak bu müfredat›n baﬂar›s›n›n özellikle ö¤retmenlerin hem bilgi ve becerileri
bak›m›ndan hem de ücretleri bak›m›ndan takviye edilmelerine ba¤l› oldu¤unu özellikle vurgulamak istiyoruz.
Okullar›n fiziki bak›mdan iyileﬂtirilmesi, bilgisayarl› fen ve
teknoloji laboratuar›, spor salonu, kütüphane gibi birimlerin göstermelik olmaktan ç›kar›l›p mutlaka etkin ve verimli biçimde kullan›lmas› da yeni müfredat›n uygulanabilmesi için ﬂartt›r.

4 y›ll›k lise eziyet olmas›n:
Liselerin 4 y›la ç›kar›lmas›, yabanc› dille haz›rl›k s›n›f› uygulamas›na son verilmesi isabetlidir. Ancak E¤itim-BirSen olarak üstün yetenekli çocuklar›n durumu ile ilgili özel bir düzenleme yap›lmas›n› öneriyor ve halk aras›nda “dahi çocuk” tabir edilen ö¤rencilerimizin bu okullar›
daha k›sa sürede tamamlamalar›na da imkan veren bir
düzenleme yap›lmas›n› istiyoruz. Kimi ülkelerde üstün
zekal› çocuklar›n 17, hatta 16 yaﬂ›nda üniversite bitirebildi¤ini biliyoruz. Zeka ve yetenek bak›m›ndan s›ra d›ﬂ›l›k
arzeden bu çok k›ymetli çocuklar›m›z için mutlaka ilkö¤retimde ve ortaö¤retimde özel düzenlemeler yap›lmal›d›r.

YÖK feshedilmelidir:
Kangrene dönüﬂmüﬂ YÖK sorununun aﬂ›lmas› için
mutlaka anayasan›n 130 ve 131. maddeleri de¤iﬂtirilmelidir. Üniversitelerimiz, YÖK’ün antidemokratik ve millî
menfaatlere yabanc›laﬂm›ﬂ uygulamalar› yüzünden Türkiye’nin ve halk›m›z›n geliﬂim ve kalk›nma hamlesinin gerisinde kalm›ﬂt›r. Türkiye’nin, sanayide, tar›mda, savunmada, iletiﬂimde ihtiyaç duydu¤u bilimsel araﬂt›rma ve
buluﬂlara hiçbir katk›s› olmayan bu oligarﬂik yap›n›n bir
an önce reforma tabi tutulmas› ﬂartt›r. YÖK feshedilmeli,
üniversiteler kanunda üniversiteler aras› koordinasyon
(eﬂgüdüm) ve iﬂbirli¤ini sa¤layacak düzenlemelere yer
verilmelidir.
Uygulad›¤› keyfi katsay›lar yüzünden mesleki e¤itimin
çökme noktas›na gelmesinde, küçük ve orta boy sanayicilerin ve iﬂletmelerin ara elaman bulamaz olmas›nda,
milletimizin diﬂiyle t›rna¤›yla kurup yaﬂatt›¤› imam hatip liselerinin ö¤rencisiz kalmas›nda bugünkü YÖK’ün ve ona
ba¤l› ÖSYM’nin tarihi vebali vard›r.

Disiplin cezalar›n›n aff› gecikmemeli:
Yüksek disiplin kurulu dahil tüm disiplin kurullar›n›n verdi¤i cezalar›n sonuçlar›yla birlikte affedilmesi önerimiz,
tatilden önce Meclis’e sevkedilmiﬂti. Yeni yasama döneminde öncelikle sözkonusu aff›n kanunlaﬂmas›n› ve
ma¤duriyetlerin bir an önce sona ermesini bekliyoruz.

Ö¤retmene %5, Servisçiye %17,
Memura yüzde 5 oran›nda zam verilmesine ra¤men hedeflenen enflasyon yüzde 5, hedeflenen büyüme yüzde
9,2 olarak aç›klanm›ﬂt›r. Geriye dönük enflasyon hesab›
kay›plar›n› da en iyimser rakamla yüzde 12 olarak hesaplad›¤›m›zda memura verilen zam oran›n›n en az›ndan büyüme hedefi rakam› kadar olmas› beklenirdi. Keza akaryak›ta y›lda gelen ortalama zam yüzde 38, servis ücretlerine ‹stanbul’da yüzde 17, Ankara’da yüzde 13 olmas›,
ayn› zamanda bir veli olan e¤itimciyi ve tüm memurlar›
çok olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple önümüzdeki
günlerde baﬂlayacak olan bütçe görüﬂmelerinde memurlar›n kay›plar›n› da telafi edecek bir kaynak aktar›m› için
Ak Parti’den de CHP’den de gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz
E¤itim-Bir-Sen Bülteni Eylül -2005
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Sendikam›z›n ‹zmir’deki Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›nda
Önemli Kararlar Al›nd›

yetkili
sendika olmak!

Hedefimiz,
‹zmir Yenifoça Ö¤retmenevi’nde 1-5 Eylül tarihlerinde yap›lan E¤itim-Bir-Sen 7. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›ndan
önemli kararlar ç›kt›. Buna göre ﬂube baﬂkanlar› ve yönetim
kurulu üyelerimiz, ilçe baﬂkanlar›m›z ve yönetim kurullar›, iﬂyeri temsilcilerimiz ve tüm üyelerimizle birlikte yeni üye kaydetme seferberli¤ine giriyoruz. 2005-2006 döneminin öncelikli çal›ﬂmas›n› yeni üye kayd› yapmak olarak belirleyen Kurul, yap›lacak tüm di¤er sendikal çal›ﬂmalarda bu ana hedefin gözetilmesi gere¤inin de alt›n› çizdi.
Sendikam›z›n istiﬂari organlar›ndan olan Baﬂkanlar Kurulu,
genel merkez yönetimi, ﬂube baﬂkanlar›, genel denetleme
ve genel disiplin kurulu üyelerinden oluﬂuyor. Genel Baﬂkan
Ahmet Gündo¤du’nun baﬂkanl›¤›nda toplanan ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz Halil Etyemez, Erol Battal, ﬁaban
Abak, ‹rfan Coﬂkun ve Mustafa Ayd›n’›n haz›r bulundu¤u
Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›’na 81 ilden 86 ﬂube baﬂkan› ile
genel denetleme ve genel disiplin kurulu üyeleri de kat›ld›lar.
Üç gün süren toplant›da kurul üyeleri, sekiz ayr› komisyon halinde çal›ﬂarak bir sonuç bildirgesi haz›rlad›lar.

Toplant›da, sendikam›z E¤itim-Bir-Sen’i halen kendi illerinin en büyük sendikas› yapan 10 baﬂkana da ﬂükran plaketi takdim edildi. Yetkili sendika oldu¤umuz illerden Uﬂak, Siirt, Gümüﬂhane, Malatya, Ordu, Kayseri, Kütahya, Ad›yaman, Ardahan ve Tokat ﬂube baﬂkanlar›, baﬂar›l› sendikal
çal›ﬂmalar›nda edindikleri tecrübeleri meslektaﬂlar›yla paylaﬂt›lar. Son derece verimli geçen toplant› sonunda “ev sahibimiz” ‹zmir ﬁube baﬂkan› Abdurrahim ﬁenocak ve ﬂube
sekreteri Ali Musa Bina’n›n da katk›lar›yla kurul üyeleri son
gün Bergama’ya da k›sa bir gezi yapt›lar.
7. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s› sonucunda haz›rlanan sonuç bildirgesinin tam metnini aç›kl›yoruz:
E¤itim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme
ve Disiplin Kurulu Üyeleri ve 86 ﬁube baﬂkan›n›n kat›l›m›yla
‹zmir Yenifoça’da 1-5 Eylül tarihlerinde yap›lan 7. Baﬂkanlar
Kurulu Toplant›s›’nda al›nan kararlar:
1. En çok üyeye sahip olarak yetkili sendika olmak, 20052006 döneminde, üyeden baﬂkana tüm mensuplar›yla E¤itim-Bir-Sen’in temel hedefi olacakt›r.
2. Kültür ve medeniyetimizin, milli ve manevi de¤erlerimizin yeniden üretilmesi, yayg›nlaﬂmas› ve genç nesillerce
benimsenmesi amac›yla teﬂkilatlar›m›zca
sosyal ve kültürel faaliyetlere de-
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vam edilecektir.
3. E¤itim sisteminin sorunlar›n›n çözümünde önceki y›llarda oldu¤u gibi araﬂt›rma, sempozyum ve paneller yap›larak eleﬂtirilen konulara çözüm üretme anlay›ﬂ› güçlendirilerek devam ettirilecektir.

Eylül 2005

mesine katk›da bulunmak üzere, kalk›nmada öncelikli il ve ilçelerimizde görev yapan ö¤retmen ve di¤er personelin maaﬂlar›nda ek iyileﬂtirmeler yap›lmal›d›r. Ayr›ca Büyükﬂehirlerde yaﬂaman›n zorlu¤u dikkate al›narak
Büyükﬂehir tazminat› ödenmelidir.

Top11. Asgari ücretle çal›ﬂanlardan
gelir vergisi al›nmamal› ve kallant›da, sendikam›z
k›nmada öncelikli yörelerde
çal›ﬂan kamu çal›ﬂanlar›n›n
E¤itim-Bir-Sen’i halen kendi ilücretlerinin asgari ücrete
5. Anayasa’n›n 130. ve
lerinin
en
büyük
sendikas›
yapan
tekabül eden bölümü de
131. maddelerinin de¤igelir vergisinden muaf
ﬂikli¤ini de kapsayan ye10
baﬂkana
da
ﬂükran
plaketi
takdim
tutulmal›d›r.
ni bir YÖK Yasas› mutlaka ç›kar›lmal›d›r. Ö¤12. Yard›mc› hizmetedildi. Yetkili sendika oldu¤umuz illerretim görevlisi ve yarler ve üniversite çal›d›mc› doçentlerin kadden Uﬂak, Siirt, Gümüﬂhane, Malatya,
ﬂanlar› baﬂta olmak
ro sorunu çözülmelidir.
üzere genel idare hizOrdu, Kayseri, Kütahya, Ad›yaman, Ar6. Katsay› uygulamametler s›n›f›nda çal›s› mutlaka kald›r›lmal›,
ﬂanlar›n sorunlar› öncedahan ve Tokat ﬂube baﬂkanlar›, baÖSS sistemi de¤iﬂtirillikle ele al›nmal›d›r.
melidir.
ﬂar›l› sendikal çal›ﬂmalar›nda edin13. Türkiye’de konuﬂu7. K›l›k k›yafetlerinden dolan etnik dillerin varl›¤›n›n
lay› insanlar›n ülkeye sunacadikleri tecrübeleri meslektaﬂlakorunup geliﬂtirilmesi ve di¤er
¤› hizmetlerin önündeki engelkültürel farkl›l›klardan meydana
r›yla paylaﬂt›lar.
ler kald›r›lmal›, e¤itim ve ö¤retim
gelen zenginliklerin yaﬂayabilmesi
4. 4688 Say›l› Kamu Görevlileri
Sendika Yasas› mutlaka grevli
ve toplu sözleﬂmeli hale getirilmelidir.

haklar›n› kullanmalar› sa¤lanmal›d›r.

8. Kamu personel kanun tasla¤› bu haliyle yasalaﬂmamal›d›r. Özellikle iﬂ güvencesi korunmal›, 4688 say›l› yasan›n grevli, toplu sözleﬂmeli hale getirilmesi ve kamu çal›ﬂanlar›na siyaset yasa¤›n›n kald›r›lmas›
bu yasan›n kapsam›na al›nmal›d›r.
9. 2004 y›l› Toplu Görüﬂme Tutanaklar›nda yer alan ve hala yerine getirilmeyen bütün maddeler, özellikle de memur
sicil aff› meclisin ilk gündem maddesi olmal›d›r.
10. E¤itimde f›rsat eﬂitli¤inin ve sosyal adaletin gerçekleﬂ-

için devlet zemin ve imkan oluﬂturmal›d›r.
14. E¤itim çal›ﬂanlar›n›n ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin korunup geliﬂtirilmesinde daha
duyarl› olunmal›d›r.
15. Emperyalist güçlerin Ortado¤u’ya ve çevresine yönelik
sald›rgan politikalar›na karﬂ› kamuoyunun ﬂuurlu ve dirençli
duruﬂunu sürdürmek ve güçlendirmek amac›yla her türlü
gayret gösterilmelidir.
E¤itim-Bir-Sen Bülteni Eylül -2005
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‹stanbul’da

YÖK
eylemi

‹stanbul’da tüm ﬂubelerimizin ortaklaﬂa düzenledi¤i Beyaz›t Meydan›’ndaki eyleme Ankara’dan Genel Baﬂkan Ahmet Gündo¤du ve Genel Bas›n Yay›n Sekreteri ﬁaban Abak
da kat›ld›lar. Eyleme Kocaeli ﬁubemizin yönetici ve üyeleri de bir otobüsle ‹stanbul’a gelerek destek verdiler.
‹stanbul’da tüm ﬂubelerimizin ortaklaﬂa düzenledi¤i Beyaz›t
Meydan›’ndaki eyleme Ankara’dan Genel Baﬂkan Ahmet Gündo¤du ve Genel Bas›n Yay›n Sekreteri ﬁaban Abak da kat›ld›lar.
Eyleme Kocaeli ﬁubemizin yönetici ve üyeleri de bir otobüsle ‹stanbul’a gelerek destek verdiler. Memur-Sen il temsilcisi Ahmet
Yurtman, ‹stanbul ﬂubelerinin baﬂkanlar› Emrullah Ayd›n, Ünal
Mamur, Ali Yalç›n ve Ramazan Aﬂç›, Kocaeli ﬂube baﬂkan› Halil
‹brahim Keleﬂo¤lu, ﬂube yönetim kurullar› ve yüzlerce üyemizin
haz›r bulundu¤u YÖK’ü protesto eyleminde katsay› zulmünün bitirilmesi ve yeni bir üniversiteler kanunu ç›kar›lmas› talebi eslendirildi.
Memur-Sen ‹stanbul il temsilcisi Ahmet Yurtman, ülkemizin en
sanc›l› kurumu YÖK ve en acil sorunu olan e¤itim konusuyla ilgili E¤itim-Bir-Sen’in bir kere daha Meclis’e ve kamuoyuna sesini
duyurmak için ‹stanbul üniversitesi önünde topland›¤›n› söyledi.
Daha sonra Genel Baﬂkan Ahmet Gündo¤du bas›n aç›klamas›
yapt›. Bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i toplant›da özetle ﬂu görüﬂlere yer verildi:
“1999’a kadar bütün lise mezunlar›n›n hiçbir ayr›ma tabi tutulmadan baﬂar›l› olduklar› oranda diledikleri okulda okuma haklar› varken, daha sonra s›rf ‹mam Hatip Lisesi mezunlar›n›n üniversiteye giriﬂlerini engelleyebilmek için Ticaret Meslek lisesi, Endüstri Meslek lisesi gibi 50’ye yak›n meslek lisesi çeﬂidi kurban edilerek katsay› uygulamas›n› baﬂlatt›lar. Bu uygulamadaki katsay›
oranlar›n› da “bu da yetmedi” mant›¤›yla üç kez de¤iﬂtirdiler.
Sonuçta h›nçlar›n› alamam›ﬂ olacaklar ki meslek liselerinin kendi
alanlar›yla ilgili girebildikleri bir iki fakülteyi de bu okullar›n elinden alabilmek için son oyunu sahneye koydular. Ö¤retmen yetiﬂtiren e¤itim fakültelerini, ö¤retmen liselerinden; zaten kontenjan
verilmedi¤i için ö¤rencisi olmayan ‹lahiyat Fakültelerini de, ‹mam
Hatip Liselerinden kaç›r›yorlar. Bu mant›k ve izandan uzak ideolojik tav›r, ülkemizin gelece¤i ad›na çok kötü sonuçlar vermektedir.
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Bilim ve teknoloji üretmesi gereken üniversitelerimiz, son dönemlerde art›k sadece sorun üretme merkezleri haline getirilmiﬂlerdir. Dünyan›n en iyi 500 üniversitesi aras›nda bir tane bile üniversitemizin bulunmamas›n›n hesab›n› halk›m›za vermek zorunda olan YÖK’ ün, bu sorgulama yerine, harami mant›¤› ile meslek liselerini nas›l linç ederim düﬂüncesini hayata geçirmesinin hesab›n›n sorulaca¤› mekanizmalar›n mutlaka oluﬂturulmas› gerekir. Özerklik keyfilik de¤ildir ve özerklik hiçbir kurumu hukukun
üzerine taﬂ›mamal›d›r. Üniversitelerdeki özerklik bilimsel özerklik
olmal›d›r, bugünkü rektör saltanat› mutlaka sona erdirilmelidir.
AK Parti hükümetinin de “mutabakat oluﬂsun” söyleminin art›k
boﬂ bir beklenti oldu¤unu kabullenmesi gerekir. AK Parti mutabakat›n› halkla yapm›ﬂt›r. Halka ra¤men oluﬂturulmuﬂ ve varl›klar›n›, çekiﬂme ve huzursuzluklarla belirginleﬂtiren organizmalarla
hiçbir ﬂekilde bir mutabakat›n oluﬂmayaca¤›n› bir an önce görmek gerekmektedir. Hükümet halk›n kendisine verdi¤i yetkinin
gere¤ini bir an önce yerine getirmeli, Anayasa de¤iﬂiklikleri de
gerektiren darbe dönemi miras› olan YÖK’ü toplumsal gerginlik bilimsel çöküntü üreten bir yap› olmaktan süratle uzaklaﬂt›rmal›d›r.”
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Kamu Personeli Kanun Tasla¤›
devlet memuru” olarak de¤il de sözleﬂmeli ö¤retmen olaBilindi¤i gibi gündemde bir “kamu personeli kanun tarak al›nmas› büyük bir talihsizlik olmuﬂtur.
sar›s› tasla¤›” vard›r. Toplu görüﬂmeler esnas›nda sözkonusu tasar› hükümet taraf›ndan sendikalaÖte yandan bu tasar› da t›pk› mevcut kara sunulmuﬂ, görüﬂ ve önerilerini bildirmenunlar gibi memura grev ve toplu sözleﬂBu tasar› da t›pk› mevleri istenmiﬂti.
me hakk› tan›m›yor. Bu tasar› da kamu çacut kanunlar gibi me- l›ﬂanlar›n›n siyaset yapma yasa¤›n› hem
Bir kere bu tasar›, “sözleﬂmeli memur”
kavram›n› merkeze alarak, memurun iﬂ
mura grev ve toplu de daha ilk maddelerde hükme ba¤l›yor.
güvencesini elinden alan, memurlu¤u
sözleﬂme hakk› tan›- K›l›k k›yafet üzerindeki faﬂizan bask›c› anadeta sona erdirmeyi amaçlayan bir anlalay›ﬂ bu tasar›da da aynen devam ettiriliy›ﬂ› yans›t›yor. Sözleﬂmelilik, kamu hizm›yor. Kamu çal›ﬂan- yor. Disiplin ve sicil konular›nda bu tasar›
metlerinde asli bir statü olamaz. S›n›rl›
lar›n›n siyaset yapma hiçbir yenilik ve iyileﬂme getirmiyor. Özalanlarda ve ancak zaruret durumunda, isyasa¤›n› pekiﬂtiriyor. gürlüklerin önünü açm›yor, kat›l›mc› yönetisnai bir yöntem olarak sözleﬂmeli eleman
çal›ﬂt›r›lmas› uygulamas› zaten vard›, anS ö z l e ﬂ m e l i l i ¤ i timi öngörmüyor, ruhuyla demokratik de¤il. K›sacas› yamal› bohçaya dönmüﬂ eski
cak öyle anlaﬂ›l›yor ki bundan sonra meyerleﬂtiriyor. K›l›k k›- 657 gidecek diye sevinmeye haz›rlan›yormur gidecek, yerine hiçbir hakk›, hiçbir
yafet üzerindeki faﬂi- duk ki hevesimiz kursa¤›m›zda kald›.
güvencesi olmayan “sözleﬂmeli köle” gelecektir. Kanun tasar›s›nda sözleﬂmeli perKamu personeli kanunu henüz taslak
zan bask›c› anlay›ﬂ bu
sonelden “memurlarca yerine getirilmesi
halindeyken,
yani vakit varken, hükümet
tasar›da da aynen degerekmeyen hizmetleri ifa edecek” kiﬂi
bir an önce kamu çal›ﬂanlar›ndan gelen
vam ettiriliyor.
olarak sözediliyor. Kamu hizmetleri kamu
öneri ve uyar›lar› dikkate alarak metni yeçal›ﬂanlar› eliyle verilir. En temel kamu hizniden yazmal›d›r. Sözleﬂmelili¤i merkeze
metlerinden biri e¤itimdir. ﬁu halde sözalan, grev hakk› tan›mayan, siyaset yasa¤›n› pekiﬂtiren
leﬂmeli ö¤retmen, nereden ç›k›yor? Bu bak›mdan, Millî
haliyle bu taslak, asla kanunlaﬂmamal›d›r.
E¤itim Bakanl›¤›nca 20 bin kadar arkadaﬂ›m›z›n “kadrolu

Medeniyet
zemininde
bak›ﬂlar
Denizli Memur-Sen il temsilcili¤inin üç ayl›k toplum ve siyaset dergisi “Son Medeniyet”, yay›na baﬂlad›. Memur-Sen il temsilcisi Halit
Ortaköy’ün öncülü¤ünde yay›mlanan “Son Medeniyet”, sendikalar›n kültür ve sanat alan›nda yapmas› gereken çal›ﬂmalara ideal bir
örnek oluﬂturma gayretini güdüyor.
Yay›n yönetmeni Mehmet Ali
Öner, yaz› iﬂleri müdürü Hüseyin
Baﬂgün olan Son Medeniyet der-

gisinin yay›n kurulu ise ﬂu isimlerden oluﬂuyor: Bilal Özkan, Edip
Kutlay, Feyzullah Ero¤lu, Hasan
Alacac›o¤lu, Hüseyin Koçak ve
Mikail Cengiz.
Dergi ilk say›s›nda “Sivil Toplumun Dünü ve Bugünü” konusunu
kapa¤a taﬂ›yor. Halit Ortaköy’ün,
E¤itim-Bir-Sen’in ve MemurSen’in kurucu genel baﬂkan› merhum M. Âkif ‹nan’la 70’li y›llarda
tan›ﬂmalar›n›, sendikam›z›n Denizli’de kuruluﬂ sürecini anlatt›¤› yaz›s› ayn› zamanda Büyük Do¤u- Diriliﬂ - Mavera eksininde bir gezinti
yapt›r›yor okura. Prof. Dr. Feyzullah Ero¤lu’nun, Doç. Dr. Hasan
Alacac›o¤lu’nun ve Edip Kutlay’›n
yaz›lar› da kapak konusu olarak
seçilen “sivil toplum”la ilgili k›ymetli yaz›lar. Konuyla ilgili olarak
çal›ﬂma hayat›m›z›n ünlü simalar›ndan Hak-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salim Uslu ile yap›lm›ﬂ ö¤retici bir ko-

nuﬂma da yer al›yor.
Kuﬂe ka¤›da kaliteli bir bask›yla
ve derli toplu bir muhtevayla okura sunulan –üstelik ücretsiz!- “Medeniyet” dergisinin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen tüm arkadaﬂlar›m›z› kutluyoruz.

E¤itim-Bir-Sen Bülteni Eylül -2005
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“Say›n Paﬂpakanum,
Tayyibum!”
Rize ﬂube yönetimi ve
üyelerimiz, bu y›l yap›lan toplu görüﬂmeleri
Rize Valili¤inin bahçesine kurduklar› “Toplu
Görüﬂme Çad›r›”nda
takip ettiler.
10 gün süreyle aç›k tutulan Toplu
Görüﬂme Takip Çad›r›’nda, Rize
ﬁube baﬂkan›m›z Mehmet Sad›k
Cengiz taraf›ndan sendikal görüﬂ
ve taleplerimizin dile getirildi¤i ve
görüﬂmelerin seyri hakk›nda bas›n›n bilgilendirildi¤i günlük bas›n
aç›klamalar› yap›ld›. ﬁube yönetim
kurulumuzun ve üyelerimizin sürekli nöbet tuttu¤u çad›rda gelen
misafirlere çay ve simit ikram edildi. Toplu görüﬂme çad›r›n› Rize ve
Rize’ye komﬂu illerin Ak Parti milletvekilleri, ildeki sivil toplum kuruluﬂlar›n baﬂkan ve yöneticileri ile
tüm siyasi partilerin il baﬂkanlar›

KTÜ’de
neler
oluyor?
Trabzon ﬁube baﬂkan› Hasan Dileko¤lu, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde çocuklar›n›n kayd› için
gelen baﬂörtülü ö¤renci velilerinin
kampusten içeri al›nmamas› haberi üzerine bir aç›klama yaparak
uygulamay› k›nad›. Aç›klamada
ﬂöyle dendi:
“KTÜ’ye kay›t yapt›rmaya gelen
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ayr› ayr› ziyaret ettiler.
Taleplerimiz, Toplu Görüﬂme Takip
çad›r› önünde son gün yap›lan bir
mizansende pankartlara Rize ﬂivesiyle yaz›lan sloganlarla dile getirildi. Üyelerimizin a¤›zlar› bantl› olarak taﬂ›d›¤› ve “Sayin Paﬂpaka-

baﬂörtülü bayan
velilerimiz
ilk
günlerde hiçbir
problem yaﬂamazken, ne olmuﬂsa son birkaç gündür, baﬂörtülü olarak
içeri al›nmamaktad›rlar. Bayan
velilerimiz bu durumdan olukça
rahats›z olmakta, üzüntülerini saklayamamaktad›rlar.
Özgürlü¤ün en üst düzeyde olmas› gereken üniversitelerimiz, bu
nevi tutum ve davran›ﬂlara son
vermelidir. Güvenlik gerekçesiyle,
askeri k›ﬂlaya girerken yap›lan bir
tak›m arama sorgulama iﬂlemleri,

num, Memet Ali ﬁahin topu size
atayi! Siz konuﬂana kadar piz susayruk, ona göre!” gibi çeﬂitli slogan cümlelerinin yaz›l› oldu¤u pankartl› eylem vatandaﬂlar›n da ilgisini çekti.

üniversite giriﬂ kap›s›nda yap›lamaz. Bu üniversal mant›¤a ayk›r›d›r. Suçlu arar gibi, dolmuﬂlar›n
içinde baﬂörtülü bayan aramak bir
üniversite için utanç vericidir.
KTÜ rektörü ‹brahim Özen’e buradan sesleniyorum: Ne ö¤rencileri,
ne ö¤retim üyelerini ve personeli
ne de vatandaﬂlar›m›z› k›yafetinden ötürü içeri almamazl›k edemez. Kimse özgür tercihi sonucu
seçti¤i k›yafeti yüzünden e¤itim ve
çal›ﬂma gibi temel insanî haklar
baﬂta olmak üzere hiçbir hakk›ndan mahrum edilemez. Bu tümüyle hukuk ve yasad›ﬂ› zorbaca uygulamaya derhal son verilmelidir.
Kimse üniversite ile Trabzon halk›
aras›ndaki duvarlar inﬂa etmeye
kalk›ﬂmas›n.”
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Üniversite
çal›ﬂanlar›
dert küpü

Büyükﬂehir tazminat›
Sendikam›z›n ‹stanbul ﬁubeleri, yeni
e¤itim ö¤retim y›l›n›n baﬂlamas› dolay›s›yla ortak bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü önündeki
bas›n aç›klamas›na ‹stanbul’daki ﬂubelerimizin baﬂkanlar› Emrullah Ayd›n, Ünal
Mamur, Ahmet Yurtman, Ali Yalç›n ve Ramazan Aﬂç›, ﬂube yönetim kurullar› ve
üyelerimiz kat›ld›lar. Memur-Sen ‹l Temsilcisi ve E¤itim-Bir-Sen III. No’lu ﬂube baﬂkan› Ahmet Yurtman taraf›ndan okunan
ve bas›n mensuplar›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i aç›klamada ﬂu görüﬂlere yer verildi:
“Bu y›l yeni ders y›l›na, yeni bir müfredatla baﬂl›yoruz. Ö¤rencilerimizin düﬂünce, bilgi ve beceri dünyas›nda olumlu de¤iﬂiklikler olaca¤› kanaatindeyiz. Bu program›n baﬂar›l› olmas› için, ö¤retmenlerimizin bilgi ve becerileri yan›nda özellikle maaﬂlar›n›n da takviye edilmesi gerekir.
Özellikle maaﬂ›n›n %68’i kira ve ulaﬂ›ma
giden ‹stanbul’daki ö¤retmenin geçinebilmesi için ikinci bir iﬂte çal›ﬂmas› kaç›n›lmazd›r. Oysa ö¤retmen sadece ö¤retmenli¤ini yapmal›d›r. Bunun için ‹stanbul
baﬂta olmak üzere büyükﬂehirlerde görev
yapan tüm e¤itim çal›ﬂanlar›na “Büyükﬂe-

hir tazminat›” ödenmelidir. E¤itimcilerin
maaﬂlar›n› ald›klar› bankalardan anlaﬂma
ile al›nan paralar da ö¤retmenlerle hizmetli ve memurlara da¤›t›lmal›d›r.
Ö¤retmen mevsimlik iﬂçi de¤ildir. Hiçbir
iﬂ güvencesi olmadan, ö¤retmen aç›¤›n›n
kapanmas› için al›nan 20.000 sözleﬂmeli
ö¤retmen normal kadroya al›nmal›d›r. Uzman ve baﬂö¤retmenlik statüsü hizmet y›l› esas al›narak yeniden düzenlenmelidir.
Disiplin cezalar› sonuçlar›yla birlikte affedilmelidir. Mahkeme karar› olmadan at›lan
ö¤retmenlerimizin görevlerine dönmeleri
sa¤lanmal›d›r. Meslek liselerindeki idarecilerin tatil günlerinde yapt›klar› görevle ilgili hak ma¤duriyetleri giderilmelidir. Hizmetli ve memurlara toplu taﬂ›ma araçlar›nda indirimli seyahat hakk› tan›nmal›d›r.
Meslek ve düz liseler aras›ndaki katsay›
adaletsizli¤i düzeltilmeli, YÖK’ün yeniden
yap›land›r›lmas› için anayasa de¤iﬂikli¤i yap›lmal›d›r. Okullarda yaﬂanan; kay›t paras›,
kantin, temizlik ve servis ihaleleri gibi s›k›nt›lar›n temelinde idarecileri keyfi davran›ﬂlar› yatmaktad›r. Bunun için beﬂ y›l›n› dolduran idareciler yer de¤iﬂtirilmelidir.”

Gaziantep 1.’sine cumhuriyet alt›n›
Gaziantep ﬁubemiz de yaz dönemini
yo¤un geçiren ﬂubelerdendi.
Baﬂkan Zekeriya Efilo¤lu ve çal›ﬂkan
yönetim kurulu üyeleri, 80 civar›nda arkadaﬂ›m›z›n kat›ld›¤› “Görevde Yükselme
S›nav› Haz›rl›k Kursu” düzenlediler. 20
gün süren kurs sonucu 30 kiﬂi, yap›lan s›nav› kazanarak hizmetli statüsünden memurlu¤a terfi etti.

Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaﬂ’›n
ﬂubeye yapt›¤› ziyarette hükümet politikalar› hakk›nda görüﬂ, düﬂünce ve eleﬂtiriler iletildi. Yönetim Kurulu ve üyelerimizin haz›r bulundu¤u görüﬂmede, özellikle
üniversiteye giriﬂte uygulanan katsay›
adaletsizli¤i ve baﬂörtüsü konusunda sorular yo¤unlaﬂt›.
ÖSS s›navlar›nda Gaziantep, bu y›l bireysel bir baﬂar› yakalayarak Türkiye
26.’s›n› ç›kard›. E¤itim-Bir-Sen Gaziantep ﬂubemiz, il birincisi-Türkiye 26.’s› Ekrem Bayraktar’› cumhuriyet alt›n›yla ödüllendirdi. Muﬂ Anadolu Ö¤retmen Lisesi
mezunu Bayraktar, Hacettepe T›p Fakültesini kazand›.

Üniversite sorunu denince yaln›zca YÖK’ün oligarﬂik yap›s›, bilim adamlar› ve kurumlar› üzerindeki planl› bask›lar› kasdetmiyoruz. Hizmetliden ﬂoföre, memurdan teknisyene kadar üniversitelerde idari personel olarak çal›ﬂanlar›n yaﬂad›klar› ciddi s›k›nt›lar› da
ayn› kapsamda düﬂünüyoruz. Bir
k›sm› adeta kemikleﬂmiﬂ bu
sorunlar› sendika olarak sürekli
gündemde tutuyor, Erzurum I.
No’lu ﬂube baﬂkan› Murat
Aggön’ün seslendirdi¤i baz› konu
baﬂl›klar›n› hat›rlat›yoruz:
1. Görevde Yükselme S›navlar›
y›llardan beri yap›lmad›¤› için göreve hizmetli olarak baﬂlay›p bugün 4 y›ll›k fakülte bitirmiﬂ arkadaﬂlar›m›z halen hizmetli kadrosunda çal›ﬂmaktad›rlar.
2. Üniversiteler ek ödenek alan
kurumlar aras›nda gösteriliyor fakat, üniversitelerde sadece T›p
Fakülteleri döner sermayeden faydalan›yorlar. ‹kili e¤itim olan fakültelerde çal›ﬂanlar da fazla mesailerinin karﬂ›l›¤›nda mesai ücreti
alabiliyor. Bu ise çal›ﬂanlar›n ancak %30’unu kaps›yor. Ücret eﬂitsizli¤ine yol açan bu durumun, çal›ﬂanlar aras›nda huzursuzluklara
sebebiyet vermemesi için yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
3. Do¤u ve güneydo¤u illerindeki üniversitelerde akademik personele ödenen tazminat idari personele de ödenmelidir.
4. Üniversitelerdeki lojmanlar
sadece akademik personele tahsis edilmekte, idari personelden
görev tahsisi olmayanlara lojman
verilmemektedir. Lojman tahsislerinde sosyal adalete uygun davran›lmal›, al›nganl›klara sebebiyet
verilmemelidir.
5. Üniversite hastanelerinde
asistan olarak görev yapmakta
olan doktorlara fazla nöbet tutturulmakta, ancak tuttuklar› nöbet
karﬂ›l›¤›nda nöbet ücreti alamamaktad›rlar. Süresi 80 saatin alt›ndaki nöbetlere ücret ödenmemesi
ise tümüyle hukuk d›ﬂ› bir uygulama olup aç›kça hak gasp›d›r.
E¤itim-Bir-Sen Bülteni Eylül -2005
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Hizmetli ve ﬂoför
üyelerimiz için
kurslar aç›ld›
Denizli ﬂubemize ba¤l› Çivril ‹lçe temsilcili¤inin aç›l›ﬂ›,
görkemli bir törenle yap›ld›.

Denizli’de Kültür
Sanat Haftas›
Memur-Sen Denizli ‹l Temsilcili¤i ve Denimder (Denizli ‹HL
Mezunlar› Derne¤i)’nin iﬂ birli¤iyle düzenlenen ve dört gün
süren “Kültür Sanat Etkinlikleri” bir ﬂenlik havas›nda gerçekleﬂti. Gündüzleri kermes,
çocuklara e¤lence, film gösterimleri, karikatür ve resim sergisi, ebru sergisi düzenlendi;
akﬂamlar› da konferanslar verildi.
Etkinlikler kapsam›nda Doç.
Dr. Sami Selçuk, Mustafa Baﬂo¤lu ve Abdurrahman Dilipak birer gün arayla konferanslar verdiler. Konferanslar
Çatalçeﬂme Oda Tiyatrosu’nun bahçesine kurulan sinevizyonla d›ﬂar›dan da izle-

nebildi.
Denizli ﬁube baﬂkan› Mehmet Baysal, kültürel çal›ﬂmalar
kapsam›nda müzik ve ﬂiir dinletisiyle tiyatroya da yer verildi¤ini söyledi. Fevzi Özdemir’in mini konseri dinleyenleri coﬂturdu. Duygu Çocuk Tiyatrosu’nun haz›rlad›¤› çocuk
program› da be¤eniyle izlendi.
Memur-Sen ‹l Baﬂkan› Halit
Ortaköy, organizasyona destek veren firmalara teﬂekkür
ederek, sendikam›z›n açm›ﬂ
oldu¤u “Görevde Yükselme S›nav›na Haz›rlama Kursu”nda
görev alan ö¤retmen ve kursiyerlere de belgelerini da¤›tt›.

Geçti¤imiz yaz mevsiminde ﬂubelerimizde ve hatta ilçe temsilciliklerimizde, üyemiz olan yard›mc› hizmetler s›n›f› çal›ﬂanlar›na yönelik kurslar aç›ld›. Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Yard›mc› Hizmetler ve ﬂoför kadrosunda bulunan e¤itim çal›ﬂanlar›
için açt›¤› Görevde Yükselme s›navlar›na haz›rlama amac›yla düzenlenen
kurslardan, üyelerimiz ücretsiz yararland›.
Eskiﬂehir ﬁubemiz de, açt›¤› kursun bitiminde, kat›lanlara bir yemek verdi. Ö¤retmenevinde gerçekleﬂen programa Milli E¤itim
Müdürü Ekrem
Toklucu, Osman
Gazi Üniv. E¤itim
Fakültesi Dekan
Yard›mc›s› Selahattin Turan, Milli E¤itim ﬁube Müdürleri Bülent Üzmez ve Mustafa Özcan da kat›ld›lar.
Program sonunda haz›rlama kursuna kat›lanlara kat›l›m
belgeleri verildi. ‹l Milli E¤itim Müdürü Ekrem Toklucu, kat›l›m
belgesi verirken “Yard›mc› hizmetli ve ﬂoför arkadaﬂlar›m›z
olmadan Milli E¤itim hizmetini yürütmek mümkün olmaz, size verdi¤im önemi göstermek için E¤itim-Bir-Sen’in yapt›¤›
bu nazik davete kat›lmay› istedim” dedi. E¤itim-Bir-Sen ﬁube
Baﬂkan› ‹smail Alt›nkaynak “E¤itim-Bir-Sen üyesine hizmet
eden sendikac›l›k anlay›ﬂ› ile yürüttü¤ü çal›ﬂmalar›na bir yenisini eklemiﬂ ve baﬂar› ile sonuçland›rm›ﬂt›r. Yard›mc› Hizmetli kadrosunda çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z e¤itimin görünmez
kahramanlar›d›r ve bizim için çok de¤erlidirler. Kat›l›m›ndan
ötürü Milli E¤itim Müdürümüz ve Dekan›m›z baﬂta olmak
üzere bütün misaferlere ve kursun düzenlenmesinde eme¤i
geçen yönetim kurulu üyesi arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ediyorum” dedi.

Akda¤madeni’nde konferans
Yozgat ﬁubemize ba¤l› Akda¤madeni ‹lçe Temsilcili¤imizce “Baﬂar›ya Götüren Yol” konulu konferans düzenlendi. E¤itimci yazar Ali
Erkan KAVAKLI’n›n verdi¤i konferansa yo¤un ilgi vard›. Kat›l›mc›lar
Akda¤madeni’nde ilk defa böyle
bir konferans düzenlendi¤ini belirterek, bu tür sosyal ve kültürel ça-
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l›ﬂmalar›n daha s›k düzenlenmesi
taleplerini seslendirdiler.
Konferans öncesinde k›sa bir takdim konuﬂmas› yapan Akda¤madeni ‹lçe temsilcimiz Sat›lm›ﬂ Batur,
sendikam›z ve çal›ﬂmalar›m›z hakk›nda bilgi vererek, Türkiyenin büyüyen tek sendikas› oldu¤umuzu
söyledi.
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Malatya, huzurevini ﬂenlendirdi

65 kiﬂilik
s›n›fta yeni
müfredat!
ﬁanl›urfa ﬁubemizin organize etti¤i cumartesi sohbetleri
devam ediyor. Geçti¤imiz dönemde konferansa ça¤›r›lan
konuklardan biri de MemurSen eski genel baﬂkanlar›ndan
Zübeyir Yetik idi.

Malatya ﬁubemizde Kad›nlar Komisyonunca düzenlenen Malatya Huzurevi’ni ziyaret program›, huzurevi sakinlerini sevindirdi. Kad›nlar Komisyonu üyesi bayan üyelerimizle birlikte ﬁube baﬂkan› ﬁahin Kayaduman ve yönetim kurulu üyelerinin de iﬂti-

rak etti¤i ziyarette huzurevinde kalan yaﬂl›lara karanfil ve çeﬂitli hediyeler verildi. Huzurevi yönetimi ve yaﬂl›lar e¤itimcilerin kendilerini ziyaret etmesinden son derece memnun olduklar›n› belirttiler.

1915 olaylar›
Beykoz’da tart›ﬂ›ld›
E¤itim-Bir-Sen ‹stanbul Beykoz ilçe
yönetimi, e¤itimcileri 1915 olaylar› konusunda bilgilendirmek ve konunun
kamuoyunda sa¤l›kl› tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lamak amac›yla “Birbirimizi anlamaya
nereden baﬂlayal›m?” konulu bir program düzenledi. Programa siyaset bilimci Doç. Dr. Nuray Mert ve Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Gazeteci
Hrant Dink kat›ld›. Konuﬂmac›lardan
Nuray Mert, soyk›r›m iddialar›n›n siyasi
oldu¤unu, Hrant Dink ise “karﬂ›m›zda
soyk›r›m iddias›n› dahi kabul etmeyecek kadar onurlu insanlar bulundu¤unu” belirttiler.
Beykoz Belediyesi taraf›ndan her y›l
düzenlenen, Balkan ve Kafkas ülkelerinin yo¤un ilgi gösterdi¤i Uluslararas›

Beykoz Festivali’ne sendikam›z›n ilçe
temsilcili¤i de bir stand açarak kat›ld›.
E¤itimci ziyaretçiler ve özellikle üyelerimiz taraf›ndan ilgi ve be¤eniyle karﬂ›lanan stand›m›zda baz› yazarlar için imza
günü de düzenlendi.

Zübeyir Yetik’in konuﬂmac›
olarak kat›ld›¤› konferansta
‘demokratikleﬂmede sivil toplumun önemi’ konusu ele al›nd›.
Yetik, yapt›¤› konuﬂmada sivil
toplum bilincinin yerleﬂmesinin,
demokrasinin de geliﬂmesi anlam›na geldi¤ini söyledi. Hak
kavram›na ve sendikal ba¤›ms›zl›¤a vurgu yapan Zübeyir
Yetik sendikalar›n hak savunucu kurumlar olmas› gerekti¤ini,
bu nedenle hiç kimse ve kesime
ba¤›ml› olmadan sendikalar›n
sadece kendi üyelerinin hak ve
menfaatlerini savunmas› gerekti¤ini ifade etti.
ﬁanl›urfa ﬁube yönetimi, bu
y›l uygulamaya konulan yeni
program›n baﬂar›s›n›n fiziki altyap› yeterlili¤ine ba¤l› oldu¤unu hat›rlatan bir bas›n aç›klamas› yaparak ildeki derslik say›s›n›n yetersizli¤ine dikkat çekti. Aç›klamada, “20-24 kiﬂilik
s›n›flar dikkate al›narak haz›rlanan programla, s›n›f mevcudu ortalamas› 65 olan ilimiz
ﬁanl›urfa’da beklenen verimin
al›nmas› çok zordur. Bu programdan tam verim alabilmek
için eﬂ zamanl› olarak altyap›
sorunlar›n›n da acilen halledilmesi gerekir” denildi.
E¤itim-Bir-Sen Bülteni Eylül -2005
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Gümüﬂhane’de
yaz pikni¤i
Gümüﬂhane ﬁubemiz, 2004-2005 e¤itim ö¤retim y›l›n›n
yorgunlu¤unu atmak, tan›ﬂmak, paylaﬂmak ve kaynaﬂmak amac›yla bütün üyelerini, Kelkit ilçesinin Bük Piknik
Alan›’nda bir araya getirdi.
Merkez ve bütün ilçelerden büyük bir kat›l›m›n oldu¤u
günübirlik piknikte; sohbet, spor ve halay etkinliklerine
yer verildi.
E¤itim-Bir-Sen ﬁube Baﬂkan› Veli A¤aç, birlik, beraberlik, dayan›ﬂma, kaynaﬂma ve paylaﬂma duygular›n›
güçlendirici bu tür sosyal etkinliklerin büyük önemi bulundu¤unu belirterek, her y›l bir ilçede olmak üzere yaz
pikniklerini geleneksel hale getireceklerini söyledi. Veli
A¤aç, görev alan yönetim kurulu üyeleri Naci ﬁenel,
Ömer Zor, Mürsel Ateﬂ ve Mehmet Taﬂ ile pikni¤e kat›lan bütün üyelere teﬂekkür etti.

Kahta’da
köy gezileri
Kahta ilçe temsilcimiz Mehmet Da¤
ve ilçe yönetim kurulumuz, ilçenin
köylerini tek tek gezerek sendikac›l›¤›
ve E¤itim-BirSen’i anlat›yorlar. Ad›yaman ﬁubemize ba¤l› Kahta ilçe
temsilcili¤i, köy gezileri ve üyelik çal›ﬂmalar› çerçevesinde Narince ve
çevresindeki köy okullar›n› ziyaret etti. Ziyaretlerde, sendikam›z›n etkinlikleri, misyonu, vizyonu slayt gösterisi eﬂli¤inde anlat›ld›.
“21. yüzy›lda
ö¤retmenlik” konulu seminer M.
Salih Varol taraf›ndan Kahta Belediyesi Dü¤ün
Salonunda sunuldu. Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle Memur-Sen kad›n komisyonu taraf›ndan düzenlenen toplant› da ayn›
salonda gerçekleﬂtirildi.
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Bo¤az’da yat
gezisi morali
‹stanbul 4 No’lu ﬁubemiz, üyelerimizin eﬂ ve çocuklar›yla kat›labildi¤i 500 kiﬂilik yat gezisi düzenledi. Yat gezisi program›nda üyeler, eﬂleri ve çocuklar› hem bo¤az boyunca tarihi mekanlar› ve güzellikleri görme f›rsat› buldular, hem de piknik yaparak stres att›lar.
Yat gezisi için Sultanbeyli, Kartal ve Pendik’ten ikiﬂer otobüs
kald›r›ld›.
Geziye, Müfredat Çal›ﬂmalar› nedeniyle ‹stanbul’da bulunan
Milli E¤itim Akademisi Baﬂkan› Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Talim Terbiye Kurulu Baﬂkanl›¤› E¤itim Uzman› Doç. Dr Halil Rahman Açer, sendikam›z›n Genel E¤itim ve Sosyal ‹ﬂler Sekreteri
‹rfan Coﬂkun ve Sultanbeyli Belediyesi Mahalli ‹dareler Müfettiﬂi
Zekeriya Aç›kgöz de kat›ld›lar.
Gezi boyunca tarihi dokular› Kartal AGD Baﬂkan› Kerem Öncel tan›tt›.

Düzce’de
Ana-Baba
Okulu
Düzce ﬁubemiz
Anne-Babalara
yönelik olarak
merkez ilçe ve
5 ayr› ilçede
“Ana-Baba Okulu” ad›yla seminerler
düzenledi. 3 haftal›k bir program
dahilinde 25 ayr› okulda velilere yönelik olarak düzenlenen seminerlerde 3
bin anne-baba çocuklar›n duygusal ve
sosyal geliﬂimleri konusunda e¤itim
ald›lar.
Düzce ﬁube Baﬂkan›m›z Ömer
Sar›kaya, “Ana-Baba Okulu” uygulamas›n›n vatandaﬂlarca büyük ilgi ve
memnuniyetle karﬂ›land›¤› belirterek,
“Esasen bu hizmetin Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca yurt çap›nda tüm velilere
yönelik sunulmas› gerekiyor. Düzce ve
ilçelerinde sendika olarak verdi¤imiz
seminerler bunu gösteriyor”dedi.

Bal›kesir
k›r ﬂenli¤i
Yaz mevsimi dolay›s›yla bir çok yerde
piknikler düzenlendi. Bal›kesir ﬂubemiz
de üyelerimizin çok büyük kat›l›m›yla
bir k›r gezisi ve piknik düzenledi. Bal›kesir’de her y›l düzenlenen pikni¤e ilin
milletvekillerinden Ali Ayd›nl›o¤lu ve
Bal›kesir Belediye baﬂkan yard›mc›s›
ﬁükrü Güneﬂ de kat›ld›.
ﬁube baﬂkan› ‹brahim Ethem Y›lmaz,
yapt›¤› konuﬂmada misafirlere, bir y›l
boyunca yapt›klar› sendikal çal›ﬂmalar
hakk›nda bilgi verdi.
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Karaman’da
Sünnet ﬁöleni
Karaman'da düzenlenen sünnet ﬂöleni ile 105 çocuk sünnet
ettirildi. Yemekli Ö¤retmenevinde düzenlenen ve 105 çocu¤un
ailesi ve yak›nlar›n›n kat›ld›¤› ﬂölende davetlilere yemek ikram›
da yap›ld›. ﬁölene Karaman milletvekilleri Mevlüt Akgün, Yüksel
Çavuﬂo¤lu, Belediye Baﬂkan› Ali Kantürk ile siyasi parti baﬂkanlar›, daire amirleri ve çok say›da davetli kat›ld›. E¤itim-Bir-Sen
Karaman ﬂubesi ile Hollanda Karamanl›lar Vakf› (Meram Restoran) taraf›ndan organize edilen ﬂölende palyaço gösterileri,
Nasrettin Hoca, müzik ﬂöleni ve sema gösterisi yap›ld›.
Programda bir konuﬂma yapan E¤itim-Bir-Sen Karaman ‹l
Temsilcisi Kas›m Aydo¤du, sendika olarak e¤itim faaliyetlerinin
yan› s›ra bu gibi sosyal hizmetlere de katk› sa¤lamaktan dolay›
mutluluk duyduklar›n› belirtti.

Siirt’te büyük
buluﬂma
Siirt ﬁubemiz, üyelerimizin kaynaﬂmas› için düzenledi¤i büyük piknikte ﬂehrin yönetici ve bürokratlar›yla e¤itim çal›ﬂanlar›n› bir araya getirdi.
Baﬂur Fidanl›¤› Kavakl› Mevkiinde düzenlenen piknikte Siirt
valisi, Belediye Baﬂkan›, Emniyet Müdürü, Millî E¤itim Müdürü,
ﬁube müdürlerinin yan› s›ra dört yüze yak›n üyemiz kat›ld›. Son
derece güzel geçen piknikte e¤lencenin yan› s›ra sokak çocuklar› ve tinerci gençler için yap›lan çal›ﬂmalar, Siirt Belediyesinin
icraatlar› da anlat›ld›.
Siirt ﬂube baﬂkan› Ömer Aslan, yapt›¤› konuﬂmada sosyal bar›ﬂ›n ve dayan›ﬂman›n pekiﬂtirilmesinde sivil toplumculu¤un önemine de¤inerek E¤itim-Bir-Sen’i ve sendikal çal›ﬂmalar›m›z› tan›t›c› bilgi verdi.

Eﬂme’de ﬂiir rüzgâr›
Uﬂak ﬁubemize ba¤l› Eﬂme ‹lçe
Temsilcili¤inin düzenledi¤i ﬂiir akﬂam› ile Eﬂme’de E¤itim-Bir-Sen
rüzgar› estirildi.
ﬁiir ﬂölenine Uﬂak ﬂube baﬂkan›m›z Sezai Y›lmaz, Memur-Sen
Uﬂak il temsilcisi Hamza Kale, ﬂube yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerimiz kat›ld›. Halk›n yo¤un ilgi gösterdi¤i gece oldukça s›cak
bir ortamda geçti. Gece’de Mehmet Âkif Ersoy, Necip Faz›l K›sakürek, Sezai Karakoç, Cahit Zarifo¤lu gibi ﬂiirimizin büyük ustala-

r›ndan örnekler okundu.
Geceye Genel Yönetim Kurulu
Üyemiz ‹rfan Coﬂkun da kat›larak
bir konuﬂma yapt› ve ﬂiir okudu.
Uﬂak ﬁube baﬂkan›m›z Sezai Y›lmaz ve Eﬂme Temsilcimiz Ahmet Ayd›n, yapt›klar› konuﬂmalarda hem tüm ilde hem de Eﬂme’de
birinci sendika olman›n gururunu
yaﬂad›klar›n› belirterek, yak›n gelecekte E¤itim-Bir-Sen’in tüm ülkede en çok üyeyi kaydederek “yetkili sendika” olaca¤›na inand›klar›n› ifade ettiler.

Bursa ﬂubesi, toplu görüﬂmelerle ilgili bas›n aç›klamas› yaparken

Görevde Yükselme
Seminerleri
Hizmetli ve ﬂoför kadrosunda çal›ﬂ›rken ﬂartlar› uygun olanlar›n bir üst kadroda görev alabilmeleri için aç›lan s›navlara haz›rl›k amac›yla ﬂubelerimizde haz›rl›k kurslar› düzenlendi. Ülke
genelinde binlerce üyemizin istifade etti¤i ücretsiz haz›rl›k kurslar›na kat›lanlar›n s›navlardaki
baﬂar›lar›n›n da belirgin biçimde artt›¤› gözlemlendi.
Bursa ﬁubemiz de “Görevde Yükselme S›nav›”na haz›rl›k amac›yla 5 gün süren bir kurs düzenledi. Bursa ﬁube Baﬂkan› Ayd›n K›l›ç, kursun
son gününde düzenlenen bir törenle kat›l›mc›lara sertifikalar›n› verip baﬂar›lar diledi.
E¤itim-Bir-Sen Bülteni Eylül -2005
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YARIﬁMA ﬁARTNAMES‹
1-“Ö¤retmenlik Hat›ralar›” yar›ﬂmas› tüm ö¤retmenlere aç›kt›r.
2-Eserler her ilde E¤itim-Bir-Sen ﬁube Baﬂkanl›klar›na gönderilecektir.
3-Yaz›lar 5 sayfay› aﬂmamal›d›r.
4-Son kat›l›m tarihi 1 Kas›m 2005’tir.
5-Ödül töreni 24 Kas›mda Ankara’da yap›lacakt›r.
6-Ödül miktarlar› ayr›ca ilan edilmiﬂtir.
Geniﬂ bilgi için
www.egitimbirsen.org.tr adresine bak›labilir.

