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kinci yaryln balamasyla birlikte tekilat olarak youn bir çalma programnn içinde bulduk kendimizi. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin
de itirak ettii il divan toplantlarnda “Yetkili Sendika” olmann eiine
gelmi sendikamzn yeni dönemde eitim çalanlarnn beklentilerinin
karlanmasna yönelik yapaca çalmalarn istiaresini gerçekletirdik.
Genel Merkez olarak tadmz heyecann yurdumuzun her bir köesindeki tekilatlarmzda da yaandn görmenin mutluluunu yaadk. Görünen o ki, eitim çalanlar Eitim-Bir-Sen’e yetkili sendika olmay yaktryor ve Eitim-Bir-Sen’in ortaya koyaca performans merakla bekliyor.
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Eitim-Bir-Sen’in gönülleri kazanarak büyümeyi hedefleyen tekilatlanma
anlaynn ancak demokratik ortamlarda hayatiyet bulduu cümlemizin
malumudur. Antidemokratik yaklamlarn egemen olduu, bask, tehdit ve antajla mesafe alnan vasatlarda Eitim-Bir-Sen’in örgütlenmesi
mümkün olmuyor. Çünkü Eitim-Bir-Sen mensuplar antidemokratik
uygulamalarn kültüründen yoksunlar. Yunusçasna “gönüller yapmaya”
odaklanm insanlarn vicdanlara hükmetmeye kalkmas da beklenemez
zaten.
Geçtiimiz ay gerçekletirdiimiz Üniversite ve Yurt-Kur Temsilcileri 1. stiare Toplants’nda üniversitelerin dününü, bugününü, yarnn tarttk.
Üniversal bir yapyla her türlü düüncenin dillendirildii, tartld özgür
ortamlar olmas gereken üniversitelerin geçmite nasl korku ve endienin
hâkim olduu ortamlar haline getirildiini acyla hatrladk. Sularn tersine
aktlmasnn mümkün olmadn bir kez daha görüyoruz ki, bilimsel üretimi önceleyen, üniversite sözcüünün tanmndan haberdar yönetimler
eliyle üniversitelerimizde yava yava demokratik iklim yaylyor. Demokratik iklimin scaklyla doru orantl olarak Eitim-Bir-Sen’in üniversitelerde de örgütlenme imkân bulacan görüyor, bundan hem ülkemiz
hem de sendikamz adna mutluluk duyuyoruz. Üniversite ve Yurt-Kur
Temsilcileri 1. stiare Toplants’nda elde ettiimiz birikimle üniversite ve
Yurt-Kur çalanlarnn sorunlarnn çözümüne yönelik güçlü admlar atma
kararllndayz.
Eitim-Bir-Sen olarak kurulduumuz günden bugüne, günübirlik çalmalarn younluunda miyoplam bir sendika hiç olmadk; hep gelecee kalan, gelecei aydnlatan etkinlikler içerisinde olduk. AB Sürecinde Eitimde Reform htiyac Sempozyumu, Türk Eitim Sisteminde Yeni
Paradigma Araylar Sempozyumu gibi hacimli sempozyumlarn yanna
6-7-8 Mart tarihlerinde Uluslararas Eitim Felsefesi Kongresi’ni ekledik.
Yurtiçinden ve yurtdndan 100’e yakn bilim adamnn katld kongreyle eitim sistemimizi temelden sorgulayan bir yaklam ortaya koyduk.
Kongre’de sunulan bildirileri en ksa zamanda kitaplatrp ilgilisine takdim
edeceiz.
“Yetkili Sendika” olmak Eitim-Bir-Sen için nihaî hedef deildir. Hedefimiz, birikimini, imkânlarn eitimin ve eitimcinin sorunlardan arndrlmasna adam, sesi gür, 300 bin üyeli büyük Eitim-Bir-Sen’dir. “Yetkili
Sendika” olmak, bu yoldaki ilk eiimizdir.
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Eitim-Bir-Sen Yetkili Olmaldr, Çünkü;

E

itim-Bir-Sen, milletin geleceiyle ilgili idealleri olan;
eitimin ülkenin gelecei için en önemli mesele olduunun bilincinde ve bu konuda söyleyecek sözü
bulunan eitim çalanlarnn sendikasdr. Eitim-Bir-Sen,
gücünü ve birikimini örgütünden alan ve yine örgütünün
mali, sosyal ve özlük haklarnn gelitirilmesi için kullanan
bir sendikadr.

Yetkili olmamasn bahane etmeksizin eitim çalanlar adna birçok kazanmn elde edilmesine zemin hazrlayan ‘etkili
sendikaclk’ örneklerini sunmutur.

Eitim-Bir-Sen, özgürleme ve sivillemenin mücadelesini
önceleyerek, vicdanlarn zincire vurulmas giriimlerine kar
cesur çklaryla özgürlük sevdallarna bayraktarlk yapm
ve yapmaya devam etmektedir. te bunun için, sorunlara
çözüm odakl yaklaan Eitim-Bir-Sen yetkili olmaldr diyoruz ve olacaktr da.

Sendikacl üyelerine, kamuoyuna hatta devletin birimlerine yeni ufuklar kazandrmak, yeni bilgilerle donatmak arac
olarak gören Eitim-Bir-Sen, kuruluundan bu yana birçok
kültürel ve bilimsel faaliyete de imza atmtr. Her biri baucu
ve kaynak eser olarak kullanlabilecek bu faaliyetler ve eserlerin bir kaçn paylamak istiyorum:

Örgütlenme gelenei bulunmayan ülkemizde bir taban hareketi olarak ortaya çkan Eitim-Bir-Sen ailesi, gönüllere hitap ederek, insan merkezli bir anlayla, gece gündüz çalarak büyümü ve büyümeye devam etmektedir.

‘AB Sürecinde Eitimde Reform htiyac’, ‘Türk Eitim Sisteminde Yeni Paradigma Araylar’ sempozyumlar; ‘Yeni
Anayasada Eitim ve Özgürlükler’ paneli, Eitim Sorunlar,
Öretmen Sorunlar, Öretmenlerin Meslek Memnuniyeti,
Eitim Çalanlar Sorunlar, Eitim Çalanlarnn Yol ve Barnma Memnuniyeti, Türkiye’de Demokrasi Kültürü ve Siyasal Durum’la ilgili ülkemizi temsil edecek aratrmalar, Ortaöretim Geçi Modeli gibi bilimsel çalmalar.

Eitim-Bir-Sen; emekle, çileyle, fert fert büyümesini sürdürürken, sendikaclk zemininde izler brakacak kurumsallama sürecini de tamamlam, bugün “yi ki Eitim-Bir-Sen
var” denilen bir noktaya ulamtr.

‘Çanakkale Ruhu’ ekseninde birletirici, bütünletirici bir
iklim oluturmak kaygsyla faaliyetler sergilemi, ayrtrc
olmaktan özenle kaçnmtr.

“nsanlarn en hayrls, insanlara faydal olandr” anlayn
içeren kültür ve medeniyetimizi referans alarak, sendikaclk misyon ve vizyonuna yeni anlamlar katan Eitim-Bir-Sen,
“Yetkili Sendika” olduunda bu medeniyetin ve kültürün yeniden inas için üyeleriyle birlikte üzerine düen sorumluu
daha güçlü bir ekilde yerine getirecektir.

Öte yandan, Eitim-Bir-Sen, 17. Milli Eitim uras’nda birikimlerini taraflarla paylaarak, uraya damgasn vurmutur.
Eitime Bak dergisiyle akademik dünyay eitim çalanlaryla buluturmu ve buluturmaya devam etmektedir.

Eitim-Bir-Sen, evrensel deerleri dini ve milli deerlerimizin
nda harmanlayarak; emei, ekmei ve özgürlükleri birlikte ele alan hizmet sendikacl anlayn bu ülkenin gündemine tamann hakl gururunu yaayan öncü sendikadr.

Eitim-Bir-Sen, bu yl çalmalarna uluslararas bir boyut ve
derinlik katarak Uluslararas Eitim Felsefesi Kongresi düzenlemi, küreselleme sürecinde eitim sorunlarnn felsefi boyutunu masaya yatrarak, bir ilke imza atmtr.

Sendikacl sadece çalanlarn haklarn savunmakla snrl dar bir anlaytan kurtararak ekmein ve emein ancak
demokratik, sivil ve özgürlemi bir zeminde deer kazanacan öngörmütür. Bu anlayla Sivil Anayasa, Demokratik
Devlet ve Özgürlemi Birey kavramlarn özlem olmaktan
çkaracak yeni Anayasa basksn oluturma sorumluluunu
üzerine alarak, bu sorumluluun gereklerini zaman ve zemin ayrm yapmakszn sürdürmektedir.
Darbelere, darbecilere, Ergenekonvari
karanlk oluumlara, çetelere, tüyü
bitmemi yetimin, garip gurebann
hakkn yiyenlere ‘dur’ demek için
Memur-Sen’in öncülüünde balatlan ‘Ortak Akl Hareketi’nin ayrlmaz parças olarak tüm tekilat ve
üyeleriyle darbesavar kimliini hakkyla ortaya koymutur.
Bunu yaparken, yurtdndaki gelimelere de kaytsz kalmam;
Filistin gibi hassas olduumuz konularda yurdun her
tarafnda olaanüstü bir
ekilde organize olarak
mazlumlarn yannda yer
almtr.
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Eitimcilerin deneyimlerini, düzenledii hatra yarmalaryla
gün yüzüne çkartarak, serinin beinci kitabna ulamtr.

Tabular kutsallatrarak onlar üzerinden söylem gelitirmemi, tam aksine tabular krarak insanlarn daha özgür bir
ortama kavumalar yönünde çaba göstermitir.
Bakalarna sataarak, onlara çamur atarak deil, kendi gündemini oluturarak yeni eyler söylemitir ve bu tutumunu
sürdürmektedir.
Gerçekleri inkâr ederek, kronikleen sorunlarmz yok sayarak, iflas etmi ideolojilerin arkasna snarak hareket etmek
yerine ülke gerçeklerine saygl ve sorunlarna hassasiyet gösteren bir sivil toplum kuruluu kimliini gururla tam ve
tamaya devam etmektedir.
‘Çamur at izi kalsn’ anlayn reddeden, insanlar ‘öcülerle’
korkutma politikasna iddetle kar çkan; birletirici, milli
ve manevi deerlerimiz konusunda hassas olan Eitim-BirSen yetkili olmaldr. Kamu çalanlarnn, kendilerini temsil
konusunda azami gayret içinde olan sendikamza bu yetkiyi
vereceinden hiçbir kukumuz yoktur.
Bu çizdiim tablo nda sendikacl hak arama davas
olarak gören, darbesiz bir Türkiye özlemi çeken, birlik ve beraberlie, kardelie önem veren bütün eitim çalanlarn
Eitim-Bir-Sen çats altnda birlik olmaya davet ediyorum.
Gelin, yarnlarmz hep birlikte kuralm.

Dosya Haber

Üniversite Çalanlarnn
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ü

niversiteler, toplumsal geliim
balamnda bilimin ve düüncenin öncelendii lokomotif kurumlardr. Bilginin üretilmesi, toplumsal ve yaamsal ihtiyaçlarn giderilmesi
dorultusunda kullanlmas, toplumun
üniversitelerden ilk eldeki beklentisidir.
Bununla birlikte sosyal bilimler alannda yaplan aratrmalar ve elde edilen
verilerle toplumun düünsel düzeyinin
artrlmas ve toplumsal arzalarn çözümüne ilikin metotlar gelitirilmesi de
üniversiteler eliyle gerçekletirilir.
Aratrmaya, gelitirmeye, kefetmeye odaklanm çalma sistemi ve bu
ilere hasredilmi imkânlaryla üniversitelerden beklenen gerçekletiinde,
neticeden ait olduu toplumla birlikte tüm insanlk yararlanr. Bu yönüyle üniversiteler üniversal bir yap arz
eder. Üniversitelerde bilimsel üretime
younlam bilim adamlarnn üniversal yapyla çeliir biçimde zihinlerinin
prangalanmas, ideolojik parmaklklar
ardna hapsedilmesi, öncelikle topluma ve insanla ihanettir. Üniversiteler,
her türlü düünceye yaama alan olan
özgürlük ortamlar olmal, bilim adamlar akademik ilerleyilerini söz konusu
eden prangalardan azade bir ortamda
çalabilmelidirler.

Üniversitelerde
bilimsel üretime
younlam
bilim adamlarnn
üniversal yapyla
çeliir biçimde
zihinlerinin
prangalanmas,
ideolojik
parmaklklar ardna
hapsedilmesi,
öncelikle topluma
ve insanla
ihanettir
Üniversiteyi oluturan personel öncelikle insandr. nsan olarak çeitli gereksinimleri olan bireyler olarak ve anne,
baba, e rolleriyle bilimsel ödevleri dnda ödevleri olan insanlardr. Akademik
personelin bilimsel üretimde baarl
olmas için bireysel ve ailevi ihtiyaçlarn
zihnini megul edecek baat unsurlar
haline gelmesine izin verilmemelidir.

Bununla birlikte i yaamnda da bilim
adamn oyalayacak, tüm younluunu
iine vermesini engelleyecek skntlar
giderilmelidir.
Bir yapnn kâmilen gerçeklemesi için
asli unsurlarla birlikte yan unsurlarn da
önem arz ettii bir gerçektir. Üniversitelerde akademik personelin yansra idari
personelin de üniversitelerin amaçlarnn gerçeklemesinde önemli ilevlerinin
bulunduu gözden rak edilmemelidir.
Üniversitelerde yaanan ve çözümü
aciliyet kesbeden sorunlardan bazlar
unlardr:
*Profesör ve doçentlerde olduu gibi
yardmc doçentler, aratrma görevlileri, öretim görevlileri, okutmanlar ve
uzmanlara da i güvencesi hakk verilmelidir.
*Yardmc doçentlie, doçentlie ve
profesörlüe yükseltilmede objektif,
nesnel performans kriterleri oluturulmal ve bu kriterler dikkate alnarak,
önceden oluturulmu ve ilan edilmi
açk, adil, effaf, öngörülebilir kurallar
olmaldr.
*Rektörlere tannan yetkilerin bir ksm
kurullara devredilmelidir.
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*Yardmc doçentlik kadrolar daimi
statüde olmaldr. Yardmc doçentlerin 3. derecede bekletilme ilemine
son verilmelidir.
*Doçentlik snavna bavuru kriterlerinde alanlara göre farkl uygulamalar
yaplmaktadr. Örnein; Fen-Edebiyat
fakültelerinin Sosyoloji, Tarih, Türk Dili
ve Edebiyat gibi alanlarda doçentlie
bavuru için SC ya da SSC indekslerine giren dergilerde tek yazarl makale
art aranmazken; eitim bilimlerinde
bavuranlar için bu art aranmaktadr.
Doçentlie bavuru için 5 yllk hakemli
dergilerde yaynlanan makalelerin yeterli görülerek, SC ya da SSCi indekslerine giren dergilerde yaynlanmas
art kaldrlmaldr.
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*2547
Sayl
Yükseköretim
Kanunu’nun 13. maddesinin b bendinin 4. fkrasndaki “Rektörler gerekli
gördüü hallerde Üniversiteyi oluturan kurulu ve birimlerde görevli öretim elemanlarnn ve dier personelin
görev yerlerini deitirmek ve bunlara
yeni görevler vermek” hükmü, “Rektörün görev süresi boyunca (4 yl)
personelin kendi rzas dnda toplam
6 aydan fazla geçici görevlendirme
yapamaz, kendi rzas ile görevlendirilenlerde bu süre aranmaz” eklinde
deitirilmelidir.
*Bilimsel
çalmalarda
akademik
özerklik verilerek, akademik dokunulmazlk salanmaldr. Bir bilim adam
sözlü veya yazl faaliyetlerinden dolay

cezalandrlmamal, akademik alan ile
ilgili çalmalar özgürce gerçekletirebilmelidir.
*Akademik yükseltmelerde görev alan
kurul ve jürinin uymalar gereken etik
kurallar belirlemek ve bu kurallara
uygun davranp davranmadklarn
deerlendirmek üzere Üniversiteleraras Kurul tarafndan Bilim Etik Kurulu
oluturulmaldr.
*Doçent unvan öretim üyelerinin
kadro tahsisi beklemeksizin mali kayplarnn önlenmesi için intibaklar
salanmaldr.
*Bir üniversitenin eitim hizmet koluna
üye olabilecek tüm eitim çalanlar-

nn yüzde 5’ini üye yapan sendikalarn
senato, üniversite, enstitü, fakülte ve
yüksekokullarn yönetim kurullarnda
temsilci bulundurma ve oy hakk salanmaldr.
*Akademisyen olup askerlik görevini
yapmayan öretim elemanlarnn, öretim üyesi ihtiyac olan yeni üniversitelere Milli Eitim Bakanl’ndaki asker öretmen modelinde olduu gibi
belli bir süre görevlendirme ile askerlik
hizmeti yapma imkân salanmaldr.
*Doçentlik snavlarndaki mülakat snav kaldrlmaldr.
*Öretim elemanlarnn yurtdnda ve
yurtiçinde katld sempozyumlara,
kongrelere yllk snrlama getirilmemeli; yl boyu yaplan tüm bilimsel etkinlik
ve aratrmalarda yevmiye ve harcrah
ödenmelidir.
*ALES puanlarnn hesaplanmasnda
mevcut adaletsizliin giderilmesi salanmaldr. Örnein; sözelci örencilerin puanlarnn hesaplanmasnda saysal alandan sorulan sorulara verdii
cevaplar belirleyici olmamaldr.
*Öretim elemanlarnn sicil raporlarna esas tekil eden maddeler, evrensel ve objektif kriterler dorultusunda
yeniden belirlenmelidir. Sicil notlarnn
belirlenmesinde bilimsel çalmalar ve
akademik performans esas alnmaldr.
*2547 Sayl Yasa’nn 35. maddesi
gereince doktoraya gönderilen aratrma görevlilerine doktora programn tamamlamalarndan hemen sonra
kadro tahsisi yaplmaldr.
*Öretim elemanlarna, kadro ilanna
gerek kalmadan üniversitelerin karlkl muvafakatiyle tayin imkân tannmaldr.

*Üniversite içi bütün seçimlerde akademisyenler, idari kadro çalanlar
ve örenci temsilcilerine oy kullanma
hakk verilmelidir.
*Görevde yükselme ve unvan deiiklii snavlarnn periyodik aralklarla
gerçekletirilmesine imkân salayacak
kadro deiimi gerçekletirilmeli, kurumlarn KPSS ile personel ihtiyacn
karlamadan önce Unvan Deiikliine Tabi Kadrolar (Mühendis, Avukat,
Tekniker, Teknisyen vb.) için kendi
içinde çalan personele öncelik verilmek suretiyle kurum içinde ilana çkarak kendi kurumunda çalan personelin boaltt kadro için KPSS ilanna
çkarlmaldr.
*Üniversitelerde görev yapan idari
personelin yer deitirme talebinin
önündeki engeller kaldrlarak, yer deitirme ilemini belli bir sisteme balamakla birlikte, karlkl becayi hakk
tannmaldr.
*Üniversite birimlerindeki kadrolar;
bekçi, hizmetli, teknisyen yardmcs
olan personel, rzalar olmadan, görevleri dnda çaltrlmamaldr.
*Üniversite çalanlarndan, meslekleri
ile ilgili yüksek örenim yapmak isteyenlere kolaylk salanmas için düzenleme yaplarak, keyfi uygulamalara
son verilmelidir.
*Günümüzde kamu kurum ve kurulular otomasyonlam olup, hemen
hemen bütün kamu çalanlar bilgisayar kullanabilmektedir. Memurlarn
snavsz olarak Veri Hazrlama Kont-

rol letmeni veya Bilgisayar letmeni
kadrosuna atamas yaplmaldr.
*Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamal, gece bekçilii kadroya tabi olmal ve gece bekçilerinin güvenliinin
salanmas için gerekli donanm salanmaldr.
*Hizmetliler kaloriferci olarak görevlendirilmemeli, kalorifercilere; zehirlenmelere kar süt, ayran, yourt gibi
gda yardm ve tulum, maske, çizme,
eldiven gibi giyim yardm yaplmaldr.
*oför kadrosunda görev yapan veya
oför olarak görevlendirilen personel
açsndan aylk kilometre snrlandrlmas getirilmeli, trafik cezalar ve
kazalara ilikin mali sorumluluklar açsndan maduriyet yaamalarn engelleyecek tedbirler alnmaldr.
*Resmi görevlendirme yaplmadan
amirlerin sözlü emirleri ile mesai yaptrlmamal, fazla çalmaya karlk
mutlaka ek ücret veya her sekiz saat
karlnda bir gün izin verilmelidir.
*Kadrolu ve sözlemeli ayrm yaplmadan tüm üniversite çalanlarna
ücretsiz servis yemek imkân salanmaldr.
*Bütün kadrolardaki 4/B’li personelin
görev alanlar ve çalma süreleri belirlenmeli, görevleri dnda ve mesai
d çaltrlmamaldr. Çalanlarn
yükselmesi için Yüksekörenim Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii
Yönetmeliinde gerekli çalmalar yaplmaldr.

*2914 Sayl Kanun’un 14. maddesinin 1. paragrafndaki, “…yeterli sayda öretim eleman salanamayan
yükseköretim kurumlar ile bunlarn
bölümlerinde görevli öretim elemanlarna…” ifadesinden sonra gelmek üzere, “657 Devlet Memurlar
Kanunu’nun 4. maddesi kapsamndaki
memurlara” ifadesi eklenerek, gelitirme ödeneinin tüm üniversite çalanlarna verilmesi salanmaldr.
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Halil Etyemez /

haliletyemez@egitimbirsen.org.tr

Genel Sekreter

Eitim Felsefesi Kongresi ve Müfredat
6-7-8 Mart 2009’da Bakent
Öretmenevi’nde
gerçekletirdiimiz Uluslararas Eitim Felsefesi
Kongresi tam bir bilimsel ziyafet
mahiyetinde geçti. Bildiri sunan bilim adamlarnn kalitesi, dinleyicilerin ilgisi ve organizasyonun nitelii,
kongrenin baarsn ortaya koymaktadr. Sunulan bildiriler ve yaplan
tartmalarla, eitim sorunlar hem
yerel hem de küresel düzeyde mercek altna alnd. Özellikle baz oturumlarda dinleyicilerin youn ilgisi
sebebiyle oturacak yer bulunamad
ve ayakta izlendi. Oturumlarda eitim sorunlarnn felsefi boyutu tartlrken, eitim sistemindeki uygulama sorunlar da gündeme getirildi.
Öne çkan konularn banda, eitim sistemimizin yeni deien ve u
anda uygulanmakta olan müfredat
oldu. Yeni deien ve uygulamaya
konan müfredatn felsefi temelleri
tartld, dayand felsefi temeller
ve kuramlar sorguland.
Bilindii gibi yeni müfredat yaplandrmac kurama dayanmaktadr.
Yeni müfredatn genel yaklamlar,
‘Yaplandrmaclk, Sarmal Program
Anlay, Bütüncül Yaklam, Örenci Merkezli Eitim, Etkin Örenme,
Çoklu Zekâ Kuram’ eklinde ifade
edilmektedir. Oturumlarda yeni
müfredatn bu anlaylara ve yaplandrmac kurama uyup uymad
tartld. Baz akademisyenlerimiz
müfredatn yaplandrmac deil,
ilerlemeci kurama uyduunu savunurken, bazlar ise davranç kurama dayal önceki müfredatn da öyle
kötülenecek bir müfredat olmadn dile getirdiler. Bu da gösteriyor ki,
hala davranç kurama dayal müfredat savunulmaktadr. Bütün bunlarla birlikte yeni hazrlanm olan
programlar, sorgulayan ve eletirel
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düünen örenci merkezli bir anlaya sahiptir. Ayrca bilgiyi hazr
aktaran deil, örenmeyi öreten
yönü ön plandadr. Bireyleri kiilikli
ve kimlikli yetitiren, demokratik ve
sivil toplumu oluturmay amaçlamaktadr. Öretmenin rehberliini,
liderlik rol ve davranlarn önemsemektedir. Yeni programlarda bilginin yannda beceriler, deerler ve
tutumlar da önem kazanan öeler
konumuna gelmektedir.
Müfredatn hazrlan, uygulama
yöntemleri ve deerlendirme boyutlar da masaya yatrld. Hazrlanrken yeterince tartlmad, yaplandrmac kuramn müfredata tam
yansmad görülmektedir. Eletirilerden en önemlisi ise, müfredat
uygulayclarn müfredatn temel
felsefesini kavramad, öretmenlerin müfredat çok iyi anlamad,
müfredatn tantmnn yeterince
yaplmadyd. Öretmenlere etkinlik rehber kitaplar hazrland
ve öretmenlerin de bunun snrlarnn dna çkamad ifade edildi.
Öretmenler, programlar deimeyen yaplar, kendilerini de bilginin yegâne kayna olarak görmemelidir. Bu anlayla öretmenler
koordinatör, kolaylatrc, kaynak
danman olmaldr. Ayrca öretmenlerin müfredat tanmad
gibi yöneticilerin ve müfredatla ilgili seminer veren müfettilerin de
müfredat yeterince kavramad
belirtildi. Yeni müfredata yönelik
eletirilerden biri de, müfredat uygulamaya altyapnn uygun olmamasyd. Snflarn kalabalk oluu
ve araç-gereçlerin yetersizlii, müfredat uygulamada aksaklklar meydana getirmektedir. Veli boyutunun
da önemli olduu ve velilerin de

müfredat tanmad öne sürüldü.
Bütün bu eletirilerin yannda yaplmas gerekenler de konuuldu.
Bu programla okul yönetimi, eitim ve öretim faaliyetlerinin denetimi ile deerlendirilmesi, okulaile ilikileri ile birlikte öretmenin
rollerinde de birtakm deiiklikler
olmutur. Bu sebeple öretmenlerin programlar konusunda ciddi
bir hizmetiçi eitimden geçirilmesi
gerekmektedir. Ayrca yönetici ve
deneticilere de hizmetiçi eitim verilmelidir. Örenci velilerine tantc
seminerler yaplmaldr. Altyap sorunlar da hzl bir ekilde giderilmelidir. Bütün bu eletiri ve öneriler,
kongrenin kapan konumaclar
tarafndan da deerlendirildi. Yaplan eletiri ve önerilerin deerlendirilecei ifade edildi.
Müfredatla ilgili olarak, Eitim-BirSen Strateji Aratrmalar Merkezi
tarafndan bin 652 öretmene soru
yöneltilerek “Yeni Öretim Programlarnn Uygulanmasnn Deerlendirilmesi” aratrmas yapld.
Buna göre, öretmenlerin yüzde
47’si yeni programlar ksmen benimsediini, yüzde 57’si örenmeyi
daha kolaylatrdn, yüzde 53.8’i
örencileri daha aktif hale getirdiini, yüzde 52.7’si örencilerin
düünme ve sorgulama becerilerini
gelitirdiini, yüzde 53.2’si müfredatn örenci merkezli olduunu düündüklerini, yüzde 53.6’s
programa uygun olarak etkinlikleri
uyguladklarn, yüzde 47.6’s ise
programlarn çok yönlü olduunu
dile getirmitir.

Küreselleme Sürecinde
Eitim Sorunlarnn Felsefi Boyutunu

Masaya Yatrdk
6-8
Mart
tarihlerinde
Bakent
Öretmenevi’nde gerçekletirdiimiz
Uluslararas Eitim Felsefesi Kongresi,
dolu dolu geçen toplantlarn ardndan sona erdi. Alannda söz sahibi 98
yerli ve yabanc eitimci, aydn ve bilim
insannn katld kongrede, gelecee
k tutacak önemli sunular ve tartmalar yapld.
Küreselleme-felsefe balamnda eitim
sorunlarnn ele alnd kongre, Genel
Bakanmz Ahmet Gündodu’nun açl konumasyla balad. Bugün bütün
iyi niyetli çabalara, bu devletin kurucu
iradesinin modernlik iddiasna ramen
resmi ideolojinin hala her türlü tartmann önünü kesmeyi, bilimsel, estetik,

entelektüel alan çoraklatrmay, kendi
halknn bir kesiminin bilme hayatn
daha anlaml klma hakkn gasp etmeyi
resmi görevleri arasnda saydn ifade
eden Gündodu, “Oysa hepimiz biliyoruz ki, her deiimin temelinde zihniyet
deiimi vardr. Bu zihniyet deiimi,
bata Anayasa olmak üzere henüz hiçbir kurumumuzda gerçeklemedi. Ancak deimeyenler, deitirilemeyenler,
farkna varlmayanlar, farkna varlmasndan çkarlar bozulanlar hayatmz
etkilemeye devam ediyor” dedi.
Gündodu, itirazlarnn, toplum mühendislii adna hayatmzn her alann
kuatmak üzere dolama sokulan sahte gerçekliklere, kendilerini hakikatin
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tartlmaz tek sahibi gören insanlara
ve kurumlara; her eyin üstünde, her
eyi bilen, belirleyen, buyuran, dayatan, kendilerini bir çeit dokunulmazlk konumuna yerletirenlere olduunu
kaydetti.
Entelektüel Gardiyanlarn
Ürettikleri Ismarlama Bilgiler
Toplumun nsani Dokusunu
Tahrip Etti
Toplum mühendislerinin, insanlarn
içinde bulunduklar ya da onlar kuatan dünyay kestirilebilir ve denetlenebilir halde tutmak için durmadan ‘niçin’
ya da ‘neden’ gibi sorular sorarak yaamadklarn çok iyi bildiklerini belirten
Gündodu, sözlerini öyle sürdürdü:
“Çünkü gerçekliin sosyal inas dediimiz olgu onlara yardm eder. nsanlar
sahneye çkmadan önce yine toplum
mühendislii ve darbeler eliyle yaayacaklar ortam farkl nesneler ve farkl
gerçeklikler olarak adlandrlyor ve düzenleniyor. Bunun için insanlar nasl snflandrdklarna, nasl etiketlendirdiklerine ve ürettikleri sloganlara bakmak
yeterlidir. Bu sürecin sonuçlarn çok iyi
biliyoruz. Akllar körletirildi, özgür düünme yetenei dumura uratld; her
yatan ve her eitim düzeyinden insan,
egemen ideolojinin dayatt deerler
basaman ve hiyerarik yapy içselletirerek kendi gerçekliklerine, kendi
deerlerine, kendi çevresine ve insanlk idealine yabanclat. Bu balamda
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Eitim, her eyden
önce disiplinleraras bir
bilimdir; ekonomiden,
siyasetten ve
toplumdan ayr
düünülemez. Çünkü
eitim; toplumun,
ekonominin ve siyasetin
altnda yer alan bir
sistemdir ve bunlardan
dorudan etkilenir.
Siz dünyayla her
bakmdan yarabilen
nesil arzulayacaksnz
ama onlar çad bir
siyasetin, ekonominin
mahkûmu yapacaksnz.
Bu, eyann tabiatna
aykr akld bir
tutumdur
ideolojik taeronlarn, entelektüel gardiyanlarn ürettikleri ve pazara sürdükleri smarlama bilgiler, toplumun insani
dokusunu tahrip etti. Bunlara bilinç
tacirleri ya da ideoloji tacirleri demekte
herhalde bir saknca yoktur. Bu anlay, hangi ülkede olursa olsun, hangi
zaman diliminde yaarsa yaasn, felsefesini, sanatn, kültürünü, ideolojisini,
bunlara bal kurumlarn gelitirmenin
yolunu bulmutur.”

Eitim nsan çin Vardr
Türkiye’nin, eitim adna dünyann en
ünlü filozoflarndan biri olan William
James’i Amerika’dan getirdiini ancak
yine de baarl olamadn vurgulayan
Gündodu, “Sonuçlaryla ilgili pek çok
ey söyleyebiliriz. Ancak ilk elden unlar söylemeliyiz; eitim, her eyden önce
disiplinleraras bir bilimdir; ekonomiden, siyasetten ve toplumdan ayr düünülemez. Çünkü eitim; toplumun,
ekonominin ve siyasetin altnda yer alan
bir sistemdir ve bunlardan dorudan
etkilenir. Siz dünyayla her bakmdan
yarabilen nesil arzulayacaksnz ama
onlar çad bir siyasetin, ekonominin
mahkûmu yapacaksnz. Bu, eyann
tabiatna aykr akld bir tutumdur.
Çünkü eitim, toplumun, ekonominin
ve siyasal yapnn öngördüü insan için
vardr” eklinde konutu.
Az Sayda Bilgili nsann
Öncülüünde Çalarn Ak
Deiir
Toplumun kolektif bilinçaltn youran,
onlarn hayatlarn her dem diri ve yaanas klan toplumsal hafzamzn deerlerine yaslanarak, hukuksuzlua, insan
haklar ihlallerine kar çktklarn dile
getiren Gündodu, öyle konutu:
“Çünkü biz biliyor ve inanyoruz ki, tarih de tanklk edecektir ki, az sayda
bilgili, adanm insann öncülüünde
çalarn ak deiir. Biliyoruz ki, önce-

likle kendini yetitirmi insanlar tarafndan yürütülen, insan akln ve vicdann
hedef alan bir hareketin önünde durmak mümkün deildir.”
Gündodu, Nietzsche’nin, ‘Bizi güçlü
sözlerinizle besleyiniz, zayf ruhlarn
üzerimize çökmesine izin vermeyiniz’
sözüyle konumasn tamamlad.
Anadilini Konuamayan
nsanlar Yetiiyor
Türkiye Felsefe Kurumu Bakan Prof.
Dr. oanna Kuçuradi, deer bilgisine
sahip olamamann çok büyük bir sknt
olduunu belirterek, “Bu, ezberi olmayan bir felsefe eitimiyle giderilebilir”
ifadesini kulland.
Deer bilgisine dayal bir etik deerler
dersine ihtiyaç bulunduunu anlatan
Kuçuradi, bu dersi verecek ve bu amaca uyan öretmenler yetitirmeliyiz.
Anadilini konuamayan ve yazamayan
insanlar yetiiyor” diye konutu.

Geçmiimizi Pek Bilmiyoruz
Türk Felsefe Dernei Bakan Prof. Dr.
Necati Öner, milli dil bilincinin bulunmamasndan yaknarak, unlar söyledi:
“Milli dil bilincinin örenildii yer okuldur. Maalesef Milli Eitim Bakanl’nn
da bu konuda bir gayretine tank olamyoruz. Kendimizi, geçmiimizi, kültür ve sanat adamlarmz bilmiyoruz.
Yetitirilen gençlerin eletirisel görüe
sahip olmalarn salamalyz. Bu da
nitelikli eitimle mümkündür. Eitimin
ise en büyük sorunu öretmen yetitirme düzeninde yaanan sorundur.”

daki farklar detaylaryla dile getirdi.
Siegel, demokrasinin çok kültürlülüü
içselletirdiini, toplumsal farkllklar
bir arada yaattn, çok kültürlülüün
yolaçt eitim problemlerini giderdiini savundu.
Her Deime Bir Kemale Erme
Deildir
Devlet Bakan Prof. Dr. Mehmet Aydn
ise, eitimi, sürekli bir varolu haline
geçme durumu olarak nitelendirdi. Öz-

Demokrasi, Çok Kültürlülüün
Yolaçt Eitim Problemlerini
Gideriyor
Ana Misafir Konumac Prof. Dr. Hervey
Siegel, demokrasinin, bugüne kadar insanolunun bulup, eriebildii en ideal
sistem olduunu söyleyerek, oligari,
monari ve benzeri rejimlerle arasn-
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gür bireyin ayn zamanda özgür toplumun üyesi olduunu ifade eden Aydn,
eitim sürecinin istikrarl bir deiim
içerisinde yol almas gerektiini ancak
her deimenin bir kemale erme olmadn kaydetti.
Oturumlar 5 Ayr Salonda
Yapld
Kongrede, “Eitim Felsefesi ve Küreselleme”, “Eitim ve Balam”, “Küresel
Balamlar”, “Küreselleme ve Eitim”,
“Özgürlük-Hukuk-Dogma”,“Moral Eitimi”, “Eitim ve Denge”, “Felsefe ve
Eitimi”, “Kuram ve Uygulama”, “Eitim ve Üniversite”, “Disiplinler ve Eitim”, “Din Eitimi ve Ölçütler”, “Deer
ve deoloji”, “Küreselleme ve Üniversite”, “Küreselleme ve Çok Kültürlülük”,
“Düünürler ve Eitim Felsefeleri”,
“Yeniden Yaplandrmaclk ve Eitim”,
“Eitim ve Dinlerin Öretimi” balklarnda oturumlar yapld.
3’er kiilik ve 5 ayr salonda gerçekletirilen 28 oturuma, Türkiye’nin yansra
ABD, sveç, Avustralya, ngiltere ve Pakistan gibi ülkelerden çok sayda akademisyen katlarak bildiri sundular.
Üniversitelerimiz Bilgi Üretmek
Yerine Bilgi Aktaran Konumuna
Gelmitir
Kongre program çerçevesinde “Üniversiteleri Yeniden Düünmek” ve “Felsefe
Öretimi ve Eitimi” isimli iki panel de
gerçekletirildi.
Prof. Dr. Ramazan Kaplan’n oturum
bakanln yapt ve Prof. Dr. Alparslan Açkgenç, Prof. Dr. Durmu Günay,
Prof. Dr. Ömer Camc, Prof. Dr. afak
Ural, Prof. Dr Tahir Hatipolu’nun konumac olduu “Üniversiteleri Yeniden
Düünmek” konulu panelin açlnda
konuan Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, üniversiteyi dier kurumlardan
ayran en önemli özelliin, bilgi aktarmndan ziyade adna yakr ekilde
evrensel boyutta bilgi üreten kurumlar
olmas olduunu kaydederek, unlar
söyledi:
“Ancak üniversiteler ülkemizde bilgi
üretmek yerine bilgi aktaran yüksek
liseler konumunda ilev görmektedir.
Says 130’a ulaan üniversitelerimizde
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görev yapan öretim elemanlar yeterli
deildir. Birçok fakülte ve bölümlerde
Profesör ve Doçent unvanl öretim
üyelerinin olmay, üniversitelerde bilimsel üretimi ve akademik eitimi sekteye uratmaktadr. Bundan kurtulmann yolu, baz üniversitelerimizi arlkl
olarak lisansüstü eitim ve doktora eitimi veren ihtisas üniversiteleri haline
getirmekten geçmektedir.”
Hakim deoloji, Ürettii
Yarglarla Önümüzü
Tkamaktadr
Kongre programnn üçüncü günü öleden sonra gerçekletirilen “Felsefe
Öretimi ve Eitimi” paneline ise Prof.
Dr. Ahmet nam, Prof. Dr. Kurtulu
Dinçer, Prof. Dr. Ömer Naci Soykan,
Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci ile Prof.
Dr. Teoman Durali katld. Panel, Genel
Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat
Tekta’n açl konumasyla balad.
“Hakim ideolojinin, ürettii yarglarla

önümüzü tkadn” belirten Tekta,
“Bu ideoloji, birey ve toplum olarak
daha öte seçeneklerimizi ta batan
gizlemektedir. Birey olarak hepimiz
geçmi zamann toplumsal birikimleriyle hayata balarz. Davranlarmza
yansyan da, bu birikimlerin niteliidir.
Bu birikim, bireysel imkânlarmz belirler ama arada bir kendisi üreten, kendi
ürettiini pazarlayan, kendisine dayatlanlar deil, bulduklarn, örendiklerini söyleyen insanlar da var. Frsatçln,
vurgunculuun en belirleyici yöntem
olduu dünyada, anlama çabasyla,
örenme tutkusuyla kefederek, çok
çalarak var olmaya çalanlar da var”
görüünü dile getirdi.
Bakan Çelik: Dünyann
Birikimini Bize Aktarma mkan
Salad çin Eitim-Bir-Sen’e
Teekkür Ediyorum
Sunulan bildirilerden ve yaplan
hararetli tartmalardan sonra Milli
Eitim Bakan Hüseyin Çelik ve Genel
Bakanmz Ahmet Gündodu’nun
kapan konumalaryla üç gün süren
kongre tamamland.
Bakanlk bürokratlarnn kongre boyunca aldklar notlar nda bir konuma
yapan Bakan Çelik, kongrenin ancak
ba bozumuna yetiebildiini belirterek, “Eitim-Bir-Sen’e, Milli Eitim Bakanl olarak bizim de çok ihtiyaç duyduumuz, sadece Türkiye’nin birikimini
deil, dünyann birikimini de bize aktarma imkân ve yol gösterici olabilecek
baz bilgilere ulamamz salad için

çok teekkür ediyorum” diye konutu.
Eitim-Bir-Sen’in geçmi dönemde de
çok sayda toplant düzenlediini hatrlatan Çelik, “Uluslararas düzeyde
yaplan bu toplanty çok daha önemsediimi söylemek istiyorum” ifadesini
kulland.
“Benim aklm bana yeter, bilinmesi gereken her eyi biliyorum, bakasndan
görü almama gerek yok” saplants
içinde olanlarn kafasn kuma gömen
insanlar olduunu kaydeden Çelik, “Biz
dünyada bu konuda söz sahibi olan
bilim adamlarnn Türkiye’ye gelmesini
çok önemsiyoruz. Aldm bilgiye göre
98 katlmcnn yaklak üçte biri yurtdndan gelen bilim insanlar. Bu da,
bu toplantnn çok daha verimli ve dolu
geçmesini salamtr” eklinde konutu.
Eitim felsefesi ile ilgili olarak 1990’l

yllarda, uzun süre kendisinin de öretim üyelii yapt Yüzüncü Yl Üniversitesi tarafndan iki toplant düzenlendiini hatrlatan Çelik, sözlerini öyle
sürdürdü: “Bunun dnda çeitli felsefe kongreleri Türkiye’de hep yaplyor.
Ancak eitim felsefesi ile ilgili olarak
uluslararas düzeyde belki Türkiye’de
yaplan en geni katlml, en derinlikli

toplantlardan biri olmutur. Ben bunun devamn diliyorum.”
Eitim Felsefesi, Eksikliini
Hissettiimiz Bir Alandr
Kongrede Bakanla yönelik baz tenkitlerin de yapldna deinen Çelik,
unlar ifade etti: “Bunu büyük bir anlay ile karlyoruz. Dostlarmzn yüzüNisan 2009 • Sayı:47 Eğitim-Bir-Sen 11

müze ayna tutmasndan asla rahatsz
olmayz. Ancak bu aynann düz olmas,
çukur ayna olmamas lazm. Hakl eletiriler bizim için yol göstericidir. Bizim
hatalarmz, eksiklerimiz srtmzdaki
akreplerdir. Bunu gösteren insanlara
müteekkir oluruz. Burada bütün bildirilerin baslmasndan sonra ben ve
arkadalarm bunlar satr satr okuyacaklardr, çkartlmas gereken dersleri
çkartacaklardr. Eminim ki, bu satr
aralarndan bize yol gösterecek olan
birçok ey çkacaktr.”
Eitim felsefesinin eitimin ‘5N 1K’s
olduunu söyleyen Çelik, “Neyi, nasl,
niçin, ne kadar, ne zaman ve kiminle
yapacaz? te bu sorularn cevabn
eitim felsefesinden alabiliriz. Eitim
felsefesi, oldum olas bizde eksikliini hissettiimiz bir alandr. Dolays ile
burada böyle bir konunun da tartlyor olmasn çok önemsediimi ifade
etmek istiyorum” deerlendirmesinde
bulundu.
Kongrede sunulan bildirilerde müfredat deitirmenin yetmeyecei, öretmeni yetitirmenin gerekli olduu
12 Eğitim-Bir-Sen Nisan 2009 • Sayı:47

yönünde tespitlerde bulunulduuna
dikkat çeken Bakan Çelik, “Bu hakl bir
tespittir. Dünyann en harika müfredatn getirin, dünyann en harika binalarn yapn, en harika donanm ile donatn, mühim olan öretmendir” diye
konutu.
Konumasnda küresellemeye de dikkat çeken Çelik, “Sizin küresellemeyi
görmemeniz, yok saymanz, ondan
holanmamanz; onun da sizi görmedii, sizi kendi halinize brakt anlamna gelmez. Küresel dünyada ekonomi
küresel, hukuk küresel, siyaset küresel,
eitim küresel, terör bile küreseldir.
New York borsasnda öksürüldüü zaman, ertesi gün stanbul Menkul Kymetler Borsas’nda biz grip oluyoruz.
Bu dünyada hayatta kalabilmemizin
tek çaresi var, hücrelerimizin yenilenme
özelliini kaybetmemesi lazm. Kendimizi yenileyebilirsek, dünyann deien
artlarna, ihtiyaçlarna göre müesseselerimizi, eitim sistemimizi, insan
kaynaklarmz yenileyebilirsek, doku
yenilii yapabilirsek, o zaman küresel
dünyadaki rekabette yolumuza devam
ederiz” dedi.

Çelik, “Kongrede bildiri sunan arkadalarmzn yüzde 60’nn, yüzde 70’inin
Türkiye’de eitim adna olup bitenlerden haberdar olmas, iin içinde
olmasndan dolay mutlu olduumu
ifade etmek istiyorum. ster eletirsin,
ister öneri getirsin, beensin ya da beenmesin, bilim adamlarmzn buraya
mesai harcamalar, bu meseleye önem
vermeleri bizi çok ama çok memnun
etmitir. Kitap halinde çkacak olan bu
bildirilerin eminim çok büyük faydasn
göreceiz” diyerek konumasn bitirdi.
Devletten Bamsz Gerçek
Anlamda Bir Aydn Snf Ortaya
Çkmad
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu ise, üç gün boyunca devam eden
kongrede ‘nereye gidiyoruz’ sorusuna
cevap arandn ifade ederek, “Bundan sonra da aramaya devam edileceini” kaydetti.
“Bilginiz yoksa küreselleme arenasnda bakalarnn ürettii her eye teslim
olmak, boyun emek zorundasnz.

Sahip olduunuz bilgi birikimi, sizi
hem birey hem de millet olarak onurlu, kendine yetebilen, bununla da kalmayp insanlk evreni içinde i görecek
bir yapda deilse, yeryüzünün lanetlileri olmaktan kurtulamazsnz” diyen
Gündodu, öyle konutu:
“Eitim-Bir-Sen ailesi olarak hem birey
hem örgüt olarak üzerimize düeni
en iyi ekilde yaptk, yapmaya devam
ediyoruz. Karmzda öyle bir zihniyet
vard, belki halen var: Gökyüzündeki
ve yeryüzündeki deimeyen dorular, yalnzca ben bilirim ve yalnzca ben
sahibim. Dorularn gizli kalm olduuna, aça çkarlmalar gerektiine
inanrm. Ama ayn zamanda çeliki
içindeyim. Doruya sahip olmak, dorunun doruluunu ispatlamaya yetmiyor. Bu nedenle benim doruluumun kendi dna çkp, doruluunun
ispatlanmaya ihtiyac vardr. Sen az
gelimisin hatta hiç gelimemisin. Bu
yüzden doruyu akl ve eitim yoluyla
dile getirmen olanaksz. Tek yol igal,
ikence ve ikna odalar. Baka bir söyleyile; senin iyi olacana güvenmiyorum. Benim yardmma, öüdüme ihtiyacn var. Çünkü sen gerçeklikle ba
edebilecek yeterlilikte deilsin. Senin
yapman istediim ey, ayn zamanda
senin için iyi olduunu düündüüm
eydir. Burada senin isteklerine, ihtiyaçlarna amaçlarna, arzularna yer
yok. Benimkiler bunun için yeterlidir.”
Kongredeki Bildiri ve
Tartmalar Kitaplatrlacak
Kendilerini bu ülkenin gerçek sahibi
gibi görenlerin modern dünyada benzerlerine asla rastlanamayacak olan
uygulamalar karsnda, devletten
bamsz gerçek anlamda aydn bir
snfn ortaya çkmadn, çkmasna
da izin verilmediini vurgulayan Gündodu, “Bilgi, bilinç ve birikim olarak
zayflatlm insanlarn daha batan
hak arama bilinci edinmelerine engel
olunmutur. Hakim ideolojiye itiraz
edecek baka bir odan yokluunda
pe pee gelen darbeler, dikta rejimler
ei görülmemi devrimler olarak alklanmtr. Bu yüzden insanlar yarm

asrdr iradelerine ipotek konulmasna,
yok saylmalarna, demokrasinin salayabilecei ekonomik, siyasal kazanmlara kar kaytsz kalabildiler. Bu
nedenle Eitim-Bir-Sen sendikacla
tartmasz yeni bir soluk getirmitir. Bir yandan ücret ve özlük haklar
mücadelesini en iyi ekilde verirken,
dier taraftan Türkiye’nin geleceinin
ekillenmesinde payda olmay bilmitir. Bata disiplinleraras bir bilim olan
eitim ve eitimin özgürce çiçeklenecei demokrasi olmak üzere ülkemizin
temel sorunlarna çözüm üretmede
üzerine düen her türlü çalmay severek yapm ve bu ideallerinden asla
taviz vermemitir. Baarmzda gördüklerimiz ve tarttklarmzdan doru sonuçlar çkarmamz, sorumluluklarmzdan kaçmaymz ve elbette ki
ilkelerimizden ödün vermeyiimiz etkili
olmutur. Öncü, önderlik, temsil yeteneimizi, mücadele azmimizi hep çoalttk. Bu ülkenin geleceindeki yerini
yok sayan her insan, her örgüt körleir.
Kendimizi; bakalarnn gereksinimlerini, hayallerini, deerlerini gerçekletirirken, bulacamz bilerek misyon
ve vizyonumuzdan ödün vermedik. ç
dünyamzda ya da çevremizde srtmz
döndüümüz her sorunun ya yerinde
duracan ya da artarak yeniden karmza çkacan bilerek çok çaltk.
Çünkü tarihin dönütürücü özneleriyiz
ve dönütürücü dinamizmini biz tayoruz. Hakikat bizim yitik malmz hat-

ta o bizim yitik bir parçamzdr. Onunla bulumak ve kitleleri buluturmak
yaadmz ülkeyi ve dünyay insanlar
için daha yaanabilir klmann tek yolunun hakikati bilmek ve paylamak olduunu biliyoruz. Gerçekletirdiimiz
bu uluslararas kongre ideallerimiz ve
uygulamalarmz arasndaki tutarlln
somut bir yansmasdr” deerlendirmesinde bulundu.
Gündodu, en ksa zamanda kongredeki bildiri ve tartmalarn kitap haline
getirileceini sözlerine ekledi.
Kongreye Katlanlarn
Memnuniyeti Aratrmas
Bu arada, kongreye katlanlarn memnuniyet durumu da, Eitim-Bir-Sen
Stratejik Aratrmalar Merkezi (EBSAM)
tarafndan yaplan bir anket çalmasyla ortaya konuldu. Aratrma sonucuna göre, katlmclarn yüzde 61.8’i
kongre genelinden memnun, yüzde
26.7’si ise çok memnun kalmtr. Bu
durumda kongreye katlanlarn yüzde
88.5’inin kongreden memnun olduu
görülmektedir.
Dinleyicilerin yüzde 86’s, yabanc akademisyenlerin yüzde 85.8’i ve Türk
bilim adamlarnn tamam kongreden
memnun kaldklarn ifade ettiler.
Katlmclarn yüzde 1.5’inin ise memnun olmadklar aratrmaya yansd.
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Biz Bu in Üstesinden
Geldik

B

u, aslnda Milli Eitim Bakanl’nn
6 yllk icraatnn deerlendirildii
bir yaz olacakt. Ancak 15 Mays
gündemi nedeniyle konuyu inallah ileriki bir zamanda aadaki balklarda
bir rapor boyutunda deerlendireceiz.
Konu önemli, çünkü bugüne kadar hiçbir Milli Eitim Bakan kesintisiz olarak
bu kadar uzun süre bu koltukta oturmad. O nedenle de Bakanln icraatlarnn ciddi bir deerlendirmeye tabi
tutulmas artk bir zorunluluk haline
gelmitir. Özellikle uzun vadede kanaat
oluturulabilmesi ancak mümkün olabilecek proje ve uygulamalarla ilgili beklenmesi gereken süre de artk dolmu
oldu.
Deerlendirilmesi gereken konular:
*Öretmen kariyer basamaklar,
*Ücretsiz kitap datm,
*Müfredat deiiklii, hizmetiçi eitimler, formatör öretmenlik,
*“100 Temel Eser” projesi ve uygulamas, ders kitaplarnn yeniden yazdrlmas,
*Eitime %100 Destek Kampanyas,
*Milli Eitim Akademisi, Bakanln
merkez ve tara yaps,
*Öretmene bak açs, öretmen
maalar, ek ders ücretleri, doktora ve
yüksek lisansl öretmenlerin durumu,
öretmenevleri ve aidatlar,
*Sözlemeli, ücretli öretmen uygulamalar,
*Eitim kampuslar projesi, okul binalarnn mimari görünümleri ve iç yaplar,
*Dizüstü bilgisayar kampanyas, e-okul
projesi, e-kayt uygulamas, internet
kullanm ve yaygnlatrlmas,
*Tayin, atama ve yer deitirme yönetmelikleri,
*Derslik ve öretmen aç,
*Okul türleri ve meslek liseleri konusu,
*Hizmetli ve memur aç ve karlanma
biçimi,
*Örenci ve velilerden çeitli adlar altnda kontrolsüz para toplamalar,
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Bu konular artk objektif bir deerlendirmeye tabi tutulup, rapor haline getirilmeli. Bunu, inallah yukarda da ifade
ettiimiz gibi en ksa zamanda yapacaz.
XXX

Geçen yazmzda da bahsettiimiz gibi
ülkemizde güzel eyler oluyor. Bugün,
dünden ayrlyor dostlar. Yarnn aydnl dünün karanln bastrmak üzere.
Bunu, bu ülkenin adanmlar azimleriyle, kararllklaryla, dirençleriyle baaryor. Yarnn aydnln çocuklarmza
bir mutu sevinciyle ulatrabiliriz.
Bu ülkenin en büyük sorunu insan haklar sorunuydu. Bütün kesimler bunun
szsn uzun yllar kutsallatrlan totemler adna ilenen zulümlerle cierlerinde yaadlar. Bugün çorap sökülmeye
balanmtr. Zulüm rantçlar, kurtulularn mazlum görüntülerde aramaya
balamlardr. Onlarn hastanelerden
medet umuu; bu halkn on yllardr
çektii yokluun, yoksulluun, hakszln, kandrlmln, aldatlmln,
çaresizliin, ümitsizliin bitiidir.
Dostlar, gördüümüz aydnlk, bize sunulduu altn tepsinin yansmas deil,
on yllardr bunun mücadelesini veren,
bedelini ödeyen adanmlarn çabalarnn yansmasdr.
Bugün Eitim-Bir-Sen bünyesini oluturan dostlarn çabas o aydnl daha
parlak hale getirmenin addr.
Evet dostlar, aydnlmz artk eitim
camiasnn bütün kademelerine tadk.
Bildiiniz gibi Milli Eitim’deki örgütlenme gücümüze üniversitelerimizde
ulaamamtk. Daha dorusu birçok
üniversitede hiç örgütlenememitik.
u an itibariyle 70’in üzerinde üniversitede örgütlenmemizi tamamladk,
temsilciliklerimizi oluturduk. Artk bütün üniversitelerde arkadalarmz ve
aabeylerimiz var. nallah en ksa zamanda üniversitelerin de tek söz sahibi
Eitim-Bir-Sen olacaktr. Bu , 20-22
ubat 2009 tarihinde düzenlediimiz
‘Üniversite ve Yurt-Kur Temsilcileri 1.
stiare Toplants’nda aldk. Bu toplant
sonras birçok üniversitede üye saymz

katlanarak artmaya balamtr. Bütün
arkadalarmz bu çalmalarndan ötürü kutluyoruz.
Dostlar, Nisan aynn tekilatlanmamz
açsndan ne kadar önemli olduunu
sizlere hatrlatmay zait sayyoruz. Ancak bu senenin önemini hepimiz biliyoruz. Küçücük bir farkla kaybedeceimiz
yetkinin hesabn kimse veremez. Eer
Eitim-Bir-Sen adna bir sorumluluk
üstlenmisek, bu sorumluluun gereini yerine getirmek hepimizin borcudur. Bu borcun yerine getirilmesinde
gösterilecek küçücük ihmal, bir vebali
üzerimize bindirecektir. Her birimiz
Eitim-Bir-Sen’i bulunduumuz yerde
yetkili yapmak zorundayz. Bu bilinçle
çalmalarmza daha bir hz vermek,
daha çok zaman ayrmak hepimizin görevimizde vicdanmz rahatlatacaktr.
Dostlar, u bilinçteyiz ki, bu ülkenin
eitim camiasnn Eitim-Bir-Sen’in en
büyük olmasna, yetkili olmasna ihtiyac vardr. Yarnn nn süreklilii için
bu olmazsa olmazdr. Eitim camiasn
hepimiz biliyor, tanyoruz. Eitim-BirSen’in potansiyeli bu camia içerisinde
mevcut üyemizin iki katndan fazladr.
Bu potansiyele ulamak, bizlerin gayretiyle mümkün olacaktr. Eitimci kendi
yerini ancak biz o yeri aydnlattmzda görecektir. Eitim-Bir-Sen, hiçbir
eitimci için karanlkta kalmamaldr.
Bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, çalmalarmz bütün eitim çalanlarnn
sayg duyaca niteliktedir. Bu saygnl bütün eitim kurumlarna tamak da
biz Eitim-Bir-Sen’lilerin görevidir.
Evet dostlar, çalmak bizden baar
Allah’tan. 15 Mays hepimiz için hayrl
olsun.
Not: 46. saymzdaki yazmda verdiim
bir örnekten dolay baz arkadalardan
serzeni aldm. nallah bundan böyle
daha dikkatli olacam. unu hepimiz
biliyoruz ki, bu dünyada en zor olan,
zihnimizi enformatik kirlenmelerden
korumaktr. Eer bilmeyerek birilerine
hakszlk ettiysem; rabbimden balanma, muhataplarmdan özür dilerim.
Sayglarmla.

Üniversite ve Yurt-Kur Temsilcileri 1. stiare Toplants’n Yaptk

G

enel
Bakanmz
Ahmet
Gündodu, imdiye kadar
Türkiye’de en çok hakszla
urayan, özgürlükleri kstlanan kesimin üniversite çalanlar olduunu
ifade ederek, “Bu gerçee ramen,
sendikal örgütlenmenin en az olduu
yerler üniversitelerimizdir” dedi.
Üniversite ve Yurt-Kur Temsilcileri 1.
stiare Toplants’n, “Örgütlü, Özgür
ve Güçlü Bir Üniversite çin” sloganyla Bakent Öretmenevi’nde gerçekletirdik.
Toplantda, Türkiye’nin dörtbir yanndan gelen Üniversite ve Yurt-Kur
temsilcilerimiz görü ve önerilerini
sunarken, sendikamzn bu alanlarda
büyümesi ve yetkiye ulamas konusunda istiarelerde bulunuldu.
ki gün süren toplantnn açlnda
konuan Genel Bakanmz Ahmet
Gündodu, sada ve solda bulunan
oluumlarn bireyi merkeze almadn, insanlar kategorize ederek, ölümü
gösterip stmaya raz etme ve yanda
oluturma gayreti içerisinde bulunduunu belirterek, “Baka bir ifadeyle,
ya devletçi sola davet ya da devletçi
saa davet anlay hakim. Devletçi

Sendikaclk yaparken, medeniyet
deerlerimizden aldmz sorumluluu
yerine getirerek, ho bir sada brakma
anlayn yaatmaktr amacmz
sola davet, ideoloji üzerinden yürütülüyorken; devletçi saa davet, havann
daha ziyade dumanl olduu zamanlarda devreye giren anlay tarafndan
yaplan sendikaclktr. Akif nan ve
arkadalarnn ortaya koyduu anlay ise, medeniyetimizin deerlerini
yaatmak, bu deerleri bugüne kadar
Türkiye’de vakf, dernek, siyaset araclyla dillendiriyorken yaanan aksaklklar, evrensel hukuku esas alp ILO
normlarndan yararlanarak daha yüksek dozajda deerlendirme ve dillendirme frsatn yakalamaktr” eklinde
konutu.

erlerimizden aldmz sorumluluu
yerine getirerek, ho bir sada brakma
anlayn yaatmaktr amacmz.”
657 ile prangalanm olan devlet memurluu halini sendika yasas ile, ki
bu yasay daha ilevsel hale getirerek,
deerlerimize hizmet etmek amacn tadklarn kaydeden Gündodu,
“Bunun için biz Türkiye’nin en önemli

Demokratikleme Olmadan
Eitim Sistemini deolojilerden
Kurtaramayz
“Akif nan’n beslendii kaynak belli”
diyen Gündodu, öyle konutu:
“Sendikaclk yaparken, insan olmamzdan kaynaklanan, medeniyet deNisan 2009 • Sayı:47 Eğitim-Bir-Sen 15

sorununu, eitim ve demokratikleme
balamnda, eitim sistemindeki kök
sorunlar çözmeden bu ülkenin vatandalarn demokrat olarak yetitirmenin mümkün olamayaca gerçeini,
demokratiklemede olumlu admlar
atamadan da eitim sistemini ideolojilerden, dayatmalardan, 12 Eylüllerin, 28 ubatlarn dayatmalarndan
kurtaramayacamz bilincini marifetiltifat dengesiyle ele almalyz” ifadelerini kulland.
Eitim sistemindeki altyap-üstyap
sorununun yllardr yaandnn altn
çizen Gündodu, sözlerini öyle sürdürdü:
“Burada çounluu oluturan üniversite temsilcilerimizle birlikteyiz.
Eitim-Bir-Sen olarak en çok ura
verdiimiz ancak karln en az aldmz alan üniversitelerdir. Niye?
1924 Anayasas, ‘Hâkimiyet bila kaydu art millete aittir’ sözü Meclis eliyle yürütülür demiken, 61 ve 82, bilhassa YÖK’ü kuran 82 Anayasas’nn
bürokratik oligariye frsat vermesiyle
oluan bask, üniversitelerimizde gerek akademik özgürlüün gerekse
sendikalamann önüne bir set çekmitir. Eitim çalanlarnn örgütlenme oranna baktmzda, Milli
Eitim’de sendikalama oran yüzde
55 iken, üniversitelerde bu oran yüzde 15’leri bile bulmamtr. Öyleyse
bunun tespitini iyi yapp, ötekinin hukukunu da gözeten bir anlayla yeni
balangçlar yapmalyz.”
Emein ve Özgürlüün
Tarafyz
Gündodu, Akif nan’n brakt sendikal anlayn sadece ücret sendikacln kapsamadn, bununla birlikte insanmzn dertlerini, sorunlarn
dert edinerek hizmet sendikacln
da içerdiini dile getirerek, “Üyelerimizin haklarn savunurken, emei
ve özgürlüü de elbette önemsiyoruz. Emee ve özgürlüe, içerde ve
darda kastedenler, kim olursa olsun, karlarnda bulacaklar kurum
Eitim-Bir-Sen’dir, Memur-Sen’dir.
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Biz sendikal manada tarafszz ama
konu emek ve özgürlükse, tarafz ve
taraf olmak için sendikaclk yapyoruz. Onun için bütün mevzuatlardan
beklentimiz; mevzuatlara göre insan
oluturma anlay deil, insanlara, insann deerlerine, insann yüceliine
göre mevzuatn oluturulmas anlaydr” deerlendirmesinde bulundu.
Eitim-Bir-Sen olarak bu ülke için
hedeflerinin tam demokrasi olduunu ancak bunun önünde engeller
bulunduunu anlatan Gündodu,
“Bunlarn banda ise Anayasa gelmektedir. Bu Anayasa ferman anayasasdr, 12 Eylül Anayasas’dr. Bu
Anayasa milleti tokatlamaya müsaade eden bir Anayasa’dr ki, ülkemizin
bundan kurtulma mecburiyeti vardr.
Özgürlükleri genileten, emei saygn
klan, insan yücelten bir Anayasa’ya
ihtiyaç bulunmaktadr. Bunun yansra çeteler engel, Ergenekon Çetesi
engel, Ergenekon’a ev sahiplii yapanlar engel, Ergenekon’a sponsor
olan içi sendikalar engel, bunlara
avukatlk yapan siyasetçiler engel. Biz
diyoruz ki, arkasnda kim olursa olsun, ucu kime dokunursa dokunsun,
Ergenekon Çetesi’nin üzerine sonuna
kadar gidilsin. Bu ülke artk kirlerini
topyekûn atmaldr” diye konutu.
Gündodu, Türkiye sivil toplum hareketinde Eitim-Bir-Sen ve MemurSen’in bir milat olduunu sözlerine
ekledi.
Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol
Battal ise, çada dünyann, modern
yönetimlerin artk kendi zenginliklerini, özgürlüklerini, adaletini, hukukun
üstünlüünü, ekonomik kalknmlklarn, hakça bölüümlerini, halklarn
yönetimlerine denetimci klarak saladklarn ifade ederek, “Bunu da sivil
toplum örgütleri araclyla gerçekletirmektedirler” dedi.
Yönetimlerin sivil denetimlere açlmas, ortak edilmesi noktasnda
Türkiye’de de son dönemlerde çeitli
açlmlarn gerçekletirilmekte olduunu bildiren Battal, unlar kaydetti:

“Çalanlarn özlük haklarnn korunmas, gelitirilmesi, hakszln, adaletsizliin, yanlln, yolsuzluun,
hukuksuzluun, keyfiliin önüne geçilmesi için dün kurucularn, yöneticilerini, üyelerini savclklara sevkeden,
sendikalara terörist muamelesi yapan
anlay, bugün; ‘sizler kamu adna yolsuzluun, hukuksuzluun, keyfiliin,
adam sendeciliin önüne geçiyorsunuz, vatandalk görevi yapyorsunuz’
diyerek kendilerine tazminat ödüyor.
Evet, bugün benim ülkemde bir memur sendikal olduunda, devlet tarafndan taltif ediliyor ve kendisine
tazminat ödeniyor. ‘Örgütlülük Tazminat’ 10 TL gibi az bir rakam ancak
bu bir kuru dahi olsa, benim ülkem
adna ifadesi mümkün olmayan bir
aama. Sendikallar, disiplin suçu ileyen sendikaszlardan daha avantajl.
yeri temsilcisinden genel yöneticilerine kadar sendikallara ayrcalklar
tannmakta, izinler verilmekte, dier
memurlara yasak olan birçok konu
sendikallar için serbest olmaktadr.”
Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer,
Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr
Yldrm, Genel Eitim ve Sosyal ler
Sekreterimiz Esat Tekta’n da birer
selamlama konumas yapt toplantda, katlmclar söz alarak, üniversitelerde ve Yurt-Kur’da yetkili olma
konusunda görü ve önerilerini açkladlar.
Toplantnn son gününde ise, katlmclar bata Beypazar olmak üzere
Ankara’nn tarihi mekânlarn gezdiler.

Etkinliimizi Yetkiye Dönütürmek

Mecburiyetindeyiz
G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu, sessiz ynlarn sözcüsü olmann Eitim-Bir-Sen’in
olmazsa olmazlar arasnda olduunu ifade ederek, “Etkinliimizi yetkiye dönütürme mecburiyetimiz var”
dedi.
Gündodu, Samsun ubemizin Ondokuz Mays Üniversitesi’ndeki (OMÜ)
üyelerimize yönelik Öretmenevi’nde
verdii yemee katld.
Memur-Sen l Temsilcisi Nurettin Sever, ube Bakanmz Necmi Macit,
Memur-Sen’e bal sendikalarn ube
bakanlar, lçe temsilcilerimiz ile çok
sayda üyemizin katld yemein ardndan gündeme ilikin konular deerlendiren Gündodu, sivil toplum
örgütlerinin siyasi irade tarafndan
hala kabul edilemediini söyledi. Bu
durumu eletiren Gündodu, “Kamu
çalanlarnn yüzde 50’si hiçbir sendikann üyesi deil. Her üyenin bir üye
kazandrmas bana göre çok kanaatkâr

bir düüncedir. Sessiz ynlarn sözcüsü olmak Eitim-Bir Sen’in olmazsa olmazlar arasndadr. Etkinliimizi
yetkiye dönütürme mecburiyetimiz
var” eklinde konutu.
Ahmet Seven’in Kanal S’de hazrlayp
sunduu canl yayn “Yel Deirmeni”
programna da konuk olan Gündodu, daha sonra Memur-Sen l Temsilcilii tarafndan verilen kahvaltya
itirak etti.
Kahvaltda bir konuma yapan Gündodu, Memur-Sen’in Türkiye’deki
sivil toplum gücünün liderliine kotuunu kaydederek, öyle konutu:
“Merhum büyüümüz Mehmet Akif
nan’n yokluklar içinde ancak salam temeller üzerinde kurduu sendikal hareketin 17 ylda dalga dalga
Anadolu’nun en ücra köelerine kadar ulamasndan dolay Allah’a ükrediyorum. Birlerle, onlarla, yüzlerle
balayan; binlerle, on binlerle, yüz

binlerle devam eden insan merkezli
bu güzide sendikal hareket, bugün
itibariyle 370 bini am bulunmaktadr. Memur-Sen, ilk kurulduu günkü
idealiyle, deerlerinden asla taviz vermeden hzna hz katarak yoluna devam etmektedir.”
Sivil toplumun olmazsa olmazlarndan olan ‘kesintisiz demokrasi’ talebini srarla her platformda dile getirdiklerini, hukukun üstünlüüne, milletin
iradesine, deerlerimize ipotek koymak, kesintiye uratmak, tahrip etmek isteyenlere kar mücadelelerini
ortak akl zemininde sürdürdüklerini
dile getiren Gündodu, “Bu mücadelede katks olan bütün arkadalarm
yürekten kutluyorum” ifadesini kulland.
Gündodu, l Milli Eitim Müdür Vekili Tahsin Nas, Vali Hasan Basri Güzelolu, l Özel daresi Genel Sekreteri
Aslan Karanfil, OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin Akan’ da ziyaret etti.
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Üyelerimiz Ferdi Kaza Sigortas Kapsamna Alnd

Ü

yelerimiz, Memur-Sen’in SBN
Sigorta ile yapt anlama çerçevesinde, Ferdi Kaza Sigortas
kapsamna alnd. Anlamayla bütün
üyelerimiz çok önemli avantajlara sahip olacaklar.
Bireysel Ferdi Kaza Sigortas ile vefat
teminat, sürekli sakatlk teminat ve
deprem halinde bu iki sonucun olumas durumu teminat altna alnd.
Yaplan anlamayla Memur-Sen üyeleri, kasko, trafik gibi dier sigortalarda özel indirim ve taksit hakkn elde
edecekler.
Dedeman Otel’de düzenlenen imza
törenine Memur-Sen ve Eitim-BirSen Genel Bakan Ahmet Gündodu
ve konfederasyona bal sendikalarn
genel bakanlar, SBN Sigorta Genel
Müdürü Erhan Özsertel ile SBN sigorta yöneticileri katld.
Törende konuan Memur-Sen ve
Eğitim-Bir-Sen Nisan
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Eitim-Bir-Sen Genel Bakan Ahmet
Gündodu, Memur-Sen’in, 370 bini
aan üyesiyle özelde üyelerinin, genelde ise Türkiye’nin sesi haline gelmi büyük bir konfederasyon olduunu ifade ederek, üyelerini günlük
hayat içerisinde gizlenen kazalara

kar teminat altna almak ve gerek
zorunlu gerekse istee bal sigorta
branlarnda da piyasadaki fiyatlarn
altndaki prim miktarlaryla poliçe sahibi yapmak için SBN Sigorta ile anlama saladklarn söyledi.

Gündodu, SBN Sigorta ile yaptklar
anlamayla, üye, sendika çalanlar
ve sendika üyesi iken emekliye ayrlanlara veya sendika üyesi olmaya
engel görevlere atananlara önemli
avantajlar saladklarn vurgulad.
Bu anlamayla Memur-Sen’e bal
sendikalarn üyelerinin primlerinin bir
yl süreyle Memur-Sen ve bal sendikalar tarafndan ödenecek Grup Ferdi
Kaza Sigortas Poliçesi kapsamnda
olacan anlatan Gündodu, unlar
kaydetti:
“Grup Ferdi Kaza Sigortas Poliçesi,
kazaya bal ölüm veya sürekli sakatlk durumlarnda 15.000 TL tutarnda teminat çerecek. Grup Ferdi Kaza
Sigortas kapsamnda deprem, terör,
yangn, boulma, motor bisiklet ve
takma motorlu bisiklet kullanm gibi
riskler de bulunacak. Grup Ferdi Kaza
Sigortas haricinde Memur-Sen’e
bal sendikalarn üyelerine MemurSen ve bal sendikalardaki çalanlarmza, Memur-Sen’e bal sendika üyesi iken emekliye ayrlanlar ile
sendika üyesi olmaya engel görevlere
atananlara ve yukarda saylanlarn
anne-baba, e ve çocuklarna dier
sigorta branlarna ilikin poliçelerde
prim indirimi ve prim ödemelerinin
taksitlendirilmesi gibi özel imkânlar
salanacak olup bu çerçevede; kaskoda, SBN Sigorta’nn uygulad
en düük fiyat üzerinden yüzde 30

indirim uygulanacak. Zorunlu Trafik
Sigortas’nda poliçeler, aracn bal
olduu ildeki en düük taban fiyat
üzerinden düzenlenecek. Poliçelere
ait prim tutarlar, 3 ila 12 ay arasnda
deien taksitler halinde ödenebilecek. Ayrca üyelerimiz, çalanlarmz,
emekli olan üyelerimiz, üyemizken
sendika üyesi olmaya engel görevlere atanan arkadalarmz, bu kiilerin anne-baba, e veya çocuklar,
Kasko, Zorunlu Trafik, DASK veya
dier sigorta branlarndaki sigorta
poliçelerini bu anlama kapsamnda
SBN Sigorta’dan edinmeleri halinde
Memur-Sen’in hediyesi olarak kazaya dayal sürekli sakatlk veya ölüm
hallerinde 30 bin TL tutarnda teminat ödenmesini içeren Ferdi Kaza Sigortas Poliçesi kazanacaklar. Hasar
ödemeleri, hasarn ödenmesine esas
tekil eden belgelerin eksiksiz olarak
sunulmas kaydyla 15 gün içinde gerçekletirilecek. Sözleme kapsamnda
bulunanlara Yangn Poliçesi (Konut
Paket, yeri Paket. DASK, vb.), istee
bal Ferdi Kaza Poliçesi, Bireysel Güvence Poliçesi (Bireysel Kaza ve Acil
Tedavi Giderleri) ürünlerinde de özel
indirim/imkânlar salanacaktr. Öncü
ve sorumlu sendikacln simgesi
Memur-Sen’in ve bal sendikalarnn, kamu görevlilerine yeni ufuklar
üreten hizmetlere devam edeceini
bu vesileyle ifade ediyorum.”

“Grup Ferdi Kaza
Sigortas haricinde
Memur-Sen’e
bal sendikalarn
üyelerine MemurSen ve bal
sendikalardaki
çalanlarmza,
Memur-Sen’e bal
sendika üyesi iken
emekliye ayrlanlar
ile sendika
üyesi olmaya
engel görevlere
atananlara
ve yukarda
saylanlarn
anne-baba, e ve
çocuklarna dier
sigorta branlarna
ilikin poliçelerde
prim indirimi ve
prim ödemelerinin
taksitlendirilmesi
gibi özel imkânlar
salanacak olup
bu çerçevede;
kaskoda, SBN
Sigorta’nn
uygulad en
düük fiyat
üzerinden yüzde
30 indirim
uygulanacak.”
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sertel ise, Memur-Sen ailesi
ile ayn safta yer almaktan
büyük gurur duyduklarn
dile getirerek, “Güçlü insan
kayna yapmz, üstün hizmet kalitesi ve 250’yi akn
ekerbank ubesi aracl ile hizmet vermekteyiz.
ekerbank’n Türkiye geneline yaylm güçlü ube
a yoluyla her müteri
segmentine ve her bölgeye
ulaan SBN Sigorta’nn ekerbank ubeleri ile birlikte
1.500’ü akn sat noktas
bulunmaktadr” eklinde
konutu.
mzaladklar protokol gerei, Memur-Sen üyelerine
birinci snf hizmet sunacaklarn belirten Özsertel,
iki büyük kuruluun bu
protokolüyle Memur-Sen
üyelerinin benzersiz bir
hizmete adm attklarn
ifade etti.
Yaplan konumalarn ardndan anlama protokolü, Memur-Sen ve EitimBir-Sen Genel Bakan
Ahmet Gündodu ile SBN
Sigorta Genel Müdürü Erhan Özsertel tarafndan
imzaland. mza töreninden sonra, ilk sertifika, SBN
Sigorta Genel Müdürü Erhan Özsertel tarafndan
Gündodu’ya verildi. Daha
sonra Memur-Sen’e bal
sendikalarn genel bakanlar protokolü imzalayarak
sertifikalarn aldlar.
mza törenine Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Mevzuat
ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan Çakrc da
katldlar.

20
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mzalanan Anlamayla
Üyelerimiz u Kazanmlar
Elde Etti
•15.000 TL teminatl Grup Ferdi Kaza Sigortas,
•Kaskoda yüzde 30 indirim,
•Poliçe bedellerini 3-12 ay taksitle ödeme imkan,
•Kasko, DASK, Trafik ve dier sigorta poliçelerini SBN’den
yaptrmalar halinde 30.000 TL teminatl Ferdi Kaza Sigortas
Poliçesi hediyesi,
•Eitim-Bir-Sen üyelerine salanan bu imkânlardan üyenin
anne, baba, e ve çocuklar da yararlanma hakk elde edecekler,
•Anlamann imzaland 05.03.2009 tarihinden itibaren bütün
üyelerimiz, hiç bir ilem yapmakszn Grup Ferdi Kaza Sigortas
kapsamna alnd.
Ayrca Trafik, Kasko, DASK gibi dier sigorta seçeneklerini
kullanacak Eitim-Bir-Sen üyelerinin (0216 372 22 00) numaray
aramas gerekiyor.
SBN Sigorta’nn hasar hatt olan 0212 444 1 344 numaral
telefonu ise 7 gün 24 saat hizmette olacak.

G
Hedefimiz

Yetkiyi

Almak

enel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal ve Genel
Basn Yayn Sekreterimiz
Hdr Yldrm, Krklareli, Tekirda
ve Edirne l temsilciliklerimizin toplantlarna katlarak, yetkiye giden
yolda yaplmas gereken çalmalar
hakknda görü alveriinde bulundular.
Krklareli l Yönetimi toplantsnda
bir konuma yapan Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal,
youn bir çalma programna girdiklerini belirterek, tek hedeflerinin
yetkiyi almak olduunu söyledi.
“Sendikamza ilgi günden güne çoalmakta ve üzerimizdeki sorumluluk her geçen gün daha da artmaktadr” diyen Battal, unlar kaydetti:
“Dolaysyla her gün, bir önceki
günden daha çok çalmamz gerekiyor. Bu sene yetkiyi alarak, yaplacak toplu görüme sürecinde
çalanlarn haklarnda iyiletirme
kazanan, proje üreten, eitime yön
veren bir sendika olma yolunda
admlar atmalyz.”
Yetkiyi Alma Zaman Gelmitir

Toplu görümelerde
eitim çalanlarnn
yetkili sendikalarca
temsil edilemedii
ve bir temsil
kriziyle kar
karya olduumuz
düünülecek olursa,
Eitim-Bir-Sen’in
yetkili sendika
olmasna ne denli
büyük ihtiyaç
duyulduu daha iyi
anlalacaktr

Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm, Mehmet Akif nan’n,
“Her eylem yeniden diriltir beni/
Nehirler dülerim göl kenarnda”
derken, gölün duraanl karsnda akan nehir gibi olmay bu sendikann düsturu olarak yansttn
vurgulad.
Eitim-Bir-Sen’in insan odakl bir
sendika olduuna dikkat çeken
Yldrm, “Sendikamz Türkiye’de
yetkili yapmann zaman gelmitir”
eklinde konutu.
Motivasyonu Artrmak
Amacyla Toplantlarmz
lçelerde Yapyoruz
Krklareli l Temsilcimiz Bilal Yeen
ise, bu toplantlarn lçe Yönetim
kurullar arasnda kaynamay salamak ve motivasyonu artrmak gayesiyle ilçelerde yapldn kaydetti.
Toplantda, ube Sekreterimiz Mustafa Keskin, ube Basn Yayn Sekreterimiz Halil Yücel, ube Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz
Kerim Sank, ube Eitim ve Sosyal
ler Sekreterimiz Tuncel Çil de ksa
birer konuma yaptlar.

Daha sonra Genel Tekilatlanma
Sekreterimiz Erol Battal ve Genel
Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm, l Yönetim Kurulu üyelerimiz ile
beraber Pnarhisar, Vize, Lüleburgaz ve Babaeski ilçe yönetimlerini
ziyaret ettiler.
Büyüme Hzmz Yetkili
Olacamz Gösteriyor
Genel Tekilatlanma Sekreterimiz
Erol Battal ve Genel Basn Yayn
Sekreterimiz Hdr Yldrm, buradan
Edirne’ye geçerek, l Temsilcimiz Erdinç Bülük ve Yönetim Kurulu üyelerimizden oluan bir heyetle Sülolu, Uzunköprü, Kean ve Havsa lçe
yönetimleriyle toplantlar yaptlar.
Burada konuan Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, insan
merkeze alan bir anlayla sürdürdükleri sendikal mücadelelerinde
önemli bir aamann eiine geldiklerini belirterek, “Bugüne kadarki büyüme hzmz, sendikamzn
2009 ylnda ‘Yetkili’ olacan ortaya koyuyor. Eitim çalanlarnn
sendikamza yönelii bizleri heyecanlandrmtr” diye konutu.
Eitim Hizmet Kolunda
Temsil Krizi Yaanyor
Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm, Eitim-Bir-Sen olarak,
“Yetkili Sendika” olma mücadelesi
esnasnda insanlara faydal olma
konusunda etkili sendika olarak
üzerlerine düeni yerine getirdiklerini kaydederek, unlar söyledi:
“Toplu görümelerde eitim çalanlarnn yetkili sendikalarca temsil edilemedii ve bir temsil kriziyle
kar karya olduumuz düünülecek olursa, Eitim-Bir-Sen’in yetkili
sendika olmasna ne denli büyük
ihtiyaç duyulduu daha iyi anlalacaktr.”
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz Erol Battal ve Hdr Yldrm,
daha sonra gezilerinin son dura
olan Tekirda’a geçtiler. Burada l
Temsilcimiz Ferruh Topuz ve l Yönetim Kurulu üyelerimizle görüen
Battal ve Yldrm, Malkara, Muratl,
Çorlu ve Çerkezköy lçe yönetimlerini ziyaret ederek, 15 Mays 2009
mutabakat öncesi yaplmas gerekenler konusunda istiarede bulundular.
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Mevcut Anayasa Demokratiklemeye Engeldir

G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu, demokratiklemenin
önündeki tüm engellerin kaldrlmas gerektiini belirterek, “Bu
engellerin en büyüü de mevcut anayasadr. Türkiye’nin önünün açlmas,
millet iradesinin kaytsz artsz hâkim
olmas için ilk yaplmas gereken; darbenin gölgesinde, demokratik olmayan yöntemlerle hazrlanan ve kabul
ettirilen 12 Eylül Anayasas’n tamamen kaldrarak, milletin mutabakatnn saland yeni bir anayasa hazrlamaktr” dedi.
Giresun ubemizin l Özel daresi
Kültür Sitesi’nde düzenledii “Sivil
Toplum, Demokrasi ve Memur-Sen”
konulu konferansta konuan Gündodu, Türkiye’nin demokratiklemesinde sivil toplum kurulularna
büyük görev dütüünü ifade ederek,
“Geçtiimiz aylarda düzenlediimiz
‘Ortak Akl’ ve ‘Her Yer Filistin, Hepimiz Filistinliyiz’ mitingleriyle duyarllmz gösterdik. Yakn tarihe kadar
kimsenin dur demeye cesaret edemedii darbecileri meydanlarda protesto
ettik” diye konutu.
Türkiye’nin
demokratiklemesinin
önünde büyük engeller bulunduunu
ifade eden Gündodu, unlar kaydetti:
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“Bu engellerin en büyüü de mevcut
anayasadr. Türkiye’nin önünün açlmas, millet iradesinin kaytsz artsz
hâkim olmas için ilk yaplmas gereken; darbenin gölgesinde, demokratik olmayan yöntemlerle hazrlanan
ve kabul ettirilen 12 Eylül Anayasas’n
tamamen kaldrarak, kurumlararas
mutabakatn arand deil, milletin
mutabakatnn saland yeni bir
anayasa hazrlamaktr. Mevcut ana-

yasa, 1980’li yllarn travmasn tayor. Bu anayasa darbecileri koruyan
anayasadr. Evrensel hukuka, demokratik deerlere uygun ve insana göre
devleti yaplandran bir anayasa istiyoruz. Anayasa özgürlüklerin teminat
olmaldr. Eitimde frsat eitlii sözde deil, özde olmaldr. Atatürk’ün
‘Hâkimiyet bila kayd-u art milletindir’ sözünün gereini tamaldr.
Din öretiminin önündeki engeller
kaldrlmaldr. Darbecilerin yarglanmasnn önü açlmaldr. nsan, birey,
vatanda ve devlet kavramlar yeniden
tanmlanmaldr. Devlete göre insan
deil, insana göre devlet anlay kabul edilmelidir.”
Türkiye’nin
demokratiklemesinin
önündeki dier engellere de deinen Gündodu, “Bunlardan birincisi
mahalle basksdr. Geçmite her türlü mahalle basksn yapanlar, imdi
yaplan küçük iyiletirmeleri görünce
hemen ‘mahalle basks var’ diye veryansn ediyorlar. Dün üniversite kaplarnda kurulan ikna odalar mahalle
basks deil miydi?” diye sordu.
Konferansa, üyelerimizin yansra çok
sayda davetli katld.

Genel Merkez Yöneticilerimizin
ubelerimizle Bulumas Sürüyor

15

Mays’ta yetkiye ulamay
hedefleyen Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyelerimiz ile ube yönetimlerimiz, çalmalarna ara vermeden devam ediyorlar.
Eitim hizmet kolunda temsil krizinin
yaanmasndan dolay eitim çalanlarnn etkili olan sendikamza yönelmesi, Eitim-Bir-Sen’i yetkili sendika
olmaya adm adm yaklatryor. Bu
heyecan ubelerimizle paylamak
üzere Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Basn Yayn
Sekreterimiz Hdr Yldrm, Genel
Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz
Esat Tekta ile Genel Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan
Çakrc, illerde gerçekletirilen Divan
toplantlarna katlarak, hedefe varmak için yaplmas gereken çalmalar
konusunda istiarelerde bulundular.
Deerlerimize Sahip Çkyoruz
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez,
Krkkale, Mersin, zmir ve Manisa
ubelerimizin l Divan toplantlarna
katld.
Eitim çalanlarnn sorunlarn, yetkili sendika olmamalarna ramen her
platformda dile getirdiklerini ve sorunlara çözümler ürettiklerini ifade eden
Etyemez, tekilat olarak bu sene yetkili sendika olmay hedeflediklerini ve
bu anlamda Krkkale tekilatndan da
önemli katklar beklediklerini söyledi.
Etyemez, sevgiyi, eitim çalanlarn

kucaklamay ve
sorunlarn gidermeyi iar edindiklerini ve her daim
hakkn yannda,
zalimin karsnda mücadelelerini
sürdüreceklerini
vurgulad.
Toplantda söz
alan
Krkkale
ube Bakanmz
Murat Bilgin ise,
17 yl önce bu kervan yola çkartan
rahmetli Akif nan ve arkadalarna
Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine
balad. Adam gibi sendikaclk yapmaya çaltklarn belirten Bilgin, ‘çamur at izi kalsn’ anlaynn lügatlerinde bulunmadn kaydetti. Bilgin,
bu yl yetki hedefine kilitlendiklerini,
amaçlarnn, etkili sendika olma vasfna yetkili sendika olmay da eklemek
olduunu anlatt.
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez,
buradan Mersin’e
geçerek, ubemizin, ilçe yönetimlerinin katlmyla
Hizmetiçi Eitim
Enstitüsü’nde gerçekletirdii l Divan Toplants’na
itirak etti. Etyemez, bu yln
Eitim-Bir-Sen’in yetki yl olmas gerektiinin altn çizdi.
ube
Bakanmz Atilla Olçum,
Memur-Sen l Temsilcisi Arif Özbek,
ube Sekreterimiz
Erturul Yldz, ube
Mali Sekreterimiz
Abdurrahman Uysal, ube Eitim ve
Sosyal ler Sekreterimiz Gazi Odaba

da birer konuma yaptlar.
Eylem Kültürünü Tükettiler
zmir ubemiz, l Divan Toplants’n
Hasan Salam Öretmenevi’nde yapt. Genel Sekreterimiz Halil Etyemez’in
katlmyla gerçekletirilen toplantya,
lçe temsilcilerimiz, ube Denetleme
ve Disiplin kurullar bakanlarmz ile
Üniversite ve Yurt-Kur temsilcilerimiz
katld.

Burada bir konuma yapan Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, önceki yllarda
yetkiyi elinde bulunduran sendikalardan bazlarnn toplu görüme masasn terk ederek, çözümü sokaklarda
aradklarna dikkat çekerek, “Böylece
sendikalarn eylem kültürünü tükettiler. Sendikaclk, yaplan her yeni
düzenlemeyi mahkemeye tamak demek deildir. Olumsuzdan hareketle,
çalanlar lehine olumlu kazanmlar
elde etmek mümkün deildir. Toplu
görüme masasna sendikamzn yetkiyi alarak oturmas, tüm eitim ça-
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lanlarnn haklarnn korunmas ve
iyiletirilmesi bakmndan çok önemli
olacaktr” diye konutu.
ube Bakanmz Abdurrahim enocak ise, üye çalmalarnn bütün kurumlarda tüm hzyla devam ettiini
bildirerek, unlar ifade etti: “Büyümemizi hazmedemeyenler, bizi karalamak yerine eitim çalanlarnn
sorunlarna odaklansnlar. Nefeslerini
bouna tüketmesinler. Biz çalanlarn
sesini dinliyoruz. Onlar da bizi tercih
ediyor. Bu sese ses ekliyorlar, destek
veriyorlar. Bizi yetkili sendika yapmaya kararl görünüyorlar.”
Eitim Çalanlarnn
Sorunlar vedilikle Çözüme
Kavuturulmaldr
Manisa
ubemizin
l
Divan
Toplants’nda üyelerimizle biraraya
gelen Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, eitim hizmet kolunda yaanan
temsil krizinden eitim çalanlarn rahatsz olduunu belirterek, “Bu rahatszlkla birlikte sendikamza bir yöneli
balamtr. Eitim çalanlarnda,
sorunlarnn çözümünün Eitim-BirSen’in yetkili olmasyla daha kolay ve
hzl bir ekilde salanacana dair bir
kanaat olumutur” dedi.
Konumasnda, Türkiye’nin gündemine ilikin deerlendirmelerde de bulunan Etyemez, darbeye niyet eden,
kaotik ortam meydana getirmek suretiyle zemin hazrlama gayreti içerisinde olan Ergenekonvari karanlk yaplanmalarn temizlenmesi gerektiinin
altn çizdi.
nsan Merkezli Bir Anlayla
Hareket Ediyoruz
Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol
Battal, Isparta, Antalya, Düzce, Erzincan, Erzurum 1 ve 2 ile Bayburt ubelerimizin l Divan toplantlarna itirak
etti.
Örgütlenme gelenei bulunmayan
ülkemizde bir taban hareketi olarak
ortaya çkan ve örgütçülüün ruhuna
aykr biçimde tavandan tabana bask, yönlendirme, tehditle örgütlenen
sendikalar karsnda gönüllere hitap
ederek, insan merkezli bir anlayla yol alan Eitim-Bir-Sen’in bugün
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ulat üye saysyla Türkiye’nin
en büyük eitim
sendikas olmann eiine geldiini bildiren Battal, etkiyi yetkiyle
talandrmak için
hz kesmeden çalacaklarn dile
getirdi.
Ülkemizin muasr
medeniyet seviyesine ulaabilmesinin, eitimin en
önemli mesele olarak ele alnmasyla
mümkün olacan anlatan Battal,
“Eitimde müfredat ve teknolojik
aygtlar bakmndan kaydedilen mesafenin anlaml olmas, eitimcinin
skntlardan arndrlarak tüm younluunu eitim hizmetine vermesiyle
salanabilir. Eitimcilerin sorunlarnn
çözümüne yönelik niyet ve scak yaklam bir an önce ortaya konulmaldr” deerlendirmesinde bulundu.
Darbelerin Sarst
nsanlardan Özür Dilenmelidir
Erzurum 2 No’lu ubemiz, Disiplin ve
Denetleme kurullar, lçe ve Merkez
lçe temsilcilerinin katlmyla l Divan
Toplants’n gerçekletirdi. ube Bakanmz Zinnur imek’in bakanlk
ettii toplantda konuan Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal,
28 ubat sürecinde inançl insanlara
yönelik adeta bir cad avnn balatldn kaydederek, öyle konutu:
“Hapse atlan, iine son verilen, sürgün
edilen, aalanan on binlerce insan,
28 ubat’n üzerinden 12 yl geçmi
olmasna ramen hala devletinden
uzanacak bir efkat elini beklemektedir. Darbelerin sarst insanlardan
özür dilenmeden
darbelerle hesaplamak mümkün
deildir.”
Milleti
merkeze alan sivil bir
Anayasa’nn hazrlanmasn isteyen Battal, buna
paralel
olarak
Kamu Görevlileri

Sendikalar Kanunu’nun da örgütlenmeyi kolaylatracak, toplu sözlemeli
ve grevli demokratik bir yasa haline
getirilmesi gerektiini dile getirerek,
“Kamu çalanlarna vaat edilen toplu
sözleme hakk, yokluuna tahammülde zorlandmz ve salanmas
konusunda srarc olacamz olmazsa olmazmzdr” ifadesini kulland.
Toplantda, yaplan faaliyetler deerlendirilerek, önümüzdeki dönemde
yaplabilecek etkinlikler konusunda
görü alveriinde bulunuldu.
Eitimcilerin Gerçek Temsilcisi
Olan Sendikamz Yetkili
Olmaldr
Gaziantep ubemiz, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer’in katlmyla
Geniletilmi l Divan Toplants’n
gerçekletirdi. ube Bakanmz Zekeriya Efilolu’nun açl konumasyla
balayan toplantda söz alan Genel
Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, yetkili
sendika olmamzn gerekliliini vurgulayarak, u deerlendirmeyi yapt:
“Bugüne kadar yetkili sendikalar hiçbir soruna çözüm üretememi, toplu
görümelerde eitimcileri hakkyla
temsil edememi ve savunamamtr.
Öyleyse bu milletin ve eitimcilerin
gerçek temsilcisi, demokrasi ve öz-

gürlüklerin savunucusu olan EitimBir-Sen yetkili sendika olmaldr.”
Sözlerine, Kurucu Genel Bakanmz
Mehmet Akif nan’n ‘3 S’ formülünün önemini anlatarak devam eden
Özer, “Sivil Anayasa, Sivil Siyaset, Sivil
Yönetim için Eitim-Bir-Sen’e ihtiyaç
vardr” dedi.
ube Tekilatlanma Sekreterimiz Yasin Tepe’nin faaliyet raporunu sunmasndan sonra Üniversite Temsilcimiz Tahsin Klç, Araban Temsilcimiz
Mehmet Gülmü, slahiye Temsilcimiz
smail Ulu, Karkam Temsilcimiz Cemil Ylmaz, Nizip Temsilcimiz Mehmet
Çelik, Nurda Temsilcimiz Mustafa
Tankz, Ouzeli Temsilcimiz Abdurrezzak Bakr ve Yavuzeli Temsilcimiz
Ali Bilen birer konuma yapp faaliyet
raporlarn okudular. Bunun akabinde
de ube Denetleme Kurulu Bakanmz Mustafa Morboncuk ile Disiplin
Kurulu Bakanmz Mustafa Durak,
kendi raporlarn divana sundular.
Ondan sonra da Memur ve Hizmetli
Komisyonu Bakanmz Mehmet Küçük bir konuma yapt.
Özer, Kilis ubemizin
Toplants’na da katld.

l

Divan

Yetkiyle Etkinliimiz Daha da
Artacaktr
Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr
Yldrm, Bolu, Adana 1 ve 2, Mardin
ile rnak ubelerimizin l Divan toplantlarna itirak etti.
Adana 2 No’lu ubemizin kahvaltl toplantsnda basn mensuplar ile
biraraya gelen Hdr Yldrm, önemli
deerlendirmelerde bulundu. Yldrm, sendikamzn yetkili olmasna ramak kaldn, bu yöndeki çalmalarn
tüm hzyla sürdüünü, yetkiyle bera-

ber etkinliimizin
daha da artacan vurgulad.
Eitimin önemine
dikkat çeken Yldrm, öretmen
açnn sözlemeli, ücretli öretmenle kapatlmaya çallmasnn,
geleceimizi ina
eden öretmenlere ve ülkenin
geleceine kar
yaplm en büyük hata olduunu dile
getirdi. Demokrasinin Eitim-Bir-Sen
ile daha da gelieceinin altn çizen
Yldrm, hak mücadelesinde sendikamzn 17. ylna girdiini hatrlatt.
“Ülkemizde pek çok alanda sorunlarn çözülemeyiinin temelinde, antidemokratik sürecin ürünü olan bugünkü Anayasa yatmaktadr” diyen
Yldrm, unlar söyledi:
“1982 Anayasas miadn çoktan
doldurmutur. Milleti kucaklayan,
demokratik, özgürlükçü ve sivil bir
Anayasa çkarlmaldr. Bu paralelde,
Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu
örgütlenmeyi kolaylatracak, toplu
sözlemeli ve grevli demokratik bir
yasa haline getirilmeli, kamu çalanlarna uygulanan siyaset yasa kaldrlmaldr.”
Kalknmada Öncelikli
Yörelerde Çalanlara
‘Tazminat’ Verilmelidir
Mardin ubemiz, l Divan Toplants’n
Öretmenevi’nde yapt. l ve lçe Yönetim Kurulu üyelerimizin yansra
Memur-Sen l Temsilcisi Mustafa
Aydn’n da katld toplantda konuan Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm, eitimin taycs olan
eitim
çalanlarnn görevinin
bana sorunsuz
gitmesi halinde,
eitimdeki sorunlarn en aza ineceini söyledi. Kalknmada öncelikli
yörelerde ihtiyacn
karlanamamas
dolaysyla öret-

menlerin bu yörelere zorunlu olarak
gönderildiine dikkat çeken Yldrm,
sözlerine öyle devam etti:
“Buna ramen açk kapatlamamaktadr. Öretmenlerin söz konusu yörelerde çalmas için tevik uygulanmaldr. Bunun için de kalknmada
öncelikli yöre tazminat verilmelidir.
Bu uygulama, sorunu büyük oranda
çözecektir. Bu yörelerde çalan öretmenlerin çocuklarna eitim bursu
verilmesi uygulamasna da gidilmelidir.”
ube Bakanmz Hasan Ekinci’nin de
bir konuma yapt toplantda, lçe
temsilcilerimiz mevcut durumlarn,
hedeflerini ve sendikal sorunlarla ilgili
görülerini ifade ettiler.
Yldrm, daha sonra rnak Temsilciliimizin Cizre’de gerçekletirilen l
Divan Toplants’na katld.
lkesizlerden Kurtulmak için
Yetkili Olmak Zorundayz
Bursa ubemiz, l Divan Toplants’n
‘Etkili Olmak için Yetkili Olmak Zorundayz’ sloganyla Yeil Konak’ta
gerçekletirdi. Genel Eitim ve Sosyal
ler Sekreterimiz Esat Tekta’n da
katld toplantda, 2009 Mays aynda sendikamzn yetkiyi almas için
yaplmas gereken çalmalar son defa
gözden geçirildi.
Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta, “Hedefimiz yetkiye
ulamaktr” diyerek balad konumasnda, antidemokratik süreçlere
kar durarak önemli hizmetler yaptklarn belirtti. Tekta, “Misyonumuza
milletimizin ve zulme urayan dünya
halklarnn ihtiyac vardr” eklinde
konutu.
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siyle giderilmeye
çallmasndan
vazgeçilmesini istedi.

Eitim-Bir-Sen’in 17 yana girdiini
bildiren Tekta, “Bu vesileyle Kurucu
Genel Bakanmz Mehmet Akif nan
ve emei geçen bütün gönüldalarmz ükranla anyoruz” dedi.
Bursa ube Bakanmz Numan eker,
Eitim-Bir-Sen’in artk yetkiyi almasna
ramak kaldn söyledi. Üniversitelerin kendileri için çok önemli olduunu
anlatan eker, “Dolaysyla buralarda
çeitli çalmalar balatmamz gerekir” ifadesini kulland.
Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta, daha sonra Yalova
ubemizin toplantsna katld.
Eitimde Kalite, Sorunlarn
Bütün Olarak Ele Alnmasyla
Mümkündür
Zonguldak
ubemiz,
l
Divan
Toplants’n gerçekletirdi. l ve lçe
Yönetim kurullar ile Disiplin ve Denetleme kurullarnn katld toplantda konuan Genel Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan
Çakrc, öretmen açnn; ücretli ve
sözlemeli öretmen görevlendirme-
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Çakrc, eitimde
kalitenin
yakalanabilmesi için
bata öretmenler olmak üzere
eitim çalanlarnn sosyal, ekonomik ve özlük haklarnda farkllk olmamas gerektiini
kaydetti. ube Bakanmz Kamuran
Akar, 2009’da 8 bin 285 öretmen
atamasndan Zonguldak’a sadece 86
kontenjan ayrldn, oysa ehirde bin
300 öretmen ihtiyacnn bulunduunu bildirdi. Yaptklar krsal kesimdeki
okul gezilerinde personelin yarsnn
kadrolu, yarsnn
da ücretli öretmenlerden olutuunu belirten
Akar, “Bu tablo,
ilde eitimin can
çekitiinin göstergesidir” diye
konutu.
Ramazan Çakrc, daha sonra
Bartn Temsilciliimizin l Divan
Toplants’na katld. lçe Yönetim kurullarnn katld
toplantda konuan Çakrc, Usta öreticilerin kadroya geçirilmesi gerektiini vurgulad.
l Temsilcimiz Muhammed Akça ise,
2009 ylnn EitimBir-Sen’in
yetki
yl olacan ifade
ederek, “Bartn’da
da hedefimiz, en
ksa sürede ‘ube’,
akabinde ise yetkili
olmaktr” görüünü dile getirdi.

Yetkiyi Almak çin
Çalmalarmz Sürdürüyoruz
Mu ubemiz, l Divan Toplants’n,
Genel Mevzuat ve Toplu Görüme
Sekreterimiz Ramazan Çakrc’nn
katlmyla Zümrüt Otel’de gerçekletirdi. Toplantnn açl konumasn
yapan Çakrc, eitim hizmet kolunda
yetkili sendika olmak için çalmalarn
sürdürdüklerini söyledi. Çakrc, “Öretmenin vekili, sözlemelisi, ücretlisi
olmaz. Vekil ve ücretli öretmenlik
uygulamasna son verilmeli, mevcut
sözlemeliler de derhal kadroya geçirilmelidir” eklinde konutu.
ube Bakanmz Bayram Güler ise,
ilde etkili olduklarn belirterek, sözlerini öyle sürdürdü:
“Hem halkmz hem üyelerimiz bizlere
güven duymaktadr. Bizim iimiz hizmet sendikacldr, kardeliktir, bartr. Üyelerimizin sorunlarn sürekli

dinleyip kavga ile deil, diyalog yoluyla çözmeyi tercih ediyoruz. Bu olmazsa, alanlara çkmaya da hazrz.”
Güler, üyelere aidiyet duygusunun
kazandrlmas için çaba gösterilmesi
gerektiini vurgularken, yaptklar çalmalara da deindi.
Ramazan Çakrc, Bingöl ubemizin
Öretmenevi’nde gerçekletirdii l
Divan Toplants’na da katld. Çakrc,
eitim çalanlarnn verilmeyen tedavi ve geçici görev yolluklarnn bir an
önce ödenmesi çarsnda bulundu.
ube Bakanmz Yunus Kava ise, eitim hizmet kolundaki temsil krizinin
ancak Eitim-Bir-Sen’in yetkili olmasyla alabileceini vurgulad.

Hedefimiz Tam Demokratik Türkiye

G

Yeni Anayasa’da Olmazsa
Olmazlarmz Var

enel Bakanmz Ahmet Gündodu,
demokratiklemenin
önündeki çete ve yarg engelinin
kaldrlmas gerektiini ifade ederek,
“Hedefimiz tam demokratik Türkiye’dir”
dedi.

Anayasa deiiklikleri arasnda olmazsa
olmazlarnn olduunu bildiren Gündodu, unlar kaydetti:

Gündodu, Gümühane’de baz etkinlik ve ziyaretler gerçekletirdi. Vali Enver
Saliholu ve Gümühane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. hsan Günaydn ile görüen Gündodu, daha sonra MemurSen Gümühane Temsilcilii binasnda
bir basn açklamas yaparak, gündeme
ilikin deerlendirmelerde bulundu.

“Biz Memur-Sen Konfederasyonu olarak sivil, medeni, uygar bir Anayasa’y
çözüm olarak görüyoruz ki, bunun için
daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiini düünüyoruz. Bu Anayasa’da
olmazsa olmazlarmz var. Bunlardan
birisi, eitimde frsat eitlii sözde de-

Ergenekon’un
Üzerine Sonuna
Kadar Gidilsin
Demokratiklemenin
önünde ciddi engeller bulunduunu
belirten Gündodu,
bunlardan
birinin
çeteler, dierinin de
yarg engeli olduunu kaydetti. Gündodu, sözlerini öyle sürdürdü:
“1924 Anayasas ile
millete verilen yetkinin 1980 Anayasas
ile geri alnm olmasna itirazmz yüz binlerle alanlarda
dillendirdik. Bizim, Meclis’ten (TBMM)
ve siyasi partilerden beklentimiz;
Türkiye’nin antidemokratik yaplanmalarndan ve srtndaki kamburlardan
kurtulmas için hukukun üstünlüüne
inanarak her türlü çetelemenin üzerine gitmeleridir. ktidardan beklentimiz,
Ergenekon savclarn yalnz brakmamasdr. emdinli Savcs’na yaplan
yanlln bu savclara yaplmamasdr.
Geçmite hangi görevde bulunmu
olursa olsun, demokratik, laik, sosyal
hukuk devleti ilkelerinden hukuka ve
demokratiklemeye zarar vermi kiilerin üzerine gidilmesini önemsiyoruz.”

Biz sivil, medeni, uygar
bir Anayasa’y çözüm
olarak görüyoruz ki,
bunun için daha fazla
zaman kaybedilmemesi
gerektiini
düünüyoruz. Bu
Anayasa’da olmazsa
olmazlarmz var.
Bunlardan birisi,
eitimde frsat eitlii
sözde deil, özde
olmal

il, özde olmal. Hiçbir gerekçe, insanlarn hangi yata olursa olsun, eitimöretim hakkn gasp etmemelidir. Bu
Anayasa’da laikliin tanm net yaplmaldr. Sütçü mam’n torunlarna,
laikliin doduu yer olan Fransa’da
bile özgürce Fransz üniversitelerinde
okuma hakk tannyorken, ülkemizde laikliin tanm ters çevrilerek, takla
attrlarak kendi kzlarmz okuma hakkndan madur, mahrum ediyorsak,
bu Türkiye’nin bir aybdr. Bu ayptan
kurtulmamz lazm. Eitim-öretim ve
çalma hayatnn önündeki engeller,
bilhassa cinsiyet ayrmcl douran,
ayn düünceye sahip kadn ve erkek,
kar-koca, karde,
iki kiiden birisi
her türlü göreve
gelebiliyorken, kadnlara uygulanan
bu negatif ayrmclk da Türkiye’nin
bir baka eksiklii. kincisi ise, bu
Anayasa’da çalma hayat ile ilgili
içi kardelerimize
verilen grevli, toplu
sözlemeli sendikal hakkn memurlara
da verilmesini önemsiyoruz. LO Sözlemesi ve AB normlar bunu art kouyor.
Artk biz toplu görüme masasna bu
görümeli yasayla deil, toplu sözlemeli, grevli hakla oturmak istiyoruz. Bir
dier olmazsa olmazmz, kamu çalanlarna siyaset verilmesi hakk. 1958
ylnda memura verilen hak, 2009’da
hala verilmiyor. Biz siyaset yasann
kaldrlmasn, içiye, bakkala, manava
verilen bu hakkn Türkiye’nin en okumu kesiminden esirgenmemesini talep
ediyoruz.”
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Esat Tektaş /

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

esattektas@egitimbirsen.org.tr

Hikmet Saananda Islandk

B

ir adam, yamalanm bir ehrin
ganimetlerinden ei bulunmaz
bir haly satmaya çalyordu.

“Bu hal için kim 100 altn verir?” diye
bararak tüm kenti dolat.
Sat tamamlandktan sonra birisi satcya yanaarak, “Bu paha biçilmez hal
için niye daha fazla istemedin?” diye
sordu.
Satc karlk verdi: Yüzden büyük say
var m?
Öyküdeki hal satcsnn hatasna kolayca güleriz. Oysa kendimiz, içinde
bulunduumuz toplumla ilgili yarglarmz, biz de hal satcsndan farkl deiliz. Bize sunulan imkanlar, ki ekonomik imkanlar kadar entelektüel, estetik
imkanlar da dahil ederek söylüyorum,
baka türlü düünmemizi imkansz
klmaktadr. Çünkü hâkim ideoloji ve
hâkim kültür, ürettii yarglarla, tpk
yüz saysnn kendisinden büyük saylar gizledii gibi, bizim birey ve toplum
olarak seçeneklerimizi ta batan gizlemektedir.
Birey olarak hepimiz geçmi zamann toplumsal birikimiyle hayata balarz. Davranlarmza yansyan da,
bu birikimlerin niteliidir ve bireysel
imkânlarmz da bunlar belirlemektedir. çinde yaadmz, mecbur kaldmz artlar, artlandrlmlklar her
türden giriimcilii beslemek yerine sürekli zehirliyor. nsanlar; anlama çabasyla, örenme tutkusuyla; kefederek,
çok çalarak, çok aratrarak var olmaya çalmyorlar. Frsatçlk, avantaclk,
vurgunculuk en belirleyici yöntem olmu. Bu yüzden birçok kiiyi anlayamyor, birçok doruya kapal hatta düman ve birçoklarnn hayat hikâyelerine
ap kalyoruz.
te örgütlü mücadelemizde gerçekletirdiimiz her eylemde bilgiyi olmazsa
olmaz saymamzn nedeni burada sakldr. Çünkü bilgiye ulatkça, yaadk28 Eğitim-Bir-Sen Nisan 2009 • Sayı:47

larmzn örenilmi bir çaresizlik, bir
kstrlmlk olduunu anlyoruz. Bu
yüzden toplumun her kesiminin bilgiyehikmete ulamasn önemsiyoruz.
Kimi bilgi kanallarn kontrol altnda
tutmaya özen gösteren kurumlara,
kimi darbecilikle önce iletiim kanallarna el koyarak farkl, doru eyler örenmenin peinde olanlara frsat tanmayanlara; üniversitelerimizin faizan
yöntemlerle, yönlendirmelerle evrensel
olmasna geçit vermeyenlere yanl bir
seyirde olduklarn söylememiz gerekirdi. Daha önceki yazmda müjdesini
verdiim Uluslararas Eitim Felsefesi
Kongresi’ni, tüm bunlara bir zemin olmas için ve her iimizde olduu gibi
yüz akyla gerçekletirdik.
Gerçekletirdiimiz Uluslararas Eitim
Felsefesi Kongresi’ne yurtiçinden 142,
yurtdndan 40 bilim adam tebli
özeti göndererek katlmak istediklerini
belirttiler. Danma Kurulu, bildiri özetlerini deerlendirerek konuya uygunluu açsndan yurtiçinden 70, yurtdndan 25 bildirinin kongrede sunulmas
sonucuna vard.
Program, 6 Mart Cuma Günü saat
10.00’da baladnda duygulanmamak elde deildi. Dünyann dörtbir
yanndan ve ülkemizden 100’e yakn
bilim insannn bildiri sunaca, ayrca
iki de panelin gerçekletirilecei, yani
100’ün üzerinde akademisyenin hikmet saana artk balamt.
7 Mart Cumartesi Günü her salonda
dört oturum olmak üzere be ayr salonda yaplan hikmet saananda 60’a
yakn bildiri sunuldu. Bildirileri dinlemek üzere Bakent Öretmenevi’ne
gelen izleyiciler hangi salonun izleyicisi olacaklar konusunda tam bir tela
yayorlard. Konular ve konumaclar
seçmekte, birini dierine tercih etmekte zorlanyorlard. ‘Bu oturumlar ayn
saatlerde yapmak mecburiyetinde miydiniz?’ diye bizlere sitem ediyorlard.

8 Mart Pazar Günü ise, öleye kadar
her salonda iki oturum olacak ekilde
dört ayr salonda 20’nin üzerinde bildiri sunuldu. Atmosfer yine Cumartesi
günüyle aynyd.
Cumartesi ve Pazar günleri paralel oturumlardaki soru-cevap bölümlerinin
birçok oturumun süresini uzatmas,
yaplan çalmaya verilen önemi ve gösterilen ilgiyi pekitiriyordu.
8 Mart Pazar Günü öleden sonra bu
yaznn giriinde okuduunuz ifadelerle tarafmdan açl yaplan “Felsefe Öretimi ve Eitimi” konulu panel
balad. Felsefenin otorite isimleri Prof.
Dr. Teoman Durali, Prof. Dr. Ahmet
nam, Prof. Dr. Kurtulu Dinçer, Prof.
Dr. Ömer Naci Soykan ve Prof. Dr.
Sabri Büyükdüvenci sunumlarn yaptlar. Kongre Kapan oturumuna katlan Milli Eitim Bakan Sayn Hüseyin
Çelik’in konumas da bir baka katk
oldu çalmamza.
Burada süreci ksaca arz etmeye çaltm. Önümüzdeki zaman diliminde elbette ki bu ilmi çalmayla ilgili birçok
deerlendirme yaplacaktr. Kongrede
sunulan bildirilerin, gerçekletirilen panellerin, müzakerelerin tamam inallah
en yakn zamanda ve en nitelikli ekilde
kitaplatrlarak, eitim-öretim-bilim
çalanlarnn hizmetine sunulacaktr.
Yurtdndan kongreye katlarak bildiri
sunan bilim adamlarndan ülkelerine
gidenlerin, kongrenin baarl olduunu, konukseverliimizi, bizleri de ülkelerinde görmek istediklerini; ksacas
tebrik ve teekkürlerini mail yoluyla tarafmza bildirmi olmalar bizleri ayrca
mutlu etmitir. Bizler de bildiri sunarak,
panelist olarak, izleyici olarak kongreye
katlan; planlanmasndan, hazrlanmasna, gerçekletirilmesine kadar emei
geçen herkese teekkür ediyoruz. Baka saanaklarda slanmak dileiyle…

Türkiye’nin

Sivil Toplum Liderliine Kouyoruz
runlarn daha kolay çözüleceine inandklarn anlatan Balta, “imdiye kadar
yetkili olanlarn durumu ortadadr. Aslnda onlarn sorunlar çözme gibi bir
derdi yoktur” eklinde konutu.
Daha sonra Memur-Sen’e bal sendikalarn Trabzon ube bakanlaryla da bir toplant yapan Gündodu,
akabinde Trabzon Valisi Nuri Okutan
ve l Milli Eitim Müdürü Selim Yavuz
Sandkç’y ziyaret etti.
Hakkmz Olan Almann
Mücadelesini Vermeye Devam
Edeceiz

G

enel
Bakanmz
Ahmet
Gündodu, sendika olarak
Türkiye’nin sivil toplum liderliine kotuklarn söyledi.
Eitim hizmet kolunda etkili olan
Eitim-Bir-Sen’e yetkinin geçmesi
durumunda eitim çalanlarnn sorunlarnn çözümünde daha ileri bir
noktaya gelineceini ifade eden Gündodu, “Eitim çalanlarnda da bu
yönde bir beklenti olumutur” dedi.
Trabzon
ubemizin
l
Divan
Toplants’na katlan Gündodu, bütün kurumlarn kendi görev alanlar
içinde kalarak, halkn egemenlii ilkesinin ihlal edilmemesi gerektiini
bildirdi.
Türkiye’de bir demokratikleme sorunu olduunun altn
çizen Gündodu, bu engelleri
amak için de sivil anayasaya
ihtiyaç duyulduunu kaydetti. Bu anayasann insan merkeze alan ve önceleyen, temel
hak ve özgürlüklerin daha
çok vurguland bir anayasa olmas gerektiine dikkat
çeken Gündodu, devlet kurumlarnn kendi görev alan

içerisinde kalmasnn demokrasimizin
gelecei açsndan önemli olduunu,
‘hâkimiyet kaytsz artsz milletindir’
ilkesinin hiçbir güç tarafndan ihlal
edilemeyeceini dile getirdi.
Gündodu, baz kurumlarn ve bürokratlarn kendilerini milletin ve milli
egemenliin tecelligah olan Meclis’in
üstünde görme alkanlnn bitmesi
gerektiini vurgulad.
ube Bakanmz Arslan Balta ise,
Eitim-Bir-Sen camiasnn hep sorumluluk bilinciyle hareket ederek örgütlülük bilincine ulatn, istedii anda
biraraya gelme kabiliyetini kazandn
belirtti. Bu yl yetkinin Eitim-Bir-Sen’e
geçmesi halinde eitim alanndaki so-

Ahmet Gündodu, Memur-Sen Genel
Mali Sekreteri Yusuf Yazgan ile birlikte Memur-Sen Aksaray Temsilciliini
ziyaret ederek, Konfederasyon’a bal
hizmet kollarnn bakanlaryla bir görüme yapt.
Burada bir konuma yapan Gündodu, Mehmet Akif nan’n dalgalandrd bayra zirvede tutmann önemine
iaret ederek, bir sivil toplum örgütü
olarak her geçen gün etkinliini arttran Memur-Sen’e bal sendikalarn
Türkiye’de yetkili olmasnn gerekli olduunu bildirdi.
Türkiye’ye zarar vermek isteyen darbeci yaklamlarn, iç ve d tehdit unsuru mihraklarn her zaman karsnda
olduklarn söyleyen Gündodu, Memur-Sen ailesinin çok büyük olduunu ve
doru bildii eylerin mücadelesini sonuna kadar
vereceini kaydetti. Gündodu, “Biz asla güdümlü
hareket eden bir yaklamn parças olmayacaz.
Hükümette gördüümüz
yanllar eletireceiz, hakkmz olan almann sava-
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gerçekletiini
kamuoyu
yakndan takip etmektedir.”

n hep vereceiz. Memurun, kamu
çalannn hakkn sonuna kadar savunacaz” diye konutu.
Gündodu, Türkiye’de yetkinin alnabilmesi için ubelere çok i dütüünü ve onlardan daha fazla gayret
göstermelerini beklediini sözlerine
ekledi.
28 ubat Dayatmalarna Son
Verilmelidir
Aksaray’dan
sonra
Kütahya’da
Memur-Sen’e bal sendikalarn yöneticileriyle Öretmenevi’nde biraraya gelen Gündodu, 28 ubat dayatmalarna son verilmesi gerektiini
vurgulayarak, öyle konutu:
“28 ubat sonrasn yaamaktayz ve
Türkiye, Ergenekon Çetesi ile geriye
dönük onlarca yllk çetelemenin deifre olduu bir süreci yaamaktadr.
28 ubat sürecinde, katsay engeli ile
Anadolu insanna, mam Hatip Lisesi
ve Meslek Lisesi örencilerine getirilen
dayatmann da bir darbeci tarafndan
YÖK Bakan’na verilen bir talimatla

“Öyleyse referansnz
bilim
olmal, eitim
olmal, kalknma
olmal,
millet
idaresi olmal”
diyerek sözlerini
sürdüren Gündodu, “12 Eylüllerde, 28 ubatlarda milletin devred braklarak girilen çkmaz sokaklarn artk sonuna
gelindi. Biz Memur-Sen ailesi olarak
Türkiye’nin bu kamburlardan, kirlerden arnmas gerektiine inanyoruz.
Sendikaclk, siyaset, bürokratik görev
ya da baka bir görev, herkes yapt görevlerde Türkiye’nin geleceine
dair olumlu admlar atmal ve yapt
görevi bu ülkenin milleti ile milletin
iradesi ile bütünleen bir yaklamla
sürdürmelidir. çerdeki bu darbecilere
kar Memur-Sen, sivil toplumun olmazsa olmazlarndan olan ‘kesintisiz
demokrasi’
talebini srarla her
platformda dile
getirmekte, hukukun üstünlüüne,
milletin
iradesine, deerlerimize ipotek
koymak, kesintiye
uratmak, tahrip
etmek isteyenlere
kar mücadelesini ortak akl ze-

mininde sürdürmektedir” deerlendirmesinde bulundu.
Memur-Sen ve Eitim-Bir-Sen’in
Türkiye’nin sivil toplum gücünün liderliine kotuunu belirten Gündodu, sözlerini öyle tamamlad:
“Yapmamz gereken, insanla k
tutacana inandmz Konfederasyonumuzun ilkelerini yaayan ve
kavrayan yeniden inac bir topluluu
ortaya çkarmaktr. Bu ilkeler ve deerler sadece ülkemiz insannn deil,
dünyann herhangi bir noktasndaki
herhangi bir insann yaad zulme
tahammülsüzlüü ve direnmeyi gerektirir. Bu direnmedir ki, bizi eli kanl vicdan yoksunu srail’in Gazze’de
kardelerimize yönelik zulmünü tüm
dünyann duyaca ekilde tel’in eden
mitingler düzenlemeye, srail hakknda BM’de suç duyurusunda bulunmaya, ülkemizin saygn yardmlama
kurulularn biraraya getirerek ikinci
bir örnei bulunmayan büyük çapl merhamet ve efkat operasyonlar
düzenlemeye sevk etmitir.”

nsanla k tutacana inandmz
Konfederasyonumuzun ilkelerini yaayan ve kavrayan
yeniden inac bir topluluu ortaya çkarmaktr,
yapmamz gereken. Bu ilkeler ve deerler sadece ülkemiz
insannn deil, dünyann herhangi bir noktasndaki
herhangi bir insann yaad zulme tahammülsüzlüü ve
direnmeyi gerektirir
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LKSAN Bildiiniz Gibi!
239 bin eitim çalann ilgilendiren,
yllarca yanl yönetilen, üyelerinin
emei çarçur edilen, ad yolsuzluklarla anlan, bütün iletmeleri zarar
eden LKSAN’n 6. Dönem 1. Olaan
Genel Kurulu, 21-22 ubat 2009 tarihleri arasnda gözden rak, kamuoyu
ve basndan habersiz bir ekilde
Alanya Ananas Otel’de yapld.
LKSAN konusunda çeitli
aratrmalar olan Genel
Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan
Çakrc, delegelerin, LKSAN
üyelerinin hak ve menfaatlerine
sahip çkacak bir anlayta olmas
adna duyarllk oluturmak için sendikamzn görü ve önerilerini Genel
Kurul’a sunmak üzere toplantya katld.
Kongre, bilinçli veya beceriksizliklerden dolay yasalarn öngördüü çalmalar yaplmadan balad. Mesela
bunun en somut örnei, 2008 faaliyet raporu yasal sürecinde ya da hiç
delegelere ulatrlmam, Sivas delegelerinde olduu gibi, il delegelerinin
seçiminde ana tüzük ve yönetmelikler
ihlal edilmitir.
Bunlarla beraber 2008 faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlar gerçekleri
yanstmaktan uzaktr. LKSAN tarafndan kurulmu De-Ha A ve ubelerinin son üç yllk zarar 1.112.390
TL’dir. LKSAN’n gayrimenkulleri verimli deerlendirilememekte, sürekli
zarar etmektedir.
2003 ylnda 11 milyon TL deer biçilen Ankara Yenikent’teki 250 bin
metrekarelik LKSAN arsas 2004 ylnda 6 milyon TL’ye TOK’ye devredilerek, LKSAN 5 milyon TL zarara
uratlmtr.

Yine stanbul Pendik’teki bir arsann
2.5 milyon TL’lik avukat ücreti, çeitli
suistimallerle yargya tanm, yasal
faiziyle birlikte söz konusu avukatlk
ücreti 20 milyon TL’ye ulamtr.
Beceriksizliklerle LKSAN’n 10 milyonlarca lirasn çarçur edenler,
bu beceriksizliklerinin
faturasn LKSAN üyelerine
çkarmakta,
bran deitiren ve
kurum deiiklii ile
LKSAN’a üyelikleri
sona eren eitim çalanlarnn, 36 aydan
daha az aidat ödedikleri
gerekçesiyle haklar gasp edilmektedir.

na 10 TL ücret ödenmesi de karara
balanmtr. Günde birkaç oturum
düünüldüünde, bu rakam ciddi bir
yekûn oluturacaktr.
Genel Kurul’da LKSAN’a ait irketlerin zarar ettii görülmesine ramen,
yeni irketler kurma yetkisi Yönetim
Kurulu’na verilmitir.
LKSAN’n gidiatna ilikin LSS ortamnda bir memnuniyet anketi yaplmas, LKSAN üyeliinin zorunlu
olmaktan çkarlmas ve Yönetim
Kurulu’na ödenecek maalarn fazla
olup yeniden deerlendirilmesi için
verilen önergeler de malum sendika
üyesi delegelerce reddedilmitir.

Genel Kurul,
Yöneticilere Kyak
Geçmitir
LKSAN’n bu son Genel Kurulu’nda da
öretmenlerin menfaatine olabilecek hiçbir karar alnmam,
buna karn Genel
Kurul’da;
Yönetim
Kurulu
Bakanln
yürüten Bakann maa
brüt asgari ücretin 7
kat, Yönetim Kurulu üyelerinin 5 kat,
Denetleme Kurulu
üyelerinin 3 kat olmas, Türk EitimSen üyesi delegeler
tarafndan önerilmi ve üyemiz olan
delegelerin
kar
oyuna
ramen
kabul
edilmitir.
Ayrca oturum ba-
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LKSAN’n tanr ve tanmaz yaklak
450 milyon TL mal varl bulunmaktadr. Bugün LKSAN’dan üyelerinin
alacaklarnn bedeli yaklak olarak
1.5 milyar TL’dir. Sürekli zarar ettii
düünüldüünde, bu rakamlar, geçen
her günün üyelerin aleyhine ilediini
ortaya koymaktadr.
Tabi bu rakamlar ve yaananlar bir eyi
daha açk seçik göstermitir; öretmenin aleyhine olacak bu düzenlemeleri
destekleyen ‘bir sendika üyesi delegeler’ ve bu kadar eletiriye, uyarya, öretmenlerin aleyhine olacak gelimelere kulak tkayan LKSAN Yönetimi’ne
ve anlayna övgüler düzen ‘bir sendika genel bakan’ vardr.
LKSAN Genel Kurulu’nda yaananlar,
öretmenin yannda duranlarla öretmenin karsnda duranlar, öretmen
olduunu unutup holding patronu
olmaya çalanlar gözler önüne sermitir.
LKSAN’n üstlendii misyonu kaybettiine inanyoruz. Zor artlarda çalan
öretmenlerimizin her ay maalarndan yüzde 2 orannda alnan zorunlu
aidatlar heba edilmektedir. LKSAN,
gelime ve büyümeye açk yönetimden uzaktr. Keyfi yönetilmeye devam
edilmektedir. Bu zihniyet ile kuatc,
cesur ve kararl bir yönetim sergilenmesi beklenemez.

LKSAN, iktisadi gücünü üretimden
deil, ranttan alan bir müesseseye dönütürülmütür. Yaknda emeklilerine
hiçbir ödenek veremeyecek duruma
gelecek ve göreve yeni balayan genç
eitimcilerin de daha büyük zararlar
görmelerine sebep olacaktr. Yllardr zarar batana saplanm, slah
mümkün olmayan, ad ‘verdimse ben
verdim’ diye peke çekilen arsalaryla
anlan LKSAN’n bir an önce feshedilme süreci balatlarak, daha fazla
zarar etmemesi ve üyelerinin madur
edilmemesi salanmaldr.

Bu kurumun feshedilmesini ve üyesi
olan eitim çalanlarn madur etmeden paylarnn tek seferde datlmasn istiyoruz. Bu ödemeler, Sosyal
Yardmlar Yönetmelii’nde emeklilik
yardmnn ödenmesine esas olan hükümler çerçevesinde yaplmaldr.
LKSAN Kongresi’nde yukarda ifade
ettiimiz yanl ve eksikleri dile getirmek için kürsüye çkan Genel Mevzuat
ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan Çakrc’nn, LKSAN’ mafyavari bir
yapya büründüren ne idüü belirsiz
kiileri kongre salonuna alan ve yllardr buray sömüren kiilerce konumas sabote edilerek, gergin bir ortamn
olumasna sebep olunmutur. Ayrca
daha önceki kongrelerde olduu gibi
ayn zihniyet tarafndan eitimciye
yakmayan davranlar sergilenerek,
öretmenlerin imaj kamuoyunda zedelenmeye devam edilmektedir.
Ancak u unutulmamaldr ki, kongrede yolsuzluklarn, beceriksizliklerini
mafyavari yöntemlerle kamuoyundan
gizleyenler bundan sonra atacaklar
her admda, yapacaklar her yanlta
Eitim-Bir-Sen’i enselerinde hissedeceklerdir. Yolsuzluklarn örtmeye,
kabakât badigartlar engel olamayacaktr.
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eni Öretim Programlarnn (YÖP) Uygulanmasnn Deerlendirilmesi
amacyla sitemizde bin 652
öretmenin katlmyla gerçekletirdiimiz ankete göre,
öretmenlerin yüzde 57’si
yeni öretim programnn
eitimde örenmeyi kolaylatrdna inanmaktadr.
Eitim-Bir-Sen Stratejik Aratrmalar Merkezi (EBSAM) tarafndan 18-27 ubat 2009
tarihleri arasnda öretmenlere yönelik yaplan anket çalmas sonucunda, aratrmaya katlanlarn yüzde 47.9’u,
YÖP’ün öretmenler tarafndan ksmen benimsendiini
ve uygulandn düünmektedir.
YÖP’ün eitimde örenmeyi
daha kolaylatrdn düünenlerin oran yüzde 57, YÖP
ile örencilerin daha aktif hale
geldii fikrini paylaanlarn
oran ise yüzde 53.8’dir.
Katlmclarn yüzde 52.7’si,
YÖP’ün örencilerin düünme
ve sorgulama becerilerini gelitirdiini düünmektedir.
YÖP’ün örenci merkezli olduunu savunanlar yüzde
53.2’i gibi bir oran olutururken, yüzde 53.6’lk bir oran ise
YÖP’e uygun olarak etkinlikleri ksmen uygulayabildiklerini
ifade etmektedir. Katlmclarn yüzde 47.6’s, YÖP’ün çok
yönlü bir program olduu görüünde birlemektedir.
Anketin sonuçlar deerlendirildiinde, YÖP’ün öretmenler tarafndan ksmen
benimsendii ve uyguland,
YÖP’e uygun olarak etkinliklerin ksmen uygulanabildii
görülmektedir.

Öretmenler
Yeni Öretim Programnn
Eitimde Örenmeyi
Kolaylatrdn
Düünüyor
Aratrmaya katlan öretmenlerin %53.2’si YÖP’ün örenci merkezli olduunu,
%18.8’i örenci merkezli olmadn, %28’i ise ksmen örenci merkezli olduunu düünmektedir.
YÖP’ün örenci merkezli ve ksmen örenci merkezli olduunu düünenlerin orannn toplam %81.2’dir.

KÕsmen
28,0%
Evet
HayÕr
Evet
53,2%

KÕsmen

HayÕr
18,8%

Aratrmaya katlanlarn %30.2’si, öretmenlerin YÖP’ü benimsediini ve uyguladn, %21.9’u öretmenlerin YÖP’ü benimsemediini ve uygulayamadn ve
%47.9’u ise ksmen benimseyip uyguladn düünmektedir.
Aratrmaya katlanlar, öretmenler tarafndan YÖP’ün benimsenip uygulandn düünenlerin ve ksmen düünenlerin orannn toplam %78.1’dir.
Dier yandan, YÖP’ün öretmenler tarafndan ksmen benimsendiini ve ksmen
uygulandn düünenlerin oran %47.9’la göze çarpmaktadr.
Evet
30,2%
KÕsmen
47,9%

Evet
HayÕr
KÕsmen

HayÕr
21,9%
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Toplumsal Dirili
Kadnlar Eliyle Mümkün Olacaktr

8

Mart Dünya Kadnlar Günü, topllumun yarsn oluturan
l t
k d l
kadnlarn toplumsal yaamda karlatklar güçlükleri gündeme tamann
ve çözüme ilikin çabalar younlatrmann frsat olan bir gündür.
Dünya Kadnlar Günü’nün temelinde
emek mücadelesi vardr. 8 Mart 1857
tarihinde ABD’nin New York kentinde
40 bin dokuma içisi daha iyi çalma
artlar talebiyle bir tekstil fabrikasnda
greve balam ancak polis içilere saldrm ve içileri fabrikaya kilitlemitir.
Olaylar srasnda çkan yangnda içilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamas sonucunda çou
kadn 129 içi can vermitir. 8 Mart,
yangnda ölen kadn içiler ansna
“Dünya Kadnlar Günü” olarak kutlanmaktadr.
Bir mücadeleye kalkmak için, mücadeleyi zaruret haline getiren artlarn bulunmas gerekir. Bat corafyas
Fransz ihtilaline kadar kadnn insan
olup olmadn tartmtr. Kadn bir
met’a olarak gören, insan olarak kabul
etmedii için de en temel insanî haklardan yoksun brakan erkek egemen bâtl
medeniyet karsnda kadnlar, varlklarn ortaya koymak ve emeklerine sayg
mücadelesine girimek zorunda kalmlardr. 8 Mart’ lüzumlu ve anlaml klan, temelinde insani taleplerin ve
emei yüceltmenin bulunuudur.
Medeniyetimiz, insan merkezli bir medeniyettir. Kz çocuklarnn diri diri top-
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raa gömüldüü karanlk bir çada,
k d
ü lt
bi
l k dikkate
dikk t
kadn
yücelten,
birey olarak
alan ve haklarla donatan bir medeniyet olarak yüzyllarca dünyay aydnlatmtr. Medeniyetimizde yüzyllar boyu
kadnlar, erkeklerle birlikte yaamn nimet ve külfetini birlikte omuzlamlar,
toplumsal yaamn içerisinde yer bulmulardr.
Medeniyetimizden kopuumuz ve Bat
medeniyetine kirac oluumuz, ülkemizde de kadnlara bakn deimesine,
kadnn bir met’a olarak görülmesine
ve cinselliinin ön plana çkarlmasna
neden olmutur. Toplumun irazesi
olan kadnlar üzerinden yürütülen dönütürme projesiyle toplumumuz illetli
hale getirilmitir. Bu süreçte toplumsal
yaamda kadnlara, çerçevesini toplumsal dönütürücülerin belirledii bir
biçimde rol verilmitir. Yaratl gayesine ve kadn hususiyetine aykr ekilde
biçilen rolün icaplarn yerine getiren
kadnlar topluma numune olarak sunulmu, yaygn iletiimle nesiller ifsad
edilmitir.
Yaamn skntl dönemlerinde en çok
ezilenler kadnlardr. Ekonomik sarsntlar ilk önce kadnlar etkilemektedir.
Sosyal çalkantlarda analar, yani kadnlar ilk önce alamaktadr. Toplumsal
huzur için kadnlarn eli mutlaka yönetime demelidir. Kadnlarn sorunlarn
en iyi çözecek olanlar yine kadnlardr.
Toplumsal dirili yine kadnlar eliyle
mümkün olacaktr. Aileyi ayakta tutan,

aile birliinin teminat olan ve nesilleri
yetitiren kadnlarn, annelerin medeniyet deerlerimizle kucaklamas ve yaamn skntlarndan arndrlmas, geleceimizin teminat olacaktr. Bugün
ülkemizde kadnlar, eitim ve çalma
hayatnda ayrmcla tabi tutulmaktadr. Kadnlar birikim ve üretimleriyle deil, görünüleriyle deerlendiren
sakat bak, kerameti kendilerinden
menkul bir görünü ve kyafet biçimini
dayatmakta, buna uymayanlar eitim
ve çalma hayatnn dna itmektedir.
Baörtülü kadnlarn baörtüleriyle örenim görmelerini engelleyen, çalma
hayatnda yer alamamalarn douran
zihniyetin, kadnn insan olup olmadn tartan zihniyetten fark yoktur.
Kadnlar kategorize eden anlaytan
bir an önce vazgeçilmeli, kadnlarn
birikimlerini, yeteneklerini, hassasiyetlerini deerlendiren, onlar insan olarak
gören bir anlaya geçilmelidir.
28 ubat sürecinde azan ve baörtülü
kadnlar toplumsal hayattan dlayan
uygulamalar halen devam etmektedir.
Darbe dönemlerinin vicdanlar yaralayan yasaklar derhal kaldrlmal, baörtülü madurelerden özür dilenmeli,
maduriyetleri telafi edilmelidir.

stiklal Mar
Ortak Duygularmz Dillendiren Bir Manifestodur



stiklal Mar, üzerinde yaad
topraklar vatan olarak kabul eden
herkesin ortak duygularn dillendiren bir milli mutabakat metni; çalar
taksim eden, kt’alar yöneten bir milletin varolu mücadelesine girimek
zorunda kaldnda hangi duygularla
kyam ettiini ortaya koyan hisli bir
bildiridir. stiklal Mar, gelecekte türlü
buhranlara tutulduunda milletimizi
ihya edecek kodlar da barndran bir
manifestodur.
Tarihin bir cilvesi olarak türlü süreçlerden sonra bamszl tehlikeye
düen, topraklar düman tarafndan
igal edilen milletimiz, kendi geleceini yine kendisinin ortaya koyaca çabann belirleyecei düüncesiyle milli
mücadeleye giriti. Milletimizi çeitli
yoksunluklara ramen milli mücadelede azimkâr klan “vatan”, “bayrak”,
“ezan”, “ehadet”, “hakk”, “hürriyet”,
“iman” , “mabet” gibi mefhumlard.
stiklalimiz elde edilmeseydi namus
ayaklar altna alnacak, ezan susturulacak, mabetlere dokunulacak, deerler tarumar edilecekti. stiklal Mar,

milletimizin aidiyet unsurlarn belirtmekte, hangi zemin üzerinde yeniden
var olduunu ortaya koymaktadr. Bu
yönüyle bu topraklar üzerinde yaayan
herkesin altna imza atabilecei bir kuatcl tamaktadr.

ancak samimiyeti olarak kabul eden,
“Oku, âyed sana bir hisli yürek lazmsa” diyerek hissettiklerini söylediini
belirten Mehmet Akif Ersoy, gençliimize örnek olabilecek abidevî bir ahsiyettir.

stiklal Mar’na ne kadar yüzeysel
yaklalyorsa, milletten o kadar uzaklalyor; ne kadar derinliine iniliyor,
sahipleniliyorsa, milletle o denli kucaklalyor demektir.

Mehmet Akif Ersoy’un vefat yldönümlerinde ülke genelinde yüzlerce anma
program düzenleyen, her 12 Mart’ta
stiklal Marmzn ortaya koyduu
manay heyecanla yeniden kuanan,
Safahat okumalaryla Akif’i anlama
gayreti içerisinde olan Eitim-Bir-Sen
tekilatlar 12 Mart’n stiklal Mar
Günü olarak kabul edilmesi için büyük
gayret göstermi ve sonuçtan en büyük memnuniyeti duymutur.

Tarihimize ballk ve tarihimizi yapan kii ve kurumlara saygnn bir
ifadesi olarak 4 Mays 2007 tarihinde TBMM’ce 12 Mart günü, “stiklal
Mar’nn Kabul Edildii Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” olarak
kabul edilmitir. stiklal Mar’n 12
Mart 1921 tarihinde milli mar olarak
kabul eden, okunmasn ayakta dinleyerek, ayakta alklayan Birinci Meclis
nasl tarihe geçtiyse, 12 Mart’ stiklal
Mar olarak kabul eden 22. Dönem
TBMM de tarihe geçmitir.
stiklal Mar, airinden bamsz bir
metin deildir. iirlerinin hünerini

stiklal Mar’nn yazld me’um
günlerin milletimizin bana bir daha
gelmemesi için bu mar yeniden,
anlayarak okumak; milletimizin içine
fitne sokmak isteyenlere kar “man
dolu gösüm”üzle durmak, Bat’nn
deerlerini milletimize çada yaam
standard olarak dayatanlara “Hakkdr
hakka tapan milletimin istiklal” diye
haykrmak gerekmektedir.

anl Bir Destandr Çanakkale

T

arihimizin anl sayfalarndan biri
olan Çanakkale Zaferi’nin 94. yldönümünü kutluyoruz. Birinci Dünya
Sava’nn en stratejik kararlarndan biri
olan Çanakkale üzerinden stanbul’a
ulaarak Osmanl Devleti’ne son verme
düüncesi, milletimizin anl direniiyle
boazn serin sularna gömülmütür.
Tarihe altn harflerle parlak sayfalar yazan
milletimiz, Çanakkale’de ortaya koyduu
mücadeleyle bugünümüzü de salamtr. Çanakkale’de ortaya çkan ruh, Milli
Mücadele’nin  olmutur. Birinci Dünya Sava’nn sonuçlarndan olmak üzere
igale urayan vatanmz, Çanakkale’de
yazlan destann verdii güven ve müca-

dele azmiyle kurtarlmtr.
Çanakkale Zaferi, milletimizi ihya edecek,
kenetlendirecek, baarya ulatracak kodlar bünyesinde barndrr. Çanakkale’de
Türk’ü, Kürd’ü, Laz’, Çerkez’iyle milletimiz bir bütün olarak mücadele vermitir.
Vatan söz konusu olduunda aidiyetlerin hiçbir önemi olmadnn en güzel
örneidir. Din, vatan, namus tehlikeye
girdiinde cann, maln hiç düünmeden
verilebileceinin göstergesidir.
Çanakkale Zaferi ehitlik, gazilik gibi
Allah katnda pahas olan mertebelerin
dünya mertebelerinden üstün olduuna inanan insanlar tarafndan kazanlmtr. Çanakkale’de insanmzn akllara

durgunluk veren bir mücadele ortaya
koymasn salayan; din sevgisidir, vatan sevgisidir, Allah sevgisidir, ksacas iç
dünyann zenginliidir.
anl bir destandr, Çanakkale. Milletimizin canevine saldrldnda nasl bir
arslana dönütüünün destandr. Çanakkale, direnecek hiçbir gücü kalmad
sanlan milletimizin ‘iman dolu gösü’yle
ina ettii settir.
Milletçe Çanakkale ruhunu kavramaya,
kuanmaya muhtacz. Bu ruh, birlik ve
beraberliimizin, huzurumuzun teminatdr.
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Hukuk
Köesi

-Sözlemeli öretmen olarak çalmaktaym. Evli ve iki çocuk babasym. E ve çocuklar için aile
yardm ödenei alabilir miyim?
-Sözlemeli Personel Çaltrlmasna
likin Esaslarn 3. maddesinde, “Sözleme ile çaltrlacak personele, sözleme
ücreti dnda herhangi bir ad altnda
ödeme yaplamaz ve sözlemelere bu
yolda hüküm konulamaz” denilmektedir. Söz konusu esaslar uyarnca, 657
Sayl Kanun’un 4. maddesinin b bendine göre istihdam edilen sözlemeli personelin e ve çocuklar için aile yardm
ödenei ödenmez.
-23/01/2009 tarihinde Millî Eitim Bakanl Yönetici ve Öretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Kararnda deiiklik
yapld. Milli Eitim Müdürlüünde geçici görevlendirilmem
yapld. Geçici görevlendirme
olarak çaltmdan dolay izinli
ve raporlu olduum günlerde ek
ders ücreti alabilir miyim?
-Millî Eitim Bakanl Yönetici ve Öretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Kararnn 25. maddesinin 3.
fkrasnda, “10, 14 ve ek 1. maddeleri
ile 16. maddesinin ikinci fkras uyarnca ödenen ek ders ücretleri, yarm günlük izinler hariç, her ne ekilde olursa
olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez. Ancak, fiilen yaplmayan
ders karl ek ders ücret ödemeleri
nedeniyle 375 Sayl Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 3. maddesi uyarnca
Eğitim-Bir-Sen Nisan
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yaplmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu fkra hükmü uygulanmaz” denilmektedir. Düzenlemeden
anlalaca üzere, görevlendirme yönetici ve öretmenler için herhangi bir
düzenleme söz konusu olmayp, ancak
ek ödeme almayan, ek ders ücreti alan
eitim çalanlar izinli ve raporlu olduklar günlerde ek ders ücreti alabilirler.
-Bran öretmeniyim. Austos
2008 atama ve yer deitirme
döneminde il içi yer deiiklii
ile il merkezine atandm. Atama
ilemim gerçekletikten sonra
Eylül aynda atandm okulun
normu dütü. u an norm fazlasym. Yaryl atama döneminde
merkezi bir okulda branmda
açk olutu. Milli Eitim Müdürlüüne bu okula atanmak için
talepte bulunabilir miyim?
-Millî Eitim Bakanl Öretmenlerinin Atama ve Yer Deitirme
Yönetmelii’nde ihtiyaç fazlas öretmenlerin yer deitirmeleri balkl 35.
maddenin 5. bendinde, “htiyaç fazlas
öretmenlerden istekli olanlar, alanlarnda ihtiyaç bulunmas hâlinde öncelikle il içinde, ihtiyaç bulunmamas
hâlinde ise il dnda alanlarnda ihtiyaç
duyulan eitim kurumlarna tercihleri
de dikkate alnmak suretiyle atanabilirler”, yine ayn maddenin 6. bendinde,
“Bu hüküm kapsamnda yaplacak yer
deitirmeler, bu yönetmelikte belirtilen yer deitirme dönemi ile snrl deildir” denilmektedir.

Bu düzenlemeden de anlalaca gibi,
norm fazlas olan öretmenlerin yer deitirmeleri için iki yl ayn okulda çalma art aranmamaktadr. Bu gerekçeyle norm fazlas öretmenlerin istekleri
dikkate alnarak, ihtiyaç olan okullara
atanmalar konusunda ilem tesis edilebilir.
-1998 ylnda kalknmada 1’inci
derecede öncelikli yöre olan
Batman’a Sosyal Bilgiler öretmeni olarak atandm. 2004
ylnda ise istee bal yer deiiklii talebinde bulunarak,
yine kalknmada 1’inci derecede
öncelikli yöre olan Diyarbakr’a
tayinim çkt. 5 yla yakn bir süredir Diyarbakr’da çalyorum.
Ancak daha önce Batman ilinde
çalrken, 2 ylda ayrca bir kademe daha alyorken, Diyarbakr iline atandktan sonra 2 ylda 1 kademe daha alamyorum.
Daha açkças 2 ylda 1 derece
alamyor, ancak 2 kademe alabiliyorum. Bu uygulama doru
mudur?
-657
Sayl
Devlet
Memurlar
Kanunu’nun deiik 64. maddesinin
son fkras, “Ancak, 72. madde gereince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet memurlarndan kalknmada
1’inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil)
bu yörelerde fiilen çalmak suretiyle
baarl geçirilen her iki yln karlnda

aylk derecelerinin yükseltilmesi de dikkate alnmak üzere, ayrca bir kademe
ilerlemesi daha verilir. Yllk izinde geçirilen süreler fiilen çallm saylr. ki
yldan az süreler dikkate alnmaz” eklinde düzenlenmitir. Yine ayn maddenin uygulama teblii olan 150 Seri
No’lu Devlet Memurlar Kanunu Genel
Tebliinde, “Atama ve yer deitirme
yönetmeliine göre zorunlu atamaya tabi ve kalknmada 1’inci derecede
öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum
ve Artvin illeri dâhil) birini herhangi bir
nedenle (e durumu, istek v.b.) tercih
eden personel, kurumunca hizmet ihtiyac nedeniyle tercihi uygun görülerek
atama yaplmas halinde anlan madde hükmünden yararlandrlacaktr.
Kalknmada 1’inci derecede öncelikli
yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin
illeri dâhil) birini herhangi bir nedenle
tercih eden, kurumunca hizmet ihtiyac
dikkate alnarak atamas yaplan personel kendi kurumunun atama ve yer
deitirme yönetmelii uyarnca zorunlu atamaya tabi olmamas halinde ise
anlan madde hükmünden yararlandrlmayacaktr” denilmektedir. 150 Seri
No’lu Devlet Memurlar Kanunu Genel
Teblii’nden de anlalaca üzere, zorunlu bölge hizmetini tamamlamak
üzere Diyarbakr’a atanmadnz için 2
yla ayrca bir kademe verilmez. darenin uygulamas yasal düzenleme dorultusunda yaplmtr.
-Öretmenlerin kariyer basamaklarnda yükselmesine ilikin
Anayasa Mahkemesi karar ne
anlama geliyor?
-30/6/2004 günlü, 5204 Sayl Millî
Eitim Temel Kanunu ve Devlet Memurlar Kanununda Deiiklik Yaplmasna likin
Kanun’un 1 ve 2. maddelerinin Anayasa’nn 2, 10,
11, 90 ve 128. maddelerine aykrl iddiasyla iptali
ve yürürlüünün durdurulmas istemiyle Anayasa
Mahkemesi’nde
açlm
olan davada, Anayasa
Mahkemesi’nin 21/5/2008
Tarih, 2004/83 Esas ve
2008/107 Sayl Karar, 18
Mart 2009 tarih ve 27173
Sayl Resmi Gazete’de yaymlanm olup, bu karar
1 yl sonra yürürlüe girecektir.

Uzman öretmenlik ve baöretmenlik
ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararn
öyle deerlendirmek mümkündür:
Anayasa Mahkemesi’nin karar ileriye
dönük hüküm ifade edeceinden, mevcut uzman öretmenleri ve baöretmenleri hiçbir ekilde etkilemeyecektir.
Kariyer basamaklarnda yükselmedeki
deerlendirme puannn yüzde 20’lik
eitim ksm içerisinde yer alan hizmetiçi eitime katlmada öretmenin iradesinin belirleyici olmad, bu durumun
hizmetiçi eitim almak üzere görevlendirilmi öretmenlerin, bu kapsama
alnmayanlara göre kariyer basamaklarndaki deerlendirmede öne geçmelerine ve ayn hukuksal konuma sahip
öretmenler arasnda eitsizlie yol
açaca, hizmetiçi eitime katlacaklarn saptanmasnda bu eitsizlii giderici
objektif kriterlerin yasada yer almamas
nedeniyle kuraldaki “hizmetiçi eitim”
ibaresini Anayasa’nn 10. maddesine,
Yasayla düzenlemenin, konunun tüm
ayrntlarnn yasayla belirlenmesini
deil, temel ilkelerin, ölçü ve snrlarn
yasada gösterilip uzmanlk ve teknik
konulara yönelik ayrntlarn düzenlenmesinin yürütme organna braklmasn ifade ettii, yasada yönetmelikle
düzenlenecek konularn çerçevesinin,
Anayasa yargs balamnda denetime
olanak verecek biçimde düzenlenmi
olmasnn gerektii, “snava katlacaklarda aranacak en az çalma süresi”,
“alannda ya da eitim bilimleri alannda tezli yüksek lisans veya doktora
örenimini tamamlam olanlardan

uzman öretmenlik veya baöretmenlik için aranacak kdem”, “branlar temelindeki uzman öretmenlik ve
baöretmenlik saylar” ve “ile dier
hususlar” ibarelerinin belirlenmesinde
belirtilen çerçeveye yer verilmedii, bu
ibarelerin Anayasa’nn 2 ve 7. maddelerine,
Kariyer basamaklarnda yükselme koullarnn tümünü salasa bile, yüzde
20 ve yüzde 10’luk snrlama nedeniyle
bütün öretmenlerin yükselme olanana sahip olamayacaklar, Bakanlar
Kurulu’na tannan bu oranlar bir katna kadar yükseltme yetkisinin kullanlmasnda da ayn sonuçla karlalabilecei, anlan oranlar dolduunda
geride kalan öretmenlerin, boalma
olana kadar yüzde 100 baar elde etseler bile, uzman ve/veya baöretmen
hakkn elde edemeyecekleri, Bu durumun ise ylmalara, tkanmalara ve çalma hayatnda olumsuzluklara neden
olabilecei, öngörülen kontenjanlardaki yüzdelere giren son kiilerle ayn
deerlendirme puanna sahip olanlarn
“kontenjan” dnda kalmalar halinin
hukuk devleti ve eitlik ilkeleriyle badamad gerekçesiyle Anayasa’nn 2
ve 10. maddelerine aykr bulmutur.
Uzman öretmen olabilmek için gerekli artlar haiz olup, snav kazand
halde; uzman öretmen olamayan çok
sayda madur eitim çalann olduu gözönüne alndnda, Anayasa
Mahkemesi’nin bu konudaki gerekçeli
kararn açklamas ve iptal hükümlerinin, kararn 18/03/2009 tarihinde
Resmî Gazete’de yaymlanmasndan
balayarak bir yl sonra yürürlüe girmesine karar
vermesi nedeniyle, uzman
öretmenlik snavn kazand halde, kontenjan dnda kalan says on binleri bulan öretmenlere biran evvel
uzman öretmenlik unvan
verilmelidir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi, bir yl içinde
Anayasa Mahkemesi karar
dorultusunda yasal düzenleme yapmal ve Milli Eitim
Bakanl da bu dorultuda
maduriyetleri gidermeye
yönelik olarak acilen bir çalma balatmaldr.
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Eitim Çalan
Meclis’e Tadk

E

itim çalanlarnn özlük, sosyal ve ekonomik haklarna ilikin baz konularda yaadklar
sorunlar, TBMM Milli Eitim Komisyonu Bakan Mehmet Salam’a bir
rapor halinde sunduk.
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz
Esat Tekta ile Genel Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan
Çakrc, Mehmet Salam’ makamnda ziyaret ederek, eitim çalanlarnn acilen çözülmesi gereken sorunlarn görütü.
Milli Eitim Komisyonu Bakan Mehmet Salam’a sunduumuz raporda,
yasal düzenleme yaplmas gereken
sorunlar ve bunlarn çözümüne ilikin
önerilerimiz öyle:
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Eitim Kurumlarna Yönetici
Atama
Milli Eitim Bakanl, yürürlüe koyduu yönetici atama yönetmelii ile
eitim kurumlarna yönetici (okul müdürü ve müdür yardmcs) atamaktadr. 2004, 2006 ve 2007 yllarnda
yürürlüe konulan yönetici atama yönetmelikleri Dantay kararlaryla iptal
edilmitir. Bu kararlarla son be ylda
yönetmelikler iptal edildii gibi asaleten yaplan atamalar da ayn akbete
uramtr. Yarg kararlarndan dolay
okullar yönetilemez hale gelmitir.
Söz konusu Dantay kararlarndan sonra Milli Eitim Bakanl
24.04.2008 tarihinde Eitim Kurumlar Yönetici Atama Yönetmelii yaynlam, ancak Dantay, Yönetmeliin Ek-2 Deerlendirme Formu’nun
yürürlüünü durdurmutu. Milli Ei-

tim Bakanl da 15.10.2008 tarihinde Ek-2 Yönetici Atama Deerlendirme Formu’nda deiiklik yaparak,
ardndan 30.10.2008 tarihinde uygulama genelgesi yaynlamt. Yönetici Atama Yönetmelii ve Uygulama
Genelgesi bu haliyle yönetici adaylarnn beklentilerine cevap vermekten;
kariyer, liyakat ve adalet ölçütlerinden
uzak olup, yönetmeliin son haline
de Dantay’da iptal davas açlmtr.
Bu sebeple eitim camiasnda daha
fazla maduriyetin olumamas için
adalet, kariyer ve liyakati esas alan yasal bir düzenleme yaplmasna ihtiyaç
duyulmaktadr.
Maduriyetlerin önüne geçebilmek
için, 3797 Sayl Millî Eitim Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda
Kanunun 56. maddesinde;
“Eitim kurumlar yöneticilik görevle-

rine Bakanlkça düzenlenen snav sonuçlar esas alnarak atama yaplr.
Okul müdür yardmclar, snav puan
üstünlüüne göre atanr.
Okul müdürü ve müdür bayardmclar, fiilen okul müdür yardmcl
görevi yapanlar arasndan seçme snavnda alnan puan ile yönetmelikte
belirlenen deerlendirme formundaki
puann toplam esas alnarak atanr.
Snav ylda bir defa yaplr. Snavlarn
geçerlik süresi iki yldr.
Eitim kurumlar yöneticiliine ilikin
usul ve esaslar ile dier hususlar Millî
Eitim Bakanlnca çkarlacak yönetmelikle düzenlenir” eklinde bir deiiklik yaplmaldr.
Ek Ödeme
Milli Eitim Bakanl’na bal birimlerde çalan personelden bazlarna
ek ödeme yaplmaktadr. Ancak; Uzman, Talim ve Terbiye Kurulu Uzman,
Milli Savunma Uzman, Raportör, ef
ve Sosyal Çalmac kadrolarnda çalan personele ek ödeme verilmemektedir. ‘Eit ie eit ücret’ ilkesi gerei
ek ödeme almayan personelin de ek
ödemeden yararlanmas için gerekli
düzenleme yaplmaldr.
Sözlemeli Öretmen
Uygulamas
Devlet Memurlar Kanunu’nun 4/B
maddesi kapsamnda öretmen atamas yaplmaktadr. Bu uygulama,
eitim-öretim hizmetlerinin salkl
yürütülmesi açsndan skntlar getirmektedir. Ayn kurum içinde ayn
eitimi görmü ve ayn hizmeti veren
öretmenlerin özlük, sosyal ve ekonomik haklarnda farkllk olmas, eitim kurumlar içerisinde i huzuru ve
bar açsndan ciddi olumsuzluklara
sebep olmaktadr. Bu sebeple sözlemeli öretmen uygulamasndan
vazgeçilerek, mevcut sözlemeli öretmenlerin kadroya geçirilmesi için
yasal düzenleme yaplmaldr.

4/C Statüsünde Geçici Personel
657
Sayl
Devlet
Memurlar
Kanunu’nun 4/C maddesine göre geçici personel çaltrlmaktadr. Bu statüde çaltrlan personel, her yl iki ay
iten çkarlmaktadr. Hizmet sözlemesinin feshinde, ihbar, kdem ve sair
adlar altnda herhangi bir tazminat
ödenmemektedir. En son 1 Ocak’ta
iten çkarlm, 20 Ocak’ta ie alnm
olanlara 19 günlük arada herhangi
bir ödeme yaplmamtr. Bu sebeple
hem geçici personel madur olmu
hem de görev yaptklar kurumlarn ii
aksamtr.
Aylklar memur ve sözlemelilerden
daha düüktür. stihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alnmak suretiyle brüt aylk ücretler
ödenmektedir. Bu ücretler, aylk tahsil durumuna göre 600 TL ile 900 TL
arasndadr. Günün artlar dikkate
alndnda bu aylk gelirle geçinebilmenin zorluu ortadadr. 4/C statüsündeki geçici personelin aylklar,
yaptklar ie uygun deildir.
Kendilerine verilen görevleri, çalma
saatlerine bal kalmakszn sonuçlandrmak zorundadrlar. Bu çalma
karlnda kendilerine herhangi bir
ek ücret ödenmemektedir.
Çaltklar her ay için azami 1 gün ücretli izin verilmekte olup, bunu amas
halinde aan ksm için ücret ödenmemektedir. Yl içinde tabip raporu ile
kantlanan hastalklar için çaltklar
her 4 ay için iki günü geçmemek üzere ücretli hastalk izni verilebilmekte,
rapor süresinin iki günü geçmesi halinde alan ksm için ücret ödenmemektedir.
4/C kapsamnda çalanlar, kamuda
süreklilik arz eden ve memurlar eliyle
yürütülmesi gereken görevleri icra etmektedir. 4/C statüsündeki geçici personelin, 657 Sayl Devlet Memurlar
Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli
yasal düzenlemelerin yaplp, kadroya
geçirilerek, devlet memurlaryla ayn
haklara sahip olmalar salanmaldr.

LKSAN’a likin Kanunda
Deiiklik Yaplarak
Zorunlu Üyelik Uygulamas
Kaldrlmaldr
lkokul Öretmenleri Salk ve Sosyal
Yardm Sand, 4357 Sayl Kanunun
11. maddesi uyarnca kurulmutur.
Madde metninde, “Hükmi ahsiyeti
haiz ve Maarif Vekâleti’ne bal olmak
üzere (lkokul Öretmenleri Salk ve
çtimai Yardm Sand) ad ile bir sandk kurulur. Maarif Vekâleti bütçesinden maa alan ilkokul öretmenleri,
ilkokul yardmc ve stajyer öretmenleri, yetitirme yurtlar öretmenleri,
arzal çocuklara ilk tahsillerini veren
müesseselerin öretmenleri, maarif
müdürleri, ilköretim müfetti ve denetmenleri, uygulama okulu öretmenleri, ilköretim Umum Müdürlüü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli
memurlar ile Sandk ilerinde çalan
memurlar Sanda azadrlar” hükmü
yer almaktadr. 4357 Sayl Kanun’un
11. maddesinde saylan görevlere
atanan kiiler, isteklerine baklmakszn zorunlu olarak Sanda üye yaplmaktadrlar. Hukuk devleti ilkesi gereince herkes diledii ekilde vakf,
dernek ya da yardm sandna üye
olabilir ve aidat ödeyebilir. Fakat hiç
kimse rzas olmadan zorla bir sanda üye olamaz, maandan kesinti
yaplamaz. Bu durum, hukuk devletinin vatandalarna sunmu olduu
bir teminattr. lkokul Öretmenleri
Salk ve Sosyal Yardm Sand’na
üye olma ve üyelikten ayrlma hususlar objektif ve kesin hukuk kurallar
altnda düzenlenmelidir. Bu nedenle
de; 4357 Sayl Kanun’un 11. maddesinde, “Hükmi ahsiyeti haiz ve
Maarif Vekâletine bal olmak üzere
(lkokul Öretmenleri Salk ve çtimai Yardm Sand) ad ile bir sandk
kurulur. Maarif vekâleti bütçesinden
maa alan ilkokul öretmenleri, …
sandk ilerinde çalan memurlardan
istekli olanlar sanda aza olabilirler
ve sandktan ayrlmak isteyen üyelerden kesintileri” eklinde deiiklik yaplarak, zorunlu üyelie son verilmeli,
üyelikten ayrlmak isteyenlerin hak
kaybna mahal brakmayacak ekilde
düzenleme yaplmaldr.
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Parasz Yatl ve Bursluluk Snav
e-Bavuru Klavuzu’nun ptali
çin Dantay’da Dava Açtk
2009 Parasz Yatllk ve Bursluluk
Snav (PYBS) e-Bavuru Klavuzu’na
göre, snava bavuru için aranan
artlardan biri “maddi imkânlardan
yoksun bulunmak”tr.
Klavuzun 2. Bavuru artlar bölümünün (f) bendinde, “Ailenin
yllk gelir toplamndan fert bana
düen net miktarn 2009 Mali Yl
için tespit edilen 4353 TL’yi geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde
ailenin 2008 ylnda elde ettii tüm
gelirleri esas alnacaktr. Maddi imkanlardan yoksun olduunu belirten (EK-1) örenci ailesinin maddi
durumunu gösterir beyannamede
öngörülen ve bu beyana esas olan
gelirin; velinin ei çalyorsa eiyle beraber ailenin bütün yllk gelir
durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kii,
kurum ve kurululardan alnacak
2008 ylna ait 12 aylk toplam gelirini gösteren belge, aile nüfus kayt
örnei, velinin ve çalyorsa einin
bakmakla yükümlü olduu ahslarla ilgili mahkeme kararnn tasdikli
örneini de eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.”
(g) bendinde, “Kontenjandan faydalanarak snava giren örencilerden; anne veya babas Milli Eitim
Bakanl’na bal resmi okullarda
öretmen olarak görev yapan, ölen
veya emekli olanlardan, ilgili makamdan (l/lçe Milli Eitim Müdürlüü) alnacak durumlarn gösterir
belge ile EK-1’deki ailesinin maddi
durumunu gösterir beyanname istenir” ifadeleri yer almaktadr.
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Klavuzun ve EK-1 Örenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren
Beyanname’nin
incelenmesinde,
“Ailenin yllk gelir toplamndan fert
bana düen net miktarn 2009
Mali Yl için tespit edilen 4353
TL’yi geçmemesi” eklindeki ibare,
Milli Eitim Bakanl’na bal resmi
okullarda öretmen olarak görev
yapan, ölen veya emekli olanlarn
çocuklarnn Parasz Yatllk ve Bursluluk Snav’na bavurmasna engel
oluturmaktadr. Ailenin yllk gelir
toplamndan fert bana düen net
miktarn 4353 TL olmas demek, iki
çocuklu bir memurun çocuunun
PYBS’ye girememesi demektir.
2008’de parasz yatl ve bursluluk
snavna bavurabilmek için ailenin
yllk gelirinin 5400 TL’yi geçmemesi gerekmekteyken, 2009 parasz
yatl ve bursluluk snavna bavurabilmek için ailenin yllk gelirinin
4353 TL’ye indirilmesi, birçok memur çocuunun söz konusu snava
bavurmasn engellemektedir.
Bu düzenleme, 2684 Sayl lköretim ve Ortaöretimde Parasz Yatl veya Burslu Örenci Okutma ve
Bunlara Yaplacak Sosyal Yardmlara likin Kanuna göre verilen hakkn kullanlmasnn engellenmesi
anlamna gelmektedir.
Bakanla bal resmi okullarda öretmen olarak görev yapan, ölen
veya emekli olanlarn çocuklarnn
aleyhindeki bu olumsuzluun giderilmesi hususunda Milli Eitim
Bakanl’na yaz yazdk. Yazmza

olumlu cevap verilmeyince konuyu
yargya tadk.
2008’de parasz yatl ve bursluluk
snavna bavurabilmek için, ailenin
yllk gelirinin 5400 TL’yi geçmemesi gerekmekteyken, 2009 parasz
yatl ve bursluluk snavna bavurabilmek için ailenin yllk gelirinin
4353 TL’ye indirilmesi, birçok memur çocuunun söz konusu snava
bavurmasn engellemitir.
Eitimciler Birlii Sendikas olarak
konuyu yargya tayarak, 2009
Parasz Yatllk ve Bursluluk Snav (PYBS) e-Bavuru Klavuzu’nun
Bavuru artlar Bölümü’nün (f)
bendindeki, “Ailenin yllk gelir toplamndan fert bana düen net
miktarn 2009 Mali Yl için tespit
edilen 4353 TL’yi (dört bin üç yüz
elli üç TL) geçmemesi gerekir” ibaresi ile,
lköretim ve Ortaöretim Kurumlarnda Parasz Yatllk, Burs ve Sosyal
Yardmlar Yönetmelii’nin hukuka
aykr 5/d maddesinin, “Ailenin bir
önceki mali yla ait yllk gelir toplamndan fert bana düen net miktarn, içinde bulunulan mali yln
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun
(M) iaretli cetvelinde belirtilen Milli
Eitim Bakanl okul pansiyon ücretinden en aznn üç katn geçmemek kaydyla maddi imkânlardan
yoksun bulunmak” hükmünün iptali için Dantay’da dava açtk.

A

yn Mahkeme,
yn Konu,

Farkl Karar
D

ava konular ve dilekçeleri ayn,
davaclarn vekili ayn, daval kurum ayn, davalar ayn günde ve
ayn idare mahkemesinde açld. Daval
kurumun savunmalar ayn, davaclarn
delilleri ve talepleri ayn, ancak kararlar
farkl.
Biri Görevine ade Edildi
Müdür yardmclna yeniden atanmalar talebiyle iki üyemiz adna açtmz
davada Kastamonu dare Mahkemesi,
ayn konuda iki ayr karara imza att.
Mahkeme, bir kararnda, “Müdür yardmcl için müracaat eden adaylar
arasnda Eitim Kurumlar Yöneticilerinin Yer Deitirme Formu’nun yürütmesi durdurulan takdir puan çkarldktan sonra yeniden yaplacak puanlama
sonucuna göre davacnn tercihte bulunduu eitim kurumu yöneticiliine
atanp atanamayacana karar verilmesi
gerekirken, bu durum dikkate alnmakszn daval idarece dorudan doruya
mahkeme kararlarnn uygulanmas
gerekçe gösterilmek suretiyle davacnn
eski görev yerine iadesi yolundaki dava
konusu ilemde hukuka uyarlk bulunmad sonucuna varlmtr” diyerek,
dava konusu ilemi iptal etti.

Re’sen Alan
Deiiklii
lemine
ptal Karar!

Dierinin Davas
Reddedildi
Ayn mahkeme, ayn gerekçelerle ve ayn konuda açlan bir
baka davada ise, “darenin
kendiliinden harekete geçmeden ilgililerin bavurusu üzerine
yapm olduu ilemler, kendi
takdir yetkisi içerisinde olup,
idarenin yarg yoluyla belli bir
eylem ve ilemde bulunmaya
zorlanmasna hukuken olanak
bulunmadndan, davacnn
daha önceki görevi olan Müdür
Yardmcl’na yeniden atanma
isteiyle yapm olduu bavurunun, ildeki bo kadrolarn tespit edilerek ilan ve bu kadrolara yaplacak bavurularn alnmasndan
sonra söz konusu kadroya yeniden
atama yaplaca gerekçesiyle reddedilmesine ilikin dava konusu ilemde
hukuka aykrlk bulunmamaktadr” gerekçesiyle davann reddine karar verdi.
Yargnn Görevi Hukuku Tesis
Etmektir

mahkemenin iki farkl karar vermesi
yarg adna olumlu bir snav olmamtr. Yargnn temel görevi, hukuku
ve güveni tesis etmektir. Adli ve idari
yargnn verdii kararlar yargya olan
güveni maalesef sarsmtr. Bu sebeple yargçlar karar verirken, daha dikkati
olmaldr. Yargya güven, devlete güvendir. Vatandan yargya güveni kalmazsa, toplumda kaos yaanr.

Dava konular ayn olmasna ramen

M

illi Eitim Bakanl’nn
yapt re’sen alan deiiklii ilemi sebebiyle bulunduu okulda norm fazlas öretmen
konumuna düen davacnn alan deiiklii talebine ilikin bavurusunu,
daval idarenin reddetmesi üzerine
açtmz davada; mahkeme, önce
yürütmeyi durdurma karar verdi,
daha sonra ise; davay esastan karara balayarak, dava konusu ilemi
iptal etti.

Rize dare Mahkemesi’nin kararnda
u ifadelere yer verildi:
“Davacnn kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle bavuru süresini
geçirdikten sonra yapt alan deiiklii talebinin deerlendirilerek,
bir ilemin tesis edilmesi gerekirken,
bavuru süresini geçirdii gerekçesiyle talebinin deerlendirilmemesi
ileminde hukuka uyarlk görülmemitir.”
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Tedavi Yolluklar Sorunu Çözülecek

G

enel Sekreterimiz Halil Etyemez
ile Genel Mevzuat ve Toplu
Görüme Sekreterimiz Ramazan Çakrc, eitim çalanlarnn geçici
görev ve tedavi yolluklarnn ödenmemesi dolaysyla yaanan skntlar Milli
Eitim Bakanl Müstear Muammer
Yaar Özgül’e ileterek, oluan maduriyetin giderilmesini istedi.
Müstear Muammer Yaar Özgül, görümede dile getirilen ve uzun süredir
ödenmeyen geçici görev ve tedavi yolluklar sorununu çözeceini söyledi.

Üyelerimizden gelen youn ikâyetler
üzerine Genel Merkezimiz konuyu
aratrarak, tespit ettii skntlar daha
önce de ilgililere sunmutu.
Yaplan aratrma sonucunda Milli Eitim Bakanl’na bal birimlerde;
Eitim çalanlarndan geçici bir vazife
ile görevlendirilenlerin Mart 2008 tarihinden beri harcrahlarnn ödenmedii,
Eitim çalanlar veya birinci derece

yaknlarnn hastalanmalar durumunda sevk zincirine uyarak bulunduklar
yerleim yerleri dndaki daha donanml hastanelerde tedavi gördükleri
ve tedavilerinden sonra bir yldan fazla
süre geçmesine ramen yasal haklar
olan tedavi yolluklarn alamadklar,
Çalan memur veya yaknlar ar hasta olup tedavi yolluu alamadklarndan kontrollerini yapamadklar, tedavi
giderlerini karlamak için kredi kart
kullandklar, kredi kart borcunu ödeyemedikleri içinde biriken borçlardan
dolay hacizli durumuna dütükleri belirlenmiti.
llerde muhasebe müdürlükleri, ödenek olmad gerekçesi ile tedavi ve
geçici görev yolluklarn ödemelerinin
mümkün olmadn beyan ediyorlar.
Harcrah Kanunu’nun 4. maddesinde
kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere harcrah verilecei, 5.
maddesinde ise geçici görev yolluu
unsurlar, Devlet Memurlarnn Tedavi
Yardm ve Cenaze Giderleri Yönetme-

liinin 3. maddesinde tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar, 26.
maddesinde ise hasta memurun tedavi için bulunduu yerden baka yere
gönderilmesi ha¬linde hangi durumlarda tedavi yolluunun ödenecei,
Memurlar için Tedavi Yardmna likin
Uygulama Tebliinin (sra no:6) 2.5.
yol masraf ve gündelikler ile 2.6. elik
etme zorunluluu balkl bölümlerinde kimlere nasl tedavi yolluu ödenecei belirtilmitir.
Bunca zaman geçmesine ramen eitim çalanlarnn hakk olan geçici görev ve tedavi yolluklar hala ödenmemitir.
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez ile
Genel Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan Çakrc, Müstear
Muammer Yaar Özgül ile yaptklar
görümede, söz konusu skntlarn giderilmesi yönündeki talebimizi bir defa
daha yinelediler. Özgül ise, bu konuda
gerekeni yapacan ifade etti.

Yardmc Hizmetler Snf Çalan
zin Kullanma Hakkna Sahiptir

M

illi Eitim Bakanl Tara Tekilat’na bal birimlerde yardmc hizmetler snfnda çalan üyelerimizden, mesai fazlas görevlendirmeler yapld,
hafta içi 06:00-18:00 saatleri arasnda çaltrldklar, bunun karlnda mesai d fazla ücret ödenmedii gibi izin
de verilmediine dair gelen birçok ikâyet üzerine; yardmc
hizmetler snf çalanlarna yasal düzenlemeler dorultusunda belirlenen çalma sürelerine dikkat edilmesi, fazla
çalma sürelerine karlk olarak ücret ya da izin verilmesi
için Bakanla yazl talepte bulunmutuk.
Bakanlk, 27/01/2009 tarih ve 10404 Sayl yazsyla talebimize cevap vermitir. Bakanlk yazsnda, “Yardmc hizmetler snfnda yer alan personelden, günlük çalma saatleri
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dnda da görev yapanlarn fazla çalmalarnn her 8 saati
için bir gün olmak üzere izinden yararlandrlmalar mümkün olup söz konusu hüküm kapsamnda izin verilmeyen
personelin ad-soyad ve görev yapt kurumuna ilikin bilgi
ve belgelerin Bakanlmza gönderilmesi halinde de konunun yeniden deerlendirilmesi mümkün olacaktr” ifadeleri
yer almaktadr. Yardmc hizmetler snfnda çalan personel, çalma sürelerine ilikin görev yaptklar kurumlarda
mesai saatleri dnda çaltrlmalar halinde fazla çalma
sürelerini belgelendirerek, her 8 saate karlk 1 gün izin
kullanabilir.
Eitim-Bir-Sen olarak, bu hususa uymayp keyfi davranan
yöneticilerin takipçisi olacaz.

Türkiye’nin Asl
Meselesi Eitimdir
Ülkemizin gerçek gündemi her zaman eitim olmaldr. Açkça ifade
ediyorum ki, Türkiye’nin asl meselesi
eitimdir. Ne yazk ki, bu mesele üzerinde gerei gibi durulmuyor. Eer
frtna bir lisenin çatsn uçurup bahçeye düürmüse; eer bir okulda bir
örenci gasp, darp, uyuturucu kullanm gibi adli bir vaka ilemise, herkes bunu haber yapyor, asl eitim
meselesi üzerinde kimse durmuyor.
Oysa kafamz iki elimizin arasna alp
düünmemiz gereken mesele eitimdir. Bugünkü anlaya göre, eer örencilerimizin karnesinde notlar iyiyse, hiçbir sorun yok demektir. Ahlâk ve
karakter geliimi, manevi geliimi nasl diye kimse sormuyor? Bizler sürekli
herkesin dikkatini bu mesele üzerinde younlatrmak, eitim sistemimizi bu yönde gelitirmek zorundayz.
Eitim sistemimiz, sadece snav sistemlerinde küçük birtakm deiikler
yaplarak düzelecek bir sorun deildir. Sistem temelden bozuktur. Eitim anlaynda temel deiiklikler
yaplmadan, ideolojik ve materyalist
bir felsefeye dayanan eitim anlay, maneviyatç anlaya dayanmadan hiçbir sorunumuzu çözemez.
Milli eitimimiz, gerçekten milli olmad için Türk Eitim Sistemi’nin
genel amaçlar arasnda ilk srada yazlan maddeye aykr bir eitim veriliyor okullarmzda. imdi bu maddede geçen cümleyi aynen yazyorum:
Bütün bireyleri Türk Milleti’nin millî,
ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel
deerlerini benimseyen, koruyan ve
gelitiren; bunlar davran haline getirmi yurttalar olarak yetitirmek.
Uygulama

bunun

tersi

olduu

için bu sistem yeni nesilleri atalarnn mezar talarn okuyamayacak derecede cahil brakmaktadr.
imdi bir an için, bütünlemeye çaltmz Avrupa’nn herhangi bir
ülkesine gidelim, onlarn eitim sistemini inceleyim, atalarnn mezar
talarn okuyamayan bir tek örenci bulamayz. ngiltere’ye gidip oradaki eitim sistemini inceleyelim;
Eton Koleji’nde okuyan herhangi bir
son snf örencisi Shakespeare’in
eserlerini okuyabilir, bundan haz
alabilir. O eserlerle ilgili ciddi yazlar yazabilecek bir birikime sahiptir.
Peki, onlar 85 yldr taklit eden bizde
durum böyle mi? Hayr. Tam tersine
bizim liselerimizde Fuzuli’yi, Baki’yi,
Nefi’yi orijinal metninden okuyup
anlayacak, onlardan zevk alacak hiçbir örenci bulamayz. Neden? Çünkü bugün Türkiye’de, ngiltere’deki
Eton Koleji v.b. okullar seviyesinde
talim ve terbiye veren bir tek okul
bulunmamaktadr. Ayrca bu sistem,
yeni eitim anlayyla gençlie yazl, edebî, zengin kültür Türkçesini
de öretememekte; okullarda ahlâk
ve karakter terbiyesi verememekte,
sadece snavlar kazanmaya yönelik
hayattan kopuk birtakm bilgiler vermekle yetinmektedir. Yeni nesillere
manevi deerleri veremedii, mantk
öretemedii için nesillerimizi adeta
biyonik robotlar olarak yetitirmektedir. Geleneklerimizi ve görgü kurallarmz, vatandalk ve komuluk
haklarn, ana babaya kar olan görevlerini öretemedii için aile düzenimizi, toplumsal düzenimizi ve
sokaktaki emniyetimizi olumsuz etkilemektedir. Eitimi önce ahlâk ve
maneviyat temeline dayanmayan;
iyiyi, güzeli, doruyu, yanl, adaleti,
zulmü, hakk, batl öretemeyen; her

yönden yeterli, vasfl, güçlü ve hakk üstün tutan nesiller yetitirmeyen
bir ülke, maddi bakmdan ne kadar
zenginleirse zenginlesin, ne kadar
kalknrsa kalknsn, ayakta duramaz.
Bugünkü eitim sistemimiz milli
kültür ve milli kimlik üzerine kurulu olmad için gençlerimiz moda,
taklitçilik ve birtakm sapkn akmlarn peinde sürüklenip helak olmaya
doru gitmektedir. Bugünkü eitim
batclk, taklitçilik, materyalizm gibi
birtakm fikirlere dayanan ideolojik bir eitim sistemidir. Bu yüzden
toplumsal bar ve mutabakat kuramyor, aksine çatmay körüklüyor.
Bugün hep örnek gösterdiimiz
Uzakdou ve Avrupa ülkelerini ilerleten, güçlü klan, onlarn ekonomisi ya
da teknolojisi deil, eitim sistemidir.
Ülkemizdeki krizlerden, olaylardan,
yolsuzluklardan, çetelemeden, yetersizliklerden ve dier tüm olumsuzluklardan aslnda eitim sorumludur. Bugünkü eitim sistemimiz,
Türkiye’nin dertlerine çareler ve çözümler üretecek, bu seviyede nesiller yetitirecek bir sistem deildir.
Üzülerek belirtmek gerekir ki, bugün, haçl zihniyetine sahip birileri,
Siyonistler, emperyalistler, sömürgeciler ve onlarn ülkesine ve milletine
yabanclam içimizdeki destekçileri
olan alacakaranlk aydnlar, ibirlikçiler, Kriptolar milletimizi cahillikle terbiye etmekten büyük zevk almakta,
milletimizi yanl yöne sevk etmekte,
eitim meselemizi kültürel ve ahlâkî
deerlerimizden uzaklatrmaktadr.
te bu yüzden tekrarlyorum,
Türkiye’nin asl meselesi eitimdir.
(.O.)
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Kurumlararas
Öretmen
Atamalarnda Adalet
stiyoruz
Kamunun muhtelif kurumlarnda memur olarak çalan öretmen adaylar
ile ilgili çok ciddi yaknma ve ikâyet
haberleri duyuluyor son bir kaç yldr.
Özellikle bir vesileyle memur olmu
ya da memur olarak çalrken, öretmenlikle ilgili herhangi bir bran
okuyup da öretmen olmak isteyen
memurlar, Milli Eitim Bakanl Personel Dairesi’nin anlalmaz ve hukuki ölçülerle badamayan engelleriyle
kar karya kalmaktadr.
Son yedi yldr AK Parti iktidar dönemi ile beraber Milli Eitim Bakanl
bünyesinde ciddi oranda öretmen
atamas gerçekletirilmi, kurumsal
bazda, özellikle derslik yapm ve teknolojik eitim ve öretim materyali
imkânnn artrlmas alanlarnda inkâr
edilemez boyutta iyiletirmeler yaplmtr. Yalnz konunun bizi ilgilendiren taraf buradan ziyade, öretmen
atamalarnda, hususiyetle kurumlararas öretmen atamalarnda yaanan darboaz ve çifte standartlardr.
Bu yl ilk atama yoluyla 8 bine yakn,
açktan atama ile 600 öretmen alnrken, kurumlararas atama yoluyla
atamaya ayrlan kontenjan ise, tüm
branlar baznda toplam 100 adet!
Bu saylar karsnda insann soras
geliyor: lk atama ve açktan atama
yoluyla atanan ile bizlerin arasnda
alnan ve sahip olunan temel formasyon eitimi arasnda ne fark var? Tek
fark, onlarn isiz olmas ise, gerekçe
yine makul görünmemektedir. Sonuçta bizim boalttmz kadroya bir
baka aday tekrardan atanmaktadr.
Bunu öretmenlik baznda düündüümüzde ise, hadisenin izah yine
açktr. Bizler bir eitim neferiyiz ama
öyle ya da böyle Milli Eitim’de deil de, bir baka kurumda i hayatna
balamz! Bizlerle onlar arasndaki
tek fark bu. Her ikimiz de çok yük44 Eğitim-Bir-Sen Nisan 2009 • Sayı:47

sek KPSS puanlar ile atandmza ve
ayn eitim sürecinden geçirildiimize göre, sorunun sebebi nerede yatmaktadr?
Konuyu bir bran baznda açklarsak,
kurumlararas atama yoluyla atanacaklara ne denli korkunç bir çifte
standardn uyguland daha iyi anlalr sanrm. ubat 2009 öretmen
atamalarnda bu yl Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi brannda ilk atama için
163, açktan atama için 15 ve kurumlararas atama için ise 2 kontenjan
ayrlm durumda! Açktan atama ile
atanacaklarla ilk atama yoluyla atanacaklarn bizden ne tür bir üstünlüü var ki, kurumlarda memur olarak
çalan öretmen çkllar böylesine
adil olmayan bir muameleye maruz
braklyor? Bunun da ötesinde yaanan ve sürdürülen uygulamalar dudaklar uçuklatacak cinsten garip ve
bir o kadar komik kararlar içeriyor.
Bu genelge hükümlerini hazrlayanlarn özel olarak kurumlararas atama
yoluyla atanacaklara kar kastl davrandklar eklinde bir düünce insann beynine üüüyor.
Atamada öncelik sras olarak belirlenen hizmet süresi kriteri de çok
garip bir bölümlenmeye uratlm.
Öretmen geçmili memurlar ile düz
memur ayrmnn gözetildii bavuru
sisteminde, öretmenlik yapm memurun toplam hizmet süresi diyelim
ki 200 gün olsun ama yaklak bir 50
gün öretmenlik yapmsa, karsndaki düz memur isterse 2 bin gün hizmet süresine sahip olsun, öretmen
geçmili ona göre öncelikli durumda
ve onun atamas yaplyor ama dieri
kaderine mahkûm ediliyor.
Bunlarla da bitmeyen skntlar gittikçe daha da sarpa saryor. Kamu kurumlarnda çalanlarn KPSS snavyla atanmalarn kabul etmeyen Milli
Eitim, “kurumlararas atama yoluyla
öretmen almayacam” da demeyerek, geride bekleyen yüzlerce öretmen adayn her yl bir elin parmak

saysn geçmeyen kontenjan ayrmyla megul etmeye ve bo heveslere
sürüklemeye, psikolojik bunalmlara
sokmaya, hayal krklklarna uratmaya devam ediyor. Kurumlararas
atama yoluyla almlarn yaplmayaca açkland takdirde, öretmen
çkl memurlar hiç olmazsa bann
çaresine bakmaya, bir çk yolu aramaya koyulur! Bu ekilde ciddi psikolojik skntlarla yüzlemek zorunda
kalan bizler, haliyle bunu aile, i ve
sosyal hayatmza yanstyoruz.
Geçen zaman zarfnda, memur öretmen almlar gittikçe azalan bir
seyir takip ederek son zamanlarda
atanma anslar yok denecek duruma getirildi. Adeta memur öretmen
adayna cephe alnm gibi bir vaziyet
taknlmaktadr. ‘Niye memur oldun’
ya da ‘niye çounluunu ilahiyatçlarn oluturduu bir snfta bulunuyorsun’ eziyeti gibi bir ey bu!
Son atama döneminde komik derecede birtakm kontenjanlarla kurumlararas atama yoluyla öretmen
almnn açk olduu imaj verilmeye
çalld. Son yedi yllk süre içerisinde kurumlar aras atama yoluyla bütün branlarda ilk etapta yüzde 10
orannda alm yapld. Daha sonra
bu yüzdelik dilim önce yüzde 2’ye,
sonra 1’e, imdi ise 0.5’e düürüldü.
Öyle görülüyor ki, Milli Eitim Bakanl kurumlararas atama yoluyla
öretmen almlarna toptan bir kota
koyacak! Halbuki binbir umutla bakanlktan gelecek müjdeli bir habere
odaklanm öretmen adaylar her
atama döneminde atanma hayalleri
kuruyorlar. Bu dönem olmad, daha
sonra olur bekleyiiyle kendilerini
avutuyorlar ama bu gna getirmeye
balad artk.
Bu süreç, beraberinde saysz kurbanlar da verdi. Psikolojik bunalm
yaayanlar, geçici olarak çaltn
düündüü i yerinde konsantre olamayp amirleri ve daire çalanlaryla
ciddi skntlar çekenler; kalc gözüy-

le görülmeme sonrasnda kurumda
önemli kademelere düünülmeme ve
gelecee dönük plan ve program yapamama gibi ciddi sorunlarla bouanlarn says gün geçtikçe artyor.
lk atama yoluyla atanabilmek için
önlerine çkarlan istifa etme sonras
bir yl bekleme zorunluluu, ekonomik anlamda, evli ve çocuklu memurlar anlalmaz boyutta dertlere düçar
ediyor. Evli olanlarn istifa etmeleri ve
sonradan atanamamalar durumunda kestirilmesi güç ekonomik ve psikolojik skntlar doacaktr. Bunlar,
beraberinde kiisel ve toplumsal nice
olaylara da sebep olacaktr. (M. Y.)

Acil Çözüm Bekliyoruz
Aada öretmen camiasnn acil çözüm bekleyen sorunlar yer almaktadr. Belirtilen bu sorunlar, her yl binlerce öretmen arkadamz madur
etmektedir.
Askerlikte geçen sürenin öretmenlikten ve zorunlu hizmetten saylmamas.
04/03/2006 tarihine kadar öretmenlerin askerlik hizmetleri zorunlu
hizmetten ve öretmenlikten saylmaktayd. Ancak belirtilen tarihte yürürlüe giren yönetmelikte askerlikte
geçen süre, fiilen öretmenliin devam ettii Yedek Subay öretmenlik
bile zorunlu hizmetten saylmamaya baland. Vatanda olarak vatani
görevini ifa eden ve bunu fiilen öretmen olarak yerine getiren bir vatandan cezalandrlr gibi yapt bu
hizmetin öretmenlikten ve zorunlu
hizmetten saylmamasnn mant
anlalamamaktadr.
Öretmenlerin iller aras istee bal yer deitirme ilemlerinde hizmet
süresi ve hizmet puan hesaplamasnda 2007 ylna kadar 30 Eylül tarihi
esas alnmaktayd. MEB 2007 ylndan sonra yer deitirme klavuzlarna, hizmet puan ve hizmet sürelerinin hesabnda 31 Temmuz tarihinin

esas alnaca ibarelerini koymaya
balad.

Mevsimlik çiler
Gibiyiz

MEB’de eitim-öretim yln balangc 1 Eylül’dür. Öretmen atamalar
younlukla Austos ay içinde yaplmakta ve atanan öretmenler Eylül
ay içerinde göreve balamaktadr.
Örnein; Austos ay içersinde atanan ve 6 Eylül 2005 tarihinde göreve
balayan bir öretmen öretmenlikte
1-2 ve 3. yllarn 6 Eylül 2006-20072008 tarihlerinde doldurmaktadr. Bu
öretmen fiilen 3 eitim-öretim yl
çalm olmasna ramen 3. eitimöretim ylnn sonunda tayin isteyememektedir. Tayin isteyememesinin
sebebi Bakanln hizmet süresinin
hesaplanmasnda 31 Temmuz tarihlerini esas almasdr. Neden 31 Temmuz tarihi esas alnyor? Bu tarihlerde
öretmen atamas m oluyor? MEB
eitim-öretimin aksamamas için bu
tarihlerde öretmen atamas yaptn söylemektedir. Oysa ayn Bakanlk,
Kasm’da, Aralk’ta, Mart’ta öretmen atamas yapmaktadr. Öretmenlerin hizmet puan ve hizmet süresini hesaplarken, eitim-öretimin
aksamamasna özen gösterdiini
söyleyen Bakanln ayn hassasiyeti
öretmen atama ve görevlendirmelerinde neden göstermedii merak
konusudur.

Yaklak 5 yldr Usta Öretici olarak
Bitlis ve Siirt’in köylerinde çok kötü
artlarda çalyorum. Benim gibi
Türkiye genelinde nereden bakarsanz 10 bin Usta Öretici çaltrlyor.
Mevsimlik içiler gibi sigortalarmz,
çaltmz gün says kadar yatrlyor. 20-23 yldr bu ite çalan kadn
arkadalarmz var ancak sigortalar eksik yatrld için malulen bile
emekli olamyorlar. Bizlere bu konuda çok hakszlk yaplyor. En ufak bir
hak aramaya kalktmz zaman hemen ‘kapy gösteririm’ edasna kaplyorlar. Nereden bakarsak, bunca yl
çaltrlan emektarlarn kadroya ya
da sözlemeli statüsüne geçirilmeleri
gerekiyor. Bu konuda destek olmanz bekliyorum. (B.Y.)

Öretmenler yurdun her köesinde
kar k demeden her durumda çalmaktadr. Bulunduu durum ne
kadar olumsuz olursa olsun elinden
gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olmulardr. Ancak Bakanlmzn
yönetmelikle tand bir hakk atama
klavuzuyla geri almas öretmenleri
son derece üzmektedir.
Öretmenlerin yaad sorunlar bunlarla snrl deil. Daha pek çok konuda, binlerce öretmen arkadamzn
yaad skntlar var ancak öncelikli
olarak yukarda belirttiim sorunlarn
çözümü için gerekli düzenlemelerin
yaplmas gerekmektedir. (Ö.N.)

Öretmen Olmakla
Hata m Ettik?
Ben bir endüstri meslek lisesinde
elektronik öretmeniyim. Eim ise
Kastamonu’nun Araç ilçesinde merkez köy okulunda sözlemeli Türkçe
öretmeni. Ben eimin bulunduu ile
e durumundan tayin istiyorum ancak Kastamonu’daki meslek liselerinden sadece iki tanesinde benim bölümüm var ve bunlarda açk olmasn
beklemek benim uykumu kaçryor.
Ben 1. bölgede çalyorum, eimse
2. bölgede. Eimin iki yl doldu ama
yanma gelemiyor. 4 yl sonra kadroya geçireceiz dedii için bakanmz.
Zaten 1. bölge olduundan eimin
yanma gelmesi imkansz.
Her sabah kalktmzda ‘eim ne
yapyor, çocuum hasta m’ diye düünürken, en acs da, aklmza getirmek bile istemesek de ‘ne zaman
yan yana gelebiliriz’ sorusuna cevap
alamadmzda hangi heyecan ve
hangi idealistlikle derse gidip verimli
olabiliriz?
Biz 20 yl okuyup örencilerimizin
karsna çkmakla, yani öretmen olmakla hata m ettik, suç mu iledik?
(C.U.)
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ubelerimizden
ADANA 1

Bize Gösterilen Teveccühün Arttn
Görmekten Mutluyuz
Çukurova Milli Eitim Müdürlüü’nde görev yapan memur ve
yöneticiler ubemizin verdii yemekte biraraya geldi.
Burada bir konuma yapan ube Bakanmz Mustafa Yakar,
üyelerimiz arasndaki birlik ve beraberliin sarslmaz temeller
üzerinde sürdüünü ifade etti. Eitim-Bir-Sen’in ehir genelinde önemli bir yükseli kaydettiini belirten Yakar, kamu sektöründe kendilerine gösterilen teveccühün giderek arttn
görmekten mutlu olduklarn söyledi.
Çukurova lçe Milli Eitim Müdürü Veysel Kamil Akman ise,
sendikalar çalma hayatnn vazgeçilmezleri arasnda gördüünü kaydederek, böylesi bir etkinlik düzenledikleri için ube
Yönetim Kurulu üyelerimize teekkür etti.
Yemee Akman’n yansra ube müdürleri Yunus Güngör,
Kazm Baran ve Abdurrahman Turus ile Çukurova lçe Milli
Eitim müdürlüü personeli katld.

ADANA 2

ADIYAMAN

Eitimin Sorunlu Konular Kutlu’ya
letildi
ubemiz, l Divan Toplants’n, lçe yönetimlerinin katlmyla
yapt. Toplantda, ilin eitim sorunlar, sendikal çalmalar, çalanlarn özlük haklar ve sorunlar, Türkiye’de ‘Yetkili Sendika’
olma konular görüüldü.
Adyaman Milletvekili ve TBMM dare Amiri Hüsrev Kutlu’nun
da ziyaret ettii ve özelde ilin, genelde Türkiye’deki eitim sorunlarnn konuulduu toplant sonunda, görüülen konular
maddeler halinde sraland.
Milletvekili Kutlu’ya da iletilerek, bir an önce çözüme kavuturulmas istenen taleplerden bazlar unlar:
-2007 ylndan beri ödenmeyen tedavi yolluklar, çalanlar
daha fazla madur edilmeden en ksa zamanda ödenmeli.
-Öretmenevi sorunu acilen çözüme kavuturulmal.
-ki ylda bir verilen ek kademe, kendi istei ile Adyaman’a
atanan öretmenlere de verilmeli.
-ehrin ekonomisine rahat bir nefes aldracana da inandmz tam teekküllü bir hizmetiçi eitim merkezi yaplmal.
-Yllardr kanayan bir yara olan ilköretim ve ortaöretimdeki
derslik ihtiyac giderilmeli.
-Bir hak gasp olan ve sevk alan öretmenlerin bir günden
dolay bir haftalk ücretinin kesilmesine neden olan ek ders
yönetmelii düzeltilmeli.
-2007 ylnda yaplan müfetti yardmcl snavn kazanp da
atamas yaplmayanlarn atamalar yaplmal.
-Bölge çalanlarna ek tazminat ödenmeli.
-Okullarn temizlik ve güvenlik sorunu en ksa zamanda çözülmeli.

AFYONKARAHSAR

Okul Müdürleri Yemekli Toplantda
Biraraya Geldi
ube Yönetimimiz, yeni atanan okul müdürleri ile daha önceden müdür olan üyelerimizi Öretmenevi’nde yemekli bir
toplantda buluturdu.
Sarçam lçe Milli Eitim Müdürü Erdal Denge’nin bir bölümüne katld toplantda bir konuma yapan ube Bakanmz
Ali Uslu, geçmiten günümüze bir deerlendirme yapt. 2008
toplu görüme öncesi Genel Bakanmzn Babakan’la görüerek, eitim çalanlarnn lehine 112 TL ek ödeme alnmasn
saladn hatrlatan Uslu, Ortak Akl Hareketi mitingleriyle
demokrasiye, Shhiye Mitingi ile Filistin’e sahip çkldn söyledi.
Uslu, 2008 yl Mutabakat metinlerinin Genel Bakanmz
Ahmet Gündodu’nun yapc giriimleri sonucu imza altna
alndn sözlerine ekledi.
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Asm’n Nesli Davasna Talibiz
ubemiz, Halk Eitim Merkezi’nde ‘stiklal Mar ve Mehmet
Akif Ersoy’ konulu bir konferans düzenledi. Yazarlar Birlii
Onursal Bakan Mehmet Doan’n konumac olarak katld
konferans, Milletvekili Ahmet Koca, l Milli Eitim ube müdürleri, l Özel daresi Genel Sekreteri Halil brahim Demirsoy

ubelerimizden
ve geni bir katlmla gerçekleti.
Konferansn açl konumasn yapan ube Bakanmz Abdullah Çelik, Mehmet Akif Ersoy’un her eyden önce bir ahsiyet
abidesi olduunu belirterek, “Akif, ‘yalnz yaadm, beni kim
nereden bilecek’ diyerek solgun resmini bize hatra brakmtr, bir de ‘Asm’n Nesli’ davasn. Evet, biz eitimciler, Asm’n
Nesli davasna talibiz. Bu anlamda Eitim-Bir-Sen Asm’n Nesli umudunu yüreklerinde tayan insanlarn oca olmutur”
dedi.
Yazarlar Birlii Onursal Bakan Mehmet Doan, Mehmet
Akif’in hayatn, Ankara’ya geliini, Milli Mücadele artlarn ve
stiklal Mar’nn yazlmas serüvenini anlatt.
lgiyle izlenen konferanstan sonra Doan, ube Yönetim Kurulumuz ile bir süre daha sohbet etti.

AKSARAY

AMASYA

Eitimi Daha yiye Tamann
Derdindeyiz
Okul Temsilcileri Toplants, Belediye Pirler Park’nda yapld.
Merkez ve beldelerde bulunan tüm okullardaki temsilcilerin
katld toplantda, yaplmas planlanan etkinlikler görüüldü.
Bu arada, ube Basn Yayn Sekreterimiz Nurullah Aksel’in
Samsun’a tayininin çkmas sebebiyle yemekli bir toplant
tertip edildi. Aksel’e, bugüne kadar gösterdii özverili çalmalarndan dolay teekkür edilerek, çalmalarnn ansna bir
plaket verildi.
Aksel’in ayrlmasyla boalan ube Basn Yayn Sekreterlii’ne,
Yedek Yönetim Kurulu üyelerimizden Kamil Tayyar getirildi.
Öte yandan, ube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Gönüllü Eitimciler Dernei’ne ziyarette bulundu. Scak bir karlamann
ardndan eitim dünyasnn sorunlar ve çözüm yollar konusunda fikir alveriinde bulunuldu. Gönüllü Eitimciler Dernei ube Bakan Mahmut Ylmaz, eitimin gönül ii olduunu,
ailede temelleri atlan eitimin okullarda öretmenler eliyle
devam ettiini vurgulayarak, bu ii gönülden yapan eitimcilere ihtiyaç olduunu belirtti.
ube Bakanmz ahin Gümü ise, eitim camiasnn bir temsilcisi olarak bu görülere katldn kaydederek, manevi deerlere bal eitimcilerle biraraya gelerek ‘eitim alann nasl
daha iyiye tarz’n telanda ve derdinde olduklarn vurgulad. Ziyaret, yaplan kahvaltnn ardndan sona erdi.

ÖSS ampiyonlarna Plaket
ube Yönetimimiz, 2008 ÖSS’de elde ettii baardan dolay
mam Hatip Lisesi ve Hüseyin Cahit Korkmaz Salk Meslek
Lisesi personelini ziyaret ederek, baarlarnn ansna birer plaket takdim etti.
ÖSYM’nin, 2008 ÖSS ile ilgili açklad sonuçlara göre, tüm
mam Hatip liseleri arasnda birinci olan Aksaray mam Hatip ile yine 2008 ÖSS’de Salk Meslek liseleri arasnda ikinci
olarak önemli bir baarya imza atan Hüseyin Cahit Korkmaz
Salk Meslek Lisesi’ni ziyaret eden ube Yönetimimiz, ilin eitimine ve baarsna yaptklar katklardan dolay her iki okul
yöneticilerini tebrik etti.
ube Bakanmz Mahmut Aslan, her iki okulun elde ettii baarnn gurur verici olduunu, geçmi yllarda da ilde benzeri
baarlarn elde edildiini, bu baarlarn tesadüf olmadn
söyledi. Son yllarda çevredeki illerin aksine Aksaray’n zorunlu
hizmet kapsamndan çkarlmas ile baz branlarda öretmen
eksikliinin yaandn, bu ihtiyacn vekil-ücretli öretmenlerle giderilmeye çalldn, bu durumun ise eitimde süreklilik
anlayn sekteye uratarak beklenilen baarlar engellediini
kaydeden Aslan, ube olarak eitimin genel sorunlar ve ilin
eitim alanndaki temel sorunlar ile ilgili kapsaml bir aratrma yaptklarn, bu sorunlarn çözümüne ilikin önerileri rapor
haline getirerek, ilgili mercilere sunacaklarn ifade etti.
Aslan, baar elde eden iki okulun örencileri ve personeli adna mam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Bilecik ve Hüseyin Cahit
Korkmaz Salk Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Alan’a plaket
verdi.
Okul müdürleri Bilecik ve Alan, ube Yönetimimizin ziyaretinden ziyadesi ile memnun kaldklarn dile getirirken, bu tür
ziyaretlerin yeni baarlarn elde edilmesine katk salayacan
sözlerine eklediler.

ANKARA 1

TTK Bakan Tufan’a Ziyaret
ube Bakanmz Mustafa Kr ile ube Eitim ve Sosyal ler
Sekreterimiz Dursun Çakr, Talim ve Terbiye Kurulu’nda çalan uzman, raportör ve eflerin bata ek ödeme, ek ders
ücretleri olmak üzere sorunlarn görümek amacyla Talim
ve Terbiye Kurulu (TTK) Bakan Merdan Tufan’ makamnda
ziyaret etti.
Kr, Kurul uzman, raportör ve eflerin ek ödemeden mahrum
braklarak, madur edildiini söyledi. Bu tür haksz uygulamalarn çalma barn zedelediini, çalanlarn da çalma
evkini krdn hatrlatan Kr, Talim ve Terbiye Kurulu’nda,
Bakanlk Merkez ve Tara Tekilat’nda çaltrlan, kurumun
en ar yükünü omuzlayan uzman, raportör, ef gibi kalifiye
elemanlara sradan çalan gibi muamele yaplmasnn açk bir
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ubelerimizden
hakszlk olduunu kaydetti.
TTK Bakan Merdan Tufan, uzman ve raportörler ile eflerin
Talim ve Terbiye Kurulu içinde çok önemli görevleri ifa ettiklerini, bu çalanlarn söz konusu görevlere imtihanla atandklarn, bulunduklar görevin lçe Milli Eitim müdürlüü
ve ube müdürlüklerine denk bir görev olduunu belirterek,
onlarn maduriyetlerinin giderilmesi için MEB Strateji Dairesi
Bakanl’na yaz yazdklarn, Maliye Bakanl yetkilileri ile de
görütüklerini, bunun için kurum olarak yaplmas gereken ne
varsa yapmak istediklerini ifade etti.

ANKARA 2

Sendikaclk Bir Hak Arama
Mücadelesidir
Mamak lçesi yeri temsilcileri toplants, Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta’n katmyla Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu’nda yapld.
Burada bir konuma yapan Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta, eitim-öretim, bilim insanlarnn
Eitim-Bir-Sen’in hak arama anlayna ve bu konuda verecei tepkilere ihtiyaçlar olduunu, sendikann sivil duruuyla,
misyonuyla, vizyonuyla çok saygn bir yere geldiini anlatan
Tekta, sivil toplum örgütü olarak milletin desteini arkalarna
aldklarn kaydetti. Eitim-Bir-Sen’in Türkiye’de bütün illerde
tekilatlanmasn tamamladn ve büyük bir hzla çalmalarn
devam ettiini belirten Tekta, eitim ve bilim hizmet kolunda
yetkili sendika olabilme yolunda büyük gayret sarf ettiklerini
vurgulad. Tekta, bu çalmalarda iyeri temsilcilerinin ve ube
yöneticilerinin çok önemli olduunu bildirdi.
ube Bakanmz Cemil Erkan, sendikalamann bir hak arama mücadelesi olduunu, “Hakszlklar karsnda susan dilsiz
eytandr” anlay ile sendikaclk yaptklarn ifade etti. Genç
nesillere daha iyi ve daha mutlu yarnlar brakmak için sendikacln yaplmas gerektiini dile getiren Erkan, hak arama
mücadelesinde ilkeli olunmas gerektiini, ilkesiz bir hak arama mücadelesinin karsnda olduklarn belirtti.
Toplantda, Mamak lçe Temsilcimiz Ahmet Kaya, yeri temsilcilerinin okullarda üye yapmalarnn daha etkili olduu vurgularken, sendikal faaliyetlerin, haklarn kazanlmas noktasnda
vazgeçilmez olduunun altn çizerek, “Sendikalama ayn zamanda demokratik bir yaamn gereidir” dedi.

ANKARA 3

Pursaklar Temsilciliimiz Hizmete
Balad
Pursaklar lçe Temsilciliimiz görkemli bir açlla hizmete balad. Burada bir konuma yapan Kaymakam Dr. Ahmet Cengiz, sendikann ilçede sosyal faaliyetlere imza atmasn beklediklerini belirterek, bir akademisyen olarak bu konuda her

48 Eğitim-Bir-Sen Nisan 2009 • Sayı:47

türlü destei kendisinin de vereceini söyledi.
Belediye Bakan Selçuk Çetin, eitim alannda getirilecek her
türlü projeye katkda bulunmaya hazr olduklarn ifade etti.
lçe Milli Eitim Müdürü Yaar Erturul, ilçede, öretmenlerin
zamanlarn geçirebilecekleri bir mekânn açlmasndan dolay
mutlu olduunu dile getirdi.
Daha sonra kurdela kesim töreniyle Temsilcilik binamzn açl
yapld. ube Bakanmz lhan Eranl ve lçe Temsilcimiz Torun
Candemir, katlmlarndan dolay misafirlere teekkür ettiler.
Açla ube Yönetim Kurulu üyelerimiz, lçe Yönetimimiz,
ube Müdürü Yakup Sar, AK Parti lçe Bakan Sinan Ünver,
MHP lçe Bakan Süleyman Tamkoç ile ilçe görev yapan çok
sayda öretmen katld.

AYDIN

lkemiz Hakly Güçlü Klmaktr
Nazilli Temsilciliimiz, Öretmenevi’nde bir toplant düzenleyerek, yeni dönemde hayata geçirmeyi planlad projeleri
kamuoyuna duyurdu.
Toplantda konuan Temsilcimiz Zekeriya Arak, ilkelerinin güçlüyü hakl deil, hakly güçlü klmak olduunu ifade ederek,
“Sendikamzn ilkeleri dorultusunda birletirici ve bütünletirici olmak ve sendikamz daha ileriye götürebilmek amacyla
bayra devraldk. Biz, daha katlmc bir yönetim anlay sergileyip tüm üyelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde kucaklayacaz. Bütün üyelerimiz bizim için deerlidir ve o deerlilik
duygusunu, yapacamz ilerle göstereceiz” dedi.
lçede bulunan Memur-Sen’e bal temsilcilikleri ayn çat altnda toplayarak, güçlü, etkili ve yetkili sendika olma yolunda
ilk adm attklarna deinen Arak, öyle konutu: “Hedefimiz;
Eitim-Bir-Sen’i Nazilli’de eitim, öretim ve bilim hizmet
kolunun en büyük sendikas yapmaktr. Kamu görevlilerinin
sendikal örgütlenme hakkn kazanmasnn tartlmaz öncüsü
olan kurucumuz Mehmet Akif nan’n çizgisinden sapmadan
toplu sözlemeli ve grevli kamu çalanlar haklar için yolumuza devam edeceiz. Yeni Yönetim Kurulu olarak Nazilli’nin
eitimi ve yönetimine, çalma ve projelerimizle önemli katklarda bulunacaz.”
Toplantya, ube Tekilatlanma Sekreterimiz Nadir Cokun ile
Memur-Sen lçe Temsilcisi Hasan Gürbüz de katld.

ubelerimizden
BOLU

Büyüme Hzmz, Yetkili Olacamz
Ortaya Koymaktadr
ubemiz, Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm’n katlmyla l Divan Toplants’n Osmanl Sofras’nda yapt.
l ve lçe Yönetim Kurulu üyelerimizin eksiksiz katld toplantda konuan Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm,
insan merkeze alan bir anlayla sürdürdükleri sendikal mücadelede önemli bir aamann eiine geldiklerini ifade ederek,
“Kurulu tarihimiz olan 14 ubat 1992’den Kamu Görevlileri
Kanunu’nun çkt 2001 ylna kadar kurulu ve tekilatlanma
gayreti içerisinde olurken, 2001 ylndan bugüne de eitim
hizmet kolunda en çok üyeye sahip olarak ‘Yetkili Sendika’
unvanna erime mücadelesi verdik. Bugüne kadarki büyüme

Müdürü Kadir Güven, Sosyal Hizmetler l Müdürü Mehmet
imek, CHP Belediye Bakan Aday evket Aksöz, DP Belediye
Bakan Aday Ziya Boyacolu, Saadet Partisi Belediye Bakan
Aday Dündar Ersan, l Milli Eitim Müdür Yardmcs Ömer
Turgut, l Milli Eitim ube Müdürü Osman Aras, Alasun lçe
Milli Eitim Müdürü Ali Kalay ile çok sayda misafir katld.

BURSA

Ar-Ge Komisyonumuz Bir lke mza
Att

BURDUR

Ar-Ge Komisyonumuz, ikinci toplantsn Yeil Konak’ta yapt. Alannda uzman koordinatör ve formatörlerden oluan
Komisyonumuz, üyelerimize yönelik, “Aidiyet duygusunun
arttrlmas” gündemiyle topland. Sivil toplum kurulular ve
özellikle de sendikalarn Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarndan uzak olduu günümüzde ubemiz yeni bir açlm olarak da alglanabilecek çalmann startn verdi.
ube Bakanmz Numan eker, yaplan bu açlmlarla yeni bir
ufkun doacan söyledi. eker, üyelerimizde aidiyet duygusunun olumas ve aktif katlm için yaplan bu çalmalarn
meyvesini en ksa zamanda alacaklarnn altn çizdi.
Bu arada, Büyükehir Belediye Bakan Aday Recep Altepe, Komisyonumuzu ziyaret ederek, çalmalar hakknda bilgi ald.

ÇORUM

Kalpler Bu Sergide Att
ubemizin hazrlad “Fotoraflarla Çanakkale Destan ve Mehmet Akif Ersoy” konulu sergi, l Özel dare Sergi
Salonu’nda açld. Serginin açlnda ube Bakanmz Mücahit Klnç, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik CHP Milletvekili
Ramazan Kerim Özkan, Belediye Bakan Sebahattin Akkaya
birer konuma yaptlar.
Sergide 300’e yakn Çanakkale Destan fotorafnn yansra
100’ü akn Mehmet Akif Ersoy fotoraf da sergilendi. Youn
katlmn olduu sergi sonunda günün ansna protokole çerçeveli bir Mehmet Akif Ersoy fotoraf hediye edildi.
Serginin açlna AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP
Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Belediye Bakan Sebahattin Akkaya’nn yansra Vali brahim Özçimen, l Genel Meclisi
Bakan Mustafa Tatekin, Belediye Bakan Yardmcs Mehmet Oral, AK Parti l Bakan Osman Karakaya, CHP l Bakan smail Erkaya, l Milli Eitim Müdürü Recep Yiit, Tarm l

Dik Durmay Bilmeliyiz
ubemiz, aylk yeri temsilcileri toplantsn Cevher Sofra’da
gerçekletirdi. Toplantda yeri temsilcilerine hitaben bir konuma yapan ube Bakanmz Erol Kavuncu, “Sizler uçbeylerimizsiniz. Çaltnz kurumlarda bizleri temsil ediyorsunuz.
Diklenmeden dik durmay bilmelisiniz. Kurumlarnzdaki üyelerin sorunlarna çözüm üretmeli, onlarn haklarn savunmalsnz” dedi.
Filistin’e yardm kampanyasnda gösterdikleri çabalardan dolay yeri temsilcilerimize teekkür eden Kavuncu, toplam 50
bin TL yardm topladklarn ve bu yardmlarn banka hesaplarna yatrldn, banka dekontlarnn ise yeri temsilcileri araclyla gönderildiini söyledi.
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ubelerimizden
DENZL

ELAZI

Sorunlar Bakan Çelik’e Aktarld

Üyelerimize Ev Sahibi Olma Frsat

Düzenlediimiz Uluslararas Eitim Felsefesi Kongresi’ne katlan ube Bakanmz Ahmet Sert, Milli Eitim Bakan Hüseyin
Çelik’e, ehrin eitim sorunlarn iletti. Sert, daha önce l Milli
Eitim Müdürlüü’ne ilettikleri tedavi yolluklar sorununu da
gündeme getirerek, buna bir çözüm bulunmasn istedi.
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu ve Genel Sekreterimiz
Halil Etyemez’le birlikte Bakan Çelik ile bir görüme yapan
Sert, tedavi yolluklarnn ödenmediini ve çalanlarn bundan
dolay madur olduunu belirterek, yolluk sorununun en ksa
zamanda çözüme kavuturularak, ödemenin yaplmasn talep
etti. Bakanln açt snav kazanarak atanamayan ilköretim müfettilerinin durumunu da dile getiren Sert, “Denizli’de
eitim-öretimde yakalanan ivmenin devam etmesini istiyoruz. Miad dolmu kiilerin koltuk sevdas için mahkeme koridorlarn kendilerine mesken tutmalarn ve bunu marifetmi
gibi takdim etmelerini anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.
Yönetici Atama Yönetmelii konusunda yaanan belirsizlikten
yaknan Sert, “3797 Sayl Kanun’da deiiklik yaplarak kalc
bir çözüm üretilmesi, tarann talebidir” eklinde konutu.
Çelik, ube Bakanmz Ahmet Sert’in dile getirdii sorunlar
bürokratlarna not aldrarak, tedavi yolluklarnn ödenmesi konusunda talimat verdi.

ubemizin, ihtiyaç sahibi üyelerimizi ev sahibi yapmak için
TOK bakanlna yapt müracaat kabul edildi. Konuyla ilgili
bir açklama yapan ube Bakanmz Yasin Karakaya, baz ilemleri tamamladktan sonra ehrin en güzel yerinde TOK’nin
inaat çalmalarna hemen balayacan söyledi.
Üyelerimizden, TOK ile birlikte belirledikleri bavuru artlarn
tayanlarn, ubemize gelip müracaatlarn yapabileceklerini
ifade eden Karakaya, “Yönetim Kurulumuz tarafndan bavurular deerlendirilecek ve deerlendirme sonucunda hak sahibi olarak belirlenenler ilgili bankaya giderek, bavuru bedelini
yatracaklardr” dedi.
Bavuru artlar öyle:
-ubemize üye olmak,
-Tapu Sicil Müdürlüü’nden Türkiye snrlar içinde adna konut olmadna dair belge getirmek,
-Müracaat hakk elde edip, bavuru bedelini yatranlar, vazgeçmeleri halinde, yatrdklar bedel geri ödenmeyip, TOK’ye
gelir olarak kaydedilecektir.

ERZNCAN
DYARBAKIR

Kitap Okuma Yarmasnda
Dereceye Girenler Ödüllendirildi
Silvan Temsilciliimiz tarafndan, Okuyan Silvan Projesi kapsamnda ilk ve ortaöretim örencileri arasnda düzenlenen
ve 475 örencinin katld ödüllü kitap okuma yarmasnda
dereceye girenler belli oldu. Dereceye girenler için Silvan Düün ve Konferans Salonu’nda bir ödül töreni program düzenlendi. Törenin açlnda konuan lçe Temsilcimiz Nusret
Ta, kitap okumay tevik etmek ve temel dini bilgilerin doru
bir ekilde örenilmesi amacyla düzenledikleri ödüllü kitap
okuma yarmasna katlan tüm örencilere, ailelerine ve verdikleri hediyelerle örencileri sevindiren esnafa teekkür etti.
Birer selamlama konumas yapan lçe Milli Eitim Müdürü ile
lçe Müftüsü ise, böyle bir etkinliin yaplmasndan duyduklar
memnuniyeti dile getirdiler.
Ödül törenine lçe Milli Eitim Müdürü ve lçe Müftüsü’nün
yansra ube müdürleri, ube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bismil lçe Yönetimi, dereceye giren örenciler ve aileleri ile 200
civarnda davetli katld.
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Milletin Deerlerine Ramen
Sendikaclk Yapmyoruz
ube Bakanmz Temel Çiçek, ehre yeni atanan Vali Abdulkadir Demir’e ‘hayrl olsun’ ziyaretinde bulundu.
Sendika olarak üyelerinin haklarn korumaya çalrken, milletin önceliklerine de sayg gösterdiklerini ifade eden Çiçek,
“Demokrasinin gelimesi ve bütün kurum ve kurallaryla yerlemesi için çalyoruz. Millete ve milletin deerlerine ramen
sendikaclk yapmyoruz” dedi.
Vali Demir ise, sivil toplum kurulular ve sendikalarn önemli
görevleri olduunu belirterek, bu kurulularla birlikte çalacaklarn söyledi.
Ziyarette ube Bakanmz Temel Çiçek’e, Salk-Sen ube
Bakan brahim çolu, Diyanet-Sen ube Bakan Zakir Yldz,
Toç-Bir-Sen l Temsilcisi Metin Bekta, Büro-Memur-Sen ube
Bakan ükrü Has elik etti.

ubelerimizden
ERZURUM 1

ESKEHR

LKSAN’da Yanla Devam Ediliyor

Zorluklar Bizi Yldrmayacak
ubemiz, Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal’n katlmyla l Divan Toplants’n yapt. Üniversite yeri temsilcileri ve
Kredi Yurtlar Kurumu temsilcilerinin katld toplantda konuan Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, üniversitelerde örgütlenmenin önemine dikkat çektikten sonra üniversite
çalanlarnn sorunlarn dile getirdi. Yetkinin alnabilmesi için
yaplmas gerekenleri de anlatan Battal, yeri temsilcilerinin
ube Yönetim Kurulu’na destek vermelerini istedi.ube Bakanvekilimiz Erdal Salam, üniversitelerde sendikalamann
zorluklarn ve yaptklar çalmalar anlatt. Salam, karlatklar zorluklarn kendilerini yldrmayacan ve azimle çalmaya
devam edeceklerini vurgulad.

ERZURUM 2

Kadnlarn Çalma Hayatndaki
Sorunlar Giderilmelidir
ubemiz, Dünya Kadnlar Günü dolaysyla kadn üyelerimize
yönelik yemekli bir toplant düzenledi.
ube Bakanmz Zinnur imek, kadnlarn çalma hayatndaki problemlerinin giderilmesini istedi. Eitim-Bir-Sen’in medeniyet ve kültür deerlerimizin ihyasn ve inasn savunduunu ifade eden imek, “Sendikamz topluma kar sorumlu bir
sendikaclk yapyor. Düünce inanç ve ibadet özgürlüümüzü
savunuyor. Grevli ve toplu sözlemeli bir sendika istiyor. Eitimde frsat eitliini istiyor. Kadnlarn eitim ve çalma haklarnn engellenmesine kar çkyor. Yeni anayasa ve yeni bir
üniversite kanunu istiyor. nsanca yaamay destekleyecek bir
ücret istiyor. effaflk istiyor. Bu günü kurtarmak deil, yarn
ihya ve ina etmek istiyor” eklinde konutu. “Önümüzde iki
yol var; ya saysal çounluumuzu doru yönde, doru adreste buluturmak için örgütlülüe dönütürüp Eitim-Bir-Sen’e
güç katp bu güçten yararlanacaz yahut kaytd olmaya devam edeceiz” diyen imek, unlar kaydetti: “Karar sizin. Biz
kararlyz, etkiliyiz. Gönül, üyeliinizi kayda geçirmenizi gönlümüzdeki yerinizi almanz istiyor. Biz de varz diyerek katk
salamanz bekliyoruz. Sizinle beraber yetkin olmak ve yetkiyi
paylamak istiyoruz.”
Bu arada, Kadnlar Günü basn açklamas, ubemiz Kadnlar
Komisyonu Üyesi Selda Karsl tarafndan yapld. Toplantda,
Kadnlar Komisyonu’nun daha aktif bir ekilde tüm faaliyetlere
katlmas karar alnd.

lkokul öretmenleri için
yardmlama sand olan
LKSAN’n Alanya’da yaplan Genel Kurul toplantsn
deerlendiren ube Bakanmz smail Altnkaynak,
“239 bin üyesi olan devasa
bir yardm sandnn Genel Kurulu bir yerel kanal
dnda basnda yer bulamad. Çünkü mevcut olan
ve Genel Kurul’dan sonra
devam salanan zihniyet,
LKSAN’da yaplanlarn ve
yaplacak olanlarn, öretmenler ve kamuoyu tarafndan bilinmesini istemiyor” dedi.
Altnkaynak, Eitim-Bir-Sen’in, LKSAN Genel Kurulu için seçilecek delegelerin, öretmenlerin hak ve hukukuna sahip çkacak bir anlayta olmas adna bir duyarllk oluturmaya çaltn, yllarca aidat kesilen ama LKSAN hakknda malumat
sahibi olmas engellenen öretmenleri, çaltklar okullarda
ziyaret ederek bilgilendirdiini söyledi.
Genel Kurul’da LKSAN’a ait irketlerin zarar ettii görülmesine ramen, yeni irketler kurma yetkisinin Yönetim Kurulu’na
verildiini belirten Altnkaynak, unlar kaydetti:
“LKSAN’n gidiatna ilikin LSS ortamnda bir memnuniyet
anketi yaplmas, üyeliin zorunlu olmaktan çkarlmas ve
Yönetim Kurulu’na ödenecek maalarn fazla olup yeniden
deerlendirilmesi için üyemiz olan delegelerce verilen önergeler de malum sendika üyesi delegelerce reddedilmitir.
Genel Kurul’da yaananlar, öretmenin yannda duranlarla
öretmenin karsnda duranlar, öretmen olduunu unutup
holding patronu olmaya çalanlar ortaya koymutur. Eitim
çalanlar, eitimciyi unutarak holdingcilik oynayanlara elbette bundan böyle destek vermeyecektir. Eitim-Bir-Sen olarak,
LKSAN Genel Kurulu’nda öretmenlerin hakkn savunmak
için bulunduunu bilen, öretmen lehine oy veren, önerge
sunan ve çirkin oyunu gün yüzüne çkaran bütün delegeleri
kutluyor, yürekten tebrik ediyoruz.”

GAZANTEP

Sorunlarn Gerçekten Çözülebilmesi
çin Biz Yetkili Olmalyz
ubemiz, yeri Temsilcileri Toplants’n Öretmenevi’nde gerçekletirdi. Youn bir katlmn saland yemekli toplantda,
ube Yönetimi, Denetleme ve Disiplin kurullar asil ve yedek
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ubelerimizden
üyeleri ile tam kadro hazr bulundu.
Burada katlmclara hitap eden ube Bakanmz Zekeriya Efilolu, yeri Temsilcisi’nin sendikal faaliyetleri üyelere duyurma
ve üyelerin taleplerini sendikaya iletme noktasnda yapmas gerekenleri anlatt. Üyelerle iletiimin salam kurulmas ve okul
sendika panolarnn düzenli olarak güncellenmesi gerektiini
kaydeden Efilolu, sendikann i yerindeki gücünü belirleyen
en önemli öenin yeri Temsilcisi olduunu söyledi.
Sendika olarak grevli ve toplu sözlemeli bir yasa istediklerini, rakip sendikann ise buna kar çktn belirten Efilolu,
“Böyle sendikaclk olur mu Allah akna? te onun için yani
eitim çalanlarnn sorunlarnn gerçekten çözülebilmesi için
biz yetkili olmalyz” dedi.
Genel Merkezin tüm üyelere yönelik bir ferdi kaza sigortas
yaptrdn, böylece her üyemizin hiçbir art olmadan 15000
TL ferdi kaza sigortasyla sigortalandn anlatan Efilolu, “Bu
büyük ve güzel hizmetten dolay Genel Merkezimize teekkür
ediyoruz” diye konutu.
ube Basn Yayn Sekreterimiz Ahmet Gök, yetkili sendikalarn
imdiye kadar yetkilerini eitim çalanlarnn hak ve menfaatlerini arama noktasnda kullanamadn, ya masaya oturmadklarn ya da masadan kaçtklarn dile getirdi.
Toplantya katlan 150 yeri Temsilcisi adna bir konuma yapan Mehmet Kartal ise, Eitim-Bir-Sen ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyduunu vurgulayarak, tüm eitim çalanlarn bu emsiye altnda birlemeye davet etti.

HATAY

Çözümde Rol Almayanlar Sorunun
Parças Olurlar
ube Kadnlar Komisyonumuz, “Sendikal Süreçte Kadnn
Rolü” konulu bir eitim semineri düzenledi.
ube Toplant Salonu’nda bayan üyelerimize yönelik verilen
seminere konumac olarak ube Sekreterimiz Yusuf Klnç katld. Sendikal hareketlerin kazandrd haklar anlatan Klnç,
“Çalan kadnlarn sorunlarnn çözümü, örgütlü toplum olmaktan geçer. Adlar sivil toplum olup, sivillikle alakas olmayan yerde örgütlenmek haklar açsndan çözüm yerine problemler oluturmaktadr. Kadnlarn elinin demedii yerde
konu yarm kalmaktadr. Tüm hanmlar aktif olarak sendikal
çalmaya davet ediyorum” dedi.
ube Kadnlar Komisyonu Bakanmz Firdevs Klnç ise, sorunlarnn çözümünü imdiye kadar hep bakalarna havale ettiklerini belirterek, “Çözümsüz sorun yoktur. Sorun varsa, çözüm
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de vardr. Çözümde rol almayanlar, sorunun bir parças olmaya devam ederler” eklinde konutu.
Tüm hanmlar Eitim-Bir-Sen çats altnda örgütlenmeye davet eden Klnç, Kadnlar Komisyonu olarak çalmalarna daha
da ivme kazandracaklarn kaydetti.

ISPARTA

Korkularla Yönetilen Bir Toplum
Haline Getirildik
Mazlum-Der eski Genel Bakan Cevat Özkaya, ubemizin
Öretmenevi’nde düzenledii “Türkiye’de Sistem Krizi, Darbeler ve Siyaset” konulu bir konferans verdi.
Türkiye’deki sistem krizini oluturan olgulara deinen Özkaya,
yaanan darbe süreçlerinin sistemin ilemesinin önündeki en
büyük engeller olduunu vurgulad. Dar alanda siyaset yapldn kaydeden Özkaya, sivil bir anayasa ile siyaset alannn
geniletilebileceini söyledi.
Türkiye’nin modernleme sürecine girmesinden bu yana, Yeniçeri ayaklanmalarndan farkl olarak silahl bürokrasinin isyanlaryla kar karya kaldn belirten Özkaya, “Osmanl’nn
son dönemlerinde modernleme, bir sürecin tabiî sonucu
olarak ortaya çkm deildi. Modernlemenin taycln yapacak bir toplumsal kesim de yoktu. Modernlemeyi, devleti
korumann bir arac olarak düünen saray ve çevresi, tepeden
inme olarak topluma dayatt. Bu dayatmann koruyuculuu
görevi de sivil ve silahl bürokrasiye emanet edildi” dedi.
Türkiye’nin korkularla yönetilen bir toplum haline getirildiini,
korkunun bir siyaset yapma biçimi olarak yönetimde kullanldn anlatan Özkaya, öyle konutu:
“Dörtbir yanmz dümanlarla çevrili söylemi bütün meru
toplumsal taleplerin önüne bir kale gibi çkarlmtr. Bir dönem komünizm korkusu, bir dönem bölünme korkusu, her
dönem irtica korkusu pompalanarak toplumun iktidar olma
imkânlarnn önüne set çekilmitir. Bugün de bütün çete yaplar bu korkular kullanarak icray- sanat ve idame-i hayat
etmektedir. Nitekim çetelerin üzerine gitmek konusunda
siyasî bir irade gösteren hükümet, baörtüsüne, irticaya teslim olmakla suçlanmaya balamtr. Bunun dozunun giderek
artacan görmek için kâhin olmak gerekmiyor. Eer siyasal
iktidar bu söylemlere prim vererek çetelerin üstüne gitmekten
vazgeçerse, yok olur. Kendisi yok olmakla kalmaz, çetelerin
ömrünü biraz daha uzatarak, toplumun iktidara gelmesini engellemenin de vebalini üstlenir.”

STANBUL 3

Onurlu Duruun Her Zaman Bir
Bedeli Vardr
ube Yönetimimiz, Genel Merkezin yurt genelinde yürüttüü
‘Etkili olmann yannda yetkili sendika olma’ heyecann sorumlu olduu 8 ilçenin lçe yönetimleri ve Okul temsilcileriyle

ubelerimizden
yapt toplantlarla gündeme tad.
50’den fazla Okul Temsilcimiz, Beykoz Temsilciliimizin ev
sahipliinde biraraya geldi. Burada bir konuma yapan ube
Bakanmz Ahmet Yurtman, sendika olarak sürekli büyüme
trendinde olduklarn, bunun ilkeli ve haktan yana, zulmün
karsnda olmalarndan kaynaklandn kaydederek, korkularn ve basklarn hâkim olduu dönemlerin sendikal faaliyetleri
zorlatrdn, buna ramen tadklar deerlerden vazgeçmeden demokrasi, din ve vicdan hürriyeti mücadelesini sürdürdüklerini söyledi.
Yurtman, öyle devam etti: “Kamuda çalan memurlarn yllardr madur edildiini sadece bilmiyor, yayoruz. Ülkenin
büyümesine paralel olarak biz de pay almak istiyoruz. Toplumun her kesimi nimet-külfet dengesini paylamal, külfet
sadece memurlarn srtna yüklenmemelidir. Gerek hak arama
gerekse evrensel deerleri savunma ve ülkenin barna pasl
bir çivi gibi saplanan Ergenekon ve benzeri yaplarn hukuk
önüne gatakullisiz çkmas noktasnda eylem ve mücadelemize
devam edeceiz. Onurlu bir duruun her zaman bedeli vardr.
Bu bedel ödenmeden gelecek nesillerin lanetinden kendimizi
kurtaramayz. Sendikamzn büyümesi, etkili olmann yannda
yetkili de olmas, sendika çats altnda olan bizlerin en büyük
görevidir.”
lçe Temsilcimiz Kazm Bozbay ise, tad ve üstlendii deerler açsndan sendikamza sadece öretmenlerin deil, ülkemizin ihtiyac olduunu ifade ederek, antidemokratik uygulama
ve yaplanmalara kar dik duran tek sendikann Eitim-Bir-Sen
olduunu vurgulad.

esarete reddiyedir.”
“Türkiye’de her ihtilal olduunda baz mahfiller tarafndan stiklal Mar’nn tartmaya açlmas bize bir eyleri hatrlatyor”
diyen Öztürk, “Bu ülkenin medeniyet deerleri ile problemi
olan organize baz marjinal yaplar maalesef stiklal Mar’nn
içinde barndrd ruha alerji duymaktadr” deerlendirmesinde bulundu.
Öztürk, salonu dolduran eitimcilere, “Safahat baucu kitabnz olmal. Akif’in miras siz eitimcilerin omzundadr” diye
hitap etti.
ube Bakanmz Ali Yalçn, Akif’in, “Allah bu millete bir daha
stiklal Mar yazdrmasn” temennisi ile konumasn bitiren
Öztürk’e, üzerinde Osmanl Armas’nn bulunduu bir tablo
hediye etti.

STANBUL 4

‘Sarn Diye Okula Alnmad’ Haberi
Yalanland

Akif’in Miras Eitimcilerin
Omzundadr
Pendik Temsilciliimiz, 12 Mart stiklal Mar’nn kabulünün
yldönümünde Milli airimiz Mehmet Akif Ersoy’u, gerçekletirdii bir etkinlikle and. Etkinlik program çerçevesinde Prof.
Dr. Osman Öztürk de “Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve stiklal
Mar’n Anlamak” konulu bir konferans verdi.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yaplan programn açlnda konuan Pendik Temsilcimiz Salih Açkel, “Milli deerlerimizi yaatmak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikle biz
eitimcilerin görevidir” dedi.
Mehmet Akif Ersoy’un hayatn anlatan ve stiklal Marmzn
yazlma serüvenini konu alan belgesel niteliindeki sununun
ardndan kürsüye gelen Prof. Dr. Osman Öztürk, Mehmet Akif
Ersoy’un iyi bir müderris, iyi bir güreçi, iyi bir yüzücü, iyi bir
air ve iyi bir Müslüman olduunu söyledi. Öztürk, sözlerini
öyle sürdürdü: “Bu ülkenin yetitirdii en önemli deerlerden
birisiydi. Kültürlüydü. O milli mücadelenin yap talarndan
biriydi. Unutmayalm ki, milli mücadelenin meçhul kahramanlar, malum kahramanlarnn en az on kat kadardr. Milli
Marmz; kahramanlk duygularn içinde tayan ve cesaret
alayan bir martr. Bu ülkenin gerçek deerlerini yanstan,

ZMR

ube Bakanmz Abdurrahim enocak, bir örencinin sarn
olduu gerekçesiyle derslere alnmad yönündeki haberlerin
gerçei yanstmadn söyledi.
Merve Damla Kulmaç isimli örencinin, bundan önce iki okuldan ilkinde snfta kaldn, dierinden ise kendi isteiyle ayrldn, son okulunda ise 13.5 gündür mazeretsiz devamszlk
yaptn ifade eden enocak, arkadalaryla ve okulla uyum
sorunlar yaadndan ayrldn kaydetti.
Üyelerimizle birlikte Büyük Çili Lisesi önünde, okul yöneticileri ve öretmenlerle görütükten sonra basn açklamas yapan enocak, iki yl içinde üç liseden kovulduu yönündeki
haberlerin halk yanlttn ve eitimcileri de rencide ettiini
vurgulad.
Konunun ülke gündemine oturmas yüzünden eitimcilerin
zan altnda kaldn belirten enocak, “Haberin konusu ve
çk kayna gerçekleri yanstmamaktadr. Tek tarafl, yanl,
eksik ve maksatl haber yaplmtr. Saçlarndan dolay eitimi
engellendii söylenen örenci, hiçbir zaman, hiçbir ekilde snftan çkarlmad, çünkü bir buçuk senedir bu okulda eitim
görüyor, görmeye de devam etmektedir. Geçen sene de alttan
dersleri olmasna ramen snf geçmitir” dedi.
enocak, öyle konutu: “Örencinin okula makyaj ve saç
boyal bir ekilde sk sk geldiini, öretmenlerin de bunun
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yönetmeliklere aykr olduunu ifade eden uyarmalar dnda
örenciye baka bir yaptrmlar olmamtr. Ancak, örenci
velisi öretmenler odasnda masay yumruklayarak, öretmen
arkadalarmza hakaret etmitir. Okul yönetimi ve öretmen
arkadalarmzn tamamen iyi niyetli, örenciyi kazanma çabalar görmezlikten gelinmitir. Tolerans deil de yönetmelik
uygulansayd, ad geçen örenci okuldan uzaklatrma cezas
alrd.”
Örencinin bundan önce iki liseden saçlar yüzünden deil,
ders baarszl, uyum sorunu, agresif davranlar ve kurallara uymamasndan kendi isteiyle ayrldn dile getiren enocak, konuyu Milli Eitim müfettilerinin de yakndan incelediini, gerçeklerin çok ksa sürede ortaya çkacan bildirdi.

dayanan bir sunum eliinde hitap etti.
Büyük öretmenin örencilere ve çevresine ilham verdiini ifade eden Kavakl, “Sradan öretmen anlatr, iyi öretmen açklar ve örencileri hayata hazrlar, yetenekli öretmen yapar ve
gösterir, büyük öretmen ise ilham verir” dedi.
Kavakl, konferanstan sonra kitaplarn imzalad.

KAHRAMANMARA

Üniversite
Temsilciliimiz Açld
Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi Temsilciliimiz törenle açld.
Temsilcilie seçilen Yrd. Doç. Dr. Hasan Furkan, açlta yapt konumada, sendikalarn demokrasinin vazgeçilmez unsurlar olduu vurgulad.
Eitim-Bir-Sen’in üniversitede etkili
ve yapc bir sendika olacan ifade eden Furkan, “Bundan
sonraki hedefimiz ‘ube’ olmaktr” dedi.
Bu balamda, “Her üyemizin bir sendika temsilcisi uuruyla
hareket edeceini ve üye saymzn arttrlmas için ellerinden
gelen gayreti göstereceklerine inandn” dile getiren Furkan,
“Sendikamzn ve ülkemizin ufkunun açk, yolunun aydnlk
olduunu” kaydetti.
ube Bakanmz Hac Datl ise, ube ile Üniversite Temsilcilii
arasnda bundan böyle sk bir koordinasyon ve ibirlii olacan belirterek, “Sendikalarn iki temel amac vardr. lki, eitim
düzenimizin iyiletirilmesi için sorunlarn özgür bir ortamda
tartlarak bilimsel bir gerçeklik içinde çözüm yollarnn bulunmas; dieri de, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel,
mesleki hak ve yararlarnn gelitirilmesi ve korunmasdr” eklinde konutu.
Üniversite Temsilciliimizde görev dalm öyle olutu:
Temsilci Yrd. Doç. Dr. Hasan Furkan, Temsilcilik Sekreteri
Mehmet Fatih Di, Temsilcilik Eitim ve Sosyal ler Sekreteri
Öretim Görevlisi Hibetullah Dokuyucu, Temsilcilik Basn Yayn Sekreteri Zekeriya Tra, Temsilcilik Tekilatlanma Sekreteri
Yalçn Sar, Temsilcilik Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreteri
Mehmet Güler, Temsilcilik Mali Sekreteri Tevfik Yac.

KARABÜK

KARAMAN

Ekip Ruhu Baary Getirir
l Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Orta, ube Yönetim Kurulu
üyelerimize iade-i ziyarette bulundu.
Sohbet ortamnda gerçekleen ziyarette Cengiz Orta, makamlarn tek kiinin çalmasyla baarya ulalacak yerler olmadn ifade ederek, “Önemli olan ekip ruhunun olmasdr. limizin kültürel yönden ilerlemesi, turizm açsndan tantlmas
gayretindeyiz. Bu maksatla da birçok yenilikler ve çalmalar
balattk. Ören yerlerimizin, müzemizin eksik yerlerinin bakm
ve onarmlarn gerçekletirerek, halkmza daha iyi hizmet verecek ekilde hazrlama çabasndayz” dedi.
ube Bakanmz Kasm Aydodu ise, Orta’nn göreve geldii günden beri kurumundaki çalmalar ve gayretinin ksa
zamanda ehre bir hareketlilik getirdiini belirterek, “Bizler
sendika olarak ilimizin gelimesi, kalknmas, kültürel açdan
tantlmas adna her türlü görev ve sorumluluklar yerine getirmeye çalacaz” eklinde konutu.
Ziyarette ilin eitim, kültürel ve turizm sorunlar ele alnrken,
yaplan çalmalar hakknda görü alveriinde bulunuldu.

KASTAMONU

yi Öretmen Örencileri Hayata
Hazrlar

Ermeni Meselesi Masaya Yatrld

Eitimci-Yazar Ali Erkan Kavakl, “lham Veren Öretmen” konulu bir konferans verdi.
ubemizin organizasyonuyla Öretmenevi’nde gerçekletirilen konferansa, gerek üyelerimiz gerekse halk büyük ilgi gösterdi.
Kendisi de emekli bir öretmen olan Ali Erkan Kavakl, eitimcilere mesleklerinde baarl olmalar konusunda ipuçlar içeren ve dünyada eitim alannda yaplan bilimsel aratrmalara

ubemizin ‘Pazar Sohbetleri’ kapsamnda düzenledii “Balangçtan Günümüze Ermeni Meselesi” konulu konferans,
Mehmet Akif nan Salonu’nda yapld.
Abdurrahmanpaa Lisesi tarih öretmenleri Harun Kartal ve
Orhan Sancaktarolu’nun konumac olarak katld konferansa üyelerimiz youn ilgi gösterdi.
Harun Kartal, ‘Ermeni Meselesinin Tarihçesi ve Arka Plan’n,
Orhan Sancaktarolu ise, ‘Türkiye-Ermenistan likilerinin
Dünü ve Bugünü’nü deerlendirdi.
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Katlmclarn da soru ve görüleriyle katkda bulunduu konferansta, ‘Ermeni Meselesi’ tüm yönleriyle ele alnd.

KLS

KAYSER

Üyelerimize TOK Konutlar Frsat
ubemiz ile TOK arasnda yaplan anlama gerei 146 metrekarelik Merkez 2. Etap TOK konutlarnn üyelerimize, çalanlara ve halka satna baland.
Yaplan anlama çerçevesinde toplam bedelden 12-15 bin TL
aras indirim salanrken, 96 aylk vade 144 aya uzatld. Peinat ise, 15 bin TL olarak tüm katlar için sabitlendi.

KIRKLAREL

Eitimli nsan Saysn Arttrmalyz
Büyükehir Belediye Bakan Mehmet Özhaseki, yerel yönetimlerin dünyada 350-400 yllk bir geçmie sahip olduunu
ifade ederek, “Kayseri’de gelecein projelerini hayata geçirdik.
Eer bir ehirde üretim ile sosyal ve kültürel çalma yoksa, o
ehir ölü gibidir” dedi.
ubemiz, l Özel daresi Konferans Salonu’nda “Yerel Yönetimlerin Eitime Katklar” konulu bir panel düzenledi. Youn
bir katlmla gerçekleen panele, Büyükehir Belediye Bakan Mehmet Özhaseki’nin yansra, Melikgazi Belediye Bakan
Memduh Büyükklç, Kocasinan Belediye Bakan Bekir Yldz,
Talas Belediye Bakan Rfat Yldrm, Haclar Belediye Bakan
Ahmet Herdem, l Milli Eitim Müdürü Erdoan Ayata ile çok
sayda davetli katld.
Açl konumasn yapan ube Bakanmz Aydn Kalkan, ülkelerin kalknmasnn yolunun eitimden geçtiini belirterek,
unlar kaydetti:
“Bu sebeple eitimli insan saysn arttrmamz gerekir. Ben ülkemizdeki genç nüfusu bir olumsuzluk olarak görmüyorum.
Bizim genç nüfusumuz potansiyel bir güç konumundadr.
Yeter ki onlar eitelim, gelecee hazrlayalm. Medeniyet öretmenlerle kurulur. Öretmenler bir toplumun öncü ve dönütürücü kuvvetleridir. Bir milleti var eden de, yok eden de
öretmenlerdir.”
Panele konumac olarak katlan Büyükehir Belediye Bakan
Mehmet Özhaseki, gelecein projelerini hayata geçirdiklerini
belirterek, “Eer bir ehirde üretim, sosyal ve kültürel çalma
yoksa, o ehir ölü gibidir. Bugün ülkemizde birçok il ve ilçede
ölü gibi bir hayat vardr. Ben gittiim yerlerde bunlar görüyorum. Saolsunlar, beni belediyecilik hizmetlerini anlatmam
için davet ediyorlar. Orada görüyorum ki, her eyi devletten
bekliyorlar. ehrin önde gelen kurum ve sivil toplum örgütleri
birbirlerine girmi durumda. Birlik ve beraberlik yok, uyumsuzluk var. O zaman ehir geriye gidiyor. Biz ehir olarak, bu
uyumu salam durumdayz” eklinde konutu.
Kayseri’yi üniversiteler ehri yapma konusunda çalmalar yaptklarn dile getiren Özhaseki, özel ve devlet üniversitesi anlamnda dört üniversite daha yapacaklarn, altyap, proje ve
finansman baznda hazrlklarn bittiini söyledi.

Üniversiteler Bir ehrin Olmazsa
Olmazlardr
ube Bakanmz Bilal Yeen, ube Sekreterimiz Mustafa Keskin, ube Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz Kerim Sank, ube Mali Sekreterimiz Bekir Canan ve ube Basn Yayn
Sekreterimiz Halil Yücel, Krklareli Üniversitesi Genel Sekreterliine atanan Ergün Erbay’ makamnda ziyaret etti.
Yeen, Erbay gibi birinin Genel Sekreterlie atanmasnn hem
il hem de üniversite adna büyük bir kazanç olduunu ifade
ederek, “Ergün Bey’in yapaca çalmalarla ilimizin ve üniversitemizin adn ülkemiz çapnda duyuracana inanyoruz. Üniversitelerimiz bir ehrin olmazsa olmazlarndandr. Üniversite
bulunduu corafyaya dinamizm getirir. Bir eitim sendikas
olarak her zaman üzerimize düeni yapmaya hazrz” dedi.
Erbay ise, ziyaretten büyük mutluluk duyduunu belirterek, sivil toplum örgütlerini çok önemsediini kaydetti. Ergün Erbay,
üniversite adna büyük projelerinin olduunu, yeni açlacak fakültelerle eitimin kalitesini arttrarak Krklareli Üniversitesi’nin
Türkiye’de bir marka olmas için elinden gelen her türlü gayreti göstereceini bildirdi.
Türkiye’nin en önemli sorununun eitim olduunun altn çizen Erbay, bu balamda nitelikli insan yetitirilmesinde üniversitelere büyük görev dütüünü vurgulad.
Yeen, ziyarette Erbay’a Öretmenlik Hatralar’ndan oluan
Yola Düenler isimli kitab hediye etti.
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Gayretleriyle Etkili Olanlara Yetki
Verilmelidir
ube Bakanmz Latif Selvi, lçe temsilcileriyle Merkez
Öretmenevi’nde ‘Eitim-Bir-Sen’i Yetkiye Tama’ konulu bir
toplant yapt. Dünyada olduu gibi ülkemizde de en etkili sivil
toplum örgütlerinden birinin sendikalar olduunu ifade eden
Selvi, “Sivil duyarllk ve katlmcln öne çkt günümüzde,
Türkiye’nin aydnlk yarnlar için Eitim-Bir-Sen’e her zamankinden daha çok sorumluluk dümektedir” dedi.
Sendika olarak çalmalarn üç temel çerçeveye oturttuklarn
bildiren Selvi, sözlerini öyle sürdürdü:
“Bizler çalmalarmzda, yerel alanda çkarc toplumdan kopuk, halkn dertleriyle ilgilenmeyen sendikal anlay yerine
milletimizin duyarllklarnn tercüman, dertlerinin sözcüsü ve
onlar adna sivil katlmclk gösteren bir anlay benimsedik.
Buna örnek olarak, Gazze’ye saldr düzenleyen Siyonist çetelere kar STK olarak halkmzla birlikte Konya’da en güçlü
tepkiyi ortaya koyduk. Bir eitim sendikas olarak geleceimiz
olan çocuklarmzn dünya standartlarnda en güzel eitim
almas için çalmalar yapmaktayz. Bu çerçevede olmak üzere 17. Milli Eitim uras’nda eitimin deiik boyutlarnda
önemli katklar sunduk. Eitim çalanlarnn sorunlarn giderme, özlük haklarn gelitirme adna çalmalar yapmaktayz.”
Selvi, eitimcilerin sendikalarna yetki vermesi durumunda,
eitim camiasnn kangren olmu sorunlarn çözüme kavuturacaklarn söyledi.
Eitim-Bir-Sen olarak, eitim çalanlarnn bu sorunlarna
çözüm üretmek için yetki istediklerini belirten Selvi, sözlerini
öyle tamamlad:
“Bugüne kadar yetkili olmadan ortaya koyduumuz etkili gayretlerimizi biliyorsunuz. Sanyorum bu gayretlerimiz, yetkiyi
verirseniz neler baaracamzn teminat olacaktr.”

KÜTAHYA

Hedefimiz Yetkili Olmaktr
ube Yönetimimiz, yeri temsilcileri ile kahvaltda bulutu.
Toplant öncesi bir basn açklamas yapan ube Bakanmz
Kamil Uçan, eitim çalanlarn kucaklamay ve sorunlarn gidermeyi iar edindiklerini, her daim haklnn yannda, zalimin
karsnda mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
Uçan, tekilat olarak bu sene yetkili sendika olmay hedeflediklerini ve bu anlamda yeri temsilcilerinden önemli katklar
beklediklerini kaydetti. Bugüne kadar yetkili sendikalarn hiçbir
soruna çözüm üretemediini, toplu görümelerde eitimcileri
hakkyla temsil edemediini belirten Uçan, “Öyleyse bu milletin ve eitimcilerin gerçek temsilcisi, demokrasi ve özgürlük-
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lerin savunucusu olan Eitim-Bir-Sen yetkili sendika olmaldr”
dedi.
lde münhal bulunan okul müdürlükleri için atama duyurusu yapldn bildiren Uçan, “Dantay’n Yönetici Atama
Yönetmelii’nin iptaline ilikin kararlarndaki gerekçelerden
biri, yönetmeliin snav esasl olmamasyd. Yarg kararlarna ve
yönetici adaylarnn beklentilerine ramen snavsz yönetmelik
ile atama yaplmas sendikamz tarafndan kabul edilemez bir
durumdur. Ayrca Ek-2’deki adil olmayan kriterlerden dolay,
özellikle ilçelerde çalan öretmenlere negatif ayrmclk yaplmtr. Bakanlk yasal düzenlemeler gerei verdii ödüllerin bir
ksmn deerlendirmeye almayarak, taltif ettii öretmenleri
üzmü, verdii belgeleri anlamszlatrmtr. Hem yarg kararlar gerei hem de yönetici adaylarnn beklentileri olan kariyer, ehliyet, liyakat ve adalet ölçütleri gerei, MEB deiiklie
giderek snav esasl yeni bir yönetmelii bir an önce yürürlüe
koymaldr” deerlendirmesinde bulundu.

MALATYA

Hizmet Sendikacl Anlayn lk
Uygulayan Sendikayz
ubemiz, 17. kurulu yldönümümüz dolaysyla “Basnla stiare Toplants” yapt. Grand Akkoza Otel’de gerçekletirilen toplantda konuan ube Bakanmz ahin Kayaduman,
Eitim-Bir-Sen’in, ücret sendikaclnn yansra hizmet sendikacl anlayn Türkiye’de ilk uygulayan sendika olduunu
ifade ederek, “Sendikamzn kurucusu air Mehmet Akif nan,
sendikacl ideolojik arenadan kurtarm, sadece Eitim-BirSen’in deil, bütün sendikalarn anlaylarn sorgulamalarnn
yolunu açm, geçmiin kamplamalar üzerinden dar bir anlayla yürütülen sendikacla yeni bir yaklam ve ruh getirmitir” dedi.
Kayaduman, Eitim-Bir-Sen’in; ikâyet eden, acziyet gösteren,
suçlayan, krp döken sözde sendikaclk anlayn deitirerek;
fikir üreten, tavsiye eden, teklif eden, çözüm önerileri sunan,
yönlendiren, eiten-öreten bir sendikaclk anlayn getirdiini söyledi.
Basn mensuplarnn sorularn da cevaplayan Kayaduman,
banka promosyonlarnn tamamnn çalanlara ödenmesi konusunda kararl bir ekilde mücadele edeceklerini kaydetti.
Konumalardan sonra Eitim-Bir-Sen’i ve faaliyetlerini tantan
bir sunum yapld.

ubelerimizden
MERSN

stiklal Mar’nn htiva Ettii
Manay Çocuklarmzn Hafzalarna
Kazmalyz
ube Bakanmz Atilla Olçum, ube Sekreterimiz Erturul Yldz, ube Tekilatlanma Sekreterimiz Abdulla Çelik, ube Basn
Yayn Sekreterimiz Ferhat Kantar ile birlikte stiklal Marmzn
kabulünün 88. yl dolaysyla bir basn açklamas yapt.
stiklal Mar’nn insanoluna ait ne kadar güzel erdem varsa
hepsini bünyesinde barndran, esiz bir eser olduunu ifade
eden ube Bakanmz Atilla Olçum, “Dini ve milli duygularmz aha kaldran, tarafl tarafsz dünya kamuoyunda takdir
görmü edebi bir bayapttr” dedi.
Bu anlaml günde öretmenlere düen en önemli görevin stiklal Mar’n çocuklara su gibi içermek olduunu vurgulayan
Olçum, unlar söyledi:
“stiklal Marmzn ihtiva ettii o esiz ruh ve manay, gençlerimizin ve çocuklarmzn hafzalarna, çkmamak üzere kazmaktr. Namusunu çinetmeyen Asm’n Nesli’ne yakan da
budur. Asm’n Nesli olarak bizler anl bayramzn ve stiklal Marmzn bizlere kazandrd esiz deerlerin bilincinde
olup, ehitlerimizin ve Mehmet Akif’in aziz hatrasna uygun
davranmalyz.”

ORDU

Saysal Fark Peindeyiz
ubemiz, 19 ilçenin temsilcileriyle istiare toplants yapt. Toplantnn açlnda konuan Fatsa Temsilcimiz Bayram Selek,
ilçede ipi göüslediklerini, u an saysal olarak fark peinde
kotuklarn söyledi.
ube Bakanmz Tamer Tomakinolu, sendikal çalmalarn
özveri ve zaman isteyen bir i olduunu ifade ederek, “Bizim

arkadalarmz her zaman en iyisini ve dorusunu yapma konusunda baarllar” dedi.
Tomakinolu, unlar kaydetti: “Ülkemiz önemli süreçlerden
geçmektedir. Bu süreçte birlik ve beraberliimizi muhafaza
etmeliyiz. Biz Ordu’da baarlyz, iyi bir konumdayz ama Türkiye genelinde koamayan arkadalarmz için biraz daha komalyz ki, yetkili sendika olalm.”
lçe temsilcilerimizin sorunlarn anlatt toplantda, Türkiye
genelinde yetki için tüm temsilciler ellerinden geleni yapacaklarn vurgulad. Toplantda, temsilcilere gerekli enerji ve sinerji
verilerek, hedeflere ulalmas konusunda karara varld.
lerleyen saatlerde toplantya AK Parti Ordu Milletvekili Eyüp
Fatsa da katld. Fatsa, sendikalarn demokrasinin temel talar
olduunu dile getirdi. Memur sendikalarnn da içi sendikalar gibi grevli, toplu sözlemeli sendikal haklara sahip olmas gerektiini ve bununla ilgili çalmann sürdüünü anlatan
Fatsa, bunun en ksa zamanda TBMM’ye getirilerek, çözüme
kavuturulacan sözlerine ekledi.

OSMANYE

84 Okul Yöneticisi Biraraya Gelerek
stiarede Bulundu
l merkezindeki okullarda görev yapan 84 okulun müdürü ve
müdür yardmcs, Serhat Lokantas’nda biraraya geldi.
Toplantnn açl konumasn yapan ube Bakanmz Erdoan Asarkaya, eitimin ve eitim çalanlarnn sorunlarna çözüm ararken, Türkiye’nin ana meseleleri konusunda da hassas
davrandklarn ifade etti.
Eitim kurumu yöneticilerinin de problemlerine deinen Asarkaya, problemlerin çözümü için gerek Genel Merkezimiz’de
gerekse ubemiz’de her türlü çalmann yapldn ve yaplmaya da devam edileceini bildirdi.
Eitim çalanlarnn haklarnn daha iyi savunulmas bakmndan Eitim-Bir-Sen’in mutlaka yetkili sendika olmas gerektiinin altn çizen Asarkaya, eitim hizmet kolunda yetkili sendika olmadklar halde toplu görüme sürecinde birçok kazanm
elde ettiklerini ve önemli ilere imza attklarn vurgulad.
Eitim hizmet kolunda bir yetki krizinin yaandn belirten
Asarkaya, Mays 2009’da yetkiyi alarak bu krize son vereceklerini kaydetti.
Katlmclarn da çalmalarla ilgili görü ve önerilerini dile
getirdikleri toplantda, öncelikle üyemiz olan eitim kurumu
yöneticilerinin tanmalar saland. lde ve Türkiye genelinde
eitim çalanlarnn yaad problemlerin çözümü konusunda görü alveriinde bulunularak, bu tür toplantlarn ylda
birkaç defa yaplmas karar alnd.
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ubelerimizden
RZE

‘Kültür Dili Olarak Türkçe’
Konferans
ubemiz, Bartn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan
Kaplan’n konumac olarak katld “Kültür Dili Olarak Türkçe” konulu bir konferans düzenledi.
smail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekletirilen konferansa, Rektör Yardmcs Prof. Dr. Kemal Sandkç, Belediye
Bakan Halil Bakrc, l Milli Eitim Müdürü F. Rasim Çelik ile
çok sayda davetli katld.
Konferansn sonunda, Öretmenlik Hatralar yarmasnda il
genelinde dereceye giren üyelerimizden il birincisi Denizciler
lköretim Okulu Öretmeni Hatice Kestiolu, il ikincisi Vakflar lköretim Okulu Öretmeni Emine Ylmaz ve il üçüncüsü
Ardeen lçe Yönetim Kurulu Üyesi aban Atl ödüllerini aldlar.

Yarmann Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleen
muhteem finaline, ube Bakanmz Necmi Macit, lçe Milli
Eitim Müdürü Ömer Yayla, Milli Eitim ube Müdürü Kerim
Karal, Sanayi ve Ticaret Odas Bakan Rzvan Aksoy, Bafra Belediye Bakan Yardmcs Fikri Düünsel, Belediye Bakan adaylar Zihni ahin, Yaar Buharalolu ve Belediye Meclis Üyesi
adaylar, okul yöneticileri, örenciler, eitimciler ile çok sayda
kii katld.
lköretim okullar arasnda gerçekleen yar, büyük bir heyecana sahne oldu. 6 finalist örenci, baarl olabilmek için jüri
önünde ter dökerken, jüri ise birbirinden yetenekli örenciler
arasnda seçim yapmakta zorland. Finalist örenciler stiklal
Mar’n okurken, izleyicilerin duyguland görüldü. lk üçe
girmek için zorlu bir mücadele veren örencilerden birincilii
Mustafa Kemal ilköretim Okulu’ndan Emre Akba, ikincilii Kemalpaa lköretim Okulu’ndan pek Bura, üçüncülüü
Altnyaprak lköretim Okulu’ndan Aleyna Çelebi kazand.
Ortaöretim kategorisinde ise birincilii Kzlrmak Lisesi’nden
Sevgi Ak, ikincilii Hasan Çakn Kz Meslek Lisesi’nden Hilal
Ataseven, üçüncülüü Endüstri Meslek Lisesi’nden Ouzhan
Havuz elde etti. Elemeler sonucunda her iki kategoride de hediye kitaplarn yansra birinci olan örencilere altn, ikincilere
Safahat, üçüncü olan örencilere ise çeitli kitaplar armaan
edildi.
lçe Temsilcimiz Hasan Tanrsever, yarmann finalinde yapt
konumada, “Milli airimiz ve onun bu muhteem aheserine, geleceimizin teminat olan çocuklarmzn nasl büyük bir
içtenlikle sahip çktklarn gördükçe hep birlikte gururlandk.
Hepsi birbirinden baarl bu örencilerimizle ve onlar yetitiren eitimcilerimizle gurur duymalyz” dedi.

SRT

SAMSUN

Bafra, Çocuklaryla Gururland
Bafra Temsilciliimiz tarafndan stiklal Mar’nn kabul ediliinin 88. yldönümü ve stiklal Mar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘stiklal Mar’n Güzel Okuma Yarmas’nn
finalinde, coku ve duygu younluu dorua ulat.
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yeri Temsilcileriyle letiim
Halinde Olunacak
yeri temsilcilerimiz ube binamzda biraraya geldi. ube Bakanmz Ömer Aslan, sklkla yaplan toplantlarn, ildeki eitim
sorunlarnn takip edilmesi ve çözüme kavuturulmas noktasnda önemli olduunu söyledi.

ubelerimizden
Aslan, ube Yönetim Kurulu ile yeri temsilcilerinin bilgi alveriini salamak amacyla yeni bir uygulama balattklarn
ifade etti.
Sürekli büyüyen bir sendikann sorumluluunun da arttn
kaydeden Aslan, “yeri temsilcileri, iyerlerinde meydana gelen olaylarn ve üyelerimizin taleplerinin annda bildirilmesini
salamak amacyla, iyerlerinden sorumlu Yönetim Kurulu
üyeleriyle sürekli iletiim içinde olacaklardr” dedi.
ube Yönetim Kurulu’nun yapt çalmalar hakknda bilgi
veren Aslan, yeri temsilcilerinin bu konudaki görü ve önerilerini de ald.
yeri temsilcilerinin, dilek ve ikâyetlerini ube Yönetimi’ne
iletmesiyle toplant sona erdi.

SVAS

Hedef Üniversitede Yetki
ubemiz, üniversite çalan üyelerimizle Sebatibey skender’de
bir ‘Tanma Yemei’ düzenledi.
Toplantya, Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Hüseyin Akaya, lahiyat Fakültesi Dekan yardmclar Doç. Dr. Metin Bozku ve Yard. Doç. Dr. M. Kazm
Arcan ile üniversitenin öretim üyeleri ve personeli katld.
Üniversite çalan üyelerimiz ve gönül ba bulunan ama henüz üye olmam öretim üyelerinin katld yemekli toplantda bir konuma yapan ube Bakanmz lhan Karakoç, unlar
söyledi: “Biz, kendimizi ülkeden ve onun sorunlarndan soyutlayamayz. Yalnz çalanlarmzn maddi durumlarn korumak
deil, ayn zamanda bütün sosyal hatta siyasal, kültürel sorunlarnn da çözümü konusunda kendimizi cevaplar üretmeye,
öneriler getirmeye sorumlu sayyoruz.”
Üniversite Temsilcimiz Doç. Dr. H. brahim Delice ise, Genel
Merkezimiz tarafndan Ankara’da yaplan toplantda ortaya
konan önerilerden hareketle, neler yaplabileceini dile getirerek, “inallah ildeki yetkiyi üniversiteye de tayacaz” eklinde konutu.
Toplant, yemein ardndan hazrlanan üye formlar, indirimli
sigorta anlamasnn duyuru metni, sendikal dokümanlar ve
Mehmet Akif nan’n eserlerinden birisinin yer ald dosyalarn katlmclara takdimi ile sona erdi.

ANLIURFA

Hizmet Yarnda Bayrak Deiimi
ubemiz, Olaanüstü Kongresi’ni Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal’n katlmyla DS Konferans Salonu’nda
gerçekletirdi. Bayram havas içinde geçen kongrede yüksek
bir delege katlmnn olduu gözlendi. ki liste ve bamszlarn yart kongrede 124 delege oy kulland. Kongreye AK
Parti Genel Bakan Yardmcs Hüseyin Tanrverdi, l Bakan
Mehmet Ekinci ile birçok parti yöneticisi katld.
Listeleri adna Suphi Çiçek ve brahim Cokun birer konuma
yaptlar. Yaplan seçim sonucunda brahim Cokun’un listesinden Sabri Pala, Mahmut Toprak, Metin Kratlolu, Mustafa
Rastgeldi ile Mustafa Kankara yönetime girmeye hak kazanrken, dier listeden ise Suphi Çiçek seçildi. brahim Cokun,
yapt teekkür konumasnda, unlar kaydetti:
“Bu hizmet yarnda görevi bize verdiiniz için hepinize teekkür ederim. Sizlere layk olmak için arkadalarmla beraber en
iyi hizmeti sunacamzdan kimsenin kukusu olmasn. Amacmz daha iyi bir sendikaclk yaparak, özellikle anlurfa’daki
eitim sorunlarna da çözüm üretip etkin bir ekilde hizmet
edeceiz.”
Kongrenin sonunda eski ve yeni yönetim kucaklaarak birlik
mesaj verdi.

TOKAT

28 ubat Cumhuriyet Tarihinin En
Büyük Soygun Hareketidir
ubemizin Cumartesi günleri düzenledii söyleilerinin konusu 28 ubat’t. Youn katlmn olduu söylei programnda
Gaziosmanpaa Üniversitesi Öretim Üyesi ve Star Gazetesi
Yazar Doç. Dr. Berat Özipek, “28 ubat ve Sivil Toplum” konulu seminer verdi.
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ubelerimizden
ube Tekilatlanma Sekreterimiz Mustafa Eraslan, selamlama
konumasnda, 28 ubat sürecinde inançl insanlara yönelik
adeta bir cad avnn balatldn ifade ederek, “Hapse atlan,
iine son verilen, sürgün edilen, aalanan on binlerce insan,
28 ubat’n üzerinden 12 yl geçmi olmasna ramen hala
devletinden uzanacak bir efkat elini beklemektedir. Darbelerin sarst insanlardan özür dilenmeden darbelerle hesaplamak mümkün deildir” dedi.
Konumasnn banda 28 ubat sürecini deerlendiren Doç.
Dr. Berat Özipek, 28 ubat sürecinin Türkiye Cumhuriyeti’nin
gelmi geçmi en büyük soygun hareketi olduunu söyledi.
Bütün darbe ve muhtralarda olduu gibi ekonomik ve sosyal
açdan asl madur olanlarn alt snflar olduunu kaydeden
Özipek, “Örnein katsay ve baörtüsü yasa rezaletiyle milyonlarca yoksul aile çocuunun gelecei çalnd, onlara üniversite yolu kapatld. Bir kuak heba edildi. Ksaca ‘çisin, sen
içi kal’ dendi. 28 ubat, demokrasiye açt derin yaralarla
anlrken, Fadime’nin gözyalarnn gizledii en geni kapsaml
postmodern kapkaççlk boyutu da ihmal edilmemeli. Evet, 28
ubat sosyal piramidin altndan üstüne doru bir gelir transferidir. 28 ubat Cumhuriyet tarihi boyunca yaanan gerilimin nda anlalmaldr. Bu gerilim, atanmlar-seçilmiler,
bürokrasi-siyaset, kapkulu-reaya, merkez-çevre, oligaridemokrasi çelikisidir. Bunun ötesindeki bütün gerekçeler,
temel çelikiyi örtmek için kullanlan bahanelerden bakas
deildir” eklinde konutu.

UAK

Amacmz Eitimin Seviyesini
Yukarlara Çkarmaktr
ube Yönetimimiz, okul idarecileri ile beraber her yl düzenli
olarak gerçekletirdii yemekli toplantda biraraya geldi.
Kurulu yldönümümüz olan 14 ubat’ta Öretmenevi’nde
gerçekletirilen toplantya 100 civarnda okul müdürü ve müdür yardmcs katld.
darecilere, katlmlarndan dolay teekkür ederek sözlerine
balayan ube Bakanmz Sezai Ylmaz, üyelerimizin çaltklar ortamlarda örnek birer idareci olduklarn söyledi.
Okullarda demokratik bir anlayn yerlemesine katk salayan idarecilerin daha fazla fedakarlk yaptklarn ifade eden
Ylmaz, amaçlarnn sadece üye yapmak deil, ilin eitim seviyesini daha yukarlara çkarmak ve eitimde yeni bir vizyon
gelitirmek olduunu kaydetti.
Yemekte biraraya gelen okul idarecileri, eitimin sorunlarn ve
çözüm yollarn tarttlar.
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YALOVA

Çanakkale Ruhunu Çok yi Anlayan
Bir Aileyiz
ube Kadnlar Komisyonumuz, Kopuzlar Düün Salonu’nda
üyelerimize eleri ile birlikte bir yemek verdi. Belediye Bakan
Barbaros Biniciolu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, öretim üyeleri, üniversitede bulunan üyelerimiz,
l Milli Eitim Müdürü evki Genç, l Milli Eitim Müdür yardmclar ile çok sayda davetlinin katld yemekte bir konuma yapan ube Bakanmz Zekeriya Yayla, Eitim-Bir-Sen’in
kurulduu günden beri eitimcileri ilgilendiren her konuda
öncü olmaya devam ettiini ifade ederek, “Sendikaclkta
yeniyiz ancak soylu bir milletin fertleriyiz. 94. yldönümünde
Çanakkale ehitlerimizi rahmet ve ükranla anyor, Çanakkale ruhuna uyan ve ülkemizin gerçeklerini görerek sendikaclk
yapmann hakl gururunu yayoruz. Bizler Çanakkale’yi törenlerle geçitiren bir topluluk deil, o ruhu çok iyi anlayan bir
aileyiz” dedi. lde birinci sendika olduklarn belirten Yayla, “Bu
yl Mays aynda Türkiye’de birinci sendika olup, eitimcilerin
hükümetlerin karsnda ne ekilde temsil edildiini göstermek
istiyoruz. Üye saymz hzla artmaktadr. Saymzn artmasn,
ülkemizin sivillemesine, demokrasinin köklemesine ve kaybolmaya balam milli ve manevi deerlerimize sahip çkan
insanlarn saysnn artmasna balyoruz. Bask rejimleri sona
erdiinde üye saymz daha da artacaktr” deerlendirmesinde
bulundu. Ayn düüncedeki insanlar biraraya toplayarak kolay
sendikaclk yapmak yerine Türkiye’nin gerçekleri dorultusunda sendikaclk yapmaya çaltklarn kaydeden Yayla, “Farkl
sendikalardaki arkadalarmz bizleri yanl alglayabilirler fakat biz ne yaptmzn farkndayz ve bu sebeple bütün dünyada sendikalarn hzla kan kaybettii dönemde üye saymz
artmaktadr” eklinde konutu. “Ülkemizde çalan kadnlarn
daha rahat ve huzurlu ortamlara kavumas için sendikamz
çok sayda kazanm elde etmitir ve bu konunun takipçisiyiz”
diyen Yayla, yemekli toplanty düzenleyen Kadnlar Komisyonumuza ve katlmclara teekkür etti.
Yemekte, Belediye Bakan Barbaros Biniciolu ile Rektör Prof.
Dr. Niyazi Eruslu da birer konuma yaptlar. Bakan Biniciolu,
eitime verdii destein devam edeceini vurgularken, Rektör
Eruslu ise, eitimcilerle birarada olmaktan çok mutlu olduunu bildirdi. Eruslu, üniversiteyi en ksa zamanda dünyaya duyurmay hedeflediklerini söyledi. ube Bakanmz Yayla, Belediye Bakan Biniciolu’ya, eitime yapt katklardan dolay
bir plaket verdi. Toplant, Kadnlar Komisyonu Bakan Yardmcmz Yasemin Kakç’nn teekkür konumasyla sona erdi.
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