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editörden
Hareketli Bir Ayı Geride Bıraktık

M

art ayı tüm teşkilatımızın baharı kuşandığı, kültürel etkinliklerle
bütün bir Anadolu’yu medeniyetimizin huzmeleriyle aydınlattığı
bir ay olarak geçti.
Ayın başında Antalya Kumluca’da bir araya gelen 1300 teşkilat yöneticimiz, sivil alandaki diri duruşumuzu takviye etmek ve saflarımızı sık ve düzgün hale getirmek adına üç gün zihinlerini sendikamız
üzerine yoğunlaştırdılar. Tecrübelerin paylaşıldığı, sorunlara pratik
çözümlerin üretildiği toplantılar aynı zamanda ülkemizin her bir köşesinden koşup gelen şube başkanlarımızın, şube yönetim kurulu
üyelerimizin ve ilçe temsilcilerimizin büyük bir bütüne ait olduklarını
görmenin verdiği güvençle illerine dönmelerini sağladı.
Sendikamızın 16 yıllık varoluşunda eğitim çalışanlarının sosyal ve
ekonomik gelişimlerine katkıda bulunma mücadelesinin yanı sıra
neşv ü nema bulduğu medeniyet havzası üzerine bina ettiği kültürel
çalışmalarla sendikal zeminde bulunuşunu anlamlandırdığı cümlemizin malumudur. Bu bağlamda mart ayı içerisinde hemen tüm
şubelerimizde ve temsilciliklerimizde ‘İstiklal Marşı Günü’ etkinlikleri
kapsamında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ve mücadelesine daha yakından bakmaya, İstiklal Marşımızın mana derinliğine ulaşmaya dönük konferanslar, paneller, yarışmalar düzenlendi.
Çanakkale Zaferi’nin 93. yıldönümünde, karadan ve denizden bir yol
bularak Marmara’ya ve payitahta ulaşmak isteyen düşmanın önüne
bütün bir birikimini set olarak koyan milletimizin taşıdığı ve adına
‘Çanakkale Ruhu’ dediğimiz asil ruhu kucaklayan pek çok etkinlik de
mart ayı içerisinde teşkilatlarımızın yürek kıpırtısıyla meşgul olduğu
etkinlikler oldu. Bu iki önemli etkinlik düzleminin yanında teşkilatımız
8 Mart Kadınlar Günü’nü de bugünün kadına şaşı bakan kof medeniyetini eleştiren, ruh köklerimizde barınan medeniyetimizin kadını
yücelten, ana olarak cenneti onun ayağının altına iliştiren bakışını
hatırlatan etkinlikler vesilesi olarak gördü.
Milletimizin gündeminde yer almayan ancak sanal gündem oluşturucuları marifetiyle gündeme getirilen birbiriyle ilintili iki hususta, Ak
Parti kapatma davası ve başörtüsüne özgürlük sağlayan anayasa değişikliği konusunda Genel Merkezimiz ve teşkilatlarımız milletimizin
sesi oldu, aslolanın millet olduğu, milleti millete rağmen dizayn etmenin mümkün olmadığı haykırıldı, demokrasiye ve millet egemenliğine sahip çıkıldı.
Öğretmenlik mesleğinin fedakârlıkla yürütülen saygın bir meslek oluşuna dikkat çekmek, tecrübeyle olgunlaşılan bu mesleğin duayenlerinin birikimlerini mesleğe yeni başlayanlara aktarmak amacıyla “Hatıralarınız Işığımız Olsun” adıyla düzenlediğimiz ve geleneksel hale
getirdiğimiz hatıra yarışmamızın Türkiye ölçeğinde dereceye giren
ilk 7 eser sahibini ödüllendireceğimiz ödül töreni Nisan ayı içerisinde
TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan’ın da katılımıyla yapılacak. Bu
vesileyle yarışmamıza ilgi gösteren herkese teşekkür ediyor, hatıra
yarışmamızı önümüzdeki yıl farklı bir formatta gerçekleştirmeyi düşündüğümüzü fısıldıyorum.
Türkiye’nin en büyük sendikası olma hedefi doğrultusunda çığ gibi
büyüyoruz. Gelecek Eğitim-Bir-Sen’in.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Hedef Tam Demokrasi Olmalıdır
C

emre, ateş, kor, köz manalarına gelir...
Cemre, sıcaklık demektir.
Halkımız, öteden beri şubatın yirmisinden sonra ‘cemre havaya düştü’, der. Bu, baharın müjdecisi sıcaklık, havada başladı demektir.
Bundan bir hafta sonra cemrenin suya, bir hafta
sonra da toprağa düştüğüne inanılır. Cemrenin
toprağa düşmesi, sıcaklığın artık toprakta başladığını, toprağa tohum atma zamanının geldiğini
ifade eder. Tohum bereket, çoğalmak, artmak,
büyümek demektir.
Cemre’nin toprağa düşmeye başladığı
günlerde Sendikamızın, 12. Başkanlar Kurulu
ve 2. Genişletilmiş Teşkilat Yöneticileri İstişare
Toplantısını, Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirdik. Toplantıya 81 ilden şube başkanları, il temsilcileri, şube yönetim kurulu üyeleri
ve 830 ilçe temsilcisi katıldı. Toplantıda “Hedef
Yüzde Yüz Yetki” kararı aldık. Toprağa ekilen bir
tohum bazen bire 20 bazen bire 50 bazen bire
100 verir. Antalya toplantısının sendikamıza bereket getireceğine ve yetkiye ulaşmada önemli
bir misyon yükleneceğine inanıyorum.
Cemre’nin sıcaklığını yargıda, siyasette,
ekonomide ve dış politikada da yaşıyoruz. Çok
sıcak günlerden geçiyoruz, yoğun bir gündemle
iç içeyiz.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Genel Kurulu’nda zorunlu referandum sınırı olan
367’nin üstünde rekor sayılabilecek 411 oyla kabul edilen 5735 sayılı yasayı onayladı. Yasa ile
Anayasanın 10. maddesi, “Devlet organları ve
idari makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü
kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” şeklinde değişti. Anayasanın
“Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42.
maddesine ise “Kanunda açıkça yazılı olmayan
herhangi bir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın
kullanımının sınırları kanunla belirlenir” fıkrası
eklendi.
YÖK, Anayasa değişikliğine paralel olarak
24 Şubat’ta bütün üniversitelere bir yazı göndererek başörtüsü yasağını kaldırmalarını istedi.
Ne var ki yasakçılığı alışkanlık haline getiren ve
özgürlükleri değil yasakları esas alan rektörlerin
çoğu başörtüsü yasağını sürdürdü. Onurla ve gururla belirtmeliyim ki yasağı sürdüren rektörler,
karşılarında sendikamızı buldular. Sendikamız
Gazi Üniversitesi başta olmak üzere yasakçı bütün üniversitelerde uygulanan yasağı tutanakla
tespit edip mağdur öğrencilerin savcılıklara suç
duyurusunda bulunmaları için her türlü hukuki
EĞİTİM-BİR-SEN

desteği verdi. Şubelerimiz de bulundukları illerde yasağın uygulandığı
üniversitelerin rektörleri
hakkında tutanakla tespit
yaptıktan sonra suç duyurusunda bulundular.
Çoğu zaman top- Ahmet GÜNDOĞDU
lumun önüne barikatlar
Genel Başkan
oluşturan yargı, bu geleneğini bozmadı. Danıştay
8. Dairesi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya
Özcan’ın rektörlüklere gönderdiği yazıyı ‘genelge’ olarak kabul edip, yürütmesini durdurdu.
Danıştay’ın bu kararından sonra yasakçı rektörlerin sayısında artış oldu.
Hâlbuki Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz,
defalarca tek imzayla rektörlere çok sayıda yazı
göndermiş, bu yazılar genelge kabul edilerek iptal edilmemişti. Bürokratik oligarşinin iki önemli
temsilcisinden birisi YÖK, diğeri Üniversitelerarası Kurul ve rektörlerdir. YÖK’ün yasakçılıktan
vazgeçmesi üzerine, yasakçılığın bayraktarlığını
Üniversitelerarası Kurul ile rektörler yapmaya
başladı. Öyle ki Üniversitelerarası Kurul Başkanı zaman zaman TBMM’nin görev alanlarına da
müdahale eden açıklamalar yaptı. Ancak öğrenciler, akademisyenler ve milletimiz yasakçılara
ve demokrasi karşıtlarına itibar etmemektedir.
İşte mart ayına bu tartışmalarla girdik. Bu
ayda hüzün ve sevinç arasında gel gitler yaşadık.
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünü kutladık.
İstiklal Marşı milletimiz için bağımsızlık demektir, hürriyet demektir, özgürlük demektir. İstiklal
Marşı ülkemizin bağımsızlığının sembolüdür. Ancak halen bu gerçeği kabullenemeyenlerin olması bizleri derinden üzmektedir.
Türkiye’de hiçbir dönemde gidilmediği
kadar çetelerin ve çeteleşmelerin üzerine gidilmektedir, gidilmelidir. Türkiye’de tek ve şeffaf
bir devlet olmalıdır, devlet içinde devlet –derin
devlet- olmamalıdır. Rastlantı mı bir bağ var mı
bilinmez, tam da çetelerin üzerine kararlı bir
şekilde gidilirken, iktidar partisine açılan kapatma davası ülkenin istikrarına bomba gibi düştü.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman
Yalçınkaya, ‘’Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği’’ iddiasıyla iktidar partisi Ak Parti’nin
kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne
başvurdu.
İddianamede, Ak Parti’nin “laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği” savunulurken,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 71
1

kişi hakkında siyasi yasak isteminde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Gül hakkındaki yasak talebi başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olduğu
dönemi kapsıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Abdullah Gül hakkında
dava açılması ve siyaset yasağının istenmesi yargı tarihine çok önemli bir skandal olarak geçecektir. Çünkü Cumhurbaşkanı, yaptığı işlerden
hukuken sorumsuzdur, ‘vatana ihanet’ dışında
yargılanamaz. Cumhurbaşkanının yasal statüsü
apaçık ortada ve herkes tarafından bilinirken
kendisinin ismi neden mahkeme dilekçesinin
içindeki listede yer alıyordu? Bunun üzerinde düşünmek lazım. Bu, benzerini daha önce milletçe
yaşadığımız ve her defasında ağır faturalar ödediğimiz rejim krizlerinin bir yenisi niteliğindedir. Gazete haberlerinden oluşturulan kapatma
davasının Türkiye’ye faturası ise ekonomistlere
göre 12 ile 20 milyar dolar arasında oldu. Uluslar arası kamuoyunda ülkemizin itibarı zedelendi. Sendika olarak, sadece siyasilerin değil yargının, medyanın, sivil toplumun da bu ülkeye karşı
sorumlu davranmak gibi bir görevinin olduğunu
düşünüyoruz. Türkiye bu krizi sağduyusuyla ve
demokrasiye sahip çıkarak aşacaktır.
Bu dava ülkeye yapılan büyük bir haksızlıktır. Bu son parti kapatma dilekçesi ile birlikte,
Türkiye’nin dünyada parti kapatmada öncü olduğu ve şimdiye kadar 26 siyasi partimizin kapatıldığı tekrar gündeme geldi. Hâlbuki siyasi
partilerin demokratik rejimlerin temel unsurları olduğu bilinen gerçeklerdir. Hür ve bağımsız
partiler olmadan demokrasi olmaz. Mütemadiyen partilerin kapatıldığı, ülkenin bir partiler
mezarlığı haline getirildiği siyasi bir ortamda
nasıl gerçek, köklü ve ümit veren bir demokratik sistemden bahsedilebilir? Gelişmiş demokrasilerde şiddete başvurmayan, şiddet çağrısı
yapmayan, teröre destek vermeyen hiçbir parti
kapatılmamaktadır. Siyasi partiler ancak onları
rey vermek durumunda olan seçmenleri tarafından siyasi sahneden silinirler. Türkiye içerde ve
dışarıda büyük reaksiyon ve kayıplara yol açan
parti kapatmalarına karşı bir çözüm bulmalıdır.
Türkiye, demokrasi kervanının en gerisinde düşe
kalka yolda sürüklenmemelidir. Böyle bir tablo
karşısında bizim talebimiz basittir. Çetelerden
arınmış, demokratik bir hukuk devletine sahip olmak. Bu krizi üreten anayasadaki mevcut
yaklaşımdır. Bunun için ‘tam demokratikleşme
paketi’ işleme konmalıdır. Yeni bir anayasa yapılarak tek hedef güçlü ve demokratik Türkiye
olmalıdır. Sendika olarak, yasaklar devleti değil,
hukuk devleti ve demokratik devlet istiyoruz, bu
talebimizi dile getirmeye de her platformda devam edeceğiz.
Yukarıda belirttiğim gibi Mart ayında ka2

oslarla birlikte sevinçleri de yaşadık.19 Mart’ta
Mevlid Kandili’ni kutladık. Mevlid; doğum vakti,
doğum günü demektir. Ayrıca ‘doğuş’ manasına
gelen ‘vilâdet’ kelimesi de mevlid yerine kullanılır. Mevlid-i Şerif ise Peygamberimiz sallallahu
aleyhi ve sellem’in doğumu manasına gelir. Yine
kurtuluş savaşımızın önsözü olan Çanakkale
Zaferi’nin 93. yıldönümünü kutladık. Çanakkale
ruhuyla bir kez daha kucaklaştık. Bu güzel günler, birlik ve beraberliğin zirveye çıktığı günlerdir.
İnşallah en kısa zamanda ülkemizin üzerindeki
puslu hava dağılır yerini güzel olaylara ve hizmetlere bırakır.
21 Mart halk ozanlarımızdan Âşık Veysel’in
35. yıl dönümüydü. Âşık Veysel, ülkede birlik ve
beraberlik yolunu sağlamanın anahtarını mısralarıyla milletine vermiş biri…
Son nefesini verme vaktinin yaklaştığını
fark eden oğlu teybini açıp sormuş: “- Baba...
Vakit doluyor gibi... Sesin bizlere hatıra kalacak!
Bize bir şeyler söyle...”
Âşık Veysel’in sesi yorgun, cümleleri kesik
kesiktir ama... Tam da Âşık Veysel’e yakışacak
güzelliktedir: “- Ne diyeyim oğul? Ne diyeyim?
Birbirinizle, konu komşuyla iyi geçinin... Dirliğiniz, düzeniniz bozulmasın...” Evet. Türkiye’nin
şu an dirlik ve düzene ihtiyacı var. Sağduyuya
ihtiyacı var. Bu duygularla Âşık Veysel’in “Senlik
benlik nedir bırak” şiiriyle sizleri baş başa bırakıyorum.
“Allah birdir Peygamber Hak/ Rabbül
âlemindir mutlak/ Senlik benlik nedir bırak/ Söyleyim geldi sırası
Kürt’ü Türk’ü ve Çerkes’i/ Hep Âdem’in
oğlu kızı/ Beraberce şehit gazi/ Yanlış var mı ve
neresi
Kur’ân’a bak İncil’e bak/ Dört kitabın dördü de hak/ Hakir görüp ırk ayırmak/ Hakikatte
yüz karası
Binbir ismin birinden tut/ Senlik benlik nedir sil at/ Tuttuğun yola doğru git/ Yoldan çıkıp
olma âsi
Yezit nedir, ne Kızılbaş/ Değil miyiz hep bir
kardaş/ Bizi yakar bizim ateş/ Söndürmektir tek
çâresi
Kişi ne çeker dilinden/ Hem belinden hem
elinden/ Hayır ve şer emelinden/ Hakikat bunun
burası
Şu âlemi yaratan bir/ O’dur külli şeye kâdir/
Alevî Sünnilik nedir/ Menfaattir varvarası
Cümle canlı hep topraktan/ Var olmuştur,
emir haktan/ Rahmet dile sen Allah’tan/ Tükenmez rahmet deryası
Veysel sapma sağa sola/ Sen Allah’tan birlik dile/ İkilikten gelir belâ/ Dava insanlık davası…”
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE

SON VERİLSİN!
B

ilindiği gibi eğitim kurumlarımızda; kadrolu
öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, asker öğretmen adı altında farklı görevlendirmeler yapılmaktadır. Farklı görevlendirmelerin olması eğitim öğretim bütünlüğü, iş
huzuru ve barışı açısından son derece sakıncalı
bir durum arz etmektedir. Aynı şartlarda, aynı
işi yapan, aynı eğitimi veren öğretmenler farklı
görevlendirmeler yapıldığından; farklı sosyal, özlük ve ekonomik haklara tabi tutulmaktadırlar.
Eğitim-Bir-Sen olarak sözleşmeli öğretmen uygulamasına son verilmesi öncelikli taleplerimizdendir. Sözleşmeli öğretmenliğe son verilmeli eğitim
öğretimde birlik ve bütünlük sağlanmalıdır.
Sözleşmeli Öğretmenler İle Kadrolu Öğretmenler Arasındaki Özlük, Sosyal ve Ekonomik
Farklılıklar Giderilmelidir.
1- Sözleşmeli öğretmenler bir taraftan mesleklerini icra ederken diğer yandan da kadrolu olmak
için KPSS sınavlarına hazırlanmaktadırlar.Bu nedenle Sözleşmeli öğretmenler eğitim öğretime
yeteri kadar zaman ayıramamaktadırlar.
2- Sözleşmeli öğretmenlerde master ya da doktora yapmaları durumunda “eğitim özrü” nedeniyle yer değiştirme hakları yoktur. Sözleşmeli
Öğretmenlere; master veya doktora yapanlar
için bu hak verilmediği için çok zor şartlarda kariyerlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar.
3- Sözleşmeli öğretmenler idareci ,müfettiş olamaz, yurt dışı öğretmen görevlendirmeleri sınavına girememektedirler. Uzman Öğretmen veya
baş öğretmen olmaları için her hangi bir hakları
da yoktur.
4- Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet puanları yoktur. Bu sebeple kaç yıl çalışırlarsa çalışsınlar her
hangi bir hizmet puanları olmamaktadır.
5- Sözleşmeliler özür durumundan yapılan yer
değiştirmelerde yolluk alamamaktadırlar.
6- Sözleşmeli öğretmenlere eş, çocuk ve doğum
yardımı yoktur.
7-Sözleşmede her ayın 15’inde yatması gereken
maaşlar bazı illerde ayın 20 ‘sinde veya 25’inde
yatmaktadır.
8- Sözleşmeli öğretmenlik; yasal zemini tam
olarak hazırlanmadan fiiliyata geçtiği için özlük,
sosyal, ekonomik vb. hakları ile ilgili hiçbir plan
program yapılmadan hayata geçirilmiş olması
sözleşmeli öğretmenler birçok sorunla ve de beEĞİTİM-BİR-SEN
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lirsizlikle karşı karşıya kalmışlardır.
9- Sözleşmeli öğretmeler de Mesleki Eğitim adı
altında kadroluların almış oldukları temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim almalarına rağmen
kadrolular gibi asalete geçememektedirler. Kadrolu olduklarında belirtilen eğitime tekrar tabi
tutulmaktadırlar.
10- Sözleşmeli öğretmenlerin derece ve kıdem
gibi terfileri yapılmamaktadır.Yani sözleşmeliler 1
yıl da 25 yılda çalışsalar alacakları maaş değişmemektedir.
11-Sözleşmeli Öğretmenlerin durumlarını açıklayıcı yeteri yasal alt yapı olmadığı için;Milli Eğitim
Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul müdürleri ve
hatta Bakanlık çalışanları dahi Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili yeteri bilgiye sahip
değillerdir. Bu nedenle, her ilde ve her okulda
farklı uygulamalar söz konusudur.
12- Sözleşmeli öğretmenlik devlet politikası değil hükümet politikası olduğundan gelecekleri bir
muammadır. Bu nedenle sözleşmeli öğretmenler , gönül rahatlığı ile aile kuramamakta, geleceklerini şekillendirememektedirler.
13- Sözleşmeli öğretmenler, bazı amirleri tarafından “…. Bey siz sözleşmelisiniz” diye başlayan
sözlerle bazen tehdit edilmektedirler.
14- Sözleşmeli öğretmenler görevli oldukları
okullarda öğrencileri tarafından “Öğretmenim
siz sözleşmeli misiniz? “Siz önümüzdeki yıl veya
dönem dersimize girecek misiniz.” gibi sorularla
rencide olmakta ve bu sorulara cevap vermede
zorlanmaktadırlar.
15- Sözleşmeli öğretmenler kadrolular gibi asker
öğretmen olarak askerliklerini yapamamaktadırlar. Burada da negatif ayrımcılık ve haksızlık söz
konusudur.
16- Öğretmen olabilmenin yaş sınırı 40’tır. Sözleşmeli öğretmenlerin her yıl görevleri resmi olarak sona erdiğinden 40 yaşına girdikten sonra
bu yaşa kadar sözleşmeli çalışan bir öğretmenin
bu yaştan sonra sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği endişesine kapılmaktadırlar.
17- Sözleşmeli öğretmenlerin özür durumu hariç
(Öğrenim durumları özür olarak kabul edilmemektedir) il içi ve il dışı nakil hakkı olmadığı gibi
becayiş hakları da yoktur.
18- Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK kesintisi yapılmaktadır.
53

Toprak
Şehitler
Hürmetine
Vatandır
M

illetimiz, tarih boyunca toprağını,
istiklalini ve istiklalin anlam kapsamı içerisinde barınan asıl manayı muhafaza ve müdafaa yolunda ortaya
koyduğu kahramanlıklarla şöhret bulmuş
bir millettir.
Şehitlerin kanı pahasına kazanılan topraklar, şehitlerin ruhaniyetine uygun bir idare
ile yönetilmiş, düşman nazarlarından daima
korunmuş ve bu topraklar için paha olarak
da yine şehitlerin kanı gösterilmiştir.
Toprak, bayrak, ezan, namus gibi baş tacı
değerleri müdafaa adına verilen en büyük
mücadelelerden birisi Çanakkale’de cereyan etmiş ve milletimiz bu mücadeleden
zaferle ayrılarak cümleye “Çanakkale Geçilmez” dedirtmiştir.
Çanakkale’den bir yol bularak İstanbul’a
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ulaşmak ist
isteyen düşmana denizden ve karadan geçit vermeyen aziz milletimizin tah
rihe altın harflerle
serlevha olarak yazdığı
“Çanakkale Geçilmez” lafzının sadece bir
mana ifade etmediği açıktır. Çünfiziki manayı
Mondro Ateşkes Anlaşmasıyla düşkü Mondros
gemile hiçbir engelle karşılaşmadan
man gemileri
Çanakkale’y geçmiştir. “Çanakkale GeçilÇanakkale’yi
demek “milleti millet yapan değerler
mez” demek,
altın alınamaz” demektir.
ayaklar altına
Çanakkale bir ruhtur. Düşmana karşı set
olarak konulan
iman dolu göğsün içindeki
konu
ruhtur. Bu ruh,
ru milletimizin maddi kazanımlara zerre miktar
değer vermeden, mertem
belerin en yücesine
kavuşabilmek için göy
zünü kırpmadan
ölüme koşmasını sağlamış,
kırpma
şahadet şerbetini
içenler, dudaklarında bir
şer
gülümsemeyle
gülümsemey “Yüce Dost”a kavuşmuştur.
Bugün bu ülkede
yaşayan herkes özgürlüü
ğünü şehitlerimize borçludur. Toprağın her
bir karışı Mehmet Akif’in “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” mısrasında ifade ettiği üzere şehit kanlarıyla sulanmış ve
toprak “kara bağrında sıra dağlar gibi duranlar” hürmetine vatan olmuştur.
Millet olarak nereden geldiğimizi, hangi
badirelerden kurtulduğumuzu unutmadan
çağla kuşanmak durumunda olduğumuzu
bilmek zorundayız. Köklerimizden koptuğumuzda bizi ayakta tutacak besleyici kaynaktan koptuğumuzu da bilmek durumundayız.
Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere,
bu vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
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Mehmet Akif Ersoy
ve İstiklâl Marşı

2 Mart 2008,
İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak
kabul edilişinin 87. yıldönümüdür.
li i
1. Dönem Türkiye Büyük Mill
Millett M
Meclisi,
İstiklal Marşı’nı aziz milletimizin ruh
dünyasını en güzel biçimde yansıtan, varolma mücadelesindeki
çelikleşmiş imanını bütünüyle
ihtiva eden bir metin olarak
87 yıl önce millî marş kabul
etmiştir. 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi de
başta sendikamız ve Türkiye Yazarlar Birliği olmak
üzere çeşitli sivil toplum
örgütlerinin taleplerini dikkate alarak 4.5.2007 tarih
ve 5649 sayılı Kanun’la 12
Mart’ı Mehmet Akif Ersoy’u
ve İstiklal Marşı’nı devletçe sahiplenme günü olarak kabul etmiştir.
İstiklal Marşı, şiiriyeti ve muhteviyatı
bakımından şairiyle son derece özdeşleşmiş bir metindir. Mehmet Akif Ersoy, milletimiz
gibi düşünen, milletimiz gibi yaşayan, milletimiz gibi
hisseden bir şairdir. Yaşamıyla gençliğimize önerilebilecek en önemli model olan Mehmet Akif, İstiklal
Marşı’nı kalemiyle değil; yüreğiyle yazmıştır. Sipariş
olarak yazdırılması düşünülen İstiklal Marşı’nın yazılışının özü sözü bir olan Mehmet Akif Ersoy’a nasip olması manidardır. Mehmet Akif, marşın yazılmasından
tahakkuk eden ücreti almayarak milletimizin mutabakatına mazhar olan İstiklal Marşı’nın gölgelenmesine
de mani olmuştur.
“Doğduğumdan beridir âşığım istiklâle” diyen Mehmet Akif Ersoy, ‘İstiklal Marşı’ adını verdiği şiirini İstiklâl
Harbini yapan kadın, çocuk, genç, yaşlı tüm milletimizden oluşan ‘Kahraman Ordumuza’ ithaf etmiştir.
İstiklâl, tarih boyunca meftunu olduğumuz ve uğruna
pek çok acılara katlandığımız, hiçbir zaman ödün vermediğimiz değerimizdir. İstiklâl, ‘Hakk’a tapan’ milletimizin hakkıdır.
İstiklâl Marşı’nın mana derinliğinde barınan duygular
milletimizin öz benliğinden damıtılmıştır. İstiklal Marşı,
bütünüyle milletimizin karakterini yansıtmaktadır. Bayrak, sancak, ezan, hak, şahadet, din gibi kelime ve
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milletimizi
kavramlar m
var eden kkodlardır.
istiklâl
Milletimize
veren gazilik
azmini vere
ve şehitlik g
gibi mamertebelerdir.
nevi merte
duygularManevi
d
dan arındırılmış
bir
d
d l
bi mücadelenin
ü d l i sürdürülmesi imkânsızdır. İstiklâl mücadelesinde
değerlerinin ayaklar altına alınmamasının mücadelesini veren milletimizin
coşkunluğunu anlatan İstiklal Marşı,
milletimiz var oldukça ortak hisleri
veren ve milletimizi tanımlayan bir
metin olarak var olacaktır.
Milletimizin İslâm Dini’nin bayraktarlığını yaptığı bin yıllık devrede
kendisine yer bulamayan kimi kişi
veya çevrelerin din karşıtı oluşlarının bir yansıması olarak referansını
İslam Dini olarak gördükleri İstiklâl
Marşı’na ve şairi Mehmet Akif
Ersoy’a zaman zaman saldırdıkları
görülmektedir. İstiklâl Harbi’nin motivasyon unsurlarından habersiz, ‘çelik
zırhlı duvar’a karşı ortaya konulan ‘iman
dolu göğs’ü kavrayamamış bu çevreler, düşman çizmelerinden arındırılmış vatanda milletimizin gözünün içine baka baka şehitlerimizin ruhunu
inciten tavırlar ortaya koyabilmektedir. Unutulmamalıdır ki; vatan ‘toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi
duranların’ kanları pahasına kazanılmıştır, hissiz, ruhsuz ve köksüz bakışların süfli yaklaşımlarına terk edilecek kadar ucuz değildir.
Eğitim-Bir-Sen, Mehmet Akif Ersoy’un mücadeleci kimliğini model, İstiklâl Marşı’nın mana derinliğini referans
olarak kabul eden bir sendikadır. Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı yavan kavgaların arenası değil; insanı insan
oluşundan kaynaklanan bir önemseme ile kucaklama
vasıtası ve değerlerimizi de toplumsal geleceğin teminatı olarak görmektedir. Eğitim-Bir-Sen’in 81 il ve 830
ilçe teşkilatı, 27 Aralık ve 12 Mart tarihlerinde zihinlerin Mehmet Akif Ersoy’a ve İstiklâl Marşı’na yoğunlaştırıldığı yüzlerce etkinlik gerçekleştirerek genç yaşlı tüm
milletimizi Mehmet Akif’le ve İstiklâl Marşı’yla buluşturmaktadır.
Yaşamı ve mücadelesiyle örnek bir kişilik olan Mehmet Akif Ersoy’u, milli mücadele şehitlerimizi, vatanımıza ve milletimize hizmeti geçenleri rahmetle anıyor,
İstiklâl Marşı Günü’nüzü kutluyoruz.
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Anayasa Suçu İşleyen
Rektörleri Noterle Tespit Ettik

Y

asağı belgelemek için noterle birlikte Gazi
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne giden Eğitim-Bir-Sen heyeti özel güvenlik
güçleri tarafından engellendi. Uzun süre güvenlik
güçlerince içeri alınmayan, zaman zaman iteklenen ve hakarete uğrayan Eğitim-Bir-Sen heyeti,
güçlükle mağdur öğrencilerin bulunduğu yere
ulaşabildi. Sendika heyetinin rektör ve dekanla
görüşme talebi yerine getirilmezken, yüzlerce
başörtülü öğrencinin derslere alınmadığı noter
tarafından tek tek tesbit edildi.
Yasağın devam ettiğinin tespit edilmesinden sonra Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez,
fakültenin önünde çok sayıda sendika üyesinin katıldığı kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Etyemez
açıklamasında, “Fakültelerin ana giriş kapısından
içeri alınan öğrenciler dersliklerin bulunduğu binanın önüne konulan güvenlik barikatlarıyla derse alınmamaktadır. Bu, yasağı ve antidemokratik
ayıplarını örtme gayretidir.” dedi.
Yapılan Anayasa değişikliğinin üniversitelerdeki
başörtüsü yasağının kalkması için yeterli olduğunu belirten Etyemez, “Bunun için ayrı bir kanunî
düzenlemeye gerek yoktur. Rektörler kendilerine
bir talimat gelmesini beklemeksizin Anayasa’ya
uygun hareket ederek başörtülü öğrencileri üniversitelere almak zorundadır.” şeklinde konuştu.
Başörtüsü yasağını sürdüren rektörlerin Anayasa
suçu işlediğini vurgulayan Etyemez şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen olarak Anayasa hükmünü
hiçe sayarak yasakçı tavrını sürdüren rektörleri
tüm üniversitelerde noter marifetiyle tespit ettirdikten sonra yasakçılarla mücadelemizi kanuni
zeminde sürdürmek adına suç duyurusunda bulunacağız. Sendika olarak devlet-millet kucaklaşmasının sağlanmasından, Türkiye’nin normalleşmesinden, demokratikleşmesinden ve özgürlükler
ülkesi olmasından yanayız. Bu yönde çabalarımız
devam edecektir”
Anayasa değişikliği hükümlerine aykırı olarak
başörtülü öğrencileri derslere almayan yöneticiler hakkında dava açacak öğrencilere her türlü
hukukî desteği vereceklerini söyleyen Etyemez,
sendika olarak da yasağı devam ettiren rektörler
hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Suç Duyurusunda Bulunan Şubelerimizden Bazıları
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Yargı Milletten Kopuk Olamaz!

S

akarya Şubemizin organize ettiği kitlesel basın
açıklamasıyla Ak Parti’nin kapatılmasına yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından
açılan dava protesto edildi. İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya’da sendikal faaliyetlerde bulunan Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, yaptığı
açıklamada “Gerçek demokrasilerde partileri halk
açar, halk kapatır. Bu ülke insanı darbelerden, kapatmalardan bıkmıştır. Her şeyden önce halka yapılan bir haksızlıktır. Türkiye bir hukuk devletidir.
Hukuk devletinde böyle şeylerin bırakın eylemini,
söylemi bile olmamalıdır. Ne yazık ki demokrasimiz bir kez daha yara almıştır. Bu davanın açılması
Türkiye adına talihsizliktir. Türkiye’nin dünyadaki
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itibarı zedelenmiştir. Ülkemize çok büyük bir kötülük yapılmıştır. Demokrasi tarihine talihsiz bir olay
olarak geçecektir.
Demokrasilerde meşruiyetin tek kaynağı milli iradedir. Bu milli iradeye kilit vurmak demektir. Anayasa
değişikliği yaptı diye bir parti kapatılamaz, Anayasa ve yasaları değiştirecek tek irade halk iradesidir,
mahkemeler değil” dedi. Sakarya AKM önünde yapılan basın açıklamasına sendikamız Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri İsmail Altınkaynak, Kocaeli
Şube Başkanımız Halil İbrahim Keleşoğlu, Sakarya
Şube Başkanımız Yusuf İlker Şahin, Sakarya Şubemizin Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe temsilcilerimiz
ve çok sayıda üyemiz katıldı.
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Gerçek Demokrasilerde
Partileri Halk Açar, Halk Kapatır!

Y

argıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ak
Parti hakkında açtığı kapatma davası
davası,
sonucuna bakılmaksızın bir niyet olarak
bile ülkemizi hakiki demokrat ülke ve milletler
nezdinde yeni bir ayıpla karşı karşıya bırakmıştır.
Devletimizin kuruluşunda ‘Millet Egemenliği’
esas kabul edilmiş ve millet iradesinin yansıtılma biçimi olarak da ‘demokrasi’ tercihinde
bulunulmuş olmasına rağmen ülkemizde içi
boşaltılmış demokratik düzen uygulaması parti kapatmalarla kendini göstermektedir. Demokrasinin kontrol altında tutulduğu, teatral
demokrasi uygulamasıyla milletin gözünün
boyandığı dönemlerde sıkı demokrat kesilenlerin milletin gözünün açıldığı ve demokrasiyi
çağdaş standartlarıyla hayata geçirdiği dönemlerde zihinsel arka planlarındaki militarizmi hayata geçirmekten imtina etmedikleri,
demokrasiye mecburi istikamet tayin etmekten
kaçınmadıkları görülmektedir.
Tüm dünyanın benimsediği ve uyguladığı geniş alan demokrasisi yerine sınırlandırılmış koridor demokrasisi biçimindeki uygulama nev’i
şahsına münhasır Türk demokrasisidir. Milletine güvenmeyen, milletin tercihlerinden önce
tercihte bulunarak milli iradeye sınırlandırma
getiren bu demokrasinin örneği ancak diktatörlerin kendisini halkına oylattırdığı ülkelerde
bulunmaktadır.
Demokrasiyi millete rağmen güya millet için
biçimlendirme yetisini kendisinde görenler,
milleti demokratik işleyişte önemsiz bir figür
olarak addedenler asla bu milleti ve bu ülkeyi
seviyor olamazlar. Demokratik yaşama, darbelerle yapılan müdahalelerin, parti kapatmalarla getirilen sınırlandırmaların ülkeye neye mâl
olduğunun hesabı ortadadır. Sokakta gezen
her iki kişiden birinin oy verdiği bir partiyi demokrasi sahnesinden uzaklaştırma girişiminde
EĞİTİM-BİR-SEN

bulunanların ülke ve millet menfaatine hareortadadır
ket etmediği ortadadır.
Destekleriyle Ak Parti’nin sürekli oylarını artıran millet çoğunluğunun aklının ermediğini
düşünen elitler, milletin aklının ermediğine
akıl erdirerek harekete geçmektedir. Bu, millete saygısızlıktır, ülke nüfusunun yarısını yok
saymaktır.
Parti kapatmakla, darbe yapmakla millet iradesi bastırılamaz. Namık Kemal’in “Merkez-i
hâke atsalar bizi/ Küre-i arzı patlatır çıkarız”
mısralarında olduğu gibi, milleti yerin dibine
de atsanız, millet, yerküreyi patlatır çıkar. Çünkü aslolan millettir, devlet millet içindir.
Milletin değer ve beklentilerinden haberdar
olmayanlar, fildişi kulelerde millet için kıyafetler biçenler, millete verdiği söz doğrultusunda
hükümet etme niyet ve gayreti içerisinde olan
bir partiyi siyaset temelli yaklaşımlarla saf dışı
edemezler. Partileri millet açar, millet kapatır.
Milletin beklentilerini gerçekleştirme adına
verilen sözler, sözü veren partinin başının üstüne demoklesin kılıcı gibi asılamaz. Milletle
uyuşmayan tavır ve icraatı millet cezalandırır.
Milletle uyuşan icraat demokrasinin gereğidir,
kapatma gerekçesi olamaz.
Yargı milletin yargısıdır. Millet adına karar veren yargı milletten kopuk olamaz. Bağımsız
yargı tarafsız da olmalıdır. Yargı, hukuku iktidar
mücadelesinin aracı haline getirmemelidir.
Eğitim-Bir-Sen olarak ülkemizin, milletimizin
menfaatini önemsiyor, hangi mevkide olursa
olsun herkesin milli iradeye saygı göstermesi,
demokrasinin çağdaş standartlarda uygulanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması
gereğini ifade ediyor, darbelerin, parti kapatmaların, düşünce ve inanca müdahalelerin
adının bile anılmadığı çağdaş, demokrat bir
Türkiye özlemimizi tekrar vurguluyoruz.
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HAK ARAMAYA
DEVAM
EDİYORUZ

2005/73 SAYILI GENELGESİNE BAĞLI
OLARAK ATAMASI YAPILAN ANADOLU LİSESİ
ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ MAĞDURİYETİN
GİDERİLMESİ İÇİN BAKANLIK NEZDİNDE
GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

ĞİTİM-BİR-SEN; eğitim çalışanlarının hakkını aramaya devam ediyor.
Bilgisayar Öğretmenlerinin yer değiştirme ile ilgili sıkıntılarının ve Kimya Teknolojileri-1 olarak branşı değiştirilen öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi
için yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç
verdi. Talim Terbiye Kurulunun 155 sayılı kararı ile Kimya öğretmeni olup branşı
Kimya Teknolojileri-1 olarak değiştirilen
öğretmenlerin Talim Terbiye Kurulu’nun
ikinci bir kararı ile branşı daha önce olduğu gibi tekrar Kimya Öğretmenliğine
dönüştürülmüştür. Ayrıca Bilgisayar Öğretmenliği branşı da Bilişim Teknolojileri olarak değiştirilmiş olup yer değişikliği ile ilgili
mağduriyetlerin giderilmesi için yaptığımız
çalışmalar olumlu neticelenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda branş değişikliği ise nisan ayı içerisinde yapılacaktır. Branş değişikliği ve yer değiştirmelerden doğabilecek
mağduriyetlerin takipçisi olmaya devam
edeceğiz.

nadolu Liselerine Öğretmen Seçimi konulu 23/08/2005
tarih ve 2005/73 sayılı genelgenin iptali için Türk Eğitim
Sen Danıştay nezdinde açtığı davada, Danıştay 2.Dairesi
05/06/2007 tarih ve 2005/2651-E. ve 2007/2508-K. Sayılı kararı
ile genelgenin iptaline karar vermiştir.
Danıştay 2. Dairesinin kararının uygulanması durumunda 2005/73
Sayılı genelgesi gereği Anadolu Liselerine sınavsız atanan öğretmenlerin mağduriyeti söz konusu olacaktır. Bir sendikanın sırf inat
olsun diye kendi üyelerini de sıkıntıya düşüren bu davranışını anlamakta zorluk çekiyoruz.
Yaptıkları davranışın teşkilatlarında doğurduğu sıkıntıyı gidermek
içinde sadece komiklik olarak değerlendirilecek aşağıdaki açıklamayı yapmaktalar:“Sendikamız bahsi geçen genelgeye Anadolu
lisesine dönüştürülen, bünyesinde yabancı dil ağırlıklı lise bulunan
okullarda çalışmakta olan mevcut öğretmenlere öncelik verilmesi
aksi bir durumun idare hukukun genel ilkelerinden olan kazanılmış haklara aykırı olacağı gerekçesi ile dava açmıştır. Ancak Danıştay tarafından verilen karar talebimiz doğrultusunda olmamıştır.” Eğitim-Bir-Sen olarak; ortaya çıkacak sorunun mağduriyetlere
dönüşmeden çözülebilmesi için bakanlık nezdinde girişimlerimiz
devam etmektedir. Bakanlık, genelgenin iptaline ilişkin işlem yapması durumunda sendika olarak hukuki mücadele süreci de başlatacağımızın bilinmesini istiyoruz. Gelişmelerle ilgili üyelerimiz
bilgilendirilecektir.

E

A

İki Farklı Konuda Dava Açtık
17/09/2007 tarih ve 155 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu
Kararı çerçevesinde, alan öğretmenlerinin alanlarının belirlenmesinin zorunlu hale geldiği gerekçesiyle
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenen Okul Öncesi Öğretmenliği / Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi alanı öğretmenlerinin alanlarının değiştirilmesine ilişkin “Alan Değişikliği” konulu

31.01.2008 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.05.04/6116
Sayılı yazı ile 2008 İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu’ndaki
“31 Temmuz” tarihine, başvuru ve atamaların yapılacağı “Ek-1 Takvimine” ve diğer hukuka aykırı hususlara karşı Danıştay’da yürütmenin durdurulması
talepli iptal davası açtık.

Girişimlerimiz Sonuç Verdi
S

endikacılık bizim işimiz. Dava
açarken,
k
hak
h k ararken,
k
itiraz
ederken çalışanın hak ve menfaatini esas alarak sorumlu sendikacılık anlayışıyla hareket ediyoruz. Üyelerimizi ve bunun yanısıra
tüm kamu çalışanlarını mağdur
edecek hiçbir adım atmıyoruz. Bu
kapsamda yapmış olduğumuz tüm
girişimlerimiz olumlu sonuçlanıyor.
Sırf inat olsun diye kendi üyelerini
dahi sıkıntıya düşüren anlayış ve
davranışları da anlamakta zorluk
çekiyoruz. İşte olumlu sunuçalanan çalışmalarımızdan sadece bir
kaçı!
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Bilgisayar Öğretmenlerinin yer
değiştirme ile ilgili sıkıntılarının
ve Kimya Teknolojileri-1 olarak
branşı değiştirilen öğretmenlerin
mağduriyetlerinin giderilmesi için
yaptığımız görüşmeler sonucunda; Talim Terbiye Kurulunun 155
sayılı kararı ile Kimya öğretmeni
olup branşı Kimya Teknolojileri-1
olarak değiştirilen öğretmenlerin
Talim Terbiye Kurulu’nun ikinci bir
kararı ile branşı daha önce olduğu
gibi tekrar Kimya Öğretmenliğine
dönüştürülmüş, Bilgisayar Öğretmenliği branşı da Bilişim Teknolo-

jileri olarak
ola
değiştirilmiştir.Branş
değişikliğ ve yer değiştirmelerden
değişikliği
doğabile
doğabilecek
mağduriyetlerin takipçisi o
olmaya devam edeceğiz.
M
l ki Eğitim ve Öğretim SisMesleki
teminin Güçlendirilmesi Projesi
(MEGEP) kapsamına alındığından
dolayı bazı branşlardan yer değiştirme talebinde bulunamayan
öğretmenlerin il içi yer değiştirme
başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler
sonucunda ise söz konusu proje
kapsamına giren öğretmenlerin
mağduriyetleri giderildiği gibi il içi
yer değiştirme başvuru süresi de
uzatılmıştır.
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Ek Ders Mücadelemiz Sürüyor
“MEB Yö
Yönetici
ti i ve ÖğretmenleÖğ t
l
rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Karar”a karşı açmış olduğumuz dava danıştay 11. dairesinin 2007/2642-E. sayılı dosyasında esastan görüşülmeye devam
etmektedir.
Öğretmenlerimizin dini bayramlar,
mevsim şartları vs. nedenlerle eğitime ara verilen günlerde ek ders
ücreti açısından küçümsenmeyecek miktarda kayıpla karşı karşıya kalmasına neden olan Bakanlar Kurulu’nun “MEB Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Karar” hükümleri üzerinde, konuyla ilgili olarak
açmış olduğumuz davanın sonucu
beklenmeksizin öğretmenlerimizin mağduriyet yaşamalarına engel olacak nitelikte düzenleme yapılması ve 16/12/2006 tarihinden
önceki uygulamaya dönülmesinin
sağlanması gereklidir.
Bilindiği gibi, 16/12/2006 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe konulan “MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 23
üncü maddesinde “Bu Kararın 10,
14 ve 21’inci maddelerindeki ek
ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır.
Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan
ek ders saati sayısı eşit olarak
pazartesi ve cuma günlerine eklenir.” hükmü yer almaktadır. Bu
hükme bağlı olarak 10., 14. ve
21. madde kapsamına girmeyen
ve fiilen derse girmek suretiyle
kendilerine ek ders ücreti ödenen
öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinde, herhangi bir nedenle
(mevsim şartları, dini bayramlar
vs. durumlara bağlı olarak) eğitime ara verilen günler dolayısıyla
küçümsenmeyecek ölçüde kayıplar oluşmaktadır.
Sendika olarak, ek ders ücretiyle ilgili olarak öğretmenlerimizin
mağduriyetine neden olan Milli
Eğitim Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğünün 27/02/2007 tarih
ve 2007/19 sayılı Genelgesinin
10. ve 16. maddelerinin ve bu
maddelere dayanak oluşturan,
16/12/2006 gün ve 26378 sayı-
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llı Resmi
R
i Gazetede
G
t d yayımlanan
l
bakanlar Kurulunun 01/12/2006
gün ve 2006/11350 sayılı yürürlüğe konulan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar’ın 23 üncü maddesinde yer
alan “Bu kararın 10, 14 ve 21 inci
maddelerindeki” ibaresinin iptali istemini de içerecek biçimde
Danıştay nezrinde dava açmıştık. Danıştay 11 inci Dairesinde
2007/2642-E. Sayılı dosyasında
görülen söz konusu davanın esasa ilişkin incelemesi halen devam
etmektedir.
Ayrıca, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına talep yazıları göndermiş ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinde mağduriyet oluşturan
uygulamanın dayanağını oluşturan 439 sayılı Kanunun Ek 1 inci
maddesinde yer verilen “Yarıyıl ve
yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan
ders görevleri dışındaki ek ders
görevleri hariç, örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında aylık karşılığı
ders görevini doldurmayanlara ek
ders ücreti ödenmez” hükmünde
değişiklik yapılmasını talep etmiştik. Yine bu hükmün Anayasaya
aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması
istemini de kapsayacak şekilde
Danıştay nezrinde dava açılmıştır.
Bu davada da henüz karara varılmamıştır.
Ek ders ücreti konusunda öğretmenlerimizin
mağduriyetine
neden olan yukarıda yer verilen
hükümler kapsamında, bazı illerimizde 18-19-20 Şubat 2008
tarihlerinde -İle
göre değişkenlik
göstermekle beraber- yoğun kış
şartları nedeniyle okulların tatil
ilan edilmesine
bağlı olarak bazı
illerde Pazartesi,
Salı ve Çarşamba
günleri ders yapılamadığından söz
konusu günleri
içinde barındıran

hafta
öğretmenlerimih ft açısından
d
öğ t
l i i
zin büyük bölümü ek ders ücretinden mahrum kalacaklardır.
16/12/2006 tarihinden önceki
düzenlemelerde, öğretmenlerimizin ders görevlerinin aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevi
olmak üzere iki ayrı kapsamda
değerlendirilmesine bağlı olarak
okulların tatil olduğu günlerde
sadece söz konusu günlere ait
ek ders görevi olarak belirlenen
saatler için ücret ödenmemekte,
başkaca bir kesinti yapılmamaktaydı. Bugün itibariyle ise, ek ders
ücreti tahakkukun o hafta içinde
girilen derslerin öncelikle aylık
karşılığı ders görevi kapsamında
değerlendirilmesi ve aylık karşılığı ders görevi sonrasında girilen
ders saatleri için ek ders ücreti
ödenmesi nedeniyle, kar tatilinin
yapıldığı hafta içerisinde girilecek
derslerin aylık karşılığı ders görevini karşılayacak saate ulaşamamasına bağlı olarak ek ders ücreti
tahakkuku yapılması söz konusu
olmayacaktır.
Bu çerçevede, öğretmenlerimizin
kar tatili nedeniyle ek ders ücreti açısından küçümsenmeyecek
miktarda kayıpla karşı karşıya
kalmasına neden olan yukarıda
yer verilen kanun ve Bakanlar Kurulu kararı hükümleri üzerinde,
konuyla ilgili olarak açılmış olan
davaların sonucu beklenmeksizin öğretmenlerimizin mağduriyet yaşamalarına engel olacak
nitelikte düzenleme yapılması ve
16/12/2006 tarihinden önceki
uygulamaya dönülmesinin sağlanmasının gerektiği değerlendirilmektedir.
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Erol Battal
Genel Teşkilatlanma Sekreteri
erolbattal@egitimbirsen.org.tr

MAZERETLERİMİZ SADECE
ÖNÜMÜZÜ KESEN BİR BENTTİR
10 Mart 2008: 1103
15 Mart 2008: 1647
26 Mart 2008: 3670
27 Mart 2008: 3971
28 Mart 2008: 4211
29 Mart 2008: 4661
Mart ayı içerisinde gelen yeni üye sayıları.
25 Mart 2008:
Aksaray
Antalya
Denizli
Erzurum2
Gaziantep
Hakkari
Mersin
Kahramanmaraş
Konya
Manisa
Sivas
Van

:94
:83
:41
:111
:83
:0
:66
:89
:134
:96
:61
:64

29 Mart 2008:
Aksaray
Antalya
Denizli
Erzurum2
Gaziantep
Hakkari
Mersin
Kahramanmaraş
Konya
Manisa
Sivas
Van

:146
:142
:106
:174
:126
:26
:97
:151
:168
:126
:112
:91

Büyük heyecanlar.
Hergün bilgisayarın karşısında teşkilatımızın çalışmalarını ve yukarıdaki sonuçları görmenin tarif edilemez mutluluğu.
Birgün içerisinde 400 yeni üye.
Hergün akşam Türkiye’nin onlarca bölgesinde
nasıl daha başarılı oluruz, neler yapabiliriz toplantıları.
Çanakkale Şehitlerini anma toplantıları, İstiklal
Marşı’nın kabul edilişinin yıl dönümü etkinlikleri,
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gündemle ilgili basın açıklamaları, protestolar, iş
bırakmalar, ziyaretler.
Mart ve nisan ayları teşkilatımızın yeniden yeniden diriliş dönemleri.
Adım adım bütün yurtta köy, kasaba, işyeri gezileri.
Bütün arkadaşlarımızın aynı yürek çarpıntısıyla
hareketleri.
Yetkili sendika olmanın özlemi.
Hergün bir adım daha yaklaştığımız hedef.
Sürekli gelen telefonlar: Sayımız kaç oldu? Yetkiyi alacak mıyız? Soruları.
Karanlık odakların hareketlendiği bu günlerde
yukarıdaki heyecanlarımız bir kat daha anlamlı
hale geliyor.
Evet hepimizin malumu olduğu üzere “sizler bilmezsiniz biz biliriz”ciler son kozlarını oynamaya
başladılar. Halka rağmenciler toplarıyla tüfekleriyle yine halkın üzerine gelmeye başladılar.
Ama şunu artık iyi biliyorlar ki, karşılarında sadece hedef aldıkları siyasi parti yok.
Yanlarında beşli çete yok.
Arkalarında besleme medya dışında kalem yok.
Desteklerinde top yekun üniversite yok.
Ekranlar “çarıklılar da çok oldu” densizlerinden
ibaret değil.
Hukuku paravan gibi kullanan Baro tek vücut
değil.
Veli Küçük içerde.
Ergenekoncular her sabah bir birine telefon ede-
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rek “sıra sana geldi mi” telaşında.
İlhan Selçuk artık “büyük adam(!)” olduğu için
değil, 83 yaşında olmanın avantajıyla, “nalları
havaya diker” korkusuyla dışarıda.
Kemal Alemdaroğlu hastalığıyla değil, korkusuyla hastanede. Bilim hırsızlığı yaptığı üniversitenin “İkna odası”nda değil; karakolun “kaçamadım, buradayım” imzasında.
“Ay Işığıcılar”, “Sarı Kızcılar” İtalya’nın 1990’lı
yıllardaki tarihini okuyup, Di Pietro’ya lanetler
dizerek, En büyük düşman Savcı Zekeriya Öz
diyorlar.
Evet arkadaşlar hareketli günler yaşanıyor.
Bahar temizliği yaşanıyor.
Meşakkatli olacaktır.
Bu millet bu meşakkate alışkındır.
Bu meşakkatin sonu iyi olacak.
Bu meşakkatli günlerde bir olmanın, birlik olmanın, büyük olmanın önemini bir daha yaşıyoruz.
Artık bu ülkede olup bitenlerin sadece dedikodusunu kahve köşelerinde yapan insanların
yerine, o insanların örgütleri oluştu, yazarları
var oldu, bildiriler yayınlayan akademisyenleri var, halkın duyarlılığını, darbe karşıtlığını
manşetleştiren gazeteleri var, darbe destekçisi
barolar birliğinin karşısında yazdıkları bildirileri yırtan baro başkanları var. Tüsiad’ı dize
getiren sanayici dernekleri var.
Hepimize düşen görev bu yapıları güçlendirmek olmalı. Artık gazetelere bu gözle bakmalı, trajına katkı sağlamalı, sendikayı bu gözle
görmeli üyesini artırmalı. Derneği güçlendirmeli, vakfı takviye etmeli.
Sendikamızın yetkiye ulaşması için şube yönetimlerimiz, ilçe yönetimlerimiz, işyeri temsilcilerimiz bir sorumluluğun sahibiyken üyelerimiz
de aynı sorumluluk içerisindeler. Hiçbir işimizi
başkasına havale etmek makamında değiliz.
Hele sorumluluklarımızı ertelemek lüksüne
hiçbirimiz sahip değiliz.
Sendikamızın güçlü olmasına, yetkili olmasına hepimizin ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması ertelenemez, ötelenemez sorumluluğumuzdur. Eğitim çalışanlarına bu ülkeye
karşı sorumluluklarını hatırlatmalıyız. Eğitim
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çalışanlarının % 50’sinin sendikalı olmadığını
bilerek çalışmalıyız.
Mazeretlerimiz sadece önümüzü kesen bir
benttir. Bu bentleri ortadan kaldırdığımızda
başaramayacağımız iş yoktur. Bingöl’de iki
sendikanın toplamından daha çok üyemiz
var. Yanındaki ilde niye olmasın. İstanbul
Güngören’de iki sendikanın toplamından 70
üye daha fazla üyemiz var diğer ilçelerde niye
olmasın. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün
ancak maksat hasıl olduktan sonra gerisi laf-ı
güzaf olur.
Başarı talep edenindir.
Bundan böyle her sayımızda bir başarı hikayesi anlatmak istiyorum:
ERIC HOFFER
Erıc Hoffer yazdıkları kadar kendi yaşam öyküsüyle de etrafındakileri etkilemiştir. “Kesin
İnançlılar-Kitle Hareketlerinin Anatomisi”
isimli eseri dünyanın anıt eserlerinden biridir.
Bütün dostlara tavsiye ederim
Ama asıl dikkat çeken nokta, onun eserlerinden ziyade yaşam öyküsüdür.
Alman bir Yahudi göçmeninin oğlu olarak
New York’ta doğan Hoffer, 6 yaşında okumayı öğrenemeden tıbben sebebi bilinmez şekilde kör olur. Yine sebebi bilinmez bir şekilde
20 yaşına doğru gözleri açılır. Bu süreçte en
çok özlem duyduğu okumaktır. Gözleri açılır
açılmaz kendi kendine okumayı öğrenir, nerede, ne bulursa okumaya başlar. Bu dönemde
anne ve babasını da kaybeder. Artık yoğun bir
geçim sıkıntısı baş gösterir. Bunu aşabilmek
için işportacılıktan tarlalarda ırgatlığa, maden
işçiliğinden dok işçiliğine, hamallıktan demiryolu işçiliğine kadar çeşitli işler yapar. Bedava
okuyacak kitaplar bulabilmek için çalmadık
kapı bırakmaz.
Sonuçta;
60’lı yaşlarda 1964’te Kaliforniya Sosyal Bilimler Fakültesi Danışmanlık görevinin yanı
sıra rıhtımda hamallık görevine de devam
eder. Konferans vermediği üniversite kalmaz.
Yazdığı kitaplar birçok üniversitede ders kitabı
olarak okutulur. Yazdıklarının tamamı dünyanın bütün dillerine çevrilir, best seller olarak
satılır.
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2. İstişare Toplant
ÇIĞ GİBİ BÜ

ımız Coşkulu Geçti

ÜYÜYORUZ

S

endikamızın, 12. Başkanlar Kurulu ve 2.
Genişletilmiş Teşkilat Yöneticileri İstişare
Toplantısı, Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya, 81 ilden şube
başkanları il temsilcileri, şube yönetim kurulu
üyeleri ve 830 ilçe temsilcisi katıldı. “Hedef
yetki” parolasıyla yapılan toplantının açış konuşmasında Genel Başkan Ahmet Gündoğdu,
bürokratik oligarşinin iki önemli temsilcisinden
birisinin YÖK, diğerinin Üniversitelerarası Kurul
ve rektörler olduğunu söyledi. YÖK’ün yasakçılıktan vazgeçtiğini, ancak rektörlerin yasakçılığı katı bir şekilde devam ettirdiğini ifade eden
Gündoğdu, “YÖK, bugün itibariyle yasakçılığa
son vermiş görünüyor.
Ama bugüne kadar olmayan yasağı uygulayan
rektörler, anayasanın ‘serbesttir’ hükmüne rağmen yasakçılık yapıyorlar. Üniversiteler arası kurul, bilimsel bir kuruldur. Bilim için toplanması
gerekir. Ama bunlar özgürlükleri sınırlandırmak,
yasakları devam ettirmek için toplanıyor.” dedi.
Başörtüsü sorununun sadece üniversitelerde
çözülmesinin yetmediğini kaydeden Gündoğdu,
hizmet alan-veren ayrımı yapılmadan tüm kamu
alanında başörtüsünün serbest olması gerektiğini dile getirdi.
28 Şubat sürecinin üzerinden 11 yıl geçtiğini,
ancak izlerinin halen devam ettiğini hatırlatan
Gündoğdu, “28 Şubatçıların ülkeyi nasıl bir
karanlığa ittiklerini, ekonomik açıdan nasıl bir
bedel ödettiklerini hep birlikte görüyoruz. 28
Şubat sürecinin ardından yaşanan ekonomik
krizin izleri halen sürüyor. Pedagojik araştırması
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yapılmadan getirilen katsayı adaletsizliği mesleki eğitime ve sanayimize darbe üstüne darbe
vurdu. Dönemin iktidarlarının getirdiği başörtüsü yasağı ve 8 yıllık kesintisiz eğitimin kesintisizliği ülkemizin önünde ciddi engeller oluşturmaya devam ediyor.”şeklinde konuştu.
Eğitim çalışanlarının özlük haklarına da değinen Gündoğdu, eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikasının yeterli olmadığını
belirterek, geçmiş kayıpların telafi edilmesini ve
yıllık ortalama 6.4’leri bulan büyümeden çalışanlara pay verilmesi gerektiğini söyledi.
Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ise, sendikal tecrübelerini paylaştı.
Küçük bir odada kurulan Eğitim-Bir-Sen’in 120
binlere ulaşmasını görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Uslu, sosyal diyaloğun önemi üzerinde durdu. İktidarların ‘ben
yaptım, oldu’ mantığı ile ülkeyi yönetmemeleri
gerektiğinin altını çizen Uslu, Ekonomik ve Sosyal Konsey gibi kuruluşlar işletilerek ülke sorunlarının çözümünde sivil toplumun katkısının
alınması gerektiğini kaydetti. Yıllardır tepki ve
slogan sendikacılığının yapıldığını ve bu anlayışın ülkeye katkı sağlamadığını vurgulayan
Uslu, sendikaların sorunun parçası değil çözümün parçası olmaları ve teklif sendikacılığı yapmaları gerektiğini belirtti.
Daha sonra söz alan şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri ise, yetkiye bir adım kaldığını belirterek, yetki için 24
saat çalışacaklarını ifade ettiler.
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12. Başkanlar Kurulu ve 2.
Genişletilmiş Teşkilat Yöneticileri
İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi:

“İsrail’in Katliam
Yapmasını
Lanetliyoruz”
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen),
12. Başkanlar Kurulu ve 2. Genişletilmiş Teşkilat Yöneticileri İstişare Toplantısı, Antalya’nın
Kumluca ilçesinde yapıldı. 81 ilden şube başkanları, il temsilcileri, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri olmak üzere toplam 1170
yöneticinin katılımıyla gerçekleşen toplantının
açış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Genel
Başkanı Ahmet Gündoğdu Türkiye’de özgürlüklerin önünün açılması gerektiğini söyledi.
Toplantıda Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu
da “Demokratikleşme” konusunda konferans
verdi. Ülke ve dünya meselelerinin tartışıldığı
toplantıda alınan kararlar şöyle:
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1-Dünyanın tek terörist devleti olan İsrail’in
Gazze’de sivillere yönelik saldırılarda kadınçocuk demeden katliam yapmasını lanetliyor,
BM’yi ve İKÖ’yü göreve çağırıyoruz.
2-Komşumuz Irak ve kardeş ülke Afganistan’da
her gün onlarca sivil hayatını kaybetmektedir.
Bunun sorumlusu emperyalist ABD’dir. ABD
derhal bölgeden çekilmeli, Irak halkı kendi geleceğini kendisi tayin etmelidir.
3-Yeni anayasa çalışmalarına ara verilmesi demokratikleşme çalışmalarının yavaşlaması anlamına gelmektedir. Bu da AB standartlarının
üzerinde bir demokratikleşme, özgürleşme ve
sivilleşme hedefi olan ülkemiz için kayıptır. Bu
çerçevede yeniden yeni anayasa çalışmalarına
hız verilmeli, en kısa zamanda demokratik bir
anayasa yapılmalıdır.
4-1999 yılında pedagojik alt yapısı olmadan
getirilen katsayı adaletsizliği kaldırılmalı, yine
8 yıllık kesintisiz eğitim mesleki eğitim ve din
eğitim-öğretimi dikkate alınarak kesintili olarak yapılandırılmalıdır.
5-Bazı sendikaların ideolojik olarak açtığı dava
sonucu yargı tarafından iptal edilen atama yönetmeliği binlerce eğitim yöneticisinin mağ-
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duriyetine yol açmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu
mağduriyetleri giderecek yeni atama yönetmeliğini hazırlayarak yürürlüğe koymalıdır.
6-Anayasa değişikliği yapılmış olmasına ve kanunlarda yasak olmamasına rağmen başörtüsü
yasağını sürdüren rektörleri kınıyor, savcıları
anayasanın amir hükümlerini çiğneyen rektörler hakkında gerekli işlemleri yapmaya çağırıyoruz. Milleti derinden üzen başörtüsü sorunu
hizmet alan-veren ayrımı yapılmaksızın çözülmelidir.
7-Yüzde 99’ü Müslüman olan bir ülkede din
kültürü ve ahlak bilgisi dersinden rahatsız olanların varlığı dikkat çekicidir. Üstelik, söz konusu
derste sadece İslam dini değil Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi din ve öğretiler hakkından
genel bilgiler verilmektedir. Hatta yurttaşlık görev ve sorumluluklarımız da bu ders kapsamında verilmektedir. Sendika olarak, din kültürü ve
ahlak bilgisi dersinin zorunlu
olarak devam etmesi, ayrıca seçmeli olarak din eğitimi
dersinin konulmasını talep
ediyoruz.
8-Toplu sözleşme ve grev sendikacılığın olmazsa olmazlarındandır. Toplu sözleşme ve
grev hakkından yoksun sendikal hareketin kendisini ve
tabanını savunması mümkün
değildir. Bunun için Anayasa
ve 4688 sayılı yasada değişiklikler yaparak toplu sözleşme
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ve grev hakkının verilmesini istiyoruz.
9-Eğitim çalışanları yoksulluk sınırının çok altında bir ücretle hizmet vermektedirler. Bir ülke
için en önemli hizmeti veren eğitim çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmasını, geçmiş
kayıplarının telafi edilmesini, büyümeden pay
verilmesini ve eğitim çalışanlarının en mağduru olan hizmetli ve memur maaşlarının diğer
bakanlıklarda aynı işi yapanlarla aynı düzeye
çıkarılmasını ivedilikle talep ediyoruz.
10-Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında çalışanların sosyal güvenlik haklarını geriye götürme gayretlerini kaygıyla takip ediyoruz.
Hükümet, Sosyal Güvenlik Reformu yaparken
mutlaka sendikaların görüşlerini alarak ve kamuoyundaki kaygıları gidererek reform yapmalıdır.
11-8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaklaştığı
şu günlerde kadınlara yönelik insan hakları ihlalleri ile şiddetin son bulması,
kadın çalışanların çalışma koşullarının ve özlük haklarının
iyileştirilmesini bekliyoruz.
12-Milletin mutabakat metni
olan İstiklal Marşı’nın yazarı
Mehmet Akif Ersoy’la milletin arasına mesafe koymak
isteyenler, İstiklal Marşı’nın
içeriğine sataşanlar var. Milletin değerlerinden kopuk bu
kişiler asla İstiklal Marşı ve
Mehmet Akif Ersoy’la milletin
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arasını açamayacaklar, aksine millet bu kişileri bünyesinden
atacak ve zamanla tasfiye edecektir.
13-Dört yıl yetkiyi kullanan Eğitim-Sen’le iki yıldır yetkili olan
Türk Eğitim-Sen toplu
görüşme masasından sıfır sonuçla
kalkmışlardır. 700 bini aşan eğitim çalışanını masada temsil
edememişler ve temsil krizinin yaşanmasına neden olmuşlardır. Bu temsil krizinin aşılması eğitim hizmet kolunun en
etkili sendikası Eğitim-Bir-Sen’in yetkili olmasıyla mümkün
olacaktır. Bu çerçevede 2008 Mayıs ayında eğitim çalışanlarının yetkiyi Eğitim-Bir-Sen’e vereceğine yürekten inanıyoruz
ve bu gayretle çalışıyoruz.
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Kadınları Kendi İçinde Kategorize Eden Anlayış
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Gölgeliyor

K

adınların doğuştan sahip olduğu hassasiyet,
zarafet, letafet, şefkat ve incelik gibi özellikleri alt unsur olarak kabul eden hâkim anlayış,
erkeğe mahsus güç, kuvvet, cesaret ve hâkimiyet gibi
meziyetleri öne çıkararak aslında birbirini tamamlamak üzere yaratılan iki cinsten kadını erkekten daha
alt statüye iterek negatif ayrımcılığa muhatap kılmıştır. Yaratılıştaki hikmetten habersiz toplumların
güce dayanan yapılanmasında mağdur olan kadınlar, haklarının mücadelesini vermek adına 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü vasıta olarak görmüş ve
bu günü 1800’lü yılların ortalarından itibaren çeşitli
etkinliklerle değerlendirmişlerdir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınlara şaşı bakan erkek egemen toplumların yaşadığı coğrafyaların icadı olduğuna ‘Dünya Erkekler Günü’ adıyla
bir günün bulunmayışı en büyük delildir. Bu manada bizim medeniyetimiz, sahip olduğu meziyetlerle
kadınla erkeği birbirinin tamamlayıcısı olarak gören,
kadınla erkeği eşit kabul eden, hatta “cennet annelerin ayakları altındadır” umdesiyle kadını yücelten
bir anlayışa sahiptir.
Medeniyetimizin yön değiştirdiği zamana kadar erkekle kadın omuz omuza, yaşamın mücadelesini birlikte vermiş, acıyı tatlıyı birlikte paylaşmıştır. Medeniyetimiz, temelinde kadının insan olup olmadığının
tartışıldığı, tarih boyunca da kadınlara yönelik uygulamalar bakımından sicili bozuk Batı medeniyetinin
cilasına aldanıp ona öykünmeye başlayınca bin yıllık
medeniyetimizin yücelttiği kadına bakış olumsuzlaşmış, sorunlar baş göstermiş ve 8 Mart bir fenomen
olarak karşımıza çıkmıştır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir sapmanın tezahümizle tekrüdür. Bizi biz yapan değerlerimizle
rar kucaklaştığımızda Anneler Günü,
nü,
Babalar Günü, Kadınlar Günü,
vSevgililer Günü gibi ilgi ve sevginin bir güne indirgendiği
sonra da yıl boyu ilgisizliğin,
sevgisizliğin, samimiyetsizliğin egemen olduğu sapmanın yansıması uygulamalar
sona erecek, analar, babalar,
kadınlar her dakika baş tacı
edilecektir.
Ülkemizde kadınların kadın-lara bakışında da ciddi sosyo-lojik incelemelere konu ola--
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bilecek düzeyde sorun vardır. Kendisini kast’ın üst
bölümlerinde gören; hemcinslerinden bazılarını
sosyal, kültürel ve bilimsel açılardan sahip oldukları birikimi hiçe sayarak inançlarına ve kıyafetlerine
göre alt sınıfta kategorize eden kadınların durumu
sosyolojik ve psikolojik vakadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların top yekûn elele vererek
yaşadıkları sıkıntıları giderme, zayi edilen haklarını
elde etme mücadelesi içerisinde olmaları gerekirken
kimi kadın örgütlerinin başörtülü kadınların eğitim
ve çalışma haklarına ilişkin olumsuz yaklaşımları 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’ne baştan gölge düşürmektedir. Başörtülü kadın Meclis’ten kovulduğunda
ideolojik tavırla başörtülü kadının seçilme hakkına
sahip çıkmayan kimi kadın örgütlerinin kadın adayları desteklemeye ve eğitmeye kalkışmaları komedi
unsuru olmaktan öteye bir anlam taşımamıştır.
Bir toplumu inşa etmek ya da dönüştürmek kadınlar eliyle mümkün olur. Çünkü kadınların yetiştirdiği çocuklar geleceğin toplumunu oluşturmaktadır.
Kadınların ihmal edildiği toplumlar sağlıksız ve niteliksiz toplumlar olmaya mahkûmdur. Yaşamın her
alanına kadın elinin değdirilmesi yaşam kalitesinin
yükseltilmesini sağlayacaktır. Bu bakımdan sadece
birikimlerine ve üretimlerine bakmak suretiyle kadınlara toplumsal yaşamın her alanında yer verilmelidir. Kadınların eğitim ve çalışma hakkını kısıtlayan
tüm engellemeler derhal kaldırılmalıdır. Üniversiteler
başı örtülü öğrencilerle başı açık öğrencilerin kolkola
neş’e içerisinde bilimsel çalışma yaptığı bilim yuvalarına dönüştürülmeli, resmi kurumlarda başörtülüler
de emek ve hizmet üretebilmeli, TBMM’de başörtülü kadınlar da toplu
toplumsal yaşam organizasyonunun
öznesi olarak milletv
milletvekili sıfatıyla yer bulabilmelidir.
Eğitim-Bir-Se
Eğitim-Bir-Sen olarak, demokrasisi işlemeyen, mec
meclisinin iradesi uygulanmayan,
kadınla
kadınların başörtüsünün; yasakçılığın,
zorba
zorbalığın
ve mahrumiyetin simgesi
halin getirildiği bir ülkede, kadınlahaline
rın en temel insan haklarından olan
eğ
eğitim
ve çalışma hakları, hukuksu ve tümüyle keyfi olarak ellerinsuz
de alındığı bir ortamda 8 Mart
den
D
Dünya
Kadınlar Günü’nü, ‘kutlan
nacak
özel bir gün ya da bayram’
o
olarak
ele almak içimize sinmese
de kadınların sorunsuz yarınlara kavuşması temennisiyle tüm
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.
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SOSYAL GÜVENLİK REFORMU
NE GETİRİYOR NE GÖTÜRÜYOR

K

onfederasyonumuz Memur-Sen’in de
imzasının bulunduğu Emek Platformunun almış olduğu karar gereği ülke genelinde
14/03/2008 düzenlenen iş bırakma eylemimiz
sonuç vermiştir.Daha önce yasa tasarısında
memurların aleyhine olan bazı hükümler memurlar lehine değiştirilmiştir. Yasa tasarısının
Nisan ayı içerisinde yasallaşması bekleniyor.
Tasarısının yasalaşma sürecinde önergelerle
değişiklik olabileceği ihtimalini göz önünde tutarak şu anki taslağı kısaca şöyle değerlendirebiliriz.
Mevcut çalışan memurlar, Sosyal Güvenlik Reformunun emeklilik yaşına ve aylık bağlanma
oranına ilişkin düzenlemelerinden etkilenmeyecek ve tüm emeklilik işlemleri Emekli Sandığı
Kanunu’na göre yapılacak.
Yürürlükteki mevzuata göre memur yakınlarının ölüm aylığından yararlanabilmesi için en
az 3600 gün çalışmış olmak gerekirken, Sosyal Güvenlik Reformuyla memurlar açısından
ölüm aylığından yararlanma koşulları kolaylaştırılmış oluyor ve aylıktan yararlanabilmek için
gerekli olan çalışma gün sayısı 3600 günden
1800 güne indiriliyor.
Kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik
yaşı Sosyal Güvenlik Reformuyla 2048 yılında
hem kadınlar, hem de erkekler için 65’e çıkarılacak. Ancak şu anda memur olarak çalışanlar
bu durumdan etkilenmeyecek.
Reformun yasalaşarak yürürlüğe girmesinden
sonra memur olanların emekli aylıklarında
mevcut kanuna göre emekli olanlara kıyasla
bir düşüş meydana gelecek. Ancak çalışanın,
çalışma süresi ne kadar fazla olursa emekli
aylığı miktarı, o oranda artmış olacağından,
kişilerin fazla çalıştığı süre arttıkça kayıpları
azalacaktır. Örneğin; Sosyal Güvenlik Reformu
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yasa tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesinden sonra öğretmen olup da 25 yıl çalışan ve
emekliye ayrılacak olan bir öğretmene bağlanacak emekli aylığı miktarı, mevcut kanuna
tabi olarak emekli olan öğretmenlerin emekli aylıklarına göre oldukça düşecek iken, 30
yıl çalışan ve emekliye ayrılan bir öğretmenin
emekli aylığındaki bu düşüş, 25 yıl çalışana
oranla daha az olacaktır.
Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23 Nisan 1999 tarihi ile
14 Şubat 2005 tarihleri arasında memuriyetleri
sona eren ancak 22 Haziran 2006 tarihinde
çıkan afla yeniden memuriyete dönen kişiler,
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6
ay içerisinde Kuruma müracaat etmeleri halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve
başladıkları tarih arasındaki primlerini ödeme
imkanına sahip olacaktır.
Mevcut düzenlemede memurlar için 918 YTL
olan cenaze ödeneği düşürülmekte ve getirilen
değişiklikle bütün sigortalılar için 608 YTL de
eşitlenmektedir. Dolayısıyla 918 YTL cenaze
ödeneği alan memurlar açısından bir kayıp söz
konusu olmaktadır.
Mevcut uygulamada evlenen malul çocuklar
hastalık sigortasından ve ölüm aylığından yararlanabilmekte iken getirilen değişiklikle evlenen malul kızların yetim aylığı kesilecektir.
Çalışan kadının almakta olduğu dul aylığı %25
oranında eksiltilmektedir.
Sonuç olarak Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı
şuan çalışanlarla ilgili bir taraftan iyileştirmeyi
bir taraftan da kazanılmış hakkın kaybını beraberinde getiriyor. Bu taslağın yasalaşmasında
sonra yeni göreve başlayacaklar için oldukça
sert geçiş olması da gelecek adına düşündürücüdür.
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Sivil Toplumdan
Terör Devleti İsrail’e Protesto
D

ünyanın tek terörist devleti olan İsrail tarafından Filistin’in Gazze Bölgesi’nde uygulanan katliam çok sayıda sivil toplum kuruluşunun
düzenlediği kitlesel basın açıklamalarıyla kınandı. Bu çerçevede Konfederasyonumuzun İsrail
Büyükelçiliği’nin önünde düzenlediği eylemde
İsrail’in kadın-çocuk demeden yaptığı insanlık dışı
katliamlar protesto edildi. Konfederasyon Genel
Başkanı Dr. Ahmet Aksu’nun bir konuşma yaptığı kınama eylemine Genel Başkanımız Ahmet
Gündoğdu, Genel Sekreter Halil Etyemez, Genel
Mali Sekreter Ahmet Özer, Genel Teşkilatlanma
Sekreteri Erol Battal, Genel Basın Yayın Sekreteri
Hıdır Yıldırım, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri İsmail Altınkaynak ve Genel Mevzuat ve Toplu
Görüşme Sekreteri Ramazan Çakırcı ile Konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri katıldı.
Öte yandan Eğitim-Bir-Sen, Mazlum-Der ve Kudüs-Der’in düzenlediği İsrail’i lanetleme eylemine
Sendikamız Genel Sekreteri Halil Etyemez katılarak destek verdi. İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırısı sendikamızın şube ve temsilcilikleri
tarafından da yapılan eylem ve basın açıklamalarıyla kınandı.
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Halkımız, İsrail mallarına, İsrail’in vahşi
eylemlerini destekleyen sermayedarların
mallarına ambargo
uygulamalı, harcadığı
her bir kuruşu İsrail’e
ekonomik katkı olabileceğini düşünerek
harcamalıdır.
EĞİTİM-BİR-SEN
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ünyanın en kanlı terör devleti İsrail, insanlık onurunu ayaklar altına alan bir yaklaşımla Gazze’ye
düzenlediği
100’den ffazla
Filistinli
dü
l diği saldırılarla
ld l l 100’d
l Fili
i li masum
insanı şehit etmiş bulunmaktadır.
Terörü devlet politikası olarak benimseyen İsrail, kuruluşundan bu yana uluslararası hukuku hiçe sayarak
devletini kan ve gözyaşı üzerinde yükseltmeye devam
etmektedir. Yüzyıllardır yaşadığı topraklardan kovulan
Filistinliler, sığınmacı sıfatıyla dünyanın dört bir yanında
vatan hasretiyle yanarken, toprakları üzerinde dar bir
alana sıkıştırılan Filistin halkı soykırıma tabi tutulmaktadır. Karşısında, en temel insan haklarının savaşımını
verenlerin cılız güçlerini en ağır silahlarla yok etmeye
kalkışan İsrail, kadın, çocuk ayırdetmeden sürekli katlederek adeta kana doymayan bir görüntü sergilemektedir.
Elbette İsrail’i bu denli azdıran, şımartan, vahşetine
sessiz kalarak destek olan devletleri de unutmamak gerekir. Afganistan’da ve Irak’ta güya Müslüman halkları
demokratik ortama kavuşturma adına BM kararlarıyla
harekete geçen ABD, söz konusu zalim İsrail olunca
Birleşmiş Milletler Örgütü’nün aldığı kararları veto ederek asıl büyük şeytanın kendisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında, kendi içerisinde övünç vesilesi olarak sunduğu insancıl demokrat tavrını dünyaya
yansıtmayan Avrupa Birliği ülkelerinin
bu vahşetteki payını da vicdanını kaybetmemiş herkes görmektedir. İsrail
meş’um saldırılarına devam ederken
insancıl tavırlarını maske olarak kullandığını belli eden pek çok sözde demokrat ülkenin maskesi de düşmekte,
hayvan hakları, tabiat varlıklarının korunması, hatta Batı toplumunun bile
genel kabulüne aykırı, sapkın yaşayış
tercihinde bulunanların haklarının korunması konusunda alınan mesafeler konu Müslüman halkların yaşam
hakkı olunca birdenbire kaybolmakta,
‘kahreden sessizlik ve tepkisizlik’ hangi
dünyada yaşıyoruz? sorusunu sordurmaktadır.
Dünyanın demokrasi algısının Müslüman ülkeler söz konusu olduğunda
farklı bir yapıya büründüğü, Filistin’de
yapılan seçimlerde en bariz biçimiyle
kendisini göstermiştir. Kendi halkına
EĞİTİM-BİR-SEN

ihanet eden yönetimler desteklenirken halkın gerçek
ha tarafından işbaşına getirildiğinde
temsilcileri halk
yo sayma biçiminde iki yüzlü tavır ortanımama, yok
konulmu
taya konulmuştur.
Filistin halkının işbaşına getirdiği
kar ortaya konan tutum, mazlumların
Hamas’a karşı
temsilcisini de seçme, halkın iradesini ambargolarla
m
yok sayma, mazlumun
‘ah’ını bastırma girişimi şeklinde zorbaca bir tavır olarak kendini göstermiştir.
birb
100 yıldır birbirini
unutan, birinin çektiği acıyı diğeri
hissetmeyen, birisi ağlarken diğeri gülmeye devam
eden, kardeş olduğunu unutan, Müslüman halklar
l aklını başına almalı, zulme rızanın zuve yöneticileri
lüm olduğunun, zulmün bir gün kendisini de yakacağının bilinciyle bugün İsrail zulmü altında inleyen
Filistinli kardeşlerine yardım etmelidir.
Hangi dinden, hangi ırktan, hangi düşünsel bloktan
olursa olsun insana mahsus özelliklerini yitirmemiş
olan herkes, İsrail’in yırtıcı vahşetine dur demelidir.
İnsanlık, 21. yüzyılda da tarih sahnesinde olduğunu
göstermeli, zorbaların yaşama hakkının kutsallığını
fütursuzca çiğnemesine engel olmalıdır.
Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Örgütü gibi örgütler uyarı ve temenniden ibaret girişimlerden ziyade aktif, zulmü bitirici, insanlığın ortak kaygılarını
eyleme dönüştürücü girişimlerde bulunmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümet, Filistinli kardeşlerimizi İsrail’in vahşetinden kurtarmaya
yönelik daha etken tavır ortaya koymalıdır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin bölgesel gücü, dünyadaki etkinliği
böyle bir görevi üstlenmesini gerektirmektedir.
Halkımız, İsrail mallarına, İsrail’in vahşi eylemlerini
destekleyen sermayedarların mallarına ambargo uygulamalı, harcadığı her bir kuruşu İsrail’e ekonomik
katkı olabileceğini düşünerek harcamalıdır.
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ŞUBELERDEN HABERLER..... ŞUBELERDEN HABERLER.......
ADANA 1

“Türkiye’de Demokrasi, İnsan Hakları
ve Anayasa” Paneli Yoğun İlgi Gördü

A

dana 1 No’lu Şubemizin Platform Adana’yla
ortaklaşa organize ettiği “Türkiye’de Demokrasi, İnsan Hakları ve Anayasa” konulu panel
Adana çapında ses getirdi. Çukurova Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Güvel’in yönettiği pa- rının çözümünde Eğitim-Bir-Sen’in birikimini sunnele Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Sel- mak adına daha çok çalışacaklarını dile getirdiler.
çuk ve Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel
ADIYAMAN
konuşmacı olarak katıldı. Adana Milletvekili Vahit
Kirişçi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Ay- Geleneksel
taç Durak’ın da izlediği panele Başbakan Recep
5. Halı Saha Turnuvası Başladı
Tayyip Erdoğan bir kutlama mesajı gönderdi.
Adıyaman Şubemizce geleneksel olarak düzenPanelde konuşan Yargıtay Onursal Başkanı Prof.
lenen halı saha turnuvasının beşincisi Adıyaman
Dr. Sami Selçuk, Türkiye’de bugün yaşanan sorunBelediye Başkanı Necip Büyükaslan, Milli Eğitim
ların bir sınıf kavgası olduğunu kaydetti.
Müdürü Abdulgafur Büyükfırat, Eğitim-Bir-Sen
Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel ise Ak Adıyaman Şube Başkanı Gaffari İzci ve Sosyal
Parti’nin kapatılması için açılan davanın iddiana- Hizmetler İl Müdürü İsmail Akgün’ün topa vuruşu
mesini sert dille eleştirdi.
ile başladı.
444 eğitimciden oluşan 37 takımın mücadele
ettiği turnuvanın üç ay sürmesi bekleniyor. Turnuvaya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kitap okuma kampanyasına destek amacıyla
sahada 5 dakika kitap okunarak başlandı.
Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Gaffari
İzci, turnuvadaki amaçlarının eğitimciler arasında
birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.

ADANA 2

Şube Yönetimi
Mersin Şubesi’ni Ziyaret Etti

G

enel Merkezimizin düzenlediği üye kayıt kampanyasında 247 yeni üye kaydederek ocak
ayında Türkiye birincisi olan Eğitim-Bir-Sen Adana
2 No’lu Şube Yönetimi, Türkiye genelinde 364 yeni
üye kaydederek kampanya birincisi olan EğitimBir-Sen Mersin Şube Yönetimi’ni ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR

İllerinde eğitim çalışanlarının teveccühüne mazhar “İstiklal Marşımız, Çanakkale Ruhu
olan iki yönetim, birlikte yemek yedi, başarılarından ve Mehmet Akif Ersoy” Programı
dolayı birbirlerini kutladı ve daha da başarılı olmak
fyonkarahisar Şubemizin düzenlediği “İstiklal
için tecrübelerini birbiriyle paylaştı. Ülkemizin sıcak
Marşımız, Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif
bölgesi Çukurova’dan tüm Türkiye’deki teşkilatlara
Ersoy” konulu program Afyonkarahisar Belediye
selam gönderen Mersin ve Adana 2 No’lu Şube
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Yönetimleri, Eğitim-Bir-Sen’i 2008 yılında yetkili
sendika yapmak ve eğitim çalışanlarının sorunla- Üyelerimizin eş ve çocuklarıyla katıldığı program,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehitle-

A
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ŞUBELERDEN HABERLER..... ŞUBELERDEN HABERLER.......
gayret ettiklerini, bu sorumluluğun gereği olarak
başarılı olan okullarımızın sevincini paylaşmak, bu
başarıya katkıda bulunan tüm eğitim çalışanlarını
tebrik etmek niyeti ile bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

rimizin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunarak devam
eden program, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden
örnekler sunulmasının ardından Afyonkarahisar
Belediyesi Musiki Cemiyeti’nin seslendirdiği Çanakkale Türküleri ile tamamlandı.
Programa İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Çakal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emin Ekici, İl
Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Demir, İl Müftü
Yardımcısı Al Abay ve daire amirleri katıldı.
Programın sonunda Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Cemiyeti üyelerine günün anısına hediyeleri İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Çakal tarafından takdim edildi.

AKSARAY

Başkan Mahmut Aslan ve beraberindeki heyet ikinci ziyaretini Taşpınar Lisesi’ne yaptı. Şube Başkanı
Mahmut Aslan, Taşpınar Lisesi’ni başarısından
dolayı tebrik etti, Taşpınar Lisesi Müdürü Ahmet
Tımartaş’a plaket verdi.

AMASYA

Gazeteci Rahim Er, Mehmet
Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nı Anlattı

T

ürkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, Amasya Şubemizin düzenlediği konferansta İstiklal Marşı’nı
ve Şair Mehmet Akif Ersoy’u Amasyalılara Anlattı.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Amasya Valisi Celaleddin Lekesiz, Amasya
Belediye Başkanı İsmet Özarslan, sendika temsilcileri ve çok sayıda dinleyici katıldı. Konferansa konuşmacı olarak davet edilen Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, şairin taşıdığı ruhun İstiklal Marşı’nı
yazdığı sırada arkadaşından ödünç palto alarak
giyinen, fakat takdir edilen mükâfatı almama cömertliğini gösteren Mehmet Akif’e İstiklal Marşı’nı
yazdıran ruh olduğunu belirtti.

ÖSS’de Derece Yapan Başarılı
Liselere Plaket Verildi

A

Aksaray Şubemiz ÖSYM’nin ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme sınav
sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmaya göre 2007
ÖSS Sayısal–2 alanında Türkiye 2.si olan Taşpınar
Lisesi ve Türkiye 3.sü olan Yeşilova Lisesi’ne ziyarette bulundu.
İlk olarak Yeşilova Lisesi’ni ziyaret eden Aksaray
Şube Başkanımız Mahmut Aslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilova Lisesi Müdürü Selami Gün’e bir
başarı plaketi verdi. Şube Başkanımız Aslan yaptığı konuşmada; Aksaray’da eğitim ve öğretimin
geliştirilmesi, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunların
araştırılması ve çözüm yollarının üretilmesinde Eğitim Bir Sen olarak her zaman katkıda bulunmaya

EĞİTİM-BİR-SEN

ANKARA 1

Kadın Üyeler Kahvaltıda Buluştu

A

nkara 1 No’lu Şubemiz, kadın üyelerini
Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi’nde kahvaltıda
buluşturdu. Kahvaltıya Ak Parti Ankara Milletvekili
Doç. Dr. Aşkın Asan, Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Aksu, Eğitim-Bir-Sen Genel Mali Sekreteri
Ahmet Özer, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi ve
Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Kır, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Çankaya
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İlçe Temsilcisi Recep Alpdoğan ile çok sayıda bayan üye katıldı.

BALIKESİR
ANKARA 3

Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Konferansı Düzenlendi

A

nkara 3 No’lu Şubemize bağlı Kazan İlçe
Temsilciliği tarafından İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma konferansı düzenlendi. Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami
Güçlü’nün konuşmacı olarak katıldığı konferansa Ankara 3 No’lu Şube Başkanı İlhan Eranıl ve
yönetim kurulu, Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Göktaş, Kazan Belediye Başkanı Lokman
Ertürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kazan İlçe Temsilcimiz Serhat Oğuz’un açılış
konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof. Dr.
Sami Güçlü, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, sanatı
ve mücadelesine ilişkin bilgiler verdi.

İl Divan Toplantısı Yapıldı

B

alıkesir Şubesi İl Divan Toplantısı Şube binasında yapıldı. Şube yönetimi, ilçe temsilcileri ve
ilçe temsilcilik yönetim kurulu üyelerinin katıldığı
toplantıda konuşan Şube Başkanı Mehmet Çabuk,
eğitim çalışanlarının hak ettikleri, insanca yaşayabilecekleri ücreti alabilmeleri ve ülkede çağdaş
eğitimi hayata geçirilebilmesi için Eğitim Bir Sen’in
yetkili sendika olması gerektiğini belirtti.
Toplantıya katılan ilçe yöneticileri de bu görüşler
doğrultusunda değerlendirmelerde bulunarak,
Eğitim-Bir-Sen’in Türkiye’de yetkili sendika olabilmesi için tüm teşkilat mensuplarının durmadan,
özveri ile çalışması gerektiğini ifade ettiler.

BİLECİK

BAYBURT

Bayburt Şubesi Mart Ayı Etkinlikleri

E

ğitim çalışanlarının %50 sini üye kaydeden
Bayburt Şubesimiz; örgütlenme çalışmalarının yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık vermektedir. Şube binasında bilardo ve pinpon
müsabakaları düzenleyen şubemizin şehrin en
merkezi yerindeki şube binası Bayburt’taki bütün
memurların uğrak yeri haline gelmiştir.
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“Mehmet Akif, İstiklal Marşı ve
Çanakkale” Konferansı

B

ilecik Temsilciliğimiz, Bilecik Belediyesi’nin de
katkılarıyla “Mehmet Akif, İstiklal Marşı ve
EĞİTİM-BİR-SEN

Çanakkale” konulu konferans düzenledi. 6 Eylül
Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yazarlar Birliği Vakfı Onursal Başkanı
D.Mehmet Doğan ve Şair-Yazar Beşir Ayvazoğlu
katıldı.
Bilecik Valisi Musa Çolak, Bilecik Belediye Başkanı
Selim Yağcı, Bilecik Üniversitesi Rektörü Azmi Özcan, Bozüyük Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Osmaneli ve İnhisar Belediye Başkanları, il müdürleri,
sendikamız ilçe yönetimleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı konferansta D. Mehmet Doğan ve Beşir Ayvazoğlu katılımcılara Mehmet Akif Ersoy’un
hayatını, mücadelesini, İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsünü ve Çanakkale Savaşları’nı anlattılar.

BURDUR

toplantıda konuşan Şube Başkanımız Numan Şeker, toplantıya katılan yönetici üyelerimize teşekkür
ederek sendikamızın faaliyetleri hakkında bilgiler
verdi. Şeker, Eğitim-Bir-Sen’in değerlere bağlı sendikacılık yaptığını, bu bakımdan tüm mensuplarının adalet ilkesine sıkı sıkıya bağlı hareket etmesi
gerektiğini belirtti.
Toplantıda söz alan idareci üyelerimiz de Bursa’da
eğitim alanında yaşanan sıkıntılardan bahsederek,
sıkıntıların çözümüyle ilgili sendikanın çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ÇANAKKALE

Çanakkale Resimleri Sergisi Açıldı

B

urdur Şubemiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin
93. yıldönümü münasebetiyle fotoğraf sergisi
açtı. 100’ü aşkın fotoğrafın yer aldığı sergi, Burdur
Gençlik Merkezi’ne bağlı Sanat Galesi’nde açıldı.

Şube Başkanımız Mücahit Kılınç’ın yaptığı açılış
konuşmasından sonra kurdele kesimine geçildi.
Özel yapım kurdelede Türk bayrağı ve şehitlerle ilgili yazıların bulunduğunu fark eden Vali Rasih Özbek, Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Alp
ile Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, kurdeleyi
kesmek yerine çözerek açılışı gerçekleştirdi.
Sergi, birçok eğitim çalışanı ve ailelerinin yanı sıra
vatandaşlar tarafından da gezildi.

BURSA

4. İdareciler
Toplantısı Gerçekleştirildi

B

Bursa Şubemiz 4. İdareciler Toplantısı’nı
Öğretmenevi’nde 150 idarecinin katılımıyla gerçekleştirdi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sarıgül, Fikriye Aydın, Ali Ağaoğlu ve
Burhanettin Ayanoğlu’nun da hazır bulunduğu
EĞİTİM-BİR-SEN

İl Divan Toplantısı
Çan İlçesinde Gerçekleştirildi

Ç

anakkale Şubemiz, her ay farklı bir ilçede gerçekleştirdiği İl Divan Toplantısı’nı bu ay Çan
ilçesinde yaptı.
Çanakkale’nin bütün ilçelerindeki temsilciliklerin
yönetim kurulları, Şube Başkanı Kemal Dokuz başkanlığında Çan Öğretmenevi’nde bir araya geldi.
Öncelikle Çanakkale’nin eğitim ve öğretime ilişkin
sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, üye kayıt kampanyasında Genel Merkezimiz tarafından
verilen hedeflere ulaşan Eceabat, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice temsilciliklerine, teşekkür
belgeleri Şube Başkanı Kemal Dokuz tarafından
verildi.
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GAZİANTEP

ÇORUM

“Yeni Anayasada
Eğitim ve Özgürlükler” Paneli

G
TEV Yöneticilerinin
Açıklamaları Kınandı

Ç

orum Şube Başkanı Erol Kavuncu, Türk Eğitim
Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal’in
Anitta Otel’de düzenlenen ‘Çorum Buluşması’
toplantısında başörtüsü kullananlar için “Akıllı biri
başına o bez parçasını takar mı? Bu eğitimsizliğin
göstergesidir” şeklindeki açıklamasını sert bir dille
kınadı. Kavuncu, Güsel Bilal’in son derece talihsiz
açıklamalarda bulunarak dini inançlarından dolayı
halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirtti. Aynı
toplantıda TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt’un
da “Toplantılarımızda bir tane türbanlı bulamazsınız” şeklinde açıklamada bulunarak başörtüsü
kullananları aşağıladığını söyleyen Erol Kavuncu,
“Eğitimi önemseme iddiasıyla yola çıkan söz konusu şahısların anlaşılan eğitim ve bilgilendirilmeye
ihtiyaçları var.” dedi.

aziantep Şubemizin düzenlediği “Yeni Anayasada Eğitim ve Özgürlükler” konulu panel,
ülkemizin bu alanda yetişmiş önemli akademisyenlerini buluşturdu. Şehitkâmil Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele Yargıtay
Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, Prof. Dr.
Mehmet Altan, Prof. Dr. Ömer Çaha ve Prof. Dr.
Muhittin Şimşek konuşmacı olarak katıldı.
Geniş katılım sebebiyle sinevizyon yoluyla başka bir
salona da aktarılan panele Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Baro Başkanı
Av. Aziz Canatar, Şehitkâmil Belediye Başkanı Metin Özkarslı, Şahinbey Belediye Başkanı Ömer Can,
Ak Parti İl Başkanı Ökkeş Eruslu, İl ve İlçe Belediye
Meclis üyeleri, kurumların il müdürleri, Gaziantep
Üniversitesi’nden çok sayıda akademisyen, EğitimBir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Hacı Datlı
ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleriyle bini aşkın izleyiciyi katıldı.

ERZURUM 1

Kandil Coşkusu

M

übarek Mevlid Kandili ve Çanakkale
Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle Erzurum 1 No’lu Şubemiz Mevlid-i Şerif programı düzenledi.
Mevlid Kandili ve Çanakkale Zaferi nedeniyle Üniversite Camii’nde okunan mevlide birçok üniversite
çalışanı ve öğrenci katıldı. Bu gecenin rahmet ve
feyzinden hakkıyla istifade etmeye çalışıldı. Doğumuyla dünyayı karanlıktan kurtaran Peygamberimiz, doğum günüyle de son günlerde ülkemizin
birlik ve beraberliği üzerine oynanan oyunların verdiği sıkıntı ve strese adeta ilaç gibi geldi. Mevlid-i
Şerîf’e katılanlar ellerini açıp hüşu içinde rablerinden af ve mağfiret dilediler.
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HATAY

“Kadın ve Toplum” Konulu
Panel Düzenlendi

H

atay Şubesi Kadınlar Komisyonu, Antakya
Öğretmenevi’nde “Kadın ve Toplum” konulu
bir panel düzenledi. Panele Eğitim-Bir-Sen Kadın
Kolları Başkanı, Sosyal Bilim Uzmanı İlahiyatçıEğitimci Firdevs Kılınç, Türk Kadının Güçlendirme
Vakfı Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Necla
Daloğlu ve Kardelen Aile Derneği Başkanı Fatma
Bozkurt konuşmacı olarak katıldı. 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü ile ilgili panelde hayatın içerisinden
kadın portrelerine değinildi.
EĞİTİM-BİR-SEN

İSTANBUL 1

Teşkilat Eğitimine Hız Verildi

İSTANBUL 5

İ

stanbul 1 No’lu Şubemiz, Bahçelievler Abidin
Pak Öğretmenevi’nde bağlı ilçe temsilcileriyle İşyeri Temsilcileri Toplantısı
yönetimlerinin katıldığı kahvaltılı Şube Divan Top- Coşkulu Geçti
lantısı düzenledi. Genel Merkez yöneticilerimizden
üyükçekmece Temsilciliği İşyeri TemsilcileGenel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal ve Genel
ri, Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde
Basın Yayın Sekreteri Hıdır Yıldırım’ın da katıldığı
Eğitim-Bir-Sen Genel Basın Yayın Sekreteri Hıdır
toplantıda 2008 yılı mayıs ayı itibariyle Türkiye’de
Yıldırım’ın da katıldığı yemekli toplantıda bir araya
yetkili olmak için yapılması gerekenler konuşuldu.
geldi.
Toplantıda İlçe Temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri de kendi ilçelerindeki çalışmalar hakkında bilgi Toplantıda Büyükçekmece İlçe Başkanı Celal Demirci, 2006 yılı nisan ayında 196 üye ile devraldıkverdiler.
ları İlçe Temsilciliği’nin bugün gelinen 465 üyeye
ulaştığını söyledi. Demirci, konuşmasının devamında ilçe olarak yaptıkları etkinlikleri sinevizyon eşliğinde açıkladı.

B

İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Ramazan Aşçı yaptığı selamlama konuşmasında yapılan organizasyon için İlçe Başkanının şahsında İlçe Yönetimi’ni
tebrik eti.

İSTANBUL 4

6. Şube Divan Toplantısı Yapıldı

İ

İstanbul 4 No’lu Şube Divanı; Samandıra Özel
Birikim İlköğretim Okulu Salonu’nda yapıldı.
Şube divanında bölgede yetkili sendika olmayı hedefleyen şube ve temsilcilik yönetim kurulu üyeleri
tam kadro katılım gösterdiler. Şube 3. Olağan Genel Kurul sonrası ilk divan toplantısında kısa-orta
ve uzun vadeli hedefler ve yol haritası bütün yönetimin onayına açıldı.
Şube divanı toplantısında konuşan Şube Başkanı
Ali Yalçın; nereden nereye geldik konulu bir konuşma yaptı. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube
kısa vadeli ilk hedefini mayıs ayına kadar mevcut
üye sayısını % 10 artırmak olarak belirledi.

EĞİTİM-BİR-SEN

İZMİR

“Şehide Mektup” Yarışmasında
Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllerini
Aldı

İ

İzmir Şubemiz tarafından düzenlenen, Aliağa
Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Kültür Merkezi’nin desteklediği öğrenciler arası ödüllü
“Şehide Mektup” yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Aliağa Tüpraş
Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan törende dereceye
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damgasını vurduğunu belirtti. Erdem, Barla’nın
Bediüzzaman Said Nursi için ders kürsüsü olduğunu belirterek, “Ruhundaki himmet ve hamiyet duygusunun sönmesi için Barla’ya gönderildi. Bunlara
rağmen 106 parça eser Barla’da yazıldı” dedi.
Konuşmasında Bediüzzaman’ın hayatından kesitler sunan Erdem, zorlu geçen cihan harbi dönemlerine de vurgu yaptı.

KAYSERİ

giren öğrenciler Cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Çanakkale Zaferi’nin 93. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bu yıl 4.sü düzenlenen
‘Şehide Mektup’ yarışmasının ödül törenine Aliağa
Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Aliağa Belediye Başkanı Tansu Kaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı İsmail Çetin, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve İzmir Şube Başkanı Abdurrahim Şenocak’ın yanı sıra Petkim Genel Müdürü Kenan Yavuz, öğretmen, öğrenci ve kalabalık
bir vatandaş topluluğu katıldı.

Törende konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğ- “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” ve “Şedu “İzmir Şubemizin ‘Şehitler Günü’ münasebetiy- hide Mektup” Yarışmaları Sonuçlandı
le dört yıldır düzenlediği ‘Şehide Mektup’ yarışması
ayseri Şubemizin düzenlediği “İstiklal Marşı’nı
her türlü takdir ve övgüyü hak etmektedir.”dedi
Güzel Okuma” ve “Şehide Mektup” YarışmaAliağa Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri larında dereceye giren öğrenciler için iki ayrı ödül
ile süslediği gecede, Aliağa Belediye Konservatuarı töreni düzenlendi.
öğretmenlerinden Ali Hikmet Gökçen Çanakkale
“İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” Yarışmasının fiTürkülerini seslendirdi.
naline katılan Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, Mehmet Akif ve İstiklal
KAHRAMANMARAŞ
Marşı’yla ilgili bir konuşma yaptı. Yarışmanın final
bölümünü Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Vali Yardımcısı Ali Mantı,
Eğitim-Bir-Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Özer, İl
Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Metin Canıdemir,
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri,
İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve diğer bürokratlar da
izledi.

K

“Şehide Mektup” yarışmasının ödül törenine de
büyük ilgi gösterildi. Ödül törenine Melikgazi Bele“Bediüzzaman’dan Sosyal Hayat
diye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim
Reçeteleri” Konulu Konferans
Müdürü Erdoğan Ayata, İl Müftüsü Şaban İşlek,
ahramanmaraş Şubemiz Yazar Rahmi Erdem’in Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ahmet Hasyünkonuşmacı olarak katıldığı “Bediüzzaman’dan cü, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, daiSosyal Hayat Reçeteleri” konulu konferans düzen- re amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
ledi.
Yarışmada tüm katılımcılara birer çeyrek altın ve-

K

Yimpaş Otel’de gerçekleştirilen konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Araştırmacı Yazar Rahmi Erdem, değerlerin hor görüldüğü bir zamanda
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin bir devre
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rilirken dereceye giren öğrencilere, ilköğretim ve
ortaöğretim kurumları için ayrı ayrı olmak üzere bir
adet dizüstü bilgisayar, bir adet dijital fotoğraf makinesi ve bir adet bisiklet verildi
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KOCAELİ

Drama Kursu

G

ebze Temsilciliğimizin Gebze Halk Eğitim
Merkezi’yle ortaklaşa düzenlediği “Drama
Kursu” başladı.

ölçülü olmaya çağırmakta, İslam dünyası ise ölçüsüz güç kullanımından söz etmektedir. Bunlar hiç
bir anlam ifade etmiyor. Hatta içinde oluşturduğu
bazı boşluklarla bir miktar katliamı meşrulaştırmaya yarıyor” dedi.

MERSİN

Elliden fazla eğitimcinin haftanın dört günü iki
grup halinde devam ettiği kurs sendika binasında
gerçekleştiriliyor.
Kurs hakkında bilgi veren Sosyal İşler Sekreteri Harun Özkan; üyelerle dönem başında yapılan istişare sonucunda böyle bir kurs açmaya karar verdiklerini, kursa katılımın beklenenin üzerinde olması
dolayısıyla kursu iki grup halinde yaptıklarını söyledi. Bu kurstan alınacak sertifikalarla üyelerimizin
ders dışı egzersiz çalışması yapabilmesi ve ek gelir
elde etmesi açısından önemli bir hizmet olduğunu
vurgulayan Özkan, üyelerden gelen talepler doğrultusunda bu tür faaliyetlere devam edeceklerini
dile getirdi.

KONYA

İsrail’in Gazze’de Yaptığı Operasyon
Kınandı

K

onya Şube Başkanı Latif Selvi, İsrail’in
Gazze’de yaptığı operasyonu kınadı. Konya
Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitimciler Birliği Sendikası
Konya Şube Başkanı ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Latif Selvi, son günlerde
Gazze’nin adeta bir mezarlığa döndüğünü belirterek, “Bu çılgınca süren katliamlarla; bebek, ihtiyar,
hasta ve kadın ayırt etmeksizin hepsi aynı bomba
ve kurşunlara hedef oluyor. Adeta bir soykırım yaşanıyor. Hem de yıllarca soykırıma uğradıklarını
söyleyenlerin eliyle. Gözü dönmüşler önce bombalar yağdırdılar. Kaçışan halk yollara düştü ve tehcir
başladı. Öte yandan katliamlara karşı uluslar arası
kuruluşlar ki, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere yalnızca kınamakla yetinmekte, Amerika biraz
EĞİTİM-BİR-SEN

Demokrasi ve Özgürlükler
Konulu Konferans

M

ersin Şubemiz, Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel’in konuşmacı olarak katıldığı
“Demokrasi ve Özgürlükler” konulu konferans düzenledi. Suphi Öner Öğretmenevi’nde 400 kadar
davetlinin izlediği konferansa Eğitim-Bir-Sen Genel
Mali Sekreteri Ahmet Özer, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen İl Temsilcisi
Ahmet Işıklar, Müsiad Mersin Şube Başkanı Mekin
Merter Salt, İl Dernekler Müdürü Erol Özdemir ve
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden çok sayıda bürokratla birlikte bir çok siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de konuk olarak katıldı. Şube Başkanı Fırat Yaman’ın açılış konuşmasının ardından
kürsüye gelen Eski Milli Eğitim Bakanı, Gazeteci
Yazar Hasan Celal Güzel gündeme ilişkin önemli
açıklamalarda bulundu.

MUĞLA

Müstesna Şair
Mehmet Akif Konferansı

M

uğla Şubemiz tarafından Şair Yazar Metin
Önal Mengüşoğlu’nun konuşmacı olarak
katıldığı “Müstesna Şair Mehmet Akif” konulu bir
konferans düzenledi. Konferansa İl Milli Müdürlüğü
Yöneticileri, Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve vatandaşlar
büyük ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını
yapan Muğla Şube Başkanı Sabahattin Akkır,“Bu
konferansı 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü etkinlikleri çevresinde düzenledik. Amacımız Mehmet Akif’i ve İstiklal Marşı’nın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır” dedi.
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N

Daha sonra kürsüye gelen Metin Önal Mengüevşehir Şubemizin 12 Mart İstiklal Marşı’nın
şoğlu ise “Akif’e gösterilen vefa millete gösterilen
Kabulü’nün Yıldönümü nedeniyle düzenlevefadır. Şair Akif, dost Akif, vefalı Akif, dört beş dil diği program çerçevesinde İstiklal Marşı’nı güzel
bilen Akif, Müslüman Akif, sözünün eri Akif… Bü- okuma yarışması yapıldı.
tün bu nitelikler Akif’te çok şık duruyor.” dedi.
Yarışmaya il ve ilçelerdeki liselerden 42 yarışmacı
katıldı. Ön eleme sonucunda ilk beşe giren öğrencilerin İstiklal Marşımızı birbirinden güzel bir şekilde okumalarının ardından Yazar Vehbi Vakkasoğlu, İstiklal Marşı, Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif
Ersoy konulu konuşmasını yaptı.

MUŞ

Teşkilatlanma Çalışmalarına Hız
Verildi

Kapadokya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
programda konferansın ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atila Seçen, Nevşehir İl Milli
Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Eğitim-Bir-Sen Genel
Mali Sekreteri Ahmet Özer, Saadet Partisi Nevşehir
İl Başkanı Şevki Gedik ve Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yalvaç tarafından verildi.

M

uş Şubemiz, “Yetkili Sendika” olabilmek için
teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. Şube
Yönetimi, Hasköy ve Korkut İlçe Temsilcilik Yönetimleriyle yemekli toplantıda bir araya gelerek il
merkezinde edinilen “En çok üyeye sahip sendika”
ünvanının ilçelerde de elde ederek ilin en büyük
sendikası olabilmek için yapılması gereken çalışmaları görüştü.

NİĞDE

Üyelerimiz arasında birlik beraberlik ve kaynaşma Çiftlik’te Öğrencilere Yardım
ikliminin hâkim olması için sosyal ve kültürel etiftlik İlçesinde Niğde Şubemizin girişimleriyle
kinliklerin düzenlenmesi gerektiği ifade edilen topünlü bir giyim firmasından temin edilen 42 bin
lantıda mayıs ayında yetkili sendika olma hedefi
YTL değerindeki 3 bin 700 parça giysi İlçe Milli
doğrultusunda teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık
Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan yardım töreverilmesi kararlaştırıldı.
ni ile dağıtıldı. Törende 8 öğrenci sembolik olarak
giydirildi. Diğer ihtiyaç sahibi öğrenciler için okullarına gönderilen giysiler, okul müdürleri tarafından
teslim edildi.

Ç

Törende bir konuşma yapan Niğde Şube Başkanı Celalettin Özüdoğru, “Sendikamız sosyal etkinlikleri de önceleyerek çalışmalarına devam
etmektedir.”dedi. Özüdoğru, sembolik olarak 8
öğrenciyi giydirirken öğrencilere başarılar diledi

NEVŞEHİR

İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet
Akif Ersoy’u Anma Programı
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RİZE

Rize Üniversitesi Rektörü
Okumuşoğlu’nu Ziyaret

R

ize Şubemiz Rize Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu’na destek ve
teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Şube Başkanı Mehmet Sadık Cengiz’in yanı sıra Şube yönetim kurulu üyeleri; Şube Sekreteri İlyas Üzümcü,
Eğitim Sekreteri Şaban İsmailoğlu, Mali Sekreter
Seyfettin Afacanlar, Basın Yayın Sekreteri Fahri Alkan ve Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri İlyas
Özaltın katıldı.
Rektör Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu, bölgenin özelliklerine ve YÖK Başkanlığının gönderdiği
yazıya istinaden baş örtülü öğrencilerin derslere
girebileceğini senato kararına ihtiyaç duymadan

SAKARYA

4. Geleneksel İstiklal Marşını
Güzel Okuma Yarışması

S

akarya Şubemiz tarafından bu yıl dördüncüsü
düzenlenen ilköğretim okulları arası “İstiklal
Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması” AKM Konferans
Salonu’nda yapıldı. İl Merkezi ve ilçelerden 16 öğrencinin katıldığı yarışma oldukça heyecanlı geçti
Programa Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri İsmail Altınkaynak, Eğitim-Bir-Sen
Kocaeli Şube Başkanı Halil İbrahim Keleşoğlu, Ak
Parti Merkez İlçe Başkanı Ali İhsan Yavuz, İl Milli
Eğitim Şube Müdürü Levent Zafer Soyhan, İl Milli
Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Selahattin Işık, okul
müdürleri ve veliler katıldı.

SAMSUN

“Çanakkale Şehidine Mektup”
Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

S

amsun Şubemize bağlı Bafra Temsilciliği tarafından düzenlenen ilk ve ortaöğretim öğrencileri arası ödüllü “Çanakkale Şehidine Mektup”
yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül
töreni gerçekleştirildi. Bafra Öğretmenevi’nde yapılan törende dereceye giren öğrenciler çeyrek altın ve çeşitli kitaplarla ödüllendirildi.

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir, Öğretmen Sabahattin Karakoç ve Öğretmen Rüstem
Budak’ın jüri üyesi olduğu yarışmada Mehmet Akif
Ersoy İ.Ö.O.’dan Ayşenur Erkanlar birinci, Arifiye
İ.Ö.O.’dan Haktan Cinemre ikinci, Küçük Söğütlü
İ.Ö.O’dan İlknur Özdemir üçüncü oldu.
Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye masaüstü bilgisayar, üçüncüye dijital fotoğraf makinesi hediye edildi.

Çanakkale Zaferi’nin 93. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bu yıl 2.si düzenlenen
“Çanakkale Şehidine Mektup” yarışmasının ödül
törenine Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi Hasan Tanrısever, Memur Sen İlçe Temsilcisi Şerafettin Çakır,
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kerim Karal’ın yanı
sıra okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

EĞİTİM-BİR-SEN
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zın genel ilkeleri ve yapılan faaliyetler konusunda
kısa bir konuşma yaptı. Topuz, yüksek düzeydeki
İşyeri Temsilcileri Toplantısı Yapıldı katılımdan dolayı teşekkür ederek konuşmasına
son verdi. Gecede daha sonra Yavuz Bülent Bakiler
anlıurfa Şubemizin düzenlediği İşyeri Temsil- “Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” konulu konferancileri Toplantısı Şehitlik Çamlık Lokantası’nda sını sundu.
yapıldı. Yemekli toplantıya Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Kaytan, Şanlıurfa Şube Başkanı Suphi
Çiçek, Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Yalçınkaya,
Mahmut Kaya, Vehbi Uzundağ, İbrahim Coşkun,
Sabri Pala, Salih Yalçınkaya ve yüzü aşkın okul
temsilcisi katıldı.

ŞANLIURFA

Ş

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çiçek; “Eğitim-Bir-Sen bu gün Türkiye’nin en nitelikli sendikasıdır. Eğitim çalışanlarının sorunlarını takip etme ve
çözmede sendikamız üzerine düşen sorumluluğu
ziyadesi ile yerine getirmektedir. Bu güç siz okul
temsilcisi arkadaşlarımızın bize kattığı güçtür.”
dedi.

TOKAT

İstiklal Marşı’nı
En Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Gecede Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Kaytan da
bir konuşma yaptı. Kaytan Memur-Sen’in gerek
okat Şubemiz tarafından Tokat’ta ilk defa ilŞanlıurfa’da gerekse ülke genelinde çalışanların
köğretim öğrencileri arasında “İstiklal Marşı’nı
haklarını arama mücadelesi verdiğini belirtti.
En Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi. Ön eleProgramda yönetim kurulu üyeleri kendi sekretar- menin ardından on bir ilçe birincisi ve il birincileri
arasında yapılan finale yoğun katılım oldu. İstiklal
yaları ile ilgili işyeri temsilcilerine bilgi verdiler.
Marşımız okunurken salonda duygusal anlar yaşandı, bazı öğrenciler İstiklal Marşı’nı gözyaşları ile
okudular. Yarışma öncesi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali
İbrahim Savaş tarafından “Milli Mutabakat Metnimiz İstiklal Marşı” konulu konferans verildi. Yarışmaya İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Sebahattin
Cansız, İsmail Uyar, Lütfi San; Eğitim- Bir-Sen İlçe
Temsilcileri, yüzlerce eğitimci ve akademisyen katıldı.

T

TEKİRDAĞ

“Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak”
Konulu Konferans

T

ekirdağ Temsilciliğimiz, Tekirdağ Belediye Kültür Merkezi’nde “Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” konulu konferans düzenledi. Şair ve Yazar
Yavuz Bülent Bakiler’in konuşmacı olarak katıldığı
konferansa Tekirdağ halkı büyük ilgi gösterdi. Konferansa Tekirdağ Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri de katıldı. İl Teşkilatlanma Sekreteri Beytullah
Gacal’ın sunuculuğunu yaptığı konferansta Memur -Sen Tekirdağ İl Temsilcisi Fuat Asım Arvas
da bir selamlama konuşması yaptı. Eğitim Bir Sen
Tekirdağ İl Temsilcimiz Ferruh Topuz, sendikamı-
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Jüri Başkanlığını Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Turan Karataş’ın
yaptığı “İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma
Yarışması”nda birinciliği Merkez İbn-i Kemal İlköğretim Okulu’ndan Zeynep Rana Yüce, İkinciliği
Erbaa’dan katılan Belgin Doğru, Üçüncülüğü ise
Zile’den katılan Kübra Ozan kazandı. Birinci öğrenciye 300 YTL, İkinciye 200 YTL, üçüncüye ise
100 YTL ödül verildi. Bütün Yarışmacılara Mehmet
Akif’in Safahat hediye edildi.

EĞİTİM-BİR-SEN

TRABZON

Kan Bağışı Kampanyası

makinesi hediye edildi. Diğer yarışmacı öğrencilere ise Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eseri,
karanfil ve katılım belgesi verildi.

T

rabzon Şubemize bağlı Akçaabat Temsilciliğimiz, sosyal çalışmalar kapsamında anlamlı
bir etkinliğe imza attı. Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına 2. kez destek veren Akçaabat ilçesindeki üyelerimiz yaklaşık 100 ünite kan verdi. İlçe
Temsilcimiz Kemal Kocaman, ülkemizde kan bağışı konusundaki bilincin yeterince gelişmemiş olmasından hareketle kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek hem günübirlik kan ihtiyacına
katkıda bulunmayı hem de kan bağışı konusunda
örnek ve öncü olmayı hedeflediklerini söyledi. Kocaman kampanyaya gelecek yıllarda da devam
edeceklerini ifade etti.

ZONGULDAK

İstiklal Marşı’nı
Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Z

onguldak Şubemizin Zonguldak Belediye
Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği “İstiklal
Marşı’nı Ezberden Güzel Okuma Yarışması”nda
duygusal anlar yaşandı.
İstiklal Marşı’nın kabulünün 87. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zonguldak Belediye Nikâh
Salonu’nda düzenlenen “İstiklal Marşı’nı Ezberden
Güzel Okuma Yarışması”na, AK Parti Zonguldak
Milletvekili Polat Türkmen, Eğitim-Bir-Sen Genel
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen, Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Harun Girgin, Eğitim-Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Aşkar, siyasi parti il başkanları ve
vatandaşlar katıldı.

DENİZLİ

“Kur’an’ı Yaşamak
Kur’an’la Yaşamak” Konferansı

D

enizli Şubemizin Müsiad Denizli Şubesi’yle
birlikte organize ettiği Gazeteci-Yazar Münib
Engin Noyan’ın konuşmacı olarak katıldığı katılımıyla, “Kur’an’ı Yaşamak Kur’an’la Yaşamak”
konulu konferans, Halk Eğitim Merkezi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede, açılış
konuşmasını Memur-Sen İl Temsilcisi ve EğitimBir-Sen Denizli Şube Başkanı Halit Ortaköy yaptı.
Ortaköy’den sonra kürsüye gelen Gazeteci-Yazar
Münib Engin Noyan ise, “Âlemlerin Rabbi Yüce
Allah’ın, insan soyuna muazzez Peygamberimiz
(s.a.v.) vasıtasıyla bildirdiği son mesajı, mübârek
Kur’ân-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamamız gerekir. Allah’ın rızası doğrultusunda daha
iyi kullar olmaya çalışan bilumum fikri hür vicdanı
hür Mü’min ve de Mü’mine Müslüman kardeşlerim
ise mübârek Kur’ân’ı daha iyi anlamak yolunda bu
çalışmalar yapmalıdır. Bu çalışmaların nimetlerini
hem bu fani âlemde hem de öteki âlemde görecekleri şüphesizdir.”dedi.

İstiklal Marşı’nı Ezberden Güzel Okuma Yarışması,
iki kategori halinde 20 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bazı öğrenciler İstiklal Marşımızı okurken duygulanarak gözyaşlarına hâkim olamadı.
Yarışmada birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere
masa üstü bilgisayar, üçüncülere ise dijital fotoğraf
EĞİTİM-BİR-SEN
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Şubelerimizden

ESKİŞEHİR

Şube Yönetimimiz Fransa’da

ilçe temsilcilik yönetim kurulu üyeleri, okul temsilcileri ve üyeler katıldı.
Programda Eğitimci-Yazar Fahrettin Gün “Mehmet
Akif Ersoy Merhumun Edebi ve Sanat Boyutu” konulu konferansını sundu. Fahrettin Gün konferansında Mehmet Akif Ersoy’un hayatını, davasını, Milli
Mücadele’deki aktif rolünü ele aldı. Gün, Mehmet
Akif’in bir eğitimci ve mütefekkir olduğunu ifade
ederek “Çocukların eğitimine büyük önem veren
Akif’in okullarda verilen eğitimin çocukların seviyesine indirilmesini gerektiğinin üzerinde ısrarlı bir
şekilde durduğunu hayatında ve yazılarında görmekteyiz.” dedi.

E

skişehir Şube Yönetim Kurulumuz, AB projeleri
(L.D.V.) kapsamında Fransa’ya gitti.

Fransa’nın Alsas Bölgesi’nde “Meslekî Eğitimde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü ve Yerinde İncelenmesi” konulu proje kapsamında bulunulan Fransa’da
meslek liseleri, Türk dernekleri, sendikalar, belediyeler ziyaret edildi. Çalışmaların sonunda Konsolosluğu ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Şube Yönetimi, destekleri için Konsolosluk
yetkililerine teşekkür etti.
Yapılan incelemelerde Avrupa’da meslekî eğitime
devletin yanı sıra özel sektörün de desteğinin sağlandığı, meslek liselerinin kuruldukları bölgede var
olan sanayinin ihtiyaçlarına göre yapılandırıldığı,
okulların rekabetçi bir unsur olarak üretimleri ile
piyasaya girdiği görüldü

MALATYA

İsrail Katliamını Protesto Etti

M

alatya Şubemizin düzenlediği kitlesel basın
açıklamasında Filistin’de katliam yapan İsraDİYARBAKIR
il, katliama seyirci kalan ABD, BM ve AB protesto
edildi. Soykan Meydanı’nda yapılan eyleme sendiÖdüllü Kitap Okuma Yarışması
kamızın üyelerinin yanı sıra Konfederasyonumuza
iyarbakır Şubemiz, Hz. Muhammed’in evren- bağlı tüm sendika temsilcileri ve üyeleri ile çok sasel mesajının kavranmasını sağlamak amacıyyıda vatandaş katıldı.
la, Kutlu Doğum Haftası’nda ödüllü kitap okuma
yarışması düzenliyor. Yarışma, yarışmacıların Prof. Eylemde konuşan Malatya Şube Başkanımız ŞaDr. İbrahim Sarıçam’ın Hz. Muhammed ve Evren- hin Kayaduman, “Terörist devlet İsrail tarafından
sel Mesaj adlı eserini okuması ve bu eser üzerin- Filistin’in Gazze Bölgesi’nde tam anlamıyla bir katliden çoktan seçmeli sınava tabi tutulmasıyla ger- am uygulanmaktadır. İsrail, kadın-çocuk demeden
çekleştirilecek. Yarışmaya müracaatlar 1 Mart-1 yaptığı insanlık dışı katliama son vermelidir.”dedi.
Nisan tarihleri arasında yapılacak. Diyarbakır İl
Müftülüğü’nün de desteklediği yarışmada birinciye 500 YTL, ikinciye 300 YTL, üçüncüye 200 YTL,
on kişiye de mansiyon olarak 50’şer YTL ödül verilecek.

D

İSTANBUL 3

Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı

Ü
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sküdar İlçe Temsilciliğimiz Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle andı. Programa
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