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SENDİKALARIN İŞÇİ ARILARI:

OKUL (İŞYERİ) TEMSİLCİLERİ

İşyeri temsilcisi, demokratik sendikacılığın 
gelişmesinde hayati decerede önemli bir yö-

neticidir. İşyeri temsilcisi, sendikanın o ildeki 
gücünü ya da zayıflığını belirleyen kişidir. Bir 
anlamda sendikanın en ön cephedeki neferidir. 
Yalnız il ya da ilçedeki sendikasını değil, tüm 
Eğitim-Bir-Sen’i temsil eder. Bunu için sendika-
sını tanıması, üyelerle sendika arasında köprü 
görevi yapması gerekir.
Sendika temsilcisinin görevi iki yönlüdür: Bir 
yandan okullardaki kamu çalışanlarını sendi-
kal yapı içerisine almaya çalışırken, bir yandan 
da ‘kayıtlı üyeyi örgütlü üye’ haline getirme 
uğraşı verir. Bunu yapabilmesi için de çalışma 
arkadaşlarını, kişiliklerini, çalışma şartlarını iyi 
bilmelidir. Çünkü okul temsilcileri aynı zaman-
da sendikanın o okuldaki hatta o ildeki sesidir; 
mağduriyetleri ve talepleri sendikaya iletecek 
köprüsüdür. Bu yüzden okul temsilcileri aynı 
zamanda sendikasının amacını, ilke ve karar-
larını iyi bilmeli ve bağlı olmalı; diğer eğitim 
sendikalarının yapılarını, işleyişini, amaçlarını 
ve sorunlarını iyi bilmeli; önder ve lider kişilikli 
olmalı; örgütlenme becerisine sahip olmalıdır. 
Okul temsilcisi tüm bunların yanı sıra, Eğitim-
Bir-Sen’in aldığı kararların kendi işyerinde uy-
gulamaya konmasında, hayata geçirilmesinde 
öncü olmalıdır.
Okul temsilcisi insiyatif kullanabilmelidir. Böl-
gede halledilebilecek kimi sorunların Genel 
Merkeze gelmesine gerek kalmadan, işyerinde 

çözülebilecek güçte mekanizmalar geliştirme-
lidir.
Okul Temsilcisinin tavır ve davranışları, arkadaş-
ları ile olan ilişkileri de sendikamızın başarısını 
etkileyen önemli faktörlerdendir. Bildiğiniz gibi 
Eğitim-Bir-Sen tüm eğitim çalışanlarını kucak-
layan bir sendikadır. Bunun için okul temsilcile-
ri de meslek, cinsiyet, statü, hemşehrilik, branş 
vs. gözetmeden çalışmalıdırlar. Böyle bir ayrım 
okulda sendika içi demokrasiyi, birlik ve bera-
berliği bozacağı gibi örgütlenme ve becerileri-
ni geliştirmenin önünde de engel oluşturur. 
Bir ülkede demokrasinin varlığı, kapsamı ve 
içeriği o ülkede yaşayan toplumsal sınıfların, 
sosyal grupların, kendi taleplerinin farkında 
olması, haklarını savunabilmesi ve en önem-
lisi örgütlenebilmesi ile doğru orantılıdır. Yine 
aynı şekilde, bir ülkenin gelişmişliği, o ülkede 
sivil toplumun hangi düzeyde örgütlenebildiği 
ile ölçülse yeridir. Çünkü demokrasinin sınırları 
genişledikçe, düşünebilen ve üretebilen top-
lum ortaya çıkar. Düşünen ve üreten kişiler bi-
reysel haklarını korumak için toplumsal örgüt-
ler etrafında birleşir. Kolektif şuurun ve örgütlü 
yapıların önem kazandığı ve toplumsal karar-
larda daha etkili rol oynadıkları bir döneme 
girdik. Bireysel hak arama mücadelelerinin ye-
rini toplumsal ve kitlesel tepkilere bıraktığı bir 
dönemde sendikal hareketler daha çok önem 
kazanmıştır. Bu yüzden karar mekanizmalarına 
katkıda bulunmak ve kendimiz hakkında söz 
sahibi olmak için Eğitimciler Birliği Sendikasını 
güçlendirmek için çalışalım.
Kendimiz için güçleneceğiz, hepimiz için hak 
arayacağız.

sabak@egitimbirsen.org.tr
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Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Başkan

Bir öğrencisi Nasrettin Hoca’ya sorar: “Kader ne-
dir?” 

“Her biri diğerini etkileyen, birbirine bağlı olayların 
sonsuz sürekliliğidir” der. 

Öğrenci: “Bu cevap tatmin edici olmaktan çok uzak, 
ben neden-sonuç ilişkisine inanırım” der. 

“Pekala” diye cevaplar Hoca, “Şuna bir bak” der. Ve 
sokaktan geçmekte olan bir insan topluluğunu gös-
terir. 

“Şu adam asılmak üzere götürülüyor. Bu, acaba bi-
rinin ona birkaç gümüş vermesi ve onun bu gümüşle 
cinayet işlemesi için bir bıçak almasına imkân sağladı-
ğından mı, yoksa cinayet işlerken birinin onu görmüş 
olmasından dolayı mı olmuştur?”

Hoca haklı. Modern bilim bize gösterdi ki evrende 
her şey, her şeyle bağlantılı. Herhangi bir olayı bile-
şenlerinden ayırarak, bağlamından kopararak ele al-
manın yolu yok. 

Biyolojik olarak baktığımızda bedenimizi oluştu-
ran hücrelerde, Afrika’dan, Asya’dan, Avrupa’dan ithal 
edilmiş bir besinin olmadığını kimse iddia edemez. 

Benliğimizi oluşturan unsurları da ayırt etmenin 
imkanı yok. Bizi onaylayan ya da tehdit eden bir ba-
kış, bir gazete haberi, bir film, bir ayet, bir selam, bir 
temenni, okuduğumuz dersler, öğretmenlerimiz, ya-
şadığımız yörelerin coğrafi yapısı, anne babamızdan 
dinlediğimiz öyküler, rüyalarımız. Evet, benlik sayısız 
verilerin bir inşası sonucu gerçekleşir. Çoğu kez bi-
linçli bir yapılanma da değildir.

Her insan topluluğunun kendine özgü ortak ön 
kabulleri vardır. Bu kabulleri  Thomas Kuhn, para-
digma olarak tanımlar. Ve paradigmalar bir toplulu-
ğun sorunlarının çözümünde kullanılacak kriterlerin 
belirlenmesini sağlar. Ancak kabullerimiz her zaman 
dayanıklı bir yapı arz etmeyebilir. Tam anlamıyla ras-
yonel de olmayabilir; ama  insanlar  bu kabulleri çoğu 
zaman değiştirmek istemezler. 

Bugün bizim yaşadığımız coğrafyada egemen olan 
paradigmaların başka bir deyişle değerler dizisinin, 
koyu pozitivist bilim geleneğinin eseri  olduğundan 
hiç kimsenin kuşkusu yoktur.. Bu anlayış yaklaşık he-
sapla bin beş yüz yıllık köklü kültürü, bir medeniyeti 
herhangi bir ciddi gerekçe göstermeden bir kalemde 
hayatımızdan çıkarmanın peşinde. Paradigmalarını 
oluştururken kendilerini bu ülkenin gerçek sahibi ka-
bul ederek işe başlıyorlar. Sonra laisizmi adeta “antiis-
lamist” bir karşı din gibi algılıyorlar. Bu yüzden haya-
tımızın her alanına nüfuz etmiş olan İslam medeniyet 
ve kültürü İlahiyat Fakültesi hariç, üniversitelerimizin 
inceleme alanlarının dışında tutulmuştur. 

Eğer bu ülkede aydınlar 
inanç bağlamında olmasa bile 
kültürel bağlamda İslam’la 
barışık, iç içe yaşamış olsaydı 
durum her bakımdan bugün-
künden farklı olurdu. Aydınlar 
İslam hakkında basit bir kült 
ve ahlâk anlayışından öte bil-
gi sahibi olurlardı. Medyada irtica söylemleri ve cahil 
uzmanlar tartışmıyor olurdu. İslam ve İslam kültürü 
ile ilgili kavramlar ideolojik yaklaşımların ve cehale-
tin kurbanı olmazdı. Bugün İslam adına ortaya çıkan 
lümpen ve arabesk görüntülere rastlamazdık. Toplu-
mu kutuplara bölen, ayrıştıran darbeciler ve karanlık 
güç odaklarının elleri boş kalırdı. Ele alınan konular 
da gerçek boyutlarıyla kamuya mal edilebilirdi. 

Biz bağlı olduğumuz ezeli ve ebedi hayat kayna-
ğından, onun belirlediği ilkelerden ve hayatın gerçek-
lerinden kopmadan ele aldığımız konulara yaklaşma-
ya çalışacağız. 

��. yüzyıla girdik. Gelir dağılımında adalet refe-
ransının yer almadığı, zengin ve fakir arasındaki uçu-
rumun giderek derinleştiği, tüketim olgusunun kut-
sallaştırıldığı, paranın sembolik gücünün her alanda 
kendini hissettirdiği, her türlü şiddetin olağan hale 
geldiği, trafik canavarıyla, mafyasıyla, magandasıyla, 
demokrasiyi çiğneyen tanklarıyla, paparazzileriyle 
toplumsal yaşamı ahlaki temelde darmadağın olmuş; 
inanan insanların Hitler’in faşist yöntemleriyle mim-
lendiği, sorgulandığı, hayatın dışına atılmaya çalışıl-
dığı; kısa dönemli çıkarları kendisine öncül almış ve 
siyaset yapmayı kendi parti lideriyle ilişkisine indir-
gemiş bir siyasi elit  anlayışı,  kendi güvenliği dışında 
kalan toplumsal sorunları çözmede küçük ve teknik 
açıdan yetersiz, ama kendi iktidarını korumada güçlü 
bir devlet /elit oligarşisinin tahakkümü altındayız. Bizi 
biz yapan bütün değerlerimizin ve sevdiklerimizin 
gözlerimizin önünde türlü biçimde yabancılaştırıldı-
ğına ya da yok edildiğine tanık oluyoruz.

Hakikat, eğitim, sağlık, toplum, ahlak, ekonomi, ör-
gütlenme, hayat ve ölüm gibi konularda söyleyeceği-
miz söz, yapacağımız işler var. 

Var oluşu, insanı ve onun yolculuğunu anlamak 
ve bir toplantının sınırları içinde anlatmaya çalışmak 
tehlikeli ancak bunu göze almak zorundayız. 

Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar
 Ben yaşarken koptu tufan
 Ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kâinat
 Her şeyi gördüm içim rahat
 Gök yarıldı çamura can verildi.

SENDİKAL  MÜCADELE 
VE KADIN
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Kaç insan bu şiiri okuduğunda şairin kendini son-
suz zaman ve sonsuz evren içinde konumlandırma 
çabasının farkına varmıştır? Kaç insan aslında burada 
anlatılanların her birimizin hikâyesi olduğunu derin-
den hissederek irkilmiştir?

Bu yeryüzü istasyonunda ve herkesin ortasında, 
iki karanlığın öncesi ve sonrası bilinmeyenin arasında 
kısa bir aydınlık. Yine bir şairi davet edelim bizim yeri-
mize soruyu o sorsun:

 Lügat bir isim ver bana halimden 
 Herkesin bildiği dilden bir isim 
 Eski esvaplarım tutun elimden
 Aynalar söyleyin bana, ben kimim
Şair dünyayı ve kendimizi tanımamıza yarayacak 

aslında gündelik hayatta bizim de kullandığımız iki 
şeyi şiirsel bir dille anlatmış. 

İnsanı insan yapan, insanı Allah’ın muhatabı kılan, 
insanı meleklerden üstün kılan nitelikler, değerler, 
kadın-erkek ayrımı gözetilmeksizin her insana veril-
miştir.

Kadın kendisini gün geçtikçe daha çok kuşatan, 
adına gelenek, görenek denilen çoğu niçin başladığı 
bilinmeyen sayısız davranış kalıbına mahkum edil-
miştir. O artık dinsel anlamda eşit varlık olma ma-
kamından alaşağı edilmiştir. Doğa düzeni açısından 
bakarsanız kendini hep erkeğin aynasında görmek 
zorunda bırakılmış eksik bir varlıktır. 

Hiçbir nedenle ağza alınmaması gereken ancak 
geçmişten günümüze uzanan bir kültürün, bir ya-
şama biçiminin içinden doğan Allah ve Peygamber 
sözü gibi kutsanan atasözlerinde kadının itildiği aç-
mazı, süreci, onu aşağılayan ideolojiyi görebiliriz.

İnsanı fizyolojisinden yola çıkarak tanımanın, asli 
değerlerini görmezden gelmenin büyük bir ihaneti 
içinde sakladığını artık dinen ve aklen görebilecek 
noktadayız. 

Kadının insan ve tıpkı erkek gibi yeryüzünde 
Allah’ın halifeleri olduğu gerçeği elinden alındı. En 
kamil insan olma niteliklerine sahip olduğu yok sayıl-
dı. Akıl, bilinç beyin gibi insan olma araçlarına sahip 
olduğu görmezden gelindi. 

Nereden ve kimden gelirse gelsin kadını nesneleş-
tiren, metalaştıran, her şeye karşı koymak zorundayız. 
Bunun kolay olmadığını biliyoruz; bu hurafeleri, gele-
nekleri, kurumları, örgütleri karşımıza almak demek-
tir. Derinlere kök salmış bu çarpık tartılarla, ölçütler-
le birlikte savaşmalıyız. Kadını günahın, sapkınlığın 
kaynağı, nedeni, imgesi gösteren öğretiler yüzünden 
düşürüldüğü yerden kalkması sendikal mücadelenin 
en önemli amaçlarından biridir. 

Başkalarını suçlayarak kurtulmanın yolu olmadı-
ğını biliyoruz. Ömrümüzün kocaman bir hiçe dönüş-
memesini ancak iradi bir kararla başarabiliriz. Keşke 
demeyeceğimiz bir hayat buna bağlıdır. 

Bugün medyatik araçlarla propagandaları yapılan 

her şey anlamlı ve değerli. Eşya anlamlı, siyaset an-
lamlı, kavgalar anlamlı, paparazzi anlamlı, bu ülkede 
“insan” anlamsız, kadın anlamsız ve değersiz. Anlam 
ve değer verilenlere de bunların  niçin ve ne adına ve-
rildiğini  hepimiz çok iyi biliyoruz.

Bizim kendimize yüklediğimiz ödevlerimiz ve bun-
ların bedelleri olmalı. İnsan olma şeref ve haysiyeti 
aynı zamanda bedel gerektiriyor. Örgütlü mücadele 
gerektiriyor. Kalıplar, sloganlar, şemalar, simgelerin 
ötesinde bir bilinç düzeyi gerektiriyor. Dünyanın kar-
şısına, teker teker çıkabilecek cesaret ve donanım sa-
hibi olmak, bunları örgütlere taşımak,  dönüşmek ve 
dönüştürmek. Bu mücadeleden kaçabileceğimiz tek 
yer cehalet ve tembellik. O zaman da sadece bir hiç 
oluruz. 

Genel anlamda söylemek gerekirse, kadınlara yö-
nelik ayrımcılık toplumsal bir eşitsizliktir ve buna se-
bep olan düşünsel temel, zihniyet ortadan kaldırılma-
dan sorunları çözülemez . Ne var ki bu zor ve uzun 
soluklu mücadelenin yanında ve onunla iç içe geçmiş 
biçimde güncelin kavgasını vermek de bir ihtiyaçtır. 
Kadının özgürleşme mücadelesi doğrudan erkeğin 
de sorunudur. Hakkını arayan kadınlar kendilerini fe-
minizmin en geri kesiminin argümanları ile hareket 
etmek zorunda hissetmemelidir. Dinin ve bilimin ta-
nıklığında özlemini çektiğimiz “insan” yaklaşımını ha-
yata geçirebilirsek sonrası gelecektir. 

Özetle söylemek gerekirse;
Çalışanlar bir taraftan piyasanın koşullarına mah-

kûm edilirken diğer yandan siyaset yoluyla karar alma 
sürecine katılmaları engellenmiştir. Bu durumda sen-
dika örgütlü mücadelenin yapılabileceği tek anayasal 
ve yasal bir yapıdır. Sizin aktif mücadeleniz olmadan 
bu örgütlü yapı yarımdır, eksiktir.

 Ulusal ve uluslar arası sermaye sahiplerinin ve ka-
ranlık odakların ellerinde tuttukları güçle iktidarların 
ekonomik, siyasal ve sosyal alanda verecekleri karar-
ları etkilediklerini biliyoruz. Bu durumda örgütlü mü-
cadelenin dışında bir yolla bu karanlık ilişkiler ağının 
çabalarını boşa çıkarmanın başka bir yolu yoktur.

 Toplumun içine itildiği bu karanlık dipsiz uçuruma 
yuvarlanmaktan kendimizi ve sevdiklerimizi koruma-
nın yegane yolu örgütlü mücadeleden geçer.

Çalışan insanlar; ekonomik, siyasal ve sosyal ka-
rarlarda söz ve yetki sahibi oldukları oranda, sürece 
müdahil olabilirler. Alınacak kararları kendi lehlerine 
çevirebilirler ve her türlü kalkınmaya hız ve güç ka-
zandırabilirler.

Bugüne kadar sizlerin yok sayıldığınız hiçbir kal-
kınma modeli ve mücadele başarıya ulaşamamıştır 
ve ulaşamayacaktır. Siz aktif olarak bu mücadelede 
yerinizi almazsanız biz de sendika olarak hedeflerimi-
zi gerçekleştiremeyiz.

Ekonomik ve sosyal kararlara çalışanların giderek 
artan biçimde katılmasıyla ekonomik ve siyasal güç 
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belli bir azınlığın malı olmaktan çıkarak toplumu oluş-
turan bireylerin tümünü ilgilendiren bir hak haline 
gelebilir. Sizin yüzde elliden fazlasını oluşturduğunuz 
bir dünyada siz olmadan hiçbir hak elde edilemez. Ya-
şadığımız süreç size hiçbir nedenle bu mücadeleden 
kaçınma seçeneği bırakmamaktadır.

Çalışan kitleler ekonomik kararlarda söz ve yetki 
sahibi oldukları oranda gelir dağılımını kendi lehleri-
ne çevirerek ücretlerini artırabilirler, kalkınma çaba-
larına hız ve güç katabilirler. Sizin olmadığınız yerde 
hiçbir örgütlü mücadele bunu gerçekleştiremez biz 
de gerçekleştiremeyiz.

Toplu sözleşme, iş bırakma, iş yavaşlatma, kamu-
oyu oluşturma gibi mücadele araçları siz olmadan 
işlemez ve kapitalizm bütün hedeflerini acımasız bir 
şekilde gerçekleştirir. Sonuçta bu sömürü çarkından 
sessiz kalarak kurtulma şansınız yok, şansımız yok.

Her birimiz geleneksel kurumlarımızı ve bağlarımı-
zı ya yitirdik ya yitirmek üzereyiz. Maruz bırakıldığımız 
her türlü zorbalık karşısında tek başımıza mücadele 
edemeyiz ve karşı koyamayız. 

Piyasa koşullarına bırakılmışlığımızda değer yargı-
larımızı, ekonomik, siyasal ve sosyal beklentilerimizi 
hangi gücün bize armağan edeceğini düşünebiliriz? 
Hayır bizim dışımızda böyle bir güç yok. Siz olmadan 
ve sizin aktif olarak katılmadığınız birliktelikler etkin 
bir güç olmaktan çok uzaktır.

Kendi hayatlarımızdan yalnızca biz sorumluyuz, 
başka hiç kimse değil. Bugün Irak’ta yaşananlara 
bakın. Eğer Iraklı kadınlar eğitimli ve örgütlü bir mü-
cadelenin mensupları olsaydı tüm dünyada ses geti-
recek eylemleri üstelik şiddete başvurmadan gerçek-
leştirebilirlerdi.

İlke ve sistem olarak güç dengesini yanlış, kasıtlı, 
yetersizlik, çıkarcılık gibi nedenlerden biri ya da bir 
kaçıyla kendi lehlerine bozan ve bunu meşrulaştıran 
erkek yorumunun ürettiği sayısız yanlış düşünüş ve 
davranış biçimleriyle mücadele etmek için örgütlü 
mücadele kaçınılmaz ve biz böyle bir mücadele için 
buradayız.

Tarih insanları kendi gerçekleriyle sorumlu kılmış-
tır. Bugün de sorumluluk bizim omuzlarımızdadır. 
Kurtarıcı beklemek sadece çocukların kurabileceği 
bir hayaldir. 

İlerleme adına yapılanların oyuncağı olmak yerine 
onun gücünü iyiliklerin üretilmesi ve dağıtılmasında 
kullanmak için birlikte mücadele etmeye mecburuz. 
Hem kendimiz hem bu ülkenin geleceği ve gelecek 
nesiller için. 

Sizlerle daha güçlü, daha kararlı, daha umutlu ola-
biliriz. Paylaştığımız duyarlılıklar bir dayanışma, bir 
güç ve bir direniş kaynağıdır. Örgütlü mücadelede 
aktif olarak yer almanızın ortak geleceğimiz adına ne 
kadar önemli olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyo-
ruz.

Haklarınızı, haklarımızı koruma konusunda kararlı 
olduğumuz oranda başarıya ulaşacağımızı biliyoruz. 
Ve biz tek başımıza siz olmadan bunu başaramaya-
cağımızı da biliyoruz. Bu mücadeleden kaçmak her 
türlü ezilmeyi kabul etmektir.

Piyasa her türlü kontrolden çıkıyor; her nesnenin, 
her kavramın ne olacağının, neye hizmet edeceğinin 
belirleyicisi konumuna getirildi. Bu durumda bekle-
yecek miyiz, yoksa onu tahtından indirip erdemleri-
mizi belirleyici konuma mı yükselteceğiz? Ki bunu tek 
başımıza yapmamız mümkün değil.

Asalak bir seçkinler oligarşisinin devletin imkan-
larını kendi ekonomik ve siyasal çıkarları için kullan-
masına seyirci mi kalacağız yoksa bunu değiştirmek 
için mücadele mi edeceğiz? Bunun en önemli belir-
leyicilerinden biri de sizlersiniz. Siz olmadan bu oyun 
bozulamaz.

Demokrasi ve anayasal özgürlükler saldırıya uğra-
yıp askıya alınırken savunmasızlık, suskunluk, aldır-
mazlık bizi korumaz. Bizi ve sevdiklerimizi yakar ve 
biz geç kalırız. Güçlü bir demokrasi ve özgür toplum; 
sizin adanmış mücadeleniz olmadan gerçekleşemez.

Bugün yaşadığımız tarihsel an sizin aktif mücade-
leniz olmadan hiçbir kazanımın ve dönüşümün ola-
mamacığını açıkça gösterdi. Siz olmadan alınmış her 
türlü karar tek yanlı kısa ömürlü olmaya mahkumdur. 

Eğitim-Bir-Sen iktisadi, siyasi ve sosyal adaletin 
gerçekleşmesi için bir araya gelmiş bilinçlerin örgüt-
sel adıdır ve sizin aktif katılımınız olmadan yarımdır, 
eksiktir.

Kadınlar konuşmak, kendi sesleriyle konuşmak 
zorundadır. Modern ve geleneksel iş ve ev kadını al-
çakgönüllü ve yücelerde olmalı. İş hayatında kadın 
ve erkekle hasım olmayıp daha mükemmel bir insan 
olmak için yardımlaşmalıdır. Merhamet, alçakgönül-
lülük, samimiyet ve özveri gibi değerleri özel alana 
bırakmayan; zorlamayan, insanların kişilik bölünme-
lerine maruz bırakılmadığı ve maske takmaya zorlan-
madığı; dilin, simgelerin ve kurumların ölü nesnelere 
dönüşmediği nitelikleriyle hayat dolu bir alanı birlikte 
oluşturmalıyız.

Hayat, beşeri var oluşun etkinlik alanıdır. Kendimizi 
ve “ortak iyi”yi gerçekleştirme alanıdır. Birey ve top-
lum olarak hep birlikte var oluşumuzun ortak amaçla-
rı doğrultusunda mücadele etmek zorundayız. Böyle-
ce insan olarak  yeryüzü yolculuğumuzu anlamlı hale 
getirebiliriz. Kendimizi ve çevremizi her dem yeniden 
inşa edebiliriz. Ancak bunu siyasal, sosyal, ekonomik, 
kültürel özgürlüklerimiz olmadan gerçekleştiremeye-
ceğimizi tarih bize gösterdi. Başka bir deyişle ahlak, 
hukuk, siyaset, kültür en önemlisi de insan ancak öz-
gür seçimleriyle insan olur. 

Yarının ne olacağı sizin, bizim, hepimizin vereceği 
kararlarla şekillenecektir. Ve tarih yazan  insanlar liste-
sinde  hepimiz için bir yer  var. 
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Sendika kanununda değişiklik yapılarak, söz-
leşmeli personelin sendikalara üye olmasının 

önündeki engel kaldırıldı. 4688 sayılı Kamu Görev-
lileri Sendikaları Kanunu’nun 3. mad-
desindeki “Kamu görvlisi” yeniden 
tanımlanarak, “sözleşmeli pozisyonda 
daimî suretle çalışan” kişiler de kapsa-
ma alındı.

Buna göre sendikalara üye olacak söz-
leşmeli öğretmenlerin maaşına 5 YTL 
zam yapılacak. Bilindiği gibi halen 5 
YTL olan ve �5 Ağustos �007’de başla-
yacak Toplu Görüşmeler’de 50 YTL’ye 
çıkarılmasını talep edeceğimiz “sendikal örgütlü-
lük tazminatı”, çalışanların sendikalaşmasını teşvik 
amacıyla ve yalnızca sendikalara üye olan kamu 

görevlilerine ödeniyor.

Sözleşmelilerin, tıpkı geçici işçilerin kadrolu işçi 
yapılmasında olduğu gibi tüm haklar bakımından 

“kadrolu” statüye geçirilmesi tale-
bimizi ise seslendirmeye devam 
edeceğiz. Öğretmenlik mesleği, 
sözleşmeli statüyle, kısıtlanmış 
haklarla sürdürülecek bir meslek 
değildir. Prensip olarak sözleşmeli 
öğretmenliğe; sözleşmelilerin de 
görev yeterliliği ve sorumluluğu 
bakımından kadrolu öğretmenden 
bir farkı bulunmadığı gerekçesiyle 

karşıyız ve tüm sözleşmelilerin asaleten kadroya 
alınmasını talep ediyoruz.

Son günlerde cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıy-
la demokrasi karşıtı marjinal çevrelerde sıkıntılı 

bazı arayışlar dikkat çekiyor.

Özellikle kendilerine “sivil toplum kuruluşu” süsü 
veren kerameti kendinden menkul bazı küçük gu-
ruplar, Başbakan sayın Recep Tayip Erdoğan’ın ismi 
etrafında bir tartışma oluşturmaya çalışmaktadırlar. 
Bu oluşumlara birgün Kamu-Sen, birgün Atatürkçü 
Düşünce Derneği, bir başka gün YÖK ev sahipliği 
yapmakta, milletimiz de bu ibretamiz tabloyu esef-
le izlemektedir.

Eğitim-Bir-Sen’in bu konulardaki görüşü başından 
beri açık ve nettir: Cumhurbaşkanını bu meclis seç-

melidir ve seçecektir. Demokrasi sahipsiz değildir 
ve milletin gerçek temsilcileri, gerçek sivil toplum 
kuruluşları bu görüştedir. 

Sözde tartışma oluşturmaya çalışanların TBMM ira-
desine karşı cılız girişimler hiçbir sonuç vermeyecek, 
yasal süreçte Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamam-
lanmasıyla ülkemizin demokratikleşmesi yolunda 
ve millet-devlet kaynaşması yönünde olumlu bir 
adım daha atılmış olacaktır.

Her konuda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı konu-
sunda da milletin iradesine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kararına saygı istiyoruz.

Millet iradesine 
saygı istiyoruz

Sözleşmeliler için bir 
kazanım daha

Kamuda çalışan 
geçici işçiler 

kadroya geçirildi. 
Sıra sözleşmeli 

öğretmenlerde!
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Ankara’da Başkent Öğretmenevi’nde düzenlediğimiz “Kadın Ko-
misyonları �. İstişare Toplantısı” olağanüstü bir coşku ve heyecan 

içinde gerçekleşti. İl teşkilatlarımızın Kadın Komisyonu Başkan ve üye-
lerini davet ettiğimiz istişare toplantısına 8� ilden �05 kadın eğitim 
çalışanı katıldı.

Başkent Öğretmenevi’nde düzenlediğimiz ve iki gün süren toplantının 
açılış konuşmasını Genel Başkan Ahmet Gündoğdu yaptı. Gündoğdu 
konuşmasında, kadının toplum hayatındaki büyük yeri ve önemine 
oranla sosyal hayatta, dernek, vakıf, sendika, parti gibi “örgütlü” yapılar 
içinde yeterince yer almadığına işaret ederek, Eğitim-Bir-Sen’in tüm 
şubelerinde kurulu bulunan Kadın Komisyonlarının bu açığı önem-
li oranda kapatacağını ve eğitim çalışanlarının yarısını oluşturan ka-
dınların, sendikal örgütlenmelerde de aynı oranda temsil edilmesini 
sağlayacağını söyledi. (Genel Başkan’ın konuşmasının tam metnine 
sitemizin Makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz.)

Toplantının açılışında, televizyonlarda kadınlarla ilgili belgesel prog-
ramlarıyla tanınan gazeteci yazar Ayşe Böhürler ile, sendikamızın bir 
dönem Ankara il başkanlığını da yapmış olan MEB Kız Teknik Öğretim 
Genel Müdürü Emine Kıraç ve Memur-Sen Kadın Komisyonu başkanı 
Necla Güler de birer konuşma yaptılar. Gazeteci Ayşe Böhürler, kadı-
nın toplumsal ve sosyal hayatta geri planda kalmasının özellikle eski 
arkaik kültürlerin kalıntısı kimi adetlerin, din gibi algılanmasından kay-
naklandığını, ancak Türkiye’de kadının artık bu handikapı da aştığını, 
Eğitim-Bir-Sen’li kadınların bu gelişmenin bir ispatı olduğunu söyledi.

Kız Teknik öğretim Genel Müdürü ve Eğitim-Bir-Sen Ankara eski il baş-
kanı Emine Kıraç da, kurucu genel başkanımız Âkif İnan dönemindeki 
sendikal çalışmalarından örnekler vererek, hem okul müdürü, hem eş, 
hem anne olarak Eğitim-Bir-Sen’in teşkilatlanması içinde yer alabildi-
ğini, bunu, topluma karşı sorumluluk bilinci içindeki her kadının ba-
şarması gerektiğini söyledi.

Kadın Komisyonları �. İstişare toplantısının ikinci gününde �0 şubeden 
komisyon başkanları birer konuşma yaptılar. Şube Kadın Komisyonu 
adına yapılan konuşmalar coşku, idealizm ve heyecan dolu oluşuyla, 
Eğitim-Bir-Sen’li olmanın gururunu ve dayanışma bilincinin önemini 

belirginleştirmesiyle kalabalık salonda büyük 
beğeniyle karşılandı.

Sunuculuğunu İzmir şubemizin Kadın Ko-
misyonu üyelerinden Hülya Yılmaz’ın yaptı-

ğı toplantının ikinci bölümünde komisyon 
üyelerinden �0 çalışma gurubu oluştu-

ruldu. Çalışma gurupları, kadın eğitim 
çalışanlarının sorunları ve kadınla-

rın sendika teşkilatımızda tem-
sili, etkinliği gibi konularda bi-
rer rapor hazırladı. Raporların 
birleştirilmesi ve nihai metnin 
hazırlanmasından sonra site-
mizden duyurulacaktır.

Kadın komisyonlarının 
muhteşem buluşması



Eğitim-Bir-Sen ve Memur –Sen’in Kurucu Genel Baş-
kanı, şair-yazar Mehmet Akif İnan, ölümünün 7. yı-

lında da çeşitli faaliyetlerle anıldı.

Düzenlediğimiz Mehmet Âkif İnan’ı anma programın-
da  sendikamızın kurucularına ve yönetim kurulu üye-
liği yapmış sendikacı dostlarına  plaket verildi.

Merhum’un kadim dostlarından 5. Dönem Kahra-
manmaraş Milletvekili Hasan Seyithanoğlu ve anma 
programına katılan milletvekili, sendikacı, bürokrat ve 
edebiyatçı dostları İnan’la ilgili düşünce ve hatıralarını 
aktardılar.

İnan’ın sendikayı hak arayan bir teşkilat olduğu kadar 
bir aydınlama ve kültür hareketi olarak gördüğünü 
hatırlatan Gündoğdu, “O kimi zaman çağdaş bir der-
viş;  bir kimlik ve kişilik bütünlüğünün temsilcisi;  iyi 
bir eğitimci, bir çok öğrenci yetiştiren iyi bir hoca; din, 
edebiyat ve medeniyet üzerine yoğunlaşan bir düşü-
nür ve aksiyon insanı;  örgütlü hareketin güçlenme-
siyle toplumun da güçleneceğine inanan aktif bir sen-
dikacı; meydanda celadet timsali ve masada barışçı, 
özgürlükçü, uzlaşmacı. Kısacası O,  çok yönlü bir insan 
olarak bizlere hep yol gösterici olmuştur.”şeklinde ko-
nuştu.

PLAKET ALANLARIN LİSTESİ

KURUCULAR :
�. Yusuf BEYAZIT (Genel Başkan Yardımcısı) 
�. Metin SELÇUK (Genel Sekreter) 
3. Nurettin SEZEN (Genel Sekreter Yardımcısı) 
4. Ali PARILDAR (Teşkilat Sekreteri) 
5. Yunus SOLMAZ (Mali Sekreter) 
6. Ahmet TEMİZKÖK (Eğitim Sekreteri) 
7. Necdet PAKDİL (Mevzuat Sekreteri) 
8. Nazire KETEN (Kurucu Üye)  
9. Raşit YAZAN (Kurucu Üye) 
�0. Yurdagül AYDOĞAN (Kurucu Üye)
��. Gülderen KUYUCU (Kurucu Üye) 
��. Burhan UZGUR (Kurucu Üye)
�3-  Zeki EFİL (Kurucu Üye)

GENEL BAŞKANLAR 
�. NİYAZİ YAVUZ                    
�.   KAMİL AYDOĞAN 
3. BİLAL BALDEMİR  

KURULUŞUNDAN BU YANA YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ: 
�. Besim TATAROĞLU (Genel Sekreter)
�. Ahmet FİDAN (Teşkilat Sekreteri)
3. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN (Eğitim Sekreteri)
4. Şafak TOPRAK (Mevzuat Sekreteri)
5. Kemal YAZICI (Dış İlişkiler Sekreteri) 
6. Turgay YÜCE (Mali Sekreter) 
7. Oğuz ERTEKİN (Genel Sekreter) 
8. Mehmet BOZKURT (Eğitim Sekreteri)
9.  Nezahat KAHRAMAN 
�0. Refik ÖKSÜZ (Mali Sekreter)
��. Mustafa ÖZEN (Genel Başkan Yardımcısı) 
��. İbrahim EREN (Teşkilat Sekreteri)
�3. Ahmet İLHAN (Eğitim Sekreteri) 
�4. Eyüp ÇETİNKAYA (Mali Sekreter) 
�5. Erol BOZKURT (Genel Mevzuat Sekreteri) 
�6. Tahir CEVHER (Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sek-
reteri) 
�7. Adem SOLMAZ(Genel Teşkilat Sekreteri)
�8. Hamit Fuat  PALULUOĞLU  

Sendikamızın kurucu ve ilk 
yöneticilerine teşekkür plaketi
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Kuruluşumuzun �5. yıldönümü münasebetiyle dü-
zenlediğimiz “Unutamadığım Öğretmenim” konulu 

öğretmenlik hatıraları yarışması ödül töreni muhteşem 
oldu.

Başkent Öğretmenevi’ndeki törene Milli Eğitim Baka-
nı Hüseyin Çelik, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğ-
lu, Ak Parti Gurup Başkanvekili Eyüp Fatsa, DYP Genel 
Başkan Yardımcısı Nevzat Ercan, SP Genel Başkan Yar-
dımcısı Ertan Yülek, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu, Mazlum-Der 
Genel Başkanı Ayhan Bilgen, çok sayıda milletvekili ve 
STK temsilcisiyle eğitim camiasının seçkin isimleri ka-
tıldılar. Basının büyük ilgi gösterdiği ve salonun dolulu-
ğu sebebiyle birçok misafirin ayakta izlediği program, 
sitemizden naklen yayımlandı.

Eğitim-Bir-Sen’in �4 Şubat �99�’de kuruluşunun �5. yılı 
dolayısıyla düzenlediğimiz kokteyl öncesinde, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Milli Eği-
tim Bakanı Hüseyin Çelik birer konuşma yaptılar.

Törende Türkiye �.’si eserin sahibi Eskişehir’den Vedat 
Cihan, “Misafir Şekeri” adlı eserini okudu. Salonda bu-
lunanların gözyaşları içinde dinlediği hikaye formunda 
kaleme alınmış olan eserde, ilkokuldayken boyacılık 
yapan duygulu bir çocuğun öğretmeni tarafından keş-
fedilişi ve yüceltilişi konu ediliyor.

Daha sonra öğretmenlik hatıraları yarışmasının 8� il-
deki birincileri arasından seçilen ilk yedi eser sahibine 
plaketleri ve ödül çekleri takdim edildi. Türkiye Birincisi 
eserin sahibi Vedat Cihan’a plaketini Milli Eğitim Bakın 
Hüseyin Çelik, 3000 YTL olan ödül çekini de Eğitim-Bir-
sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu takdim ettiler.

Final seçmelerine Gaziantep il birincisi olarak katılan ve 
“Hangi Mum Yanarken Bekler” adlı eseriyle Türkiye �.si 

olan Cemalettin Güneş, ödülünü BBP Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu ile Genel sekreter Halil Etyemez’den 
aldı.

Hakkari il birincisi olan ve “Bulut Olmak” adlı eseriyle 
finalde Türkiye 3.sü seçilen Erhan Selçuk’a plaketini Er-
tan Yülek ve Mustafa Aydın’dan aldı.

Mansiyona değer görülen Trabzon �.si Nebahat 
Eyüboğlu’nun vekiline Nevzat Ercan ve Erol Battal, Niğ-
de �.si Aynur Daşdemir’e Ahmet Aksu ve İrfan coşkun, 
jüri özel ödülünü alan Ağrı �.si Murat Aalan’a da Eyüp 
Fatsa ve Şaban Abak tarafından ödül çekleri ve plaket-
leri takdim edildi.

�5. yıl coşkusunun yaşandığı gecede, il birincilerinin 
eserlerinden oluşan “Yüreğimdeki Resimler-Öğret-
men Hatıraları” adıyla kitaplaştırılan ve tüm konuklara 
hediye edilen derleme büyük beğeni topladı. Kokteyl 
sonrası misafirlere ayrıca, özel baskılı bez çanta içinde, 
sendikamız tarafından geçtiğimiz Kasım ayı içinde dü-
zenlenen “Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Ara-
yışları” sempozyumunun bildiriler kitabıyla, Eğitime 
Bakış dergimizin yeni sayısından ve diğer yayınlarımız-
dan hediye edildi.

Ödül töreni ve 
15. yıl coşkusu
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Eğitimin ailede başladığı; ailenin temelini de 
“anne” olarak kadının oluşturduğu aşikar bir ger-

çektir. Bu bakışla, toplumların gerçek eğiticilerinin, 
adeta kurucu unsurunun kadınlar olduğunu söyle-
mek mümkündür.

Dünya Kadınlar günü münasebetiyle, kadın eğitimci-
ler ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek istiyoruz.

Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışanla-
rın yarısını kadınlar oluşturuyor. Buna rağmen kadın 
çalışanların ne tür so-
runlarla karşılaştıkları, 
talep ve beklentilerinin 
ne olduğu ve nasıl kar-
şılanabileceği yönünde 
bugüne kadar ciddi bir 
çalışma yapılmamıştır. 
Sendika olarak periyo-
dik aralıklarla yapmakta 
olduğumuz araştırma-
lardan birini bu konuya 
ayırmayı, eğitim hizmet 
kolu içindeki kadın çalı-
şanların sorunlarına ışık 
tutucu bir çalışma yap-
mayı planlamış bulunu-
yoruz.

Öğretmen, memur, 
hizmetli olarak görev 
yapan 300 bin’i aşkın 
kadının çalışma haya-
tı içinde karşılaştıkları 
güçlükleri, kadın ve 
anne olmanın getirdiği 
ek sorumlulukları he-
pimiz biliyoruz aslında. 
Bu sorunların çoğu di-
ğer eğitimcilerin beklentilerinden farklı da değildir.

Daha adil bir ücret dağılımı istiyor kadın çalışanlar, 
daha insani bir iş ortamı, daha güvenli ve kolay bir 
ulaşım, daha müşfik ve himayeci bir yönetim isti-
yor. Çocuğunu bırakabileceği uygun bir kreş istiyor. 
Doğum öncesi ve sonrasında yeterince izin istiyor. 
Çocuğunun bakım masraflarına yetecek miktarda 
göstermelik olmayan çocuk yardımı istiyor. Kılık kıya-
fetinden ötürü ayrımcılığa ve baskıya maruz kalma-
mak istiyor. Her türlü tacizden ve şiddetten uzakta ve 
güven içinde çalışmak istiyor.

Hepsinden önemlisi ailesinin parçalanmamasını, 

eşinden ve çocuklarından ayrılmadan çalışabilmek 
için, aday ya da asil ayrımı yapılmaksızın tayinlerde 
aile birliğinin korunmasına titizlik gösterilmesini is-
tiyor.

Tüm bu ve diğer sorunların çözümünde şüphesiz bi-
rer eğitim çalışanı olarak kadınlara da düşen görev 
ve sorumluluklar bulunuyor. Çalışma hayatında yaşa-
dıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak, ortak 
ekonomik, sosyal, mesleki, kültürel ve demokratik 

haklarını koruyup geliştire-
bilme yönündeki çabalara 
destek olmak için mutlaka 
sendikalara üye olmaları 
gerekiyor. Ne yazık ki ka-
dın çalışanların çoğunluğu 
henüz sendikalı değildir. 
Bu sonuç da aslında kadın-
lar üzerindeki sosyal çevre 
baskısının erkeklere oranla 
daha fazla olduğunu, ka-
dının bireysel tercih ve tu-
tumlarını yansıtmada daha 
çok baskı altında kaldığını 
göstermektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak 
Türkiye genelinde tüm 
şubelerimizde şube yö-
netimine bağlı olarak “Ka-
dın Komisyonu” kurmuş 
bulunuyoruz. Amacımız, 
kadın eğitimcilerin sendi-
kal çalışmalara daha aktif 
katılımını sağlamak, onlara 
kendi sorunlarını seslendi-
rebilecekleri bir platform 
sunmaktır.

Kadın çalışanların ortak sorunları ve bunlarla müca-
delede uygulanan yöntem, tecrübe ve elde edilen 
başarıları karşılıklı paylaşmak üzere Kadın Komisyon-
ları I. İstişare Toplantımızı da 3� Mart-� Nisan tarihle-
rinde Ankara’da yapmayı planlamış bulunuyoruz.

Bu vesileyle, işgalci emperyalist güçlerin baskısı al-
tındaki komşumuz Irak’ın kardeş halkından idama 
mahkum edilen üç kadını, Dünya Kadınlar Günü’nün 
sembol isimleri olarak gördüğümüzü belirtmek isti-
yoruz.

Her günün kadınların olduğu bilinciyle tüm kadınla-
rımızın gününü kutluyoruz.

Toplumun Gerçek Eğitimcileri: 
Kadınlar
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Eğitim-Bir-Sen olarak Türkiye Yazarlar Birliği’nin de aralarında bu-
lunduğu pek çok sivil toplum örgütüyle birlikte, İstiklâl Marşı’nın 

Millî Marş olarak seçilişinin yıldönümü olan �� Mart tarihini, “İstiklâl 
Marşı Günü” olarak üç yıldan beri kutluyorduk.

“İstiklâl Marşı”nın, Büyük Millet Meclisi’nce Millî Marş olarak kabul 
edilişinin yıldönümü olan �� Mart tarihi, bültenimizin önceki sayıların-
da dile getirdiğimiz gibi Bakanlar Kurulu’nca “İstiklâl Marşı Günü” olarak 
kabul edildi.

TBMM bahçesine İstiklâl marşı’nın tamamının yazılı olduğu bir abide-
nin yapılması teklifimiz de yine aynı kararla kabul edildi. 

Bilindiği gibi, İstiklâl Marşı, tüm Kuzey Afrika, Otadoğu ve Balkan 
halklarının son büyük siyasi ve askeri gücü demek olan Devlet-i Âl-i 
Osman’ın düşman saldırılarıyla parçalandığı, bütün topraklarının işgal 
altında olduğu bir dönemde yazılmıştır. Bu dönemde Kudüs, Şam, Bağ-
dat, Kahire, Cezayir ve hatta İstanbul dahil bütün ana merkez konumun-
daki şehirlerimiz işgal edilmişti. Padişahımız ve sarayı İngiliz birlikleriyle 
ayrı, Fransız birlikleriyle ayrı kuşatma altında tutuluyordu. Ordumuz ter-
his ettirilmiş, silahlarına el konulmuştu. Hindistan ve diğer Asya Müs-
lümanları zaten daha önceden esir düşmüş, sömürgeleştirilmişlerdi. 
Başını İngiltere ile Fransa’nın çektiği düşman devletler topluluğu, Ana-
dolu topraklarını da sömürgeleştirmek, milletimizin burada kalmış olan 
bakiyesini de esir etmek istiyorlardı. 

İşte bu şartlarda milletimizden yükselen güçlü ve kararlı itirazın sesi 
olmuştur Mehmet Akif ve arkadaşları. İstiklal Marşı, işte bu esaret ve sö-
mürgeleşme baskısına itirazın gür ve erkek sesidir.

Komşumuz Irak’a yönelik başlamış hain saldırılar, İran ve Suriye ile 
birlikte Türkiye de dahil tüm bölgemizi tehdit etmeye başlamıştır. Böy-
le bir zamanda “Bu ezanlar ki şahâdetleri dinin temeli/Ebedî yurdumun 
üstünde benim, inlemeli” diyen Mehmet Âkiflere ve İstiklâl Marşımıza 
daha bir dikkatle kulak vermeli, haçlı karakterli emperyalist saldırılara 
karşı uyanık durmalıyız.

İstiklal Marşı’nın millî marş olarak kabul edilişinin yıldönümü, bu uya-
nış ve Diriliş ruhunun tazelemesi için bir vesile olmalıdır.

12 Mart, “İstiklâl Marşı 
Günü” ilân edildi
“İstiklâl Marşı”nın, 

Büyük Millet 
Meclisi’nce Millî 

Marş olarak 
kabul edilişinin 
yıldönümü olan 

12 Mart tarihi, 
bültenimizin 

önceki sayılarında 
dile getirdiğimiz 

gibi Bakanlar 
Kurulu’nca “İstiklâl 

Marşı Günü” 
olarak kabul 

edildi.

ilde 

kütüphane
okula81

Kitap ve kütüphaneye dikkat çek-
mek ve okuma kültürünü yaygın-
laştırmak amacıyla “8� İlde, 8� 
Okula, 8� Kütüphane, Kitapsız Ço-
cuk, Kütüphanesiz Okul Kalmasın” 
kampanyası başlattık. Kampanyada 
toplanacak kitaplarla, her ilde kü-
tüphanesi olmayan bir okula kü-
tüphane kuracağız.

Kitaplar her ilde Eğitim-Bir-Sen şube 
başkanlıklarında toplanıp tasnif 
edilecek. �007-�008 eğitim-öğre-
tim yılı başından itibaren belirlenen 

okullarda kütüphaneler kurulacak. 
Kütüphane kurulacak okullar be-
lirlenirken imkanı olmayan, kal-
kınmada öncelikli bölgelerden se-
çilmesine özen gösterilecek. Kitap 
toplarken ve kütüphane oluşturu-
lurken  toplumsal kesimlerin  ve 
kurumların desteği sağlanacak.

Kampanyaya destek vermek iste-
yen duyarlı kişi, kurum ve kuru-
luşların, bulundukları ildeki Eği-
tim-Bir-Sen Şube başkanlıklarıyla  
irtibata geçmelerini bekliyoruz.



Kamuoyu araştırmalarımız 
yol gösteriyor

 Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretim Kurumlar 
Sınavında (OKS) değişiklik yaptı. Şura’da alınan karar 
doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Ba-
kanlığı, basın açıklaması yaparak OKS’yi kaldırdığını 
açıkladı. Fakat açıklanan yeni sistem aslında OKS’nin 
kaldırılması değil üç yıla yayılmasıdır.  
Sendikamız tarafından yapılan araştırmada Mevcut 
OKS sınav sistemi ile ilgili öğretmenlerin görüşlerine 
başvurulduğunda öğretmenlerin %93.7’si mevcut 
OKS sisteminin öğrencileri hayata hazırlamada yeter-
siz olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin %80’i 
mevcut OKS sisteminin öğrencilerin ilgisini yalnızca 
birkaç derse yöneltmeleri sonucunu doğurduğunu 
savunmaktadırlar. Anket çalışmamızda sorularımıza 
cevap veren öğretmenler “Orta Öğretim Kurumla-
rına yerleşmede bir sistem değişikliğine ihtiyaç 
var mıdır?” sorusuna %9� gibi bir oranda Evet vardır 
cevabı verilmiştir. Sistem değişikliği olumlu karşılan-
maktadır.
Tek bir sınavla ilköğretimden bir üst öğrenim kurumu 
olan ortaöğrenime geçişin yerine 6, 7 ve 8. sınıflarda 
ayrı ayrı sınavlar yapılarak bunların ortalamalarının

Orta Öğretim Kurumlarına yerleştirmede bir 
sistem değişikliğine ihtiyaç var mıdır?

alınması sonucu yerleştirmeye gidilmesinin doğru 
olup olmayacağı öğretmenlere sorulduğunda %60 
gibi bir oranda doğrudur cevabı alınmıştır. Karar-
sızım diyenlerin oranı �9.7 iken %�0.6’lık bir kesim 
getirilecek olan sistemin doğru bir uygulama olma-
yacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.

Yeni OKS sistemi Araştırmamız

Yol ve Barınma Memnunuyeti Araştırmamız

Eğitim-Bir-Sen, eğitim sisteminin ıslahı, eğitim 
çalışanlarının sorunlarına ışık tutma ve çözüm 

önerilerini gündeme taşıma amacıyla sürdürdüğü ka-
muoyu araştırmalarına iki yeni araştırma ekledi. “Eği-
tim çalışanlarının yol ve barınma memnuniyeti”  ve “ 
Yeni OKS sistemi araştırması” 

Daha önce öğretmenlere yönelik olarak “Öğretmen 
Sorunları Araştırması”, yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışan memurlara yönelik olarak “Eğitim Çalışanları-
nın Sorunları Araştırması” gibi kapsamlı araştırmalar 
yapan Eğitim-Bir-Sen, bu kez tüm eğitim çalışanlarını 
kapsayan, çalışanların harcama kalemlerini belirle-
meyi amaçlayan bir araştırma yaptı.

�3 Büyükşehir’de, 676’sı erkek (%57.4) ve 50�’i ka-
dın olmak üzere  (%4�.6) toplam ��77 eğitim çalışanı 
üzerinde uygulandı. Araştırmaya öğretmenlerin yanı 
sıra idareci, memur, hizmetli personel ile birlikte İl 

Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan görevliler de ka-
tıldılar. Araştırmadan bazı çarpıcı başlıklar ise şöyle:

*Eğitim çalışanlarının % 43’ü maaşının yarısını ki-
raya harcıyor.

*Eğitim çalışanlarının yarısından fazlası kendilerine 
ait ev almak için �0 ile 30 yıl arasında çalışması gere-
kiyor.

*Eğitim çalışanları, ulaşım probleminin çözümü 
için diğer devlet kurumlarındaki gibi servis konulma-
sını veya ulaşım ücreti ödenmesini istiyorlar.

*Eğitim çalışanı, eğitim kalitesi için maaşlarda ve 
çalışma şartlarında tatmin edici düzenlemelerin kaçı-
nılmazlığına inanıyor.

*Eğitim çalışanlarının % 8�’si kısmen ya da tama-
men çalışma şartlarından memnun olmadıklarını 
söylüyorlar.
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Halkın demokratik iradesine saygısız ve tahammül-
süz kişilerin, bulundukları makamları da istismar 

ederek başlattıkları karalama kampanyaları, bir tür 
psikolojik savaş usulüyle yürütülmüş, siyasi partiler 
kapatılmış, siyasetçiler, belediye başkanları, gazete-
ciler ve işadamları başta olmak üzere binlerce insan 
görevinden uzaklaştırılmıştı. Sonradan Başbakanlık 
Takip Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtla-
rından hazırlanan rapora göre �997’de � bin 956 kişi, 
�998’de ise 4 bin 4�0 kişi “irticai faaliyetlere katıldıkla-
rı” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Ağustos �997’de İmam-Hatip Liselerinin orta kısımla-
rını kapatma amacıyla 8 yıllık kesintisiz eğitim kanunu 
çıkarılmış, Ocak �998’de bir yıl önce iktidarda olan bir 
siyasi parti kapatılmış, aynı yılın kasım ayında İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkanlık görevinden 
düşürülmüştü.

Bu dönemde fişlemeler ve keyfi tutuklamalar artmış, 
üniversitelerde ve çalışma hayatında başörtülü ka-
dınlara yönelik eşi görülmemiş bir ayrımcılık yapılmış, 
eğitim ve çalışma hakları hukuksuz ve kanunsuz ola-
rak ellerinden alınmıştır. Binlerce bayan kamu perso-
neli ya işinden atılmış, yahut istifaya zorlanmıştır. Öyle 
ki iş dünyası, bakkal, kasap, köfteci gibi küçük esnafa 
varıncaya kadar fişlenmiş, “yeşil sermaye” diye yaftalar 
icad edilerek en hafifinden haksız rekabet suçu işlen-
miştir.

Milletimizin ve kurumlarımızın demokrasiye olan 
bağlılıkları sayesinde birer birer sahneden çekilen o 
dönemin aktörlerinin, akıl almaz boyutlardaki hırsız-
lıklarına ve hainliklerine kılıf aramakta oldukları, za-

manla gün gibi açığa çıkmıştır.

Anlaşılmıştır ki o dillerine pelesenk ettikleri “irtica teh-
didi”, gerçekte işgal ettikleri makamlardan halk tara-
fından kovulmaları ve çaldıkları millet malının millete 
iade edilmesi anlamına gelmektedir.

On yıl sonra birtakım sözde sivil toplum (!) kuruluş-
larının, aralarına bir kamu konfederasyonunu da ala-
rak �8 Şubat heveslisi olarak ortaya çıkmaları, darbe 
heveslilerinin çarkına su taşımaya kalkışmaları, “ulusal 
birlik” adıyla “ulus” iradesine ihanet oyunlarını sahne-
leme girişimleri de hüsranla sonuçlanmıştır.

Bugün ülkemizde yaşanmakta olan hemen tüm hu-
kuk dışı uygulamalar, başörtüsü sebebiyle kadınlara 
yapılan ayrımcılık başta olmak üzere, katsayı engeli 
yüzünden meslekî ve dinî eğitimin çökmüş olması, 
üniversitelerin kullanılabilir bilimsel bilgi üretemez 
hale gelmesi, artmış olan çeteleşme ve şiddet eği-
limleri gibi tüm sıkıntılar, esasen �8 Şubat süreci de-
diğimiz talihsiz dönemin ürünüdür. Türkiye bu utanç 
verici mirastan kurtulmalı, milletle kavgaya tutuşmuş 
olanların geride bıraktıkları tahribatı bir an önce onar-
malıdır.

Her şeye rağmen�0 yıl sonra bugün geldiğimiz nokta, 
milletimizin demokrasiye sahip çıkma bilinci içinde 
ulaşılmış gurur verici bir noktadır. Milletimizin, gay-
rimeşru yollardan yine gayrimeşru makam ve kazanç 
peşinde olanlara prim vermediğinin, vermeyeceğinin 
iyice anlaşıldığını düşünüyor, milletin şamarını yiyip 
tarihin çöp sepetine atılmış olanların hallerinden ib-
ret alınmasını umuyoruz.

Postmodern darbe onuncu yılını geride bırakırken...

Darbeciler tarihin çöp sepetindedir!
Kamuoyunda 
“�8 Şubat” adıyla 
bilinen, icracılarının 
ise sonradan 
“postmodern darbe” 
adıyla tanımladıkları 
antidemokratik süreç, 
bundan tam on yıl 
önce başlamıştı.

��EĞİTİM-BİR-SEN / SAYI 36 ��EĞİTİM-BİR-SEN / SAYI 36



�� EĞİTİM-BİR-SEN / SAYI 36�� EĞİTİM-BİR-SEN / SAYI 36

İl içi ve il dışı tayin isteklerinde 30 Eylül tarihinin 
esas alınması yönündeki talebimizle ilgili olarak 

Bakanlık’tan gelen cevabi yazıda, talebimizin ince-
lendiği ve değerlendirmeye alınacağı bildirildi.
Müsteşarlık nezdinde ve diğer Bakanlık yetkilileriyle 
yaptığımız görüşmelerde, Eğitim-Bir-Sen olarak �6 
Ocak �007 tarihinde bu yönde yaptığımız yazılı baş-
vurunun incelendiği ve talebimiz doğrultusunda yer 
değiştirmeye esas hizmet süresinin hesaplanmasın-
daki tarihin 30 Eylül olarak belirleneceği öğrenildi.
Bilindiği gibi tayin istemeye esas tarihin kılavuzda 30 
Haziran olması durumunda, özellikle �004 ve �005 

yılında atanmış öğretmenlerin tayin isteyememele-
rine sebep olmaktaydı.
Geçtiğimiz yıl yaptığımız başvuruyla �004 içinde 
atanmış olanların �006’da tayin isteyebilmeleri için, 
hizmet süresine esas tarihin 30 Eylül olmasını sağla-
mıştık.
Binlerce eğitim çalışanını mağdur edecek sözkonusu 
düzenlemenin mutlaka çalışanların talebi doğrultu-
sunda değiştirilmesi gerekmektedir.
Fedakarlıklarla eğitim öğretim hizmeti veren öğret-
menlerin, ay ya da gün farkıyla tayin isteyemeyecek 
duruma düşürülmesine kimsenin hakkı yoktur.

Tayin tarihi 30 Eylül’e 
çekilmelidir

Ek ders ücretlerinde adalet duygusunu rencide 
edici aksamaların giderilmesi talebiyle Millî 

Eğitim ve Maliye Bakanlıkları nezdinde resmi başvu-
ruda bulunduk.

Özellikle il millî eğitim müdür yardımcılığı, ilçe millî 
eğitim müdürleri, Bakanlık ve ilçe şube müdürlükle-
rinde görev yapan yöneticilerin ücretleri, garip biçim-
de bu görevlere atanmalarından sonra düşmektedir.

Bu kadrolarda görev yapan eğitim yöneticileri, görev 
ve temsil tazminatından, ek gösterge artışından ve 
kamuoyunda 40+40 diye bilinen denge tazminatın-
dan faydalanamadıkları gibi, okul müdürlüklerinde 
olduğu gibi 30 saat değil; yalnızca �5 saat ek ders üc-
reti alabilmektedirler.

Daha açık bir ifadeyle, mesela herhangi bir okul mü-
dürlüğünden il millî eğitim müdür yardımcılığına ter-
fi (!) eden bir eğitim yöneticisinin maaşı artacağına 
azalmaktadır!

Bu çarpık ücretlendirmenin düzeltilip, yapılan işin 
saygınlığına yaraşır bir ücret sistemine yaklaşılması 
amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak yaptığımız yazılı baş-
vuruda, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı öde-
nen �5 saatlik ek ders ücretinin 30 saate çıkarılması 
için gerekli düzenlemenin yapılması talebini seslen-
diriyoruz.

Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarına yazdığımız ilgili 
yazıya sitemiz www.egitimbirsen.org.tr’den ulaşabi-
lirsiniz.

Ek ders ücretlerinde 
adaletli düzenleme

Bilindiği gibi yeni ek ders yönetmeliği 
eğitimcilere büyük ekonomik kayıplar 
yaşatmaktadır. Konuyla ilgili olarak Mil-
li Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına itiraz 
yazıları gönderdik, Danıştay’a da dava 
açtık. Danıştay, davayla ilgili olarak Baş-
bakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
savunma talep etti. Bu durum bütün 
çalışanlara yaşattığı ekonomik kayıpla-
rın yanı sıra, çalışma düzenini bozacak 
suistimalleri de bünyesinde taşıyan bir 
uygulama olduğu için örgütlenmeden 
gelen bütün gücümüzü belli bir takvim 
içerisinde hayata geçireceğiz. 

�00.000 broşür ve afiş çalışmamızla 
kayıplarımızı ve taleplerimizi ifade et-
tik.

Çalışanlara yapılan haksızlığı bir kez 
daha haykırmak üzere İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri önünde 24 Nisan 2007 
tarihinde saat 11.00’de eylem yapıyo-
ruz. Üyelerimizi ve tüm eğitim çalışanla-
rını bekliyoruz.

24 Nisan’da 
Meydanlardayız
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Bilindiği gibi �007 yılında, 7 
bin 500 YTL’ye kadar olan 

ücretlerden % �5 oranında gelir 
vergisi alınmakta, 7 bin 500 YTL 
sonrasında bu oran % �0’ye çık-
maktadır. Bu durum, yılın seki-
zinici veya dokuzuncu ayından 
sonra 7 bin 500 YTL sınırını aşan 
hemen tüm eğitim çalışanlarının 
% �0 vergi dilimine girmelerine 
sebep olmaktadır. % �0 vergi 
ödemek ise, bir öğretmenin yıl 
boyunca aldığı maaş zammının 

fazlasıyla geri alınması anlamı-
na gelmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak Başbakan-
lığa ve Maliye Bakanlığı’na yap-
tığımız resmi başvurularda, % 
�5 oranının �007 boyunca sabit 
tutulmasını ve vergiye esas ge-
lir dilimi miktarının artırılmasını 
talep ettik.

Talep yazımızın tam metnini si-
temizden görebilirsiniz.

�� Şubat �007 tarihli yazımıza Maliye Bakan-
lığı Gelir İdaresi Gurup Başkanı Mehmet 

Akarslan imzasıyla verilen cevapta, ücret ve ver-
gi tanımlarıyla ilgili mevzuat hükümleri hatırla-
tılarak, ücretlerdeki artışa paralel olarak vergi 
dilimlerinin de yükseltildiğini, ancak ücretler 
üzerindeki vergi yükünün azaltılması yönünde 
çalışma yapıldığı bildirildi.

Bilindiği gibi �007 yılında, 7 bin 500 YTL’ye ka-
dar olan ücretlerden % �5 oranında gelir vergisi 
alınmakta, 7 bin 500 YTL sonrasında bu oran % 
�0’ye çıkmaktadır. Bu durum, yılın sekizinici veya 
dokuzuncu ayından sonra 7 bin 500 YTL sınırını 
aşan hemen tüm eğitim çalışanlarının % �0 vergi 
dilimine girmelerine sebep olmaktadır.

Vergi dilimine esas gelir 
rakamı artırılsın
Ücretlerden alınan gelir vergisi dilimine esas oranların 
�007 için sabit kalması ve % �5 oranının uygulandığı 
7.500 YTL’lik gelir dilimi miktarının artırılması talebiyle 
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı bünyesinde girişim 
başlattık.

Ücretlerden alınan gelir vergisi dili-
mine esas oranların 2007 için sabit 
kalması ve % 15 oranının uygulan-
dığı 7.500 YTL’lik gelir dilimi mik-
tarının artırılması talebiyle Maliye 
Bakanlığı’na yaptığımız başvuru-
ya verilen cevapta, “ücretler üze-
rindeki vergi yükünün azaltılması 
yönünde çalışmalara” başlandığı 
ve önerilerimizin bu kapsamda de-
ğerlendirileceği bildirildi.

Maliye Bakanlığı’nın 
cevabı ümit veriyor
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Eğitim-Bir-Sen olarak amacımız  yaptığımız her 
işi en iyi şekilde yapmak, sendikal hayata yeni 

bir bakış açısı getirmek, sendikacılık adına insanların 
zihnindeki olumsuz imajı silmek, çalışanların vermiş 
olduğu gücü sadece onların faydasına kullanmaktır. 
Bu nedenle sadece yaptığımız işe odaklandık. Çünkü 
şuna inanıyoruz ki bizim sorumlu olduğumuz, sorgu-
landığımız bizim yaptıklarımızdır. Bunu bültenlerimi-
ze, afişlerimize, sitemize hülasa bütün yayınlarımıza 
baktığınızda görebilirsiniz. Bu nedenle Dışımızdaki-
lerin ne yaptıkları ne ettikleri çokta bizi ilgilendirme-
di. Zaman zaman Bunun bir tek istisnası oldu.

Bir çoğunuzun malumu olduğu üzere Türk-Eğitim-
Sen diye bir sendika var. Her sıkıştığında, yapacak 
bir şeyi olmadığında, Eğitim-Bir-Sen’in büyüdüğü-
nü gördüğünde kıskançlık histerisi içerisinde, hiçbir 
zaman bir eğitimciye yakışmayacak bir üslupla site-
sinde, bülteninde son olarak da korsan bir şekilde 
isimlerini vermeye korkarak “Memur-Sen’in iç yüzü”.
diye bir paçavrayla sendikalarımıza ve konfederasyo-
numuza saldırmaktadır.

 “Üslub-u beyan ayniyle insan”dır. Deyip bu se-
viyenin değerlendirilmesini eğitimci arkadaşlara  bı-
rakmak mümkün; ancak “sinek küçük ama mide bu-
landırıyor” diyerek mecburen kısaca söylediklerine 
ve yaptıklarına değinmekte yarar var.

 Yukarıda ifade edildiği gibi “ne yapıyorsunuz?” so-
rusuna her cevap sıkıntısı çektiklerinde, sendikamıza 
saldırmayı bir kurtuluş yolu olarak gören bu güruh; 
aslında sataştığını sandığı her konu da, asla bir sivil 
toplum örgütü olmadıklarını da, tutarsızlıklarını da 
göstermiş oluyorlar.

NELER SÖYLÜYORLAR, NELER YAPIYORLAR?

1.Toplu görüşme süreciyle ilgili söyledikleri: 
Bütün kamu çalışanlarının malumu olduğu üzere 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendika Yasası grevsiz 
ve toplu sözleşmesiz olarak Memur-Sen’in yoğun 
muhalefetine rağmen �00� yılında Kamu-Sen’in 
desteğiyle ANASOL-M hükümeti tarafından çıkarıldı. 

Ve bu sendika �006 yılının Ağustos ayındaki toplu 
görüşme sürecine kadar da, toplu sözleşme ve grev 
talebini hiç gündemine almadı. Eğitim iş kolu da da-
hil, 8 iş kolunda yetkili olan bu konfederasyon, bu 
sene ki görüşmeler sürecinde, görüşmeleri sabote 
edebilmek için, çalışanların haklarının korunup iyi-
leştirilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi adına 
hiçbir talepte bulunmadan; ya “toplu sözleşme ve 
grev hakkı” ya da  “seçime kadar eylem” diyerek 
görüşmelerde bütün taleplerinin önünü kesti. Bu ifa-
de biçiminin kendisi bile sendikal literatürü bitiren, 
siyasal bağlantının zorladığı bir söylemdir. Bu ifade 
biçimi, bir sendikanın bir siyasal parti tarafından 
güdülmesinin acı sonucudur. Sendikalar, “hakkımı 
alana kadar eylem” söylemini kullanırlar. Bunların 
bu şekilde ortaya çıkmasının tek bir sebebi vardır: 
Kendilerini kuran, büyüten, yöneten siyasal iradenin, 
ortaya koyamadığı muhalefeti, çalışanlar adına oluş-
turulan bu gruba havale etmesidir. Sendikacılığın bu 
şekilde bir siyasi partinin isteği doğrultusunda kulla-
nılması çalışanlar adına örgütlenmeyle elde edilecek 
kazanımları bitirmiş ve �006 toplu görüşmelerinin 
çalışanlar adına fiyaskoyla sonuçlanmasına sebep 
olmuştur. Memur sendikalarının en büyükleri eğitim 
iş kolu sendikalarıdır. Eğitim iş kolunun yetkili sendi-
kasınınsa bu süreçle ilgili hiçbir talebiyle hiçbir yerde 
karşılaşılmamıştır Bunu örtmek için de mezkur grup, 
her zaman ki yönteme baş vurmuş; sağa sola çamur 
atmaya başlamıştır. 

2.Demokratikleşme ve temel insan haklarıyla 
ilgili söyledikleri: Eğitim-Bir-Sen olarak temel insan 
hakları ve demokratikleşme ile ilgili olarak dile getir-
diğimiz hiçbir düşünce ve görüşümüzden bu güne 
kadar bir pişmanlık duymadık. Ve bu gibi görüşlerin 
ülkemizin birlik ve bütünlüğü için elzem olduğuna 
inandığımızdan bunları her platformda dile getirme-
ye de devam edeceğiz. Her türlü ırkçılığın, bölücülük 
olduğuna inanıyoruz. Bu ister Türk ırkçılığı olsun, is-
ter Kürt ırkçılığı olsun fark etmez. Her ikisi de kökü 
dışarıda bölücü hareketlerdir. Bin yıldır birlikte yaşa-

HAYALLERİ BİLE 
YAPTIKLARIMIZA 

YETİŞEMEYECEKTİR
Erol Battal
Genel Teşkilatlanma Sekreteri
erolbattal@egitimbirsen.org.tr
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mış insanları birbirinden ayırmaya yönelik, her türlü 
akımın  ve çalışmanın karşısında olduk. Bu ülkede 
yaşayan dini, dili ne olursa olsun; temel insan hakla-
rının herkes için korunması gerektiğine inandık. Ve 
bu doğrultu da görüşler oluşturup çalışmalar yaptık. 
Ancak demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı sadece 
kendisi için kutsal sayan, donmuş beyinler, bizim bu 
anlayışımızı bir türlü kavrayamadılar ve bunun üze-
rinden kampanyalar yürüttüler. Bu bizi, hiçbir zaman 
doğru bildiğimiz yoldan ayıramadı ayıramayacaktır 
da. Çünkü biz bu ülkenin birlik ve beraberlik içerisin-
de daha mutlu ve daha müreffeh olacağına inanıyo-
ruz.

3.Örgüt içi demokrasi anlayışımızı  kavraya-
bilmelerini hiç beklemedik: Memur-Sen’in kuruluş 
amaçlarının başında; ülkede demokrasiyi ve insan 
haklarına saygıyı hakim kılmak; bunlara tecavüz sayı-
labilecek bütün girişimlerin  karşısında olmak vardır. 
Bu anlayışımızı ülke yönetimi için dile getirdiğimiz 
gibi örgüt içi yapılanmamızda da hassasiyetle uygu-
ladık. Yönetimlerimizin tamamında üyelerin iradeleri 
hakim oldu. Bir ilçe yönetimimizin üyelerimizin ta-
lepleri doğrultusunda seçimle değiştirilmesini bile, 
kendi töre anlayışları içerisinde algılamaktan aciz 
oldukları için; sitelerinde bültenlerinde polemik ko-
nusu haline getirebildiler. Kendi Genel Başkanlarını 
bile (Resul Akay) siyasal bir parti karşısında korumayı 
becerememiş bir anlayışın, üye  iradesinin hakimiye-
tini yansıtan hassasiyeti anlayabilmesi, doğru okuya-
bilmesi zaten beklenemez. Bizler ne pahasına olursa 
olsun örgüt içi demokrasiyi üye iradesini sürekli teş-
kilatımızda hakim kılacağız.

4.Çetelere geçit vermedik, vermeyeceğiz: Ör-
gütlenme felsefelerini antidemokratik zeminler üze-
rine oturtmuş olan yapılanmalardan, sivil çıkışlar ya 
da sivil duruşlara saygı beklemek mümkün değildir. 
�8 şubat sürecinin kendilerini “çete” diye ifade eden 
sözde sivil toplum kuruluşlarının türevleri ve sadece 
sahiplerinin sesi olan örgütlerin; sendikamızın insan 
haklarıyla ilgili düşüncelerini merd- i kıpti sirkatin 
söyler misali eleştirmesi şaşırtıcı değildir. Bu anlayı-
şı, ev sahipliği yaptıkları “Ulusal Birlik” adı altında bir 
araya gelen 4�  örgütle, ülkeyi germeye, kaos ortamı 
oluştumayı, meclis iradesini hakim güçlere devret-
meyi hedefleyen taleplerle ortaya çıkmasını da bu 
bağlamda değerlendirmek gerekir. Boylarını aşan 
bu girişimin, altında kalan bu güruh, kendilerini bu 
olayda inkar etmiş olsalar da, insan haklarının, de-
mokrasinin, sivilleşmenin söz konusu olduğu her 
durumda, zihniyetlerini ortaya koymaktan geri dur-
mamaktadırlar. Nokta Dergisi’nde yayınlanan bir ge-
neralin darbe günlükleri okunduğunda, bu tür yapı-
lanmaların mahiyeti ve yaptıklarının amacı daha net 

bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yukarıda anılan çirkin 
oluşumun 3 günde dağılmasının tek nedeni Memur-
Sen’in bu ülkede artık belirleyici bir güç olmasıdır. Ve 
“niçin Memur-Sen ve bağlı sendikalara saldırıyorlar?” 
sorusunun da cevabı buradadır.

5.Siyasal bir partiyle ilişkilerle ilgili söyledikle-
ri: Bir sivil toplum örgütünün kendi dinamikleri dışın-
da, var olmak için payandalar edinmesi sivillik adına 
bir lekedir. Bunu kurulduğumuz ilk günden beri böy-
le bildik böyle belledik. Eğitim-Bir-Sen �99� yılında 
�4 eğitimci tarafından kurulmuş bu güne kadar da 
sadece kendi varoluş dinamiğini hakim kılmak adına 
oldukça zor dönemler yaşamış olmasına rağmen var-
lığını büyüyerek devam ettirmiştir. Bu gün biri hariç 
bütün sendikaları; aynı gün, aynı büroda, virgülüne 
kadar aynı tüzükle, aynı siyasal iradenin eliyle kurul-
muş olan bir konfederasyonun kendi kirlerini gizle-
mek için Eğitim-Bir-Sen’i kendisinden tam �0 yıl son-
ra kurulmuş bir partiyle ilintilendirmeye çalışması; 
ancak komiklik olarak değerlendirilebilir. Eğitim-Bir-
Sen’e böyle bir eleştiri getiren bu yapı, diğer taraftan 
“dayanın arkadaşlar bizim parti iktidara gelecek, sizle-
ri yüksek mevkilere taşıyacağız, bizden ayrılanlardan 
da hesap soracağız “ demekten de utanmamaktadır. 
Ve sadece bunlar değil, bizim dedikleri parti de aynı 
söylemi kullanmaktadır. Bu partinin Isparta il Başka-
nı, �� Mart �007 tarihli yerel bir gazetedeki açıklama-
sında; bu konunun en çarpıcı, en içerisinde tezatları 
olan konuşmasında, hükümeti, Eğitim-Bir-Sen’li kad-
rolaşmayla suçlarken “Bekleyin arkadaşlar partimizin 
güneşi doğunca, size gün doğacak, sizleri dilediğiniz 
yerlere taşıyacağız” demekten geri durmamaktadır. 

6.Eğitim-Bir-Sen’in büyümesiyle ilgili söyle-
dikleri: Sendikamızın büyümesini bir türlü hazme-
demeyen bu güruh yine kendi mantıklarının işlediği 
düzeye uygın olarak büyümemize nedenler ileri sür-
mektedir. Kişilerin hayalleri bile yapabilecekleriyle 
sınırlıdır. “Seni nasıl bilirim kendim gibi” hali. Evet 
Eğitim-Bir-Sen’in büyümesini ancak kendilerine ba-
karak algılayabiliyorlar. Ve sadece kendi yapılarını 
izah edebiliyorlar.Evet ülkem adına, insanım adına, 
geleceğimiz adına sevinçle gururla söylüyoruz Eği-
tim-Bir-Sen büyüyor. Büyümesine de devam ede-
cektir. Ama bu büyüme Eğitim-Bir-Sen’i oluşturan 
dinamikler üzerine devam etmektedir. Örgüt ağımız 
genişledikçe, teşkilatlarımız güçlendikçe büyümemiz 
devam edecektir. Bizim kısa vadedeki hedef üye sa-
yımız 350.000’dir. Bizim vizyonumuz ve misyonumuz 
bütün eğitim çalışanlarını aynı çatıda toplayacak 
mahiyettedir. Şu an Türkiye’nin her bir noktasında 
örgütlenmesini tamamlamış olan Eğitim-Bir-Sen, sa-
dece kendi dinamikleri üzerinde ve her şeye rağmen 
büyümeye devam edecektir. Malum zihniyet bunu 
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bir türlü algılayamasa da. 

7.Banka promosyonlarıyla ilgili söyledikleri: 
�003 yılından beri bütün platformlarda dile getir-
diğimiz; defalarca basın açıklamalarımızın konusu 
olmuş, geçen yıl 60.000 afiş eşliğinde �00.000’lerce 
imza toplanmış, toplu görüşme taleplerimiz içerisin-
de yer verilmiş, laf söyleyenlerin masayı terk ederek 
kaçtığı �006 Toplu Görüşmelerinde, Hükümetle, Me-
mur-Sen arasında imzalanan sosyal haklar sözleşme-
sinde verilmesi imza altına alınmış ve en sonunda da 
Genel Merkez Yönetimimizin �4 Kasım Öğretmenler 
Günü münasebetiyle Milli Eğitim Bakanı’nı ziyarette 
�7 maddelik isteklerimizden oluşan pakette yer veril-
miş ve aynı görüşmede de bütün bu ısrarla takibimiz 
sonucunda Bakan’ın “bir genelge yayınlayarak isteği-
nizi yerine getireceğim” deyip genelgeyi yayınlaması 
üzerine, paniğe kapılan malum sendika bu kazanıma 
kara çalmak için elinden geleni ardın koymamıştır. 
Lakin güneşi balçıkla sıvamaya kalkan her aklı evve-
lin yaşadığı hayal kırıklığını yaşamışlardır.

8.AB’la ilgili söyledikleri, yaptıkları: Ulusalcı 
reflekslerle Avrupa Birliği ile ilgili her türlü işleme; 
vatanı satmak, vatanı bölmek diye sloganlar atan 
Türk-Eğitim-Sen ortada 90.598 avro olunca, bütün 
bunları unutarak  AB’in istediği projeleri hazırlamak-
ta  ve bunları da bir övünme vesilesi yapabilmekte-
dir. Bunun için ayrıca yorum yazmak her halde abesle 
iştigaldir. Ama şu soru da insanın zihnine takılmıyor 
değil: Acaba ortada �90 bin avro olsa hangi temel 
görüşlerinden vazgeçerler?

9.İlksan’la ilgili söyledikleri, yaptıkları: On yıl-
lardır öğretmenlerin omuzlarında bir kambur gibi 
saplanıp onları sömüren, hep birilerinin rant kaynağı 
olan İlksan bütün gelirlerine rağmen yıllardır zarar et-
mekte ve sadece �005’te ettiği zarar 6 trilyonu bulan 
bu kurumun kapatılmasını ve hak sahiplerine hakkı-
nın ödenmesini bütün eğitim çalışanları istemesine 
rağmen, çalışanları temsil etmesi gereken sendika 
onların bu talepleri dışında onların yüzüne bizde ka-
patılmasını istiyoruz diyor; ancak kapatılmasına karar 
verecek olan İlksan kongrelerinde kapatılmasın diye 
oy kullanmaktadırlar. Sendikamızın yürüttüğü “Ar-
salarımız dağıtıldı, mağazalarımız kapatıldı, umutla-
rımız tüketildi, yeter artık, İlksan feshedilsin, hak sa-
hiplerine hakları ödensin” imza kampanyamıza karşı 
da gizli bir kampanya yürüterek İlksan’ın yine yemlik 
olarak kullanılmasını sağlamaya çalıştılar. Niçin mi? 
En son yıl bile zarar açıklayan İlksan yönetiminde 
kendi delegeleri olduğu için.

10.TOKİ ile işbirliği çerçevesinde şubeleri-
miz yaptığı konut edindirme çalışmalarıyla ilgili 
olarak söyledikleri yaptıkları: Türkiye’nin değişik 
yerlerinde şubelerimiz eğitim çalışanları adına çalış-

malar yürütmekte organizasyonlar yapmakta, çeşit-
li kurum, kuruluş ve kişileri bir araya getirmekte ve 
bunun sonucu olarak da üyelerimizin kendi imkanla-
rına uygun bir yuva sahibi olmaları sağlanmaktadır. 
Zor ve meşakkatli ve büyük bir organizasyon bece-
ri isteyen bir çaba olduğu içinde herkesin böyle bir 
çabaya girmeye cesaret etmesi ve böyle bir yükün 
altından kalkması mümkün değildir. Şubelerimizde 
arkadaşlarımız üyelerimiz adına bu çabayı başarıyla 
sonuçlandırdılar. Burada sorun olan ise, birkaç kuru-
mu kişiyi bir araya getirip burada böylesi bir projeyi 
hayata geçirip çalışanların övgüsüne , memnuniye-
tine neden olan bu çalışmayı tebrik etmek yerine, 
kıskançlık histerisi içerisinde bu çalışmalara kara çal-
maya çabalamaktır. Bu yöntem tarih boyunca bece-
riksiz, yeteneksiz gruhun yegane metodudur. Kervan 
yürüyor.

11.Sendikadan istifa edenlerle ilgili söyledik-
leri: Çalışanlar sendikalara üye olma özgürlüğüne 
sahip oldukları gibi, sendikaların üyeliğinden ayrılma 
hürriyetinin de sahibidirler. Çalışanlar bu özgürlükle-
rini üye olarak kullandıklarında iyi, sendikalarından 
istifa ettiklerinde ise…… işte bu cümlenin devamını 
mezkur sendikanın sitesinin forum bölümlerine bak-
tığınızda okuyabiliyorsunuz. O cümleleri, o sözleri 
burada ifade etmek emin olun yazının üslubunu kir-
letecektir. Yıllarca üyeniz olmuş, sizlere aidat yatırmış 
üyelerinize, çeşitli sebeplerle üyelikten ayrıldıkları 
için; ağzınıza geldiği gibi küfredeceksiniz, tehditler 
savuracaksınız. Sadece bu durum bile mezkur sen-
dikanın sendikacılık anlayışını sergilemesi açısından 
yeterli bir göstergedir.

12.Sendikadan istifa edenlerle ilgili yaptıkları: 
Sendikaların; usulüne uygun olarak istifa etmiş üye-
lerin, istifalarını kabul etmemek gibi bir hakkı yoktur. 
Ancak yukarıda ismi geçen sendika, kendilerinden 
istifa eden herkese ve kurumlarına istifalarınız kabul 
edilmedi diye yazılar göndermekte ve istifa işleme 
konulduğunda ilgilileri, alakasız bir yasa maddesiyle 
tehdit etmekte ve zorla çalışanların istifasını engel-
lemeye çalışmaktadırlar. Bu yöntem çalışanların ve 
okul yöneticilerinin büyük bir kısmı tarafından bi-
lindiği için dikkate alınmamakta ve tehdit mektup-
ları yırtılıp çöpe atılmaktadır; ancak bazı kurumlarda 
sendika yasası bilinmediği için bu yöntem bir aylığı-
na da olsa işe yaramakta ve zorla istifa engellenmiş 
olmaktadır. Bunu da kendilerine kar saymaktalar. Bu-
rada özellikle kurum yöneticilerinin 4688 sayılı yasa-
nın üyelik ve istifa ile ilgili �4/�5 ve �6. maddelerini 
bilmeleri gerekmektedir. Resmi işlemlerde bilme-
mek mazeret değildir. İdarecilerin bu bilmemezliğini 
birileri idarecileri suçlu durumuna düşürecek şekilde 
kullanmaktadır.
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Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezinden Genel Sekreter 
Halil Etyemez’in katıldığı toplantıda, sendikamı-

zın İLKSAN’la ilgili tutumu ve gerekçelerimiz hakkın-
da bilgi verildi.
Halil Etyemez’in TBMM Dilekçe Komisyonu üyelerine 
yaptığı değerlendirmede özetle şu görüşlere yer ve-
rildi: 
“Emekli sandığının olmadığı bir zaman da �943 yı-
lında kurulan İLKSAN işlevini tamamlamıştır. Yapılan 
araştırmalardan anlaşılıyor ki İlksan üyelerinin %80’i 
İlksan’a güvenmiyor. Geçmişte yaşanan yolsuzluklar 
ve bu günkü kötü yönetim eğitim çalışanlarının gö-
zünde İlksan’a güveni sarsmıştır. İlksan’ın geliri üye 
aidatlarının yatırıldığı bankalardan elde ettiği faiz ve 
kira gelirleridir. İlksan’ın her geçen gün açık verdiğini, 
zarar ettiğini, her yeni üyenin ilksan’ın açığını büyüt-
tüğünü son genel kurula sunulan faaliyet raporu ve 
denetleme kurulu raporlarında görmek mümkündür. 
İlksan’ın üyesi olarak faiz ile ayakta duran bir kurum 
istemiyoruz. Bugün üyelerden alınan aidat �0 YTL 
civarında, yıllık toplam olarak bakıldığında �5 yılda 

7000 YTL civarında miktar birikiyor. Emekli olduğun-
da ödenen miktar ise bunun altındadır. Yani ana para-
sını bile alamıyor üyeler. Bu durumda eğitim çalışanı 
bu  kuruma neden para yatırıyor? Üstelik de İlksan’a 
üyelik kanunla mecburi tutulmuştur.
Eğitim-Bir-Sen olarak kısa vadede İLKSAN üyeliğinin 
zorunlu olmaktan çıkarılmasını, yeni göreve başlayan 
öğretmenlerin de üye yapılmamasını, 5 yıl doldurma-
dan ayrılanların kesilen paralarının geriye ödenmesi-
ni istiyoruz.
Uzun vadede ise İlksan’ın feshedilmesini istiyoruz. 
Eğitim-Bir-Sen olarak İlksan’ın feshedilmesi ile ilgi-
li imza kampanyası düzenledik. Kapatılmasıyla ilgili 
olarak afis hazırlayarak okulların panolarına astık. 
Toplanan imzaları Milli Eğitim Bakanlığına sunaca-
ğız.
 Sendika olarak, İlksan üyelerinin haklarının 
bu günün gerçek değeri üzerinden ödenmesi kay-
dıyla mal varlığı tasfiye edilerek feshedilmesini isti-
yoruz.”

TBMM Dilekçe komisyonuna 
görüş bildirdik

TBMM Dilekçe 
Komisyonu, İLKSAN 
üyelerinden gelen 
dilekçeler üzerine, 
konu hakkında 
bilgi edinmek 
üzere eğitim 
sendikalarından 
temsilcileri Meclis’e 
davet etti.
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İrfan COŞKUN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
irfancoskun@egitimbirsen.org.tr

HASBİHAL

Değerli eğitim çalışanları,
Günümüzde örgütsel bir yapıya kavuşan eği-

tim çalışanları, kendilerini ilgilendiren her konuya 
daha sistemli, daha donanımlı yaklaşma fırsatı ya-
kalamışlardır. Sendika olarak eğitim sistemi ve eği-
tim çalışanlarının hak ve menfaatleri için yaptığımız 
örnek çalışmalar   vazgeçilmezliğimizin kanıtıdır.

Sorumluluk alanımıza giren sahalarda yol aldıkça 
daha güzel bir dünya, daha mutlu insanların yer al-
dığı toplumların oluşması ve daha mutlu ve verimli 
eğitim çalışanlarının var olması hedefine doğru 

adım adım yaklaşıyoruz. 

Biz, sendikacılığı amacına uygun yapacağız, politi-
kacı siyasetini insanımızın mutluluğu için üretecek, 
hizmetli okulun temizliğini benimseyerek yapacak, 
öğretmen dersini aşkla dolduracak ve taşlar yerine 
oturacak. Kendi sorumluluklarımızı unutup başka-
larının alanına girme kolaycılığına kaçmayacağız.  

Bir şey üretemeyenler, kendilerinden beklenen 
performansı gösteremeyenler, üyelerinin talepleri 
karşısında ezilenler,  sorumluluklarını başkalarına 
saldırmakla yerine getirdiklerini zannediyorlar. Üye 

olanların idealleriyle oynuyorlar, topu taca atıyorlar 
adeta. 

 Oysa eğitim çalışanlarının sendikalardan 
beklediği birbirleriyle kavga etmeleri değil, kronik-
leşmiş sorunlarına çare üretmek, eğitim sistemin-
deki arızalara parmak basmak, hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmektir. Üslubumuz, kavgadan 
yana değil, devamlı çözüm ve uzlaşıdan yana oldu, 
bundan sonra da böyle olacaktır. Çözümün tarafı 
olmaya devam edeceğiz.  

Eğitim-Bir-Sen olarak üyelerimizden aldığımız gücü 
etkin kılmaya, eğitim çalışanlarının menfaatine kul-
lanmaya her zaman özen gösterdik, bu tutumu-
muzu hiçbir zaman değiştirmedik, değiştirmeyi de 
düşünmedik. 

Sendikamıza üye yaparken gönüllülüğü esas aldık. 
Bu güne kadar yetkiyi elinde bulunduran sendika-
ların eğitim çalışanlarının haklarını toplu görüşme 
masalarında yeterince savunamadıklarına sevin-
medik. Çalışanların lehine olacak her gayreti alkış-
lamayı, onların aleyhine olacak her düzenlemeye 
karşı çıkmayı görev bildik. İster siyasi parti olsun, 
ister sendika olsun, isterse hükümet olsun, bu dü-
şünceden ayrılmadık.

Her çalışmayı eksiksiz yaptık, en iyisini yaptık, bun-
dan daha iyisi olmaz da demek istemiyoruz. Sami-
mi olarak görüş ve önerilere açık olduk. Daha iyiye 
giden yoldaki eleştirileri hep sevdik. Bunlardan ya-
rarlandık, yararlanma gayreti içinde olduk.

Bu ilkeli duruşumuza rağmen zaman zaman bizi 
kavgaya çekmeye çalışan, sürekli karalamaya çalı-
şarak eğitim çalışanlarını oyalayan anlayışlara rağ-
bet etmedik. Başkalarına çamur atmayı sendikacılık 

olarak görmedik. Sizlerin de böyle anlayışlara pirim 
vermediğinizin, vermeyeceğinizin bilincindeyiz.  

 Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen �7. Milli Eği-
tim Şûrasına katkı sağlamak amacıyla, şûra öncesi 
Ankara’da   yirmi dört akademisyenin (Profosor ve 
Doçent) katıldığı bir eğitim sempozyumu düzenle-
dik. Tam bir bilgi şölenine dönüşen sempozyumda 
sunulan bildirileri kitap haline getirip sizlerin hiz-
metine sunduk.

�7. Milli Eğitim Şûrasına görüş ve önerilerimizden 
oluşan raporu basılı olarak şûra üyelerine dağıttık. 
Şûra komisyonlarında ve genel kurulunda sendika-
mızın görüş ve önerilerini yüksek sesle dile getirdik. 
Katsayı adaletsizliğinin kaldırılması yönünde komis-
yonlarda ve genel kurulda  gücümüzü hissettirdik.

Maaş promosyonlarının çalışanlara verilmesi ge-
rektiğini her platformda dile getirdik. Bakanlığın bir 
genelgeyle promosyon meselesini çözmesini mü-
cadelemizle  sağladık.  

 Öğretmen hatıralarını eser haline getirmek için 
hatıra yarışmasının ikincisini düzenledik. Bu yıl 
“unutamadığım öğretmenim” sloganıyla yola çık-
tık. Üyemiz olsun ya da olmasın ayrım gözetmedik. 
İl birincilerini “Yüreğimdeki Resimler” adlı kitapta 
topladık.

Altı yüz sayfadan oluşan bu kitap aynı zamanda 
öğretmenlik mesleğinde yaşanan sıkıntıların ve gü-
zelliklerin objektif bir sunumudur. Bu eserde öğret-
men var, öğretmenin sorunları var, öğretmenlik var. 
Birinci baskıda �5 000 (on beş bin) adet ücretsiz da-
ğıttık. Kültür hayatımıza kıymeti ölçülemeyecek bir 
eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık.

Film yapımcılarına çağrıda bulunduk. Öğretmeni 
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ve öğretmenliği anlatan en güzel senaryonun bu 
eserler olduğunu belirttik. Ümidimiz, duyarlı bir 
yapımcı tarafından bu çalışmaların film yapılarak 
daha geniş bir kitleye ulaşacağıdır. Bu eseri mutla-
ka okuyun ve okutun.

 Genel Merkez ve şubelerimizde konferans, panel 
vb. faaliyetler kesintisiz devam ediyor. Eğitim sis-
teminin arızalarına çözüm önerilerimizi projelen-
dirmek için bir akademik grup desteğinde çalışma 
başlattık. İnşallah yakın bir zamanda sonuçlandı-
rıp, kitap haline getirerek sizlerle paylaşacağız.

Bütün illerde sendika yöneticilerimize yönelik eği-
tim toplantıları düzenledik. Bu eğitim faaliyetleri 
iş yeri temsilcileri ve üyelerimizi de kapsayacak 
şekilde devam etmektedir.   Eğitim çalışan-
larının büyük bir bölümünü oluşturan bayanların 
sendikal faaliyetlere daha aktif katılmaları ve kendi 
sorunlarını dile getirerek çözüm aranmasına ze-
min hazırladık. Şube kadın komisyonları �. istişare 
toplantısını Ankara’da gerçekleştirdik.

Eğitim çalışanları sendikası olarak kitaba ve kü-
tüphaneye ilgisiz kalamazdık. Bu düşünceden ha-
reketle bir mum yakmak istedik. 8� ilde, 8� okula, 

8� kütüphane sloganıyla yola çıktık. Hedefimiz her 
ilde ihtiyacı olan en az bir okulda kütüphane kur-
mak. Bu vesileyle kamuoyunun dikkatini kitaba ve 
kütüphaneye çekerek duyarlı kişi, kurum ve kuru-
luşları harekete geçirmek, kitapsız çocuk, kütüp-
hanesiz okul kalmamasını sağlamayı amaçladık. 
Tüm eğitim çalışanlarının bu konuya gerekli ilgiyi 
göstereceklerine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar;

Daha güzel çalışmalar için “ben varım” “ben de 
olmalıyım” diyebilmemiz gerekir. Unutmayınız ki, 
siz yoksanız bir şey eksik. Güzel çalışmalara siz de 
katkı sağlayın, siz de katılın. Üye olarak, üye bula-
rak, görüş ve projelerinizi bizimle paylaşarak. Bu 
anlayışla her yeni üye, yeni bir güç, yeni bir proje 
demektir. 

Değerli düşünceleriniz, fikirleriniz, projeleriniz bi-
zimle hayat bulsun. Hem siz mutlu olun, hem eği-
tim çalışanları, hem de ülke insanı.

Türkiye, daha katedilecek yol-
lar bulunmasına rağmen de-

mokratikleşme yolunda önemli 
adımlar atmaktadır. Ancak son 
dönemde bazı STK görünüm-
lü artniyetli guruplar, sözde 
“ulusal birlikçiler”, süreci tersi-
ne çevirmeye çalışmaktadırlar. 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
camiası, bu marjinal gurupların 
provakatif hareketlerine karşı 
tüm teşkilatıyla ve yüzbinlerce üyesiyle uyanık ve 
ayaktadır. 

Demokratikleşmeye katkı ve sivil toplumun de-
mokrasiye sahip çıkma bilincini pekiştirme ama-
cıyla Diyarbakır, Gümüşhane, Tokat, İstanbul-I, 
Bursa, Isparta, Antalya, Elazığ, Trabzon gibi birçok 
ilde Şube Başkanlıklarının düzenlediği ve Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı oldu-
ğu “Demokratikleşme ve Sivil Toplum” konferans-
ları, düzenlendiği her ilde büyük ilgi görüyor.

Gündoğdu, Diyarbakır’da ver-
diği konferansta, bazı marjinal 
kesimlerle demokratik süreçlere 
kapalı kimi kurumların Cumhur-
başkanlığı seçimleri öncesi yeni 
bir oyun içine girdiklerini, ancak 
demokrasi kültürünün yerleşmiş 
olması sebebiyle bu tür antide-
mokratik ayak oyunlarının asla 
sonuç vermeyeceğini söyledi.

 “YÖK’ün �� üyesinin; 7’si hükü-
met, 7’si Cumhurbaşkanı ve 7’si de üniversiteler 
arası kurul tarafından atanıyordu. Şimdi hazırla-
dıkları raporda üniversiteler arası kurulunun kon-
tenjanının ��’e çıkarılmasını istiyorlarmış. Şimdi-
ye kadar neden böyle bir öneri getirmediler de, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru böyle bir 
öneriyle geldiler. Acaba Çankaya’ya kendilerine 
benzemeyen birinin çıkacağının kokusunu mu 
aldılar?” 

“Demokratikleşme ve Sivil 
Toplum” konferansları

Eğitim-Bir-Sen, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gerilim oluşturma 
ve antidemokratik oluşumlara davetiye çıkarma çabası içindeki kişi ve 
guruplara karşı “Demokrasi ve Sivil Toplum” konulu seri konferanslar 
organize ediyor.



�0 EĞİTİM-BİR-SEN / SAYI 36

Sendikaların çalışmalarına bakıldığında, sa-
dece İlk ve Orta Öğretimin esas alındığını; 

Yüksek Öğretimin, hem eğitim-öğretim, hem de 
çalışanlar olarak dışarıda tutulduğu görülür.

Eğitim-Bir-Sen ise, daima üniversite çalışanları-
nı da Milli Eğitim ve Kredi Yurtlar Kurumu çalışan-
larını da bir bütün olarak görmüş, ve her kurum 
çalışanlarının sorun ve taleplerinin seslendiricisi 
olmuştur.

Eğitim önemlidir di-
yorsak, daha iyi şartlar-
da özgürce yaşamak 
arzu ediyorsak, daha 
hoşgörülü bir toplum 
oluşmasının mücade-
lesi verilecekse, yapı-
lanlar sadece sözde 
kalmasın istiyorsak, 
bir şeyler yapmamız 
ve taşın altına elimizi 
koymamız gerekiyor-
sa; yeni öneriler sun-
mak, yeni çözüm yol-
ları araştırmak, yeni 
çareler arayıp bulmak 
zorundayız.

Eğitim-Bir-Sen olarak 
Yüksek Öğretim Kuru-
mu olan üniversitelerde çalışanların, acil çözüm 
bekleyen belli başlı sorunlarını -işiten kulaklar 
için- bir kez daha dile getiriyoruz. 

1 – MEB uygulamasında olduğu gibi maaş karşı-
lığı alınan banka promosyonları çalışanlara dağı-
tılmalıdır.

2 – Döner Sermayeden tüm personelin fayda-
lanması sağlanmalıdır. (Bazı üniversiteler bu  da-
ğılımı yapmaktadır. YÖK, bu iyileştirmenin tüm 
üniversitelerde gerçekleşmesine öncülük etme-
lidir.)

3 – İdari personelin giyim istihkaklarının zama-
nında  şartnameye uygun olarak ödenmesi veya 
kupon verilerek çalışanların her hangi bir firma-
dan alış veriş yapmaları sağlanmalıdır.

4 – İdari personelin kullanabileceği sosyal me-
kanlar oluşturulmalıdır.

5 – Üniversite Rektörlerinin seçiminde sadece 
akademisyenlere değil, Müdür, Daire Başkanı, 

Fakülte ve Yüksekokul 
Sekreteri gibi idari per-
sonele de oy kullanma  
hakkı verilmelidir.

6 – İldeki diğer kamu ve 
özel kurumların sosyal 
tesislerinden üniversite 
çalışanlarının da yarar-
landırılması için rektör-
lüklerle il özel idaresi ve 
valilikler arasında muta-
bakat sağlanmalıdır.

7 – Akademik Personelin 
yükselme ve atamalarda 
önlerindeki engellerin 
kaldırılması için akade-
mik çalışma başlatılma-
lıdır.

8 – YÖK tarafından tüm 
üniversitelerdeki sendika temsilcilerinin katıla-
cağı bir bilgilendirme semineri düzenlenmeli ve 
bu seminerde üniversite çalışanlarının sorunları 
ortak bir payda da birleştirilerek çözüme giden 
yollar açılmalıdır.

“İnsanı ilgilendiren herşey bizi ilgilendiriyor. Bu 
bağlamda çözüm üreterek, tavır alarak daha iyi 
şartlarda daha özgürce, daha çok kendisini aşa-
bilen daha höşgörülü bireylerin yaşadığı bir ülke 
olmanın mücadelesine katkımız artarak devam 
edecektir.”

ÜNİVERSİTE 
ÇALIŞANLARININ SESİNİ 
DUYAN YOK MU!?
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Mehmet Hanefi IŞIK

İstanbul 4. Şube

Teşkilatlanma Sekreteri

Sultanbeyli / İstanbul

Hizmetlilerin sorunları ne zaman sona erecek. İs-
tekleri ne zaman yerine getirilecek. Ne zaman özlük 
haklarımız düzeltilecek? Bunları bilmek istiyoruz.
Biz hizmetliler çok şey istemiyoruz. Her zaman ka-
derimize boyun eğip susuyoruz. 
Başkaları tarafından rencide 
edilmek istemiyoruz. Üvey evlat 
muamelesi görmekten usandık. 
Hiç kimse sormuyor. Bunlar ne 
yer, ne içer, nasıl geçinir. Kira-
larını nasıl öderler,  çocuklarını 
nasıl, hangi şartlar altında oku-
turlar diye soran hiçbir zaman 
olmayacak mı?
Ben onlar adına ve kendim de 
dahil olmak üzere, bu sorunlara 
değinmek istiyorum.
Hani derler “Bir dokun bin ah 
işit”. Ben de bir dokundum belki 
yüz binlerce ah işittim. Sabahın 
altısında kalkar, okulun kapısı-
nı açar, öğretmenler gelmeden 
hazırlıklarını yapar ve okulu 
eğitime hazır hale getirir. Öğlen 
paydosu yok, yemek yemek-
ten bile mahrum bir vaziyette 
akşam geç vakitlere kadar, on iki, on üç saat dur-
madan çalışır çabalar, sonra da evine gider. Sosyal 
hayattan uzak bir yaşantı sürmekteyiz. Eşimiz ve 
çocuklarımızla doğru dürüst oturup hoş sohbet 
edemediğimiz gibi, çocuklarımıza da ayıracak za-
man bulamıyoruz. 
Öyle zamanlar olur ki, biz hizmetliler, angarya işler-
de bile çalıştırılmak zorunda kalıyoruz. Bu angarya 
işleri yapmadığımız takdirde, idare tarafından so-
ruşturmaya tabi tutuluruz korkusuyla verilen göre-
vi de, eli mahkum, yapmak zorunda kalıyoruz.
Biz hizmetlilerin istediği sadece ve sadece özlük 
haklarımızın düzeltilerek, gerçek haklarımızın tara-
fımıza verilmesini istiyoruz. Senede bir kere vermiş 

olduğunuz giyim yardımı, o da ceviz kabuğunu 
doldurmuyor. 
Giyim almaya gittiğimiz mağazalar nerde modası 
geçmiş mallar varsa onları bize reva görüyorlar. Bu 
adil değildir. Çünkü bir takım elbisenin fiyatı, verilen 
ücreti karşılamıyor. Almış olduğumuz giyecek yar-
dımının değerinin verilmesini istiyoruz. Mademki 
statümüz memur kadrosudur, sekiz saatin dışında 
çalışmış olduğumuz haklarımızın, bize mesai saati 
olarak ödenmesini istiyoruz.

Her sene eğitime yapılan yardım-
dan bizlerin de yararlandırılmasını 
istiyoruz. Bizlere de, öğretmenlere 
verilen ek ders ücreti gibi ücret ve-
rilmesini istiyoruz.
Lise mezunu hizmetliler olarak, 
okulun memurluk işlerini de yap-
maktayız. Bizlere, sınavsız memur 
kadrosunun,  verilmesini istiyoruz. 
Bu bizim hakkımızdır, bunu bizlere 
çok görmemenizi diliyoruz. 
Okulun tamir ve bakım işlerinde 
çalışmak istemiyoruz. Angarya işle-
re koşmaktan yıpratılıyoruz. Çalış-
ma şevkimiz kırıldığı gibi, işlerimiz-
de de verimli olmak için çaba sarf 
ediyoruz. Gelin görün ki, bunun 
yanında, bu kadar çabaya rağmen, 
idare tarafından ne bir takdir ne de 
bir teşekkürle bile ödüllendirilmi-
yoruz.

Öyle arkadaşlarımız var ki, okulun bodrum katla-
rında, sağlık koşullarından yoksun, kalorifer daire-
lerinde oturmaktadır. Bununla birlikte idare tarafın-
dan ikide bir bak kiralar şu kadar pahalı ona göre 
çalış ha yoksa… sonunun ne olacağını sen düşün 
der gibi, töhmet altında bırakılarak, her türlü hak-
sızlık reva görülüyor.
Üvey evlat muamelesi görmekten yorulduk. Artık 
açlığa, sefalete sürüklenmek istemiyoruz.
İnsanca yaşamak için, özlük haklarımızın bir an 
önce düzeltilerek, bu haklarımızın bize verilmesini 
istiyoruz.
Hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığının sesimizi duy-
masını istiyoruz, adil bir çözüm bekliyoruz.

HİZMETLİLERİN 
MAĞDURİYETİ NE ZAMAN 
SONA ERECEK!
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Adıyaman’da muhteşem şiir şöleni 

Adıyaman Şubemiz tarafından “Hoş Geldin 
Şiir” başlığıyla düzenlenen şiir gecesine Adı-

yamanlı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Hisar Düğün Salonunda Türkiye’nin çeşitli ille-
rinden �0 şairin katılımı ile gerçekleştirilen şölenin 
açılışında bir konuşma yapan şube başkanı Gaffari 
İzci, kurucu genel başkanımız Akif İnan’ın da bir şair 
olduğunu hatırlatarak Adıyaman Şubesi olarak böy-
le görkemli bir şiir şöleni düzenlemekten mutluluk 
duyduğunu belirtti. programda Genel Merkez adı-
na Şaban Abak da bir konuşma yaparak, Adıyaman 
Şubesini ve programın düzenlenmesinde emeği ge-
çenleri kutladı.

Şölene Bülent Sönmez, Ferhat Kalender, İrfan 
Coşkun, Mehmet Atilla Maraş, Mehmet Kurdoğlu, 
Mustafa Karaosmanoğlu, Müştehir Karakaya, Şaban 
Abak, Sefer Akgül ve Ramazan Eken katıldılar.

 Öte yandan Adıyaman Şubesinin 4. Futbol Turnu-
vası Karahanlar Halı Sahasında 45 futbol takımının 
katılımıyla start aldı. Turnuvaya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Abdulgafur Büyükfırat’ın vuruşu ile başlandı. 

Yine Adıyaman Şubesi, Genel Teşkilatlanma Sek-
reteri Erol Battal’ın katılımıyla iş yeri temsilcilerimize 
yönelik bir günlük eğitim semineri gerçekleştirdi.

ADIYAMAN

AKSARAY
Aksaray Bülteni çıktı

Aksaray şubemizin bülteni yayına başladı. Eğitim-
Bir-Sen Aksaray şubesi tarafından üç aylık peri-

yodlarla yayımlanacak olan haber bülteni, ilk sayısın-
da sendikamızın kurucusunu, temel ilkelerini, Genel 
Merkez ve Aksaray Şube yöneticilerini de tanıtıyor.

Bültenin Aksaray ve merkez ve 
bağlı ilçelerdeki tüm okullara 
ücretsiz dağıttıklarını bildiren 
şube başkanı Yasin Şimşek, he-
nüz okuluna bülten gelmemiş 
olan temsilcilerimizin, şube bi-
namızdan yahut ilçe temsilci-
liklerimizden Aksaray Bülteni’ni 
temin edebileceklerini söyledi.

AMASYA

Amasya’da protokol ziyaretleri 

Amasya Şubemiz tarafından Halk Eğitim Merkezi 
salonunda tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun 

sunduğu “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” konulu 
konferans düzenlendi.

Konferansta Sendikamızın �5. yıldönümü münase-
betiyle düzenlemiş olduğu “Unutamadığım Öğret-
menim” konulu öğretmenlik hatıraları yarışmasına 
Amasya’dan katılan öğretmen arkadaşlarımıza hedi-
yeleri takdim edildi.

Amasya Eğitim-Bir-Sen şube yönetimi ve Memur-Sen 
Amasya yönetimi, şehirde bir dizi ziyaret gerçekleştir-
diler.

ADANA

TMSF Başkanı Adana şubemizi 
ziyaret etti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ah-
met Ertürk, Ak Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi 

ve beraberindeki heyetle Adana Şubemizi ve Memur-
Sen İl Temsilciliği’ni ziyaret etti.
Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demirci, Eğitim-Bir-
Sen Şube Başkanı Mehmet Pala, Bem-Bir-Sen Genel 
Eğitim Sekreteri Recai Karslı, Bem-Bir-Sen Şube Baş-
kanı Mehmet Ünüvar ve Memur-Sen’e bağlı diğer 
sendikaların şube başkanları ve yönetim kurulu üye-
lerinin karşıladığı Ertürk ve Kirişçi, sendikalarımızın 
çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Demokratikleşme ve 
sivil toplum örgüt-
leri konusunun ko-
nuşulduğu ziyarette 
TMSF Başkanı Ertürk, 
Türkiye’nin alacak-
larının peşinde koş-
tuklarını bu konuda 
kendilerinin en bü-
yük desteğinin Hükümet ve STK’lar olduğunu belirte-
rek, STK’ların millet adına denetim yapan kuruluşlar 
olduğunu söyledi.
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Şube Başkanımız Şahin Gümüş başkanlığındaki Me-
mur-Sen heyeti, Sanayi Ticaret Odası başkanı Muam-
mer Gedik’i ve Ziraat Odası Başkanlığına yeni seçilen 
Mehmet Baş’ı makamlarında ziyaret ederek sendikal 
çalışmalarımız hakkında bilgi verdiler.

Amasya şube yönetimi eski Spor bakanlarından 
Amasya Belediye Başkanı İsmet Özarslan’ı da maka-
mında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ziyarette 
üniversite öğrencilerine belediye tarafından verilen 
burs ve belediye çalışmaları hakkında Başkan İsmet 
Özarslan açıklamalar yaptı.

ANKARA - 1

Ankara’da konferans ve aşure ikramı

Sendikamızın Ankara I No’lu şube başkanı ve Me-
mur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır, Genel 

Merkez toplantı salonunda düzenlenen konferansı 
takdim konuşmasında sendikal mücadelenin alanının 
geniş olması gerektiğine dikkat çekti.
Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikramının da yapıldı-
ğı konferans öncesi bir konuşma yapan Mustafa Kır, 
güdülen toplum olmaktan çıkıp yöneten toplum ol-
mamız gerektiğini, bunun için de örgütlenmenin şart 
olduğunu söyledi.
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalarımı-
zın Ankara Şube başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle 
işyeri ve ilçe temsilcilerimizin de katıldıkları konfe-
ransta, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı 
araştırmacı yazar  Yahya Düzenli konuk oldu. Yahya 
Düzenli, “Kimlik ve Temsil, Aidiyet ve Mensubiyet” 
konulu konferansında, örgütlü toplumların mükelle-
fiyetlerine işaretle, nasıl bir mensubiyet ve aidiyet ser-
gilemesi gerektiği hususlarına değindi.

Ankara’da Filistin Meşalesi     

Mescidi Aksa’yı gördüm düşümde
Götür Müslüman’a selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa!
Kucaklasın beni İslam diyordu.

M. Âkif İNAN  
Ankara Şubelerimiz tarafından İsrail’in Mescid-i 
Aksa’nın çevresi ve altında yaptığı kazı çalışmalarını 
protesto etmek için, İsrail Büyükelçiliğinin önünde 
kitlesel basın açıklaması yapıldı. Şube başkanları-

mız Mustafa Kır, Mehmet Alıcı ve yönetim kurulu 
üyeleriyle, ilçe başkanlarımızın hazır bulunduğu ve 
Ankara’daki üyelerimizin büyük ilgi gösterdiği basın 
açıklamasında Dünya Müslümanlarını eyleme çağı-
ran “Sürekli Eylem Meşalesi” yakıldı. 

Aydın’da konferans ve seminer

Aydın şubemizde ilçe yönetim kurulları ve merkez 
ilçe işyeri temsilcileri ile yapılan toplantılara Ge-

nel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal ile Genel Basın 
Yayın Sekreteri Şaban Abak katıldılar. Şube Başkanı 
Mehmet Şirinkaya ve Memur-Sen Aydın il başkanı Sü-
leyman Gökçen’in organize ettiği toplantıların ilkinde 
Genel Yönetim Kurulu üyeleri Battal ve Erol, sendikal 
çalışmalarda katip edilecek yöntem ve prensiplerle 
ilgili bir seminer verdiler. Sendikamızın Aydın’da son 
dönemde hızla büyümekte oluşu, üye sayısının ve 
işyeri temsilcisi sayısının artışına bağlı olarak yapılan 
seminer çalışmasında, benzer toplantıların ilçelerde 
de tekrarlanması kararlaştırıldı.
Daha sonra Şaban Abak, Aydın şubemizin lokalinde 
“İslam Birliğine Giden Yolda Türkiye ve Aydınlarımız” 
konulu bir konferans verdi.

AYDIN

ANKARA - 2

Ankara’da metropol ilçeler hareketli

Ankara II No’lu Şube bölgesindeki üç metropol il-
çede işyeri temsilcileriyle yemekli toplantılar dü-

zenlendi.
Şube Başkanı Mehmet Alıcı ve yönetim kurulu, Altın-
dağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerindeki işyeri tem-
silcilerimizle ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek, ilçeler-
de ve işyeri düzeyinde yapılacak sendikal çalışmalar, 
üyelerimizle iletişim ve yeni üyelik işlemleri konula-
rında çalışmalar yaptılar. Başkan Alıcı, “işyeri temsilcili-
ği sistemini Ankara’da daha etkin bir yapıya kavuştur-
mak ve böylece üye olmamış tüm eğitim çalışanlarına 
tek tek ulaşmak en önemli hedefimizdir” dedi.
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BALIKESİR

Balıkesir’de tören ve rektör ziyareti

Sendikamız Genel Merkezince ülke genelinde dü-
zenlenen “Unutamadığım Öğretmenim” adlı hatıra 

yarışmasının Balıkesir Şubesindeki ödül töreni sendi-
ka lokalinde yapıldı. Törene Şube Yönetim Kurulu üye-
leri, Memur-Sen İl Temsilcisi Süleyman Gökçen, Milli 
Eğitim Şube Müdürü Dilaver Ayyıldız ve ilk üç’e giren 
öğretmenler katıldı. Balıkesir’de ilk üç ödül Osman Çe-
net, Dilaver Ayyıldız ve Serkan İnce’ye verildi.
Yarışmanın Balıkesir birincisi Osman Çenet, “Ceket Ko-
kusu” adlı eserini okuduktan sonra kısa bir teşekkür 
konuşması yaptı.
Öte yandan, Balıkesir Şubemizin Yönetim Kurulu, Me-
mur-Sen İl Temsilcisi Süleyman Gökçen’le birlikte Ba-
lıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Saylan’ı ma-
kamında ziyaret ettiler. Şube Başkanı İbrahim Ethem 
Yılmaz, ziyarette, sendika olarak ürettiğimiz eğitim 
hizmetinin kalitesinin artırılması yönünde gayret-
lerimizin bulunduğunu, bu sebeple özellikle eğitim 
fakültelerinin akademik birikiminden faydalanmayı 
önemsediğimizi belirtti.
Rektör Prof. Dr. Şerif Saylan da “Sendikaların eğitim, 
sosyal , kültürel alanlarda yapacakları faaliyetlere kat-
kıda bulunmak bizim için memnuniyet verici olacak-
tır”  dedi.

BİLECİK

Bilecik’te yeni çalışma dönemi

Bilecik Şubemizin İl Divan Toplantısı, Bilecik Öğ-
retmenevi toplantı salonunda Genel Başkan 

Ahmet Gündoğdu ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sek-
reteri İrfan Coşkun’un katılımıyla yapıldı. Toplantıda İl 
yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarımız hazır bu-
lundu.

Bilecik İl Temsilcimiz Turgut Erguvan sendika ça-
lışmalarıyla ilgili divan üyelerine bilgi verdi. Bilecik’te 
arzu edilen büyüme ve güç kazanma çalışmalarını 
�007 yılının ilk beş ayı içinde gerçekleştireceklerini 
belirten Erguvan, tüm ilçelerde teşkilat kurup işyeri 
temsilciliği düzeyinde çalışma yapacaklarını, üye ol-
mak için kendisine ulaşılmayı bekleyen tek bir eğitim 
çalışanı kalmayacağını söyledi.

BURDUR

Burdur ve ilçelerinde konferanslar

Sendikamızın Burdur İl Temsilciliğince Belediye 
Düğün salonunda düzenlenen “Evde ve Okulda 

Başarılı Eğitimin Sırları” konulu konferansa, eğitim ça-
lışanları büyük ilgi gösterdiler.

Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı’nın verdiği konfe-
rans, daha sonra Bucak ve Gölhisar İlçe Temsilcilikleri-
mizce de tekrarlandı. Burdurdaki konferans öncesinde 
bir takdim konuşması yapan İl Temsilcimiz Abdurrah-
man Turan, Eğitim-Bir-Sen’in Burdur’da yönetiminin 
yenilendiğini ve önümüzdeki dönemde yeni yönetim 
kuruluyla şube olmayı hedeflediklerini belirtti. 

Turan, �5 Mayıs’a kadar �50 yeni üye kaydedecek-
lerini ve şube olmak için gereken 400 üye sayısına 
ulaşacaklarını söyledi. Abdurrahman Turan, “Bu he-
def için il ve ilçelerdeki üye arkadaşlarımızın, yeni üye 
kaydında bize yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da, yürütülecek 
sendikal çalışmaların yasal prosedürü ve Eğitim-Bir-
Sen’in stratejileri hakkında Bilecik İl Divan üyelerine 
bilgi verdi.

BOLU

Bolu’da il divanı yapıldı
Bolu il divan toplantısı Genel Başkan Ahmet Gün-

doğdunun ve Genel Eğitim ve Sosyal işler Sekreteri İr-
fan Coşkun’un katılımıyla yapıldı. Şube Başkanı İsmail 
Yalçın’ın takdimiyle başlayan ve Bolu’da yetkili sendi-
ka olma hedefinin konuşulduğu toplantıya, şube ve 
ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldılar.  

BAYBURT

Bayburt’da şube olma heyecanı
Bayburt şubemiz, iki heyecanı birden yaşıyor. Bay-

burt şube başkanımız Fikret Özbey, son aylarda yap-
tıkları çalışmalarla hem yetkili sendika olma hem de 
şube olma hedefine çok yaklaştıklarını söyledi.

Özbey, Bayburt yönetim kurulunun yaptığı çalış-
malarla, sendikamızın �5 mayısa kadar şube yeter sa-
yısı olan 400 üyeyi aşmış olacağını ve  kongre kararı 
alacağını ifade etti.    
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BURSA

Aşureyi huzurevinde yedik

Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesi bu sene aşuresini hu-
zurevi sakinleriyle paylaştı. Yönetim Kurulu üyele-

rinin Ali Osman Sönmez Huzurevi sakinlerini ziyaret 
ederek onlara aşure ikram etmesi huzurevi sakinlerini 
oldukça memnun etti.

Ziyarette şube başkanımız Numan Şeker, “Bugünü-
müzü borçlu olduğumuz dünün mimarlarının hayır 
dualarını almak ve büyüklerimizi hatırlamak bizim 
için de bir başka mutluluk vesilesi oldu”diyerek Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Şaban Kander ve Huzurevi Mü-
dürü Mustafa Baştürke’e teşekkür etti.

Bursa şubemiz, yılın ilk divan toplantısını Bursa 
Öğretmenevi’nde gerçekleştirdi. Toplantıya İnegöl 
ilçe temsilcisi Ahmet Taştan, Mustafakemalpaşa ilçe 
temsilcisi Mustafa Efe, Gemlik ilçe temsilcisi Şükrü Su-
başı, Osmangazi ilçe temsilcisi Bülent Çiftçi, Orhaneli 
ilçe temsilcisi Özcan Satık, Yenişehir ilçe temsilcisi Os-
man Aydın,Yıldırım ilçe temsilcisi Ahmet Bilgiç, Gür-
su içe temsilcisi Eyüp Sevinç, Mudanya içe temsilcisi 
Saban Deniz, Karacabey ilçe temsilciliğinden Yüksel 
Çatal, Nilüfer ilçe temsilciliğinden Necat Dişçi ve tüm 
ilçelerin yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Öte yandan sendikamızın Osmangazi İlçe yeni yö-
netimi, öğretmenevinde okul temsilcileri ile buluş-
tu. Eğitim Bir-Sen Bursa Şube yönetiminin de hazır 
bulunduğu toplantıya 80 eğitim kurumundaki işyeri 
temsilcilerimiz katıldılar. Toplantıda İlçe Temsilcimiz 
Bülent Çiftçi, sendikal örgütlenmenin önemine de-
ğinirken, Bursa Şube Başkanımız Numan Şeker faali-
yetler hakkında bilgi verdi ve ülke genelinde yetkiye 
gidişin hızlanmasını istedi. Toplantıda Memur-Sen İl 
Temsilcisi Aydın Kılıç, Kadın Komisyonu başkanı Fikri-
ye Aydın ve ilçede “en çok üye yapan işyeri temsilcisi” 
Mehmet Ali Aiş de birer konuşma yaparak tecrübe ve 
önerilerini aktardılar.

ÇANKIRI

Çankırı’da kongre heyecanı

Eğitim-Bir-Sen Çankırı şubesinin I.Olağan Kongresi 
�00.yıl kültür sarayında 400 kişinin katılımıyla ger-

çekleşti. Kongreye Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Yöne-
ticileri, komşu illerden gelen yönetim kurulu üyeleri 
ve Çankırı Şubemizin üye ve delegeleri katıldı.

Seçimlere tek liste olarak giren Turgut Ünal, Abidin 
Ak, Tuncay Haskılıç, Muammer Demirkan, İsmail Yıl-
dız, Mustafa Biber, Kasım Karatekin’den oluşan üyeler, 
Çankırı Şube Yönetim Kurulu’na seçildiler. 

Şube Başkanı Turgut Ünal konuşmasında şunları be-
lirtti: “Duruşuyla, ufku, misyonu ve vizyonuyla ülkemi-
zin en saygın ve en büyük sivil toplum kuruluşlarının 
başında gelen sendikamız bilindiği üzere sürekli bü-
yümektedir.

Sendikal anlayışımızın temelinde sevgi, saygı, hoşgö-
rü esasına dayanan gönül birlikteliği vardır. Mevlana-
lar, Hacı Bayramlar, Hacı Bektaşlar, Yunus Emreler bu 
gönül birlikteliği sayesinde Anadolu’yu vatan yap-
mışlardır. Bizim sendikacılığımız barışın, kardeşliğin 
sendikacılığıdır. O nedenle sendikamız hiçbir hizbin, 
siyasi yelpazenin, grubun etkisi altında değildir. Sen-
dikamızı etkisi altına almaya da, onu bulandırmaya da 
hiç kimsenin gücü yetmez.”

“Yönetim kurulu olarak hedefimiz ise Çankırı’da “yet-
kili sendika” olmaktır. Bugünlere ulaşmamızda katkısı 
bulunan tüm üyelerimize, İlçe başkanlarımıza, İşyeri 
(okul) temsilcilerimize ve özellikle 7 kişilik yönetim 
kurulu üyelerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür 
ediyor, tüm eğitimcilere ve eğitim çalışanlarına sevgi 
ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

D. Mehmet Doğan konferansı

Çankırı şubemiz, “Ölümünün 70.yılında Mehmet Akif 
Ersoy” konulu konferans düzenledi. �00.yıl kültür 
merkezindeki konferansı araştırmacı yazar D.Mehmet  
Doğan sundu. 400 kişinin katıldığı toplantı, Adnan 
Menderes ilköğretim okulu �.sınıf  öğrencisi küçük 
Ferit’in İstiklal Marşının �0 kıtasını okuması ve Şube 
Başkanı Turgut Ünal’ın konuşmasıyla sona erdi.
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DENİZLİ

 “Misyon ve vizyon adamlığı” 
konferansı

Denizli Şubemiz, Mehmet Âkif İnan’ı ve geçen yıl 
elim bir kazada hayatını kaybeden Şube Müdü-

rü üyemiz Mehmet Uğur Boran’ı anma programı dü-
zenledi. Denizli Memur-Sen İl Temsilciliği bünyesinde 
düzenlenen program öncesinde Katipoğlu düğün sa-
lonunda gerçekleştirilen  yemekli Mevlidi-Şerife Uğur 
BORAN’ın ailesi, dostları ve eğitimci arkadaşları katıl-
dılar.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirilen “Mis-
yon ve Vizyon Adamlığı” konulu ve Prof. Dr. Mahmut 
Özbay ile Doç. Dr. Şükrü Karatepe’nin sunduğu konfe-
ransa Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye-
leri Ali Küçükkösen ve Adem Solmaz, Eğitim Bir-Sen 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Abak ve 
Erol Battal, siyasi ve mülki erkan, ailesi, sevenleri ka-
tıldı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Halit Ortaköy, yaptığı selam-
lama konuşmasında; “Uğur’umuzu bundan tam bir yıl 
önce �� Ocak Pazar günü yine bir öğretmen arkada-
şımızın düğününe giderken elim bir trafik kazasında 
kaybetmiştik. Hayatını insanlığa ve millete adamış 
güzel insanların açtıkları altın yoldan yüz binlerin yü-
rüdüğünü görüyorum” dedi.

Prof. Dr. Mahmut Özbay ve Doç. Dr. Şükrü Karatepe,   
İnan’ın sanat, fikir, eylem adamlığını, gençliğin üze-
rindeki tesirlerini, dostlarını, sendikal duruşunu, etkili 
ve yetkili sendika özlemini hayatından anekdotlarla 
veciz bir şekilde anlattılar. Gece Eğitimciler Birliği Sen-
dikasının unutamadığım öğretmenim konulu hatıra 
yarışmasında Denizli’de dereceye girenlere ödülleri-
nin verilmesi ile sona erdi.

Denizli’de ilk üçe giren isimler şöyle: �. İlhan Keçelioğ-
lu, �. Nükhet Belsan Taşören, 3. Serhat Can.

DİYARBAKIR

Düzce’de eğitim yöneticileri toplantısı

Düzce Şube Yönetim Kurulu, İlçe Mili Eğitim Mü-
dürleriyle bir araya gelerek ilçelerde eğitim hiz-

met kolunda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alış-
verişinde bulundu.

Toplantıya iştirak eden Cumayeri, Gümüşova, Çilimli 
ve Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürleri ilçelerinde yaşa-
nan sorunlarla ilgili olarak bilgiler verdiler.

Düzce Şube Başkanımız Ömer Sivrikaya, eğitim çalı-
şanlarını sorunlarını tespit ve çalışma şartlarının iyileş-
tirmesi amacıyla bir Eğitim Şurası düzenlenmesi için 
başlattıkları girişime, eğitim yöneticilerinin desteğini 
talep etti.

DÜZCE

İlçelerde toplantılar sürüyor

Diyarbakır şubemiz, İLKSAN’ın feshedilmesi talebi-
mizle ilgili şehir merkezinde bir basın toplantısı 

düzenledi. Çok sayıda üyemizin iştirak ettiği toplan-
tıda basın bildirisini şube başkanı Yasin Yıldız okudu. 
Yıldız, üyelerden zorla aidat alan, aldığını dahi geri 
ödeyemeyen bir kurumun yardımlaşma görevini ye-
rine getirmekten uzak olduğunu söyledi.
Öte yandan Diyarbakır şube yönetim kurulumuzun 
ilçelerde işyeri temsilcileriyle yaptığı toplantılar da 
devam ediyor. Çermik’te yapılan toplantıya ilçe yöne-
tim kurulu üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz katılıp, 
�5 mayıs öncesi sendikal çalışmalarımızı ve üye kayıt 
işlemlerini değerlendirdiler.
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ELAZIĞ

Elazığ’da “Hafta İçi Sohbetleri”

Elazığ Şubemizde yapılan “Hafta İçi Sohbetleri” de-
vam ediyor. Şubemizde aylık olarak düzenlenen 

“Hafta İçi Sohbetleri”nin bu haftaki konuğu Fırat Üni-
versitesi Eski Rektörlerinden aynı zamanda F.Ü Jeoloji 
Mühendisliği Mineroloji-Petrografi  ABD Başkanı Prof. 
Dr. Feyzi Bingöl oldu. Depremin zararları ve Deprem-
lerden korunma yöntemlerinin anlatıldığı sohbet-
te Elazığ’da son zamanlarda sıklıkla meydana gelen 
depremler üzerine görüş-alışverişinde bulunuldu. 
Elazığ’ın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Prof. 
Bingöl, deprem esnasında insanların paniğe kapılma-
masını ve depremlerde güvenli yerlere sığınılmasını 
söyledi.

Elazığ Şube Başkanı Yasin Karakaya, aylık olarak dü-
zenli bir şekilde yapılan sohbetlerin sosyal ve kültürel 
hayatımız bakımından önemini vurgulayarak, emeği 
geçen arkadaşlara ve konuklara teşekkür etti.

ERZURUM - I

Ağgön’den rektör’e teşekkür plaketi

Memur-Sen Erzurum İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 
II. No’lu Şube Başkanı Zinnur Şimşek, I No’lu 

Şube Başkanı Murat Ağgön, ve Bem-Bir-Sen Erzurum 
Şube Başkanı Elimdar Aydemir, yönetim kurulu üye-
leriyle birlikte  �0�� Kış Olimpiyatlarının Erzurum’da 
yapılmasında önemli katkıda bulunan il yöneticilerini 
ziyaret ederek birer teşekkür plaketi sundular.

Zinnur Şimşek ve Murat Ağgön başkanlığındaki heyet, 

Yine Düzce’de Memur-Sen il başkanlığıyla birlikte 
hazırlanan halka aşure ikramı, vatandaşların beğeni-
siyle karşılandı. Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 
ve sendika üyelerinin görev aldığı �500 kişiye aşure 
dağıtımı, Anıt Park, Cedidiye Cami ve Spor Sakak gi-
rişinde yapıldı. 

Etkinliğe Düzce Valisi Halil Nimetoğlu, İl Genel Meclisi 
Başkanı Okan Eren Kuru, İl Emniyet Müdürü Saim İşlek 
ve bir çok kurum amiri de katıldı. 

Erzurum Valisi Celalettin Güvenç, Erzurum Belediye 
Başkanı Ahmet Küçükler, Palandöken Belediye Başka-
nı Cenap Köksal Birdal, Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr.Yaşar Sütbeyaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Fatih Çintimar’ı makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek 
başarılarından dolayı kutladılar.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Yaşar Sütbeyaz’a 
teşekkür plaketini  Eğitim-Bir-Sen Erzurum � Nolu 
Şube Bşk. Murat Ağgön takdim etti.

Ağgön, Atatürk Üniversitesinde çalışan idari persone-
lin kadro sorunu çektiğini ve yaklaşık �� yıldan beri 
“Görevde Yükselme Sınavı”nın yapılmasını bekledik-
lerini dile getirdi. Rektör Sütbeyaz da idari personelin 
bu sorunu ile yakından ilgilendiğini ve sınavla ilgili 
çalışmaların son aşamada olduğunu belirterek bu so-
runun kısa sürede bitirileceği sözünü verdi.

“Biz bu milletin hizmetkarlarıyız”

Eğitim-Bir-Sen Erzurum Şubeleri tarafından Erzu-
rum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde, İş Yeri Tem-

silcileri ve İlçe Başkanlarına, Genel Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal’ın 
ve Memur-Sen Erzurum Temsilcisi Zinnur Şimşek’in 
konuşmacı olarak  katıldığı “Sendikal Mevzuat” konu-
lu seminer düzenlendi. 
Seminer programında  Memur- Sen İl Temsilcisi Ve 
Eğitim-Bir-Sen Erzurum II No’lu Şube Başkanı Zinnur 
Şimşek, çok kapsamlı ve felsefi temelleri olan bir ko-
nuşma yaptı. 
“Sesinize ses verecek bir yürek, sizi sımsıkı saracak bir 
yuva arıyorsunuz ve top yekun bir haykırış bekliyorsu-
nuz. Ve bir tepki ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Arka-

ERZURUM - II
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ESKİŞEHİR

daşlar işte top yekun bir karşı koyuşun adı; Eğitim-Bir-
Sen’dir. Eğitim-Bir-Sen insanın anlamını aramanın ve 
tüm haksızlıklara başkaldırmanın adresidir. Bu coğraf-
yadan beslenen, kendi kültür iklimini soluyan ve zora 
yok diyen, dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan bir 
anlayıştır. Eğitim-Bir-Sen öze dönüşün, kendi kimliği-
ne sahip çıkışın adıdır. Eğitim-Bir-Sen bir özgürleşme 
çabasıdır. Her türlü totaliterizme, militarizme ve jako-
ben anlayışa karşı bir duruştur. Eğitim-Bir-Sen’liler bu 
toprağın kokusu ve bu milletin hizmetkarlarıdır. Bize 
zaman zaman iftira kampanyaları düzenleyen şom 
ağızlılar  bilmeliler ki, biz Kurtuluş Savaşındaki kağnı 
arabalarının yetimleri, toprağımızda yükselen mina-
relerin müminleriyiz.”
Erzurum � Nolu Şube adına söz alan Şube Başkanı 
Murat Ağgön de, Atatürk Üniversitesi ve Yurtkur Böl-
ge Müdürlüğü’nde sendikal faaliyetlerimizi anlatarak, 
tüm fakülte ve yüksekokullarda örgütlü olduklarını ve 
Üniversitede en büyük şube olmayı hedeflediklerini 
söyledi.
  Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal ise, 
sendikalaşmanın tarihçesini, çıkış noktasını, Türkiye’ye 
geliş sürecini, ülkemize sendikacılığın yanlış tanınma-
sının tarihî sebeplerini özetleyerek, günümüzdeki du-
rumu ve çalışmalarımızı anlattı.
Yine Memur-Sen il başkanlığıyla Pasinler İlçe temsilci-
liğimizin, �8 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası 
münasebetiyle düzenlediği “Ozanların Dilinden Ça-
nakkale Şehitleri” adlı program büyük ilgi gördü.
Programa Memur-Sen’e bağlı sendikaların Erzurum il 
başkanları ve yönetim kurulları ile Pasinler Belediye 
Başkanı Selami Teymur, Ak Parti, Saadet Partisi, DYP 
ve CHP İlçe başkanları katıldılar.

Halit Ertuğrul ve Yavuz Bahadıroğlu 
Eskişehir’deydi

Eğitimci-yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul, “Genç ve Aile 
Eğitimi” adlı konferansını Eskişehir öğretmenevin-

de gerçekleştirdi. Selamlama konuşmasında Eskişehir 
şube başkanı İsmail Altınkaynak, “Sendika olarak bu 
tür faaliyetleri çok önemsiyoruz. Eğitimdeki yozlaş-

manın ve çatışmanın temelinin de değerler eğitimi 
eksikliğinden kaynaklandığını biliyor, gidermek adına 
bu faaliyetleri yapıyoruz” dedi. Konferansa konuşmacı 
olarak katılan Eğitimci yazar Halit Ertuğrul, “Çocuklara 
olmasını istediğiniz gibi davranın, onlara model olun, 
çocuklarınızı 7 yaşına kadar sevin, �4 yaşına kadar 
eğitin, �4 yaşından sonra onları dinleyin, fikir alın ve 
sayıldıklarını hissettirin, onları bir birey olarak görün” 
dedi.

Katılımcıların çoğunluğunu oluşturan anne ve baba-
lara tavsiyelerde bulunan Ertuğrul, “Çocuklarınızın 
önünde kavga etmeyin, birbirinize iltifatlar ederek 
birbiriniz için de-
ğerli olduğunuzu 
hissettirin, aile hu-
zurunu ve huzurlu 
ailelerden oluşan 
zengin toplum 
modelini onlara 
gösterin, çocukla-
rın duyduklarından 
çok gördüklerini 
yaptıklarını unutmayın.”

Yazar konferansın sonunda katılımcılara kitaplarını 
imzaladı.

Sendikamızın organizasyonuyla Halit Ertuğrul, “Öğ-
renci başarısında moral ve motivasyon” konferansını 
Eskişehir’in önde gelen başarılı okullarından Atatürk 
Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Sos-
yal Bilimler Lisesinde de tekrarladı. Konferanslara çok 
sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Ve Âkif konferansı
Yine Eskişehir’de, Gazi Kız Meslek Lisesi salonunda  Te-
pebaşı Belediyesi  ve Eğitim Bir-Sen işbirliği ile “Meh-
met Akif  ve İstiklâl Marşı”  konferansı düzenlendi. 
Konferansa konuk olarak yazar 
Yavuz Bahadıroğlu  katıldı.

Birçok davetlinin iştirak etti-
ği  programda  Eğitim Bir-Sen  
şube  başkanı İsmail Altınkay-
nak ve Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dr. Tacettin Sarıgül birer  selamlama konuşması 
yaptılar. 

Yazar  Yavuz  Bahadıroğlu, konuşmasında  Mehmet 
Âkif’in bir insan projesinin  olduğunu belirterek, İs-
tiklal Marşının bizi biz  yapan değerlerin ve mille-
tin var olma ifadesinin manifestosu olduğunu ifade 
etti. Âkif’in, insan olmanın ne anlama geldiğini bilen 
bilgi  ve ahlakı birleştiren ve onu davranışa dönüş-
türen bir anlayışın mümessili olduğunun altını çizen 
Bahadıroğlu, Mehmet Akif’in şiirlerinden de okuyarak 
davetlilere coşkulu dakikalar yaşattı. 
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Hakkari’li öğretmenin 
Türkiye başarısı

Sendikamızın Türkiye çapında düzenlediği “Unuta-
madığım Öğretmenim”   yarışmasında  Hakkari il 

birincisi Erhan Selçuk, ülke genelinde yapılan derece-
lendirmede Türkiye 3.sü oldu.

“Bulut Olmak” adlı eseriyle katılan Hakkari Anadolu 
Öğretmen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Erhan Selçuk, 
önce il birinciliği, ardından Türkiye üçüncülüğünü 
aldı. Sonuç Hakkari eğitim camiasında sevinçle karşı-
landı. 

Hakkari Eğitim-Bir-Sen il yönetimi Selçuk’u okulun-
da ziyaret ederek kendisini, çalışma arkadaşlarını ve 
okul müdür Celal Hatipoğlu’nu tebrik etti. Ziyarette 
Selçuk’a bir “Teşekkür Belgesi” de sunan Hakkari İl 
temsilcisi Ramazan Özdemir; “Erhan Hocamızın ba-
şarısı hepimizi gururlandırdı. 8� il içerisinden üçüncü 
olmak demek 78 ili geride bırakmak demektir. Dilerim 
eğitimci arkadaşlarımızın bu kişisel başarıları bizim 
ÖSS başarımızı da tetikler. Erhan Selçuk beyden ve 
yarışmamıza katılan tüm eğitim çalışanlarından yeni 
ve daha kapsamlı eserler vermelerini de bekliyoruz” 
dedi.

Hakkari İl birincisi ve Türkiye üçüncüsü Erhan Selçuk 
da; “Böylesi güzel kültürel organizasyonlarla bize fır-
sat tanıyan Eğitim-Bir-Sen’e ve bu nazik tebriklerinden 
dolayı Eğitim-Bir-Sen il yönetimine teşekkür ederim. 
Bu derece beni kamçıladı. Beni bu ödüle layık gören 
seçkin jüri heyetine de ayrıca teşekkür ederim.” diye-
rek memnuniyetini ifade etti.

HAKKARİ

GAZİANTEP

Gaziantep’de iki büyük tören

Gaziantep Şubemizin, Şehitkamil Belediyesi işbirli-
ği ile �8 Mart Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ve 

Şehitler Haftası münasebetiyle düzenlediği öğrenci-
ler arası ödüllü “Şehide Mektup Yarışması”nda dere-
ceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.
Törende Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Gaziantep 
Şube Başkanı Zekeriya Efiloğlu ve Şehitkâmil Belediye 
Başkanı Feridun Cemal Özdemir yaptıkları konuşma-
larında vatan sevgisini ve şehitlik bilincini geliştirme-
nin önemini vurgulayan birer konuşma yaptılar. Çok 
sayıda kurum amirinin ve eğitimcinin katıldığı tören-
de ilk ve ortaöğretim kurumlarından ilk �0’a giren 
öğrencilere cumhuriyet altını ve �00 Temel Eser’den 
50’şer kitap hediye edildi. Şube Başkanı Zekeriya Efi-
loğlu, dereceye giren eserlerin CD ortamında misafir-
lere dağıtıldığını, en kısa sürede kitap olarak da basıp 
yine ücretsiz olarak okul kütüphanelerine ve isteyen-
lere dağıtacaklarını söyledi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından �� 
Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yapılan kompozis-
yon yarışmasında Şehitkamil İlçesi Kıbrıs İlköğretim 
Okulu 8. sınıf öğrencisi Meltem Karahan’ın “Türkiye 
Birincisi” olması da, Gaziantep Şube yönetimince bir 
Cumhuriyet altını ve plaketle ödüllendirildi. Efiloğlu, 
konuyla ilgili konuşmasında, Meltem Karahan’ın yetiş-
mesinde emeği geçen öğ-
retmenlerine  ve okul ida-
recilerine teşekkür ederek, 
“Gaziantep’deki öğretmen, 
öğrenci, hizmetli, memur 
tüm eğitim camiasının gu-
rur duymasına vesile olan 
öğrencimizin bu başarısını, 
Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı sıfatıyla ödüllendiriyor 
olmakla iftihar ediyorum” dedi.

Yukarı Kulaca’da toplantı
Gümüşhane Şube yönetim kurulu aylık toplantısını 
Şiran ilçesi Yukarı Kulaca Köyü’nde yaptı.
Şiran İlçe Temsilciliğimiz tarafından organize edilen 
toplantıya ilçedeki tüm üyeler davet edildi. Büyük bir 
katılımın olduğu toplantıda ilçe temsilcisi Oltan Bal-
yemez, toplantıya katılımlarından dolayı bütün üye-

GÜMÜŞHANE

lere şükranlarını sundu.
Şube Başkanı Veli Ağaç ve şube yönetim kurulu üye-
leri, üyelerle doğrudan iletişim imkanı bulduğu için 
memnuniyetini belirterek, ilçe ve köylerden gelen 
üyeleri dinleyip notlar aldılar. Ağaç, sendikamızın son 
dönemde yaptığı çalışmalara değinerek, İLKSAN’ın 
feshi talebimiz, ek ders ücretleri konusunda açtığımız 
davalar, öğretmenlik hatıraları yarışması, şubelerde 
Kadın Komisyonu çalışmaları ve yayınlarımız hakkın-
da bilgi verdi.
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konuşmacı olarak Ziya Baran katıldı. Yalvaç ilçe tem-
silcisi Ahmet Kılınç’ın takdim ettiği Yalvaç Belediye 
Düğün Salonu’ndaki konferansa İl Milli Eğitim Müdü-
rü Tacettin Yılmaz, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Ha-
lit Gürdal ve Yalvaç Belediye Başkanı Yalçın Bulgurcu 
da katıldı.

Isparta’da okul müdürlerine ikram
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce  düzenlenen Okul 
Yönetimi Geliştirme Semineri’ne katılan �49  ilköğre-
tim okulu müdürüne sendikamızın Isparta Şubesince 
bir öğle yemeği verildi. Davraz Kayak Merkezi Sele-
ne Otel’de düzenlenen öğle yemeğine İl Milli eğitim 
Müdürü Tacettin Yılmaz, İl MEM Müdür Yardımcıları 
ve Şube Müdürleri de katıldı. Yemeğe katılan davetli 
okul müdürleri kendilerine yapılan bu  jestten dolayı 
şube yönetimine teşekkürlerini ifade ettiler.

İstanbul 1’de seri konferanslar

Sendikamızın İstanbul’daki � No’lu şubesi, Şubat 
ayını oldukça hareketli geçirdi. Şube yönetimi 

Esenler, Güngören, Zeytinburnu ve Büyükçekmece’de 
seminer ve konferanslar organize etti. 
Esenler Belediyesi Konferans salonunda yapılan ve 
okul temsilcilerimizle çok sayıda davetlinin katıldığı 
“Sivil Toplum Hareketi ve Sendikacılık” konulu semi-
ner, eğitimcilerden büyük ilgi gördü. Seminerde Ge-
nel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ile Hizmet-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan birer sunumda bulundular. 
Her iki konuşmacı da Türkiye gerçeğinde sendikal 
mücadelenin serencamı ve sivil yapıların sivilliğinin 
korunması noktasındaki hassasiyetin nasıl sağlanabi-
leceği üzerinde durdular.
Borusan Asım Kocabıyık Endüstri Meslek Lisesi Kon-
ferans salonunda gerçekleştirilen “Çanakkale Ruhu ve 
Mehmet Akif Ersoy” konulu konferansın konuğu ise 
Recep İhsan Eliaçık’tı. Konferansa Büyükçekmece böl-
gesindeki üyelerimiz ve ilçenin mülki amirleri katıldı.
Savcı Gültekin Avcı, Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 
Avukat Mustafa Ercan’ın katıldığı “Son Siyasi Gelişme-
ler Türkiye” başlıklı panele de yine çok sayıda üyemiz 
ve ilçe protokolü katıldı.

İSTANBUL ŞUBELERİ

Hatay’da tiyatro etkinliği

Hatay Şubemizin düzenlediği tiyatro etkinliğinde 
İstanbul Biz Bize Tiyatrosu “Dikkat Maruf Oynatı-

yor” adlı oyununu Hatay Kültür Merkezinde sahnele-
di. Tiyatro oyununu  Şube Başkanımız Cevat Önal ve 
yönetim kurulumuzla birlikte İl Milli Eğitim Müdürü 
Nazmi Bozoğlan, Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Özel de 
izlediler.
Aslen Hataylı olan ve bir dönem Hatay’da İl Milli Eği-
tim müdür yardımcılığı da yapan Fahrettin Dönmez’in 
yazıp sahnelediği “Dikkat Maruf Oynatıyor” adlı oyu-
nu, seyirciler beğeniyle karşılandı.

HATAY

ISPARTA

Isparta’da konferans ve tören

Sendikamızın Isparta Şubesince düzenlenen ve 
Prof. Dr. Durmuş Günay’ın katıldığı konferansa ilgi 

büyük oldu.

Eğitim-Bir-Sen Isparta Şube başkanı Hüseyin Özçelik’in 
takdim konuşmasıyla başlayan Isparta Öğretmenevi 
Toplantı Salonu’ndaki konferansa,  konuşmacı ola-
rak Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Durmuş Günay katıldı. Prof. Günay,  “Bilgi ve 
Eğitimin Felsefi Temelleri” konulu son derece ufuk açı-
cı bir konferans sundu.

Konferanstan önce,”Unutamadığım Öğretmenim” 
hatıra yarışmasında il birincisi Gülşah Yılmaz’a ödülü 
sunuldu. Yılmaz’a ödülü İl Özel İdare Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Uysal tarafından verildi.

Yine Isparta Şubemiz tarafından Yalvaç ilçesinde dü-
zenlenen “Pozitif Yaşam ve Başarı” konulu konferansa 
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Üyelerimize İndirimli 
Yüksek Lisans imkanı

Üyelerimize 
İndirimli Yüksek 
Lisans imkanı 
sağlamak için 
sendikamızın 
İstanbul Şubeleri 
ile Maltepe Üni-
versitesi arasında 
bir anlaşma imza-
landı. Anlaşma, 

üyelerimize gurup indirimi ve �4 eşit taksitte ödeme 
imkânı sağlıyor.
Protokolü, sendika adına  Memur-Sen ve Eğitim-Bir-
Sen İstanbul İl Başkanı Ahmet Yurtman, Maltepe Üni-
versitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Mesut Razbonyalı 
imzaladılar. İmza sırasında 4 No’lu Şube Başkanı Ali 
Yalçın, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Nermin Çe-

28 Şubat protestosu
İstanbul şubelerimiz, “postmodern darbe” �8 Şubat’ın 
�0. yıldönümünde demokrasiye müdahale ve insan 
haklarını ihlal edici süreci protesto için Beyazıt Mey-
danında buluştular. Yaklaşık �000 kişinin katıldığı 
protesto eylemine, birçok sivil toplum kuruluşunun 
temsilcileri de katıldılar.
Pankart ve flama bulundurulmayan eylemde, yaşa-
nan hak ihlallerinin sona ermesi, başörtüsü sebebiyle 
kadınların eğitim ve çalışma gibi iki temel insan hak-
kından mahrum edilmesine son verilmesi çağrısı ses-
lendirildi.

len, Genel Sekreter Müfide Şenol ve 4 No’lu Şube Yö-
netim Kurulu Üyeleri Abdullah Yadigar ve Abdulhalık 
Baş hazır bulundular.
 “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında tezli yüksek 
lisans yapmak isteyen Eğitim-Bir-Sen üyeleri için Mal-
tepe Üniversitesi Kartal Dragos Yerleşkesinde Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde verilecek olan eğitim  akşam 
saatlerinde yapılacak. İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı 
Ali Yalçın; üyelerimizin akademik çalışma yapmasını 
önemsediğimizi, anlaşmanın İstanbul’daki tüm üyele-
rimizi kapsadığını, İstanbul yakasındaki �, � ve 5 No’lu 
şubelerimizin göstereceği yerde sınıf oluşturulması-
nın da anlaşmada yer aldığını belirtti.

Güngören’de satranç turnuvası
Güngören’de satranç turnuvası finalistleri belli oldu. 
Finale kalan isimler şöyle: Hakan Yaramış, Yusuf De-
mir, Ziya Tetik, Adem Kocatürk, Davut Yılmaz, Abdur-
rahim Çiçek, Müjdat Bal, Murat Assal, Reşst Tunca ve 
Olcay Akbaş.
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İZMİR

İzmir’de 200 kadın üye buluştu

İzmir Şubemizin “Kadın Komisyonu”, Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle geniş katılımlı bir kahvaltı toplantısı 

düzenledi. �00’ü aşkın bayan üyenin katıldığı toplan-
tıya Milli Eğitim Müdürü  Kamil Aydoğan, Kültür ve 
Turizm Müdürü Metin Atsal eşleriyle birlikte katıldılar. 

Toplantının açış konuşmasını yapan Şube Kadın Ko-
misyonu Başkanı Aylin Selçuk, kadınlar gününün ta-
rihi serüvenine kısaca değindikten sonra, günümüz-
de kadın eğitim çalışanlarının yaşadığı  sıkıntıları dile 
getirdi. Çalışan kadınların büyük oranda sendikasız 
olmasına dikkat çeken Selçuk, “kadın çalışanların ya-
şadığı sıkıntıların giderilmesi biraz da kendi elimizde” 
dedi.  Çözüm adresi olarak örgütlenmeyi ve Eğitim-
Bir-Sen’i gösteren Selçuk, “sorunlarımıza ancak dürüst 
ve samimi çalışan 
Eğitim-Bir-Sen ça-
tısı altında kalıcı 
çözümler üretebi-
liriz” dedi.

Toplantıda konu-
şan İzmir  Şube  
Başkanı Abdurra-
him Şenocak da; 
“Kadın çalışanların sendikal örgütlenme içerisinde 
aktif yer almaları, eğitim çalışanı kadınların sorunları-
nın netleşmesine ve çözümlerin üretilmesine kapılar 
açacaktır” dedi. Şenocak; “�007 Dünya Kadınlar Günü-
nün sembolü,  Irak’ta Emperyalist işgale karşı direndi-
ği, özgürlük mücadelesi verdiği için idama mahküm 
edilen  Wassan Talip, Zeynep Fadıl ve Liqa Ömer’dir” 
dedi.

Toplantıda yazar ve televizyon programcısı da olan 
Dr. Ayşenur Kurtoğlu “ Kadın sorunları ve geçmişten 
günümüze sosyolojik olarak kadın” konulu bir konfe-
rans verdi. 

Anma ve ödül töreni
Öte yandan İzmir Şubemiz, düzenlediği bir törenle ku-
rucu Genel Başkanımız Mehmet Âkif İnan’ı, ölümünün 

7. yılında bir programla andı. Programda İzmir Millet-
vekili  Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Kamil Aydoğan, İnan hakkında konuşmalar 
yaptılar. Şair Şahan Çoker, İnan’ın şiirlerinden örnek-
ler seslendirdi. Prof. Dr İbrahim Emiroğlu da; program 
kapsamında “Âkif İnan’ın Şiirlerinde İnsan Teması” 
konulu bir sunum yaptı. Anma programında ayrıca  
“Unutamadığım Öğretmenim” hatıra yarışmasında 
ödül alan Sibel Öztürk, Fatma Can ve Nurhan Ölçer’e 
de ödülleri takdim edildi. 

KAHRAMANMARAŞ
5 Nisan Madalya Günü’nde Turnuva

Kahramanmaraş Şubemiz, “5 Nisan Madalya Günü” 
dolayısıyla şe-

hirde ilköğretim 
okulları arasında 
satranç turnuvası 
düzenledi. Fatih 
Şekkeli İlköğretim 
Okulunda yapılan 
turnuvaya çok sa-
yıda genç satranç 
ustası katıldı.
Turnuva açılışında bir konuşma yapan şube başkanı 
Hacı Datlı, Eğitim-Bir-Sen olarak tüm ülkemizde eği-
tim çalışanlarının mesleki bilgi ve tecrübelerini ge-
liştirmeleri yönünde sürdürdüğümüz çalışmalarını 
hatırlatarak, bu hizmeti öğrencilere ve velilere de ta-
şıdıklarını söyledi.
8 Mart Dün-
ya Kadınlar 
Günü müna-
sebetiyle Eği-
t i m - B i r - S e n 
K a h r a m a n -
maraş Şubesi 
Kadın Komis-
yonu tarafın-
dan Yimpaş’ta 
yemekli bir program düzenlendi. �50 kadın eğitim 
çalışanı üyemizin katıldığı programı Şube Kadın Ko-
misyonu üyeleri Serpil Karadut, Hatice Avşar, Evren 
Bayazıt, Serap Durkaya ve Suzan Taş hazırladılar. Ko-
misyon Başkanı Serpil Karatut, programın açılışında 
yaptığı konuşmada Eğitim-Bir-Sen’li kadınların, kadın 
çalışanların haklarını koruma ve geliştirme mücadele-
sinde lokomotif görevi yapacağını, topluma karşı so-
rumluluk duygusu güçlü her kadının Eğitim-Bir-Sen’e 
mutlaka üye olması gerektiğini ifade etti.

KARS

Kars’ta İLKSAN imza masası

Kars şubemizde İLKSAN’ın feshedilmesi tale-
biyle imza masası şehrin meydanında Kars 

Öğretmenevi’nin önüne konuldu.
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KAYSERİ

Kayseri’de Saygılı konferansı ve sergi

Kayseri şubemizce düzenlenen Sefa Saygılı konfe-
ransına ilgi büyük oldu. 

Doç Dr. Safa Saygılı’nın konuşmacı olduğu ve Kayseri 
Şehir Tiyatrosunda gerçekleşen “Çocuklarımızın yetiş-
mesinde anne baba ve eğitimcilerin sorumlulukları” 
konferansına anne-babalar ve eğitimciler yoğun ilgi 
gösterdi. Saygılı, konferansında aile müessesesinin 
eğitici fonksiyonuna dikkat çekerek, “aileyi, anne ba-
bayı ve onların temsil ettiği değerleri tümüyle devre 
dışı bırakarak, yalnızca devlet kurumlarındaki formel 
yapıyla insanın eğitilemeyeceği” hususuna vurgu 
yaptı.
700’ü aşkın dinleyi-
cinin katıldığı kon-
ferans öncesi bir 
takdim konuşması 
yapan Şube Başka-
nımız Ahmet Özer, 
çocuklarımızı iyi 

eğitemediğimiz sürece geleceğe aydınlık bakmamı-
zın mümkün olmadığını söyledi.
�8 Mart Çanakkale Deniz Zaferi konulu resim ve fo-
toğraf sergisinin açılışını ise İl Milli Eğitim Müdürü Er-
doğan Ayata ile Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı 
Ahmet Özer birlikte yaptılar. Milli Eğitim Müdürü Er-
doğan Ayata, hem okulu hem de sendikasıyla Çanak-
kale Deniz Zaferi kutlamalarını üstlenen Sendika Baş-
kanı Ahmet Özer, sendika üyeleri ve emeği geçenlere 
teşekkür etti.

KIRIKKALE

Kırıkkale’de Özdenören sohbeti

Kırıkkale Şubemiz, hikâyeci yazar Rasim 
Özdenören’in sunduğu konferansa ev sahipliği 

yaptı. Rasim Özdenören, Büyükdoğu, Diriliş, Edebi-
yat ve Mavera dergileri çevresinden tanıdığı sanatçı 
dostlarını ve kurucu genel başkanımız Âkif İnan’a dair 
hatıralarını sıcak sohbet havasında anlattı.
Kırıkkale şubemiz, daha önce de Hakan Albayrak, Şa-
ban Abak, Yavuz Bahadıroğlu ve Ahmet Taşgetiren 
gibi isimleri konferans vermek üzere misafir etmişti. 
Şube başkanı Murat Bilgin ve yönetim kurulu, üyele-
rin beğeni ve talebi üzerine kültürel çalışmalarını sür-
düreceklerini bildirdi.

Şube başkanı Kaan Ilgar ve yönetim kurulu üyeleri, 
imza kampanyasını başlatırken bir basın açıklaması 
yaptılar. Açıklamada, İLKSAN feshedilmesinin kaçı-
nılmaz olduğu ve fesih işlemi sonrası İLKSAN üyesi 
eğitim çalışanlarının hiçbir hak kaybına uğramadan 
tüm alacaklarının kendilerine iade edilmesi gerektiği 
hususu vurgulandı.

İmza kampanyamıza yurt genelinde olduğu gibi 
Kars’ta da sendikamızın üyesi veya değil; tüm eğitim 
çalışanlarının ilgi gösterdiği ve desteklediği gözlendi.

KIRŞEHİR

Türk Dış Politikası Ve Irak Konferansı

Kırşehir Şubemiz sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet-
lerinden birini daha gerçekleştirdi. İl Kültür Mü-

dürlüğü salonunda düzenlenen “Türk Dış politikası ve 
Irak” konulu konferansta Gerçek Hayat dergisi ve Star 
gazetesi yazarlarından Nasuhi Güngör konuştu.

Şube Başkanımız Muhsin Kaya’nın takdim konuşma-
sıyla başlayan konferansta Güngör, Türkiye’nin, Irak 
işgali ve sonrasında izlediği politika ve bundan son-
ra izleyeceği/izlemesi gereken politika konusunda 
görüşlerini paylaştı.. “Amerika bölgedeki işgalci poli-
tikalarını uygulama konusunda Türkiye’den bekledi-
ği desteği alamamıştır, bundan dolayı da amaçlarını 
gerçekleştirememiştir” diyen Güngör, komşularımıza 
yönelik işgal senaryolarına ortak olmamızın sözkonu-
su olamayacağını belirtti.
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KOCAELİ

Kocaeli’de İstiklal Marş’ını 
Güzel Okuma Yarışması 

Kocaeli Şubemizin her yıl Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa dü-

zenlediği “İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması”nda 
dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi. 
Şube Başkanı Halil İbrahim Keleşoğlu, takdim konuş-
masında, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli şubesi olarak yaptık-
ları çalışmanın diğer iller tarafından da uygulamaya 
konulmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. 
Törene Genel Başkan Ahmet Gündoğdu ve Genel Sek-
reter Halil Etyemez de katıldılar. Gündoğdu, yaptığı 
konuşmada şube yönetimini, katılan öğrencileri ve 
öğretmenlerini kutladı.

İlköğretim okulları arasında Senem Topkaya, Murat   
Şen, Musa Bozkurt, Büşra Çiçekli, liseler arası kategori-
de ise Müge Biçimli, Rabia Ebru Kosil ve Ömer Coşkun, 
İstiklal Marşı’nı en güzel okuyan öğrenci seçildiler.

Yarışmada bi-
rinci olan öğ-
rencilere dizüs-
tü bilgisayar, 
ikincilere masa 
üstü bilgisayar, 
üçüncülere de 
kamera hediye 
edildi. Ayrıca 
dereceye giren 
tüm öğrenci-
lerin okullarına birer projeksiyon makinesi hediye 
edildi. Dereceye giren öğrencilerin okullarındaki tüm 
arkadaşları da gemi ile ücretsiz Çanakkale gezisi ka-
zanmış oldular.

Kuruluşumuzun �5. yılı, Kocaeli Şubemizde de kutlan-
dı. Programda şube yönetiminde kuruluşundan gü-
nümüze emeği geçen arkadaşlarımıza plaket takdim 
edildi. Üst düzey bürokratlarla ildeki siyasi kuruluşla-
rın temsilcilerinin de davet edildiği geceye ilçe teşki-
latlarımızın yöneticileriyle merkez ilçelerdeki üyeleri-
miz de katıldılar.

Kütahya il divanı Aslanapa’da

Kütahya Şube yönetimi ile ilçe temsilcileri �007 
yılının ikinci toplantısı için Aslanapa ilçesin-

de bir araya geldiler. Eğitim-Bir-Sen Aslanapa İlçe 
Temsilciliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen top-
lantıda Kütahya’nın eğitim sorunları ve sendikal ör-
gütlenme konuları ele alındı. 

Toplantıda konuşan Kütahya Şube Başkanı Hıdır 
Yıldırım, aylık toplantıları özellikle ilçelerde gerçek-
leştirdiklerini böylelikle o ilçenin eğitimde yaşadığı 
sıkıntıları yerinde görme ve sendika olarak girişimde 
bulunulması gereken hususları yerinde tesbit etme 
imkanı bulduklarını belirtti. Yıldırım, ilçe temsilcilikle-
rinin ilçelerindeki eğitimin kalitesinin artırılması doğ-
rultusundaki çalışmalarını raporlaştırarak kendilerine 
ulaştırdıklarını söyledi.

Yaklaşan seçimler dolayısıyla bazı sendikaların pro-
vakatif sendikacılıklarının dozajını artırabilecekleri 
konusunda ilçe temsilcilerini uyaran Hıdır Yıldırım, 
“Amaçları asla eğitimin ve eğitimcinin derdiyle dert-
lenmek olmayan, esasında sendikal zemini, bazı siya-
sal hareketlere katkı sunma amacıyla istismar etmek 
isteyen sözde sendikacıların sendikamıza, değerleri-

KÜTAHYA

KONYA

Konya’da görkemli tören

Konya Şubemiz, �� Mart İstiklâl Marşı Günü’yle ilgili 
olarak görkemli bir toplantı ve plaket töreni dü-

zenledi. 
Konya’da Alaaddin Konferans Salonunda gerçekleşti-
rilen “Mehmet Akif’i Anmak ve Anlamak” konulu pa-
nelde Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Doç. Dr. Alim Gür ve 
D. Mehmet Doğan, Akif’i ve mücadelesini anlattılar. 
Panel öncesi açılış konuşması yapan Konya Şube Baş-
kanımız Latif Selvi, Âkif’in mücadelesini miras olarak 
devralmış fikir ve sanat adamlarımızın yetiştiğini, on-
ların da meşaleyi günümüz aydın kuşağına başarıyla 
devretmekte olduklarını söyledi.
İstiklal Marşı’nın coşkuyla okunuşunun ardından Ab-
dullah Şık tarafından hazırlanan Mehmet Âkif Ersoy’la 
ilgili hareketli resim gösterisi ilgi ile izlendi.
Panel sonrasında Şube etkinliklerinde görev alan üye-
lere Başkan Latif Selvi tarafından plaket verildi.
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MERSİN

Mersin’de işyeri temsilcileriyle 
görkemli buluşma

Mersin Şubemiz tarafından Mersin Öğretmene-
vinde işyeri temsilcileri toplantısı muhteşem 

oldu. �’si öğle yemeğinden önce �’si sonra toplam 4 
oturumda devam eden toplantı, son derece verimli 
bir eğitim semineri formatında gerçekleşti.
Mersin’deki ��0 eğitim kurumundan sendikamızın iş-
yeri temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Şube 
Başkanı Arif Özbek, şube olarak, ildeki en büyük sen-
dika olmayı hedef belirlediklerini, bu hedefe ulaşmak 
için yeni üye kaydetme işlemlerinde işyeri temsilcile-
rimizin büyük katkısı olacağını belirtti.
Toplantıda daha sonra şube yönetim kurulu üyele-
ri seminer konularını sundular. Toplantıda özellikle 
4688 sayılı yasa, Eğitim-Bir-Sen Ana tüzüğü, sendikal 
kazanımlar, üyelik ve istifa prosedürleri işlendi. Ayrıca 
Mersin Memur-Sen’in üzerinde yoğun olarak çalıştı-
ğı TOKİ konutları hakkında temsilcilere bilgi verildi. 
Toplantının son oturumunda temsilcilerin görüş ve 
önerileri de alındı. Toplantıda sendikamızın yayınları 
da dağıtıldı.

Arkadaşlarımız ölümden döndü
          Anamur İlçe Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bir 
programa katılmak üzere özel araçlarıyla yola çıkan 
Mersin Memur-Sen il Başkanı Ahmet Işıklar, Eğitim-
Bir-Sen Denetim Kurulu Başkanı Muharrem Köse ve 
şube yönetim kurulu üyesi Atilla Olçum  geçirdikleri 
ağır kaza ile ölümden döndüler.
         Silifke Anamur arasındaki Boğsak mevkiinde  yağ-
mur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen ka-

MALATYA

Malatya’da “YÖK” konferansı

Malatya Şubemizde YÖK eski başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Sağlam’ın katıldığı bir konferans dü-

zenlendi. Çok sayıda bilim adamının, eğitimcinin ve 
bürokratların takip ettiği Belediye salonundaki kon-
ferans, şube başkanı Şahin Kayaduman’ın takdimiyle 
başladı

‘YÖK ve Eğitimde Ahlaki Çöküntü’ konulu konferansta 
konuşan Prof. Dr. Mehmet Sağlam, mevcut YÖK yöne-
timi ve rektörlere eleştirilerde bulundu. Prof. Sağlam, 
“Ülke nüfusunun her yarım milyonuna bir üniversite 
düşmüyorsa, orası kalkınmış ülke sayılmaz. Türkiye 
bugün 7� milyonsa �44, 73 milyonsa �46 üniversite-
si olacaktır. Bu kıstasa göre şimdi nerdeyiz? 9�’yi yeni 
buldu, �5’i daha yeni kuruldu. Halen rektörlerin hangi 
yolla atanacağını tartışıyoruz. Bir Anayasaya aykırı-
lık iddiasından bir hukuki kaosa girmiş durumdayız. 
Anayasanın iptal ettiği kanunla ilgili işlemlerin yürü-
tülmesi için hukuki bir düzen vardı. Şuanda o düzen 
de yoktur, tam bir kaos vardır. Ne olacağını da kimse 
bilmiyor, nasıl içinden çıkılacağını da kimse bilmiyor” 
dedi.

Ayalan’ın ziyareti:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı, Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan; MKYK  
Üyesi Öznur Çalık ve Ak Parti İl Yönetimiyle birlikte 
sendikamızın Malatya şubesini  ziyaret etti. Dr. Şükrü 
Ayalan, ziyaretinde, demokrasinin gelişmesi ve in-
san haklarının savunuculuğu açısından Sivil Toplum 
Örgütlerinin önemini hatırlatarak, Malatya’da yetkili 
sendika olmamızdan dolayı Şube Başkanımız Şahin 
Kayaduman’ın şahsında ildeki MEMUR-SEN camiasını 
tebrik etti.

mize saldırma yollu çalışmalar içerisinde olabilirler. 
Duruşunuzu ve moralinizi asla bozmayın, uyanık olun 
ve dik durun” dedi.

Kütahya Şubemiz ayrıca, Okul Yönetimini Geliştirme 
(OYGEP) Seminerine, Kütahya merkez ve ilçelerinden 
katılan �00 okul müdürüne bir akşam yemeği verdi. 
Yemeğe katılan yöneticilere, son sayısında “eğitim yö-
netimi” konusunu işleyen Sendikamızın yayın organı 
“Eğitime Bakış” dağıtıldı.
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Çelik, açıklamasında şunları söyledi: “İlksan’ın kasasına 
her ay düzenli olarak 4,5 trilyon nakit giriyor. Dünya-
nın hiçbir yerinde bu kadar para girişine rağmen zarar 
eden şirket yok. 30 yıl hizmet eden bir öğretmenden 
8.300 YTL aidat kesiliyor, emekli olunca 7.500 YTL 
ödeniyor! Yani bırakın otel ve işletmelerden elde edi-
len kârın ilave edilmesini; öğretmen ana parasını bile 
geri alamıyor! Öğretmenlerin verdiği aidatın yanında 
gelirlerden pay alarak sandığın gerçekten sosyal yar-
dım sandığı olduğuna inanması ve sandığına sahip 
çıkması gerekiyor. Sendikamızın bu konuda açtığı 
kampanyayı Niğde’de en etkin bir şekilde yürütüyor 
ve imza kampanyasını sürdürüyoruz.”

Ordu’da Çanakkale şehitlerine tören

Ordu şubemiz, Çanakkale deniz zaferinin yıldönü-
mü vesilesiyle Atatürk kültür merkezinde şehitle-

ri anma programı düzenledi. Ordu’luların büyük ilgi 
gösterdiği programın açılışında Ordu Şube Başkanı-
mız Tamer Tomakinoğlu şehitlik bilinci ve vatan sev-
gisi üzerine bir konuşma yaptı.  

Eğitimcilere Çiğ Köfteli Moral
Ordu Şubemiz, eğitimcilere çiğ köfteli moral günü 
yaptı.
İşyeri temsilcilerinin davet edildiği toplantıya Eğitim-
Bir-Sen Yönetin Kuru Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı ve 
Memur-Sen il Başkanı da katıldılar. Toplantıda Ordu 
yönetimi, �5 mayıs �007 itibariyle �000 üyeye ulaş-
mayı kararlaştırdı.

ORDU

RİZE

Rize’de ödül töreni

Rize şubemiz, ülke genelinde düzenlediğimiz “Unu-
tamadığım Öğretmenim” konulu hatıra yarışma-

sında il ölçeğinde dereceye giren eserler için sendika 
binamızda bir tören düzenledi. 
Yapılan törende Rize’de ilk üçe giren Ali Rıza Yılmaz 
İ.Ö. Okulundan Esen Genç, Denizciler İ.Ö. Okulundan 
Hatice Kestioğlu ve Doğuşçay İ.Ö. Okulundan Hazma 

zada araç yaklaşık �0 metre aşa-
ğıya uçup dört takla attı.

           Ağır hasara rağmen kazada 
arkadaşlarımızın yara almadan 
kurtulmuş olmaları büyük se-
vince sebep oldu. Mersin teşki-

latımızdaki tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletiyoruz.

NİĞDE

El konulan hakkımızı istiyoruz!

Niğde Şubemizin İlksan temsilcisi Nazifi Çelik, 
sendika binamızda üyelerin de katılımıyla yapı-

lan basın açıklamasında �943 yılında kurulmuş olan 
İlksan’dan (İlköğretim Öğretmenleri Yardımlaşma 
Sandığı) kesilen paraların geri ödenmesini talep etti.
Kurulduğu yıllarda İlksan’ın fonksiyonunu düzenli bir 
şekilde yerine getirdiğini ama son yıllarda İlksan’ın 
yolsuzluklarla anıldığını belirten Nazifi Çelik, İlksan’ın 
feshedilerek; bugüne kadar öğretmenlerden kesilen 
paraların geri ödenmesini istedi.

Metin Önal Mengüşoğlu Mardin’de

Şair ve yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Mardin 
Şubemizin davetlisi olarak, “Düşünce ve Sana-

tın İlkeleri”ne dair 
bir konferans vere-
cek. Mardin Kültür 
Merkezi’ndeki konfe-
rans �� Nisan Pazar 
günü saat �4.00’de 
başlayacak.
Konferans öncesi şair 
Mengüşoğlu, Başkan 
Hasan Ekinci’nin mi-
safiri olarak sendika 
binamızı ziyaret edip 
üyelerimizle sohbet 
edecek ve kitaplarını 
imzalayacak.

MARDİN
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Bülbül’e katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim 
edildi.
Rize Şube Başkanı Mehmet Sadık Cengiz, yarışmanın, 
öğretmenlik mesleğinin ne büyük bir fedakarlıkla ve 
özveriyle yapıldığını bütün çarpıcılığıyla ortaya koy-
duğunu, Rize’den yarışmaya katılan eserlerin de bu-
nun güzel örnekleri olduğunu söyledi.
Çayeli’de Şehitler Günü
Rize şubesine bağlı Çayeli İlçe Temsilciliğimizce orga-
nize edilen Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü progra-
mı da yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Piyes ve skeçlerin sahnelenip şiirlerin okunduğu ge-
cede Eğitim-Bir-Sen Çayeli temsilcimiz Salih Yelkenci 
de günün anlamını ve önemini belirten bir konuşma 
yaptı.

Taşıma suyla darbeci çarkı dönmez!

SARIKAMIŞ

Sarıkamış Şehitlerini andık

Kars Şubemizin Sarıkamış ilçe temsilciliği, Sarıka-
mış şehitlerinin 9�. yılı anma programına katıldı. 

Eğitim Bir-Sen Sarıkamış ilçe temsilcisi Ayhan Kaya ve 
yönetim kurulu üyelerimiz, Kızılçubuk köyünden baş-
layan “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” programında öncü 
katılımcı oldular.
Şehitlik alanında bayrağımızla birlikte Eğitim-Bir-Sen 
flamasını da taşıyan Eğitim-Bir-Sen Sarıkamış heyetin-
de ilçe yönetim kurlumuz Ayhan Kaya, Adem Güzün, 
Hikmet Aras, Sezgin Tanriverdi, İlhan Kiziltaş, Osman 
Kizilok, Mete Yildirim, ve üyelerimizden Melik Çetin-
kaya, Ömer Kurtulu, Ahmet Melik Gül, Akın Yalçin, Ci-
han Karatekir, Hamza Yalinkiliç, Savaş Yilmaz, Bülent 
Karadeniz, Mehmet Kiliçaslan, Mehmet Kutay Cengiz, 
Fırat Musa Özen, Gündüz Demir, Ayhan Kazanci, Sü-
leyman Kayaroğlu, Fatih Demir, Mustafa Atilla ve Me-
tin Gümüş hazır bulundular.

Rize’de şube yönetim kurulu, ilçe yönetimleri ve işyeri 
temsilcilerinin katıldığı yemekli toplantıda Genel Baş-
kan Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen İstanbul İl Baş-
kanı Ahmet Yurtman birer konuşma yaptılar.
Demokrasinin yerleşmesinde sivil toplum kuruluşla-
rının “sağlam” durmasının önemini vurgulayan Gün-
doğdu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini bahane ederek 
millî iradeye direnmeye çalışan kimi cılız seslerin, 
STK’ları kendine payanda yapmaya çalıştığını ama 
bir sonuç almalarının mümkün olmadığını belirtti. 
Ahmet Gündoğdu, “Bilsinler ki taşıma suyla darbeci 
çarkı dönmüyor, dönmeyecektir. Dileyen sendikacılık 
yapar, çalışanın sorununu dile getirir, çözüm önerir, 
dileyen de darbeci artıklarının çarkına su taşır. Kamu 
çalışanları da hangi sendikaya niçin üye olup niçin ol-
mayacaklarını da daha net görmüş olurlar” dedi.

Sivas’ta kutlama ve ödül töreni

Belediye Eğitim Kültür Salonunda düzenlenen, ku-
ruluşumuzun �5. yılını kutlama programda �5.yı-

lın heyecan ve mutluluğu yaşandı. Sendikamızın eski 
şube başkanı Ahmet Karademir’in de katıldığı prog-
ramda; “Unutamadığım Öğretmenim” hatıra yarışma-
sında dereceye girenlere belgeleri verildi.

SİVAS
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TOKAT

Tokat’ta Akif İnan koşusu

Tokat Şube Başkanımız Bedrettin Mumcu, sendika-
mızca düzenlenen okul müdürleri toplantısında, 

kuruluşumuzun �5. yılı münasebetiyle bir değerlen-
dirme yaptı. Eğitim-Bir-Sen’in Tokat’ta en yüksek üye-
ye sahip “yetkili sendika” olduğunu hatırlatan Mumcu, 
bir avuç insan tarafından idealizm ruhuyla kurulmuş 
bir müesseseyi bugün �00 binlere taşımanın hak-
lı gururu içinde olduğumuzu belirterek, bugünlere 
ulaşmamızda katkısı bulunan tüm üye ve yöneticilere 
teşekkür etti.

Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce verilen semi-
nere katılan �50 İlköğretim Müdürü katıldı. Progra-

mın başlangıcında sendikamız tarafından başlatılan 
İlksan’ın feshedilmesi kampanyasının Tokat ayağın-
daki çalışmalara da start verildi.

Öte yandan, kurucu Genel Başkanımız merhum Meh-
met Akif İnan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Tokat 
Memur-Sen tarafından �� Ocak �007 tarihinde GOP 
Stadında organize edilen, �500m.lik altın ödüllü koşu 
yarışmasına Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden toplam 
�4 sporcu iştirak etti.

İlk 4’te giren sporcuların altın ile ödüllendirildiği Akif 

İnan Koşusu 
oldukça çe-
kişmeli geçti.

Varış çizgisine 
ilk giren atlet 
İzmir Büyük 
Şehir Beledi-
ye Spor Kulü-
bü sporcusu 
Sait Özdemir 
oldu. Özdemir 
�500m. lik mesafeyi 4.dk. �� sn. ile koşarak şampiyon 
oldu ve bir  Cumhuriyet altını kazandı. Koşuda ilk 5’şe 
giren sporcular ve dereceleri şöyle oldu:

�.Sait Özdemir  İzmir Büyük Şeh.Beld. 4.�� dk.

�.Sedat Say       Tokat Beld.Plevnespor       4.�4 dk.

3.Mustafa Yokuş  Tokat Beld. Plevnespor 4.�6 dk.

4.Tekin Arslan İzmir Büyük Şeh.Beld. 4.�9 dk.

5.Kamuran Karabulut    Tokat Emniyetspor 4.34 dk.

 Törende ödülleri Enerji-Bir Sen Genel Başkanı 
İbrahim Şimşek, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çetin, 
AK Parti İl Başk.Vekili Sadık Aktaş ve SP İl Başkanı Me-
sut Doğan verdiler. 

Şanlıurfa şube dergisinin 
yeni sayısı çıktı

Sendikamızın Şanlıurfa Şubesinin çıkarmış olduğu 
yeni dergi okuyucularıyla buluştu. ��. sayısı yayım-

lanan dergi, üyelerimize ücretsiz dağıtılıyor. Üç ayda 
bir yayımlanan dergi, 40 sayfa olarak siyah beyaz ba-
sılıyor. Ağırlıklı olarak şube faaliyetlerini işleyen dergi-
de; üyeler görüşlerini ifade edebilmektedirler.
Şanlıurfa Şubesi adına 
Şube Başkanımız Sup-
hi Çiçek’in sahipliğini 
yaptığı derginin edi-
törlüğünü Eğitim-Bir-
Sen Şanlıurfa Şubesi 
Basın-Yayın Sekreteri 
Ali Tutluoğlu yapıyor. 
Derginin Yayın Kuru-
lunda Mehmet Sar-
mış, Nuri Tufan, Mus-
tafa Kanıkara, Vehbi 
Uzundağ, Ramazan 
Gök ve Mehmet Takır 
bulunuyor. 

ŞANLIURFA

Sivas İl birincisi İbrahim Büyükbektaş’a belgesini Şube 
Başkanı Esat Tektaş ile Şube eski Başkanı Ahmet Ka-
rademir birlikte verdiler. Daha sonra Kurucu Genel 
Başkan M.Akif İnan’ın şiirlerinden seçmeler okundu. 
Kanun ve Ney eşliğinde müzik dinletisi ve çeşitli ik-
ramlarda bulunuldu.

Şube başkanı Esat Tektaş, yaptığı konuşmada ilde ya-
şanan ek ders ücretlerinin geç ödenmesi sorununa 
değinerek, sorumluları uyardı. Tektaş, ek ders ücret-
lerinin aybaşında ödenmesi gerekirken ayın 9’una 
�0’una kaldığını, bunda bir kasıt yahut ihmal bulunup 
bulunmadığı hususunun il milli eğitim müdürlüğün-
ce takip edilmesi gerektiğini belirtti. 



39EĞİTİM-BİR-SEN / SAYI 36

Uşak’ta işyeri temsilcileri buluştu

Uşak şubemizce düzenlenen üç konferans, şehirde 
büyük heyecan ve memnuniyet uyandırdı. 

Uşak şube başkanı Sezai Yılmaz, özellikle Eskişehir 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Selahattin 
Turan ve Yrd. Doç. Dr. Cemil Yücel’in sunduğu “Eğitim 
Yönetimi” seminerinin, ildeki eğitim yöneticileri açı-
sından son derece ufuk açıcı olduğunu belirtti. Eğitim 
kurumları yöneticilerinin davet edildiği seminerin so-
nunda davetli öğretim üyelerine Memur-Sen Uşak il 
temsilcisi Hazma Kale tarafından birer Uşak kilimi he-
diye edildi.

Yine kurucu genel 
başkanımız Mehmet 
Âkif İnan’ı anma ve-
silesiyle düzenlenen 
programda, İnan’ın 
arkadaşlarından şair 
ve Urfa milletve-
kili Mehmet Atilla 
Maraş misafir oldu. 
Atilla Maraş, İnan’ın 
kendini toplum hiz-
metine adamış, top-
lumun ve toplum 
müesseselerinin ihya edilmesi için mücadele eden bir 
şair ve dava adamı olduğunu vurguladı.

Uşak’ta yapılan il divan toplantısının ardından Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı olduğu 
“Sivil Toplum ve Özgürlükler” konferansı da büyük 
ilgi gördü. Gündoğdu, sendikacılığın, demokrasinin 
tabana yayılması ve çalışanların kendini ifade edebil-
mesi bakımından bir özgürleştirme platformu olması 
gerektiğini vurguladı.

Konferanslara şehrin eğitim yöneticileri ve üyelerimiz 
başta olmak üzere, birçok üst düzey bürokrat, STK ve 
siyasi parti temsilcisi katıldı.

UŞAK

İstiklal Marşı’nı 
güzel okuma yarışması

Zonguldak Şubemiz ve Zonguldak Belediyesi’nce 
Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamın-

da “İstiklal Marşı’nı Ezberden Güzel Okuma Yarışma-
sı” düzenlendi. Yapılan eleme yarışmalarının ardın-
dan finale kalan �6 kişi, Zonguldak Belediyesi Nikah 
Salonu’nda birinci olabilmek için yarıştı. Yarışmayı, 
AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Zonguldak 
Vali Yardımcısı Mehmet Çubuktar, Garnizon ve Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Recep Onur, Zonguldak Beledi-
ye Başkanı Secaattin Gonca, Milli Eğitim Müdürü Ha-
run Girgin, davetliler ve öğrenci velileri de izledi.

Yarışmada, birinci kategoride, Yayla İlköğretim 
Okulu’ndan Nivanur Çebi birinci, Vali Tevfik Başa-
kar İlköğretim 
Okulu’ndan Nur 
Betül Bodur ikinci, 
Muslu İlköğretim 
Okulu’ndan Aleyna 
Aydemir üçüncü 
oldu. İkinci kate-
goride ise Özel Ufuk Koleji’nden İrem Sena Köktürk 
birinci, Özel Ufuk Koleji’nden Doğuş Kökarttı ikinci, 
Işıkveren İlköğretim Okulu’ndan ise Gökçe Gümüş 
üçüncü oldu. Birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere, 
masa üstü bilgisayar, üçüncülere ise dijital fotoğraf 
makinası verildi. 

Yarışmada konuşma yapan Zonguldak şube baş-
kanımız Kamuran Aşkar ve Ak Parti  Milletvekili Polat 
Türkmen, yarışmaya katılan çocukları kutladılar.

ZONGULDAK



Çalışanların özlük ve mali haklarıyla, çalışma şartla-
rı ve imkânlarının görüşüldüğü komisyon toplan-

tılarının ilki 8 Mart, ikincisi �3 Mart tarihinde yapıldı.

Sendikamızca sunulan “Öğretmen Atama ve Yer De-
ğiştirme Yönetmeliği” ile ilgili talepler, diğer sendi-
kaların da benimsemesiyle “ortak talep” olarak kabul 
edilip değerlendirmeye alındı.

Bu �� madde şu hususlardan oluşuyor:

�-      Öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde 30 
Eylül tarihinin esas alınması,

�-      Öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirmelerin-
de norm kadro açığı olan okulların tümünün elektro-
nik ortamda ilan edilmesi.

3-      Her ikisi de öğretmen olan eşlerin birlikte ve 
aynı hizmet alanı olacak şekilde başvuruda bulunma 
zorunluluğunun sona erdirilerek, Yönetmeliğin �0/3 
maddesinde yer verilen düzenlemeden, öğretmenle-
rin öğretmen olan eşlerinin de yararlandırılması.

4-      657 sayılı Kanunun Ek 39 uncu maddesine dayalı 
yer değiştirme uygulamalarında sürecin hızlı ve etkin 
işlemesi için gerekli çalışma yapılması, bu kapsamda 
bulunan personelin norm kadro yetersizliği halinde 
boş öğretmen kadrolarına atanmasına yönelik çalış-
ma yapılması.

5-      Eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme başvu-
rularında eşleri SSK veya Bağkur kapsamında olanla-
rın eş durumu özründen yer değiştirme başvurusun-
da bulunması için ��0 gün SSK primi ödenmesinin 
yeterli sayılması.

6-      Yer değiştirme döneminin başladığı tarih itibariy-
le zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olan-
ların bulunduğu hizmet alanında çalışılması gereken 
süreyi tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın 
isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabil-
mesine imkan sağlanması.

7-      Yer değiştirme başvurusunda bulunulabilecek 
eğitim kurumu, il veya ilçelerde sınırlama yapılması 
uygulamasından (konuyla ilgili yargı kararının varlığı 
da göz önüne alınarak) vazgeçilerek, il ve eğitim kuru-

mu sınırlandırılması olmaksızın bütün eğitim kurum-
larının tercihine açık hale getirilmesi ve norm kadro 
açığı bulunan kurumlarının ayrıca açıklanması.

8-      Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında zo-
runlu olarak ve/veya re’sen yer değiştirme işlemine 
tabi tutulmak için gerekli olan birinci hizmet bölgesi 
kapsamındaki illerde üç yıllık çalışma süresinin hesa-
bında fiilen çalışılan sürelerin değerlendirmeye alın-
ması, (aylıksız izinde geçirilen sürelerin dikkate alın-
maması örnek: Askerlik süresi, doğum izni)

9-      Zorunlu bölge hizmetini yapmakta iken askerlik 
nedeniyle aylıksız izinde geçirilen süreler ile doğuma 
bağlı olarak aylıksız izinde geçirilen sürelerin hizmet 
süresinden sayılması, ayrıca birinci hizmet bölgesin-
de görevli iken askere gidenlerin askerlik hizmetini 
zorunlu bölge hizmeti kapsamındaki il veya ilçelerde 
yapmaları halinde bu sürelerin zorunlu hizmet süre-
sinden sayılması yönünde uygulama yapılması.

�0-   Alan değişikliği uygulamalarında değişiklik iste-
yebilecek alanlar ile değişiklik uygulaması kapsamın-
da yer verilen alanlar yönüyle sınırlama yapılmaması. 
(Örn: fen bilgisi öğretmenliğine, alan değişikliği yo-
luyla halen sınıf öğretmeni olarak görev yapan fen 
bilgisi öğretmenlerin de başvurabilmesi)

��-   Eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan eğitim ku-
rumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yö-
nelik il genelinde duyuru yapılmasına ilişkin şartın 
uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi.

��-   Aylıksız izinde bulunan öğretmenler ile geçici 
görevli olarak görev yapan öğretmenlerin yer değiş-
tirme başvurusunda bulunmasına ilişkin sınırlamanın 
kaldırılması.

Eğitim-Bir-Sen olarak ayrıca “MEB yönetici ve öğ-
retmenlerin ders ve ek ders saatleri”, “Kariyer Basa-
maklarına ilişkin hüküm ve kararlardan kaynaklanan 
sorunlar ve çözüm önerileri”, ve “yardımcı ve idari hiz-
metlerdeki personelin sorunları ve çözüm teklifleri” 
başlıklarıyla da rapor hazırlayıp sunmuş bulunuyoruz. 
Personel Genel Müdürlüğünce toplantıya çağrılan ko-
misyon, önümüzdeki toplantılarında da bu başlıklar 
altında sunduğumuz önerileri görüşecektir.

Bakanlıkta komisyon 
toplantıları
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, eğitim çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere 
eğitim sendikalarıyla toplantılar düzenlemeye başladı. Toplantılarda sendikamız Eğitim-Bir-Sen’in 
hazırladığı ve çözüm bekleyen belli başlı sorunlu konuları kapsayan raporun 12 maddesi görüşül-
meye alındı ve kabul edildi.
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