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15 Mayıs yaklaşırken ve tüm il ve ilçe teşkilatlarımızda,
işyeri temsilcilerimizle ve üyelerimizle yoğun bir çalışma
hamlesi başlatmış bulunuyoruz. Bu tempoyla çalışmalarımızı sürdürürsek inşaallah dergimiz elinizde olduğunda
100 bin psikolojik sınırını da aşmış olacağız. Hiç şüphesiz
hedefimiz, Eğitim-Bir-Sen’in misyonunu, ülkemizin en güçlü, en büyük sendikası konumuna taşımaktır.
Buna inanıyor, emin ve kararlı adımlarla bu hedefe ilerliyoruz. Bugün değilse, yarın mutlaka!
Sendikal yayınlar konusunda 2006 yılına yüksek bir
tempoyla girdik. 6 Ocak, kurucu genel başkanımız Âkif
İnan’ın vefat yıldönümü olduğu için önce, İnan’ın şiir ve
denme kitapları Hicret, Edebiyat ve Medeniyet üzerine,
Din ve Uygarlık ve Tenha Sözler’i yeni ve kaliteli bir şekilde bastırıp şubelerimize dağıttık. Yine öğretmenler günü
münasebetiyle tüm öğretmenlerin katılımına açık olarak
düzenlediğimiz “Öğretmenlik Hatıraları Yarışması”nda
dereceye girenlerin eserlerini bir araya getirdiğimiz kitabı,
“Mum Işığında Son Mahnı” adıyla hazırlayıp dağıttık.
Siz eğitimcilerin beğeniyle takip ettiği üç aylık bilim
araştırma dergimiz Eğitime Bakış’ın Ocak-Şubat-Mart sayısı
da yine yılın ilk günlerinde okullarımızdaydı. Her yılın sonunda, yıl içinde ulusal yayın organlarındaki haberlerimizin seçmelerinden hazırladığımız “Basında Eğitim-Bir-Sen”
albüm kitabıyla televizyonlardaki programlarımızdan ve
haberlerimizden seçmeleri içeren “Görsel basında EğitimBir-Sen” CD albümü de yine Ocak ayı içinde hazırlanarak
tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza ulaştırıldı.
Elinizdeki haber bültenimizin eskiyeceği günlerde, yaklaşık Nisan ayının ortalarında Eğitime Bakış’ın, “Türkiye’de
mesleki ve teknik eğitim” konusunu işlediğimiz yeni sayısı
da elinizde olmuş olacak.
Tüm yayınlarımızdan birer adedini, her ilde en as bir
kütüphaneye olmak üzere Kültür Turizm Bakanlığı’na bağlı 100 büyük kütüphaneye bağışladığımızı da bu vesileyle
duyurmak isterim.
Hepinize iyi okumalar diliyor, geleceği ürettiğine inandığım idealist eğitim çalışanını saygıyla selâmlıyorum.
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SEÇENEK “YOK” TAN,
“BİR SEÇENEK OLMALI”YA
Sendikalar, bir yandan üyelerinin bireysel ve kolektif
haklarını diğer yandan da evrensel insanî değerleri savunurlar.
Örgüt olarak sendikalar değer verilecek amaçlar, makul
hedefler ve -dayandıkları değerleri ve felsefeyi birleştirengerçekleşebilir programlarla işe başlarlar. Sendikal örgütlenmenin temelinde üyelerinin uzun vadeli çıkarlarına hizmet
eden sağlam bir felsefeye dayalı, uygulanabilir programlar
vardır.
Sendikaların örgütlemeye çalıştığı üyelerine politik önceliklerini dayatmaktan kaçınması gerekir. Keza, taleplerin
üyelerini heyecanlandıracak ve gerçekleşebilir seçenekler
içermesi gerekir. Sendikalar hedefledikleri kitlenin çoğunluğunu derinden ilgilendiren somut sorunlara açıklık kazandırarak onlarla özdeşleşmenin yolunu açar. Çünkü yeni üye
kazanmanın ve mevcut üyeyi elde tutmanın yolu üyelerine
somut yararlar sağlanmasına bağlıdır.
Yarının sendikası örgütlenmeye dayalı bir sendika olacaktır. Sendikanın yaptığı her şeye sinmiş bir örgütlenme kültürünün geliştirilmesine önem verilmesi de onların örgütlenmedeki başarısını artıracaktır. Örgütlenme çalışmasına girişen
sendikalar kazandıkları yeni üyeleri sadece statükoyu korumak için aidat ödeyecek kişiler olarak göremezler ve görmemelidirler. Bugün örgütlenip sendikalaşan insanlar, sonra söz
ve karar sahibi olamazlarsa riske girmezler ya da örgütlenme
çalışmasının zorluklarını omuzlamazlar. Yeni üyeler sendikal
harekete yeni sorunlar ve yeni istemlerle girerler, sendikanın
her aşamada aktif ve demokratik tavrını sürdürmesini beklerler.
Başarılı bir örgütlenme stratejisinin en önemli öğelerinden biri, şevkli, hesap vermeye açık, ehil ve bilgili bir lider
kadrosunun varlığıdır. Ehil, bilgili bir lider kadrosu, üyelerini
ve toplumu ilgilendiren her değişimin üstesinden gelebilmek
için zorunludur. Sendikacılıkta geleneksel kurallar artık yeterli
değildir. “Üyelerinin yönlendirdiği” sendikalar olmak zorundadırlar. Üyelerinin gerçek sorunlarını kavrayan, bilinçlerinin
ve özgüvenlerinin artmasını sağlayan ve üyeleri arasından liderler çıkaran sendikalar her koşulda varlıklarını ve misyonlarını sürdürürler.
Hangi nedenden ve nereden kaynaklanırsa kaynaklansın,
üyelerinin ve toplumun zararına olan hiçbir karar sendikal
hareket açısından kabul edilemez. Bu yüzden sendikalar devlet politikalarını ve uluslararası belgeleri dikkatli bir şekilde
takip etmek zorundadırlar.
Sendikalar; neyin, niçin yanlış olduğunu, onun yerine neyi
ve niçin istediklerini, kendilerine kimlerin, nasıl ve niçin karşı
çıkacağını, örgütlenme kampanyasının seyrini şekillendirecek hukuksal ve ekonomik çerçevenin ne olduğunu ve bütün
bunların ne için yapıldığı gibi konularda ortak bir yaklaşım
oluşturmak için eğitim çalışmaları yapmalıdırlar. Eğitim süreci
umut yaratır. İnsanlar, eğitim sayesinde, ‘bir seçeneğin mümkün olduğuna’ daha şevkle inanırlar. Eğitim sayesindedir ki
insanlar “Seçenek yok”tan “Bir seçenek olmalı”ya ulaşırlar.

Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Başkan

Bu nedenle Eğitim-Bir-Sen olarak diyoruz ki:
Emekle emeğin karşılığı arasındaki makas kapanmalıdır.
İşle ücret arasındaki mantığın çürütülmesine izin verilemez. Herkes emeğinin karşılığını almalıdır.
Ekonomik adaletsizliğin ne tür yıkımlara yol açabileceğini herkes görmeli ve ona göre davranmalıdır.
“Global ekonomi, kapitalist mantık icabı” gibi içi boş
söylemlerin arkasına saklanarak kabullenilmesi yıkıcı sonuçlara yol açabilecek yaklaşımlara kimse başvurmamalıdır.
Ücret ve gelir dağılımındaki adaletsizlik giderilmelidir.
Toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak, evrensel bir haktır.
Bu ülkede herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve onurlu
vatandaşıdır.
Devlet, tüm grupları kucaklayan, ve onlara eşit mesafede
durması gereken mekanizma olarak işlev görmelidir.
İnsanlar kimliklerine, hayatlarına anlam katan değerlerden dolayı dışlanamaz.
Geniş ve sağlam bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,
çağdaşlaştırılarak genişletilmeli ve geliştirilmelidir.
Türkiye, bir mağdurlar cumhuriyeti olmaktan hemen çıkarılmalıdır; içinde şiddetin yer almadığı, demokratik anlayışın egemen olduğu bir devlet olmalıdır.
Sayıları milyonları bulan ve reddedilmişlik duygusu taşıyan insanlara hiç kimse duyarsız kalmamalıdır.
Türkiye, mağduriyetine bir kimlik gibi sarılan, her an
yeni bir düşünsel, inançsal bir travmaya maruz kalan insanların yaşadığı bir ülke olmaktan hemen çıkarılmalıdır.
Türkiye, daha büyük, daha demokratik olmak ve dünyayla kucaklaşmak için vakit kaybetmemelidir.
Hiçbir güç odağı insanların demokratik taleplerini, Orta
Çağ Avrupasının karanlık dönemine benzer mantıksızlıkla
linç etmeye kalkışmamalıdır.
Demokrasi, özgürlüklerin yaşandığı bir yönetim sistemidir.Hiç
bir kurum, bu yönetimi bir baskı aracına dönüştürmemelidir.
Yetkiye az kaldı; güçlü bir hamle daha! diyorum…Hepinizi geleceğimizi yeniden inşa mücadelesinde kutluyorum
ve sevgilerimi sunuyorum.
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SENDİKAL EĞİTİM
SEMİNERLERİ
TAMAMLANDI

TÜRKİYE TUNUS
OLMAYACAKTIR!

İ

l ve ilçelerimizin yönetim kurullarına yönelik
düzenlediğimiz, sendikal eğitim seminerleri
tamamlandı.
Kasım 2005’te Erzurum ile başlayan ve 12 merkezde yaptığımız eğitim seminerlerinin sonuncusu
18 Mart 2006’da Van’da yapıldı. Böylece 81 il ve
700 ilçeden toplam 1600 sendika yöneticisi, sendikal eğitim semineri almış oldu.
Bölgesel Eğitim Seminerleri adıyla gerçekleştirdiğimiz ve ağır kış şartlarına rağmen katılımın
yüksek olduğu seminerler, sendikamızın 6 kişilik
Genel Yönetim Kurulu tarafından verildi.
Sendikal yetki, görev ve sorumluluklarla, il, ilçe
ve işyerlerinde yürütülecek sendikal çalışmaların
kapsamı, işleyişi ve yasal mevzuatı hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim seminerlerinde, Memur-Sen camiası içinde yer alan Eğitim-Bir-Sen’in
misyonu ve temel ilkeleri üzerinde de duruldu.
Eğitim seminerleri, teşkilatlarımızda görevli arkadaşlarımızın birçok sendikal konuda temel bilgilerini tazelediği gibi, sahada çalışan idealist üyelerimizin gayret ve şevkini de artırmış olacaktır.
Millet olarak sahip olduğumuz temel medeniyet değerlerimizin korunarak, demokrasinin tabana yayılmasını, çalışanların yönetime katılmasını,
her kamu çalışanının ürettiği hizmete denk, mesleğinin saygınlığına uygun ücrete ve sosyal haklara
kavuşmasını temel gaye edinen sendikamız, her
geçen gün artan üye sayısıyla bu hedeflerin gerçekleştirilmesine bir adım daha yaklaşmaktadır.

100 YTL

HİZMETLİNİN DE
HAKKIDIR!

B

irçok kamu kuruluşunda farklı statülerde çalışanlara ödenen 100 YTL, esasen tüm kamu çalışanlarına ödenmeliydi. Ama bir memur gurubu var ki,
özellikle bu 100 YTL’yi hak ediyordu. Milli Eğitimde ve
üniversitelerde çalışan hizmetli ve memurlar!
Evet bu gurupta çalışan eğitim çalışanları, maaşlarının düşüklüğü, döner sermaye vb. ek ücretlerden yararlanamayışları gibi sebeplerle şu an en mağdur memur
kesimidir. Bu arkadaşlarımız, ne ek ders ücretinden yararlanma imkanına sahiptirler, ne de tüm taleplere rağmen eğitim öğretim ödeneğinden yararlanabiliyorlar.
Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim hizmet kolunda görev
yapan genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanlarımızın başta ücret olmak üzere tüm
mağduriyetleri giderilinceye kadar mücadele etmeye
kararlıyız.
Eğitim-Bir-Sen Bülteni | Nisan 2006 | 2

Danıştay 2. dairesinin, öğretmen arkadaşımız Aytaç Kılınç
hakkında verdiği ve kamuoyunda “sokakta başörtüsünü
yasaklama girişimi” olarak anlaşılan kararına Eğitim-Bir-Sen
olarak, tüm şube ve temsilciliklerimizle sert tepki gösterdik.
“Türkiye Tunus Olmayacaktır” başlığıyla tüm şubelerimizde
yaptığımız açıklama, kamuoyunun vicdanına tercüman
oldu. Zira bu karar, Türkiye’yi, eski Fransız sömürgesi oluşu
yüzünden başörtüsüyle sokakta gezmenin bile yasak olduğu
Tunus’a çevirme girişimiydi ve biz böyle bir girişime elbette
seyirci olamazdık.
Başörtüsünü evde de örtmeyin, komşular görür rahatsız
olur, ezan okumayın, gavurlar duyar rahatsız olur demekten
ne farkı vardı bunun? Ninelerimizden, annelerimizden,
onların en masum, en temiz örtülerinden, kim, ne hakla “kötü
örnek” olarak söz edebilirdi? Anayasada ifadesini bulan “dini
inanç ve kanaatlerinden dolayı kimsenin suçlanamayacağı
ve kınanamayacağı” açık hükmüne rağmen, Müslüman
halkımızın dini inanç ve kanaatlerinin tezahürleri, ne
zamandan beri “kötü”lükle birlikte anılıyor? Asıl bu tür
nitelemeler yapmak, hukuk adına, demokrasi adına, insan
hakları adına aleme kötü örnek olmak değil midir?
Eğitim-Bir-Sen olarak bu kararı ve hele gerekçesindeki
“kötü örnek” mantığını asla kabul etmeyeceğimizi,
kadınlarımızın eğitim ve çalışma haklarının korunması için
sonuna kadar mücadele edeceğimizi açıkça belirtiyoruz.
Kimse bizim tepkimizin gücünü, sabrımızın sınırını
ölçmeye kalkışmasın! Keyfi yasağı sokaklara da yayarak,
“işyerlerinde ve okullarda örtmeyelim ama bari sokakta
örtünmemize izin verin, lutfedin!” dememizi bekliyorlarsa,
boşuna bekleyeceklerdir. Başörtüsü ne sokakta, ne okulda
ne işyerinde hiçbir gerekçeyle asla engellenemez.
Dost düşman herkes bilmelidir ki bu aziz yurt,
emperyalist işgalcilere karşı dinimizi, namusumuzu,
şerefimizi, özgürlüğümüzü koruma uğruna kanını sebil etmiş
milyonlarca şehidin bize mirasıdır. Mermiler ıslanmasın
diyerek, yorganı çocuğunun sırtından alıp mermilerin üstünü
örten Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Satı Kadınların
mirasıdır. Kimse bu mirasın sahiplerine, ancak işgalci
Fransız askerine yakışır tarzda muamele etmeye kalkışamaz.
Türkiye’yi Tunuslaştırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
Bu açıklamanın ardından Ankara’da Danıştay’ın önünde
yaptığımız Açıkhava basın açıklamasında da görüşlerimizi
kamuoyuyla paylaştık. Kararın Danıştay Dava Daireleri Genel
Kurulu’ndan geri döneceği ve böylece ülkemizin bir kaos ve
çatışma ortamından korunacağı inancımızı koruyoruz.

KANUN ÇIKTI AMA SEVİNEMEDİK
E

k ödemeleri ve ek dersleri düzenleyen kanun henüz yardımcısı, il milli eğitim müdürü, ders aletleri yapım mertasarı aşamasındayken, çalışanların hak ve ücretle- kezi ve benzeri nitelikteki kurumlarda görev yapan ve kenrinde geri adım niteliğindeki hemen her maddesiyle ilgili dilerine ek ders ücreti ödenen yönetici ve öğretmenler dençalışma yaptık.
ge tazminatından yararlanamamaktadır. Bu nedenle, eğitim
40+40 liranın hemen ödenmesi için, 100 liranın hizmet- çalışanlarının bütünün kapsama alınmamış olması açık bir
li, memur ve üniversite çalışanlarına da verilmesi için, ek eksikliktir.
ders ücretinin 5 lira değil, 10 lira olması gereğini anlatmak
Sözleşmelilik hükmü ve mahsurları:
için, idarecilere 6 saat derse girmeyi mecburi tutan hükmün
Kanunun 3’üncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun bazı
tasarıdan çıkarılması için, yüksek lisans ve doktoralı arka- maddelerinde değişiklik yapılarak; 657 sayılı Kanunun sözdaşlarımızın kazanılmış haklarının geri alınmaması için, leşmeli personel çalıştırılmasını öngören 4 üncü maddesikadrolu öğretmenliğin asıl olması gerektiği ve sözleşmeli- nin (B) bendine; “ Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro
liğin asli bir istihdam biçimine dönüştürülmesinin yanlış- sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretlığına dikkat çekmek için; evet tüm bu başlıkların her biri men istihdamıyla kapatılmaması hallerinde öğretmenlerin”
için ayrı ayrı çalışma yaptık. Basın açıklamalarıyla görüş ve ifadeleri eklenmiş, böylece öğretmenlik görevine sözleşmeönerimizi açıklamakla yetinmedik, Meclis’e giderek bizzat li personel istihdamı yoluyla atama yapılabileceği öngörülilgili bakan ve milletvekilleriyle, Plan ve Bütçe Komisyo- müştür.
nu’yla, Milli Eğitim komisyonu’yla, başbakan yardımcılarıyOysa asli ve sürekli bir kamu hizmeti olan öğretmenla, gurup başkanvekilleriyle birebir görüşmelerde sorunları lik mesleğinin ruhu ve işleviyle bağdaşmayacak olan bu
anlattık, çözümler sunduk. Öyle
istihdam yöntemi, genel istihki kanun henüz tasarı halindeydam şekli olarak düşünülemez.
ken her maddesiyle ilgili tek tek
Etkin, sürekli ve asli kamu hizSendikal Kazanımlar
eleştirilerimizi ve eğitim çalımeti olan eğitim hizmetlerinin
şanlarının menfaati açısından
Ek ödemeler ve ek derslerle ilgili kanun kabul edildi. sözleşmeli personel aracılığıyla
geliştirdiğimiz önerilerimizi tüm Toplu Görüşmelerde konfederasyonların talep ettiği ve ka- yürütülmesi sonucunu doğuran
TBMM üyelerine hem e-posta, nunlaşan bazı kazanımları şöyle sıralayabiliriz:
bu hükmü eğitimci, sendikacı
hem mektup postası yoluyla,
Ek ödeme alamayan memurlara 1 Ocak 2006’dan itiba- kimliğimiz yanında vatandaş
hem de elden bizzat ulaştırdık.
kimliğimiz yönüyle de kabul etren 40 ve 1 Temmuz’dan itibaren 80 lira ek ödeme yapılması
Bu rapor halen web sitemizmek imkanı bulunmamaktadır.
talebi kanunlaştı.
de de duruyor. Bu çabalarımız,
Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığı taEk ders ücretleri 3 lira 60 kuruştan 5 liraya yükseltildi.
maaş karşılığı girilen ders sayırafından gerçekleştirilen kadrolu
Aile yardımı ödeneğinin göstergesi de 1250’den 1500’e öğretmen istihdamı sürecinde
sının 15’ten 20’ye çıkarılması
örneğindeki gibi birçok olumsuz çıkarıldı. Böylece aile yardımı 11 lira artmış oldu.
hemen hemen her branşta ataSendikalara üye olan memurlara 1 Ocak 2006’dan iti- ma yapılacak kadro sayısından
girişimi de önlemiş oldu gerçi,
ancak kanun metni hala birçok baren geçerli olmak üzere aylık 5 lira “örgütlülük ödeneği” fazla başvuru yapıldığı dikkate
olumsuzluklar içeriyor.
alındığında, sözleşmeli personel
verilmesi kanunlaştı.
Aşağıda ise tasarının kanunistihdamı için öngörülen ön şarlaşmış halinin eksiklikleri ve çatın gerçekleşmesi de mümkün
lışanlar açısından taşıdığı olumsuzlakları tek tek ele aldık. bulunmamaktadır.
Burada işaret edilen hususlar, sendikamızın, tasarıya yönelt2 ve 3 yıllık yüksek okul mezunları mağdur:
tiği itiraz ve eleştirilerde ne kadar haklı olduğunu bir kere
Kanunla dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğretim
daha gözler önüne seriyor.
veren okul mezunu olan Teknik Hizmetler Sınıfı personeİşte kanunla eğitim çalışanlarının uğradığı hak ve ücret linin özel hizmet tazminatlarında 10 puanlık bir artış gerkayıpları:
çekleştirilmiştir. Ancak, bu hizmet sınıfında olmakla birlikte
40+40 YTL konusunda eksiklikler:
dört yıldan daha az süreli eğitim görenler için bir artış öngöEk ödeme kanununun birinci maddesi ile, madde içeri- rülmemesi bu hizmet sınıfında görev yapan eğitim çalışanğinde sayılan kurumlarda görev yapan memurlar ve diğer ları açısından mağduriyet oluşturmuştur.
kamu görevlilerinin bir kısmına, 1 Ocak 2006’dan geçerli
5 YTL iki yıl önceki rakamdır:
657 sayılı Kanunun ek ders ücretlerini düzenleyen 17olmak üzere 40YTL ve 1 Temmuz’dan itibaren de 80 YTL
6’ncı maddesinde değişikliğe gidilerek ek ders ücretlerinin
her ay maaşlarına ilave olarak ödenmesi öngörülmüştür.
Anılan ek ödeme memur ve diğer kamu görevlilerinin ödenmesine esas gösterge rakamları arttırılmıştır. Ancak
emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarının hesaplanmasın- bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamada
da dikkate alınmayacağından eksik bir düzenlemedir. Diğer ek ders ücretlerinin 10 YTL’ye çıkarılması vaad edildiği
taraftan milli eğitim çalışanları yönünden bu ödemeyle ilgili göz önüne alındığında artışın vaad edilen artış düzeyinin
kapsam eksik düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı merkez altında kalması eğitim çalışanlarını üzmüştür. 2002 yılınteşkilatında görev yapmakta olan şef, eğitim uzmanı, savun- dan bu yana maaşlarda yapılan artışlarının bütünün ek ders
ma ve sivil savunma uzmanları, raportör, strateji geliştirme ücretlerine yansımamış olması nedeniyle ek ders ücretinin
dairesi başkanlığı uzmanları (eski APK uzmanları), talim ve 5 YTL’ye çıkarılması sadece oluşan kaybı gidermiştir. İki yıl
terbiye kurulu uzmanları, şube müdürleri ile taşra teşkila- önce 5 milyon olması gerekirdi. Bu nedenle bir saatlik ders
tındaki il/ilçe milli eğitim şube müdürü, il/ilçe milli eğitim ücretinin 5 YTL olarak belirlenmesinin kamuoyuna bir artış
müdür yardımcısı, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş olarak sunulması gerçek durumu yansıtmamaktadır.
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Kazanılmış haklar bile elimizden alınıyor:
Diğer taraftan, master ve doktora yapmış öğretmenlerin
ek ders ücretlerinin %25 ve %40 fazlasıyla ödenmesine
ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Meslekte kariyer
yapmayı teşvik ilkesiyle açıkça çelişen bu hükümle, eğitim
seviyesini ve donanımını artırarak bu niteliğini eğitim sürecine yansıtan öğretmenlerin kazanılmış hakları elinden
alınmıştır. Meclis tarafından kabul edilen kanun tasarısının
adının memurlara ek ödeme yapılması olduğu dikkate alındığında, anılan kanun eğitim çalışanları açısından ek ödemelerinin sona erdirilmesi anlamı taşımaktadır. Master ve
doktora yapmış öğretmenlerimiz bu yönüyle ek ders ücretinin arttırılmasından yararlanamayacaktır.
İdareciyi öğretmenliğe zorlamak yanlıştır:
Bilindiği gibi eğitim kurumlarında yönetici olarak görev
yapmakta olanlar bu görevlerine bağlı olarak 6 saate kadar ders okutmakla yükümlü tutulmuşlardır. Kabul edilen
Kanunla eğitim kurumu yöneticilerinin 1-6 saat arasındaki
ders verme yükümlülükleri mutlak 6 saat derse girme yükümlülüğüne dönüştürülmüştür. Düzenlemenin bu şekle
dönüştürülmesine bağlı olarak okulun eğitim ve öğretimle
ilgili işlerine ve yönetim faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü yöneticilerin bu görevlerinde aksamalar oluşacaktır.
Diğer taraftan, eğitim kurumu yöneticilerinin 6 saat derse girmesi nedeniyle eğitim kurumlarının öğretmen norm
kadrolarında değişiklikler olacaktır. Sonuçta eğitim kurumu
yöneticileri ile aynı branşta olan öğretmenlerin alabilecekleri ek ders ücretlerinde azalmalar meydana gelecektir. Bu
madde ile, sadece eğitim kurumları yöneticileri aleyhine
bir sonuç doğmamıştır. Aynı zamanda eğitim kurumlarında
görev yapan öğretmenlerin ve öğrencilerin aleyhine durumların oluşmasına da sebep olunmuştur. Korkarız ki, yönetim
çalışmaları ve katılmak zorunda olduğu toplantıların sıklığı
sebebiyle, idarecilerin giriyor göründüğü dersler boş geçecek, çocuklarımız da bu yanlış kanundan payını alacaktır.
Hazırlık ve planlama ücretleri kesiliyor:
Kabul edilen Kanunla öğretmenlere ders dışı ve hazırlık
planlama karşılığı ödenen ek ders ücreti miktarı haftada 3
saat ile sınırlandırılmış ve ayrıca ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı olarak ödenecek ücretin 10 saate 1 saat karşılığı

BAKANLIKTA İLKSAN TOPLANTISI

M

illi Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İLKSAN’ın durumunu
ve geleceğini görüşmek üzere üç sendikanın Genel
Başkanlarıyla Bakanlık binasında bir toplantı yaptı. EğitimBir Sen, Türk-Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen Genel Başkanlarının
katıldığı toplantıda kısa adı İLKSAN olan İlkokul Öğretmenleri
Yardımlaşma Sandığı’nın feshedilmesi görüşü ağırlık kazandı.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sandığa yalnızca
sınıf öğretmenlerinin değil, tüm eğitim çalışanlarının üye
olabilmesini ve adının MEBSAN olarak değiştirilmesini de
bir öneri olarak değerlendirmeye sundu. Toplantıya katılan
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise üyelerinin
memnuniyetsizliği, yaşanan güven bunalımı, aşılamayan
mağduriyetler ve kurumun sürekli zarar etmesi gibi gerekçeleri
hatırlatarak, kurumun feshedilmesi ve üyelerin tüm hak ve
alacaklarının tespit edilerek sahiplerine ödenmesi gerektiğini
söyledi.
Gündoğdu, İLKSAN’ın MEBSAN olmasının, halen üyelik
yüzünden sıkıntı yaşayan 238 bin eğitimci sayısını 600 bine
çıkarmaktan ibaret olacağı görüşünü seslendirdi.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in daveti üzerine
toplantıya katılan diğer iki sendika Genel Başkanı da İLKSAN’ın
feshedilmesi gerektiği yönünde görüş belirttiler.
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olacak şekilde ödenmesi öngörülmüştür. Halen ödenmekte
olan ders dışı hazırlık ve planlama ücretlerinin ödenmesinde branş ve kurumlar itibariyle farklı olmak üzere 2 saate
1 saat, 7 saate 1 saat esasıyla ödeme yapıldığı göz önüne
alındığında, kanunun bu maddesi ile eğitim çalışanlarının
haklarında azalmaya sebep olunduğu açıktır.
Diğer taraftan; “Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders
görevleri, ders görevinin yapmış sayılacağı haller ile yüz
yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders
görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez” hükmüne yer verilerek halen aylık karşılığı olmayan derslere
girmeleri karşılığında ödenen ek ders ücretlerinin önüne
geçilmiştir. Diğer bir ifadeyle, öğretmenlerin kendi kişisel
bilgi ve deneyimleri ile vermiş oldukları branş dışı derslerden elde edilen ek ders ücretinden yoksun bırakılmalarına
sebebiyet verilmiştir.
Bir tırpan da meslek liselerine:
Kanunla, atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin aylık
karşılığı okutmakla yükümlü oldukları 20 saat, atelye ve
meslek yükümlülüğü değiştirilerek bu öğretmenlerin 20 saat
ders okutmakla yükümlü olmaları hüküm altına alınmıştır.
Bu hükme bağlı olarak bu öğretmenlerin 20 saatlik aylık
karşılığı ders verme yükümlülüğünün kapsamına branş dışı
dersler de eklenmiştir. Bu durum, öğrenci sayısı azalan teknik ve/veya mesleğe yönelik eğitim veren eğitim kurumu
öğretmenlerinin ek ders ücreti yönüyle mağduriyetine sebep olmuştur.
Sağ elle verilen sol elle geri alınıyor:
Sonuç olarak, itirazlara rağmen kabul edilen ve kamuoyunda ek ödeme verilmesine ilişkin kanun olarak isimlendirilen bu düzenleme, eğitim çalışanları açısından ilave ödeme verilmesi sonucunu değil; var olan ödemelerin sona erdirilmesi ve çeşitli hak kayıplarıyla karşı karşıya bırakılması
sonucunu doğurmuştur. Eğitim çalışanlarının söz konusu
tasarı kapsamında genel itibariyle denge tazminatından
yararlanması sağlanırken verilenden çok daha fazlası geri
alınmıştır. Adeta sağ elle verilenler, sol elle geri alınmaktadır. Ek ders ücretlerinin 3,5 liradan 5 liraya çıkarılmasında
da aynı formül işlemiş, öğretmenin birinden alınıp birine
verilmiştir.
Hizmetli ve memurlar üvey memur mu?:
Kanun kapsamında eğitim çalışanlarından memur ve
hizmetliler için genel nitelikteki denge tazminatı dışında
bir artışı sağlanmamıştır. Oysa polis, din hizmetlileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki genel idare hizmetleri
sınıfı personeli, asker, hakim ve bir kısım teknik personel
için öngörülen ilave artışların, eğitim hizmet kolundaki memur ve hizmetlilere olsun, öngörülmeliydi. Bütçeden Milli
Eğitime ayrılan payın arttırılması, ne yazık ki bir kere daha
eğitim çalışanlarına yansımamıştır.
İyileştirmeler emekliliğe yansımayacak:
Eğitim çalışanlarına kanun kapsamında tanınan sınırlı
mali imkanların hiç birinin emekliliğe yansımaması, kanundaki bir başka mühim eksikliktir. Kamu hizmetinin yürütülmesinde ağır bir sorumluluğu bulunan eğitim çalışanlarına
yürüttükleri hizmetle dengeli bir gelir düzeyi sağlanmadığı
gibi, fiilen çalışılan dönemde elde edilen gelirlerin bütünün
emekliliğe yansımayacak olması da ayrı bir yaradır. Eğitim
çalışanlarının, emekliliklerinde hayatlarını onurlu ve insana yakışır bir biçimde sürdürmelerine imkan verecek şekilde, emekli ikramiyesine ve emekli aylıklarına yansıyacak
biçimde bir artışın gerçekleştirilmesinin haklı bir beklenti
olduğu açıktır.

MERKEZ DANIŞMA KURULU
İLK TOPLANTISINI YAPTI
Tüzüğümüzün 47. maddesindeki “ülkede ve dünyada
gelişen ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal olayları değerlendirerek sendikanın bu olaylara ilişkin olarak oluşturacağı ilke ve yaklaşımlar konusunda Genel Yönetim
Kurulu’na önerilerde bulunmak amacıyla Merkez Danışma Kurulu oluşturulur.” hükmü gereği oluşturduğumuz
Merkez Danışma Kurulu ilk toplantısını 11-12 Mart 2006
tarihinde Kızılcahamam’da yaptı.
1. Ülkede ve dünyada gelişen ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal olayların değerlendirilmesi ve öneriler oluşturulması.
2. Eğitim sendikacılığı özelinde sivil toplum örgütçülüğünün misyonu, konumlanışı ve geleceği.
Gündeminin yukarıdaki şekilde belirlendiği, Divan
Başkanlığını HAK İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Salim USLU’nun yürüttüğü tam bir beyin fırtınası

MERKEZ DANIŞMA KURULU
A-Genel Merkez Yönetim Kurulu
Ahmet Gündoğdu, Halil Etyemez, Şaban Abak,
Erol Battal, Mustafa Aydın, İrfan Coşkun.
B-Şube Başkanları
Ahmet Özer, Hıdır Yıldırım, Davut Okçu, Ömer
Arslan, Ahmet Yurtman.
C-Uzman Ve Akademisyenler
Prof.Dr. Ramazan Kaplan, Dr. Yusuf Kaplan, Sezai
Yılmaz, İbrahim Karagül, Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Hakan Albayrak, Prof.Dr. Necmettin Tozlu,
D. Mehmet Doğan, Doç.Dr. Mustafa Özel, Ahmet
Taşgetiren, Salim Uslu, Abdullah Yıldız, Ramazan
Kayan, Hamza Türkmen, Ayhan Bilgen, Alaattin
Şahin, Sibel Eraslan, Prof.Dr. Hikmet Akgül,
Ali Erkan Kavaklı, Emine Kıraç, Havva Kaplan,
Hülya Şekerci, Prof.Dr. Mehmet Bekaroğlu,
Dr. Necmettin Turinay, Gülden Sönmez, Arif Karakaya, Dr. Ahmet Aksu, Niyazi Yavuz, Günay Kaya,
Hasan Büyükdede.

şeklinde cereyan eden toplantıya Milli Eğitim Eski
Bakanları Hasan Celal Güzel ve Vehbi Dinçerler de
gözlemci olarak katıldılar.
Toplantıda ağırlık kazanan bazı konu başlıkları ise şöyle
oldu:
a. Medeniyete katkıda bulunacak yeni bir eğitim felsefesini de içerisinde barındıran bir eğitim reformu
raporu hazırlanmalıdır. Bu raporu kamuoyuyla paylaşmalı, raporda ifade edilenlerin hayata geçmesi
için çalışmalarda bulunulmalıdır.
b. Öğretmenlerin mesleki eğitimi için hizmet içi eğitim
programları hazırlanmalı, uygulamalar yapılmalıdır.
c. Eğitimle ilgili çalışmalar için çift taraflı bir tercüme
bürosu oluşturulmalıdır. Eğitimle ilgili görüş ve düşüncelerimiz uluslararası kuruluşlara gönderilmelidir. Aynı zamanda uluslararası literatür taranmalı;
sendika, eğitim ve sosyal konularla ilgili makaleler
Türkçe’ye kazandırılmalı, öğretmenlerin hizmetine
sunulmalıdır.
d. Balkanlardaki, Kafkas cumhuriyetlerindeki ve diğer
İslam coğrafyasındaki öğretmen örgütleriyle ilişkiler
kurulmalı, birlikler oluşturulmalıdır.
e. Sendikal eğitim çalışmaları yapılmalı, örgüt bütünlüğünü ve bilincini geliştiren projeler hazırlanmalı ve
hayata geçirilmeli.
f. Çeşitli nedenlerle meslekle bağı kesilmiş olan öğretmenlerin istihdamına zemin hazırlayacak projeler
geliştirilmelidir.
g. Eğitim medyası oluşturulmalı, medya yoluyla eğitim
uygulamaları başlatılmalı, bu ideali paylaşan gazetelerde eğitim sayfaları oluşturulmalıdır.
h. Sivil toplum anlayışı ve örgütleri güçleniyor, yeni
roller üstleniyorlar. Eğitim-Bir-Sen bu yeni süreçte
kendi misyonundan kaynaklanan sorumluluk anlayışı ile daha etkin bir biçimde yerini almalıdır.
i. Merkez Danışma Kurulunun kararlarını projeye dönüştürecek ve olgunlaştıracak çalışma grupları ve
komiteler kurulmalıdır.
Merkez Danışma Kurulu Toplantı tutanakları en kısa
zamanda bir kitapçık halinde çoğaltılacaktır.
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GÜNDEMİMİZ ve HEDEFİMİZ :

GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA!

Eğitim-Bir-Sen Genel
Yönetim Kurulu, sendika yönetiminin istişare
organlarından olan “Başkanlar Kurulu”nu Ankara’da topladı. Sendika
genel merkezindeki Âkif
İnan Salonu’nda, Genel
Yönetim Kurulu başkanlığında yapılan toplantıya
81 ilin şube başkanları ile
genel denetleme ve genel
disiplin kurulu üyeleri katıldılar.
Ülke
gündemiyle,
kamu çalışanları, eğitim
ve eğitim çalışanlarıyla
ilgili güncel konularla,
sendikal çalışmaların seyri ve gelişimi konularının
değerlendirildiği toplantı
sonrasında bir sonuç bildirgesi hazırlandı.
Eğitim-Bir-Sen Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu görüşlere
yer verildi:
• Toplu Görüşmelerde
mutabakatla imza altına
alınan kararların birçoğunun uygulamaya konulmaması da
gösteriyor ki, aktif ve etkin bir sendikacılık için Toplu Sözleşme şarttır. Gerekli yasal ve anayasal değişiklikler yapılarak
memurların grev ve toplu sözleşme hakkı tanınmalı, memurlara siyaset yapma yasağına son verilmelidir.
• 2005 Yılı Toplu Görüşmelerinde Kamu İşveren Kurulu
ile Kamu Sendikaları arasında imzalanan mutabakat metninde kabul edilen kamu görevlisine 40 + 40 YTL ve sendika

Genel Merkez Âkif
İNAN salonunda
toplanan EğitimBir-Sen Başkanlar
Kurulu, önümüzdeki
dönemde en önemli
sendikal hedeﬁn
“Toplu Sözleşme”
hakkını elde etmek olacağını
kararlaştırdı.
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üyelerine verilmesi gereken 5 YTL’lik “örgütlülük ödeneği”, derhal ödenmeli ve 1 Ocak’tan
itibaren geçerli olmalıdır.
• Zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi yüz kızartıcı
suçlar hariç olmak üzere, işten atılmak da dahil
sicile işlenen her derecedeki disiplin cezaları, tüm sonuçlarıyla birlikte affedilmelidir.
• Danimarka’da bir gazetede ve çeşitli Avrupa ülkelerinde bazı gazetelerde devam eden, âlemlere rahmet olarak
gönderilmiş Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e basın
özgürlüğü adı altında yapılan çirkin saldırı ve hakaret kabul
edilemez. İnanca hakaret bütün ülkelerde suç olmalıdır!
• Danıştay 2. Dairesi’nin başörtülü bir öğretmen arkadaşımızla ilgili özel hayata müdahale anlamı taşıyan son
kararı, insanların dini inanç ve kaanatlerini koruma altına
alan anayasaya da aykırıdır. Başörtüsü sebebiyle en temel
insan haklarından olan eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez!
• Yine Danıştayca yürürlüğü durdurulan Açık Liselere
geçişle ilgili yönetmelik, derhal yeniden düzenlenerek uygulamaya alınmalıdır. Katsayı farklılığı kaldırılarak uygulamada 1998 öncesi esas alınmalıdır.
• Geçici sözleşmeli öğretmenlerin daimi sözleşmeliliğe
geçirilmesi, ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir. Öğretmenin geçici de daimi de olsa “sözleşmeli” değil, kadrolu olarak istihdamı esas olmalıdır.
• Hizmetli ve memurlar, ne ek ders ücreti artışından ne
de eğitime hazırlık ödeneğinden yararlanamıyorlar. Hakim,
savcı, polis ve diyanet görevlilerine verilecek olan 100 YTL
artışa, yardımcı ve idari hizmetler sınıfında çalışanlar da dahil edilmelidir.
• YÖK, ülkemizde yüksek öğretimde yaşanan sorunların
en temel kaynağıdır. Oligarşik bir yapı arzeden ve üniversiteleri birer yarı açık hapishaneye dönüştürmüş bulunan bu
kurum mutlaka kapatılarak, üniversitelerimizin, Türkiye’nin
kalkınma ve gelişmesi yönünde kullanacağı enerjisi özgür
bırakılmalıdır.
• Master ve doktora dereceli öğretmenlerin ek ders ücretleriyle ilgili yeni tasarı geri çekilmeli, kazanılmış hakların
geri alınması anlamına gelecek, meslekte kariyeri teşvik anlayışıyla çelişen uygulamalardan kaçınılmalıdır.
• İLKSAN feshedilmeli, hak sahiplerine hakları ödenmelidir.

KURULUŞUMUZUN 14. YILINDA
ÂKİF İNAN’I ANDIK
Sendikamızın kuruluşunun 14. yıldönümü dolayısıyla kurucu
Genel Başkanımız M. Âkif İnan’ı andık.
Ankara Başkent Öğretmenevi’nde düzenlediğimiz anma
programına Kültür Bakanı Atilla Koç, Devlet Bakanı Beşir Atalay,
Ankara vali yardımcısı Davut Haner, Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Aksu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve yöneticileri, Milli Eğitim Akademisi
Başkanı Ramazan Kaplan, konfederasyonumuza bağlı sendikaların yöneticileri ile sendikamızın kurucuları, eski genel başkan
ve yönetim kurulu üyeleri ve sanat, edebiyat, eğitim ve siyaset
çevrelerinden çok sayıda seçkin davetli katıldı.
Saat 18.00’de akşam yemeği ile başlayan anma programında, “Kuruluşundan Günümüze Eğitim-Bir-Sen” tanıtım filmi ile
bestelenmiş şiirleri eşliğinde “Fotoğraflarla Âkif İnan” sunumu
gösterildi. Programda ayrıca Sendikamız tarafından yeni baskıları yapılan Akif İnan’ın 4 kitabı, Edebiyat ve Medeniyet Üzerine,
Hicret, Din ve Uygarlık ve Tenha Sözler, tüm konuklara hediye
edildi.

Eğitim-Bir-Sen’in 14. Kuruluş Yıldönümü ve Âkif İnan’ı anma
programında yaptığı konuşmada Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, şair ve yazar Âkif İnan’ın, Türkiye’de kamu sendikacılığının
öncüsü olduğunu belirterek, İnan’ın, sendikal örgütlenmeyi aynı
zamanda bir kültür, sanat ve düşünce atılımı olarak gördüğünü
söyledi. Sendika olarak, temel varlık sebebimizin, “kültür ve medeniyet değerlerimizin yeniden üretilerek devam ettirilmesi” ve
ülkemizin tarihi misyonuna uygun olarak dünya üzerinde seçkin
bir konuma getirilmesi olduğunu ifade eden Gündoğdu, bu misyona gönül vermiş idealist kadroların azmi ve kararlılığı sayesinde
bugün Eğitim-Bir-Sen’in, ülkemizin en saygın ve etkin sivil toplum
kuruluşu olduğunu söyledi. Ahmet Gündoğdu, “bir kutlu ve uzun
yolculuk” olarak tanımladığı sendikal mücadelemizi merhum Âkif
İnan’la birlikte başlatan 14 kurucumuzun da adlarını tek tek okuyarak minnet ve şükran duygularını ifade etti.
Anma programında bir konuşma yapan Kültür Bakanı Atilla
Koç, Siyasal Bilgiler’e başladığında Ankara’da tanıştığı “ağabeylerden” ilkinin Âkif İnan olduğunu, kendisinden çok şey öğrendiğini, özellikle cömertliğinin kendisini çok etkilediğini söyledi.
Bakan Koç, “Cebinde beş kuruşu yokken bile seha sahibi bir
adamdı Akif abi. Benim için en önemli hususu oydu. Bir adana
köftecisinde lahmacun yedirirdi bizlere ‘abi zahmet oldu’ derdik,
o ‘rahmet oldu’ derdi.” dedi.
Programda Salim Uslu, Ahmet Aksu, Ramazan Kaplan, Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, TYB Genel Başkanı Yakup
Deliömeroğlu, Niyazi Yavuz, Kemal Yazıcı ve Bilal Coşkun da
yaptıkları konuşmalarda sendikacılığın, sivil toplumculuğun önemine vurgu yaparak, şair, yazar, eğitimci ve sendikacı olarak Âkif
İnan’ın mücadelesine dair hatıralarını ve birlikteliklerini anlattılar.

SENDİKAL LİTERATÜR
DERİNLİĞİNİ BİZİMLE KAZANDI

Erol BATTAL

Genel Teşkilatlanma Sekreteri
1992’de sendikacılıkta yeni bir soluk olarak yola çıkmıştık.
Hizmet sendikacılığı sloganıyla sizleri beraberliğe çağırmıştık.
Ahilik kurumunun sorumluluğunu üstleneceğimizi dile getirmiştik.
Bütün eğitim çalışanlarının sesi, soluğu olacağımızı sizlere vaat etmiştik.
Eğitimin sorunları bizim sorumluluğumuz çerçevesinde çözülecek demiştik.
Eğitim hizmet kolunun en etkili, yetkili ve güçlü sendikası olmaya söz vermiştik
Eğitim çalışanlarından tam bir aile ortamı oluşturacağımızı sevinçle müjdelemiştik.
Haksızlıkların karşısında ve de doğruların yanında olacağımızı sayfalarımıza taşımıştık
Bütün baskılara, haksızlıklara, zorluklara birlikte omuz omuza direneceğimize inanmıştık.
Ve bugün;
Sendikacılıkta yeni bir soluk, yeni bir anlayış olduk:
Sendikacılık dünyada ve ülkemizde günü geçmiş bir ideolojinin sopası gibi
algılanıyor; sorunlara merhem olmak yerine, sorunların büyütülüp içinden çıkılmaz bir hâl alabilmesi için çaba gösteriliyor, toplumda hak arama kültürü sürekli
deforme oluyor; insanlar yerli, yersiz gerçekleşmesi mümkün olmayan taleplerle sokağa sürülüp, her eylemde sonuçsuzluğun yenilgisi yaşattırılıp, sendikal
ifade biçimlerinin en etkili yöntemlerinden olan gösteri yapmak işlevsiz hale getiriliyor ve sendikal örgütlenmeye gün be gün güç kaybettiriliyordu. Bunun doğal
sonucu olarak da toplumun büyük bir kesimi, onun uzağında durmayı kendisine
bir selamet alanı olarak seçiyordu.
İşte bu zemin üzerinde Eğitim-Bir-Sen sendikal anlayışa yeni bir soluk getirip,
örgütlenmeden gelen gücünü, sorunların tespit ve çözümünde bir araç olarak
değerlendirerek, bütün çalışmalarını bu anlayış üzerine bina etmeye çalıştı. Bu
yöntem uzun yıllar sendikacılığa biçilen, “sendikacı her şeye karşıdır, karşıtlığını
kırarak, dökerek ortaya kor” anlayışıyla mücadele halinde oldu. sonuçta bugün
bütün kesimler sendikacılığın nasıl yapılması gerektiği noktasında Eğitim-BirSen yöntemini bir referans olarak dile getiriyorlar ki, bu da sendikal örgütlenme
açısından en büyük kazançlardan biri oldu.
Sendikacılıktaki önceliğimiz hizmet oldu, hizmet sendikacılığı kavramına
hayat verdik:
Kendimizi tanımladığımız ilk bültenimizden bugüne kadar, bütün faaliyetlerimizde önceliğimiz eğitim ve eğitim çalışanları oldu. Eğitim çalışanlarının aldığı
ücret eğitimin niteliği açısından bizim için belirleyicidir. Eğitim çalışanlarının
ücretlerinin iyileştirilmesi için sendikal söylemin bütün gerekleri yerine getirildi,
bununla beraber eğitimin ve eğitimcinin sosyal sorunları hiçbir zaman ötelenmedi, ve bu sorunlara bakışımız her zaman çağımızın geldiği nokta esas alınarak
belirlenip sendikal söylemimiz içerisinde yankısını buldu.
Sendikal duruşumuz âhilik kültüründen beslendi:
Haklarımız her defasında sorumluluklarımızla dengelenmeye çalışıldı. “Hak
varsa sorumluluk da vardır” anlayışını bütün çalışmalarımızda bir rehber olarak gördük. Yaptığımız işin gelecek nesli yetiştirmek olduğunu asla unutmadık.
Haklarımızı ararken ortaya koyduğumuz sendikal ifade biçimimizin öğretmen
onurunu zedelemesine asla rıza göstermedik. Her defasında örnek eğitimci kimliğinin yara almamasını gözettik. Bir eğitim sendikası olduğumuzu hiçbir zaman
unutmadık. Gücümüzü her defasında eğitimden ve eğitimciden yana kullandık.
Kimden gelirse gelsin haksızlıkların karşısında, doğruların yanında olduk:
Haksızlıklar karşısında mazlumun ve zalimin kimliğine asla bakmadan, doğrunun desteklenmesinde kökenini araştırmadan üyelerimizden aldığımız gücü
haksızın karşısında bir kalkan, doğrunun yanında bir dayanak olarak ortaya
koyduk. Ve kesinlikle kınayanların kınamalarına aldırmadık. Çünkü onlar “sendikacılığı her şeye karşı olmak” olarak algılıyorlardı. Ve bu nedenle de çoğu kez
sapla saman birbirine karıştırılıyordu. Ve buna da sendikacılık deniyordu. Bu
anlayış 15 yıldır mücadele ettiğimiz mutlaka ortadan kaldırılması gereken hastalıklı bir durumdu. Bugün geldiğimiz nokta da artık sendikacılık farklı bir vizyon
ve misyon kazanmıştır.
Baskılara, zorluklara, sıkıntılara birlikte göğüs gerdik:
Kurulduğumuz günden beri burada sayılması sayfalar alacak yığınla baskıyla,
sıkıntıyla, zorlukla karşılaştık. Bütün bunlara sizinle birlikte göğüs gerdik,direndik. Sizlerle birlikte oldukça gücümüzün daha bir artacağına olan inancımız bir
çok olayla daha bir perçinlendi.
Ülkemizin geleceği için, iyi ki varsın Eğitim-Bir-Sen.
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PROJELERİNİZ,
PROJELERİMİZ OLSUN
İrfan COŞKUN
Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri

Değerli dostlar, kuruluşumuzdan bugüne haklının yanında olmayı, haksızlık kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa karşı mücadele etmeyi
ilke edinmiş bir sendikayız. Sendikacılığı sadece sokak hareketi ve
ücret
talep eden bir kurum olmaktan kurtarıp, öncelikle üyelerine sonra ülkemize ve bütün insanlığa hizmet edecek ve hak ettikleri
güzellikleri yaşamalarına yardımcı olacak bir tanıma ve arka plâna
kavuşturmak istiyoruz.
İnanıyoruz ki, çalışanlar daha güzel bir dünyaya sahip olmayı hak
etmektedir. Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, eğitim sorunlarının çözümünü kolaylaştıracak, sorunsuz eğitim sistemi ise ülke
problemlerinin çözümüne katkı sağlayacaktır.
Bu bağlamda ortak aklın paydaşları olarak daha iyiye, daha güzele, daha sorunsuz bir eğitim sistemine yelken açabilmek için, sizin
görüş, düşünce ve proje önerileriniz bu yelkenin rüzgârı olacaktır.
Üyelerimizle iletişimin geliştirilmesi aynı zamanda yeni akılların
beyin fırtınalarımıza katılması anlamına gelmektedir. Bu bakımdan
her üyemizin, hatta bütün eğitim çalışanlarının görüş, düşünce ve
yapıcı eleştirilerinin bizim için önemli olduğunun farkındayız.
“Hatıralarınız, Hatıralarımız Olsun” sloganıyla sendikamız yönetim kademesi dışında herhangi bir sınırlama getirmeden tüm öğretmenlere yönelik açmış olduğumuz “1.Öğretmenlik Hatıraları Yarışması” siz değerli eğitim çalışanlarının tecrübelerini, deneyimlerini
“Mum Işığında Son Mahnı” adlı kitapta toplayarak sizlerin hizmetine
sunduk. Sendikamızın kucaklayıcı tavrı bu yarışmayla bir kez daha
tescil edildi.
Sadece hayır diyen, her şeye itiraz eden bir üsluptan, nasıl olması gerektiğini ortaya koyan bir sendikal anlayışa geçişe projelerimizle
katkıda bulunmak istiyoruz.
Daha önce eğitim çalışanlarının sorunlarını kapsamlı bir araştırmayla ortaya koyan, belirlenen bu sorunlara çözüm önerileri geliştiren sendikamız, bundan sonra da siz eğitim çalışanlarını mutlu edecek projelere imza atmaya devam edecektir.
İrili ufaklı çok sayıda projemiz eğitim çalışanlarının hizmetine sunulmada sırasını beklemektedir. Marka sendika Eğitim-Bir-Sen’i daha
da etkili yapmada, sosyal projelerin katkısı büyüktür.
Eğitimin sadece okulun ve öğretmenin işi olmadığının bilincindeyiz. Ailenin eğitim sürecine daha etkili ve daha donanımlı katılımını sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla, Düzce Şubemiz beş
bin dolayında anne-babaya seminer verdi. Adına “Anne-Baba Okulu”
dediğimiz bu seminerleri tüm illerimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Veliye yönelik verdiğimiz bu seminerler, kamuoyunda takdirle
karşılanmanın yanında, öğrenci velilerinin okula ve çocuğuna daha
çok sahip çıkması gerektiği bilincini de artırmıştır. Bu bilinç okul idarelerinin ve öğretmenlerimizin işini kolaylaştırmıştır.
Sendikanızın ilkeli, saygın, çözüm üreten, etkin bir yapıda yoluna
devam etmesinde, sizlere de büyük görevler düşmektedir. Çözüme
katkı sağlayacak fikirlerinizi bizimle paylaşmanız bu yolda atacağınız
önemli adımlardan biri olacaktır. Dinamik yapı ancak üyelerin etkin
katılımlarıyla mümkündür. Her şeyi Ankara’dan ummak ve beklemek
sorun çözümünde gecikmelere, bazen de çözümsüzlüğe yol açabilir.
Problemler bizlere yeni çözüm yolları öğrenme fırsatı sunar. Bu
anlayışla baktığımızda, üstesinden gelemeyeceğimiz problem yoktur.
Siz önemlisiniz. Bu ağırlığınızı, projelerinizi bizimle paylaşarak
faydaya dönüştürmelisiniz. Unutmayınız ki, “Devler gibi eser bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir.”

irfancoskun@egitimbirsen.org.tr
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5 bin yeni hizmetli alınmalıdır
Okullar açıldı ama sınıﬂar bakımsız
Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde
yaptığı Görevde Yükselme Sınavıyla okullarımızdaki hizmetli
kadrosunda çalışan arkadaşlarımızdan şartları tutanları, eğitim
kurumlarına memur olarak atamıştır. Okullardaki memur açığını kapatmak açısından bu uygulamayı pratik bir çözüm olarak
önermiş ve desteklemiştik. Geçtiğimiz bir yıl içinde yapılan iki
sınav öncesinde birçok şubemiz, adaylar için ücretsiz kurslar
düzenlemiş ve sınav sonucu hizmetli arkadaşlarımızın büyük
çoğunluğu memur olarak atanmışlardır. Kendilerine sendika
olarak yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
Ancak; gerçekleştirilen bu uygulama ile, bazı eğitim kurumlarında hiç hizmetli kalmamış, okulların temizliği, kalorifer
yakımı, bakım ve onarımı gibi işler durma noktasına gelmiştir.
Bir çok okul için gece bekçisi bile büyük bir ihtiyaç iken, şimdi
eğitim kurumlarının hizmetliden de yoksun olarak ikinci yarı
yıla başlamış olması, çocuklarımızı buz gibi sınıflarda karşılamış olmamız, okullarda yaşanan ciddi sıkıntılardır.
Okul müdürleri okullarında bekçilik, öğretmenler de bundan böyle ek iş olarak temizlik ve benzer işleri mi yapacaklar?
Bu yıl alınacak toplam 100 bin memurun en az 5 bini mutlaka hizmetlilere tahsis edilmeli ve atamalar gün geçirilmeden
yapılmalıdır. Ayrıca bu hizmet kolunda çalışanların görev tanımları yapılıp, ek mesai ücretleri ve izinleri artırılmalı, giyim
yardımları da nakden ödenmelidir.
Eğitim-öğretim, öğretmeni, öğrencisi, memuru, hizmetlisi
ve yöneticisiyle bir bütündür. Hizmetlisi olmayan bir okulda,
temiz, sağlıklı, verimli bir eğitim yapılması düşünülemez. Bakanlık, bu konuda acil bir çözüm üretmek zorundadır.

İnsanlık dışı bir uygulama daha!
ÖSYM’nin bu yıl üniversite sınavına müracaat eden öğrencileri
kabinlere sokup fotoğraflarını çektirmesi, onlara adeta esir kampına
ya da karantinaya sokulan insan muamelesi yapması ülkemiz için
gerçek bir utanç tablosu olmuştur. Uygulama, toplum mühendisliği
faşizminin gerçekten eşi görülmemiş bir örneğiydi.
Sınav başvuru merkezlerinde görevlendirilen öğretmenlere adeta “gestapo şefi” ya da hafiye rolü verilmiş, kızlı erkekli 1,5 milyonu
aşkın genç Türk vatandaşı, eşi görülmemiş bir psikolojik baskı ve
aşağılamaya maruz bırakılmışlardır.
Eğitim, her vatandaşımızın, Anayasayla da güvence altına alınmış en temel insan haklarındandır. Üniversite eğitimi için gerekli eleme sınavına başvuran kişiler, sözde özgür, demokratik, bilimsel bir
eğitim ortamına geçmek için hazırlanacak yerde, onları potansiyel
suçlularmış gibi aşağılayıcı böylesi bir işleme tabi tutmak, ancak
millet düşmanı kafaların eseri olabilir. Bu teşebbüs, üniversitelerin
de dev birer hapishaneye dönüştürüldüğünün çarpıcı bir itirafıdır.
Dünyanın neresinde ya da Türkiye’nin başka hangi bakanlığında, hangi kurumunda temel insan haklarından birini kullanmak
üzere başvuran hür insanlar sanki bir cezaevine; bir esir kampına
girermiş gibi, işgalciler tarafından giriş çıkışı silahlılar ve köpeklerce
tutulmuş bir Filistin kampına girer gibi karşılanmaktadır? Adayları,
gözetmenler eşliğinde özel kabinlere sokup fotoğraflamak, hangi
mantığın, hangi gerekçenin, hangi endişenin ürünüdür acaba?
YÖK ve ÖSYM, milletle kavganın alanını genişletmektedirler.
Bu toplum mühendisliği oligarşisi bilmelidir ki milletle kavga olmaz!
Çocuklarımızın, delikanlılarımızın onurunu rencide eden, moral ve
motivasyonunu derinden sarsan bu uygulamalar sona erinceye,
üniversitelerimiz gerçek bilimsel özerkliğe ve özgür bir eğitim ortamına kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecektir.

Yayınlarımız büyük beğeniyle karşılandı
M

Kurucu
Genel
Başkanımız
merhum M. Âkif İnan’ın
eserlerinin, sendikamız
tarafından
yeniden yayımlanışı
büyük takdir ve beğeni topladı. Şair ve
yazar Âkif İnan’ın
daha önce Edebiyat
Dergisi
Yayınları,
Akabe ve Yediiklim
yayınevlerinden basılmış olup piyasada
mevcudu kalmamış
bulunan Hicret, Tenha Sözler, Din ve Uygarlık ve Edebiyat
ve Medeniyet Üzerine adlı eserleri, sendikamız tarafından
yeniden yayımlandı. 5 bin takım basılan dört eser, il ve ilçe
teşkilatlarımızca okurlara hediye edildi.
İnan’ın eserleri ayrıca çok
sayıda şair, yazar
ve gazeteciye de
ulaştırıldı. Her
ilde en az bir
kütüphane olmak üzere Kültür Bakanlığı’na
bağlı 100 büyük
kütüphaneye de
birer takım bağış
yapıldı.

illi Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006-1 İl İçi Yer Y
er d
Değiştirme Kılavuzu’nda
eğiş
yapılan
düzenlemeyle ma
tirm
ğdu
eler
öğretmenlerin il içi yer
riye
ti ön de
değiştirmeleri, 30 Eyledi
lül’den 30 Haziran’a
k
çekilmiş, bu yeni düzenlemeyle
tayin isteme hakkını ay farkıyla kaçıranlar mağdur duruma düşmüştü.
Sendika olarak, bu mağduriyetin yaşanmaması için 2006 yılı yer değiştirme kılavuzunun
ilgili bölümlerine; 2004 ve 2005 yıllarında yer
değiştirme suretiyle ataması yapılanlarla sınırlı
olmak üzere yer değiştirmeye esas hizmet süresinin hesaplanmasında, eskiden olduğu gibi
yine 30 Eylül tarihinin esas alınması gerektiğine ilişkin ifadenin eklenmesini talep ettik. Talebimiz Milli Eğitim Bakanlığınca aynen kabul
edilmesiyle, binlerce eğitim çalışanının mağdur
edilmesini önlemiş olduk.
Yapılan son değişiklikte “2006 yılına mahsus
olmak üzere, öğretmenlerin il içinde yer değiştirmelerine esas olacak hizmet sürelerinin hesaplanmasında 30 Eylül 2006 tarihinin, hizmet
puanlarının hesaplanmasında da 30 Haziran
2006 tarihinin esas alınması…uygun görülmüştür” ifadesine yer verildi.
Konuyla ilgili geniş bilgi www.egitimbirsen.
org.tr adresinde bulunabilir.

“Öğretmenlik Hatıraları”
yarışması kitaplaştı
Sendikamızın tüm öğretmenlere yönelik açtığı “Öğretmenlik Hatıraları ” yarışmasında il birincisi seçilen hatıralar,
kitap olarak yayımlandı. “Mum
Işığında Son Mahnı” adıyla çıkan kitap 536 sayfadan oluşuyor.
Eğitim-Bir-Sen olarak 2005
yılında Öğretmenler Günü
münasebetiyle yurt çapında düzenlediğimiz ve tüm öğretmenlere açık olan “Öğretmenlik Hatıraları” yarışmasına
4.733 eser katılmıştı. Yarışmada önce il birincileri belirlendi. Daha sonra Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ramazan
Kaplan, D. Mehmet Doğan ve Dr. Necmettin Turinay’dan
oluşan seçici kurulumuz, Türkiye genelinde dereceye giren ilk 7 eseri seçti.
“Mum Işığında Son Mahnı” adıyla yayımladığımız kitapta, Türkiye genelinde dereceye giren ilk 7 eserle birlikte
78 il birincisinin eserlerine yer veriliyor.

24 kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz bu yarışmanın iki temel amacı vardı. İlki eli kalem
tutan öğretmen arkadaşlarımızın birikim ve yeteneklerini
değerlendirmekti. Nitekim Necip Fazıl’dan Arif Nihat Asya’ya, Sait Faik’ten Ahmet H. Tanpınar’a, Mustafa Kutlu’ya
kadar edebiyatımızın pek çok seçkin şair ve yazarı öğretmen kökenlidir. Yeni yazarların yetişmesine ve tanınmasına bir küçük katkı sunmak istedik. Yarışmanın bir diğer
amacı ise öğretmenlik mesleğinin nasıl bir fedakârlık ve
ferâgat mesleği olduğunu, öğretmenlerin yurdun her köşesinde ne idealist bir ruhla nasıl kahramanca çalıştıklarını
gözler önüne sermekti.
Gerçekten de öğretmen arkadaşlarımızın meslek hatıralarından oluşan bu yazıları okuduğumuzda göğüslerin
gururla dolup taşmaması, gözlerin yaşarmaması mümkün
değildir. İl birincilerinin eserlerinden oluşan ve 10 bin adet
basılan kitabımız, sendikamızın il ve ilçe teşkilatlarına dağıtıldı.
Kitap, diğer yayınlarımız gibi Kültür Bakanlığı’na bağlı
100 büyük kütüphaneye de bağışlandı.
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8 Martlar Gelip Geçiyor Ancak Türkiye’de En Çok Sayıda Kadını
En Ağır Şekilde Etkileyen Sorun Halen Devam Ediyor!
Av. Fatma Benli

G

eçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar günü
kutlandı. Kadınlar kendilerine tahsis edilen bu
günde sorunları dile getirmeye, gelecek için beklentilerini anlatmaya çalıştılar. Pek çok etkin ve yetkin makam,
Türkiye’deki kadınların nasıl gelişmekte olduğundan, çağdaşlaşma sürecinde ne derece büyük adımlar atıldığından
bahsetti gün boyu. Ancak ayrımcılığa karşı çıkanlar, ayrımcılığı kendileri yaptılar. Hepimizin gözünün önünde
insanların hayallerinin çalınması, hayatlarının solması ile
sonuçlanan bir yasağı, görmezden gelmeye devam ettiler.
Onlar görmese de bizim halen, hemcinsleri “pozitif
ayrımcılık” talep ederken, kendisi negatif ayrımcılığın
kıskacından kurtulmayan, başının örtüsünde dolayı okuyamayan, çalışamayan, babasından ya da eşinden aldığı harçlıkla hayatını idame ettirmek zorunda bırakılan,
politik yaşamdan, sosyal hayattan dışlanan, artık sokakta
yürüdüklerinde “kötü örnek” olarak nitelendirilebilen pek
çok kadınımız var.
Bu kadınların yaşadığı bireysel dramlar, gözlerimizi
yumduğumuzda yani “yok saydığımızda” ortadan kalkmıyor. Aksine sorun derinleşerek devam ediyor.
Sorun çözülmezse, başlarını örterek
çocuğuna “iyi örnek” olmadığı söylenen annelere ait haberleri duyacağız.
Çocuklarını şehit olmaya gönderdikleri için madalya verilen, fakat bin
bir güçlükle okuttukları çocuklarının
mezuniyetlerini görmek için dahi olsa
üniversitelere alınmayan annelerin
varlığına tanık olduğumuz gibi.
Sonuçta dün “bir öğretmen okulda
başını örtemez” ifadesini kullananlar,
öğretmenin mesela mesleki performansına
değil de kıyafetine bakanlar, bu gün “bir öğretmen sokakta başını örtemez” diyorlar. Doğal
olarak yarın da, “başı örtülü bir öğrenci velisi çocuğunu okula getiremez” diyecekler, belki de geçmişte de olduğu gibi, “İstiklal Marşı okunurken, annelerden başlarını
açmalarını isteyecekler”
Zira dün “başını açmazsan ne kadar iyi bir eğitimci
olursan ol, çalışamazsın” diyorlardı, bu gün “okulda başını açan eşin sokakta da aynı şekilde giyinmezse, sınavda
ne kadar başarılı olursan ol yurtdışına gitme hakkını kullanamazsın” diyorlar. Bu gün eşlerin örtülü olup olmadığını
araştıranlar, yarın da annelerin kıyafetini sorgulayacaklar.
Ve bir taraftan 8 Martlar kutlanırken, diğer taraftan örtülü kadınlar hiçe sayılmaya devam edecek.
Elbetteki Türkiye’deki kadınların pek çok sorunu var ve
bu sorunları çözmek için herkesin yükümlülüğünü yerine
getirmesi gerek. Yapılan araştırmalarda, ailelerde fiziksel
şiddet’in %34, sözlü şiddetin %53’lere vardığı görülüyor. Çalışma, eğitim, politik yaşama katılım gibi alanlarda
rakamların hiçte iç açıcı olmadığını söylemek mümkün.
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Artık birilerinin buna dur demesi gerekiyor, Batman’daki ciddi bir altyapısı olan kadın intiharlarına dur denmesi
gerektiği gibi.
Ancak ya; Yükseköğretim Kurumunun sırf öğrenciler
peruklu fotoğraf vermesinler diye bizim paramızla on binlerce fotoğraf makinesi alıp, ufacık bir fotoğraf kabininde
başını açtırdığı genç kızlara yaşattığı psikolojik işkenceye,
Ya; vebalı veya kiliselere dahi alınmayan bir dönemin
zencileri gibi, her ne sebeple olursa olsun üniversitelere
ait binalara giremeyen başörtülü kadınların uğradığı şiddete,
Artık bir son verilmesi gerekmiyor mu?
Ülkemizde yüz binlerce kadın kıyafeti nedeniyle ayrımcılığa uğrarken, eğitimlerini sürdüremez, bırakın kamuda çalışmayı, özel sektörde dahi iş bulamazken, seçilme haklarını kullanamaz, belediye meclislerinde dahi
bulunmalarına izin verilmezken 8 mart dünya kadınlar
gününü kutlamak çok da tutarlı değil.
Sonuçta sekiz senedir Türkiye’nin yüz karası
olarak zorla gerçekleştirilen bu yasak, hiçbir
hukuki temele dayanmıyor. Tek bir Anayasa maddesi veya tek bir yasa maddesi
ile desteklenmiyor. Sadece yargı kararlarındaki –anayasaya aykırı olarak
yapılan- yorumlara dayanıyor. Eğer
hakimiyet kayıtsız şartsız milletin ise,
herkesin üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmesi halinde bu keyfiliği
engellemek mümkün.
Zira bir taraftan “Haydi kızlar okula” kampanyaları düzenlenirken, öbür
taraftan okula almadığımız çocuklar, on
sene on beş sene çalıştıktan sonra işten attığımız, tüm sağlık ve sosyal güvencelerinden
yoksun bıraktığımız öğretmenler kendi insanlarımız. Bu yasak sadece afaki korkularla hayatı karartılan
yüz binlerce kadına değil, tüm topluma zarar veriyor.
Ya bu gerçeği göz ardı etmekten vazgeçelim, ya da özgürlüklerden, kadın haklarından bahsedip kendimizi kandırmayalım.
Çünkü okula gidemeyen, kamu kurumlarında çalışamayan, özel kurumlarda dahi iş bulamayan ya da nasılsa
“gidebileceği başka bir yer yok” denilerek asgari ücrete
çalıştırılan kadınlar için 8 Mart bir anlam ifade etmiyor.
Ya bu günü kaldıralım, demokratik toplum gereklerinden, çoğulculuktan, özgürlükten, egemenliğin kayıtsız
şartsız millete ait olduğundan, kadınların da erkekler
kadar özgür olduğundan, herkesin eşit olduğundan hiç
bahsetmeyelim, ya da bütün bunlarla çelişen başörtüsü
yasağını kaldıralım. Yılın her gününü, insanların düşüncelerinden, inançlarından, kıyafetlerinden dolayı mağdur
edilmedikleri günler haline getirelim. Bunun için 8 Martları beklemeye gerek olmadığını unutmayalım.

E

k ders ücretlerini düzenleyen kanun hazırlık aşamasındayken, ek ders ücretlerinin artırılacağı ancak başka bazı
yerlerden “kırpılacağı” duyumunu almış ve o çetin kış gününde
meydanlara dökülmüştük. Maaş karşılığı okutulan miktarın 15
saatten 20 saate çıkarılacağı duyumu üzerine yaptığımız açıklama, bu maddeyi önledi, ama ek derslerle nasıl oynandığı,
birine güya zam yapılırken öbür öğretmenden, idareciden nasıl
kesildiği, kazanılmış hakların bile nasıl geri alındığı, bizim o
günkü endişemizi maalesef haklı çıkardı.
Yoğun kar altında Abdi İpekçi Parkı’nda yaptığımız o açıklamayı aynen veriyoruz:
“Saygıdeğer basın mensupları,
Sizleri evvela, bu kara kışta, bu şiddetli soğukta basın toplantımıza iştirak etmekle eğitim çalışanlarının sorunlarına gösterdiğiniz hassasiyetten ötürü kutlamak istiyorum.
Öğretmenlik mesleği, vekil, ücretli, sözleşmeli ve kadrolu
diye parçalı bir yapıya düçar olmuştur. Kadrolu öğretmenlik
dışındaki tüm istihdam biçimlerine karşıyız. Bu parçalı tabloyu
ortaya çıkaran fiili şartları değiştirmek ek ders ücretlerini artırmakla mümkün olabilecektir.
Halen 3.60 kuruş olan ek ders ücretiyle, 15 saat fazladan
derse giren bir öğretmene bu hizmetine karşılık yalnızca 15 x
3.60= 54 lira ödenmektedir. Biz Eğitim-Bir-Sen olarak bu eğitim öğretim yılının başında yaptığımız açıklamada, “Ek iş değil,
ek ders istiyoruz” sloganıyla bu komik ücretin mutlaka makul
ölçüde artırılmasını talep etmiştik. Sendika olarak evvela sayın
Milli Eğitim Bakanının ve hatta sayın Başbakanın ek ders ücretlerinin iyileştirileceği yönündeki verilmiş sözlerinin geciktirilmeden yerine getirilmesini bekliyoruz.
Sayın basın mensupları,
Ek ders ücretlerinin artırılması çalışmalarıyla ilgili aldığımız
bir duyum, bizi derinden endişelendirmiş ve bu toplantıyı yapmamıza sebep olmuştur. O husus şudur: Ek ders ücretlerinin
5 liraya çıkarılacağı, ancak maaş karşılığı girdiğimiz ders saati sayısının da 15 yerine 20 olarak artırılacağı söyleniyor. Bu
doğruysa, yani, haftada 30 saatin 20’si maaşa karşılık, 10’u ek
ücrete karşılık olur da, ek dersin 1 saatinin ücreti de 3.60 kuruştan 5 liraya çıkarılırsa, 10 x 5 = 50 lira ödenecek demektir.
Halen 30 saat derse giren bir öğretmen 54 lira alırken, ek ders

TAŞIMALI EĞİTİMDE
ÇOCUKLAR AÇ KALIYOR
Taşımalı eğitimin hergün yeni bir sorunu ortaya
çıkıyor. Öğrencileri pekçok bakımdan mağdur eden
ve aksamaların giderilemediği taşımalı eğitim sisteminde çocuklara tahsis edilen öğle yemeği ödeneğinin düşük olması sebebiyle öğrenciler açlık ve
kötü beslenme sorunuyla başbaşa kalıyor.
Öğrencilere öğle yemeği için yapılan tahsisatın
düşüklüğünü ileri süren yemek firmaları öğrencilere
ucuz, kalitesiz, beslenme değeri taşımayan ve bayat yiyecekleri sunuyorlar. Bazı illerde ise ödenek
yetersizliğine ilaveten bu ödeneklerin nasıl kullandırıldığına dair yeterli ve sağlıklı kontrol ve denetimin yapılmayışı yüzünden aksama ve usulsüzlükler
yaşanıyor.
Konu hem tahsisatın yeterliliği, hem de harcama
usül ve yöntemleri bakımından incelenmeyi gerektiriyor. Yaşadığı yere okul yapamayıp öğretmen gönderemediğimiz, “taşıma çilesine” reva gördüğümüz
öğrencilerimiz, ihmal yahut kasıt yüzünden bir de
açlık ve kötü beslenme sorunu yaşamasınlar.

“MAAŞ KARŞILIĞI OKUTULAN DERS
SAATİ SAYISI ARTIRILAMAZ!”
ücreti 5 liraya çıkarılsa bile yeni düzenlemeyle 50 lira almış
olacaktır. Buna deyim yerindeyse, kulağımızı kesip ağzımıza
vermek denir.
Böyle bir düzenlemeyi Eğitim-Bir-Sen asla kabul edemez.
Sendikamız bu konuda son derece hassastır. Maaş karşılığı
okutulan ders sayısının 15’in üstüne çıkarılması sözkonusu
bile edilmemelidir. Varsa böyle bir niyet, bir hazırlık, bundan
mutlaka geri durulmalıdır. Ek ders ücretleri 5 lira değil; 10 lira
olsa dahi, maaş karşılığı okutulan dersin saat sayısının 15’in
üstüne çıkarılması, sosyal, demokratik, müreffeh ve saygın bir
çalışma hayatının sağlanması yönünde geri adım atmak, hatta
bu çabalara ağır bir darbe vurmak demektir. Öğretmenin mesaisi, derse hazırlığı, yıllık ve günlük planlamayı, soru ve cevap
kağıdı hazırlamayı, yazılı okumayı, öğrenci dosyası tutmayı da
hatırladığımızda asla sınıfta geçirilen süreyle ölçülemez.
Biliyor ve inanıyoruz ki Eğitim-Bir-Sen’in hassasiyeti, 600
bin öğretmenin hassasiyetidir. Eğitim camiasının kırılıp incitilmesi, tüm toplumun incitilmesidir. Maaş karşılığı okutulan 15
saate dokunulmadan, fazladan girilen dersler için ödenen ek
ücret tatmin edici bir düzeyde artırılmalı ve geciktirilmeden
ödenmelidir.

Dizüstü Alanlara 40 $
İade Ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kampanyadan
dizüstü bilgisayar alanlara, işletim sistemini satan firma
tarafından yaklaşık 40 $ değerinde bir geri ödeme yapılması kararlaştırılmıştı.
Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen bu ödemelerin
yapılmayışı üzerine sendika olarak Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak söz konusu paranın hak sahiplerine
bir an önce iade edilmesi için ilgili firmayla gerekli görüşmelerin yapılmasını talep ettik. Girişimimiz Mart ayının
son günlerinde olumlu sonuç verdi ve Bakanlıkça Eğitim-Bir-Sen’e yazılan cevabi bir yazıyla dizüstü bilgisayar
alan tüm eğitim çalışanlarına 41 $’ın 28 Mart 2006 tarihi
itibari ile iade edilmeye başlanacağı açıklandı.
Konuyla ilgili yazışma ayrıntıları için www.egitimbirsen.org.tr adresinden bilgi alınabilir.

Memur-Sen Marşı Hazırlandı
Güfte: İrfan COŞKUN, Beste: Haldun KAMURAN,
Okuyan: Ahmet İNAN - İrfan COŞKUN, Makam: Rast
www.egitimbirsen.org.tr/mars.mp3 adresinden indirilebilir.
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nce Danimarka’da bir günlük gazetede, ardından
Norveç’te bir dergide yayımlanan, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile ilgili çirkin
ve saldırgan karikatürlerin, peşpeşe birçok Avrupa ülkesinde
de yayımlanması üzerine, bilindiği gibi İslam dünyasında
büyük bir tepki dalgası oluştu.
Türkiye’de de başta Memur-Sen camiası olmak üzere
hemen bütün toplum kesimleri, siyasi partiler, dernekler, vakıflar “Canımız sana feda olsun Ya Resulallah!” pankartları
altında yüzbinlerle meydanları doldurdular. Konuyla ilgili
yurt genelinde ortaya koyduğumuz hassasiyetin yansımalarından, ancak bir kısmına yer verebildiğimiz örnekleri orta
sayfamızda göreceksiniz.
Dinin kutsallarına hakaret Avrupa’da da suç olmalı
Avrupalı gazetecilerin ve onları koruyan siyasetçilerin bu
küstahlığının, elbette iddia ettikleri gibi “ifade özgürlüğü”
ile bir ilgisi yoktu. Küçümsemeleri, alay ve hakaret etmeleri,
bizi “hakaret edilebilir” olarak görmelerinden kaynaklanıyordu.
Hep gizlenmeye çalışılan ve fakat bu olayda bir kez daha
gün yüzüne çıkan gerçek şudur: Hıristiyan Batı dünyası, İslâmiyet’i bir din, Hz. Muhammed’i bir peygamber olarak
kabul etmiyor! Biz “dinler arası diyalog” veya “medeniyetler buluşması” vs. diyerek kendimizi kandırıyor olsak da acı
gerçek budur.
Dinimizi ve Peygamberimizi “terör”le birlikte anmalarının altında yatan bir diğer düşünüş ise, Müslümanları kendi
dinlerinin ve peygamberlerinin izzet ve itibarını korumak-
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tan aciz zannetmeleri idi.
Onları mukaddesatımıza dil uzattıklarına pişman edecek
güçlü ve onurlu bir direniş ilk günden itibaren başlamış ve
dalga dalga yayılmıştır. Tüm Müslümanları, kutsala karşı
saygısızlık içindeki her oluşuma tepki göstermeye, alışverişi kesmeye, ilişkileri durdurmaya yönelik çağrımız büyük
yankı bulmuş, küçük illerde bile büyük ama sakin ve vakur
gösteriler yapılmıştır.
Sendika ve konfederasyon olarak bu konudaki hassasiyetimizi, olayın duyulduğu gün Danimarka ve Norveç Büyükelçilikleri önüne siyah çelenk bırakarak yaptığımız basın
açıklamasıyla ifade etmiştik.
O açıklamamızda yer verdiğimiz bir hususu burada tekrar etmek istiyoruz.
Dine ve dinin kutsallarına hakaret, alay edici ve küçümseyici ifade ve yayınlar suç kapsamına alınmalı, bu konuda
AB ve BM başta olmak üzere tüm ülkeleri bağlayıcı yasal
düzenleme yapılmalıdır. “Ermeni soykırımı palavradır”
veya “Yahudi soykırımı abartmadır” demek bile birçok AB
ülkesinde kanunla “suç” olarak düzenlenmişken, 1,5 milyar Müslümanı rencide edici saldırganlıkları masum ifade
özgürlüğü saymayı sürdürmesi, AB’nin biz Müslümanlara
“düşmanca” bakışının yeni bir delili olacaktır.
Karikatür krizi’ne tepkiler tüm yurtta ya Eğitim-Bir-Sen’in
organize ettiği yahut Eğitim-Bir-Sen’le birlikte Memur-Sen’e
bağlı tüm sendikaların da katıldığı geniş tabanlı eylemlerle
kendini gösterdi. Yer darlığı sebebiyle tümünü veremediğimiz protesto eylemlerinden örnekler sunuyoruz:

Tok

at

Devamı Sayfa 24’te
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şubelerimizden

ADANA
Adana’da A. İnan şiirleri

Adana’da da kurucu genel başkanımız
şair ve yazar M. Âkif İnan’la ilgili bir anma
ve şiir programı düzenledi. Programa Akif
İnan’ın arkadaşı değerli yazar Rasim Özdenören de katılarak İnan’ın kişiliği, mücadelesi ve düşüncelerini anlattı.
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve ilçe
Milli Eğitim müdürlerinin de katıldığı gecede öğretmen arkadaşlarımız, Âkif İnan’dan
şiirler okudular. Gecede Memur-Sen il temsilcisi Mehmet Demirci ve Şube Başkanımız Mehmet Pala da birer konuşma yaparak Mehmet Âkif İnan’ın mirası Eğitim-BirSen’de yapılan kültürel çalışmalar hakkında
bilgi verdiler.

ANKARA

“Hukuki Dayanaktan Yoksun
Başörtüsü Yasağı”
Bu güne kadar yapılmamış bir çalışmaya imza atan Ankara
şubeleri, başörtüsü
engellemesinin hukuksuzluğuyla ilgili
yaptırdığı komisyon
çalışması raporunu
kitaplaştırdı. Evrensel
hukuka dayalı olarak başörtüsü engellemesinin hukuktan
yoksun olduğunu ispatlayan bu çalışma,
aynı zamanda kamusal alan sözünün hiçbir hukuki karşılığı olmayan siyasi bir terim oluşunu da
açıklıyor. “Hukuki Dayanaktan Yoksun Başörtüsü
Yasağı” isimli kitapçık Ankara Şubelerimizce ücretsiz dağıtılıyor.

MARDİN
Mardin’de İl İstişare Toplantısı

Ankara’da Şehitler Günü

Ankara şubelerimizle Yenimahalle Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Şehitler Günü”
programında Vehbi Vakkasoğlu bir konferans
verdi.
Ankara I No’lu şube başkanı Mustafa Kır ve II
No’lu şube başkanı Mehmet Alıcı’nın selamlama
konuşmalarının ardından Mehmet Akif Ersoy’un
Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinin sunumu gösterildi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri İrfan
Coşkun’un da katıldığı konferansta Vakkasoğlu,
Çanakkale’nin bir savaş değil destan olduğunu
özellikle vurguladı. Çanakkale ruhunun bu milletin istikbali için en elzem bir ihtiyaç olduğunu
açıklayan konuşmacı bu ruha ulaştıracak çalışmalara destek veren herkesi gönülden kutladığını söyledi.
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Mardin ili temsilciliklerinin birlik ve beraberliğini kuvvetlendirmek amacıyla Nusaybin
temsilciliğimizin ev sahipliğinde 1. istişare toplantısı yapıldı. Başta Nusaybin Temsilcilik yönetim kurulu olmak üzere, Mardin Şube yönetimi,
Midyat, Kızıltepe,Mazıdağı ve Dargeçit yönetim
kurullarından temsilcilerin katıldığı toplantıda,
ilimizdeki sendikal çalışmalar masaya yatırıldı.
Üyelik çalışmalarının hızla devam ettirilmesi
çalışmaları başta olmak üzere üyelik faaliyetleri
ile ilgili sorunlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki sorunlar ile ilimizin eğitim sorunları
tartışıldı.
Toplantıda ayrıca Danıştay 2. Dairesinin insan haklarına aykırı kararı ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Şube Başkanı Hasan Ekinci, işyeri
temsilcileriyle toplantıların süreceğini söyledi.

BURSA

DENİZLİ
Denizli’de
Acı Gün

Bursa’da ilçe toplantıları ve fuar
Bursa Şubesi Yönetim Kurulumuz, Mart
ayında M.K. Paşa, Gemlik, Karacabey, İnegöl, Yenişehir, Orhangazi, Kestel ve Mudanya ilçelerine giderek üyelerimizin ve eğitim
çalışanlarının sorunlarını dinledi. Sendikamız İlçe Temsilcilikleri Yönetiminde olan
arkadaşlarımızla da durum değerlendirmesi
yapılarak, yetkili sendika olma yolunda çalışmalarına hız vermeleri gerekliliği vurgulandı.
Merkez İlçelerimiz Yönetimleri ve okul
temsilcileri ile de toplantılar yapılarak, sendikal çalışmalarımız , kazanımlarımız anlatılıp, üye yazım kampanyamıza katılımın
öncelikle gerekliliği vurgulandı.
Bursa Şubemiz, TÜYAP’ın organize ettiği
eğitim ve kitap fuarına önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da katıldı. Bursalıların büyük
ilgi gösterdiği fuarda sendikamız standı da
beğeni kazandı. Genel Merkez yayınları,
Bursa Eğitim Bir-Sen ve Bursa Memur Sen’in
yayınlarının yanında sendikamızla ilgili tanıtım filmi ve sinevizyon kullanılarak sendikamızın faaliyetleri tanıtıldı.
Karikatür krizi ile ilgili olarak da Bursa’da
şube başkanı Aydın Kılıç tarafından basın
açıklaması yapılarak, mukaddes değerlerimize karşı hassasiyete saygı talebi seslendirildi.

Denizli Şubemizin
yönetim kurulu üyelerinden İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Mehmet Uğur Boran, trafik
kazasında vefat etti.
Denizli Şube yönetim
kurulu
üyelerinden
Ahmet Sert, Nizip’de görev yapan öğretmen
üyelerimizden İzzet Eker ve imam Ömer Faruk Kolukısa da aynı kazada yaralandılar.
Uğur Boran’ın cenazesi, 22 Ocak Pazar
günü kalabalık bir topluluk tarafından defnedildi. Sendikamızdan Genel Başkan Ahmet
Gündoğdu ve Genel Teşkilatlanma Sekreteri
Erol Battal ile Denizli milletvekillerinin de
katıldığı cenaze namazı sonrası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde taziye oturumu yapıldı. Burada Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi
Halit Ortaköy, Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul
Dindar ve Genel başkan Ahmet Gündoğdu,
M. Uğur Boran’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü ve Boran’ın eğitime hizmetlerini anlatan kısa birer konuşma yaptılar.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Cumhuriyet, Demokrasi
ve İnsan Hakları
Denizli’de sendikamızca düzenlenen
‘Dünya ve Türkiye ekseninde cumhuriyet,
demokrasi ve insan hakları’ konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Ömer Çaha, son
derece önemli konuları çarpıcı ve aydınlatıcı bir dille anlattı. Çaha, Türkiye’nin her geçen gün demokratik bir hukuk devleti olma
yönünde ilerlediğini söyledi.
Dikkatle ve ilgiyle dinlenen Prof. Çaha,
organizasyona ev sahipliği yapan MemurSen il temsilcisi Halit Ortaköy ve EğitimBir-Sen şube başkanı Mehmet Baysal başta
olmak üzere, konferansı izleyen bürokratlar
ve siyasi partilerin il temsilcilerince tebrik
edildi.
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ESKİŞEHİR

GAZİANTEP
“Gaziantep’in Eğitim Sorunları ve
Çözüm Önerileri”

Eskişehir’de İnan Şiir Gecesi
Eğitim-Birsen Eskişehir şubesi tarafından
Odunpazarı Belediyesinin katkılarıyla Yunus
Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, M.
Âkif İnan’ı anma ve şiir gecesi düzenlendi. 8
şairin katıldığı gecede şairler birbirinden güzel
şiirler okuyarak M.Akif İnan’ı andılar.
Geceye katılan şairlerden Erdem Beyazıt
M.Atilla Maraş, Bestami Yazgan, İrfan Coşkun,
Osman Arslan, Mustafa Özçelik, Tayyip Atmaca ve Hikmet Küçük, Akif İnan’ın şiirlerinden ve
kendi şiirlerinden pasajlar okuyarak izleyicilere
duygulu anlar yaşattılar.
Şair Erdem Beyazıt, Akif İnan’la 40 yıllık bir
dostluğu olduğunu belirterek, İnan’ın, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç
gibi Türk şiirinin yerli şairlerinden birisi olduğunu söyledi. Memur-Sen’in Türkiye’nin en
büyük sendikası olmasının onun en büyük hayali olduğunu belirten Erdem Beyazıt, şu anda
görüyorum ki Memur-Sen 250 bin üyesiyle
Türkiye’nin en büyük sendikası olma yolunda
hızla ilerlemektedir” dedi.
M.Akif İnan’ın şair kişiliğinin yanında, sendikacı kişiliğine de değinen Atilla Maraş da,
“O aynı zamanda bir aksiyon adamıydı. Milli
Eğitim Bakanı ne kadar önemliyse, onun gözünde Eğitim-Bir Sendikası ve Memur-Sen o kadar
önemliydi.” dedi.
Geceye, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Fikret Dönmez,
Memur-Sen Şube Başkanı İsmail Altınkaynak,
çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileriyle, çok
sayıda davetli ve izleyici katıldı. Geceye katılan
şairlere Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan
Sakallı tarafından gecenin anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.
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Gaziantep Şubemiz, bu öğretim yılı içinde ikincisini gerçekleştirdiği “Eğitim Yöneticileri Toplantısı”nda kapsamlı bir raporu “sunum” olarak hazırlayıp
sundu.
“Gaziantep’in Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusunun işlendiği toplantıya, sendikamız
üyesi 75 müdürün yanı sıra Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürü Fikret Atak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş
Kurulu Başkanı Mehmet Bozkurt, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları M. Salih Baskan ve Erol Bağ, İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcıları Ali Rıza Ergün ve Ahmet
Kaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mithat Sevin,
Mehmet Öz, Halil Eştürk, Mahmut Gökçe, Müştak
Kankılıç ve Yalçın Kazak, Şahinbey İlçe Milli Eğitim
Müdürü Abdülhalim Ünverdi, Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Erdemci, Şahinbey İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Ahmet Battal ve Şehitkamil İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit katıldılar.
Şube Başkanımız Zekeriya Efiloğlu tarafından sunulan raporda, şu ana başlıklara yer verildi:
•Demografik nedenlerden (göç) kaynaklanan sorunlar, •Veli kaynaklı sorunlar, •Öğretmen kaynaklı
sorunlar, •Öğrenci kaynaklı sorunlar, •Okul-fiziki
yapı gibi nedenlerden kaynaklanan sorunlar, •Sistem
kaynaklı sorunlar
İl Milli Eğitim Müdürü Atak, şubemizin yaptığı bu
çalışmayı örnek bir sendikal çalışma olarak niteleyerek, milli eğitim sistemi içinde müdürlerin çok önemli bir role sahip olduğunu ve sorunların çözümünde
merkezi bir rol üstlenebileceklerini söyledi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’den Pakistan’a dost eli

Gümüşhane’deki üyelerimiz, “BİR BATTANİYE DE
BENDEN” diyerek Pakistan’daki deprem bölgesine ulaştırılmak üzere “Deniz Feneri Derneğine” battaniye ve
giyecek yardımında bulundular.
Şube Başkanımız Veli Ağaç yaptığı açıklamada;
“Dost ve kardeş Pakistan halkının bu çetin kışı çadırlarda geçirdiği hiç aklımızdan çıkmıyordu. Yardıma koşma
sırasının bizde olduğu bilinciyle üyelerimizden ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak
böyle bir kampanya yaptık. Bir kişiyi giydirecek miktarda elbise veya bir battaniye şeklindeki bağışlarımızı
Deniz Feneri Derneği yetkililerine teslim ettik.” dedi.
Veli Ağaç, bu tür yardımların ulusları yakınlaştırdığını, toplumsal duyarlılığı artırarak kardeşlik bağlarını
güçlendireceğini sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ

KONYA

Usta öğreticiler
adalet bekliyor!
Kahramanmaraş’ta Halk Eğitim Merkezleri’nde
“usta öğretici” olarak çalışan yüzlerce eğitim
çalışanı, seslerini duyurabilmek için Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik’e mektup kampanyası
başlattı. Statülerinin belli olmadığını söyleyen
usta öğreticiler, kampanyanın Türkiye geneline
taşınması amaçlanıyor.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Sosyal
Tesislerindeki
toplantıda
Bakanı
Çelik’e
yazdıkları mektubu kamuoyuna açıklayan usta
öğreticeler isteklerini şöyle sıralıyor: “Statümüz
belli olmalı. Sigorta primlerimizin 30 gün
üzerinden yatırılarak. sağlık hizmetlerinden
yararlanmalıyız. Her yıl işe başlama tarihleri
standart hale gelsin. Yaklaşık bir aylık ek ders
ücretine denk gelen ve 3 ayda bir ödenen “fon
parası” tekrar verilsin. KPSS sınavı yapılması
halinde 10-15 yıldır bu görevi başarı ile yürüten
usta öğreticiler mağdur edilmesin.”
Toplantı da konuşan sendika şube başkanımız
Hacı Datlı, sosyal güvence konusunda devletin
çelişkiye düştüğünü söyledi. Datlı; “Sigortasız
işçi çalıştıranların yakasına yapışan devlet, kendi
çalışanlarına aynı sosyal güvenceyi sağlamıyor.
Sigortalı olarak görünen usta öğreticiler, primleri tam
yatmadığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.
Çoğu köylerde çalışan usta öğreticiler yaşanan iş
kazalarından doğan sağlık giderlerini dahi kendi
ceplerinden karşılıyorlar.” dedi.

İZMİR
Şehitler Gününde görkemli tören

İstiklâl Marşı sempozyumu
Konya Şubemiz tarafından 12 Mart İstiklâl
Marşımızın Kabulü münasebetiyle “İstiklâl Marşı ve
Mehmet Akif Ersoy” konulu bir panel düzenlendi.
Prof. Dr. Abdullah Özbek, şair Ragıp Karcı ve
Mevlüt Özdemir’in katıldıkları panelde katılımcılar;
Mehmet Akif Ersoy’un eğitim anlayışı, şairliği ve
edebi kişiliğiyle ilgili bilgiler verdiler.
Oturumun ikinci kısmında ise Mehmet Akif
Ersoy’un şiirlerinden seçmeler okundu. Programın
sonunda Öğretmenlik Hatıraları Yarışması Konya il
birincisi Behice Altınok’a sendika başkanı Latif Selvi
tarafından bir plaket verildi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü
ve Şehitler Günü şubelerimizce düzenlenen türlü
etkinliklerle anıldı.
İzmir’de iki yıldır düzenlenen “Şehide Mektup”
yarışmasının ödül töreni de, katılanlara coşku ve
heyecan dolu anlar yaşattı. Tarihî İzmir Kız Lisesi’nde
yapılan ödül törenine Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet
Aydın, İzmir valisi Oğuz Kağan Köksal, İl Milli Eğitim
Müdürü Kâmil Aydoğan, İl Kültür Müdürü Metin Atsal,
İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan, Gaziemir Belediye
Başkanı Adnan Yüksel, Üniversiad Koordinatörü Taha
Aksoy, Ak Parti il başkanı Ali Aşlık, Konak ve Bornova
kaymakamları, Memur-Sen’e bağlı sendikaların il
yöneticileri ile çok kalabalık bir davetli topluluğu
katıldı.
Sendika genel merkezinden Şaban Abak’ın da
katıldığı ödül töreninde ilk ve ortadereceli okullar arası
“Şehide Mektup” yarışmasında dereceye giren toplam
20 öğrenciye bilgisayar, telefon, ücretsiz OKS kursu gibi
hediyeler verildi.
Şube başkanı Abdurrahim Şenocak, geçen yılki
yarışmada dereceye giren eserlerle birlikte toplam 40
eserin kitaplaştırıldığını, törende dağıtılan kitapçıktan
diğer şubelerimize de gönderileceğini söyledi.
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DİYARBAKIR

ADIYAMAN

Mazeret değil, çözüm istiyoruz
Diyarbakır şubemiz, konfederasyonumuza
bağlı diğer sendikaların il başkanlıklarıyla yaptığı
ortak basın açıklamasında, gündemdeki konularla
ilgili hükümete seslenerek, “mazeret değil çözüm
istiyoruz” mesajı verdi.
Şube başkanı Yasin Yıldız tarafından yapılan
açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi. “Danıştay’ın “Bir öğretmenin sokakta başörtüsü takamayacağı” ve “meslek liselerine yönelik katsayı adaletsizliğini” meşrulaştıran yanlış kararlarını protesto etmek için burada toplanmış bulunuyoruz.
Ülkemizin kaynaklarını sömüren “bir avuç mutlu azınlık” milletimizin dini inançlarını yok sayan
ve toplumsal barışa dinamit koymaya çalışan bu
kararları ayakta alkışlamışlardır. Oysa Anayasamızın 24. maddesinde: “Hiç kimse dini inanç ve
kanaatlerinden dolayı suçlanamaz ve kınanamaz.”
hükmü yer almaktadır. Memur-Sen olarak “Kamusal Alan” tanımlamasını tanımıyoruz. Çünkü kendi
halkına kapalı alanlar oluşturmak başlı başına bir
ayrımcılıktır. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı
kimsenin ne eğitim hakkından ne de çalışma hakkından mahrum edilmesi keyfiliğini asla kabul etmeyeceğiz!
Başörtüsü engellemesi, katsayı zulmü gibi yanlış ve keyfi uygulamaları ortadan kaldırmak için;
yasama organı TBMM’ne ve özellikle yürütme
organı Hükümete seslenmek istiyoruz. Milletten
yetki aldınız. Bu yetkilerinizi mezarda kullanamazsınız. Unutmayınız ki korkunun ecele faydası
yoktur. Mazeret üretme yerinde değilsiniz. Çözüm
üretiniz, çözüm! Anayasa değişikliği mi gerekiyor,
yapınız. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu ilkesine karşı gizli açık savaşanlara karşı millet
tüm varlığıyla arkanızda olduğunu göreceksiniz!
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Kahta’da coşku ve hüzün
Adıyaman şubemize bağlı Kahta ilçe temsilciliğimizde Danimarka büyükelçiliğine protesto
için faks eylemi gerçekleştirildi. Kahta’da yapılan, Avrupa devletlerinin Peygamber Efendimiz’e
yönelik saldırgan tutumunu protesto eylemine
de binlerce kişi katıldı. Protesto eyleminde Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan basın açıklaması
okundu.
Kahta’da görev yaparken kömür sobası zehirlenmesi sonucu vefat eden üyelerimiz Ramazan
Alpay ve Nejla Alpay için mevlit ve hatim merasimi düzenlendi.

KARAMAN
Karaman’da kongre sonrası hızlanma
Karaman temsilciliğimiz, kongresini yaparak
şube oldu. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ve
Genel sekreter Halil Etyemez’in de katıldığı Karaman kongresi, büyük bir katılımla gerçekleşti.
İki listenin yarıştığı ve 134 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Kasım Aydoğdu’nun listesine
100 oy, Muzaffer Çiftçioğlu’nun listesine de 34
oy kullanıldı.
Kasım Aydoğdu başkanlığındaki Karaman
Eğitim-Bir-Sen şube yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mustafa Selçuk, Cengiz Orta, Hasan
Erkan, Yavuz Selimoğlu, Ahmet Ünver, Kemal
Önder Demirkollu.
Kongre sonrası ilde ve ilçelerde işyeri temsilciliklerini yenileme ve yeni üye kayıt kampanyası başlatma kararı alan şube yönetimi, 15 Mayıs
itibariyle ilin en büyük sendikası olmayı hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA

TOKAT

“İnsanlığın son adası:
Osmanlı”

Tokat’ta Âkif İnan koşusu

Sakarya Şubemizin sosyal ve kültürel çalışmaları, şehirde büyük ilgiyle karşılanıyor. Osmanlı şehir kültürü uzmanı, gazeteci yazar Mustafa Armağan’ın sunduğu “İnsanlığın son adası: Osmanlı”
konulu konferans, kalabalık ve seçkin bir dinleyici
topluluğu tarafından takip edildi. Konferansa Sakarya il Milli Eğitim Müdür Murat Yazıcı ile müdür
yardımcıları ve şube müdürleri de katıldılar.
Gazeteci yazar İhsan Eliaçık’ın katıldığı bir diğer programda ise konu “Mehmet Âkif Ersoy’un
Fikirleri ve Günümüz İçin Önemi” başlığını taşıyordu. Sakarya Şube Başkanı Ebubekir Demir, saygın ve etkin bir sendika olarak Eğitim-Bir-Sen’in
Sakarya ve ilçelerinde her geçen gün yeni üyelerle
güçlendiğini söyledi.

Tokat’ta kurucu genel başkanımız Âkif İnan adına
60 sporcunun katıldığı bir koşu düzenlendi. MemurSen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Bedrettin Mumcu, sportif çalışmaların, sendika üyeleri
arasında kaynaşma ve dayanışma bilinicine katkıda
bulunacağını belirterek, koşunun geleneksel olarak
her yıl tekrarlanacağını söyledi.
Gazi Osman Paşa stadındaki koşuya Tokat il idare
genel sekreteri Muhsin Yeşilyurt, Gençlik Ve Spor İl
Müdürü Vecdi Ayça ve Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Sebahattin Cansız’la birlikte çok sayıda sporsever
katıldı.
Koşuda Fenerbahçe Kulübünden Sedat Say 1., Tokat Belediye Spordan Kamuran Karabulut 2. ve Fenerbahçe Kulübünden Sait Özdemir de 3. oldu. İlk
3’e girenlere büyük altın, ilk 10’a girenlere ise çeşitli
hediyeler verildi.

RİZE

ŞANLIURFA
Âkif İnan, tüm şubelerimizde anıldı
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in kurucusu, şair ve yazar Âkif İnan hemen tüm şubelerimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle
anıldı.
İnan, doğup büyüdüğü şehir Şanlıurfa’da
da Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve Şanlıurfa
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği bir panelde anıldı. Panele Hak-İş Genel Başkanı
Salim Uslu, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet
Atilla Maraş, Adana Milletvekili Recep Garip, Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu, Prof. Ramazan Kaplan katıldılar.
Program öncesi Şanlıurfa Şube Başkanımız
Suphi Çiçek ve Belediye Başkanı Ahmet Fakıbaba da birer konuşma yaptılar.
Şair Nabi Kültür Merkezindeki paneli, seçkin ve kalabalık bir topluluk ilgiyle takip etti.

Rize’de ilçe ziyaretleri
Rize Şube başkanı M. Sadık Cengiz, beraberinde şube yönetim kurulu üyeleriyle ilçeleri ziyaret etmeyi sürdürüyor.
İlçelerdeki eğitim çalışanlarını işyerlerinde ziyaret edip sorunlarını dinleyen şube yöneticileri,
sendikal çalışmalarımız hakkında bilgilendirme
yapıyor. Pazar ilçesindeki eğitim kurumlarından Veysel Vardar İ. Ö. Okulu’nda okul müdürü
Musa Taşçı’dan okulu ve eğitim çalışanları hakkında bilgi alan Sadık Cengiz, “Sendika olarak
tek bir üyemizin burnu dahi kanasa yanında
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Öğretmen
sahipsiz değildir, hele Eğitim-Bir-Sen üyesi bir
eğitimci asla sahipsiz değildir” dedi.
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KÜTAHYA

KOCAELİ
Demokrasi ve hukuk sizlere ömür!

Kütahya’da yüksek tempo
Kütahya Şubemiz, eğitimci yazar Ali Erkan
Kavaklı’nın da katılımıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Tavşanlı İlçesinde Memur-Sen’e
bağlı sendikaların ilçe temsilcilik yönetim kurulları ile Eğitim-Bir-Sen işyeri temsilcilerinin
katıldığı “Sendikal Eğitim” seminerinde, sivil
toplum olmanın önemi ve sivil toplum hizmeti
verirken göz önüne alınması gereken hususlara ilişkin Kavaklı’nın sunumu ilgiyle izlendi.
Aynı seminer, Kütahya merkezde de işyeri
temsilcilerine yönelik olarak tekrarlandı. Kütahya İl Merkezinde görev yapan okul/kurum
müdür ve müdür yardımcılarına yönelik de
“Beyin Gücünü Etkili Kullanma Sanatı” semineri verildi.
Gediz ve Simav ilçelerinde ise halkın büyük
katılımına sahne olan “Evde ve Okulda Başarılı Eğitimin Sırları” konulu seminer verildi.
Emet ilçesinde de Kütahya’ya bağlı tüm ilçe
temsilciliklerinin yönetim kurulu üyelerinin
katıldığı “Danışma ve Hedef Belirleme” toplantısı gerçekleştirildi. Ali Erkan Kavaklı’nın
da sunumuyla desteklediği toplantıda EğitimBir-Sen Kütahya Şube Başkanı Hıdır Yıldırım
bahar aylarında yapılması düşünülen çalışma
ve etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. Teşkilatın
sorunlarının tartışıldığı toplantıda yeni görevlendirilen ilçe temsilcilik yönetimleri de birbiriyle tanıştırıldı.
Yetkili şubelerimizden olan ve çalışmalarını yüksek bir tempoda sürdüren Kütahya’da
sendika binamızdaki Çarşamba seminerleri de
devam ediyor.
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Kocaeli Şubemizin düzenlediği, “Başörtüsü
yasağını protesto eylemi” farklı görüntülere sahne oldu. Fethiye Caddesi üzerindeki eyleme katılan erkek sendikacılar başörtüsü taktılar.
Memur Sen İl temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Halil İbrahim Keleşoğlu, Fethiye Caddesi ortasında toplanan üyelerimize hitaben yaptığı konuşmada Danıştay 2. dairesinin
Aytaç Kılınç ile ilgili kararını eleştirerek, “Bir öğretmen arkadaşımızın sokakta, günlük hayatında
başörtüsü takması bile sakıncalı bulunmuştur. Annelerimizin, bacılarımızın günlük yaşamlarında
kullandığı başörtüsünün bir siyasi simge gibi görülmesini, sokakta bile yasaklanmasını kınıyoruz.
Bu yanlış kararın düzeltilmesini istiyoruz.” dedi.

Eyleme katılanlar içinde balonlar bulunan bir
“Demokrasi tabutu”nu miting alanına getirdiler.
Burada tabutu açıp, içindeki balonları havaya
bıraktılar.

Genel Denetleme Kurulu
2. Olağan Denetlemesini yaptı
Genel Denetleme Kurulu, tüzük gereği 6 aylık periyotlarla yaptığı denetleme çalışmasının ikincisini de
tamamladı. Halit Ortaköy, Nazif Karlıer ve Halil İbrahim Keleşoğlu’ndan oluşan Genel Denetleme Kurulu,
üç gün süren denetleme çalışmalarını tamamlayarak
hazırladığı denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sundu.
Şubelerimizde de Şube Denetleme Kurullarınca yapılan denetleme çalışmaları önemli oranda tamamlandı. Kongre yapma tarihlerine göre şubelerimiz her altı
ayda bir, Şube Denetleme Kurullarınca denetleniyor.

İSTANBUL ŞUBELERİ
İstiklâl Marşı’na hakaret eden
dersaneye dava açtık

M. Âkif, kabri başında anıldı
İstanbul I No’lu şubemiz, millî şairimiz Mehmet Âkif
Ersoy’u EdirneKapı şehitliğindeki kabri başında yadetti.
Şube ve ilçe yöneticilerimizle, üyelerimiz ve öğrencilerin katıldığı kabir ziyaretinde, başkan Emrullah Aydın,
Mehmet Âkif’in ve onun kuşağından aydınlarımızın,
millî mücadeleye katkıları üzerinde durdu.
Aydın, “Öğretmenler olarak Âkif’in eserlerini mutlaka okuyarak, onun ruh ve düşünce dünyasını kavrayıp
öğrencilerimize de layıkıyla aktarmayı başarmak zorundayız. Bize intikal eden miras ve görev budur” dedi.
Daha sonra tüm şehitler için Yasin-i Şerif ve fatihalar
okundu.

Sendikamızın İstanbul Şubeleri Sultanahmet’te İstanbul Adliyesi önüne gelerek, Uğur
Dershaneleri hakkında dava açtılar. Uğur Dershanelerinin 01.03.2006 tarihinde saat:13:00’da
Türkiye genelinde tüm şubelerde yaptıkları ÖSS
Deneme Sınavında Sosyal Bilimler Testinin 4.sorusunda,
“Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme
tanı
Sermayeye satılık her santim her gramı
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı
Kim çok verirse ona sat bu Cennet vatanı” dörtlüğüne yer vererek 5237 sayılı TCK’nın 300. maddesinde yer alan Devletin egemenlik alametlerini
aşağılama ve 301. maddesinde yer alan Türklüğü,
Cumhuriyeti Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu işlenmiştir” diyerek dava açtılar.
Aynı dersane, cevap şıkkı “tanrı yoktur” olan
bir soruya da yer verdiği için, dava dilekçesinde,
5237 sayılı TCK’nın 216. maddesinde yer alan,
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunun işlenmesine de yer verildi.

“Memura siyaset yasağı ayıp”
DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, beraberinde Genel Başkan yardımcısı Celal Adan ve İstanbul İl Başkanı
Faik İçmeli ile birlikte Memur-Sen Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette İstanbul’daki
5 Şubemizin başkanları Emrullah Aydın, Ünal Mamur,
Fatih Dedetaş, Ali Yalçın ve Ramazan Aşçı hazır bulundular. Mehmet Ağar; Memurların toplu sözleşme
hakkının olmamasını kabullenmenin mümkün olmadığını belirterek, “Zaten bugün herkesin siyaset yaptığını
düşünürsek memurun siyasi partiye üye olmasının bir
mahzuru yoktur. Önemli olan işine siyaseti karıştırmamasıdır” dedi.
STK’ların ve sendikaların aynen muhalefet gibi demokrasinin işlerliği konusunda denetim mekanizmaları
olduğunu belirten Ağar; hükümetlerin her şeyi kontrol
altına almaya ve tek sesliliği sağlamaya çalışmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Meslek liseleri ve eğitimleri
engellenen başörtülü çocuklarımız konusunda ise Ağar,
“mutabakatla çözeceğiz” diyen hükümete destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.
Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Yurtman ve MemurSen’e bağlı 11 sendikanın İstanbul’daki 28 şubesinin
başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, şube başkanları, memurların yaşadıkları
sorunları anlatarak; İstanbul’da yaşayan memura Özel
Hizmet Tazminatı taleplerine Ağar’dan destek istediler.

Eğitim-Bir-Sen şubeleri adına Memur-Sen İl
temsilcisi Ahmet Yurtman, dilekçeyi vermeden
önce yaptığı açıklamada, “Deneme sınavının 29.
sorusunda Tanrı’nın güçsüz ve iyi niyetli olmadığına vurgu yapılarak inanan insanların ve öğrencilerin dini değerlerine saygısızlık yapılmıştır. Yapılan bu girişimler kamu barışını bozmaya yönelik,
inancı olan öğrenci ile inancı olmayan öğrenciyi
karşı karşıya getirme isteyen bir girişimdir” dedi.
Açıklama esnasında Dershane yetkilileri olduğunu söyleyen bazı kişiler ile kısa süreli bir tartışma yaşandı. Adliye önünde yapılan basın açıklamasının ardından ilgili dershane için kamu davası
açılmasını içeren dilekçe Savcılığa teslim edildi.
Yurtman, konu ile ilgili ilk ifadesini de savcılığa
sundu.
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VAN

çim sonuçlarının açıklanmasının ardından Fehmi
Bozyiğit, ikinci kez başkanlığa seçilen Hayrettin
Çetin’e ve yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacağını belirtti.
Başkan Hayrettin Çetin de yaptığı konuşmada,
Bozyiğit’in desteğine teşekkür ederek, “kongremiz
ve seçimlerimiz, bütün sivil toplum kuruluşlarına
örnek teşkil edecek bir demokrasi terbiyesi içinde
geçmiştir. İnşallah, Muş’taki tüm üyelerimizle el
ele vererek, sendikamızı ilimizin en büyük sendikası yapacağız” dedi.
Muş şube yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Hayrettin Çetin, Bayram Güler, Mahir Gür, Murat
Çoban, İbrahim Şahin, Hasan Polatkan, Recep Aslan.

Fişleme davasında müdahil olduk
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki çete, yolsuzluk, kaçakçılık ve fişleme iddialarıyla açılan
davada Genel Merkez olarak Van şubemiz aracılığıyla müdahil olduk. Özellikle öğretim üyelerinin fişlenmesi, üyelerimiz başta olmak üzere
tüm YYÜ mensuplarının tepkisini çekmiş, rektör
Yücel Aşkın ve arkadaşlarının yargılandığı davaya Eğitim-Bir-Sen olarak müdahil olmamız zarureti doğmuştu.
Sendikamızı temsilen Van şube başkanımız
Davut Okçu, Genel Merkezimizce tutulan avukatlarımız Hüsnü Tuna, Necati Ceylan ve Mustafa Akçay’la sözkonusu davaya müdahil sıfatıyla
katılarak, üniversitede yaşanan sözkonusu iddiaların açığa çıkarılmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep ettiler.
Öte yandan Van şubemizde üyelerimize yönelik açılan “ÜDS ve KPDS ye Yönelik İngilizce
Kursu”, “Temel İngilizce Kursu” ve maddi durumundan dolayı dershaneye gidemeyen öğrencilere yönelik önceki aylarda açılmış olan “ÖSS”ye hazırlık kursu devam etmektedir.
Yine Peygamber efendimize yönelik çirkin
saldırıları protesto etmek için, Şube başkanımız
Davut Okçu’nun da girişimiyle Van’da 15 sivil
toplum kuruluşuyla ortak bir miting düzenlendi.
Kamuoyunun çok sıcak ilgi gösterdiği mitinge
sendikamızın ilçe yönetimlerinden de büyük katılımlar oldu.

MUŞ
Muş yönetimi yenilendi
Muş şubemizin kongresi, Muş Halk Eğitim Merkezinde yapıldı. Hayrettin Çetin ve Fehmi Bozyiğit’in listelerinin yarıştığı seçim sonucunda Hayrettin Çetin ve arkadaşları, kullanılan geçerli 81 oyun
50’sini alarak Muş şube yönetimine seçildiler. SeEğitim-Bir-Sen Bülteni | Nisan 2006 | 22

ŞUBELERDEN KISA KISA…
Batman: Batman Şubemiz, üyelerimizle yaptığı görüşme toplantılarını sistemli ve düzenli olarak
sürdürüyor. Son olarak ilçelerde, ilçe yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte işyeri temsilcileri toplantıları düzenlendi. Başkan Mehmet Şafi Özperk, işyeri temsilcileri toplantılarının tüm ilçelerde yapılacağını söyledi.

Bursa: Mustafakemalpaşa İlçe Temsilciliğimiz tarafından eğitim ve kültür hayatına katkıda bulunmak
amacı ile organize edilen ve haziran sonuna kadar
devam edecek haftalık seminerler başladı.
İlçe öğretmenevinde yapılan seminerler, Çarşamba günleri akşam saat 20.00’de başlıyor. İlçe temsilcimiz Mustafa Eren, seminerlerin tüm eğitim çalışanlarına açık olduğunu, çay ikramlarının da bulunduğunu söylüyor.
İstanbul I: İstanbul I No’lu şubemizce Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta yazar Vehbi Vakkasoğlu konuştu. Başkan Emrullah Aydın, “İstiklâl Marşı
ve Çanakkale Şehitleri” konulu konferansın üyelerimiz tarafından ilgiyle takip edildiğini söyledi.
Kahramanmaraş: Kahramanmaraş şubemiz, İlköğretim müfettişleri ile Bakanlık müfettişlerinin ücretleri

arasındaki farkın “idarenin bütünlüğü” ilkesine aykırılığından hareketle, halen 3000 olan ilköğretim
müfettişlerinin ek göstergelerinin 3600 olarak değiştirilmesi yada tazminatların düzenlenmesi amacıyla bir kampanya düzenledi. Başkan Hacı Datlı
tarafından yapılan basın açıklamasının ardından, ek
göstergelerde yapılması istenen sözkonusu değişiklik için ilin milletvekillerine yönelik bir de mektup
gönderildi.
Kocaeli: İstiklal Marşı’nın kabulünün 85. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli Şubemizle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması, muhteşem bir
finalle son buldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından finalde mücadele eden tüm yarışmacılara birer Cumhuriyet altını,
ilk üç dereceye giren öğrencilerin okullarına birer
bilgisayar, yarışma birincisi Gülcan Karabayırlı’ya
diz üstü bilgisayar, ikinci Jale Yılmaz’a bilgisayar,
üçüncü Zöhre Yılmaz’a ise dijital fotoğraf makinesi
hediye edildi.
Şube Başkanı Halil İbrahim Keleşoğlu, İl Milli
Eğitim Müdürü Hayrettin Gürsoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yarışmaya
katılan tüm okulları ve öğrencileri kutladılar.

rışmalarına toplam 313 eser katıldı. Liselerde Nergiz İncegül, ilköğretimde Büşra Bacak birinci oldu.
Çaycuma temsilcimiz İhsan Günay’ın öncülüğünde
Çaycuma Ticaret Odası salonunda yapılan ödül törenine şube başkanı Kamuran Aşkar da katıldı.

Konya: Konya Şubemiz, Şubat ayı ilçe temsilcileri toplantısını Konya Merkez Öğretmenevi toplantı salonunda yaptı. Toplantıya 25 ilçenin ilçe
temsilcileri katıldı. Toplantıda üyelere verilebilecek
hizmetler ve üye yazım kampanyası ile ilgili bilgiler
verildi.
Gaziantep: Gaziantep şubemizin bu yıl içinde
ikincisini düzenlediği “2. İşyeri Temsilcileri Toplantısı”ndan, Gaziantap’de “yetkili sendika” olma kararı çıktı. Turkuaz Restaurant’da yapılan toplantıya
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal, Genel Basın-Yayın Sekreteri Şaban Abak, 170 İş Yeri Temsilcilisi, İlçe Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Şube Yönetim Kurulu olarak toplam 250 kişi katıldı.

Yalova: Yalova şubemiz, 8 mart Dünya Kadınlar
Günü’nde bayan üyelerimizle yemekli bir toplantı
düzenledi. Sendika yöneticilerinin eşlerinin de davetli olduğu toplantıda konuşan başkan Yusuf Özkan, kadının toplumsal statüsünün ve saygınlığının
yüksek olduğunu, buna rağmen yıllardır kıyafetinden ötürü kadınlarımızın eğitim ve çalışma haklarının kısıtlandığını, sendikamızın bu temel hak ihlallerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini
söyledi.

Zonguldak: Çaycuma ilçe temsilciliğimiz, 12
Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif’i
Anma Günü münasebetiyle, iki ayrı şiir yarışması
düzenledi. İlköğretim öğrencileri arasında “Vatan
ve Bayrak Sevgisi”; lise öğrencileri arasında ise “İstiklâl Marşı’nın Gençliğe Mesajları” konulu şiir ya-

Osmaniye: Osmaniye şubemiz, yeni açılan Memur-Sen il hizmet binasına taşındı. Açılışına sendikamız Genel Yönetim Kurulu’nun da katıldığı açılış
töreni, yağmur altında şenliğe dönüştü. Açılıştan
sonra konuklara aşure ikramı yapıldı.
Uşak: 150 eğitim kurumu yöneticisiyle yemekli
bir toplantı düzenleyen Uşak şubemiz, ilinde yetkili sendika olmanın keyfini çıkardı. Genel Sekreter
Halil Etyemez’le Genel Basın Yayın Sekreteri Şaban
Abak’ın katıldığı eğitim kurumları yöneticileri toplantısında, yeni eğitim mevzuatıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Şube başkanı Sezai Yılmaz, “Sendikal
misyonumuz ve eğitim anlayışımız, yöneticilerimize özel bir önem vermemizi gerektiriyor” dedi.
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Sayfa 13’ten devam
İstanbul: Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı Sultanbeyli’de çeşitli siyasi parti
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Hz. Peygambere yapılan çirkin saldırıyı protesto etti. Sultanbeyli merkezden Atatürk Anıtına kadar sloganlar eşliğinde
tekbir getirerek yürüyen öfkeli kalabalık Atatürk Anıtı önünde binlerce vatandaş
eşliğinde basın açıklaması yaptı.
Memur-Sen adına basın açıklamasını okuyan İstanbul İl Sekreteri ve EğitimBir-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Ali Yalçın; “Sabrımızı taşırmayın, diyalog, hoşgörü ve medeniyetler kaynaşması yalanlarınız gün yüzüne çıkmaktadır. Haçlı
saldırılarına yol açan Hıristiyan Avrupa kindarlığının tarih olmadığını bir kere
daha göstermiş oldunuz. Âlemlerin uğruna yaratıldığına inandığımız; Efendimiz,
Önderimiz, Peygamberimizi hedef alan ve alacak olan her türlü düşünce ve eylemlerinizden vazgeçmeyi de bir gün öğreneceksiniz. Sabrımızı kutsal değerlerimize saldırarak ölçmeye kalkmayın!” dedi.
“Hz. Muhammed onurumuz, can pahasına koruruz.” yazılı pankartın arkasında bulunan vatandaşlar aynı zamanda slogan olarak ta “Peygambere uzanan
diller kurusun. Danimarka şaşırma, sabrımızı taşırma. Peygamber onurumuz,
ölümüne koruruz” diye slogan attılar. Sık sık tekbirlerin getirildiği gösteriye; SP,
BBP, MHP, AKP, ANAP, BTP, Karadenizliler Derneği, Trabzonlular Derneği, Tokatlılar Derneği, Gümüşhaneliler Derneği, Şebin Karahisarlılar Derneği, Ordulular
Derneği, Pazarcılar Odası, Kızılay Sultanbeyli Şubesi, ÖNDER ve DSP İlçe teşkilatı adına temsilcilerde katılarak destek verdiler.
Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.
Tokat: Tokat’ta da Memur-Sen İl Temsilciliğinin organize ettiği basın toplantısına yaklaşık 2000 kişi katıldı. Yapılan basın toplantısına yağan yağmura karşı
halkın yoğun katılımı oldu. Basın toplantısına Memur- Sen üyeleri ve çeşitli sivil
toplum kuruluşları katıldılar. Memur-sen İl temsilcisinin basın açıklamasından
sonra katılımcılara aşure ikram edildi. Katılımcılar değişik dövizler ve slagonlarla
karikatür yayınlayan ülkeleri protesto ederek Avrupa mallarına boykot istedi.
Erzurum: Erzurum’da yapılan “İnanca Saygı, Peygamber Efendimize Saygı”
mitingi, şehirde düzenlenen büyük mitinglerden birine dönüştü. Ahalinin büyük hassasiyet gösterdiği mitingde otobüsün üzerinden halka seslenen şube
başkanımız ve Memur-Sen İl Temsilcisi Zinnur Şimşek, “Dışarıda, emperyalist
ve firavunlaşan bir el, mukaddeslerimize saldırıyor ve kâinatın gülüne sanat ve
özgürlük adına hakaretler ediyor. İçerde bir el ise, mal bulmuş mağribi gibi, bir
tepkicik olsun göstermek yerine müçtehitliğe soyunarak, İslam’ı Protestanlaştırmaya asliyetinden uzaklaştırmaya çalışarak Müslüman mahallesinde salyangoz
satmaya soyunuyorlar.” dedi.
Diyarbakır: Diyarbakır’da düzenlenen ve yüzbinlerin katıldığı büyük mitingin
katılımcılarından biri de şubemiz ve Memur-Sen’e bağlı sendikalarımız idi. Köy
ve ilçelerdeki Memur-Sen üyelerinin de minibüslerle gelerek katıldığı büyük mi-

ting, dinî inançlarımıza, mukaddes değerlerimize ve Hazreti Peygamber’e Diyarbakırlıların gösterdiği derin bağlılık ve saygının görkemli ve unutulmaz bir
ifadesiydi.
Muş: Muş şube başkanımız Hayrettin Çetin’in ve yönetim kurulumuzun girişimleriyle hemen tüm üyelerimizin de katıldığı büyük mitinge şehir halkı yoğun
ilgi gösterdi. Şehrin tüm ana caddelerini dolduran bir kalabalığın gözlendiği Muş
mitinginde, Avrupa’nın inançlara saygısızlığı “gerçek ilkellik” olarak nitelendi.
Elazığ: Elazığ’da Memur-Sen’e bağlı diğer sendikalarımızın da katıldığı toplantı, şehir merkezindeki Postane Meydanı’nda yapıldı. Şube başkanı Yasin Yıldız’ın
okuduğu basın açıklamamızda AB ülkelerinde yayın yoluyla yapılan saldırılar
kınanırken, ilgili ülkelerin ürünlerine boykot çağrısı da yapıldı.
Şanlıurfa: Şanlıurfa’da düzenlenen mitingin komite başkanı ise Bem-Bir-Sen
şube başkanı ve Memur-Sen il temsilcisi Ahmet Kayten idi. Şube başkanımız
Suphi Çiçek, mitinge Şanlıurfa’daki tüm sivil toplum örgütlerinin katıldığını ve
alanda 100 bin kişinin toplandığını belirtti. “Canımız sana feda Ya Resulallah!”
ve “Alem bir okul, Kitabı Kur’an-ı Kerim, Öğretmeni Hz. Muhammed” yazılı
pankartların süslediği dev miting alanından, peygamberler şehri Şanlıurfa’lıların
coşku ve yakarışı göklere yükseldi.
Osmaniye: Osmaniye’de ise son derece yoğun bir yağmur altında ve Memur-Sen Osmaniye hizmet binamızın açılışıyla aynı anda yapılan Açıkhava basın
toplantısı, küçük bir miting havasında gerçekleşti. Osmaniye şube başkanımız
Erdoğan Asarkaya ile birlikte sendikamız genel merkez yöneticilerinin de hazır
bulunduğu toplantıda açıklama, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu tarafından yapıldı.
Malatya: Malatya’da 19 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle ‘’Peygambere
Sevgi Buluşması’’ adlı program düzenlendi. İnönü Stadı’nda düzenlenen ve çok
sayıda vatandaşın katıldığı program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Sivil toplum örgütleri adına açılış konuşmasını yapan Memur-Sen İl Temsilcisi
ve Malatya Şube Başkanımız Şahin Kayaduman, Avrupa’da yaşanan karikatür
krizinde basının da çok büyük bir sınavdan geçtiğini söyledi. Hacı Bektaş
Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ise Hz. Muhammed’in,
kendisine zulmedenleri affeden bir yapısının olduğunu ifade ederek, ‘’Biz
İslam ümmeti olarak Hz. Muhammed’i hoşgörü ve müspet ilimler kapsamında
yeterince anlatamamışız. Onun beşeriyet içerisindeki davranışlarını çok iyi analiz
edip insanlara doğru bir şekilde sunmamız gerekiyor’’ diye konuştu. Malatya
Belediye Başkanı H. Cemal Akın ile gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın
da yaptıkları konuşmaların ardından emekli müftü Feyyaz Yaşar tarafından
katılımcılara dua ettirildi.
Yurt genelinde “İnanca Saygı, Peygamber Efendimize Sevgi” mitinglerinin
hiçbirinde istenmeyen herhangi bir olay yaşanmadı.

Yolluk Ödememe
İnadından Vazgeçin!

İdealsizlik Ve Amaçsızlık
Şiddet Doğurur

S

on günlerde okullarda şiddet olayları, tinerci saldırıları, dikkat
çekici seviyede arttı. Okul içinde şiddetin önlenmesiyle, okulların dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlanması iki
ayrı konudur. Sebepleri ve çözümleri de farklıdır.
Okul içinde bir kere öğretmen ve memur açığı yüzünden öğrencinin takibi ve kontrolü aksıyor. Vekil ve ücretli öğretmenle de bu disiplin
sağlanamıyor. Kaldı ki “disiplin kurulu” dediğimiz mekanizma neredeyse işlevsiz hale getirilmiş olduğu için, öğretmen ve idarecinin öğrenci
üzerindeki terbiye ediciliği ve kontrollü yönlendiriciliği tehlikeli biçimde
zayıﬂamıştır. Tek müeyyide, devamsızlıktan kalmaktır, o konuda da aflar yüzünden bir sonuç alınamıyor. Sınıﬂarın aşırı kalabalık olması ve
toplamda okul mevcudunun binlerle ifade edilir rakamlara çıkması da
güvenlik zafiyeti doğuruyor.
YÖK ve ÖSS sorunları çözülemediği, yeni üniversiteler açılıp, yeni
öğretim üyeleri yetiştirilmediğinden, üniversiteye girebilen öğrenci oranı da % 25’lerden % 10’lara düşmüştür. Bu da çocuklarımızın önünde
ulaşılası hedef ve ideali törpülemiş, ortaöğrenimi olsa da olur olmasa
da boşluğuna savurmuştur. Amaçsız ve idealsiz kalan gencin bunalıma
girmesi ve şiddete yönelmesinin önlenmesi, ancak onu yeniden hayata
kazandıracak güçlü hedef ve ideallerle donatılmasıyla mümkündür.
Alkol, uyuşturucu, esrar vb. kötü alışkanlıklara karşı da özellikle din
ve ahlak eğitiminin güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi gerektiği açıktır.
Okul dışından yönelebilecek tehlikelere karşı öğrenci, öğretmen,
personel, bina ve araç gerecin korunması ise başka bir konudur. Öğretmene ve hatta yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlara polislik görevi
yükleyemeyiz. Okul bahçe duvarlarının tahkimi ve giriş çıkışların güvenli
olabilmesi konusunda belediyelere ve hayırseverlere de iş düşüyor.
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ayin sonucu başka ile giden devlet memurlarına
yolluk ödenmemesi, mahkemelerden geri dönüyor. Sendika olarak geliştirdiğimiz dilekçeler ve başvuru
usulleriyle mahkemeye gerekli başvuru yapan her üyemiz, yolluk ücretini alıyor.
Bunun son örneği Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin
2006/140 numaralı kararıdır. Adana 2. İdare mahkemesi,
tayin tarihinden itibaren 60 gün içinde müracaat etmeyi
şart görmemiş ve “Davacının atanması nedeniyle ödenmesi söz konusu olan yolluğunun atama tarihinden itibaren 5 yıllık genel zamanaşımı süresi içerisinde her zaman istenmesi mümkün olduğundan” diyerek, davacı
olan üyemizin yolluğunun ödenmesine karar vermiştir.
Yollukların ödenmemesi yüzünden açılan davaları
kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı, bu uygulamada ısrar
ederse devleti milyarlarca lira zarara uğratacaktır. Çünkü
açılan her dava için Bakanlık, yolluğu ödemek zorunda
kaldığı gibi, ilaveten hem mahkeme masraﬂarını, hem de
avukat ücretini ödemek zorunda kalmaktadır. Bu ise dava
başına ortalama 300-350 YTL ek külfet demektir. Tayin
isteyip giden her memurun yolluğunun ödenmesine başlanması, mahkemelerin gereksiz yere meşgul edilecek
olmasını da önlenmiş olacaktır.

Güçlü Bir Hamle Daha!
Rahmetli Genel Başkanımız M. Akif İNAN ve arkadaşlarının 1992 yılında kurduğu sendikamızın, kuruluş misyonundan kaynaklanan sorumluluğumuzu aksatmadan, ertelemeden, ihale etmeden yerine getirmeye devam ediyoruz.
Sendikamız geçen zaman içinde durduğu yeri sağlamlaştırdı. Gideceği yönü berraklaştırarak hizmet sendikacılığı anlayışına her geçen gün yeni bir
ivme ve derinlik kazandırarak yoluna devam ediyor.
Bugün Türkiye’nin en etkili sendikası olmanın onurunu, aynı zamanda yetkili sendika olma aşamasına gelmesindeki başarı hepimize, hepinize aittir;
hepinizi kutluyoruz.
Yetkiye adım adım koşuyoruz. Geçen yıl illerinde yetki alan; Adıyaman, Ardahan, Malatya, Tokat, Ordu, Uşak, Kütahya, Gümüşhane, Siirt ve Kayseri
şubelerimiz bu başarılarıyla Türkiye genelinde yetki için önemli bir adım atmışlar ve Türkiye’nin her tarafından görülebilen bir ateş yakmışlardır.
Aralık ayı üye kampanyasında hedeflediklerinin üzerinde üye sayısına ulaşan; Adıyaman, Bayburt, Bingöl, Erzurum-1, Erzurum-2, Gümüşhane, Iğdır,
Isparta, Kayseri, Konya, Mardin ve Tokat şubelerimiz 15 Mayıs için belirlediğimiz hedefin hayal olmadığını göstermişlerdir. Bu illerimizde sendikal
çalışmalara katılan, emek veren herkesi tebrik ediyoruz.
Bu yıl 15 Mayıs’a kadar en az 35 ilde daha bu başarıya ulaşmamız, belirlediğimiz hedefi yakalamamızı hatta aşmamızı sağlayacaktır. kapsayacak
bu başarı yolculuğumuz hedefi yakalamamızı ve aşmamızı sağlayacaktır.
Şube olma başarısını gösteren ve kongresini yapan Karaman ile, şube olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bingöl’ü gayretlerinden dolayı taktirde
anıyoruz.
Sendikamızın sosyal hakları elde etme yanında, kültürümüzün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ve gelecek kuşaklara taşınması misyonu da var. Bu
misyonumuza uygun olarak Şehide Mektup, İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması, Şiir Şöleni, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantıları ve tiyatro
gösterileri düzenleyerek toplumun bilinçlenmesini öncülük eden İzmir, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Çanakkale, Kırıkkale ve Ankara başta olmak üzere
tüm şubelerimizi kutluyoruz.
Teşkilat eğitimi sendikamızın olmazsa olmazıdır. Yeni sıçramalar yapmak için teşkilatımızın sürekli kendisini geliştirmesi ve yenilenmesi gerekir.
Kütahya ve Gaziantep şubelerimizi teşkilat eğitimine özel önem verdikleri için kutluyoruz.
Danimarka’nın dinimizi hakaret eden, Danıştay’ın insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan tavırlarını Dinayet-Sen’le Danimarka büyükelçiliğine siyah
çelenk koyarak, Danıştay’ın önünde bu kurumu aldıkları karardan dolayı protesto ederek başlayan eylemlerimiz “Değerler Sendikacılığı” anlayışımızın
bir gereğiydi. Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Muş, Denizli, Mardin, Şanlıurfa, Osmaniye, Mersin başta olmak üzere birçok ilimiz on binlere aşan katılımlarla
bize yakışan tepkiyi hak edenlere vermiştir. Kutluyoruz.
Öğretmenlik Hatıraları Yarışmasında en yüksek katılımı sağlayarak herkesin imrendiği “Mum Işığında Son Mahnı” gibi harika bir eserin ortaya çıkmasına yardımcı olan, aile ve çocuk eğitimi konusunda seminerler düzenleyen, Akif İnan’ı anma toplantıları gerçekleştiren, görevde yükselme, kariyer
basamakları, müdür ve müdür yardımcılığı gibi sınavlara hazırlık kursu açan tüm şubelerimizi çabalarından dolayı tebrik ediyoruz.
Hiç kuşkusuz teşkilatlarımızın anılmaya değer çalışmaları elbette bunlarla sınırlı değil, yer darlığı nedeniyle bahsedemediğim nice güzel eylemleri
var. Bunların bir kısmını da bültenimizin haberleri arasında bulacaksınız.
Çalıştıkça büyüyoruz, büyüdükçe gündem oluyoruz, gündem belirliyoruz. Toplumumuzun değer yargılarıyla, inancımızla ilgili eylemlere ya öncülük
ediyoruz ya da en etkin katılım sağlayarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çabamız taktirle karşılanıyor. Sendikamızın misyonuna
vizyonuna emek veren herkesi alkışlıyoruz.
İşyeri yönetimine katılmaktan, ülke yönetimine katılmaya kadar geniş bir yelpaze içinde sorumluluk yüklenmemiz gerekir. Başkalarının aldığı kararlara uyma döneminden, karar süreçlerinde yer alma aşamasına geçiyoruz.
Demokratikleşme sürecini yoğun olarak yaşadığımız bugünlerde özel hayat, aile hayatı gibi önem taşıyan alanlarda daha ağır yasaklar getirilmeye
çalışılıyor. Kimi güç odaklarının “tek tip insan” özleminin yargıyla desteklendiğine tanık oluyoruz.
Sendikamızın bu yanlışlıkları eleştirmenin yanında ciddi alternatifler geliştirme zarureti de vardır. Bu düşünceden hareketle, Danışma Kurulumuzu
harekete geçirdik; başta Eski Milli Eğitim Bakanlarımız Vehbi Dinçerler ve Hasan Celal Güzel olmak üzere bilim adamları, fikir ve sanat hayatımızdan şair,
yazar ve düşünce adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, toplum önderleri, eğitimciler, bürokratlar ve sendikacılardan oluşan heyetle harika
bir atölye çalışması yaptık.
Herkesin memnun ayrıldığı, âdeta fikir ziyafetinin yaşandığı toplantıda ortaya çıkan öneri ve teklifleri komisyonlar kurarak daha da olgunlaştıracağız,
projelendireceğiz, uygulanabilir hale getireceğiz. İnanıyorum ki; bu zenginleşen vizyonumuzla daha da güçleneceğiz, hedeflerimizin çıtasını daha da
yükselteceğiz.
Eğitim-Bir-Sen’in yetkili sendika olma zorunluluğu daha da önem kazanmıştır.
Niçin yetki?
-Başörtüsüne geçit vermeyen, meslek liselerinin önünü kesen, muhafazakar insanların önünü tıkayan YÖK’e dur demek için.
-YÖK’ün yolundan giderek başörtüsü yasağını sokağa kadar taşıyan, toplumun faydasına olacak bazı girişimleri geri gönderen yargıya “bu kararlarınızla ülkeye iyilik etmiyorsunuz” demek için.
- Hükümetlerin ve bakanlıkların adaletsiz kararlarını, gelir dağılımını daha da bozan, personel yasasıyla kamu çalışanlarını iş güvencesinden mahrum
bırakacak icraatlarını engellemek için.
-AİHM’in dindar insanlar için aldığı kararlara dur demek için, siyasi iradeye yapması gerekenleri hatırlatmak ve yaptırmak için.
-Anadolu’yu Hıristiyanlaştırmak isteyen ve “proje süsü” altında milyar dolarlar harcayarak sinsi bir şekilde çalışan misyonerlere dur demek için.
-Peygamberimiz başta olmak üzere manevi değerlerimizle alay eden, hakaret eden yabancı ve en az yabancılar kadar toplumuna yabancı yerli medyanın
kirli propagandalarını alaşağı etmek için.
-Özgürlük ve demokrasi getireceğiz vaatleriyle Ortadoğuya giren ve girdiği her yere kan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen küresel güçlere
karşı örgütlü halk iradesini ortaya koymak için.
-AB kriterlerinin arkasına saklanarak Anadolu’da yeni bir “Sevr” yaşatmak üzere oyun üstüne oyun oynayan Batılı güçlerin oyunlarını bozmak için.
-Anadolu insanının başta eğitim olmak üzere her hizmetin en güzeline kavuşması ve refah toplumu olması için.
Kısacası insanımızın; kültür ve medeniyetimizin yeniden dirilişi, uyanması ve kendine gelmesi örgütlülük gücünü, yetki gücüyle pekiştirdiğimiz
zaman daha kolay olacaktır.
Evimizde, okulumuzda, mahallemizde, ilçemizde, ülkemizde ve dünyamızda çözüm bekleyen ve bizi ilgilendiren sorunlara çözüm üretmek ve bu
sorunların çözümüne katkı sağlamak için yetkili sendika olmalıyız.
Bunu yapacak inanç ve ruh teşkilatlarımızda var.
Unutmayalım ki;“Mermeri delen suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir.” Yetkiyi almak için arkadaşlarımız çalışmalarını zamanında yapmalı ve
sürekli hale getirmelidirler.
Yetkiye az kaldı; güçlü bir hamle daha diyoruz!
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