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“Eridi nev-bahâr eyyâm”
Yaadmz günler, tam da Nedim’in “Eridi nev-bahâr eyyâm açld gül ü
gülen” msrasndaki tabloyu andryor. Baharn gelmesiyle tabiat canland; aaçlara su yürüdü, çiçeklenmenin, meyveye durmann tela balad.
Tabiatta yaanan deiiklik ve tela, insanlarn da içinde kprtlar meydana
getirdi; yaama sevinci artt, umutlar tazelendi.
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Eitim-Bir-Sen’in çalmalar, yl boyu “iki günü birbirine eit olan ziyandadr” umdesi dorultusunda sürüyor. Her gün bir önceki günden daha
fazlasn gerçekletirme gayreti, baharn gönüllere ve vücutlara getirdii
zindelikle bahar aylarnda biraz daha artyor.
Tekilatlarmz bu yl mart ve nisan aylarnda, önceki yllarn mart ve nisan aylarna nazaran rekor sayda üye kayd gerçekletirdiler. Bu durumu,
eitim çalanlarnn yetkili sendikadan beklentilerinin gerçeklemesinin
Eitim-Bir-Sen eliyle mümkün olacana ilikin kanaatlerinin tezahürü
olarak deerlendiriyoruz. Eitim çalanlar bir yl daha yetkinin ehliyetsiz
ellerde bulunmasna tahammül göstermeyeceklerini belirtiyor ve fevc fevc
Eitim-Bir-Sen’e yöneliyorlar.
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, dört aylk bir programla ülkemizin her
bir köesindeki tekilatlarmzla buluarak, Genel Merkez’de tadmz
heyecan tüm yurt sathna yayma gayreti içerisinde oldular. Bu gezilerde
görülen o ki, Eitim-Bir-Sen her ilde, her ilçede, her beldede nitelikli etkinliklerin tek adresi ve o yerleim yerinin en dinamik örgütü. Sadece eitim
çalanlarnn deil, ülke insannn yaad tüm sorunlarn çözümü için sivil inisiyatifi odaklama çabas içerisinde olan, yerel sorunlarla ilgili kuvvetli
vurgularla yönlendirici pozisyonunu edinmi; ülkesini, milletini, bayran,
topran seven insanlarn biraraya geldii mehabetli bir çat.
Önümüzdeki günlerde üye saylarnn tespitine yönelik mutabakatlar hazrlanacak. Tüm tekilat mensuplarmzn mutabakatlara sahip çkmalarn
rica ediyoruz. Bu, adeta siyasi partilerin seçim sonunda sandklara sahip
çkma hassasiyetine benziyor. Eitim çalanlarnn gönlünü kazanamayanlarn, bürokratik oligarinin kât kalem oyunlaryla mays ayna mahsus üye saysn köpürtmeye kalkmalarnn önüne ancak mutabakatlara
sahip çkmakla geçebiliriz. Bir okulda kimin hangi sendikaya üye olduunu
en iyi bilen, o okulda çalan iyeri temsilcimizdir. yeri temsilcimizin büyük bir dikkatle inceleyecei tevkifat listelerinden hareketle imzalayaca iyeri mutabakat ilçe temsilcimiz tarafndan esas kabul edilerek, ilçe
mutabakat imzalanacak ve nihayetinde ube bakanlarmz bu verilerden
hareketle il mutabakatn imzalayacaklar. Alanda enerji harcayarak kazandmz, masa banda rehavetle kaybetmemeliyiz.
Önümüzdeki sayda, “Yetkili Sendika” Eitim-Bir-Sen’in bültenini hazrlamay umuyor, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ellerinden
öpüyorum.

Hdr Yldrm
Genel Basn Yayn Sekreteri

çindekiler

02

Genel Bakan
Ahmet Gündodu:
Kaç Nesil Eskidi
Hayallerinin Ardnda

03
Dosya Haber

09
1 MAYIS

19
Üniversite Çalan
Üyelerimiz Yemekte
Bulutu

23
Emekten, Mazlumdan
Yanayz

30
Vefat Eden Üyelerimizin
Tazminat Ailelerine
Ödendi

Ek Ders Esaslarnda
Deiiklik Yaplmasn
Talep Ettik

08
11
13
14
16
18
21
22
24
25
26
28
29
32
33
34
35
36
37
39

Halil Etyemez
Eitim Çalanlarnn Çalma
artlarn Etkileyen Faktörler
Yönetim Kurulumuz Türkiye
Turunu Tamamlad
Grup Ferdi Kaza Sigortas
Tantm ve yeri Temsilcileri
Motivasyon Toplants Konya’da
Yapld.
Erol Battal
Büyük Organizasyonun Küçük
Manipülasyon Birimleri
Tekilatlarmzda Heyecan
Dorukta
Hdr Yldrm
Deerler Dümanl ve
Sendika
Esat Tekta
lköretimde Örenme Ortamlar

Milleti Kucaklayacak
Pakete htiyaç Var
Bakan Çelik’le Görüerek
Eitimcilerin Sorunlarna Çözüm
stedik
Ne Çete Ne Darbe, Egemenliin
Kayna Milli rade

Hukuk Köesi
Sözlemeli Personel Esaslarndaki
Deiiklik Beklentilerimizi
Karlamaktan Uzaktr
Atama-ptal Döngüsüne
Son Verilmelidir

Tedavi ve Geçici Görev Yolluklar
Takibimizdedir!
Üyeleri, ‘Eitimde Kanayan
Yara’ LKSAN’n Kapatlmasn
stiyor

LKSAN’a ki Dava Birden Açtk

lköretim Müfettileri çin Yasal
Düzenleme stedik

yeri Temsilcilerimizin Dikkatine!

Sizden Gelenler...

ubelerimizden...

Kaç Nesil Eskidi Hayallerinin Ardnda
“lerleme yolunda büyük zeka ve kararllkla donanm
Japon hükümeti, kendi ülkesinde ticaret ve sanayinin Avrupaî
yöntemlerini uygulayp özendiriyor. Pek çok eitim kurumu
sayesinde bütün Japonya’y bir ilerleme fabrikasna çevirdi.
Yardmsever kurumlar, demiryollar gibi, ksaca saysz uygarlk ekliyle, toplumun ihtiyaçlarna hizmet araçlar kullanarak
ilerleme için Japon kapasitesini güvence altna almaya ve gelitirmeye girimitir.”1

Mart-Nisan aylar hareketli geçti bizim için, tpk geçen dier
aylarda olduu gibi. Çünkü bu corafyada -fiziksel, ekonomik,
beerî, siyasal, kültürel gerçekliklerin tümü- hayatn baka türlü
geçmesi mümkün görünmüyor. En bata Eitim-Bir-Sen’e ve
onun temsil ettii ideallere gönül vermi üyelerimizin, yöneticilerimizin, temsilcilerimizin her türlü takdirin ötesindeki çabalarnn sonucu olarak Nisan aynda aramza katlarak bize güç
veren, bu ülkenin gelecei adna umudumuzu çoaltan 11 bin
959 yeni üyemizin oluturduu heyecan dalgasyla balyorum.
Ve bu sonuçla ilgili olarak emei geçen herkese en derin ükranlarm sunuyorum.
Dier yandan 10 Mart, Ergenekon’da 2. iddianame mahkemede (5 bölüm ve 1909 sayfa); 29 Mart, yerel seçimler yapld;
5 Nisan, Barak Obama geldi; 15 Nisan, Genelkurmay Bakan Orgeneral lker Babu Harp Akademileri Komutanl’nda
“Yllk Deerlendirme Konumas” yapt; 25 Nisan, Bedrettin
Dalan’a ait stek Vakf arazisinde yürütülen arama ve kaz çalmalarnda çkarlan mühimmat dehete düürdü; 29 Nisan,
Orgeneral Babu Genelkurmay Karargâh’nda düzenledii
“letiim Toplants”nda gazetecilerin sorularn yantlad. 29
Nisan, Lice’de 9 askerimiz ehit edildi; Anayasa deiiklii bir
kere daha karmza geliyor; Küresel Ekonomik kriz ve bu krizin
Türkiye’ye yansmas devam ediyor.
Ocak 2009 döneminde çalma çandaki nüfus, geçen yln
ayn dönemine göre 888 bin kii artmtr. Ve bütün gelimelerle birlikte ortaya çkan bir görünüm:
Tablo 1. gücü durumu (Ocak)
Tarm d isizlik oran (%)
Genç nüfusta isizlik oran)(%)
gücüne dâhil olmayanlar (000)

2008(*)

2009

13,7

19,0

21,2

27,9

28,046

27,799

Bu tablo cansz, ruhsuz saylardan olumu gibi duruyor ama
gerçekte içinde ne çok trajediler, ne çok ykmlar saklyor. Aslnda sadece Mart-Nisan aylarndaki önemli gelimelere bakarak
küresel deiimin yüzyllardr insanln üzerine bir olaylar seli
olarak aknn müahhas sonuçlarna ulamak mümkün. Baka
bir söyleyile, içinden geçtiimiz dönemin kendini iliklerimize
kadar hissettiren baskn konular, kökleri binlerce yla dayanan
insanlk tarihinin geldii noktann davurumudur. Biz bu süreci
salkl analiz edip, salkl eylemler gelitiremediimiz zaman
tarih kendini farkl biçimlerde tekrarlamaya devam edecektir.
Yeryüzünü kana bulayan, bulamaya hazr
bir imparatorluun temsilcisini arladk. Ticaret, samimiyet, takdir, iltifat,
eref, koruma ordusu, smarlanm
ve ayn zamanda bayat beden dili
numaralar, bilinçalt mesajlar: Elini
omzuna atma, ezan saatinde susma;
kimi televizyon kanallarnn srarla Barak’n yanna Hüseyin’i ekleme
çabas; yine ayn zatn Sultan Ahmet
Camii ziyaretinde cami imamnn,
Yüce Elçinin ‘Allah’m: Ben,
bunlar seviyorum. Sen de sev
bunlar’ (Tirmîzî Sünen V,
661) dedii Kerbelâ ehidi
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‘Hüseyin’in-Allah’n rahmeti üzerine olsun-adyla Barak Hüseyin Obama’y ilikilendirme çabas… Ve ayn zata sorulamayan
sorular: ncirlik’te kaç atom bombas var? Bu ülke, bu topraklar
ne zamana kadar sizin “nükleer silah kullanma üs”sünüz olmaya devam edecek? Komularmz ne zamana kadar bizim
üstümüzden ve sizin üs’sünüzden korkutmay sürdüreceksiniz?
Irak, Afganistan, Cezayir, Filistin, Pakistan, Sudan… Kan dökmediiniz, darbe yapmadnz, ele geçirme plannzn olmad
bir slam corafyas var m? Ve daha sorulmas gereken onlarca
soru…
Ve Obama’nn dünyaya kurtarc gibi pazarlanma çabas…
nsanln içinde savrulduu sorunlardan kendimizi soyutlayamayacamz elbette biliyoruz. Ancak bu bizim kendi içimizde
yüzlememiz ve çözmemiz gereken sorunlar unutturmamaldr.
Ne yazk ki, bize çözüm diye sunulanlar, yeri geldikçe kullanlan
bir slogan; arkasna saklanabilmeye frsat veren gizemli ifadeler;
yaygn tutum, yaygn mutabakat, icazet grubu, bir bilen, ortak
tutum; bir sembol, bir tarihsel olay ya da figür ve bolca ehir
efsaneleri, Türk’ün Türk’e propagandas… Bunlarla ancak akllar tutsak edilir, fanatik taraftar yetitirilir, toplum körletirilip
tutsak edilir, sorunlar örtülür ya da ötelenir.
Sklkla duyduumuz, “Almanya ve Japonya kinci Dünya
Sava’nda yerle bir oldu. Almanya 1960’tan sonra içi almaya balad. Japonlar da bu tarihten sonra tam bir ekonomik
mucize gerçekletirdiler” yaklam, kalknma için üretilen ehir
efsanelerine iyi bir örnek.
Gerçekte Japonya’ya özgü, Japon insannn ürünü olan bir modernleme modeli yoktur. Olsa olsa her topluma göre deien
yürüyü, o yolda ilerleyi biçimi vardr. Yürünen yol kalknmadr,
modernlemedir. Gerçekten de Japonya’nn II. Dünya Sava
sonras sergiledii baarlar, 18 ve 19. yüzyllarda (1540-1856
Edo ve 1868-1914 Meiji dönemleri) gerçekletirdii atlmlarn, konulan temel talarn üzerine yükselmitir. Bu dönemde
Avrupa’daki gelimeler, özellikle bilim-teknik alanndaki bulular, o ülkelere yollanan özel heyetler ya da yetimi elemanlar
araclyla yakndan izlenmi, önemli bulunanlar Japonya’ya tanmtr. Daha önceki yüzyllarda Kore yoluyla Çin’den aktarlan
birçok kültür, teknik ve bulu tümüyle özümsenip yerletirilmi;
güçlü bir sanayilemenin altyaps bu uzun kapallk döneminde
salam bir ekilde atlmtr. Ayrca gene bu dönemde Hindistan, Çin ve Osmanl Devleti’nin Bat sömürüsüne açl ve gerileyi nedenleri de bizzat buralara yollanan heyetlerle incelenip
raporlar hazrlanmtr.
Toplum olarak artk demokrasi-eitim-kalknma arasndaki ilikiyi çok iyi biliyoruz. Türkiye’de demokrasinin kurulup, kökleip,
yerlememesinin ve geri kalmlmzn sebebi demokrasiyi görünüte benimseyenlerdir. Onlar, “Demokrasi olsun ama halk
benim istediimi seçsin, yoksa ben seçtirmesini bilirim” diye
tehditler savuran zihniyetin sahipleri ve bunlarn gönüllü köleleridir. Sayca azlar, ancak öyle kurumlara yerlemiler ve öyle
kavramlar tekellerine almlar ki, uzun zamandr snfsal bir tekel kurmay, sonra da sürdürmeyi baarmlar; ki ulusal söylem
adna ileri sürdükleri ne varsa Avrupa’dan çkm olmasna ramen, Avrupa’y meydana getiren deiimi anlayacak donanma
sahip olamadklar içindir ki, imdi de AB’ye kar olmak gibi
patolojik bir ruh halindeler.
Eitim-Bir-Sen yetkili olmaldr, diyoruz. Çünkü insanlarn belirli
bir ideolojinin tutsa olmad, manevi-tarihi miraslarn koruyabildikleri, ahsiyetlerine yeni deerlerler ekleyebildikleri, insan
haklarna saygl, demokratik ilkeleri benimseyen, özgür ve tevik edici ülkeyi hep birlikte ina etme mücadelesi verenlerin ön
saflarnda biz varz. Ve toplumun enerjisinin çatma kültürü
içinde tüketilmesini biz önleyebiliriz.

“ Devlet-i Aliye-yi Osmaniye ve Japon mparatorluu”, Malumat ( 24 Austos1897):1.

Dosya Haber
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er yl toplumun gündemini; Nisan ay boyunca ne olacak, nasl olacak, nerede olacak, kimin
can yanacak; Mays’ta ise, nasl oldu,
niye oldu, kim suçluydu diye iki ay boyu
megul eden 1 Mays nedir, insanlarn
zihninde nasl alglanyor, kimler tarafndan, ne ekilde kutlanyor, hangi
olaylar yaanyor, toplum birçok konu
da olduu gibi, bu konuda da manipüle ediliyor mu?
Dosyamzda bu sorulara cevap aramaya
çaltk.
1 Mays konusunda da büyük bir aldatmacann yaand açkça görülüyor.
Birçok konuda olduu gibi, bu konuda
da suçlunun sesi daha gür çkmakta,
toplum zihninde genel kabuller oluturulmakta ve bu oluturulan genel
kabuller üzerinden de fikirler meydana
getirilmektedir.

çilerin bir gününün olmas, o günde
sorunlarnn toplumla, yöneticilerle,
iverenle paylalmas, talepleri adna
kamuoyu oluturulmas, elenilmesi,
anmalarn yaplmas güzel bir imkân.
Ancak içiler adna var olan 1 Mays; bir
ideolojiye kurban verilmi, o ideolojinin
takdimi için bir sopaya dönütürülmü
ve kavgalarn, çatmalarn arac klnm. Bu nedenle de, bu gün yaklatkça;
insanlar korkuya kaplmakta, sokaa

1 Mays; bir
ideolojiye
kurban verilmi,
o ideolojinin
takdimi için
bir sopaya
dönütürülmü
ve kavgalarn,
çatmalarn arac
klnmtr

çkmaktan endie duymakta, bu bahar
gününde imkân bulabilirseler, can ve
mal emniyetleri açsndan kendilerini
evlerine hapsetmekteler. 1 Mays, bir
bayram gününden ziyade, hangi olumsuzluklarn yaanaca belli olmayan bir
kâbus gününe dönümektedir.
1 Mays, bu noktadan kurtarlmal; çalanlarn sorunlarnn konuulduu,
taleplerinin dillendirildii, elencelerin
düzenlendii, i barnn salanmasna
vesile klnd, farkl içi örgütlerinin ortak talepleri adna birlikteliklerinin gös-

terildii, gerektiinde sloganlarn atld bir frsata dönütürülerek, büyük
kalabalklarn katld enlikli bir gün
olmaldr.

Buna ramen 1 Mays, niye kâbuslara
gebe bir gün olarak alglanmaktadr. Bu
konuyu bütün ciddiyetiyle sorgulamamz gerekir. Bu sorgulamada kendimizi
pein kabullerden kurtarp, gerginliin
taraflarn kendi sorumluluklar çerçevesinde gözlemlemeliyiz. Yoksa “sermayenin içi dümanl, 1 Mays’ kana
buluyor” veya “örgütler, kendilerini
sergileme heveslerinin bedelini, içilerin
kanyla ödetiyorlar” demek, sorunu anlamamz kolaylatrmyor.
Bu konuda bir zihin berrakl için, 1
Mays nedir ve nasl kutlanm? Tarihçesine yakndan bakmamz gerekir.
1 Mays’n Tarihçesi
1 Mays 1886 ylnda, ABD’de belli bal
içi örgütleri; 8 saatlik igünü için ülke
çapnda, geni katlml bir grev balattlar. Grevin üçüncü gününde polis ile
grevci içiler arasnda çatmalar çkt.
Çatmalarda Chicago’da 4 içi öldü. Bu
olaylarn ardndan, içi önderlerinden
August Spies, içileri silahl direnie çard. Ertesi gün, içiler bu kentin Haymarket meydannda toplandlar. Polis
kuvvetleri de ayn yerde önlem alm-
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lard. Polis, mitingi datmak istedi. Bu
anda, polislerin üzerine bomba atld.
7 polis öldü, 66 polis yaraland. Aralarnda Spies’n da bulunduu 8 içi
tutukland. Bu tutuklanan içiler, içi
kamuoyu tarafndan, “Chicago Sekizleri” diye isimlendirildi.
“Chicago Sekizleri” idam isteiyle
yarglanmaya baland. Baz kesimler, Avrupa ve ABD’de bu içilerin
serbest braklmalarna yönelik çeitli
kampanyalar balattlar. Ne var ki, bu
kampanyalar istenen sonucu vermedi;
mahkemeden bir yl sonra “Chicago
Sekizleri”nin dördü aslarak idam edildiler. dam cezas almayan bir kii ise,
arkadalarnn idamn protesto maksadyla hapishanede intihar etti.
Bu olaylardan sonra Temmuz 1889’da
Paris’te toplanan Avrupa, Asya ve
ABD’nin belli bal içi örgütleri, 8 saatlik igünü için dünya çapnda 1 Mays 1890’da genel grev karar aldlar.
Ve bunu da ksmi olarak gerçekletirdiler. Tarihin 1 Mays olmasn, “Chicago Sekizleri” olayna telmih olsun
diye, ABD’den katlan delegeler istedi.
O günden beri de 1 Mays, uluslararas
içi bayram olarak kutlanyor.
119 yldr 1 Mays, dünyann her yerinde içiler için kah geçmi mücadelelerin anld; kah kimi kazanmlar için
bayram edilen; kah birilerinin siyasal,
ideolojik muhalefetlerini ortaya koyduklar; kah sadece “bakn, biz eylem
yapyoruz, ortal yakp, ykyoruz; biz
daha bitmedik; görün ki, ideolojimiz
tarihin karanlnda, insanla 70 yl
ikence çektirse de, biz ideolojimizle
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beraber yaamaya devam ediyoruz”
dedikleri bir gün olarak kutlanmaya
devam ediyor.
Geçmiten Bugüne Türkiye’de
1 Mays Kutlamalar
1908, yani 2. Merutiyet sonras,
Osmanl’da aznlklarn çalt baz
iyerlerinde grevler oldu. Ve 1 Mays
ilk kez 1909 ylnda, Üsküp’te; Bulgar,
Srp ve Türkler’den oluan bir grup içi
tarafndan kutland.
Bu tarihle birlikte de, Türkiye’de, 1 Mays hiçbir zaman bir içi bayram, bir
ücret mücadelesinin sembolü olarak
alglanmad ve her seferinde “komünist bir gösteri” olarak deerlendirildi.
Bu deerlendirme tabi ki tek tarafl bir
spekülasyon deildi. Olayn aktörleri ve

bunlarn söylemleri, bu yargy üpheye
mahal brakmayacak ekilde kuvvetlendiriyordu. Bu nedenle de kutlamalar,
toplumda olumlu bir enerji oluturup,
kitleselleemedi; hep marjinal unsurlarn elinde kald. Özellikle 1909-1912
yllar aras kutlamalarn tamamnn,
aznlklarn kurduu sosyalist örgütler
tarafndan gerçekletirilmesi, geni
kitlenin bu yargsn daha da pekitirdi. Bu unsurlarn gerçekletirdii kutlamalar, her defasnda toplumda terör
estirmenin bir arac olarak kullanld.
1912’de Selanik’teki kutlamalarda da
çeitli olaylar meydana geldi, gözaltlar yaand. 1913-1920 arasnda ise,
1912’de yaanan olaylar nedeniyle,
kutlamalara izin verilmedi.
Sekiz yl sonraki 1920 ve 1921 kutlamalar da olayl oldu. 1921’de Türkiye
Sosyalist Frkas’nn Babali’deki merkezine “Kzl Bayrak” aslp, Enternasyonel Mar söylendi.
1923’te stanbul’un yannda Ankara
ve zmir’de de snrl toplantlar yapld.
1924’te ise, yaanan olaylar nedeniyle, kutlamalar yasaklanp, Amele Teali
Cemiyeti kapatld; baz gazete ve dergilerin yaynna son verildi.
1925’te eyh Sait syan’ndan sonra
çkarlan Takrir-i Sûkun Kanunu ile ilan
edilen skyönetim, 1 Mays kutlamalarn zihinlerden sildi.
1926’dan 1975 ylna kadar 1 Mays
kutlamas olmad. Tam 50 yl sonra ilk
yasal kutlama 1975’te, Tepeba’ndaki
bir düün salonunda yapld.

Türkiye’de 1 Mays’n ilk kez bir mitingle kutlanmas, 1976, 1977 ve 1978’de
Taksim’de oldu.
1977 ylnn mehur “Kanl 1 Mays”
hala hafzalardaki canlln koruyor
(Konu ayr bir balk olarak aada anlatlacak).
1979’da ise hiçbir gösteriye izin
verilmedi. Behice Boran’n Genel
Bakanl’ndaki baz TP’liler, korsan
gösteri yapmaya kalktklar için, önce
gözaltna alndlar, sonra da tutuklandlar.
1980’den 1988’e kadar hiçbir etkinlie izin verilmedi. 1988’de kutlama
yapmak isteyen birkaç kiilik bir grup,
polisle kar karya gelip gözaltna alndlar.
1989’da kutlama yapmak isteyen bir
grup, polisle çatt ve 17 yandaki
Mehmet Akif Dalc isimli genç hayatn
kaybetti. stanbul dndaki baz ehirlerde de olaylar meydana geldi.
1990’da Taksim’de 1 Mays’ kutlamak
isteyen bir grup, polisle çatt; olaylarda Gülay Beceren adl bir genç kz felç
oldu, gözaltna alnanlar oldu. 1990’n
en ilginç gelimesi ise, Hak-’in ilk kez
1 Mays’ kutlamas oldu.
1991 ylnn 1 Mays’nda, genelde salon toplantlar yapld.
1992 1 Mays’nda, Türk-, Hak- ve
DSK Ankara’da bir salon toplantsyla ilk
kez ortak bir kutlama gerçekletirdiler.
Ayn yl, Sosyalist Parti’nin ald izinle,
stanbul Gaziosmanpaa Meydan’nda
sosyalist marjinal gruplarn katld
olayl bir miting gerçekletirildi.
1993’te, Türk-, 1 Mays’ stanbul ili
Abide-i Hürriyet Meydan’nda, DSK ise
Pendik’te kutlad.
1994 yl, 1 Mays’nda çeitli sendikalarn oluturduu Demokrasi Platformu tarafndan ili Abide-i Hürriyet
Meydan’nda bir miting yapld. Ayrca
Ankara ve zmir’de de olayl gösteriler
yapld.
1995 ylnda ise, bir önceki yl gerçekletirilen ortak eylemde, sol örgütlerin
gösterileri provoke etmelerini protesto
ederek, DSK dndaki sendikalar ortak
eyleme katlmadlar. Sol örgütler, çeitli

etkinlikler düzenledi.
1996 ylnda, sendikalar
platformu tarafndan Kadköy Meydan’nda bir miting
yapld. Ancak bu miting de,
her kalabal saldrganlklarna bir imkân sayan sol örgütlerin provokasyonunun
kurban oldu: Sabah erken
saatlerde çkan çatmalarda
Hasan Albayrak ve Dursun
Adaba isimli ahslar öldü.
Provokatörler, miting alannda kürsü igaline kalktlar; Kadköy’ü sava alanna
çevirdiler. Hatta sembol resimdir, parklardaki karanfilleri bile yoldular. yerlerinin
camlarn krdlar, arabalar
atee verip, camlarn indirdikleri iyerlerinde talanda
bulundular. Bu olaylar esnasnda da Levent Yalçn isimli ahs hayatn kaybetti.
1997’de, tüm konfederasyonlar 1
Mays’ ortak mitingle, ili Abide-i Hürriyet Meydan’nda kutlad.
1998’de DSK ve dier marjinal gruplarn katlp, içi katlmnn olmad ili
Abide-i Hürriyet Meydan’nda miting
yapld. Miting sonras yine olaylar çkt.
Türk-, Hak- gibi dier örgütler ise,
salon toplantlaryla kutlama yaptlar.
Bu sebebiyle son yllarda gerçekleen, 1
Mays’ ortak kutlama durumu da tekrar ortadan kalkm oldu.
1999’da, yine sol gruplar Abide-i Hürriyet Meydan’nda olurken, dier içi ve
memur örgütleri salon kutlamalaryla
yetindiler.
2000-2001 ve 2002’de de ayn tür etkinlikler yapld.
2003 ylnda Bingöl Depremi nedeniyle,
bir iki küçük sol gösteri dnda, bir etkinlik görülmedi.
2004 1 Mays’, stanbul’da Saraçhane
ve Abide-i Hürriyet Meydan olmak üzere iki ayr meydanda mitinglere sahne
oldu.
2005 ve 2006 yllarnda kutlamalar Kadköy Meydan’nda gerçekletirildi.
2007

ylnda,

kutlamalarn,

1977

olaylarnn 30. yldönümü nedeniyle, Taksim’de yaplmas için bütün sol
gruplar ortak istekte bulundular. stanbul Valilii buna izin vermedi. Bunun
üzerine çatmalar çkt, gözaltna alnanlar oldu.
1 Mays’, var olmalarnn, varlklarn
gösterebilmelerinin vazgeçilemez frsat bilen sol gruplar, 2008’de de ‘lle
de Taksim’ dediler. Valilik izin vermedi.
Polis güvenlik önlemlerini sklatrd.
Polisle küçük çatmalar yaand. Aa yukar 3-4 noktada, 30-40 kiinin
polisi talama ve polisin karlk verme
görüntüleri, günlerce televizyonlarda
tekrar tekrar yaynland. Özellikle polisle çatp, kaçan bir grubun ili Etfal
Hastanesi’ne snmas üzerine atlan
gaz bombas, günlerce ajite edilerek
kullanld.
Ve 2009
Her birimiz açklamalar günlerdir izliyoruz. 2. Merutiyet’ten beri çi Bayram
olarak kutlanan 1 Mays, 1935’te, CHP
tarafndan “bahar bayram”na dönütürüldü. Ve yine 1 Mays, ilk kez resmi
bir azdan, 1960 1 Mays’nda, Babakan Adnan Menderes tarafndan radyodan yaplan bir konumayla kutland.
12 Eylül’le birlikte “1 Mays Bahar Bayram”, bayram ve tatil olmaktan çkarld. 22 Nisan 2009 tarihinde, AK Parti
Hükümeti tarafndan 1 Mays yeniden
“Emek ve Dayanma Günü” diye isimlendirilip, resmi tatiller arasna alnd.
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1 Mays’la ilgili tarihçede birçok konu
bu yazmzn içerisinde var. Ve bu tarihçeye kaynak olarak da, Kültür Bakanl ve Tarih Vakf’nn ortak yayn
olan 1996 ylnda baslan “Türkiye
Sendikaclk Ansiklopedisi”ni aldk.
Buraya baktmzda, unu açk olarak
görmek mümkün ki, 1 Mays kutlamalarnn yasakland dönemlerin tamam, bugün kutlamalarla ilgili ajitasyon
yapan CHP’nin ve solun iktidar olduu dönemlerdir. Osmanl döneminde
bile, u ya da bu ekilde kutlanabilen
1 Mays, CHP’nin mutlak iktidarnn
olduu hiçbir dönemde kutlanamam. 1924’ten 1975’e kadar, 50 yl,
kutlama istei bile dile getirilememitir. Ve yine yukarda da görüldüü
gibi, 1908’den beri Taksim’de, biri
‘Kanl 1977 1 Mays
olmak üzere, tamam 3
kez miting yaplabilmitir. Bugün Taksim’e izin
verilmemesinin faizm
olduunu söyleyenler,
baz yllarda takvimlerde
1 Mays tarihinin olmadn m sanyorlar, anlamak mümkün deil.
1 Mays’ kutlayalm,
Taksim’de de miting yapalm. Ancak bu ülkede
var olan olgularn, durumlarn, olaylarn; toplumu geren, topluma
çatma ortam oluturan, teröre zemin hazrlayan imkânlar olmaktan
çkarlabilmesi için, öncelikle bu ülkenin sol söylemlere dayal provokatif
ajitelerin etkisinden kurtarlmas gerekir. Bu söylemlerin etkisi silinmedii sürece, bu insanlar; bayramlar da,
seyranlar da, kutlamalar da, anmalar
da; hülasa üç kiinin biraraya geldii her birliktelii çatmann, terörün
aracs klacaklardr. Öldürecek düman bulamadklarnda da, birbirlerini
öldüreceklerdir. Bunun açk örneini,
bu millet 1 Mays 1977’de, en kanl
biçimde yaad.

O olaylarn spot cümlesi buydu.
Peki olay nedir? Nasl olmutur?
Kanl 1 Mays 1977’nin tohumlar,
1976 1 Mays’nda atld. 1967’de kurulan DSK’e, TKP çizgisindeki Moskovaclar hâkimdi. DSK’in banda, Moskovac Kemal Türkler vard. 1976’daki
kutlamalara, solun bütün fraksiyonlar
birbirlerine güçlerini gösterebilmek
için, olanca güçleriyle katlmlard.
Burada birbirlerini sloganlarla dövmeye çalm, fiili bir çatma içerisine
girmemilerdi. Ama bu, çkacak olaylarnda fitilini atelemiti.
1977’nin Nisan ayyla birlikte balayan
hazrlklar, bir taraftan da hedefine 1.
M.C. hükümetini koymutu. Özellikle
DSK’e hâkim olan TKP çizgisi, CHP’yi

Kanl 1 Mays 1977

destekleme karar alm, bunun karlnda da CHP bütün gücüyle mitinge
destek verme çabasna girmiti. DSK,
“Maocu Bozkurtlar” dedii grubu alana almayacan önceden ilan etti. Bu
arada, TKP, TP, TSP, TEP gibi partilerle
beraber, dier bütün sol yaplanmalar
da burada varlklarn gösterebilmenin
yar içerisine girmilerdi. Maoculardan, Aydnlk Grubu dndaki Halkn
Birlii, Halkn Yolu ve Halkn Kurtuluu
örgütleri her eye ramen Taksim’de
olacaklarn açkladlar. Aydnlkç Maocular, bu üç Maocu grubu, “Üçlü
Oportünistler” diye suçlad.

“1 Mays 1977’de Taksim’de Düzenlenen Mitingde, Maocularla Moskovaclar Çatt: 34 Ölü, Yüzlerce Yaral.”

Bu arada, 1 Mays hazrlk döneminde,
afi asarken, birbirlerini kurunlamalar,
adam öldürmeler yaanyordu. Me-
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sela Halkn Kurtuluu, iki taraftarnn
öldürülmesini, “Sosyal Faist” dedii
GD’lilerden biliyor; DSK bürolarna,
Maocu denilen gruplarn çeitli saldrlar oluyor ve birçok yerde afi asma
yüzünden silahl, sopal çatmalar yaanyor, birbirlerine kar tehdit bildirileri yaynlyorlard.
Ve 1 Mays 1977…
Sabah erkenden, DSK öncülüündeki
Moskovac gruplar Beikta’ta toplanrken, Maocu gruplar da Saraçhane’de
toplanmaya baladlar. Beikta’taki
grup Taksim’e geldi. Maocu grupsa,
saat 17.00’ye kadar Saraçhane’de
kendi eylemini yapt. Ancak yaptklar
deerlendirmede, Taksim’e gitmemeleri halinde Moskovaclara ödün vermi
olacaklarn, bunu da sempatizanlarna izah edemeyeceklerini söyleyerek, Taksim’e
doru yola çktlar. Saat
18.00’a doru Taksim’e
geldiler. Miting meydanna girmeleri, DSK
görevlilerince engellenmeye çalld. Göüs
göüse çatmalar oldu.
Çatma alannda Kurtulu ve Dev-Genç’li gruplar vard. Bu nedenle de
Saraçhane’den
gelen
gruplar, daha çok onlarn meydana girmesine
engel olmaya çalan bu
iki grupla çatt. Mitingde DSK Bakan Kemal
Türkler’in konumasnn
sonuna doru, Sular daresi’nin duvarndan kalabala doru ate açld. Bir
anda alan kart; koanlar, kaçanlar,
düenler, ezilenler, baranlar. Hülasa tam bir kyamet sahnesi. Sonuçta
çou ezilerek, 8’i kadn, 26’s erkek 34
ölü, yüzlerce yaral. Ölenlerin 5’i kurun yarasyla, birisi kafas krld için,
28 tanesi de ezilerek ölüyor.
Kanl Katliam Kimler
Gerçekletirdi?
Solcu gruplara göre;
DSK ve dier Moskova yanls gruplar:
“1 Mays olaynn sorumlusu Maoculardr.”
Maocu gruplar: “Sovyet sosyal emperyalizminin ua DSK ve TKP’li sosyal

faistlerdir.”
Devrimci Yol: Maocu Bozkurt ve Sovyetçi sosyal faist gruplarn alet olmasyla olaylar gerçekletiren CIA, MT,
Kontrgerilla gibi gizli güçlerdir.
GD: 1 Mays’n sorumlusu Maocu faistlerdir.
TSP yayn organ Kitle: Maocu gurkalar.
lerici Kadnlar Dernei: CIA güdümlü
ajanlar, Maocu Bozkurtlar.
Halkn Kurtuluu: Katliam ortam,
DSK’li sendika aalar ve onlarn paralelindeki TÖB-DER, KD, GD, TP, TSP,
TKP gibi sosyal faistlerce hazrland.
Halkn Birlii: Olay sosyal faistlerin
tertibidir.
Medya nasl deerlendirdi?
Hürriyet: Mays katliam: 34 Ölü.
Taksim’e gelen ar solcular, kalabala ate açt.
Milliyet: Taksim’de kanl miting. Olaylara Disk mitingine szmak isteyen
Maocu bir grubun ate açmas neden
oldu.
Cumhuriyet: 1 Mays kanl bitti: 33
ölü.
Tercüman:
Maocular
DSK’in
stanbul’da yapt mitingi bast: 34
ölü var.
Politika: Kalabala kkrtc ajanlar
ate açt. Mays töreni saldrya urad:
35 ölü.
Son Havadis: Kzllar kudurdu: Maocularla Leninciler arasndaki savata 38
kii öldü.
Hergün: Lenincilerle Maocular çatt:
Solcular 40 içiyi katletti.
Milli Gazete: DSK’in Taksim Mitingi
kana buland: 40 ölü.
Günaydn: Maocu vatan hainleri içi
mitingini kana bulad: 39 ölü var.

Türk solu incelenmedikçe, Türkiye’de terörü
ve derin yaplanmalar anlamak mümkün
olmayacaktr.
27 Mays süreci de, 12 Mart Muhtras da,
12 Eylül’ü douran süreç de bizi bu yargya
tamaktadr
n göstermektedir. Olay derin derin
tahlil etmek gerekmiyor ancak unu
bilelim ki, kurunla öldürülen 5 kiiden 4’ü tek kurunla ve nian alnarak, arkalarndan vurulmular. Daha
birçok ayrnt, tertibin varln ortaya
koyuyor; ancak uras da bir gerçek
ki, yukarda ismi geçen örgütlerin tamam, farkl zaman ve zeminlerde de
birbirlerini öldürmülerdir. Bu nedenle
1 Mays 1977’ye bir tertip deniliyorsa,
ki deniliyor ve bizim de kanaatimiz
ayn yöndedir, olay bir tertiptir. Olay
bir tertip olduunda, olayn aktörlerinin tertibin bir parças olmadn
söylemek ne kadar mümkündür. O
gün bu olaylar körükleyen, birbirlerini
“Maocu Bozkurt”lukla ya da “sosyal
faist”likle suçlayp, birbirlerine kurun
skanlarn büyük bir bölümü, bugün
de farkl olaylarn aktörleri olarak, tertiplerini sürdürmekte ve toplumu ifsat
etmeye devam etmektedirler.
unu açklkla görmek gerekir ki, Türk
solu incelenmedikçe, Türkiye’de terörü
ve derin yaplanmalar anlamak mümkün olmayacaktr. 27 Mays süreci
de, 12 Mart Muhtras da, 12 Eylül’ü
douran süreç de bizi bu yargya ta-

maktadr. smet Özel, “Türkiye’de
sol olumaz, oluturulur” diyor. Bu
cümlenin anlam bulmas için tirakçi Hilmi’den efik Hüsnü’ye ve Dou
Perinçek’e kadar Türk solu üzerine bir
aratrmann yaplmas gerekir. Buras
bahs-i dierdir.
Sonuç olarak; 1 Mays, bir ideolojin
sopa olarak kulland gerginliin, çatmalarn, terörün bir zemini olmaktan kurtarlarak; içinin skntlarnn
dillendirildii, sevincinin ve elencesinin paylald bir gün haline getirilmelidir.
Bu arada, 1 Mays’ Emek ve Dayanma Günü ismi ile resmi tatiller arasna
alan TBMM’ye teekkür ediyoruz.
Kaynaklar:
-Türkiye Sendikaclk Ansiklopedisi,
Kültür Bakanl ve Tarih Vakf ortak
yayn, 1996
-Derin Sol, Hakk Öznur
-Sol Hakknda Her ey mi? Ergun
Aydnolu

Biz ne diyoruz: Öncelikle unu belirtelim ki, 1 Mays 1977’nin anlatld
bölümde kullanlan arkaik kavramlar
bize ait deildir. Bu kavramlar o gün,
sol örgütlerin birbirini yok etmek için,
silah yerine kullandklar kavramlardr.
O gün çatmac gruplar içerisinde
olanlarn bir ksm, bugün Ergenekon
davasndan tutuklu bulunmaktalar.
Özellikle son yllarda kanl 1 Mays’n
bir tertip olduu söylenmektedir. Bizce de olaylarn ak, bir tertibin varl-
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Genel Sekreter

Eitim Çalanlarnn Çalma
artlarn Etkileyen Faktörler

E

itim çalanlarnn çalma artlar,
mesleki motivasyon bakmndan önemlidir. Çalanlarn huzuru ve i doyumu,
mesleki çalma ortamnn sorunsuz olmasyla ilikilidir. Ancak motivasyon için sadece
çalma ortamnn sorunsuz olmas yetmez,
bunun için baka faktörler de vardr. Toplam
kalite anlay içerisinde çalma artlarnn
her türlü iyiletirilmesi esas alnmaktadr.
Eitim çalanlarnn huzurlu olarak mesleklerini icra edebilmeleri için çalma artlar
nasl olmaldr, çalma artlarna etki eden
faktörler nelerdir?
Bunlarn bir ksmna deinmek istiyorum.
Fiziksel artlar: Çalma ortamndaki fiziksel
yetersizlikler, eitim çalanlarn olumsuz
etkileyecektir. Eitim çalan için ders araçgereçlerin dersine ve konusuna uygun ve
yeterli oranda olmas gerekmektedir. Isnma
ve temizlik artlar da çalma ortamlarn etkileyen fiziksel faktörlerdendir. Bu nedenle
snma ve temizlik istenilen seviyede olmaldr.
Öretmen atama ve yer deitirme: Atama, yer deitirme ve nakille ilgili yönetmelik ve buna bal uygulamalardan doan
olumsuzluklar, eitim çalanlarn etkileyen
hususlardr. Bölgeler arasndaki farkllklar, corafi özellikler, eitim çalanlarnn
çalma ortamn etkilemektedir. Dou ve
Güneydou illeri ile kalknmada öncelikli yörelerdeki illerde çalan öretmenlerin
yer deitirme imkânlarnn çok zor olmas,
öretmenleri karamsarla itmektedir. Dier
meslek mensuplarnn bu illerde çalma
süreleri belli ve bu sürelerini tamamlaynca tayinleri çkmakta iken, öretmenlerde
bu süre belli deildir. Zorunlu hizmetini (3
yl) tamamlamasna ramen öretmenlerin
istedikleri illere tayinlerinin çkmas oldukça
zordur.
Okul yöneticilerinin seçim kriterleri: dareci
seçimlerindeki kriterlerin yetersizlii, eitim
çalanlarn olumsuz etkilemektedir. Yöneticilerin seçimi objektif olmal, kariyer ve
liyakat esasl olmaldr. Atamada subjektif
uygulama yaplarak, okulda çalma bar
bozulmamaldr. dareci seçiminde, öretim
liderlii bakmndan yeterliliklere sahip olma
kriteri ilk srada olmaldr.
Okul yönetim anlaylar: Okul, toplumun
bir modelidir. Yöneticiler öncelikle okulda
demokratik yönetim anlayn gelitirecek
ve uygulayacaktr. Daha sonra da yetitirilen bireyler toplumda demokratik hayat
sürdürecekler. Yöneticilerin yönetim anlaylarndaki olumsuzluklar ve katlmc bir
anlaytan yoksun olmalar, çalma artlarn olumsuz etkilemektedir. Eitimin, demokratik toplumu ina etme gibi bir görevi
vardr. Bu görevi yerine getirme sürecinde
ba aktör öretmendir. Bu yüzden okul ortam demokratik hale getirilmelidir. Öret8 Eğitim-Bir-Sen Mayıs 2009 • Sayı:48

menler kararlara katlnca, demokratik süreç
ileyecek, böylece okul yönetiminde salkl
sonuçlar elde edilecektir.
Çalma ortamlarndaki ideolojik ve kültürel
farkllklar: Okullarda ve iyerlerinde farkllklar içinde birlikte yaama kültürünün yerlememesi, çalma ortamna da olumsuz yansmaktadr. Çalanlarn kültürel farkllklar,
çalma ortamnda birlikte yaama becerisini etkilemektedir. Çalma ortamnda insan
ilikilerinin zayfl, moral deerlerin azl,
okul iklimini bozmaktadr. Ayrca inanç ve
deer yarglarn yaayamama da, eitim
çalanlarn olumsuz etkileyen faktörlerdendir.
Ekonomik yetersizlikler: Eitim çalanlarnn
ekonomik yetersizlikleri, çalma hayatna ve
okuldaki baarsna da mutlaka etki edecektir. Bu nedenle eitim çalanlarnn ekonomik durumu, toplumun geçim standardnn
üzerinde olmaldr. Çünkü öretmenlik mesleinin saygnln belirleyen faktörlerden
biri de, eitim çalannn mesleinden elde
ettii geliridir. Ayrca eitim çalan snfa
ve eitim ortamna, sorunlarndan syrlm
olarak girmelidir. Çünkü bireylerin eitimiyle uramakta, duygusal boyutu youn olan
çalma ortamnda bulunmaktadr.
Adaylk sürecinde çalma ortamna adaptasyon: Eitim çalanlar, adaylk sürecinde
okul ve çevreye uyum salamada zorluklar
yaamaktadr. Yetitii çevreden, öretmenlik görevi nedeniyle ayrlan eitim çalan,
hem yeni bireyler hem de yeni kültürler ve
kültürel deerlerle karlamaktadr. Özellikle ehir kültürüyle yetimi eitim çalan,
köy ortamna ve de tek öretmenli okullara
gittiinde, uyum süreci çalma ortamlar
açsndan olumsuz olacaktr. Kalknmada
öncelikli illerin köy okullarnda çalan binlerce öretmenin kalabilecei salkl, kullanlabilir lojmanlarn olmamas, var olan
lojmanlarn kullanlamamas, öretmenlerin
köylerde kalmasn zorlatrmaktadr. Kalan
öretmenler ise salksz koullarda barnak
tipi yklmaya yüz tutmu eski yap lojmanlarda yaamaktadrlar. Kalknmada öncelikli
illerin köylerinde, mezralarnda bulunan
okullara düzenli ulam imkânnn da olmamas, binlerce öretmeni salksz koullarda çalmaya mahkûm etmektedir.
Eitim çalanlarnda özgüven sorunu: Eitim çalanlar, mesleki açdan yeterli olmaldr. Bu olmaynca, mesleini icra ederken,
kendine güveni olmayacaktr. Öretmenlik,
dinamik bir meslektir. Yetersizlikleri kolay
fark edilir. Bu nedenle öretmen kendini
sürekli yenilemelidir. Ayrca öretmenin
kendine güveni de fazla olmaldr.
Meslee adanmlk: Öretmenlik, ideal bir
meslektir ve sadece kazanç kaps olarak görülmemelidir. Eitim çalanlarnda bireysel
ve toplumsal hedeflere adanmlk eksiklii

varsa, bu, çalma hayatlarnda kendilerini
olumsuz etkileyecektir. Meslee adanmlk,
meslek öncesi yetitirme süreciyle ilikilidir.
Bugün Eitim fakültelerinde bu duygu verilemiyor. Bunun baka bir nedeni ise, meslee öretmen yetitiren fakültelerin yansra
baka kaynaklardan da alnyor olmasdr.
Okullarn farkl semt ve kültür ortamlarnda
bulunmas: Okullarn bulunduklar semte
göre baarl ve baarsz olarak snflandrlarak ayrm yaplmas, bu anlaya göre öretmen ve örenci yerletirilmesi, öretmenleri olumsuz etkilemektedir. Öretmenler,
herkesin ilgi duyduu ve baarl addettii
okullarda çalma arzusu tamakta ve bu
tür okullara tayin isteyip gitme çabas göstermektedir. Bu da, eitim çalanlarnn iki
ylda bir tayin istemesine neden olmaktadr.
Özellikle büyükehirlerde ulam sknts yaayan öretmen, evine yakn kurumlara gitme çabas içine girmektedir. Bu durum da,
çalma artlarn olumsuz etkilemektedir.
Denetim sisteminin rehberlik arlkl olmamas: Eitim çalanlar açsndan tefti sisteminin rehberlik odakl yaplmamas, olumsuzluklarn banda gelmektedir. Denetimin
açk arar nitelikte yaplmas ve soruturmalar yapan ile rehberlik ve denetimi yapan
kiilerin ayn olmas, eitim çalanlarn sürekli tedirgin etmektedir. Denetim sisteminin yaplanmas ve anlay, eitim çalann
gelitirecek nitelie kavuturulmaldr.
Öretmen ödüllendirme sistemi: Ödüllendirme kriterlerinin belli olmay, sistemdeki eksiklikler ve belirsizlikler, öretmenlerin
motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve baary düürmektedir. Hatta ödüllerin sadece
yöneticilere yakn olanlara verilmesi, eitim
çalanlarn huzursuz etmektedir.
Kariyer sistemi: Baöretmenlik, uzman
öretmenlik uygulamasnn meslekteki baarya deil de, sadece snav yapm olmak
için snav yaplmas ve öretmenlerin alanlarndan soru sorulmamas, deerlendirmede
objektif kriterlerin olmay, belirleme sürecinde yaanan baz sorunlar, öretmenlerde rahatszla yol açmaktadr. Bunlar ayn
zamanda öretmenler arasnda ikilik oluturmaktadr. Ayn ii yapan ve ayn snflar
okutan öretmenler arasndaki farkn sadece unvan ve ücret olmas, çalma artlarn
etkilemektedir.
Hizmetiçi eitimin yeterli olmamas: Bütün
mesleklerde hizmetiçi eitim kaçnlmazdr.
Öretmenlikte buna daha fazla ihtiyaç vardr. Ancak bugün Milli Eitim Bakanl’nda
uygulanan sistem, eitim çalanlarnn ihtiyacn karlamamakta; müracaat edenlerin
önemli bir ksmnn bavurusu reddedilmektedir. Özellikle verilen eitimin meslekteki
yeni gelimeleri aktarc nitelikte olmas gerekir. Bu olmadnda, eitim süreci tekrardan ibaret olacaktr.

Üniversite Çalan Üyelerimiz

Yemekte Bulutu

G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu, YÖK dükal yüzünden
imdiye kadar üniversitelerde
istenen örgütlenmenin gerçeklemediini söyledi.
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu
ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz,
Ankara 1 No’lu ubemizin üniversite
çalan üyelerimize yönelik Gazi Üniversitesi Kültürevi’nde verdii yemee
katldlar.
Burada katlmclara hitap eden Gündodu, üniversite çalanlarnn örgütlenip, sendikal çalmalara daha fazla
katlmalar çarsnda bulunarak, “Bu
ülkenin yol haritasnn çizilmesinde katkda bulunmanz istiyoruz” dedi.

diimiz örgütlenmeyi gerçekletiremedik buralarda. Çünkü 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
20’leri bile bulmamtr. Öyleyse bunun
tespitini iyi yapp, ötekinin hukukunu
da gözeten bir anlayla yeni balangçlar yapmalyz.”
Eitimin Kök Sorunlarn
Çözmeden Demokrat Bireyler
Yetitiremeyiz
Gündodu, Türkiye’nin en önemli sorununun eitim olduunu vurgulayarak,
“Eitim sistemindeki kök sorunlar çözmeden bu ülkenin vatandalarn demokrat olarak yetitirmenin mümkün
olamayaca gerçeini unutmamal;
demokratiklemede olumlu admlar
atamadan da eitim sistemini ideolo-

Gündodu, “Üyelerimizin haklarn savunurken, emei ve özgürlüü de elbette önemsiyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle sendikaclk yapyoruz. Biz tan
altna sadece elimizi deil, bütün vücudumuzu koyarak bu ii yapmalyz”
ifadelerini kulland.
“Pergelin sabit ayan kendi özümüze
kilitleyip dier ayan da bütün dünyaya açmaya mecburuz” diyen Gündodu, sözlerini öyle sürdürdü:
“Bunun için Gazze sorununu insanlk
sorunu olarak gördük, ki biz Kudüs airi Mehmet Akif nan’n sendikasyz. Bu
soruna sessiz kalamazdk, kalmadk da.
Alanlara çkarak sesimizi en gür ekilde
çkardk.”
nac ve dönütürücü bir sendikaclk
yapmay planladklarn belirten Gündodu, “Bu ülkenin hedefi tam demokratikleme olmal, eitimde eitlik
olmal, gençlerin hayat, gelecek umutlar tokatlanmamaldr. Biz sendika
olarak, hem eitimin kök sorunlarnn
çözümü hem de demokratikleme,
sivilleme adna mücadele ediyoruz”
diye konutu.
Bilimin Gücünü Sivil Toplumla
Birletirmek stiyoruz
Ankara 1 No’lu ube Bakanmz Mustafa Kr, Türkiye’de sivil toplum bilincinin gelimediini söyleyerek, “Sivil
toplum örgütlerine katlm, gelimi
ülkelere nazaran çok düüktür” dedi.
Mazlumun yannda, zalimin karsnda
olan herkesin yerinin Eitim-Bir-Sen

imdiye kadar Türkiye’de en çok hakszla urayan, özgürlükleri kstlanan
kesimin üniversite çalanlar olduunu
ifade eden Gündodu, unlar kaydetti:

jilerden, 12 Eylüllerin, 28 ubatlarn
dayatmalarndan kurtaramayacamz
bilinciyle hareket etmeliyiz” eklinde
konutu.

“Bu gerçee ramen, sendikal örgütlenmenin en az olduu yerler
üniversitelerimizdir. YÖK dükal yüzünden maalesef imdiye kadar iste-

Sadece ücret sendikacl yapmadklarn, bununla birlikte insanmzn dertlerini, sorunlarn dert edinerek hizmet
sendikacln da önemsediklerini ve
bunun gereini yaptklarn dile getiren
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olduunu kaydeden Kr, çalanlarn haklarn korumak ve gelitirmek
noktasnda var güçleriyle çaltklarn
bildirdi. Sahip olduumuz gücün yeterince farknda olmadmz anlatan
Kr, “Biz bilimin gücünü sivil toplumla
birletirmek istiyoruz. Sendikalar hak
arama ve hakszlklarla mücadele yerleridir. Hepimiz tan altna elimizi sokarsak, hayallerimize inallah kavuuruz”
eklinde sözlerini tamamlad.
Masaya Oturabilmek çin
Saysal Üstünlüe Sahip Olmak
Gerekiyor
Toplantda ksa bir konuma yapan Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer ise,
çalanlarn haklarnn savunulduu
toplu görüme masasna oturabilmek
için saysal üstünlüün olmas gerek-

M

emur-Sen ve Eitim-Bir-Sen Genel Bakan Ahmet Gündodu,
çada dünyann gelimilik
göstergesinin sivilleme ile ölçüldüünü
söyledi.
Adana’da, üyelerimize yönelik yaptrdmz Ferdi Kaza Sigortas ve kasko anlamasyla ilgili bir basn toplants düzenleyen
Gündodu, Memur-Sen ile SBN Sigorta
arasnda imzalanan sigorta hizmetleri anlamasyla üyelerimizi risklere kar koruduklarn kaydetti. Gündodu, üyelerimizi
kazalardan kaynaklanacak kayplara kar
ferdi kaza sigortasyla teminat altna aldklarn, çeitli sigorta branlarndaki poliçeleri düük ücretle edinmelerine imkân
saladklarn bildirdi.

tiini ifade ederek, “Sizin kaliteli iler
yapm olmanz, Resmi Gazete açsndan bir anlam ifade etmiyor” görüünü dile getirdi.
Özer, bütün üyelerimizin Grup Ferdi Kaza Sigortas’na sahip olduunu,
bundan sonra üye olacak olanlarn da
bu hakk elde edeceini sözlerine ekledi.
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer,
Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol
Battal, Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm, Genel Mevzuat ve
Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan
Çakrc’nn da katld toplantda, katlmclar söz alarak görülerini ifade
ettiler.

Çada dünyann gelimilik göstergesinin sivillemeyle ölçüldüünü dile getiren
Gündodu, “Sivil toplumu, sivilceli deil
de, sivilse; siyaseti birey adna yapanlardan oluan sivil siyaset varsa; medyas
hortumcu deil, sivilse, o çada dünya
içinde gelimilik olarak kabul edilir” deerlendirmesinde bulundu.

“Emein ve saygnn olmad yerde demokrasiden bahsedemezsiniz” diyen
Gündodu, “Alnterine önem verilmeyen
yerde özgürlükten bahsedemezsiniz. Ekmek ne kadar büyüyorsa, özgürlük de o
kadar genileyecek demektir. Sendikamz,
ekmein iktidarlar karsnda korunmas
ve büyütülmesi, dier taraftan hem özgürlüü tokatlayan hem de ekmei küçülten darbecilere kar saygn ve milletin
yannda bir duru göstermektedir” ifadelerini kulland.

Darbecilerin Çarkna Su Tamak
Sendikacla Yakmaz
Adana’dan Osmaniye’ye geçen Gündodu, ubemizin Ahmet ekip Ersoy Kültür
Merkezi’nde düzenledii “Sivil Toplum,
Sivil Anayasa ve Memur-Sen” konulu bir
konferans verdi. ki tür sendikaclk olduunu belirten Gündodu, “Biri darbesever sendikaclk, dieri darbesavar sendikaclktr. Darbecilerin çarkna su tamak
sendikacla yakmaz, bu bize yakmaz.
Memur-Sen, ‘Ortak Akl Hareketi’ni bunun için kurup öncülük etti. Sendikaclk
anlaymzn olmazsa olmazlarndan biri
de, inac ve dönütürücü sendikaclktr”
eklinde konutu.
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‘evet bu haklarnz veriyoruz’ deyip darbecileri görünce de millete kaçacak yer
aramasyla ‘Oy, oy’ dedirttii günlerin tarihin çöplüündeki yerini almasn önemsiyoruz. Onun için de Memur-Sen’in sivil
duruunu ve sivil anayasa beklentimizi
sizlerle paylama gerei duyuyoruz” diye
konutu.

Demokratikleme serüveni içinde çocuklarna ve torunlarna övünerek anlatabilecekleri bir tablonun olmadna dikkat çeken Gündodu, “Birey olarak tan altna
elimizi koymada yetersiz kalmz, toplum olarak da kaytd olmaya raz oluumuz ile hak ve özgürlüklerin verilmesi
konusunu genelde siyasetçilerin uhdesine brakp, siyasetçilerin de oy alyorken,

Konumasnn sonunda, geçtiimiz ay helikopter kazasnda hayatn kaybeden BBP
Genel Bakan Muhsin Yazcolu’ndan
övgü ile söz eden Ahmet Gündodu, “Yazcolu 17 yllk arkadam ve dostumdu.
Hayatta iken sendikamz ile yakndan
ilgilenmi ve sorunlarmzn çözümü konusunda, skntlarmz Meclis’e tamak
için her zaman ibirlii içinde olduumuz
deerli ve örnek bir siyasetçiydi” diyerek
sözlerini tamamlad.

Yönetim
Kurulumuz

G

enel Merkez Yönetim Kurulu
üyelerimizin, moral ve motivasyonu arttrmak, yetkiyi almaya
yönelik atlacak admlar konusunda
istiarelerde bulunmak amacyla ube
yönetimlerimizle yapt toplantlar
serisi; Genel Sekreterimiz Halil Etyemez ve Genel Mali Sekreterimiz Ahmet
Özer’in, Sinop, Kastamonu ve Çankr;
Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol
Battal’n, Aydn ve Mula; Genel Basn
Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm’n, Van
ve Hakkari; Genel Eitim ve Sosyal ler
Sekreterimiz Esat Tekta’n, Batman ve
Bitlis ubelerimizin gerçekletirdikleri
l Divan toplantlarna itirak ederek,
ube Yönetim Kurulu üyelerimiz, lçe
ve Okul temsilcilerimizle biraraya gelmeleriyle tamamland.

Eitim Çalanlarnn
Sorunlarn Çözecek Yeterlilie
Sahibiz
Sinop ubemiz, l Divan Toplants’n
Ayanck’ta yapt. Burada konuan Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, eitim
çalanlarnn çok sayda skntsnn
olduunu, Eitim-Bir-Sen’in yetkiyi alarak Kurum dari Kurulu’nda eitim çalanlarn temsil etmesiyle bu skntlarn
giderileceini söyleyerek, “Eitim-Bir-

Türkiye

Turunu
Tamamlad

Sen bu yeterlilie sahiptir”
dedi.
Etyemez, bugüne kadarki
yetkili sendikalarn eitim
çalanlarn temsil edemediklerini, yaanan temsil krizinin Eitim-Bir-Sen’in yetkili olmasyla sona ereceini
ifade etti. Etyemez, eitim
çalanlarnn 2008’den kalan tedavi yolluklarn alamadn, bu sorunun derhal giderilmesi gerektiinin
altn çizdi.
Okullarn memur ve hizmetli ihtiyacnn yeni memur almyla karlanmas
gerektiini vurgulayan Etyemez, “Bu,
ayn zamanda isizlii de azaltacaktr”
ifadesini kulland.

meyen ek ders sorunu, eitim alannda
yetki krizinin yaandnn apaçk göstergesidir. Krizin almas için EitimBir-Sen yetkili sendika olmaldr. Bizim
çabamz da bu yöndedir.”

Çabamz, Temsil Krizini Sona
Erdirmektir

ube Bakanmz Mustafa Aslan ise, l
ve lçe yöneticilerinin katld toplantnn moral ve motivasyon açsndan çok
verimli geçtiini belirtti.

Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer,
eitim çalanlarnn kavga yerine hizmet sendikacln beklediklerini dile
getirerek, unlar kaydetti:

Sorumluluumuzun Gereini
Yerine Getirmeliyiz

“Bugüne kadar çözüme kavuturulamayan sorunlar arasnda insanca
yaanabilir bir ücretin alnamay, öretmenlerin ek derslerle
ilgili skntlarnn bir türlü
giderilemeyii, ek ders ücretlerindeki komik rakamlar, sözlemeli öretmenlik
uygulamasnda ciddi hiçbir
admn atlmam olmas,
hizmetli ve memurlarn
sorunlarna ve taleplerine
yönelik hiçbir gelimenin
salanamamas, ef kadrosundaki
memurlarn
yeni maduriyetleri, idari
personelin yllardr çözüle-

Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol
Battal, Aydn ve Mula ubelerimizin
l Divan toplantlarna itirak etti. Battal, demokratik ülkelerin kendileri için
sigorta görevini yükledikleri kurumlarn
sivil toplum örgütleri olduunu, sivil
toplum örgütlerinin toplumun aynas görevini yaptklarn söyledi. Kamu
çalanlarna yönelik örgütler arasnda
yanla tepkinin en etkinini Eitim-BirSen verdiini vurgulayan Battal, “Hiç
kimse ya da kurum Eitim-Bir-Sen’in
tepkisini çekmeyi göze alamaz. Bu durum Eitim çalanlarnca da çok iyi bilindii için, arkadalarmz tarafndan
Eitim-Bir-Sen’li olmak bir ayrcalk
olarak deerlendirilmektedir” eklinde
konutu.
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“Temel insan haklarna saygl olan ve
bu saygnn hâkim klnmasnn mücadelesini veren herkes bizim tarafmzdadr” diyen Battal, “Kim olursa olsun,
temel insan haklarna tecavüz eden
herkes de karmzdadr. Bunlarn dinlerine, dillerine, renklerine, ideolojilerine, cinsiyetlerine asla bakmayz” görüünü dile getirdi.

Battal, Nisan aynn önemine de iaret
ederek, “Eitim-Bir-Sen adna bir sorumluluk üstlenmisek, bu sorumluluun gereini yerine getirmek hepimizin borcudur” dedi.
Eitim, Önceliklerimizin
Banda Yer Almaldr
Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm, Van ubemizin stiare Toplants’na katldktan sonra
Hakkari’ye geçerek, ubemizin l Divan Toplants’na itirak etti. Burada
bir konuma yapan Yldrm, eitimin
öncelikli konularn banda yer almas
gerektiini vurgulayarak, “Eitimin ve
eitim çalanlarnn sorunlar acilen
çözülerek, eitim çalanlarnn sorunsuz bir ekilde görevlerine gitmeleri salanmaldr. Eitim sisteminin
ve dolaysyla öretmenlik mesleinin
sorunlarnn çözümü için, öretmenlerin istihdamlar konusunda salkl bir
planlama yaplmal, gelecekte hangi
niteliklerde ve sayda öretmene ihtiyaç duyulaca ve bunlarn nasl kar-
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lanaca önceden
belirlenmelidir”
diye konutu.
Onbinlere ihtiyaç
duyulacak
ekilde öretmen
aç sorunu yaanrken, bunun
sözlemeli, vekil,
ücretli öretmen
almyla kapatlmaya çallmasnn yanl olduunu bildiren
Yldrm, vekil ve ücretli öretmenlik
uygulamasna derhal son verilerek,
mevcut sözlemelilerin de kadroya
geçirilmesi gerektiini dile getirdi. Yldrm, kalknmada öncelikli yörelerde
öretmen ihtiyacnn karlanamamas
nedeniyle öretmenlerin bu yörelere
zorunlu olarak gönderildiine dikkat
çekerek, buna ramen açn kapatlamadn ifade etti.
Daha Güzel Hizmetler
Verebilmemiz çin Daha Güçlü
Olmalyz
Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta, Batman ve Bitlis
ubelerimizin l Divan toplantlarna
katld. Batman ubemizin l Divan
Toplants’nda konuan Tekta, EitimBir-Sen’in emee saygdan, eitime
verdii
önemden, insan ve
deerlerimizi
önde tutmasndan dolay eitim çalanlarnn
ve
Türkiye’nin
umudu bir sivil
toplum kuruluu
durumuna geldiini belirterek,
“Bu umudu hizmete dönütürmek için imdiye
kadar yaptmz
çalmalar daha

geni alanlara tamay bir görev saymaktayz. Eitim çalanlarna daha
güzel hizmetler verebilmemiz için
daha güçlü, daha üretken, daha nitelikli olmak durumundayz” dedi.
ube Bakanmz afi Özperk ise,
güçlerini deerler sendikaclndan
aldklarn dile getirerek, “Bu gücümüzü çok önemli bir kadroyla daha
da çoaltmaya kararlyz. 15 Mays’ta
Batman’da yetkiyi almak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kulland.
Esat Tekta, daha sonra Bitlis’e geçti.
Burada yaplan l Divan Toplants’nda
katlmclara hitap eden Tekta, gösterdikleri baarnn arkasnda, amaçlarnn ve niyetlerinin doru olmasnn,
ilke ve deerlerinin kendilerine yükledii sorumluluk ve sendikann iskeleti
konumunda olan ube, lçe ve Okul
temsilciliklerinin bilinçli, inançl, güvenilir, çalkan kadrolardan olumasnn,
üyelerimizin sendikamza olan güven
ve verdii önemin yattn söyledi.
ube Bakanmz Rasim Tacan, hzl
bir çalma ve her yl artan üye saysyla
emin admlarla büyüdüklerini anlatarak, “nanyoruz ki, Türkiye genelinde
olsun, Bitlis ilinde olsun, eitim çalanlarnn sorunlarn çözebilecek tek
sendika Eitim-Bir-Sen’dir. Bitlis eitim çalanlar bu gerçei görmütür.
Bundan dolay her geçen gün sendikamza teveccüh artmaktadr” eklinde konutu.

Grup Ferdi Kaza Sigortas
Tantm ve yeri Temsilcileri Motivasyon Toplants

Konya’da Yapld

M

emur-Sen ve Eitim-Bir-Sen
Genel Bakan Ahmet Gündodu, Konya Mevlana Kültür
Merkezi’nde gerçekletirilen Grup Ferdi
Kaza Sigortas tantm ve ubemiz yeri Temsilcileri Motivasyon Toplants’na
katld.
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, l ve
lçe yönetimleri ile kurum temsilcilerinin
katld toplantda konuan MemurSen ve Eitim-Bir-Sen Genel Bakan
Ahmet Gündodu, SBN Sigorta ile yaptklar anlama hakknda bilgi verdi.
Millet Adna Mücadele Ediyoruz

Memur-Sen’in üyelerini risklere kar
teminat altna aldn bildiren Gündodu, bu anlaylarn Türkiye ve
insanlk için de hayata geçirdiklerini
bildirdi. Ülke ve insanln sorunlarna
kar duyarl ve hassas bir tavr sergilediklerini dile getiren Gündodu, Ortak
Akl Hareketi mitingleriyle demokrasiye
sahip çktklarn hatrlatt. Gündodu,
insan merkezli sendikaclk yaptklarn
vurgulayarak, “Medeniyetimizin deerlerini önemseyerek atlan bu temel,
mücadeleye, kararlla, milletin deerlerine sahip çkmak için büyük bir çabaya dönümütür. Siyaset yapanlara
kar milletin deerlerini yüceltmek için
sendikalar millet adna mücadele etmektedir” dedi.
Toplantda gündemdeki konulara da
deinen Gündodu, hükümetin 1 Ma-

ys çi Bayram’n tatil ilan etmesinin
doru bir karar olduunu ifade ederek,
“Bu karar sonuna kadar destekliyoruz. Ancak bugün de, sadece ‘1 Mays
Taksim’de mi baka yerde mi yaplacak’
tartmalar yerine istihdamn artrlmasn ve mevcut çalanlarn haklarnn
iyiletirilmesini konumalyz. Hükümet
son zamanlarda ekonomik paketler
açklad ama hiçbirinde memur ve çalan ilgilendiren bir iyiletirme yoktu. Biz Memur-Sen olarak 1 Mays’ta
bütün çalanlara birer maa ikramiye
verilmesini öneriyoruz. Bu sayede hem
memurlar hem de esnaf biraz nefes
alabilecek” eklinde konutu.
Türkiye’de demokrasinin tam manasyla uygulanmasndan ve herkesin özgürlüklerini sonuna kadar yaamasndan
yana olduklarn belirten Gündodu,
“Artk 12 Eylüller, 28 ubatlar geride
kald. Herkes bunu çok iyi bilmelidir”
diye konutu.
Açlmlar Sözde Kalmasn
Konumasnda CHP Genel Bakan Deniz Baykal’ da eletiren Gündodu,
“u an bazlar ya Ergenekon’un içindedir ya da onun avukatln yapyor.
Ana Muhalefet Partisi lideri Baykal,
bir zamanlar 367 diretmesini Anayasa Mahkemesi’ne tad. Daha sonra
Meclis’teki 411 milletvekilinin özgür
iradesini hiçe sayarak, kzlarmzn dinlerini yaayabilme özgürlüünü salayacak baörtüsü düzenlemesini, yine

sipari üzerine Anayasa Mahkemesi’ne
tad ve iptal ettirdi. Ama ne olduysa oldu, yerel seçimler öncesi CHP bir
çaraf açlm içine girdi ve çarafl,
baörtülü bayanlara rozet takt. Daha
sonra Kur’an Kursu açlm yapt. nallah bunlar CHP’nin yeni istismarlar
deildir. Çünkü eer öyleyse, bu onlarn son istismarlar olur. CHP, yapt bu açlmda samimiyse, Meclis’e bir
önerge versin ve baörtüsü yasann
biran önce kaldrlmasn salasn, biz
de kendilerini ayakta alklayalm” deerlendirmesinde bulundu.
Gündodu, Türkiye’de kuvvetler ayrlnn uygulanmadn ve yargnn yasama ve yürütmenin önüne set çektiini de kaydederek, öyle konutu:
“Türkiye’de demokrasinin önündeki
en büyük engel yargdr. Bunda da, bu
insanlar o makamlara atayanlarn kusuru vardr. Ülkemizde kuvvetler ayrl
ilkesinin tersine yasamann alan yarg
tarafndan makas deiikliine uratlyorsa, bu, Anayasa’nn çinenmesidir.
Eer Anayasa bizzat buna izin veriyorsa, biz millet olarak buna müsaade etmemeliyiz.”
Sesimiz, Yetkiyle Daha da
Gürleecek
ube Bakanmz Latif Selvi ise,
Konya’da sendikacln nasl yapldn herkese gösterdiklerini ifade etti. lde
ve Türkiye genelinde ç gibi büyüyen
sendikamzn artk salonlara smadn dile getiren Selvi, Mays aynda
yaplacak tespitte yetkili sendikann
Eitim-Bir-Sen ve yetkili konfederasyonun Memur-Sen olacann altn
çizdi. Selvi, yetkili olmadan söz sahibi
olduumuzu, sözümüzün dinlendiini,
yetkiyi almamz durumunda sesimizin
daha gür çkacan belirterek, herkesten gücünün üzerinde gayret göstermesini beklediklerini söyledi.
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Büyük Organizasyonun Küçük
Manipülasyon Birimleri

B

arollerini Jose Garcia ve Natalia Verbeke’nin paylat Miguel
Courtois’in 2006 yapm “ÖrgütGAL“ filmini izlemediyseniz, izlemenizi
öneririm. Filme internetteki video paylam sitelerinden kolaylkla ulaabilirsiniz.
Filmde 1980’lerin spanyas anlatlr.
Ülke; kanl bombalama olaylar, adam
öldürmelerle tam bir kaos içerisindedir.
Olaylarn faili olarak terör örgütü ETA
gösterilmektedir. Terör örgütü ETA ile
mücadele etmek için(!) kurulan antiterörist örgüt GAL, ETA’ya iddetli biçimde misillemelerde bulunur. Bunlara
ramen ayrlkç örgüt ETA’nn korkusu
bütün halka en derin ekilde yaatlr.
Günlük bir gazetenin iki muhabiri Manuel Mallo (Jose Garcia) ve Marta Castillo (Natalia Verbeke), GAL ve spanyol
hükümeti arasnda büyük bir ba olduunu kantlayan önemli bir kaynakla
iletiime geçerler. Ancak derin grtlak
denilebilecek kaynak ortadan kaldrlr.
Eer bu gazeteciler hayatlarn riske atp
hikayenin doruluunu kantlarlarsa,
bu haber yln siyasi skandal olacaktr.
Ancak iten atlrlar.
Film aslnda birçok ülkede var olan
antiterör yaplanmalarn spanya boyutunu anlatyor. Yani talya’daki
Gladyo’yu ortaya çkaran “Temiz Eller
Operasyonu”nu okuduunuzda da, Ergenekon ddianamesi’ne baktnzda
da, GAL’den farkl bir sonuca varamazsnz. nallah Ergenekon yarglamasnn
sonu spanya’daki GAL yarglamalarnn
sonu gibi deil, talya’daki “Temiz Eller
Operasyonu” gibi olur.
Bu ilikiler, aslnda karmak gibi görünse de çok basit: Var olan veya var
gibiletirilen ya da oluturulan bir terör
örgütünün korkusu, toplumun bütün
bireylerine, iliklerine kadar hissettirilir;
sonra da bununla güya mücadele eden
bir antiterör örgütü kurulur.
Bu tür örgütlerin kurulu mant; güya
terörle hukuki yoldan mücadele etme
imkan kalmad inancyla; hukuk d
mücadelelerle, terörün daha kolay bitirileceini düünmeleridir. Ancak zaman
içerisinde herhangi bir hukuki dayana
ve sorumluluu olmayan ve varlnn
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tamamn karanla borçlu olan bu tür
örgütler, asl terör örgütünden daha
acmasz hale gelerek, insanlarn can
ve mal emniyetlerini ortadan kaldran,
ülkeyi kaosa sürükleyen, kendilerinden
hiçbir surette hesap sorulamayan bir
canavara dönüürler. Bu örgütlerin yaplarndaki hukuksuzluk nedeniyle; yaptklarnn, ettiklerinin bir sorumluluu
ve denetimi olmadndan, bu örgütlerden kurtulu, bu yaplara dayanak yaplan terör örgütlerinden kurtulmaktan
çok daha zor hale gelir. Çünkü o artk
kontrol edilemez, hiçbir yasal sorumluluk tamayan devletin imkanlarn en
sonuna kadar kaytsz olarak kullanabilen devasa bir ekonomik ve fiziki güçtür.
Bu oluumlarn aktörleri de toplumun
en saygn adamlardr. ‘En saygnlk’,
aslnda bir simülasyon çalmasdr. Bu
çerçevede örgütün intihalcileri, en çalkan, en üretken bilim adam; “manipülasyon birimleri”, en yararl, en güçlü,
en etkin sivil toplum örgütü; hukuk katilleri, onursal hukuk duayeni; pornocu
ahlakszlar, sanat yldz; “erke dönenceleri”, yüzyln buluu; insanlar asit
kuyularnda eriten katilleri, vatansever
kahraman; kendi yazdklarn bile dönüp okumayan demagoglar, fikir adam; dolandrc sahtekarlar, uluslararas
bankac; antajclar, dürüst gazeteci;
arlatanlar, saygn siyasetçi; beleçileri,
gurme; satlmlar, moner diplomat;
satlmlklar, diplomasi; pornografik
sapklklar, sanat; hrszlklar, ticaret;
yalanlar, fikir; yalanclar, bilim insan;
kepazelikleri, özel hayat; reklamlar,
belgesel. Hülasa siyahlar beyazdr.
Ergenekon organizasyonunun, yukarda da ifade edildii gibi, cüceler deve
dönütürülerek takdim edilen mahiyetinin ve aktörlerinin büyüklüü; davann
sonuçlandrlabilmesi noktasnda insanlar, “Bu iin sonunu getiremezler”
endiesine sevketmektedir. Çünkü “bir
imalat malzemesi” devletin küçücük
bürokratlar, “Devlet benim ve devlet
benden sorulur” büyüklüünde topluma enjekte edilmi ve enjekte edilmeye
de devam edilmektedir.
Bu “imalatla” tiranlatrlan çelikten
yapnn küçük bir üfürükle, sabundan
köpük olduunu bugün görüyoruz.

Topluma kahraman diye sunulanlarn,
aslnda birer eroin kaçakçs katil; fikir
adamlarnn, demagog; gazetecilerinin, antajc; profesörlerinin, intihalci;
cerrahlarnn, organ kaçakçs; milliyetçilerinin, bayrak tüccar; ulusalclarnn,
Amerikanc; sivil toplum örgütlerinin,
birer manipülasyon birimi olduunu artk biliyoruz.
Buna ramen her gözalt sonras; lhan
Abi hiç olur mu, Kemal Aabeyler bilim adam, Nurseli Ablalar artiz, Türkan
Abla iyilik melaikesi, Sinan Bey tüccar,
falanca abi general, filanca aa sendikac gibi koruma kalkanlar devreye girmektedir.
ddianameler açklandnda da, “Belgeler alndnda tutanak tutulmad”
gibi kytrktan usul hatalar aramalar ya
da bu adamlar yal, bu adamlar hasta
zavalllklarna snmalar.
Hukuk d adamlarn, hukuk önünde
bir saygnlklar asla olamaz. Onlarn
saygnlklar ancak örgüt içi pozisyonlarndadr. Koruma kalkanclarnn akledemedikleri ya da ilerine gelmeyen nokta burasdr. Beyler; örgüt içinde deil,
mahkeme önündesiniz, artk uyann.
Tam bu noktada bütün dostlara hararetle bir kitap önereceim: “Kadere Kar
Koy A..” Alev Alatl’nn kitab. 1995’te
çkt. Zannedersem son basksn 2007
ylnda Everest Yaynlar’ndan yapt. Kitap, aslnda 10 kuru etmez insanlarn
nasl “büyük adam” olarak imal edildiklerinin hikayesini anlatr: Hayatnda
frça eline almam bir orta ya kadnn,
arkadalar tarafndan oluturulan “büyük adam yetitirme imalathanesi”nde
eserleri en pahalya satlan bir büyük
ressama dönütürülmesinin hikayesidir.
Büyük, önemli, kudretli adam(!) imalat konusu; Alev Alatl’nn dier romanlarnda da ilenir. Özellikle Viva La
Muerte’de, Nazm Hikmet’e ilikin açt parantezde, bu yöntemi örnekleriyle
anlatr. Viva La Muerte’de, ayrca büyük
adam imal edenlerin ve mamullerinin;
bu imalattan haberdar olmay “ayp i”,
haberdar olanlar da “kerih insan”lar
olarak empoze etmeye çaltklar anlatlr. Bu bir tedbirdir ve tedbirle de
“büyük adam” imalatndaki engelleri

ortadan kaldrmann sigortas, paratoneri oluturulur.
te bugün, toplumun zihnindeki Ergenekon soruturmasnn sonuçlanabilmesi noktasndaki endienin kayna
budur. Normal artlarda Ergenekon
aktörlerinin tamam; bulunduklar pozisyon, igal ettikleri mevki, hukuki durumlar itibaryla bu toplumda çok da
önem, güç atfedilemeyecek kiiler. Ancak adamlara öyle portreler çiziyorlar
ki, kesinlikle hiçbir art altnda dokunulmazlklar zedelenemez ve onlar hep
“layüsel” kalrlar.
Bu soruturma çerçevesinde “layüselletirdikleri” tiplere baktmzda, tamam
hak ve yetkisini hukuki görevinden alan
kiiler. Hukuktan pozisyon yüklenmiler ve bu hukuki mevkilerini kullanarak,
örgüt adna hukuksuz iler yapmlar.
Bu hukuksuzluklarnda, vicdann hava
paras olarak da vatan demiler, bayrak
demiler, Atatürk demiler, din demiler, laiklik demiler ve her birini ayr ayr
paravan olarak kullanp adam öldürmüler, bombalar atmlar, gasp etmiler, darbe planlamlar, bunun için provokasyonlar gerçekletirmiler. Bugün
kanun karsna çknca da, “Bunlar
büyük yazar, büyük asker, büyük doktor, büyük yardmsever, büyük kodaman, büyük, büyük, büyük… Bunlara
hesap sorulmaz, sorulmamal” deniyor.
Çünkü bu insanlar “büyük adamlar” ve
layüsel’ler.
Büyüklükleri ve buna bal dokunulmazlklar da örgütteki pozisyonlarndan
geliyor. Çünkü u nokta açkça görülüyor ki, bu insanlarn dokunulmazlklar,
hukuki mevkilerinden ziyade, imalattaki
pozisyonlarndan ileri gelmektedir. Mesela, eski Genelkurmay bakanlarndan
smail Hakk Karaday, emekliliinde bile
hesap sorulamaz adamken; Hilmi Özkök, görevinin bandayken bile, önüne
gelenin azna geleni söyleyebildii bir
kii. Ayn durum rektör ve YÖK bakanlar için de geçerli: Yusuf Ziya Özcan,
yasal yetkilerinde, hukuki icraatlarnda
bile acmaszca hrpalanrken; Gürüz,
darbeciliinde bile sorgulanamaz.
Ama hayr; “Bor’un pazar bitti, Nide görüldü.” unu artk görebildik ki,
polisler Gürüz’ün de ensesine basarak
polis aracna tkabiliyorlar. Yani, bütün
hukuksuz güçlerin aslnda sabun köpüü olduu ortaya çkmaya balad.
Yeter ki, hukuksuzlua kar, hukuku
hakim klmaya çalan hukuk erkinin
iradesinde bir kayma olmasn.
Açkças simülasyon artk bitti.
Peki bu simülasyon nasl oluturuldu,
unsurlar nelerdir?
unu açklkla kabul etmemiz gerekir ki,

1950’li yllardan beri, u ya da bu isimle
ve deiik aktörlerle var olan Ergenekon
adl bu derin yap, çok büyük bir organizasyon. Aslnda yukarda bahsettiimiz
spanya’daki GAL de, talya’daki Gladyo
da, dier NATO ülkelerindeki çeitli dönemlerde temizlenen örgütler de ayn
büyüklükteydi.
Bu organizasyonlarn üniversiteleri var,
akademisyenleri var; gazeteleri, televizyonlar, siteleri, bakanlar, dergileri,
milletvekilleri, yaynevleri, tiyatrolar,
adli tabipleri, müzisyenleri, mahkemeleri var; gazetecileri, holdingleri,
komutanlar var; dernekleri, birlikleri,
vakflar, sendikalar, odalar, barolar,
“encümen-i danileri” var; otelleri, hastaneleri, liseleri, partileri, ortaokullar
var; kar olup destek aldklar Amerikalar, dizileri, romanlar, filmleri, bankalar, haraçlar, belediye bakanlar,
katilleri, bilirkiileri, hrszlar, polisleri,
bürokratlar, tinercileri, randevuevleri,
masaj salonlar, antaj kasetleri, telefon
dinlemeleri, müteahhitleri, petrolcüleri,
terör örgütleri, eyhleri, hocalar, papazlar, patrikhaneleri, dansçlar, topçular, popçular, distribütörlükleri var.
Hülasa kullanabildikleri her eyleri var.
Görülüyor ki, ahtapot gibi her taraf sarmlar. Buralardan devasa güçler
devirmiler. Korkular silah gibi kullanp, kahramanlklar bozuk para gibi
harcam, engel gördüklerini katletmi,
deirmenlerine su tayanlarn bile kann içmiler. Hiçbir eyden endie duyup, saknca görmemiler. Her eyi not
etmiler, izlerini kaybettirme ihtiyac
hissetmemiler. Çünkü baarya ulaacaklarna eksiz üphesiz iman etmiler.
Güç balarn döndürmü; cumhurbakanlarn belirlemiler, babakanlarn
konumular, bakanlarda ihtilaflar gidermiler, bürokratlar atamlar, hapse
tkacaklarnn listesini hazrlam, bütün
bir toplumu filemi, manipülatif birimler (örgütler!) oluturmular.
Ergenekon’un Manipülasyon Birimleri
Ergenekon konusunda bizi asl ilgilendiren ve yazmza balk olan ksm da buras, yani manipülatif birimler konusu.
Yukarda da ifade ettiimiz gibi, bu
büyük organizasyonun silah olarak kullanabildii her türlü arac var. Bu varlar içerisinde bizim dikkat çekeceimiz
nokta, bu örgütün oluturmu olduu
ya da sonradan kullanma açt manipülasyon birimleri.
Kamuoyunun yakndan bildii gibi, bu
organizasyonun kulland, 2006 ylnda Kamu-Sen Genel Merkezi’nde ener
Eruygur’un basn toplantsyla deklare
edilen 41 tane sivil toplum örgütü naml manipülasyon birimi var. Bu birimlerin

büyük bir ksmnn ismi 2. ddianame’de
de geçmekte ve bir ksmna kar da
malumunuz olduu üzere 12. dalgada
basknlar düzenlenmi, gözaltlar ve tutuklamalar gerçekletirilmitir.
Bu birimlerin her biri, kendi alanlaryla
ilgili ihtiyaç duyulan manipülasyonlar
gerçekletiriyor, görev gerei yapmalar
gereken faaliyetleri yerine getiriyorlar.
Gerektiinde, bu manipülasyon birimleri birlikte etkinlikler de ortaya koyuyorlard.
Bu çerçeveden en büyük etkinliklerini,
Cumhuriyet Mitingleri ve ehit cenaze
törenleri oluturmutur. Bu 41 manipülasyon birimi, darbe ortam oluturabilmek için de ayrca bir eylem takvimi
açklamlard ve ilk eylem olarak da
“Menemen’den Ankara’ya rticaya Dur
Yürüyüü”nü belirlemilerdi.
Planladklar eylem takvimini hayata geçiremediler, “Menemen’den Ankara’ya
yürüyemediler.”
Bu takvimi uygulayamamalarnn en
önemli etkenlerinden biri, Türkiye’nin
her bir noktasnda örgütlenmi olan
Memur-Sen’di.
Bu nedenle de, bu organizasyonun ve
kulland manipülatif birimlerin en
önemli hedeflerinden biri, Memur-Sen
ve Eitim-Bir-Sen’in gücünün bitirilmesi
ve önlerindeki en büyük engelin ortadan kaldrlmasdr.
Bu çerçevede bir manipülasyon birimi
olan bir sendika; her yl 15 Mays sendika saylarnn belirlendii mutabakat
dönemi öncesi, korsan bildirilerle, imzasz, sahipsiz yazlarla sendikamzla ilgili mesnetsiz ya da konunun mantn
bir türlü kavrayamayan hezeyanlarda
bulunmaktadr. Yaptklar bu korsan
hezeyan faaliyetleri, mahkemelere tandnda da, “Vallahi de, billahi de
bizim bundan haberimiz yok” demekteler. 2007-2008 yllarnda bunlar
bütün kurumlara korsan bir kitapçk
datmlard. Nisan 2009 banda bunun durumas vard, 26. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde. nkar biçimleri görüldüünde, insann yüzü kzaryor. Bir
insan bu kadar ahsiyete ve haysiyete
muhtaç duruma düebilir mi diye.
Eitim-Bir-Sen olarak, bu manipülatif
birimlerle iimiz olmayacaktr. Onlar
kendi mecralarnda savclarla ba baa
brakp kendi iimize bakacaz. Bütün
tekilat birimlerimiz de ayn düünce
içerisinde hareket edecektir. unu biliyor ve görüyoruz; kervan yürüyor. Arkamzdaki seslerin muhatab biz deiliz.
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Tekilatlarmzda
Heyecan Dorukta
enel Merkez Yönetim Kurulu
üyelerimiz, eitim-öretimin
ylnn ikinci yarsnn balamasyla youn bir çalma program içerisine girdiler.

G

yaptklarn söyledi. Toplumun tüm kesimlerinin sorunlaryla ilgilendiklerini
ifade eden Etyemez, toplumsal sorunlarn çözümünün eitim sorunlarnn
çözümünden geçtiini kaydetti.

‘Yetkili’ olmann eiine gelen sendikamzn yeni dönemde eitim çalanlarnn beklentilerinin karlanmasna yönelik yapaca çalmalarn istiaresini,
ubelerimizin gerçekletirdikleri l Divan
toplantlarna katlarak sürdüren Genel
Merkez Yönetim Kurul üyelerimiz, ayn
zamanda Genel Merkezin tad heyecann Türkiye’nin en ücra köelerindeki tekilatlarmzda da yaandna
ahit oldular.

Etyemez, etkili bir sendikaclk yapmalarnn, eitim çalanlarnn Eitim-BirSen’e yönelik beklentilerini arttrdn
ifade ederek, “Eitim çalanlar, yetkili
sendika bizmiiz gibi sorunlarnn çözümünü istiyorlar bizden. Eitim-BirSen’in, eitimin ve eitim çalanlarnn
sorunlarn çözeceine dair bir kanaat
olumu durumdadr. Biz de, eitim
çalanlarnn sorunlarnn çözülmesi
için yetki istiyoruz” dedi.
E
Etyemez, bugüne kadar Kurum dari
K
Kurullar’na katlan yetkili sendikalarn
ssorunlara bir çözüm üretemediklerini
ssözlerine ekledi.
E
Eitim-Bir-Sen’in En Büyük
S
Sendika Olmasna htiyaç Vardr

Toplumsal Sorunlarn
Çözümü, Eitim Sorunlarnn
Çözümünden Geçmektedir
Artvin, Kars, Ardahan, Idr ve Ar
ubelerimiz, l Divan toplantlarn Genel Sekreterimiz Halil Etyemez ve Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol
Battal’n katlmyla yaptlar. Toplantlarda konuan Genel Sekreterimiz
Halil Etyemez, sendika olarak insanln sorunlarn dert edindiklerini, bu
çerçevede evrensel düzeyde faaliyetler
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G
Genel
Tekilatlanma Sekreterimiz Erol
B
Battal
ise, tekilatlanma açsndan çok
ö
önemli
bir dönemde olduklarna iaret
e
ederek,
“Ancak bu senenin önemini
h
hepimiz
biliyoruz. Küçücük bir farkla
k
kaybedeceimiz
yetkinin hesabn kimse veremez. Eer Eitim-Bir-Sen adna

bi sorumluluk
l l k üstlenmisek,
ü tl
i k bu
b sobir
rumluluun gereini yerine getirmek
hepimizin borcudur. Bu borcun yerine
getirilmesinde gösterilecek küçücük bir
ihmalin vebali büyük olacaktr. Bizler,
Eitim-Bir-Sen’i bulunduumuz yerde
yetkili yapmak zorundayz” eklinde
konutu.
“Eitim camiasnn Eitim-Bir-Sen’in
en büyük sendika olmasna ihtiyac vardr” diyen Battal, u deerlendirmeyi
yapt: “Yarnn nn süreklilii için
bu olmazsa olmazdr. Eitim-Bir-Sen’in
potansiyeli, eitim camias içerisinde
mevcut üyemizin iki katndan fazladr. Bu potansiyele ulamak, hepimizin
gayretiyle mümkün olacaktr.”
Etkinliimizi Yetkiye Tamak
stiyoruz
Kayseri ubemiz, l Divan Toplants’n
Kadir Has Kongre ve Sergi Salonu’nda
y
yapt.
lçe temsilcilerimiz ve Yönetim
Kurulu üyeleri, Yurt-Kur Temsilcimiz,
Kadnlar Komisyonu ve ube Disiplin
Kurulu üyelerimizin biraraya geldii toplantya Genel Mali Sekreterimiz
A
Ahmet
Özer de katld. Toplantnn
açlnda bir konuma yapan Ahmet
Özer, yetkili olmadklar halde etkili bir
sendika olduklarnn altn çizerek, bu

rüme Sekreterimiz Ramazan Çakrc,
bir basn açklamas yaparak, eitim
çalanlarnn sorunlarna dikkat çekti.

etkiyi de yetkiye tayarak, eitim hizmet kolunda çalanlarn sorunlarna
daha hzl çözüm üretmek istediklerini
belirtti. Bugüne kadar eitim hizmet
kolundaki pek çok sorunu, Bakanlkla
görüerek çözdüklerini anlatan Özer,
bu etkiyi yetkiyle taçlandrmak istediklerini ifade etti.
Konumalardan sonra gündeme geçildi. Toplantda gündemle ilgili açklama
yaparak, çalmalar ve yapacaklar projeler hakknda bilgi veren lçe temsilcilerimiz, 15 Mays’a kadar Eitim-BirSen’i yetkili sendika yapmak için youn
bir ura vereceklerini vurguladlar.
Toplu Sözleme Hakk Olmazsa
Olmazmzdr
Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr
Yldrm, Kütahya ubemizin Öretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekletirilen l Divan Toplants’na katld.
Yldrm, lçe temsilcilerimizin katlmy-

la yaplan toplantnn basna açk bölümünde gündemdeki konulara ilikin
açklamalarda bulundu.
Türkiye’de baz sorunlarn çözülemeyiinin temel nedeninin antidemokratik
sürecin ürünü olan bugünkü Anayasa
olduunu ifade eden Yldrm, demokratik, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa’nn
mutlaka çkarlmas gerektiini kaydederek, “Sivil Anayasa’ya paralel olarak
Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu
da, örgütlenmeyi kolaylatracak, toplu
sözlemeli ve grevli demokratik bir yasa
haline getirilmelidir. Toplu sözleme
hakk, olmazsa olmazmzdr” diye konutu.
Yldrm, vekil ve ücretli öretmenlik
uygulamasna son verilmesini, mevcut
sözlemelilerin de derhal kadroya geçirilmesini istedi. Yldrm, Bilecik ubemizin Öretmenevi’nde yapt l Divan
Toplants’na da itirak etti.
Y
Yönetici
A
Atamadaki
K
Kaos, Okullarn
y
yönetilmesinde
S
Skntya
S
Sebebiyet
V
Vermektedir
M
Malatya ubemiz, l
D
Divan Toplants’n
Ö
Öretmenevi’nde
yyapt. Toplantdan
ö
önce Genel Mevzzuat ve Toplu Gö-

Öretmen açnn ‘sözlemeli’ almyla
kapatlmaya çallmasnn yanl olduunu belirten Çakrc, unlar söyledi:
“Baöretmenlik ve uzman öretmenlik snavlar, Anayasa Mahkemesi’nin
karar dorultusunda kanun ve yönetmelik hazrlanarak, maduriyetler giderilecek ekilde yaplmaldr. Yönetici
Atama Yönetmelii’nin sürekli yargdan
dönmesi, okullarmzn yönetilmesinde
ciddi skntlara sebebiyet vermektedir.
Bu skntlardan dolay okullarmz yönetilemez duruma gelmekte, bu durum öretmenlerimizin motivasyonunu
olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple biran önce kariyer, liyakat ve snav esasl
bir yönetmelik hazrlanarak, derhal uygulamaya konulmaldr.”

Çakrc, beceriksizlikleri sonucu LKSAN’n 10 milyonlarca lirasn çarçur
edenlerin, bu beceriksizliklerinin faturasn LKSAN üyelerine çkardklarn
dile getirerek, bran deitiren ve kurum deiiklii ile LKSAN’a üyelikleri
sona eren eitim çalanlarnn, 36 aydan daha az aidat ödedikleri gerekçesiyle haklarnn gasp edildiini sözlerine ekledi.
Basn açklamasndan sonra toplantya
geçildi. Toplantnn aç konumasn
yapan ube Bakanmz ahin Kayaduman, çalmalar ve hedefleri hakknda
bilgi verdi.
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Genel Basın Yayın Sekreteri

Deerler
Dümanl ve

C

ami, namaz, ezan, baörtüsü,
slam, Hz. Muhammed sevgisi
gibi anahtar kelime ve kavramlar duyunca, bu kelime ve kavramlarn
remzi olduu dünyaya olan dümanlklarndan krmz görmü boalar
gibi burnundan ateler saçarak saldrya geçen bir dünya var. Bu dünyaya ait olanlar siyasetçisi, sanatçs,
gazetecisi, sendikacsyla deerlerin
nev ü nema bulmasna mani olmak
için ellerindeki tüm imkânlar seferber
ederek, deerler dümanln tam bir
motivasyonla, her frsatta sürdürüyorlar.

Bu dünyaya öncülük eden bir ksm
medya organnn yüz elli yldr kurulu
gayesine uygun olarak milli ve manevi
deerlerine bal, inancnn gereini
yerine getirmede azim ve gayret sahibi kesimleri düman belledii ve her
frsatta aalad, alay ettii cümlenin malumudur. Bunlarn sahipleri ve
adlar zamanla deise de, mecralar
deimemektedir. Deerlerine bal
siyasetçiye, bürokrata, sanatkâra, gazeteciye hayat hakk tanmayan, bunlarn içerisinden küçücük bir hata yapan sansasyonel biçimde manetlere
tayarak asl hedefine giden yolda bir
imkân, yani deerlere saldr frsat olarak deerlendiren bir ksm medyann
maksad ve neye, kime hizmet ettii
milletimiz tarafndan bilinmektedir.
Ne yazk ki, deerlere kar tutum ve
çalmalaryla kendini gösterme gayreti içerisinde olan sendikalar da var.
Bu sendikalarn kimi mensuplar ellerinde görüntü kaydedici cihazlarla namaz klan örenci-öretmen, baörtülü örenci-öretmen görüntüsü ve
slam dinini çartracak her türlü etkinlik görüntüsü peindeler. Yine ayn
minval üzere bu ülkede yayn yapan
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Sendika

ve yaynclk ilkesini milletimizin deerlerini tahrip etme biçiminde tespit
etmi medya organlaryla ibirlii halinde milletimizin gözünün içine baka
baka deerlerimize saldrmaya devam
ediyorlar.
Örgütlülüünü, deerlerine düman
bir nesil meydana getirmek için dayanak olarak kullanan sendikalarn
mensuplar araclyla elde ettii görüntü ve haberleri bir ksm medyayla
olan amaç birliktelii vastasyla bolca
gürültülü biçimde ülke gündemine
tama gayretleri içerisinde olduunu
görüyoruz. Bu tür faaliyetlerden elde
edilmek istenen sonuç; “Camiye, cumaya, namaza, ezana, baörtüsüne,
slam’a, Hz. Muhammed’e el uzatmak
riskli bir itir, banza i alrsnz, uzak
durunuz.” algsn yaymaktr.
28 ubat sürecinde namaz klanlar, baörtüsü takanlar, ei tesettürlü
olanlar, gümü yüzük takanlar kimin
gammazlad herkesçe bilinmektedir. Demokrasiden, özgürlükten dem
vurarak özgürlük abidesi kesilenlerin,
inanan insanlarn inand gibi yaama hakk söz konusu olduunda
maskelerinin nasl dütüünün ispat
binlerce örnei bulunan gammazlamalardr.
Meram ifade için aadaki balklar
ziyadesiyle yeterli:
1- Devlet lisesinde gizli mescit müdür
eliinde toplu namaz (Radikal, 31
Mays 2007).
2- ‘’Namaz odasz okul yok gibi’’
(Tempo24.com.tr, 7 Haziran 2007).
3- Damda Namaz. Adana’da Fatih
Terim Lisesi örencileri ders saatinde ibadet ediyor (Milliyet, 3 Haziran
2008).

4- Örencilere cuma namaz servisi
(Cumhuriyet 29 Aralk 2007).
5- Haydi çocuklar cuma namazna
(Hurriyet.com.tr 31 Mays 2008).
6- Korku Filmi Gibi Din Dersi (Hurriyet.
com.tr, 19 Nisan 2008).
7- Hastanede ve lisede türbanl görüntüler (Milliyet, 25 ubat 2008).
8- ‘Türban basks’ yüzünden köyüne
döndü (Radikal, 1 Nisan 2008).
9- Türbanla ödül aldlar (Milliyet, 1 Nisan 2008).
10. Zile’de zorunlu ‘Kutlu Doum’
(Milliyet, 3 Nisan 2009).

Örnekler, yüzlerce örnek arasndan ilk
ele gelenler. slam dinini çartran
her türlü sembolü öcü olarak göstermeye dönük bir çaba ve bu çabann
medya ve sendika aya. Hristiyanlarn dini ritüellerinin yaamas alabildiine tevik edilirken, Müslümanlarn
öz deerleriyle kaynamas, peygamberleriyle bulumas rahatsz ediyor
anlalan.
Eitim-Bir-Sen’in sendikacl, deerlerle kucaklaan, deerlerden güç
alan bir sendikaclktr. Eitim-Bir-Sen,
inananlarn inançlarn yaamasnn
önündeki engellerin kaldrlmas bata olmak üzere herkese yaam hakk
tannmasn isteyen, demokratik teneffüs alanlarnn alabildiine geniletilmesini savunan bir sendikadr. Bu
manada deerleri hedef alan, demokrasiyi sadece kendisi için nimetlenme
olarak alglayan, bu algs dorultusunda gammazlamalarla yol almaya
çalan örgütlenmelerin tavrlarn,
bata eitim çalanlar olmak üzere
aziz milletimizin iz’anna havale ediyoruz.

Emekten, Mazlumdan Yanayz
Ortak Akl Hareketi’yle yüzbinleri alanlara topladk. Filistin’deki Mazlum kardelerimizin
yaralarna, yardm kampanyas ve kermeslerle merhem olduk. ‘Hepimiz Filistinliyiz’ mitingiyle
sesimizi tüm dünyaya duyurmaya çaltk. Sivil Anayasa konulu panel düzenledik. Ülkemizde ilk
defa Uluslararas Eitim Felsefesi Kongresi düzenledik. Bu kongreye yurtdndan ve ülkemizden
katlan bilim adamlaryla eitimi masaya yatrdk

G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu, stanbul, Bursa, Kocaeli
ve Sakarya’da çeitli etkinliklerde bulundu.
Gündodu, SBN Sigorta ile yaplan
anlamay stanbul ve Bursa’daki üyelerimize tantt. Çalmalar hakknda
bilgi veren Gündodu, gündeme ilikin
önemli deerlendirmelerde de bulundu.
Demokrasinin olmad zamanlarda
tehdit sendikacl yapanlarn ölümü
kötüleyip insanlar stmaya raz ettiini dile getiren Gündodu, “Kötülüün
ubeliine soyunanlarn günei görünce yarasalar gibi kaybolacan hep
beraber göreceiz. Tehdit sendikacln bitirmek de, proje ve ufuk sendikacl ile siyasetin önünde yer alarak
olur. Burada bamsz ve taraf olmay
Memur-Sen’in tüm delegeleri yapar.
Memur-Sen emekten, mazlumdan yanadr” dedi.
Mevcut anayasann darbe anayasas ve
‘tamamen facia’ olduunu vurgulayan
Gündodu, “Öyleyse Anayasa bata olmak üzere mevzuatn deitirilmesi gerekir. Eitimde frsat eitlilii, herkese
toplu sözleme ve grev hakk, kamu çalanlarna siyaset yasann kaldrlmas

gibi olmazsa olmazlarmz da
saymak mümkündür” eklinde konutu.
Eitim
Sorununu
Çözmek
Zorundayz
Genel
Bakanmz
Ahmet
Gündodu, ubemizin hizmet
binasnn açl
törenine katlmak üzere gittii Kocaeli’de Vali Gökhan Sözer ile
l Milli Eitim Müdürü Nevzat spirli’yi
ziyaret etti.
Vali Sözer ve l Milli Eitim Müdürü spirli’ye yapt ziyarette konuan
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu,
Türkiye’nin en büyük sorununun eitim olduunu, eitim sorununun çözülememesi durumunda ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel açdan da pek
çok sorununun çözülemeyeceini ifade
etti. “Özellikle eitimdeki deiiklikler, yeni müfredatn nitelikli ve nicelikli
hale getirilmesiyle ve öretmenlere iyi
anlatlmasyla baaramayacamz
hiçbir ey yoktur”
diyen Gündodu,
“Biz sendikal faaliyetlerimizi, eitim
sevdals olan kiiler
olarak yürütüyoruz.
Türkiye’nin geleceine yönelik skntlarn çözümlenmesi
de, yine eitim çalanlarnn sorunlarnn çözümlenmesiyle mümkündür”
ifadelerini kulland.

Çalanlar adna birçok kazanm elde ettiklerini ifade eden Gündodu, “Toplu
görümelerde 3 hizmet kolunda yetkili
olmamza ramen 11 hizmet kolunda
yetkiliymi gibi masaya oturduk ve toplu görümelere damgamz vurduk. Ek
ödemeleri 103 liraya biz çkarttrdk”
diye konutu.
Türkiye’nin içinde bulunduu skntl durumlara ilikin ortaya koyduklar
çözüm önerileriyle gündem oluturduklarn kaydeden Gündodu, unlar
kaydetti:
“Ortak Akl Hareketi’yle yüzbinleri alanlara topladk. Filistin’deki Mazlum kardelerimizin yaralarna, yardm kampanyas ve kermeslerle merhem olduk.
‘Hepimiz Filistinliyiz’ mitingiyle sesimizi
tüm dünyaya duyurmaya çaltk. Sivil Anayasa konulu panel düzenledik.
Ülkemizde ilk defa Uluslararas Eitim Felsefesi Kongresi düzenledik. Bu
kongreye yurtdndan ve ülkemizden
katlan bilim adamlaryla eitimi masaya yatrdk.”
Gündodu, ziyaretinde Vali Sözer’e ve
l Milli Eitim Müdürü spirli’ye yaynlarmzdan olan Öretmenlik Hatralar
kitab, Eitime Bak dergisi ve çalmalarmzn yer ald bülteni hediye
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etti. Ziyarete Memur-Sen Genel Eitim
ve D likiler Sekreteri Ahmet Kaytan,
ube Bakanmz Ömer Akmanen,
Diyanet-Sen ube Bakan Selami Tarcan, ube Sekreterimiz Adem ahinkaya ve ube Basn Yayn Sekreterimiz
Ylmaz Yiit de katldlar.
Ahmet Gündodu ve beraberindeki
heyet, ziyaretlerin ardndan ubemizin
yeni hizmet binasnn açl törenine katld. Törene, Gündodu ve Memur-Sen
Genel Eitim ve D likiler Sekreteri
Ahmet Kaytan’n yansra Büyükehir
Belediye Bakan brahim Karaosmanolu, AK Parti l Bakan Zeki Aygün,
zmit lçe Belediye Bakan Aday Dr.
Nevzat Doan, bürokratlar, MemurSen’e bal sendikalarn ube bakanlar, okul müdürleri ile üyelerimiz ve
davetliler katld.
Nemelazmclk Yapmyoruz
Açl töreninden sonra Kocaeli ubemiz tarafndan düzenlenen “Ülkemizde Sivilleme ve Memur-Sen Gerçei”
konulu konferansa katlan Gündodu,
“Nemelazmclk yapmyoruz. Bana dokunmayan ylan bin yaasn demiyoruz.
Bu ülkenin insann ilgilendiren herey
bizi de ilgilendirir. Biz darbe günlüklerinin basna çkt günlerde, darbe
oldu-olacak dendii bir zamanda Ortak
Akl Hareketi’nin öncülüünü yaparak
darbesavarlk yaptk. 100 binleri meydanlarda topladk. Biz bakalar gibi
darbeseverlik yapmyoruz. Biz MemurSen olarak sendikacl birey adna yapyoruz” eklinde konutu.
Bir mahalle basksndan bahsedildiine
dikkat çeken Ahmet Gündodu, “Dün
mahalle basks yapanlarn bugün bunu
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dile getirmesini anlayamyorum. Dün
ikna odalarn kuranlar, ordu göreve
pankart altnda yürümeyi bilim adaml zannedenler, bugün varsaymlarla
mahalle basksndan bahsediyorlar.
Ama bizim çarmz açk. Öyle bir
anayasa yazalm ki; hiçbir mahallenin
baka mahalleye bask yapamayaca,
ötekinin hukukunun saygn olduu bir
anayasa olsun” deerlendirmesinde
bulundu.
Memur-Sen Evleri Anahtar
Teslim Töreni Yapld
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu,
buradan Sakarya’ya geçerek, ubemiz
tarafndan bu yl beincisi yaplan stiklal Mar’n Güzel Okuma Yarmas’nn
ödül törenine itirak etti. Memur-Sen
Sakarya Temsilcilii’nin üyeleri için
yaptrd ‘Memur-Sen Evleri’ anahtar
teslim törenine de katlan Gündodu,
Memur-Sen’in Türkiye’de hzla bü-

yüyen bir sendika olduunu söyledi.
Gündodu, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar ksa sürede bitirilen bir
kooperatif çalmas görememekteyiz.
Emei geçen herkese teekkür ediyorum” diye konutu.
Memur-Sen l Temsilcisi ve ube Bakanmz Yusuf lker ahin ise, daha
temel atma çalmalarna balamadan
önce baz sendika bakanlarnn ‘20 yl
sürecek maceralara atlmayn, paranz
heba etmeyin’ iddiasnda bulunduklarn hatrlatarak, öyle konutu: “Kendileri, çalanlar ve üyeleri için herhangi
bir faaliyette bulunmadklar gibi, faydal çalmalar yapanlarn da önünü
kesmeye çalmlardr. 2007 Nisan
aynda temelini attmz inaat 2008
Nisan’nda teslim aldk. Temmuz ayna kadar altyap çalmalarn bitirdik
ve Temmuz 2008 tarihinden itibaren
üyelerimiz evlerinde oturmaya balamlardr.”

Esat Tektaş /

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

esattektas@egitimbirsen.org.tr

lköretimde Örenme Ortamlar



lköretim; çocuklarn zihinsel, duygusal
ve bedensel yönden geliimlerine destek salayc, sahip olduklar yetenekleri
gelitirebilecekleri, kendilerini kefedebilecekleri eitim düzeyi olarak kabul edilmektedir. Öyleyse ilköretim okullarn,
bilgi aktarm mekânlar veya bilgi yükleme
birimleri olarak kabul etmemek gerekir.
Bu nedenle okul ve okul ortam, çocuun
kendini kefine ve gelitirmesine imkân
tanyacak, tüm bunlar gerçekletirecek
ekilde olmaldr. Derslik bana düen
örenci says 20-25 aralnda olacak ekilde düzenlenmelidir. Oysa plansz yatrmlar, çeitli nedenlerle yaanan göçler ve
hzl nüfus art, baz bölge ve illerde snf
mevcutlarnda dengesizlikler oluturmutur. Kimi zaman imkânlar snrl okullardan kaç, baz imkânlar olan okullardaki
imkânlarn da kullanlamayacak duruma
gelmesine neden olabilmektedir. Bu sorunun çözümü ancak bütün okullarn,
yukarda belirtilen hedefi gerçekletirecek
ekilde düzenlenerek, birer cazibe alanna
dönütürülmesiyle mümkün olacaktr.
Bununla birlikte okulda var olan dier
mekânlar da, “ilköretimin düzeyi” gözönünde bulundurularak düzenlenmelidir.
Eitimi, örenci merkezli düünmemiz
gerektiine göre; örenme sürecinde ve
örenme ürününün kalitesinde örenenin aktiflii çok önemlidir. Örenci merkezli eitim gerçekletirmek için örenme ortamnn zaman, mekân, altyap ve
psiko-sosyal boyutlar, örenci merkezli
eitim balamnda deerlendirilerek, gerekli düzenlemeler yaplmaldr. Aksi halde
örenme ortam, örenciye bu kontrol ve
katlm imkânn arzu edilen boyutta sunmu olmaz.
Burada örenme ortam kavramnn nasl tanmland da önemlidir. Literatürde
büyük ölçüde teknoloji, eitim teknolojisi
ile araç gereçlerin kullanm, bunlarn etkililii eklinde tanmlanan “örenme ortam,” aslnda bu tanmn daha ötesinde,
“örenme sürecini etkileyen içsel ve dsal
bütün faktörler” olarak yani, “örenme
sürecinde bulunan ve bu süreci etkileyen
mekân, zaman, alt yap, donanm, psikososyal faktörlerin etkileimi ile oluan ortam” eklinde kabul edilmelidir.
Yaamn tamamn dikkate alan bir anlayla örenme ortamn düzenleme çabas, okulun, yaamn kendisi olmas gerektii anlayna dayanmaktadr. Örenci
merkezli ve yeterlilik eksenli yaklamlar;

koridorlar, okulun dier mekânlar, okul
bahçesi, iyerleri, ev ortam ve burada yaanan süreçler gibi günlük yaam da içine alan bir bak açsyla örenme ortam
oluturulmaldr. Örenci merkezli örenme ortamlar; esnek örenme ortamlar,
etkileime imkân tanyan mekân ve altyap, örenme faaliyetlerini destekleyen teknolojiler, bireysel örenme frsatlar, içsel
motivasyonu salama ve esnek zaman
planlamas gibi özellikleri tamaldr.
Okul ortamnda oyun alanlar örencilerin ihtiyaçlarn içeriyor mu? Alanlar farkl
sosyo-kültürel ortamlardan gelen çocuklarn eit ve bar içinde olmalarn destekliyor mu? Üstün yetenekli ve/veya örenme güçlüü çeken çocuklara ulalabiliyor
mu? Alanlar salkl yaam aktiviteleri sunuyor mu? Kütüphane, laboratuar, spor
salonlar, kantinler, tuvaletler, salk birimleri var m? Varsa, varolu amaçlarna uygun kullanlmakta mdr? Seviyeye uygun
ders araç-gereçleri ile yaa uygun oyun
araç-gereçlerine çocuklarn ulaabilecei
ekilde düzenleme yaplm m? Örenme
ortamlarnn oluturulmasnda önemli bir
unsur olarak öretmenler, örencileri aktif
hale getirecek örenme merkezli faaliyetler uygulayabiliyorlar m? Bireysel farkllklar gözönünde bulundurabiliyorlar m?
Velilerle ve dier sosyal gruplarla iletiim
kurulabiliyor mu? Yine eitim materyalleri, ders kitaplar, defterleri, yardmc ders
kitaplar örencide istek uyandryor mu?
Materyallerin dili çocuklarn dünyasna
uygun mu, onlar tarafndan anlalabiliyor mu? Örenciler, okuld sorumluklara
uyum salayabilecek esnek bir programa
sahipler mi? Örenmenin gerçeklemesi
için yeterli zamanlar var m? Yine velilerin,
okul yönetimi ve örenme aktivitelerine
dahil edilmeleri salanabildi mi? Ailelerin
çocuklar hakknda serbestçe bilgi almalar
imkan saland m? Veliler, çocuklarnn
okulda örendiklerini evde hayata geçirmelerini salayacak ekilde hazrlkllar
m? gibi sorular sorarak, örenme ortam
kavram üzerinde daha salkl bir deerlendirme yapabiliriz.
Yukardaki
sorulara
verilebilecek
“evet”lerin saysnca örenme ortamnda ilerleme ve memnuniyet var demektir.
Aksi halde taraflara çok görev ve sorumluluk dümektedir.
Elbette ki bunlarn tamam derinlemesine
inceleme-aratrma konular ve ilden ile,
semtten semte hatta okuldan okula de-

iebilecek sonuçlar verebilecektir. Ama
ben yazm, önerileri de içerisinde barndran baz genel tespitlerle tamamlamak
istiyorum.
Dersliklerin, çocuklarn yalarna uygun
gerçek yaam aktiviteleri sergileyebilecekleri bir okul mimarisi olarak tasarlanmas
gerekmektedir. Okullarda gerek derslikler
gerekse dier mekânlar, tek tip insan yetitirme anlayna göre düzenlenmi, yapay
yaantlar sunan, doal yaamn izlerinin
olmad bir ortam haline gelmitir.
Örencilerin sürekli birbirlerinin enselerini
görmek zorunda kaldklar snf düzenleri,
yeterince k almayan upuzun koridorlar,
çocuklarn hareket ve oyun ihtiyacn karlamaktan uzak donanm ve oyun alanlar, okulu hayattan koparmaktadr. Dolaysyla fiziki mekânlardaki çocua duyarl
olmayan anlaylar, çocuklarn okula kar
oluan olumsuz duygularnn kayna olarak önemli bir yer tutmaktadr.
Saylan bu sorunlarn çözümü için, çocukça bir yaamn sürdürülebilecei düzenlemelerin okul mimarisi için düünülmesi gerekmektedir. Burada kullanlacak
renkler, çocuklarn iç dünyasna uygun;
mekânlar, onlarn oyun ve hareket ihtiyacna cevap verebilecek ekilde yeniden
tasarlanmaldr. Gerektiinde, drama ile
gerçek yaamn canlandrlabilecei; gerektiinde, dinlenmek için veya bireysel
çalmak için uygun yerlerin olabilecei,
esnek ve deiken farkl seçenekler sunabilecek mekânlar, ilköretim için daha
detayl düünülmelidir.
Ancak bu konuda Türkiye’de önemli sorunlardan birisi, ilköretim okullarnda
sekiz yllk kesintisiz eitim içinde çok
farkl geliim dönemlerine sahip çocuklarn birarada eitim görmeleridir. 6-11 ya
aralndaki çocuun ihtiyac, beklentileri,
ilgileri ve onun gerçek hayat faaliyetleri ile
12-15 ya aralndaki çocuun ihtiyaç,
beklenti ve ilgileri farkllk göstermektedir.
Sekiz yllk kesintisiz ilköretim dayatmasyla oluan bu sonucun sorumlular umarm vicdan azab duyuyorlardr. Pedagojik
olmayan bu dayatma uygulamadan vazgeçme sorumluluunda vicdan sahipleri
olacana olan inancm da belirtiyorum.
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Milleti Kucaklayacak Pakete

htiyaç Var

M

emur-Sen ve Eitim-Bir-Sen
Genel Bakan Ahmet Gündodu, anlurfa ve Hatay’da
çeitli toplantlara katld. anlurfa’da
Memur-Sen üyelerini kapsayan Grup
Ferdi Kaza Sigortas anlamasyla ilgili
El Ruha Otel’de düzenlenen basn toplantsnda konuan Gündodu, 2008
ylnn son aylarndan itibaren siyasi
partilerin, belediyelerin, kurumlarn
ve kamuoyunun enerjisinin büyük bir
bölümünü seçim kampanyalar ve tartmalarna harcadn ifade ederek,
“Elbette bunu bir zaman kayb olarak
görmüyoruz. Türkiye demokratik bir
seçim yapmtr. Saduyusuna her zaman güvendiimiz milletimiz seçmen
kimlii ile siyasi partiler bata olmak
üzere tüm kamuoyuna sandkta çok
önemli mesajlar vermitir. ktidara,
‘dersine daha çok çalmak’; muhalefete ise, ‘seni iktidar olmaya tam hazr
görmüyorum, yeniden hazrlanmak’
eklinde ödev vermitir. Milletimizin
sandkta verdii mesaj siyasi partiler
çok iyi okuyarak, milletin gösterdii
istikamette 2011 seçimlerine hazrlk
yapmaldr. Memur-Sen olarak, milletin gösterdii istikametin demokratik,
özgürlükçü, sivil bir istikamet olduunu düünüyoruz. Milletin, kavga yerine
biriken sorunlara iktidaryla muhalefetiyle kafa kafaya verip çözümler üretilmesi, isizlik belasna kar ortak tavr
gelitirilmesi gerektiine iaret ettiini
düünüyoruz” eklinde konutu.
Türkiye’nin gerçek gündeminin demokratikleme, ekonomideki krlganlk
ve isizlik olduunu belirten Gündodu, bu yl öretmen, hemire, doktor
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gulad.

ve hizmetli bata olmak üzere 300 bin
yeni personel almna gidilmesi gerektiini kaydetti.
SBN ve Grup Marmara Sigorta Araclk
Hizmetleri ile yaplan anlama hakknda da bilgi veren Gündodu, “Bu anlamayla üyelerimizi risklere kar koruma altna aldk” dedi.
Memura Siyaset Yasa
Kaldrlmaldr
Gündodu, daha sonra Hatay’a geçti.
Bata Vali olmak üzere Belediye Bakan ile l Milli Eitim Müdürü’nü ziyaret
eden Gündodu, Antakya Gazeteciler
Cemiyeti’nde bir basn toplants düzenledi. Gündodu, seçimden çkan
dersler dorultusunda ülkenin gerçek
gündemine dönülmesi gerektiini vur-

Milleti kucaklayan, hukukun üstünlüünü esas alan yepyeni demokratik bir
anayasa yaplmas gerektiinin altn çizen Gündodu, “Genelde Anayasa’nn
tümünün deitirilmesini önemserken,
özel de ise kamu çalanlarnn temsilcisi olmamz nedeniyle Anayasa’nn
kamu çalanlarn ilgilendiren maddelerini üphesiz daha çok önemsiyoruz.
Bu kapsamda, Anayasa’nn 53 ve 54.
maddelerinin deitirilerek kamu görevlileri sendikalarna, içi sendikalarnda olduu gibi grevli ve toplu sözlemeli sendikal hak verilmesini talep
ediyoruz. Devlet, kendi emrinde çaltrd personelinden korkarak AB ülkelerinin memurlarna tand grev ve
toplu sözleme hakkn kamu çalanlarndan esirgememelidir” diye konutu.
Gündodu, memurlara getirilen siyaset yasann kaldrlmas çarsnda da
bulunarak, Türkiye’nin en okumu, en
kültürlü ve birikimli vatandalarnn bu
bilgi ve deneyiminden siyaset dünyasnn da istifade etmesinin salanmasn
istedi.
Ahmet Gündodu ve beraberindeki
heyet, birçok ziyaret de gerçekletirdi.
Gündodu, ilk olarak Hatay Valisi Nusret Mirolu’nu, akabinde ise Antakya
Belediye Bakan Doç. Dr. Lütfü Sava’
ziyaret etti.
Kesintisiz 8 Yllk Eitim
Çocuklar Robotlatrd
Gündodu, beraberindeki heyetle
daha sonra l Milli Eitim Müdürü e-

nol Genç’i ziyaret etti. Burada konuan
Gündodu, eitim sisteminde özgür birey yetitirilemiyorsa, demokratiklemenin mümkün olamayacan vurgulayarak, öyle konutu: “Eitim sisteminin
sorunlarn masaya yatrmamz lazm.
Maalesef bugünkü eitim sistemimiz,
kaliteli insan yetitirmeye deil, snavlara örenci hazrlamaya endekslenmi-

tir. Artk amaç, hayata hazrlk deil,
snavlara hazrlk haline gelmitir. Bu
durum hiç salkl deildir. Anaokulundan yükseköretime kadar eitimimizin
kesintili hale getirilmesi gerekiyor. Altyap imkânlar uygunsa, zorunlu eitim
8 deil, 10 yl da olabilir. Ancak gerekli
artlarn salanmas lazm. Bu eitim
sistemiyle mesleki eitimin yansra ç-

raklk ve din eitimi gibi birçok alan
devred kalyor. Eitimin kaliteli olmas
için kesintili hale getirilmesi lazm.”
Gündodu, kesintisiz 8 yllk eitim
nedeniyle çocuklarn robotlatrlarak,
kendi benliklerinden çkartldn ve bu
eitim süreci sonucunda dünyay skaladmz söyledi.

Vefat Eden Üyelerimizin Tazminat Ailelerine Ödendi

Ü

yemiz Hikmet Demircan’n geçirdii trafik kazasnda hayatn
kaybetmesi üzerine, MemurSen’in SBN Sigorta ve Grup Marmara
Sigorta ve Araclk Hizmetleri A.. ile
imzalad Grup Ferdi Kaza Sigortas
kapsamnda, ailesine 15.000 TL tazminat ödendi.
6 Mart tarihinde, Eskiehir-Ankara
karayolunda trafik kazas geçiren Hikmet Demircan, kaza sonucu hayatn
kaybetti. Kazann, Memur-Sen’in, SBN
Sigorta ve Grup Marmara Sigorta ve
Araclk Hizmetleri A.. ile imzalad
Grup Ferdi Kaza Sigortas anlamasndan bir gün sonra gerçeklemesi sebe-

biyle, 15.000 TL vefat tazminat SBN
Sigorta tarafndan Demircan’n ailesinin hesabna yatrld.
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu,
imzaladklar anlamann, vefat eden
üyenin geride kalan yaknlarnn acsn
bir nebze de olsa rahatlatacak olmas
sebebiyle mutlu olduklarn, ancak Hikmet Demircan’n vefat acsnn daha
fazla olduunu söyledi.
“Biz istiyoruz ki hiç bir üyemizin, hiç bir
vatandamzn burnu bile kanamasn.
Ancak, elimizde olmayan sebeplerle her
türlü olayla karlaabiliyoruz” eklinde
konuan Gündodu, “Bu sebeple, üye-

lerimizin risklerini garanti altna almak
için böyle bir anlama imzalamtk.
Üyemiz Hikmet Demircan kardeimizin
geride kalan yaknlarnn acsn paylayor, tekrar sabr ve basal diliyorum. Kardeimize de Allah’tan rahmet
ve mafiret diliyorum” dedi.
05/03/2009 tarihinden sonra sendikamza üye olanlar, üye olduklar tarihten
itibaren Memur-Sen Grup Ferdi Kaza
Sigortas Poliçesi’nin kapsamna dahil
oluyor ve poliçeyle salanan teminatlardan yararlanabiliyorlar.

Mekân Cennet Olsun
31 Mart’ta Erzincan-Sivas karayolunun 75. kilometresinde
geçirdii trafik kazas sonras
hayatn kaybeden Kürtün Temsilcimiz Ali Kr, Kürtün Yukar
Uluköy Mahallesi’nde klnan
öle namaznn ardndan sevenlerinin gözyalar arasnda Aile
Kabristanl’nda topraa verildi.
Kürtün’de sevilip saylan Ali Kr’n
cenaze törenine Vali Enver Saliholu, Belediye Bakan Mustafa Canl, eski milletvekillerinden
Sabri Varan, l Emniyet Müdürü
Kamil anl, ube Bakanmz

Veli Aaç, Salk-Sen ube Bakan ve Yönetim Kurulu üyeleri,
AK Parti l Bakan Yusuf Özgün,
Kürtün Kaymakam Ozan Gazel,
Kürtün Belediye Bakan Ahmet
Kanat, Torul Belediye Bakan
Selami Bostan, okul ve kurum
müdürleri, salk ve eitim çalanlar ile çok sayda kii katld.
Bu arada, Kr’n ailesine, 15.000
TL vefat tazminat SBN sigorta
tarafndan ödendi.
Hayatn kaybeden kardeimize
Allah’tan rahmet, kederli ailesine, e, dost ve yaknlarna basal diliyoruz.
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Bakan Çelik’le
Görüerek
Eitimcilerin Sorunlarna
Çözüm stedik

G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu, Genel Sekreterimiz
Halil Etyemez ile birlikte Milli
Eitim Bakan Hüseyin Çelik’i ziyaret
ederek, eitim çalanlarnn sorunlarn iletti. Gündodu, eitim çalanlarnn muzdarip olduklar sorunlarn
biran önce çözülmesini talep etti.
Görümede Bakan Çelik’e, eitim
çalanlarnn sorunlarndan oluan
bir dosya da sunuldu. Bakan Hüseyin Çelik’e iletilen ve acilen çözüme
kavuturulmas istenen konulardan
bazlar unlar:
Dantay; Eitim Kurumlar Yöneticileri Atama Yönetmelii’nin Ek-2
Deerlendirme Formu’ndaki “Yöneticilik Hizmetleri” bölümünün
“Müdür Yardmcl Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekâleten
Yürütülen Her Yl çin 0.84”, “Müdür
Bayardmcl Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekâleten Geçen
Her Yl çin 0.96”, “Müdürlük Görevinde Görevlendirme Olarak veya
Vekâleten Geçen Her Yl çin 1.08”
puan verilmesine ilikin ksmnn
yürütmesinin durdurulmasna karar
vermitir. Bu kararla, Yönetici Atama
Yönetmelii’nde deiiklik yaplmad sürece atama yaplamayacaktr.
Bakanln Ek-2’de deiiklik yapmadan snav esasl yeni bir yönetmelik
çkarmasn istiyoruz.
Eğitim-Bir-Sen Mayıs
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Buna göre;
-Okul Müdür yardmcl atamasnda snav puan üstünlüü esasna dayal atama yaplmal,
-Okul müdürlüünde ise snav puan
ve Ek-2 Formu’nun birlikte deerlendirilmesi sonucunda ortaya çkacak
toplam puan esas alnarak atama
ilemi gerçekletirilmeli,
-Hizmetli ve memurlarn yer deitirme ilemleri öretmenlerde olduu
gibi bir sisteme balanmal,
-2009 yl içinde memur ve hizmetlilere Görevde Yükselme ve Unvan
Deiiklii snav açlmal,
-Sözlemeli öretmenler kadroya geçirilmeli, sözlemeli öretmen olup
kadroya geçen ve bundan sonra
geçecek olan öretmenlerin sözlemelilikte geçen sürelerinin zorunlu
hizmetten saylmas için düzenleme
yaplmal,
-Sözlemeli öretmenlerin iliçi/illeraras yer deitirme ilemlerinde
kadrolu öretmenlerde olduu gibi
istee bal yer deiiklii hakk verilmeli,
-Eylül ayndan sonra ilk defa atanan
öretmenlere eitim-öretim yl-

na hazrlk ödenei verilmeli. Eylül
ayndan sonra ücretsiz izin dönüü
(askerlik, doum izni) göreve dönen
öretmenlere baz illerde öretim ylna hazrlk ödenei verilmekte, baz
illerde verilmemektedir. Bu konuda
uygulama birlii salanmal,
-Daha önceki dönemlerde öretmenlerin illeraras yer deiikliinde
il emrine atanma uygulamas vard.
Bu yl il emri uygulamas kaldrld
için öretmenlerin özür durumuna
bal yer deiikliinde skntlar yaanmaktadr. l emrine atanma uygulamas geri getirilmeli,
-2008 ylna ait bir ksm eitim çalannn tedavi yolluklar ödenmemitir. Bu durum öretmenler arasnda
rahatszla neden olmutur. Tedavi
yolluklar ödenmeli,
-2006 ylnda Ek Ders Esaslar’nda
yaplan deiiklikten sonra öretmenlerin sevkli olduu günler ile
resmi tatil günlerinde her güne karlk 7 saate kadar ek ders ücreti kesilmeye baland. Bu uygulama öretmenler arasnda huzursuzlua yol
açt. Bu huzursuzluun giderilmesi
için, 2006 ylndan önceki Ek Ders
Esaslar’ndaki uygulamaya dönülmelidir.

Ne

Çete
Darbe

Egemenliin Kayna Milli rade

Y

urdumuzun dörtbir yannn düman tarafndan igal edildii,
bamszlmzn, milli ve manevi
deerlerimizin tehlikeye düürüldüü
karanlk bir tablodan; milletimizin destans bir direnile ayaa kalkt, kendi geleceiyle ilgili kararlar kendisinin
alabileceini ortaya koyduu aydnlk
bir tabloya geçii ifade eden TBMM’nin
açlnn 89. yldönümünü kutluyoruz.
TBMM, millet iradesinin yansmas, milleti özne kabul ediimizin sembolü, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin millet iradesi olduunun göstergesidir.

TBMM; sosyal, kültürel, ekonomik tabaka; cinsiyet, ya, rk fark gözetmeksizin
vatan topraklar üzerinde yaayan herkesin insanüstü bir çabayla yazd Milli
Mücadele destann nazma çeken kurumsal güçtür. Millet iradesinin somutlam biçimidir. Milli Mücadele artlar,
fert fert bütün milletimizin can, mal ve
kanyla ortaya çkmasn gerektirmi ve
milletimiz bütün varln mücadele alanna sürerek büyük bir zafer kazanmtr. Millet yükümlülüünde gerçekletirilen bu mücadeleyi milletin barndan
kopan TBMM yürütmü, sonunda oluan devlet de, milletin iradesinin hâkim
olduu bir yapyla tecelli etmitir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, millet iradesine ve egemenliin millete ait oluuna
ilikin u sözleri son derece manaldr:
“Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun
karsnda zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine
kurulmu müesseseler her tarafta yklmaya mahkûmdurlar.” “Hâkimiyetine
dorudan doruya sahip olmann kymetini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen
millet, bu mukaddes hâkimiyetine kar

ba gösterecek her tehlikeyi kahredecektir.”
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu felsefesini kavrayamam, egemenliin milletin
bütününe deil, bir kesime ait olduu
zannna göre hareket edenlerin Milli
Mücadele dönemini ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün millet iradesine ve egemenliine ilikin görülerini ihtiva eden metinleri tekrar tekrar okumalar ve hazmetmeleri gerekir.
Son zamanlarda milleti hafife alan, milli egemenlii millete ramen millet için
egemen olma tanmyla oligarik bir biçime dönütürmeye çabalayan yaklamlarla ilgili süreci yakndan takip ediyoruz. Devletin öznesi olan milletin hüsn-i
teveccühünü kazanamam, demokratik
usullerle gönüllere hitap ederek mesafe
almay gözü kesmemi kimi oluumlarn
ülke idaresini antidemokratik yollarla,
çad kalm metotlarla elde etmeye
dönük örgütsel çalma içerisinde bulunduklar aça çkm bulunuyor. Darbeci sfatnn tüm irençliini kuanma
pahasna payandala kalkan kimi sivil
görünümlü militarist örgütlerle birlikte
hareket eden çetelerin emellerine ulaamadan yargnn pençesine dümü olmasyla milletimizin nasl bir tehlikeden
kurtulduu da anlalyor. Millet adna
karar veren yargnn millete kasteden bu
oluumlar millet adna tarumar edeceine inanyoruz. Çetelere kysndan köesinden bulaan, örgütsel emelleriyle
çetelerin emelleri arasnda paralellikler
kurarak antidemokratik süreçten fayda
uman sendika, vakf, dernek gibi darbe
payandalarnn da dersini en güzel milletimiz verecektir.
Eitim-Bir-Sen olarak milletimizin irade-

TBMM, millet
iradesinin
yansmas,
milleti özne
kabul ediimizin
sembolü,
Türkiye
Cumhuriyeti’ni
kuran iradenin
millet iradesi
olduunun
göstergesidir
sini önemsiyor, hiçbir kstlamaya tabi
tutulmakszn kullanmasndan yana tavr koyuyoruz. Bu milletin her ferdinin,
kendi geleceini, ülkesinin geleceini
önemsediini biliyoruz. Demokrasinin
kurum ve kurallaryla yaamasna kstlamalar getiren, demokratik teneffüsün
dar bir alanda gerçekletirilebileceine
ilikin erhler koyan ve demokratik ilerleyii bir koridor içerisine hapseden uygulama biçimlerine sonuna kadar kar
olduumuzu, tüm gücümüzle kar
duracamz deklare ediyor; ülkemizde
toplumsal bar ve huzurun demokrasiyi içimize sindirmek ve millet iradesini egemen irade olarak kabul etmekle
mümkün olacana inanyoruz.
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Köesi

Sözlemeli öretmen olarak
çalan bir bayanm. Doum
öncesi ve doum sonras ücretli izin kullanabilir miyim?
-29/03/2009 tarih ve 27184 Sayl
Resmî Gazete’de yaymlanan Sözlemeli Personel Çaltrlmasna likin Esaslarn deiik 9. maddesinde;
sözlemeli kadn personele doumdan önce sekiz, doumdan sonra
sekiz hafta olmak üzere toplamda
16 hafta ücretli izin verilecei hükme balanmtr. Ayrca, beklenen
tahmini doum tarihinden sekiz
hafta öncesinde salk durumunun
uygun olduunu doktor raporu ile
belgeleyen sözlemeli kadn personele, isterse, doumdan önceki üç
haftaya kadar iyerinde çalabilir
raporuna dayal olarak, çalt be
haftalk sürenin de doumdan sonraki sekiz haftalk süreye eklenmesi
mümkün olabilmektedir.
-Devlet memuru olarak görev
yapmakta olanlarn intibak
ilemleri nasl yaplr?
-ntibak ilemleri, 657 Sayl Devlet
Memurlar Kanunu’nun deiik 36.
maddesinin 12/d fkras uyarnca,
emsal durumlar dikkate alnarak
aadaki ekilde yaplmaktadr.
Eğitim-Bir-Sen Mayıs
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Emsal; kendisiyle birlikte, liseyi bitiren ve örenime ara vermeden 4 yl
süreli yüksek örenimi (emsal uygulamasnda emsalin ortaokul, lise ve
dengi okullar bitirme tarihi 30 Haziran, yüksek örenimi bitirme tarihi
ise 31 Temmuz olarak alnmaktadr)
tamamlayarak memuriyete balayan kiidir. Bu kiinin memuriyete
balad tarihten, üst örenimi bitirdii tarihe kadar geçen süreleri kdeminde dikkate alnacaktr. Görev
yapt hizmet süreleri içinde olumlu sicil alm olmak (baarl olmak)
kaydyla, alm olduu kademelerin
emsalin hizmeti kadar, deerlendirmeye alnacak, kalan süreler ise
deerlendirme d braklacaktr.
Böylece ilgili bir üst örenimi bitirdii tarihte ayn örenimli emsalinin
ulat derece ve kademeye intibak
ettirilecek, artan kdem süresi bu
kademede kdem olarak kendisine
verilecektir.
-1.5 yldan beri Dou’da sözlemeli öretmen olarak çalan bir kii, Austos 2008’den
beri Bat’nn zorunlu görev
yerinde kadrolu olarak çalan ein yanna Austos
2009’da e durumu tayini isteyebilir mi?

-29/03/2009 tarih ve 27184 Sayl
Resmî Gazete’de yaymlanan Sözlemeli Personel Çaltrlmasna likin Esaslarn deiik 3. maddesinin
birinci fkrasnn b bendine göre, 1
yldan fazla süredir görev yapm
olmanz nedeni ile einizin görev
yapt ile Bakanlk’ça belirlenen
özür grubu (e durumu) yer deitirme takvimi çerçevesinde talepte
bulunduunuz ilde alannzda bo
pozisyon bulunmas halinde hizmet
süreniz itibaryla yer deiiklii talebinde bulunabilirsiniz.
-25 ubat 2006 tarihinde kadrolu Fen ve Teknoloji öretmeni olarak atandm. Halen
Millî Eitim Bakanl’na bal bir okulda görev yapmaktaym. Çocuk Esirgeme Kurumu
yurtlarnda çalmak istiyorum. Kurumlararas geçi için
neler yapmam gerekiyor? Geçi dönemleri var m? Ne zaman, nereye, nasl müracaat
etmem gerekiyor?
-Kurumlararas yer deitirme ilemleri için öncelikle geçmek istediiniz kuruma bavuruda bulunmanz gerekmektedir. Yer deitirme
talebinde bulunduunuz kurumun
talebinizi olumlu deerlendirmesi

durumunda, halen görev yaptnz kurumdan muvafakat istenecek
olup, kurumunuzca söz konusu
muvafakat talebinin uygun görülmesi durumunda, atamanzn yaplmas mümkün olabilecektir.
-Zorunlu hizmetini tamamlam öretmenin zorunlu hizmete tabi einin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?
-Millî Eitim Bakanlna Bal Eitim
Kurumlar Öretmenlerinin Atama
ve Yer Deitirme Yönetmelii’nin
Özüre Bal Yer Deitirmeler balkl 14. maddesinde; hangi hallerde
ertelemelerin yaplaca belirtilmi
olup, zorunlu hizmet yükümlüsü
ein, zorunlu hizmet yükümlülüünü tamamlam eine bal olarak
e durumu özrünün devam ettiini belgelendirdikleri sürece zorunlu
hizmet yükümlülüünü tamamlamakla yükümlü tutulmazlar.
-Milli Eitim Bakanl Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Deiiklii Yönetmelii hükümleri çerçevesinde
21.02.229 tarihinde yaplan
eflik snavnda baarl olamayan (70’in altnda puan
alan) biz ef adaylarnn anlan yönetmeliin 23. maddesinin c fkrasnda yer alan
hüküm uyarnca bo kalan
ef kadrolarna atamamz yaplabilir mi?

de baar listesinde yer alan istekli
adaylardan puan üstünlüü esasna
göre belirlenen baar listesine göre
Bakanlk koordinesi salanarak karlanabilir” hükmü yer almaktadr.
Yukarda belirtilen hüküm, eflik
için açlan görevde yükselme snavnda baarl olan adaylarn bo
kalan kadrolara atanmalarna ilikin
bir düzenlemeyi içermektedir.
Bu nedenle, anlan hüküm çerçevesinde eflik için açlan görevde yükselme snavnda baarl olamayan
adaylarn bu kapsamda atamalarnn yaplmas mümkün deildir.
-Millî Eitim Bakanl’na
bal bir okulda memur olarak görev yapmaktaym. 15
günlük yllk iznimi kullanmaktayken, rahatszlandm
ve iznimin 10. gününde doktor tarafndan 5 gün istirahat raporu verildi. Hastalk
raporu izni keser mi ve kalan
iznimi nasl kullanabilirim?

-Millî Eitim Bakanl zin Yönergesi’nin 22. maddesinin birinci
fkrasnda, “Yllk izin kullanmakta
iken hastalk raporu verilen memur;
hastalk izninin biti tarihi yllk izninin biti tarihinden sonraki bir
tarihe rastlamas halinde hastalk
izninin bittii, hastalk izninin biti
tarihi kullanmakta olduu yllk iznin biti tarihinde veya bu tarihten
önce sona ermesi halinde ise yllk
izninin bittii günü izleyen ilk çalma gününde görevine balar” denilmektedir.
Yukardaki hüküm uyarnca, doktor
tarafndan verilen hastalk izni her
zaman yllk izni kesmektedir. öyle
ki; alm olduunuzu beyan ettiiniz 5 günlük hastalk raporu devreye girdii için söz konusu raporun
biti tarihi itibaryla göreve balamanz gerekmektedir. Ancak, yllk
izninizi kullanmakta iken hastalk
raporu nedeni ile kullanamadnz
5 günlük yllk izninizi talepleriniz
dorultusunda amirinizce uygun
görülen daha sonraki herhangi bir
tarihte kullanmanz mümkün olabilecektir.

-Bahse konu yönetmeliin 23.
maddesinin c fkrasnda yer alan,
“Bavuru saysnn bo kadro saysndan daha az olmas veya görevde yükselme snavn yeteri kadar
adayn kazanamamas nedenleriyle
personel ihtiyac karlanamayan
birim ya da illerin bu ihtiyac, ilan
edilen kadrolarla snrl olmak kaydyla merkez tekilat ve dier illerMayıs
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Sözlemeli Personel Esaslarndaki Deiiklik

Beklentilerimizi Karlamaktan Uzaktr

S

özlemeli Personel Çaltrlmasna likin Esaslarda Deiiklik
Yaplmasna Dair Deiiklik yürürlüe girdi. 29 Mart 2009 tarihli Resmi
Gazete’de yaymlanan düzenlemede,
bu konuya ilikin olarak becayi, e
ve salk özrüne bal yer deiiklii,
ücretli doum izni, askerlik sonras ve
doum izni sonras dönü konularnda
deiiklikler yaplmtr.
Deiiklikleri öyledir:

-Sözlemeli kadn personele doum
öncesi 8 hafta ve doum sonras 8
hafta verilen izinler daha önce ücretsiz izinli saylmaktayd. Bakanlar Kurulu
düzenlemesi ile doum öncesi ve doum sonras izinler ücretli izin olarak
deerlendirilecektir. Personel bu süre
içinde kurumundan maan almaya
devam edecektir. Geçici i görmezlik
ücretleri maalarndan kesilecek.
-Askerlik sebebiyle sözlemesini fesheden sözlemeli öretmenler, askerlik
dönüü Milli Eitim Bakanl’nn inisiyatifi ile balatlma ilemi yaplm olsa
da bu düzenleme ile balatma zorunluluu getirilmitir. Yeni düzenlemede
askerlik sebebiyle sözlemesi feshedilen
personelin pozisyonu sakl tutularak,
sözlemesinin feshi sebebiyle i sonu
tazminat almam olmak ve terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etmek kaydyla ie balayabilecek.
-Doum izninin bitiminde ücretsiz izin
kullanmak amacyla sözlemesini fesheden kadn personelin dönüü bo vizeli pozisyon bulunmak kaydyla mümkün oluyordu. Bakanlar Kurulu’nun
yeni karar ile i sonu tazminat almamak kaydyla sözlemesini fesheden
personelin pozisyonu sakl tutulacak.
Doum izninin bitiminden itibaren en
geç bir yl içerisinde müracaat halinde
ie balayabilecek.
-Doum izni ve askerlik hariç olmak
üzere, hizmet sözlemelerini kendi isEğitim-Bir-SenMayıs
Mayıs
2009
• Sayı:48
2009
• Sayı:48
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tekleriyle feshedenler, fesih tarihinden
itibaren bir yl geçmedikçe ayrldklar
kurumlarn sözlemeli personel pozisyonlarna yeniden atanamazlar.
-Ayn unvanda çalan sözlemeli personel fiilen bir yl çalmak kaydyla becayi talebinde bulunabilir.
-E durumuna bal yer deiiklii; vizeli olduu birimde fiilen en az bir yl
çalm olmas, geçi yapaca hizmet
biriminde ayn unvan ve nitelii haiz
bo pozisyon bulunmas ve kamu personeli olan ein, kurum içi görev yeri
deiiklii mümkün olmayan veya
mevzuat uyarnca zorunlu yer deitirmeye tabi tutulan bir görevde bulunmas kaydyla yerine getirilebilir.
-Salk özrüne bal yer deiiklii;
mazeret süresince geçerli olmak üzere,
personelin geçi yapaca hizmet biriminde ayn unvan ve nitelii haiz bo
pozisyon bulunmas, pozisyonunun
bulunduu ildeki Devlet ve üniversite
hastanesinde kendisi, ei ve çocuklar
ile mevzuat uyarnca bakmakla yükümlü olduu ana ve babasnn hastalnn tedavisinin mümkün olmadna
ilikin salk kurulu raporunu kuruma
ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir.
Salk mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduu il
snrlar içerisindeki ayn unvan ve nitelii haiz bo pozisyona yeniden atama
yaplr.
-Ei ehit olan personel bir defaya
mahsus olmak üzere yer deiiklii talebinde bulunabilecek.
Bu deiiklikle kadrolu ve sözlemeli öretmenler arasndaki farkllklar
giderilmemi; sözlemeli öretmenlere, Anayasa ile güvence altna alnm olan aile bütünlüü ilkesi gerei
hiçbir snrlamaya tabi tutulmakszn
e durumuna bal yer deiikliinin
önündeki engeller kaldrlmamtr.
Düzenlemede ei kamu personeli olup

“vizeli olduu birimde fiilen en az bir
yl çalm olmas, geçi yapaca hizmet biriminde ayn unvan ve nitelii
haiz bo pozisyon bulunmas” ile “kurum içi görev yeri deiiklii mümkün
olmayan veya mevzuat uyarnca zorunlu yer deitirmeye tabi tutulan bir
görevde bulunmas” kayd getirilmi;
ei, özel irkette içi olarak çalan veya
Ba-Kur’lu olanlara ise yer deiiklii
imkân verilmemitir. Bununla birlikte,
eitim durumuna bal yer deiiklii
ve istee bal yer deiiklii hakknn
verilmemi olmas, aile bütünlüünü
korumaya yönelik olmaktan uzaktr.
Ayrca; sözlemenin feshi gerekçeleri
arasnda 30 günden fazla alnan hastalk iznine ilikin bir düzenleme bulunmamasna ramen, uygulamada bu
durumdaki birçok sözlemeli öretmenin sözlemesi feshedilmektedir. Yeni
yaplan düzenlemede, bu duruma bir
açklk getirilmemi, dolaysyla eksik
bir düzenlemede bulunulmutur. Oysa
657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu’na
göre, sözlemeli personel ile kadrolu
personelin her ikisinin üstlendii görev,
kamu görevi olup Anayasa’nn sosyal
devlet ilkesi, temel insan haklarndan
olan salk hakk ile çalma ve sosyal
güvenlik hakk gerei olan hastalk
izni 30 günle snrlandrlmamal ve 30
günden fazla alnan hastalk izinleri fesih gerekçesi olmamaldr.
Bu eksik ve snrlayc düzenlemeler
önümüzdeki dönemde ciddi sorunlar
getirecektir. Sözlemeli Personel Çaltrlmasna Dair Esaslarda yaplan ksmî
deiiklik, sözlemeli öretmenlerin
maduriyetini giderememitir.

Dantay’da Dava Açtk
Eitim-Bir-Sen olarak, yaplan bu deiikliin sözlemeli öretmenlerin
sorunlarna çözüm getirmediine
inanyoruz. Söz konusu deiiklikteki
Anayasa’ya aykr hükümlerin iptali için
Dantay’da dava açtk.

“Atama-ptal”
Döngüsüne Son Verilmelidir

D

antay; Eitim Kurumlar Yöneticileri Atama Yönetmelii’nin Ek-2
Deerlendirme Formu’nun “Yöneticilik Hizmetleri” bölümünün “Müdür
Yardmcl Görevinde Görevlendirme
Olarak veya Vekaleten Yürütülen Her Yl
çin 0.84”, “Müdür Bayardmcl Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yl çin 0.96”, “Müdürlük
Görevinde Görevlendirme Olarak veya
Vekaleten Geçen Her Yl çin 1.08” puan
verilmesine ilikin ksmnn yürütmesinin
durdurulmasna karar vermitir.
Milli Eitim Bakanl’nn son 5 ylda yaynlad Eitim kurumlar Yönetici Atama
yönetmelikleri sürekli yarg kararlar ile
iptal edilmi, bu da binlerce yöneticinin
madur olmasna neden olmutur.
Dantay’n Yönetici Atama Yönetmelii’ni
iptal kararlarn ve oluan maduriyetleri gözönünde bulundurduumuzda, bir
daha ayn skntlarn yaanmamas için
yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardr.

Bu nedenle ‘Yönetici Atama’daki kaosun
giderilmesi için snav esasna dayal, adil,
ehliyet ve liyakati gözeten objektif bir düzenleme yaplmaldr. Bu konudaki görü
ve önerilerimizi daha önce Bakanlk yetkililerine iletmi, kamuoyuyla da paylamtk.
Görü ve önerilerimiz öyle:
-Kariyer, liyakat esasl, snav kurgulu yeni
bir düzenlemeyle; müdür yardmclnda
snav ve puan üstünlüü esasna dayal
atama yaplmas, okul müdürlüklerinde
ise snav ve Ek-2 Formu’nun birlikte deerlendirilmesi sonucunda ortaya çkacak
toplam puan ile atama ileminin gerçekletirilmesi; Ek-2 Yönetici Atama ve Deerlendirme Formu’ndaki ödüller bölümünde, her ödülden birer tanesi geçerli
olmak üzere 657 Sayl Devlet Memurlar
Kanunu’nun 122 ve 123. maddelerine
göre verilen ödüllerin (Bakan, Vali ve kaymakamlar tarafndan verilen takdir ve aylkla ödüllendirmeler) puanlamaya dahil

Eylül ay sonras ilk atanan

Öretim Ylna Hazrlk
Ödeneinde Madur Edilen
Öretmenler Çözüm Bekliyor

S

aytay kararna ramen
Eylül ayndan sonra ilk
atanan öretmenler ile
ücretsiz izin dönüü (askerlik,
doum sonras) göreve balayan baz öretmenlerimiz
öretim ylna hazrlk ödenei alamamaktadrlar.
Eitim-öretim ylnn Eylül ayndan sonraki dönemi
içinde herhangi bir tarihte
ilk atanan ya da ücretsiz izin
sonras göreve balayan öretmenlerimize öretim ylna
hazrlk ödeneinin ödenmesinin salanmas için Milli

Eitim Bakanl ile Maliye
Bakanl’na talepte bulunduk. lgili bakanlklarn bu
konuda duyarllk göstermelerini istiyoruz.
Bu durumda olup öretim
ylna hazrlk ödenei alamayan üyelerimizin internet
sitemizde bulunan durumlarna uygun dilekçe örneklerini
kendilerine uyarlayp, kurumlarndan istekte bulunabilir;
kurumlar tarafndan olumsuz cevap verilmesi halinde
ise dava açmak üzere hukuk
büromuza bavurabilirler.

edilmesi,
-Mevcut eitim kurumu yöneticilerine iliçi/illeraras yer deiiklii imkânnn salanmas.
Bu önerilerimiz dorultusunda Dantay’n
iptaline mahal brakmayacak ekilde yasal
düzenleme yaplmaldr.
Ayrca; iptal edilen düzenlemeye göre
atamas yaplan yöneticiler madur edilmemeli, müdür yardmcl snavn kazananlarn atamalar yeni düzenleme
beklenmeden biran önce gerçekletirilmelidir.
Eitim-Bir-Sen olarak, eitimle ilgili tüm
konularda olduu gibi ‘Yönetici Atama’ya
ilikin düzenlemede de çözümün taraf olduk, olmaya da devam edeceiz. Bakanln Yönetici Atama’da adaleti ve eitlii
esas alan köklü bir deiiklik yapmas için
konunun takipçisi olacaz.

lar için talep belgesi
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Ek Ders Esaslar’nda Deiiklik Yaplmasn Talep Ettik
Resmi ve idari tatil günleri (1 Ocak,
seçim sonras günler, kar tatili vb.) ile
öretmenlerin sevkli olduklar günlerde ek derslerinin kesilmesinden dolay maduriyetler yaanmaktadr. Millî
Eitim Bakanl, 16.12.2006 tarihinde
Yönetici ve Öretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine likin Esaslarda deiiklik yapmt. Deiiklikle, öretmenlerin
ek ders ücretlerinde iyiletirme yapmak
amaçlanmt. Yaplan deiiklik, beraberinde hak kayplarn getirdi.
Öretmenlerin maduriyetlerinin giderilmesi için yasal deiiklik ve Ek Ders
Esaslar’nda düzenleme yaplmasna
ihtiyaç vardr. Eitim çalanlarnn bu
konudaki ikâyet ve taleplerini Milli Eitim Bakanl’na ileterek, Ek Ders
Esaslar’nda deiiklik istedik.
Ek Ders Esaslar’nda deiiklik
yaplmasna ilikin Bakanla
sunduumuz taleplerimizin bir
ksm öyledir:
1-Öretmenler, haftaiçi mesai saatleri
dnda ve haftasonlarnda (Cumartesi
ve Pazar günleri) zorunlu olarak hizmetiçi eitim, kurs ve seminerlerine kursiyer olarak katlmaktadrlar. Tamamen
idarenin tasarrufu ile özel (dinlenme)
zamanlarnda kendi istek ve iradeleri
dnda kurslarda görevlendirilen öretmenlere bu süreler karlnda ek ders
ücreti ödenmesi yönünde düzenlenme
yaplmas,
2-Öretmenlerin sevkli olduklar süreler
ile haftaiçi mesai saatlerine denk gelen
resmî tatil ve dini bayramlarda her bir
gün için 7 saat ek ders ücreti kesilmektedir. Örnein; haftada 30 saat derse
giren bir snf öretmeninin, bir gün
sevk alp derse girmedii için, 7 saatlik
ek ders ücreti kesilmektedir.
Oysa 16.12.2009 tarihinden önceki
düzenlemede ders dalmlar aylk karl ve ücret karl 3’er saat olacak
ekilde günlük ders saatleri aylk karl-
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 ve ek ders ücreti karl olmak üzere iki bölümde deerlendirilmekteydi.
Öretmenlerin sevkli ve izinli olduu
günlerde, o gün için sadece ücret karl olarak belirlenen ek ders ücreti
kesilmekteydi. Bakanln bu konuda,
16.12.2006 tarihinden önceki uygulamaya dönerek, öretmenlerin sevkli
ve izinli olduu süreler ile resmi ve dini
bayram günlerinde ek ders ücretinin
kesilmemesi, ek ders ücretlerinin maa
ve aylk karl olmak üzere ayr ayr
deerlendirmesi yönünde düzenleme
yaplmas,
3-lköretim ve ortaöretim kurumlarnn son snf örencilerinin snavlara
(SBS, ÖSS) hazrlanmalar amacyla snav öncesi idari izinli sayldklar sürelerde ders görevlerini yerine getirmek
üzere görevlerinin bana gelen öretmenlerin bu örenciler izinli sayldklarndan dolay bu snflara olan ders görevlerini yerine getiremediklerinden ek
ders ücretleri kesilmektedir. Tamamen
idarenin tasarrufundan kaynaklanan
bu uygulamadan dolay ek ders görevini yerine getiremeyen öretmenlerin
ek ders ücretlerini alabilmeleri yönünde
düzenleme yaplmas,
4-kili öretim yapan okullarn yöneticileri, 7:00-18:00 saatleri arasnda
okullarn idari i ve ileyiini yürütmektedirler. Bu okullarda görev yapan yöneticiler, tekli öretim yapan eitim
kurumu yöneticilerine göre daha fazla
(günde yaklak 11 saat) görev yapmaktadrlar. Bu eitim kurumlarnda görev
yapan yöneticilerin emek-ücret dengesi
bakmndan bu çalma artlar ve özverileri karlnda ek ders ücretlerinin
arttrlmas için gerekli düzenleme yaplmas,
5-lköretim kurumlarnda görev yapmakta olan öretmenler, meslekleri
ile ilgili yapm olduklar çalmalardan dolay öretim yl ba ve sonunda haftada 15 saat ek ders ücretinden
yararlandrlmaktadrlar. Ortaöretim

kurumlarnda görev yapan öretmenler
ise, aynen ilköretim kurumlarnda görev yapan öretmenler gibi öretim yl
ba ve sonunda okullarda görevlerinin
banda olmalarna ramen bu sürelerde herhangi bir ücret alamamaktadrlar.
Öretmenler arasndaki bu adaletsizlik
giderilerek, ortaöretim kurumlarnda görev yapan tüm öretmenlerin de
öretim yl banda ve sonunda (ders
kesim tarihinden 1 Temmuz tarihine
kadar olan süreler ile 1 Eylül tarihinden
ders ylnn balad tarihe kadar olan
sürelerde) ek ders ücretinden yararlandrlmalar yönünde gerekli düzenleme
yaplmas,
6-2006 ylndan önce yüksek lisans
örenimini tamamlayan öretmenlere
yüzde 25, doktora örenimini tamamlayan öretmenlere ise yüzde 40 orannda fazla ek ders ücreti verilmekteydi.
Ancak 2006 ylnda ek ders ücretlerinin
yaklak yüzde 40 orannda artrlmasna ilikin kanun boyutunda yaplan
yeni düzenleme ile bu uygulamaya son

Öretmenlerin
maduriyetlerinin
giderilmesi için yasal
deiiklik ve Ek
Ders Esaslarnda
düzenleme
yaplmaldr

verilmiti. Anlan bu uygulamaya son
verilmesi; inceleme, aratrma, mesleki
ve kiisel becerilerini artrmak için kendi
çabalaryla meakkatli bir süreç sonrasnda yüksek lisans/doktora örenimlerini tamamlayan ve bu eitimlerinden
edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini
örencileri ile paylaan öretmenlerin
sarf ettikleri bu çabalarnn karlksz kalmas anlamna gelmektedir. Bu
nedenle, zaman ve emek harcayarak
yüksek lisans/doktora örenimlerini tamamlayan öretmenlerin, yüksek lisans
ve doktora örenimini tamamlamayan
dier meslektalar ile ek ders ücreti
açsndan ayn ücretlendirme sisteminin
uygulanyor olmasnn, genel anlamda
öretmenlerimizin inceleme, aratrma,
mesleki ve kiisel becerilerini artrmak
üzere bir üst örenime tevik edilmelerini engelledii düüncesinden hareketle, yüksek lisans ve doktora yapan
öretmenlerin ek ders ücretlerinin yeniden arttrlmas yönünde düzenleme
yaplmas,
7-Bilindii gibi, 2006 ylndan önce
okul yöneticilerinin aylk karl haftada zorunlu olarak 6 saat derse girmeleri
yönünde bir düzenleme bulunmamaktayd. Ancak 2006 ylnda 439 Sayl
Kanun’un 6. maddesinde deiiklik
yaplarak, okul yöneticilerine haftada
6 saat derse girme zorunluluu geti-

Geçici görevlendirilen
öretmen ve
yöneticiler, görev ve
sorumluluklar artmasna
ramen, bu geçici
görevlendirmelerine
karlk haftada 18
saat ek ders ücreti
alabilmektedir

rilmitir. Bu yeni düzenlemeyle, okul
yöneticilerine haftann bir günü derse
girme zorunluluu getirildiinden, bu
durum okul yöneticilerinin derse girdikleri zamanlarda okulun yönetim ile ilgili
i ve ileyilerinin salkl yürütülmesi
yönündeki çalmalarn olumsuz yönde etkilemi ve bu uygulamadan dolay
ortaya çkan olumsuzluklar, gerek yöneticilerimiz gerekse öretmenlerimiz
tarafndan sendikamza geri bildirim
olarak yanstlmtr. Bu nedenle, eitim
kurumlarnda yönetici olarak görev yapmakta olan öretmenlerimizin haftada
aylk karl girmek zorunda olduklar
ders saati saysnn azaltlmas ya da kaldrlmas yönünde yeni bir düzenleme
yaplmas,
8-Geçici görevlendirilen öretmen
ve yöneticiler, görev ve sorumluluklar artmasna ramen, bu geçici görevlendirmelerine karlk haftada 18
saat ek ders ücreti alabilmektedir. Bu
tip görevlendirmeler, ilgililerin maddi
yönden maduriyetine yol açmaktadr.
Örnein, pansiyonlu bir okulda müdür
bayardmcs olarak görev yapan bir
yönetici haftada 30 saat ek ders ücreti
almakta iken, ayn okul müdürlüüne
geçici olarak görevlendirildiinde ise
haftada 18 saat ücret alabilmektedir.
Bu durum, i yükü ve sorumluluklar
artan bu yöneticilerin madur olmalarna sebep olmaktadr. Bu nedenle geçici olarak görevlendirilen öretmen ve
yöneticilerin söz konusu maduriyetlerinin önlenmesi bakmndan görevlendirildikleri kadro için öngörülen ek ders
ücretinden yararlandrlmalar yönünde
düzenleme yaplmas,
9-2008 yl toplu görümede mutabakat metninde ‘eit ie eit ücret’ ilkesi
gerei idari hiyerarideki ücret dengesizliinin giderilmesi için karar alnmt.
Ancak alnan karar dorultusunda lçe
Milli Eitim müdürlerinin, ube müdürlerinin ve lköretim müfettileri ile
lköretim Müfetti yardmclarnn ek
ders ücretleri arttrlrken, eflerin ek
ders ücretlerinde herhangi bir iyiletirme yaplmamtr. Bu uygulama, çalma barn olumsuz yönde etkilemitir.
Benzer konumda bulunan dier kamu
kurum ve kurulularnda görev yapan
emsali personelle Milli Eitim Bakanl
personeli arasndaki gelir dengesizlii

iyice açlmtr. Karar kapsamnda bulunan personele ilikin düzenlemeler
bugüne kadar personel ayrm yaplmadan hep birlikte deerlendirilirken,
son düzenlemeye eflerin dahil edilmemi olmas, ayn koullarda çalan efleri üzmütür. Bu nedenle, Milli Eitim
Bakanl’na bal merkez ve tara tekilatlarnda çalan eflerin de ek ders
ücretlerinin iyiletirilmesi yönünde düzenleme yaplmas,
10-Bilindii üzere, her derece ve türdeki örgün ve yaygn eitim kurumlarnda
ilgili mevzuat gereince yaplan bekleme, sorumluluk, dardan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti,
meslekî formasyon, adaylk eitimi, beceri snav ve beceri/proje yarmas snavlarnda görevlendirilen öretmenler
her bir snav komisyon üyelii ve her bir
snav gözcülüü için 5 saat ek ders ücreti almaktadrlar. Ancak bu görevlerin
bir öretim ylnda snav komisyonu için
12’den, snav gözcülüü için ise 15’ten
fazlasna ücret ödenmeyecei öngörülmütür. Ancak, Ortaöretim Kurumlar
Snf Geçme ve Snav Yönetmelii’nde
deiiklik yaplarak, her yl Haziran aynda yaplan bu snavlar, Eylül ve ubat
aylarnda da yaplmaya balanmas nedeniyle, snav yükü üçe katlanm olmasna karn snav komisyon ve gözcülüklerine ilikin snrlama ayn kalmtr. Bu
durum, öretmenlerin snav komisyon
ve snav gözcülüü görevlerinin snrn
üzerine çkmasna neden olmaktadr.
Özellii ve nitelii itibariyle ayr ayr yaplmas gereken birçok snavn, snav
komisyon ve gözcülük görevinin belirlenen snrn üzerine çkmamas için
idare tarafndan birletirilerek öretmenlere verilmesi nedeniyle, öretmenlerin i yükü ve sorumluluu artmasna
ramen ücretlerinde azalma ve hak
ettikleri ücreti alamamalarna sebep
olmaktadr. Bu uygulama ile yürürlükteki mevzuatla verilmi bir hakkn idari
ileyiin aksamamas bakmndan idare tarafndan tek tarafl uygulamalarla
öretmenlerin aleyhine neticelenmesi
sonucu öretmenler madur edilmektedir. Bu nedenle snav komisyon üyelikleri ve snav gözcülük görevleri için
öngörülen snrlamalarn tamamen kaldrlmas yönünde düzenleme yaplmas
gerekmektedir.
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Tedavi ve Geçici Görev
Yolluklar Takibimizdedir!

H

asta olan eitim çalanlar ve
yaknlar, bulunduklar illerde
tedavileri mümkün olmaynca çevre illere sevk edilmektedirler.
Özellikle ar hasta olanlarn tedavileri hem uzun sürmekte hem de ciddi
maddi skntlar getirmektedir. Tedavi
süresince hasta memur ve yaknlarna tedavi yolluu ödenmesi yasal bir
haktr. Son yllarda tedavi ve geçici
görev yolluklar zamannda ödenmemektedir. Eitim çalanlar; tedavi
yolluklar zamannda ödenmeyince
bankalara borçlanmakta, bankalarn
verdikleri krediler, faizleri ile birlikte
düünüldüünde geri ödemede sknt yaamakta ve çalanlar adeta
borç bataklna sürüklenmektedirler.

Maduriyetlerin giderilmesi için daha
önceki aylarda Milli Eitim Bakanl
ve Maliye Bakanl nezdinde görümelerde bulunmutuk ve bu çalmalarmz neticesinde tedavi yolluklarnn bir ksm ödenmiti.
Eitim çalanlarnn alaca olan
tedavi ve geçici görev yolluklarnn
miktarnn 70 milyon TL’ye ulatn
tahmin etmekteyiz. Eitim çalanlarnn tüm geçici görev ve tedavi yolluklarnn ödenmesi için müteaddit
defa Milli Eitim Bakan ve Bakanln dier yetkilileri ile görümelerimiz
oldu. Milli Eitim Bakan, konuyu bizzat takip ettiini bizlere ifade etmitir. Bakanlk yetkilileri ise, lköretim,
Ortaöretim ve dier genel müdür-

lüklerden bütçelendirilmi tedavi ve
geçici görev yolluklarn tespit ettiklerini, Maliye Bakanl’ndan ödeme
yaplmas için talepte bulunduklarn
belirtmilerdir. Ancak bugüne kadar
da sorun kökten çözülememitir.
Eitim-Bir-Sen olarak, eitim çalanlarnn alacaklarnn biran önce ödenmesi için hem Milli Eitim Bakanl
hem de Maliye Bakanl yetkililerini
takibe aldk. Konu ile ilgili görümelerimiz sürmektedir. Tüm ödemeler
yaplncaya kadar konunun takipçisiyiz. Yakn zamanda sonuç almak
için çalmalarmz younlatrm
durumdayz.

Görevde Yükselme Snav

Biran Önce Yaplsn

Millî Eitim Bakanl merkez ve tara tekilatna ait kadrolara görevin
gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve
personel planlamas esas alnarak
atanacaklarda aranacak nitelikler,
bunlarn atanma, görevde yükselme,
unvan deiiklii ve görevleraras geçilerde uygulanacak esas ve usulleri
belirleyen Milli Eitim Bakanl Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii
Yönetmelii ve bu yönetmeliin dayand 657 Sayl Devlet Memurlar
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Kanunu gerei; Bakanln bünyesinde görev yapan eitim çalanlarnn
kariyer ve liyakat ilkeleri dorultusunda görevde yükselmeleri ve unvan deiiklii yapmalar konusunda
beklentiler olumutur.
Beklentilerin karlanmas amacyla;
Yardmc hizmetler snfna ait kadrolarda görev yapanlarn memur kadrolarna atamalarnn yaplmas amacyla görevde yükselme snav,

Mimar, mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolar için unvan deiiklii snav,
21.02.2009 tarihinde yaplan Görevde Yükselme Snav’nda (eflik) kazananlarn bo eflik kadrolarndan
daha az olmasndan dolay bo kadrolarn doldurulmas amacyla tekrar
görevde yükselme snav yaplmas
için Milli Eitim Bakanl’na yazl
talepte bulunduk.

Üyeleri, ‘Eitimde Kanayan Yara’

LKSAN’n Kapatlmasn stiyor

Ü

yeleri, LKSAN’n effaf yönetilmediine ve kapatlmas gerektiine inanyor. 239 bin eitim
çalann ilgilendiren LKSAN’, üyelerinin gözüyle deerlendirmek amacyla
web sitemizde bir anket uygulamas
gerçekletirdik.
Eitim-Bir-Sen Stratejik Aratrmalar
Merkezi (EBSAM) tarafndan yaplan
anket aratrmasnda çarpc sonuçlar ortaya çkt. 1163 kiinin katld
aratrma sonucuna göre, katlmclarn
yüzde 68.3’ü zorunlu üyeliin dayatma
olduunu düünüyor.

effaf Yönetilmiyor
Aratrmaya göre, öretmenlerin yüzde 72.7’si kurumun ‘kesinlikle’ effaf
yönetilmediine ve yüzde 13.2’si effaf
yönetilmediine inanyor. Kurumun ‘kesinlikle’ effaf yönetildiine inananlarn
oran ise sadece yüzde 4.4 oldu.

çok büyük bölümü tesislerden yararlanmyor. Aratrmaya göre, öretmenlerin yüzde 86.6’s LKSAN’n aidatlarnn
iadesinde 36 ay zorunluluunun çok
uzun bir süre olduunu belirtiyor.
Kapatlmasn stemeyenler
de LKSAN’n effaf
Yönetilmediine nanyor

Öretmenlerin yüzde 69.4’ü Nisan
2008’deki ilçe temsilcileri seçiminden Aratrmada, kurumun kesinlikle kapahaberinin olduunu bildirirken, yüzde tlmamasn isteyenlerin yüzde 70.6’s,
30.6’s ise haberinin olmadn açkla- LKSAN’n ‘kesinlikle’ effaf yönetilmedid. Öretmenlerin yüzde 59.6’s Nisan ine inanyor. Kapatlmasn isteyenlerin
2008’deki ilçe
temsilcileri seKesinlikle Kapatlmamaldr
13,2%
Eitimin kanayan yaralarndan biri olan çiminde oy kulKapatlmamaldr
9,0%
LKSAN’n effaf yönetilmediine ina- landn, yüzde
Kapatlmaldr
Kesinlikle Kapatlmaldr
nan üyelerin oran yüzde 85.9’u. Ara- 40.4’ü ise oy
52,8%
trma, üyelerinin çok büyük bir ksmnn kullanmadn
25,0%
kurumun sosyal yardmlarndan yarar- bildirdi. Öretlanmadn gösterirken, öretmenlerin menlerin yüzde
Aratrmaya Katlanlarn LKSAN’n Kapatlmas Hakkndaki Görülerine Göre
neredeyse tamam LKSAN’n tesislerini 55.8’i ise kuruDalm Grafii
de kullanmyor.
mun il ve ilçe
temsilcileri seçiyüzde 82.9’u ile ‘kesinlikle’ kapatlmasAratrmaya katlan LKSAN üyelerinin
mini demokratik bulmuyor.
n isteyenlerin yüzde 95.2’si LKSAN’n
yüzde 90.1’i erkek ve yüzde 9.9’unu
effaf ve kesinlikle effaf yönetilmedikadnlar olutururken yüzde 12.9’u 1-5 Üyelik stee Bal Olsun
ine inandklarn ifade ediyorlar. Arayl, yüzde 29.6’s 6-10 yl, yüzde 33’ü
trmada,
LKSAN’n ‘kesinlikle’ kapaAratrmaya
göre,
öretmenlerin
yüzde
11-15 yl ve yüzde 24.5’i 16 yl ve üzeri
tlmamasn isteyenlerin yüzde 69.3’ü
68.3’ü
LKSAN’n
zorunlu
üyeliinin
daLKSAN üyesi.
yatma olduunu, yüzde 25.9’u istee LKSAN’n zorunlu üyeliinin dayatma
Aratrmaya göre, üyelerin yüzde 77.8’i bal olmas gerektiini düünürken, olduunu, kapatlmamasn isteyenlerin
yüzde 50.5’i istee bal olmas gerekLKSAN’n kapatlmasn isterken, kuru- sadece yüzde 4.7’si LKSAN’n gerekli
tiini, kapatlmasn isteyenlerin yüzde
ma üye olan erkeklerin yüzde 77.3’ü ve olduunu ifade ediyor.
53.6’s ile ‘kesinlikle’ kapatlmasn istekadnlarn yüzde 82.6’s LKSAN’n kayenlerin yüzde 82.7’si dayatma olarak
patlmas gerektiini düünüyor. Ara- Öretmenlerin yüzde 36.2’si LKSAN’n bulduklarn dile getiriyorlar.
trmaya katlan ve LKSAN’a 1-5 yldr sosyal yardmlarndan yararlanrken,
üye olanlarn yüzde 50.7’si, 6-10 yldr yüzde 63.8’i gibi büyük bir ksm ise Yardmlar Yetersiz
üye olanlarn yüzde 55.2’si, 11-15 yldr yararlanmyor. LKSAN üyelerinin yüzde
Aratrmaya katlp LKSAN’n ‘kesinliküye olanlarn yüzde 55.2’si ile 16 yl ve 85.1’i sosyal yardmlarn yeterli olmad- le’ kapatlmamasn isteyenlerin yüzde
üzeri üye olanlarn yüzde 47.7’si LK- n düünüyor. Öretmenlerin yüzde 65.4’ü ile kesinlikle kapatlmasn iste89.3’ü de LKSAN’n gayrimenkulleri- yenlerin yüzde 79.3’ü LKSAN’n sosyal
SAN ‘kesinlikle’ ‘kapatlsn’ diyor.
nin doru deerlendirilmediini düü- yardmlarnn ‘kesinlikle’ yeterli olmanürken, ö- dn düünüyor. LKSAN’n ‘kesinlikretmenlerin le’ kapatlmamasn isteyenlerin yüzde
Kesinlikle nanmyorum
sadece yüzde 72.5’i ile ‘kesinlikle’ kapatlmasn istenanmyorum
5.8’i
kuru- yenlerin yüzde 90.2’si LKSAN’n gayriKsmen nanyorum
nanyorum
mun sosyal menkullerinin ‘kesinlikle’ doru deerKesinlikle nanyorum
tesislerinden lendirilmediini kaydediyor. LKSAN’n
yararlanyor. sosyal yardmlarndan yararlananlarn
Ö  r e t m e n - yüzde 54.9’u sosyal yardmlarn ‘kesinAratrmaya Katlanlarn LKSAN’n effaf Yönetilip Yönetilmedii Hakkndaki
lerin yüzde likle’ yetersiz olduunu, yüzde 20.4’ü
Görülerine Göre Dalm Grafii
94.2’si gibi ise yetersiz olduunu ifade ediyor.
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LKSAN’a
ki Dava Birden Açtk
239
bin eitim çalann ilgilendiren
LKSAN Genel Kurulu ile Sandn Anastatüsü ve Sosyal Yardmlar Yönetmelii’nin hukuka
aykr bölümlerinin iptal edilmesi talebiyle dava açtk.

21-22 ubat 2009 tarihlerinde yaplan lkokul Öretmenleri Salk ve
Sosyal Yardm Sand (LKSAN) 6.
Dönem 1. Olaan Genel Kurulu’nu
yargya tadk.
Ankara dare Mahkemesi’ne verdiimiz dava dilekçemizde, Genel
Kurul’un, 4357 Sayl Kanun’un 11.
maddesi ve lkokul Öretmenleri Salk ve Sosyal Yardm Sand
Anastatüsü’nün 6 ve 18. maddeleri
ile lkokul Öretmenleri Salk ve Sosyal Yardm Sand Temsilciler Kurulu
Seçim Yönetmelii’nin 6. maddesine
aykr bir ekilde yapld, yönetmelikte öngörülen sürelere riayet edilmedii, bu nedenle Temsilciler Kurulu’nu
oluturan üyelerin düünce ve görülerini ifade etmelerine gerekli zemin
hazrlanmad gerekçeleriyle iptalini
istedik.
kinci davay ise, LKSAN üyeliinden
ayrlmak ve bugüne kadar maandan
kesilen aidatlarn tarafna iade edilmesini isteyen ancak bu talebi reddedilen bir üyemiz adna açtk.
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Öncelikle üyemizin maandan zorunlu olarak aidat kesilmesine temel
tekil eden, 31/12/2008 tarihinde
Tebliler Dergisi’nde yaymlanan lkokul Öretmenleri Salk ve Sosyal Yardm Sand Anastatüsü’nün hukuka
aykr maddeleriyle, yine 31/12/2008
tarihinde Tebliler Dergisi’nde yaymlanan lkokul Öretmenleri Salk ve
Sosyal Yardm Sand Anastatüsü
hükümleri uyarnca hazrlanan lkokul
Öretmenleri Salk ve Sosyal Yardm
Sand Aidat ve Sosyal Yardmlar
Yönetmelii’nin hukuka aykr maddelerinin iptal edilmesini talep ettik.

Dantay’a sunduumuz dava dilekçemizde, “4357 Sayl Kanun’un 11.
maddesinde saylan görevlere atanan
kiilerin isteklerine baklmakszn zorunlu olarak üye yapldklar,
istekleri dnda aylk ve ücretlerinden
bir ksmnn aidat
olarak kesildii, yine
baka görevlere atanmalar üzerine Sandk’la
üyeliklerinin isteklerine baklmakszn sona erdirildii, konunun
Anayasa ile güvenceye balanm
mülkiyet hakkn da ilgilendirdii dikkate alndnda; sanda zorla üye
yaplmann hukuka aykr olduu ortadadr. Hukuk devleti ilkesi gerein-

ce 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…” ifadelerine yer vererek,
‘Gönüllü Üyelik’ esasna dayanmayan
bir sistemin hukuka aykr olduunu,
sandk üyelerinin diledii gibi üyelikten ayrlabilmeleri gerektiini, bunun
aksi uygulamalarn Anayasa’ya aykr
olduuna dikkat çektik.

Ayrca 4306 Sayl Kanun’un 8.
maddesi ile “ilkokul” ve “ortaokul” ibaresi “ilköretim
okulu” olarak deitirildiinden, haliyle “ilkokul
öretmenlii” ve “ortaokul öretmenleri” ifadeleri
de kalkmtr. lkokul Öretmeni kavram günümüzde
karlk bulmamaktadr. Bu nedenle
yeni bir düzenleme yaplncaya kadar,
ilköretim okullarnda görevli öretmenlerin Sanda üye olmalar konusunda yasal bir zorunluluk bulunmad hususuna da dava dilekçemizde
yer verdik.

lköretim Müfettileri çin Yasal Düzenleme stedik

G

enel Sekreterimiz Halil Etyemez,
TBMM Milli Eitim Komisyonu
üyeleri ile görüerek, ilköretim
müfettiliinin eitim müfettilii olarak deitirilmesini öngören Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Görevleri
Hakknda Kanun ile Devlet Memurlar
Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair
Kanun Tasars’nda sendikamzn ilköretim müfettilerinin özlük haklarnda
iyiletirme yaplmasna ilikin görülerini sundu.
Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve
Görevleri Hakknda Kanun ile Devlet
Memurlar Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars’na u hususlarn eklenmesini talep ettik:
1-Eitim Müfettiliinin Genel dare
Hizmetleri Snfna geçirilmesi,
madde metninin aadaki gibi düzenlemesi
Madde…- “657 Sayl Kanuna ekli ISayl Cetvelin I-Genel dare Hizmetleri
Snf bölümünün (g) bendine “Türkiye
statistik Kurumu Uzmanlar ile 5018
sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu hükümlerine göre atanan ç
Denetçiler” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Eitim Müfettileri” ibaresi eklenmitir.
Madde…- “14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc
maddesinin birinci fkrasnn IV- eitim
ve Öretim Hizmetleri Snf bölümünde
geçen “ilköretim müfettilerini ve yardmclarn” ibaresi madde metninden
çkarlmtr.”

eki (1) Sayl Cetvel’in Milli Eitim Bakanlna ait bölümüne eklenen (2) Sayl listede yer alan 3500 Eitim Müfettii kadrosundan 1000’ i iptal edilmi,
ayrca bu listede 1000 Eitim Bamüfettii kadrosu ihdas edilerek (1) Sayl
Cetvele eklenmitir.
3-Tazminatlarn düzenlenmesi, madde
metninin aadaki ekilde düzenlemesi
Madde Metni - “657 sayl Kanunun
152 nci maddesinin II- Tazminatlar
A-Özel Hizmet Tazminat bölümünün
(h) bendinde yer alan “ilköretim müfettileri” ibaresi çkarlm, (g) bendine
“Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 
Bamüfetti, Müfetti ve Müfetti Yardmclar ile” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Eitim Bamüfettii, Eitim Müfettii ve Eitim Müfettii Yardmcs”
ibaresi eklenmitir.
4- Makam Tazminat madde metninin
aadaki ekilde düzenlemesi
Madde Metni - “657 sayl Kanuna ekli
IV Sayl Makam Tazminat Cetvelinin 8
inci fkrasnn (a ) bendine “çileri Bakanl Dernekler Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Milli Eitim
Bakanl Eitim müfettileri” ibaresi
eklenmitir.

Tasarnn Düzenlenmesini Zorunlu Klan
Gerekçeler
1.lköretim müfettileri, 4359 Sayl
Yasann 4 üncü maddesiyle 657 Sayl
Yasann 36 nc maddesinin a fkrasnn
11 inci bendine alnarak kariyer meslek
grubunda saylmtr. Bu bendin en belirgin özellii, kapsamna ald meslek
mensuplarn tek tek saymak suretiyle
snrlayc bir düzenleme getirmesidir.
Bu meslek mensuplarnn tamam Genel dare Hizmetleri Snfnda olup ek
göstergeleri 3600’dür. lköretim müfettileri de ayn kapsamda yer almasna
ramen, Genel dare Hizmetleri Snfa
deildir ve ekgöstergesi 3000’de braklmtr.
2.
Eitim öretim hizmetleri snfnda ilköretim müfettilerinin ek
göstergesi öretmenden farkl olarak
düzenlenmitir. lköretim Müfettileri,
müfetti olduklar için E.Ö.H. Snfyla
ilgili olarak yaplan deiikliklerin hiçbirinden yaralandrlmamlardr. Örnein: Eitim-Öretim Ödenei, Denge
Tazminat, ‘eit ie eit ücret’ art gibi.
Son düzenlemede, iyiletirme amacyla
yaplan ders ücreti artnda, bilfiil derse
girdikleri halde hiç derse girmeyen ve
GH snfnda olan il müdür yardmclar,
ube müdürleri ve ilçe milli eitim müdürlerinden daha az ders ücreti art
yaplmtr.

2009 OCAK AYI VERLERNE GÖRE MESLE MÜFETT OLANLARLA LKÖRETM
MÜFETTLERNN TAZMNATLARININ ve MAALARININ KARILATIRILMASI
Görevler
Tazminat oranlar

lköretim
Müfettileri

Fark (lköretim Müfettileri aleyhine)

önerilecek madde metninin aadaki
gibi düzenlenmesi

MAKAM TAZMNATI

Katsays ve
Oran
3600
% 195
% 30
2700
2000

GÖREV TAZMNATI

8000

*lköretim Müfettiine Görev Tazminat yoktur, hiç

Madde Metni - 4359 Sayl Kanunun
17’ nci maddesi ile ihdas edilerek 190
Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin

TEMSL TAZMNATI

12000

*lköretim Müfettiine Temsil Tazminat yoktur, hiç

2-Kariyer basamaklarna geçilmesi (Eitim Bamüfettii eklinde)

VERLENLER:

Müfetti Unvanl
Dier Tüm Denetim
Elemanlar

EK GÖSTERGE
ÖZEL HZMET TAZMNATI
DENETM TAZMNATI
 GÜÇLÜÜ VE TEMNNDE
GÜÇLÜK ZAMMI

Katsays ve
FARK
Oran
3000
600
% 130
65
% 20
10
2025
675
*lköretim Müfettiine Makam Tazminat yoktur,
hiç verilmemektedir.*
verilmemektedir.*
verilmemektedir.*

ORTALAMA ALINANAN MAA
EMEKL MAALARINDAK FARK

2080-2500 YTL
1920-2080 YTL

1180-1470YTL.
1200-1280 YTL.

730-1030 YTL.
720-800 YTL.
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yeri Temsilcilerimizin Dikkatine!
Sendikann bir güç olarak ortaya çkmas, tekilat birimlerinin üzerine düeni, aidiyeti belirginletiren bir sendikal bilinçle yerine getirmesiyle mümkündür.
Eitim-Bir-Sen’i vücuda getiren üyeleri temsil eden en önemli birim, iyeri temsilcilikleridir. Üyelerin sendikadan, sendikann üyelerden beklentilerini tayan; sendikayla üyelerin bir aile bütünlüüne ulamalarn salayan iyeri temsilcilerimizdir. Ayrca iyeri temsilcilerimiz, bulunduklar iyerinde sendikamzn hukukunun korunmasn salamakla da
görevlidirler.
Bilindii gibi, 4688 Sayl Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu’na göre, sendikalarn üye saylar, mays ay üye kesintileri
dikkate alnarak, 15 Mays’ta iyerlerinde, takip eden günlerde ilçe ve il merkezlerinde, en son da Bakanlklarda akdedilen mutabakatlarla tespit olunmaktadr.
Üye saylarnn tespitinde ilk basamak iyeri olduundan, iyeri temsilcilerimizin okul/kurum idaresiyle imzalayacaklar
mutabakat metni, sendikamzn hukukunu korumak adna en önemli görev olarak ortaya çkmaktadr.
Bu süreçte iyeri temsilcilerimizin aadaki hususlara dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir.
1-Okul/kurum idaresinin mutabakat davetinden önce mutlaka “yeri
Temsilcileri El Kitab”nn ilgili bölümü
okunmaldr (“yeri Temsilcileri El Kitab” bulunmayan temsilcilerimiz ilçe
temsilciliklerimizden, ube bakanlklarmzdan edinebilirler).
2-Toplant srasnda iyeri temsilcimiz
o iyerinde örgütlü bulunan sendikalarn üyelerine ait sendika aidat
kesintisini gösteren listedeki isimleri
tek tek incelemelidir. yeri temsilcilerimiz sendika aidat kesinti listelerini
görmeden mutabakat metnini asla
imzalamamaldrlar.
3-Herhangi bir sendikaya üye olmad halde bir sendikann kesinti listesinde ya da üyesi bulunduu sendikadan baka bir sendikann listesinde
ismi gözüken çalanlar gördüünde
itiraz etmelidir.
4-15 Nisan tarihinden önce sendikasndan istifa etmi çalanlarn istifa
ettii sendikann kesinti listesinde
bulunmas durumunda itiraz etmelidir.
5-mzalad mutabakat ve sendikalarn mays ayna ait kesinti listele-
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rinin bir örneini mutlaka almal ve
derhal ilçelerde ilçe temsilciliimize,
il merkezlerinde ube bakanlmza
ulatrmaldr.
6-lçelerde ilçe temsilcilerimiz, illerde
ube yöneticilerimiz, iyeri temsilcilerimizin imzalar bulunmayan mutabakat metinlerini kabul etmemeli,
mutlaka iyeri temsilcisinin imzasnn
bulunmasn salamaldrlar.
7-yeri temsilcilerimiz, MEB Personel
Genel Müdürlüü’nün 01/04/2009
tarih ve 31385 Sayl “Yetkili sendika
belirleme çalmalar” konulu yazsnn 7. maddesinde yer alan aadaki
hususlara özellikle dikkat etmelidirler:
a-Sendikadan istifa, kamu iverenine
bavurma tarihinden balayarak otuz
gün sonra geçerli olacandan, istifa
edenin bu süre içinde maa almas
halinde maandan sendika kesintisi
yaplmas,
b-657 Sayl Devlet Memurlar
Kanunu’nun 4’üncü maddesi (B)
bendi kapsamnda görev yapan sözlemeli personel (öretmenler dahil)
sendika üyesi olabilecektir. Bunlarda

adaylk ve deneme süresi aranmamas,
c-657 Sayl Devlet Memurlar
Kanunu’nun 4’üncü maddesi (C)
bendi kapsamnda görev yapan sözlemeli personelin sendika üyesi yaplmamas,
d-Aday Devlet memurlarnn (öretmenler dahil) sendika üyesi yaplmamas
e-Ayn anda iki sendika üyesi olunmasna imkan verilmemesi,
f-Kadrolu personel (657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu’nun 4’üncü
maddesi (B) bendi kapsamnda görev
yapan sözlemeli personel (öretmenler dahil)) says 100 ve daha fazla olan okul ve kurum yöneticileri ile
yönetici yardmclarnn sendika üyesi
yaplmamas,
g-Her ay Tevkifat Listesinin bir örneinin ilgili sendikaya gönderilmesi,
h-Her ay Tevkifat Listesinin bir örneinin herkesin görebilecei yerde ilan
edilmesi.

‘Ocaklardaki Yangn
Durdurulsun’

küstürüyorsunuz. Anne baba olarak
iki evlada bile yetemiyorsunuz. yi ki
daha çok çocuk yok diyorsunuz.

Ben Milli Eitim Bakanl’ndan
memur emeklisi, kz ve gelini
öretmen olan bir anneyim. Çkan her
kanuna sayg duyduk, hep kanunlara
uyarak yaadk. Memleketimizin ve
milletimizin çkarlarn hep önde
tuttuk. Hep buna göre yaadk.
Kzm KPSS puanyla kadrolu snf
öretmeni olarak atand. 27 yanda
karar verebildii evlilik plann, Kurban
Bayram’nda nikâhn yaparak hayata
geçirdik. Ei de kamu görevlisi ve
kzm u anda e durumu maduru.
Zorunlu olarak daldrld ayrlk
denizinde, hasret girdabyla ba
edemedi. Yannda kalmak zorunda
kaldk. Evimizi ocamz kapatp,
kendine bir zarar vermesi endiesiyle
bulunduu ehre geldik.

Hele de atama döneminden sonra
3 ay geçtii halde gelecek atama
dönemine de umut vaat eden bir ey
yok ortada. Yani önümüzdeki atama
döneminde de e durumu tayini il
emri olmadkça mümkün deil. ki
senelik öretmenin ne kadar hizmet
puan olabilir ki, atansn.

Normal zamanlarnda o kadar dalgn
ki, unuttuu her ey hayati tehlike
tayor. Açt oca, frn, gaz
sobasn vs. kapatmay unutuyor.
Sair zamanlarda (okulda iittii bir
söz, müstakbel eiyle mesafeden
dolay telefonda halledemedikleri
yanl anlamalar, Temmuz’un ilk
haftasnda olacak düünden sonra
gidebilecek bir evi dahi olmamas
gibi daha bir sürü sebeple) alama
ve öfke nöbetleri bizi çok üzüyor, ba
edemiyoruz.
Her gün yannda kalmaya karar
vermekle ne kadar iyi ettiimizi
düünsek de, bizim de yakn çevre
olarak hayatmz çekilmez hale
getirdi. Kznzn görmekte olduunuz
çkmazlar yannda, maddi-manevi
imkânszlklarla olunuz ameliyat
olmu yanna bile gidemiyorsunuz.
Birini avutaym derken dier evladnz

Ksacas, ne çocuklarmz ne de
bizler bu travmayla ba edecek
halimiz kalmad. Çünkü bir insann
en doal hakk olan aile hayatn
elinden alyorsunuz. Sonra da
hizmet alanlara yönelik uygulamalar
yapyoruz, deyip bu iin içinden
syrlyorsunuz. Ya hizmet verenleri,
bizim binbir emekle yetitirip,
yine binbir hayalle okuttuumuz
yavrularmz Japonya’dan smarlayp
robota çevirdiniz de
bizim
haberimiz yok galiba ya da siz öyle
addediyorsunuz.
Kamuda çalan çocuklarmzn bu
maduriyetlerinin acs, konu aile
olduu için kademe kademe her
alana yaylmaktadr. Zaten uzun
vadede bu maduriyetlerin, toplum
yapsnn bozulmasnda çok büyük
rol oynayacak bir etken olduunu
kimse inkâr edemez.
imdi, bata Milli Eitim Bakan olmak
üzere tüm makamlara sesleniyorum.
Siz de insansnz. Siz de babasnz,
sizin de anne olan bir einiz var, sizin
de olunuz, kznz var.
Hele evlatlarnzn acs ne kadar
yürek yakcdr. Her anne baba bunu,
evladnn büyümesi, ayaklar üzerinde
durmas için her alanda hissettirmese

de en ufak sknts olsa yüreinde
hisseder. te ben de bir anne olarak
size bu yönünüzle sesleniyorum.
Artk durdurun ocaklardaki bu
yangn. (S..)

Birçok Hakszla ‘Eli
Mahkûm’ Braklmak
Ne Derece Doru?
Maalesef sözlemeli öretmenler
ayn eitim kurumlarnda ayn ii
yapmalarna ramen birçok haktan
mahrum bir ekilde görevlerini sürdürmektedir. Kadrolu öretmenlerin
bir yl içinde 10 gün mazeret izni
alma hakk var iken, bu hak maalesef
sözlemeli öretmenlerin elinden
alnmtr. Milli Eitim Bakanl’nn
öretmenlerin izinleriyle ilgili yapm
olduu düzenlemede, sözlemeli
öretmenlerin mazeret izin haklar
ellerinden alnmtr. Ayrca sözlemeli öretmenler, eitim bölgeleri
esas alnarak kadroya geçirilmek istenmektedir. Banda böyle bir sonuçtan haberdar olmayan sözlemeli
öretmenlerden yüksek puan alanlar
merkezi yerleri seçmitir. imdi de 1.
hizmet bölgesinin a, b ve c ksmlarnda çalan öretmenler kadroya
alnmamaktadr. Bu bir hakszlktr.
Böyle bir uygulama birçok öretmeni madur eder. Eitim gibi önemli
bir ile ilgilenen ve nesilleri yetitiren
öretmenlerin sözlemeye mahkûm
edilmesi, birçok haktan mahrum
olmalar ve birçok hakszla ‘eli
mahkûm’ braklmas acaba ne derece doru? Bu durum sözlemeli
öretmenlere yaplan hakszln sadece bir tanesi. (K.U.)
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ki Yla Bir Kademe
Çelikisi
10 yllk bir öretmenim. 1999 ylnn hemen banda Yozgat’ta mesleime baladm. 2000 ylnda dou
hizmetim tamamlanm sayld.
2001 ylnda Samsun’un Çaramba
ilçesine e durumundan atandm ve
halen burada görev yapmaktaym.
Samsun l Milli Eitim Müdürlüü
u günlerde geçici madde-3’e göre
öretmen arkadalarmzn kadro
derecesini dilekçe gönderene göre
tekrar düzenlemektedir. Ancak; benim daha önce dou hizmetimi tamamladm için kadro derece uygulamas yapmamaktadr.
Daha önce dou hizmeti bölgesinde
(Yozgat/Sarkaya’da) sonra da yine
dou hizmeti saylan bir bölgede
(Samsun/Çaramba) çalmama ramen ve dier arkadalarmla beraber
(Dou hizmetini tamamlamayan)
ayn artlarda çalmama ramen
neden ayrmclk ve çeliki içerisindedir.
2000 ylndan önce çalmaya balamak bu konumda hak kayb oldu.
Emniyet müdürlüünün personeline
uygulamas gibi yaplmas gerekmez
mi? Onlar her ne konumda olursa olsun dou hizmeti bölgesine atanan
tüm personeline iki yla bir kademe
uygulamas yapmaktadr. 657 Sayl
Devlet Memurlar Kanunu öretmene ayr, polise ayr m yazlmaktadr!
Benim durumumda olan binlerce
öretmen ayn haksz uygulama ile
kar karya. (V.S.)

Aile Bütünlüümüz
Tehlikede
Milli Eitim Bakanl’na gönderilen
tüm yazlarmza cevap olarak özür
grubu bavurularn takip etmemiz
söyleniyor. Bu benim için yeterli gelmiyor. Çünkü her günümüz belirsiz38 Eğitim-Bir-Sen Mayıs 2009 • Sayı:48

lik ve stres içinde ikence gibi geçiyor.
Bakanla bal olarak çalan sözlemeli ve kadrolu binlerce öretmen
elerinden ayr bir ekilde görev yapmaktadr. Eleri farkl yerde çalan
öretmenler 2008 ylnn sonuna
kadar özür grubu tayiniyle elerinin
yanlarna tayin isteyebiliyorlard. Ayrca bunun dnda salk özrü, örenim özrü gibi durumlarla öretmenlere verilen özür grubu tayin hakk
sessiz sedasz öretmenlerin elinden
alnmaya balad.
Anayasamzda yer alan “Sosyal Hukuk Devleti”, “Aile Birliinin Korunmas” ve “Kanun Önünde Eitlik” ilkeleri gözönüne alnarak Bakanln
en ksa zamanda çözüm üretmesi,
yaplacak özür grubu tayinlerinde
özür grubu tayinlerinin kapsamn
genileterek, “l Emrine Atama Uygulamasnn” tekrar geri getirilmesi
yoluyla bütün öretmenlerin tayinlerinin yaplmasn istiyoruz.
Öretmenin özür durumundan
atanmasnda il emrine atanma seçenei de olmal.
Öretmenler için özür durumu; e
durumu özrü, salk durumu özrü,
örenim durumu özrü vs. özürleri bulunan personelin bulunduklar
yerden özürlerinin bulunduu yere
atanabilmesi için uygulanmaktadr.
Bugüne kadar öretmenler özür
durumu nedeniyle özürlerinin bulunduu il snrlar içerisine tayin isteyebiliyor ve bo kadro olmamasna
ramen il emrine atanmak suretiyle
maduriyetleri giderilebiliyordu. l
emrine atanan öretmen valilik tarafndan deerlendirilerek bo kadro/
pozisyon bulunmas halinde derhal
yerletirilmesi yaplyordu.
Geçtiimiz yln sonlarna doru yaynlanan 2009 Özür Durumu Atama
Klavuzu’na göre; il emrine atanma

ibaresi kaldrlarak, özür durumundan bavuruda bulunan öretmenler özürlerinin bulunduu ilde açk
gösterilen snrl sayda okula puan
esasna göre yerletirildi. Sözlemeli
öretmenler kimi yerlerde kendilerine açk kadro bile gösterilmemesinden dolay kadrolu öretmenlerin
haklarna sahip olmak istedikleri yönünde sitemkâr davransalar da mevcut sistemde kadrolu öretmenlerin
bile özür durumundan atanmas
ihtimalinin oldukça düük olduu
açkça ortadadr.
Çocuklu aileler de düünüldüünde
maduriyetin boyutu kelimelerle ifade edilemez bir hale ulamtr. Dier yandan özür durumunun sadece
elerin birlemesi için var olmad
örenim özrü, salk özrü vs. özürleri bulunan insanlarn da bu uygulamadan dolay madur edildii görülmektedir.
Daha yeni evlenmi insanlarn birbirlerini en iyi anlayacaklar dönemlerinde böyle ayr braklmalarnn,
bir evladn annesine en çok ihtiyac
olduu bir dönemde anne kokusuna hasret braklmasnn, global anlamda yaanan bir ekonomik krizin
varl dahilinde ailelerin harcamalarnn iki katna çkarlmasna neden olmann, örenim durumu için
yapt harcamalarnn yansra öretmenin kendini gelitirme isteinin
önlenmesinin ve salk açsndan zor
durumda bulunan öretmenlerin
atanamamalarnn önüne geçilerek,
yaplacak özür durumu atamasnn
kapsam geniletilerek il emrinin de
dahil edilmesi ile yeni bir atama yaplmasnn ubat ay atama döneminde atanamayan ve böyle giderse
uzun yllar atanamayacak öretmenlere verilecek en büyük hediye olaca muhakkaktr. (H.R.)

ubelerimizden
ADANA 1

Eitim Çalanlarnn Taleplerinin
Takipçisi Olacaz
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu, l Milli Eitim ile Seyhan
lçe Milli Eitim müdürlüklerini ziyaret etti. Seyhan lçe Milli
Eitim Müdürlüü’nde tüm bürolar gezerek, çalanlarla sohbet eden Gündodu, sorunlar yerinde tespit etti.
ube Bakanmz Mustafa Yakar ve ube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte personelin sorunlarn dinleyen Gündodu,
sorunlarn çözülmesi için teebbüslerde bulunacan söyledi.
lçe Milli Eitim Müdürü Recep nce’yi de ziyaret eden Gündodu, halen dört ayr noktadan hizmet vermeye çalan lçe
Milli Eitim Müdürlüü’nün acilen tanmas gerektii hususunda ube yönetimimiz ile ayn kanaati paylat.
Gündodu, eitim camiasnn çok büyük bir camia olduunu
ifade ederek, “Böyle büyük bir aileye hizmet etmenin güçlükleri de var ama ayn zamanda çok haz veren bir hizmettir” dedi.
Eitim çalanlarn önemsediklerini kaydeden Gündodu, “Bu
amaçla sendikamza üye olsun olmasn, her meslektamzn
sorunlar elbette bizim sorunumuzdur. Bu konulardaki hakl taleplerinizin sonuna kadar takipçisi olacaz. Seyhan Milli
Eitim’de çalan kardelerimizin skntlarn not aldk, çözüm
için gayret göstereceiz” eklinde konutu.
ube Bakanmz Mustafa Yakar ise, lçe Milli Eitim Müdürlüü çalanlaryla yaptklar görümelerde, eitimcilerin ilerinde çok zorlandklarn söylediklerini aktararak, “lköretimle
ilgili konular bir binada, ortaöretim baka binada, bütçe muhasebe baka bir okulun içerisinde olunca, salkl bir hizmet
almakta ve eitim camiasna hizmet sunmakta zorluklar yaanyor” ifadelerini kulland.
Yakar, bu ilkel yapnn ancak Vali lhan At ve Milli Eitim
Müdürü Abdulgafur Büyükfrat’n giriimleriyle sonuçlanabileceini gördüklerini dile getirdi.

ADANA 2

Çalmalara Hz Verildi
ube Yönetimimiz, üyelerimizi, gerçekletirdii çeitli etkinliklerle biraraya getirdi. Yetkiye ulamak için yaplmas gerekenlerin konuulduu etkinliklerin ilki, Karata lçe Temsilciliimiz
ile okul gezileri ve yeri temsilcileriyle yaplan yemekli toplant
oldu.
Daha sonra stiklal Mar’nn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u
anma etkinlikleri çerçevesinde Yüreir Belediyesi Düün
Salonu’nda, Eitimci-Yazar Vehbi Vakkasolu tarafndan üyelerimize “Çanakkale’den stiklal’e” konulu konferans verildi.
Ceyhan Temsilciliimizin yeri temsilcilerine yönelik düzenle-

dii yemekli toplantda biraraya gelinirken, daha sonra Merkez Öretmenevi’nde Çukurova Üniversitesi yeri temsilcileri
ile yemekli toplant yapld.

ADIYAMAN

Giriimlerimiz Sonuç Vermeye
Balad
2007 ylndan beri ödenmeyen tedavi yolluklar konusunda
yaptmz giriimler sonuç vermeye balad.
ube Bakanmz Gaffari zci, daha önce l Milli Eitim Müdürü, Vali ve milletvekilleriyle paylatklar bu sorunu, son olarak
Genel Merkez yöneticilerimiz ile birlikte Milli Eitim Bakan
Hüseyin Çelik’e aktardklarn hatrlatt. Bakan Çelik’ten, çalanlarn maduriyetinin giderilmesini talep ettiklerini ifade
eden zci, “Sayn Bakanmz da görümemizden sonra bürokratlarn arayarak tedavi yolluklarnn ödenmesi konusunda
talimat vermiti” dedi.
Giriimleri sonucu Gölba, Besni ve Tut ilçelerinde tedavi yolluklarnn ödenmeye balandn bildiren zci, “Merkez ilçede
ise, hatalarn giderilmesinden sonra ödenecektir. Kâhta ilçemizde ise tedavi yolluklar kaleminden gönderilen paralar görev yolluu kaleminde harcand için ödenememitir. Ancak
en ksa zamanda ödenmeye balanacaktr. Çalanlarmzn
haklarn savunmak ve yaadklar maduriyetleri gidermek
adna yaptmz giriimlerin sonuç vermesi hem Eitim-BirSen hem de çalanlarmz adna sevindirici bir gelimedir”
eklinde konutu. zci, “Bugüne kadar olduu gibi bundan
sonra da çalanlarmzn ve üyelerimizin haklarn savunmaya,
sorunlarn çözmeye ve onlarn sesi olmaya devam edeceimizin bilinmesini istiyoruz” diyerek sözlerini tamamlad.

AFYONKARAHSAR

Faaliyetler Masaya Yatrld
ubemiz, Geniletilmi l Divan Toplants’n Garden Kale
Otel’de yapt. lçe temsilcileri ve yönetimleri, Memur-Sen’e
bal sendikalarn ube bakanlar ile il temsilcilerinin katld toplantda konuan ube Bakanmz Abdullah Çelik, Ferdi
Kaza Sigortas hakknda bilgi verdi. Çelik, yetki için Nisan aynn çok önemli olduunu vurgulad.
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ubelerimizden
Bir önceki toplantnn raporlarnn deerlendirilerek, ilçe yönetimlerinin faaliyetleri ve üye çalmalarnn masaya yatrld
toplantda, lçe temsilcileri de söz alarak, bu yl yetkili sendika
olma konusundaki kararllklarn dile getirdiler.
Toplant, dilek ve temennilerin ardndan ube Bakanmz Abdullah Çelik’in teekkür konumasyla sona erdi.

diyen Tekta, “Ekip, örgüt, omurga sizlersiniz. Yönetim olarak
bu çalmalardan sizler sorumlusunuz” eklinde konutu.
ube Bakanmz Cemil Erkan ise, sendikalarn demokratik
toplumlarn olmazsa olmaz unsurlar olduunu belirterek, demokratik toplumlarda sendikalarn otokontrol mekanizmas
oluturduklarn, demokratik devletlerin ise, bu mekanizmalar
engelleyen deil, aksine destekleyen ve tolere eden bir anlaya sahip olduunu bildirdi. Eitim-Bir-Sen’in Türkiye’de eitim
hizmet kolunda faaliyet gösteren en kapsaml ve en büyük
sendika olmaya doru yol aldn dile getiren Erkan, sendikamzn Türkiye’de demokrasinin yerlemesi için mücadele verdiini sözlerine ekledi.

ANKARA 3
ANKARA 1

Bakan Ak’a ‘Hayrl Olsun’ Ziyareti
Hedefe Ulamak çin
Deerlendirilmelidir

Süreç

yi

ubemiz, l Divan Toplants’n Mehmet Akif nan Toplant
Salonu’nda yapt. Toplantya ube yönetimimizin yansra Polatl, Çankaya, Gölba, Haymana, ereflikoçhisar lçe temsilcilerimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kredi ve Yurtlar Kurumu
temsilcileri katldlar.
Toplantda konuan ube Bakanmz Mustafa Kr, 15 Mays’a
kadar olan süreçte yaplmas gerekenleri anlatt.
Kr, belirlenen hedefe ulalmas yolunda bu sürecin iyi deerlendirilmesini istedi.

ube yönetimimiz, Keçiören Belediye Bakan Mustafa Ak’
makamnda ziyaret ederek, ‘hayrl olsun’ dileinde bulundu.
Ziyarette ilçenin eitim sorunlarn görütüklerini ifade eden
ube Bakanmz lhan Eranl, “lçede bir öretmenevine ihtiyaç var. Bu isteimizi de ilettik” dedi.
Eranl, yapacaklar faaliyetler konusunda Bakan Ak’a bilgi vererek, bu konuda destek beklediklerini söyledi.
Bakan Mustafa Ak ise, eitim ile ilgili her türlü projeye tam
destek vereceklerini kaydetti.

AYDIN

ANKARA 2

Sorunlara çözüm Üretmek çin Yetki
stiyoruz
lk Hedef, Yetkiyi Almaktr
ubemiz, l Divan Toplants’n, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet
Özer ile Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta’n
katmyla Atlanta Otel’de yapt.
Toplantda bir konuma yapan Genel Mali Sekreterimiz Ahmet
Özer, yetkili sendika olabilmek için çaba sarf etmek gerektiini
ifade ederek, “Yetki bakalarndayken, hesabn bize sorulmas
yanltr. Hesap sorulabilmesi için yetkinin bizde olmas gerekir” dedi.
Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta, sendika olarak, yakn, orta ve uzun vadede hedefleri olduunu, u
anki hedeflerinin yetkiyi almak olduunu dile getirerek, yetkiyi almaya ramak kaldn vurgulad. “nancmzla, sorunlara
bulacamz çözüm önerileriyle dier sendikalarn önündeyiz”
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ubemiz, Geniletilmi l Divan Toplants’n Turistik Park’ta
yapt. Toplantya ube Yönetimimiz, lçe Temsilcileri ve Yönetim Kurulu üyeleri katld. Katlmclarn tek tek söz alp çalmalar hakknda bilgi verdii toplantda bir konuma yapan
ube Bakanmz Mehmet irinkaya, Eitim-Bir-Sen için yetki zaman olduunu belirterek, “2009 yl Eitim-Bir-Sen yl
olacaktr. Yetkinin alnmas; ube Yönetimi, lçe temsilcileri ve
yönetimleri, yeri temsilcilerinin gayretleri ile olacaktr. EitimBir-Sen olarak, eitim çalanlarnn sorunlarna çözüm üretmek için yetki istiyoruz” dedi.
“Yetkili olmadmz halde bugüne kadar ortaya koyduumuz
etkili gayretlerimizi biliyorsunuz” diyen irinkaya, “Sanyorum
bu gayretlerimiz, yetkiyi alrsak neler baaracamzn teminat
olacaktr” ifadesini kulland.
irinkaya, bundan sonra daha çok çalacaklarn kaydetti.

ubelerimizden
BALIKESR

için bireysel ve ailevi ihtiyaçlarn zihnini megul edecek baat
unsurlar haline gelmesine izin verilmemesi gerektiini vurgulayarak, sözlerini öyle tamamlad:
“Bununla birlikte i yaamnda da bilim adamn oyalayacak,
tüm younluunu iine vermesini engelleyecek skntlar giderilmelidir. Üniversitelerde akademik personelin yansra idari
personelin de üniversitelerin amaçlarnn gerçeklemesinde
önemli ilevlerinin bulunduu gözden rak edilmemelidir.”

BOLU

vrindi Temsilciliimiz Muhteem Bir
Programla Açld
vrindi Temsilciliimiz, youn bir katlmn olduu bir programla açld. Merkez Alan Camii’nde ehitler için okunan Mevlit ile balayan program, namaz sonras verilen pilav ve ayran
ikramyla devam etti.
Daha sonra Temsilciliimizin açl gerçekleti. Açla MemurSen l Temsilcisi Hüseyin Akbyk, ube Bakanmz Mehmet
Çabuk, ube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile çok sayda davetli
katld.
Akam saatlerinde ise, vrindi Düün Salonu’nda Çanakkale
ehitleri ve Mehmet Akif’i anma program düzenlendi. Yaplan konumalardan sonra vrindi’deki ehit ailelerine plaket verildi. Bunun akabinde, Çanakkale Savalar Aratrma Dernei
çats altnda faaliyet yürüten 18 Mart Üniversitesi örencilerinden oluan tiyatro topluluu, “Geleceini Biliyordum” isimli gösterisini sahneledi. Youn katlmla gerçekleen program,
davetlilerin beenisini kazand.

BNGÖL

Kurum Temsilcileri Kahvaltda
Bulutu
ube Yönetimimiz, kurum temsilcileriyle kahvaltl toplantda
biraraya geldi. Körolu Otel’de gerçekletirilen toplantya, Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta, Memur-Sen
l Temsilcisi Ahmet Koçak, Salk-Sen ube Bakan Halit Köse,
Toç-Bir-Sen ube Bakan Sabri Kzlkaya ve merkez ilçedeki
kurumlarn temsilcileriyle SBN sigorta yetkilileri katld.
Toplant, ube Bakanmz smail Yalçn’n selamlama konumasyla balad. Daha sonra söz alan Genel Eitim ve Sosyal
ler Sekreterimiz Esat Tekta, etkili olmann yolunun yetkili olmaktan geçtiini belirterek, bütün temsilcilerden 15 Mays’a
kadar üye yapma konusunda özel bir gayret göstermelerini
istedi.
Toplantda, baka bir göreve atand için Üniversite Temsilcilii görevini brakan Rahmi Akbyk’a bir plaket takdim edildi.

DENZL

Üniversiteler, Bilimin ve Düüncenin
Öncelendii Kurumlar Olmaldr
ubemiz, Bingöl Üniversitesi çalanlaryla, Öretmenevi’nde
düzenledii yemekli toplantda biraraya geldi.
Katlmn yüksek olduu toplantda bir konuma yapan ube
Bakanmz Yunus Kava, “nsanlarn en hayrls, insanlara en
faydal olandr” anlayn içeren kültür ve medeniyetimizi referans alarak sendikaclk yaptklarn söyledi. Üniversitelerin,
toplumsal geliim balamnda bilimin ve düüncenin öncelendii lokomotif kurumlar olduunun altn çizen Kava, “Bilginin
üretilmesi, toplumsal ve yaamsal ihtiyaçlarn giderilmesi dorultusunda kullanlmas, toplumun üniversitelerden ilk eldeki
beklentisidir” dedi.
Üniversitelerde bilimsel üretime younlam bilim adamlarnn üniversal yapyla çeliir biçimde zihinlerinin prangalanmasn, ideolojik parmaklklar ardna hapsedilmesini topluma ve
insanla ihanet olarak nitelendiren Kava, “Üniversiteler, her
türlü düünceye yaama alan olan özgürlük ortamlar olmal,
bilim adamlar akademik ilerleyilerini söz konusu eden prangalardan azade bir ortamda çalabilmelidirler” eklinde konutu.
Kava, akademik personelin bilimsel üretimde baarl olmas

Salk Meslek Liselerinin Sorunlar
Çözüme Kavuturulsun
ube Bakanmz Ahmet Sert, Salk Bakanl’ndan 5450 Sayl Yasa ile Milli Eitim Bakanl’na devredilen Salk Meslek
liselerinin sorunlarnn çözüme kavuturulmasn istedi.
Mevcut durumun çalanlar arasnda huzursuzlua yol açtn ifade eden Sert, unlar söyledi:
“Dönem dönem tayinle gelen öretmen atamalarnda adaletsizlikler yaanmaktadr. Yüksek puanl öretmenler ilçede 15
yldr çalrken, il dndan düük puanl öretmenlerin atanmas hukuksuzluktur. Bu konuda Bakanln klavuzu düzgün
hazrlamas gerekmektedir. Salk Meslek Lisesi çalanlarnda
3 yllk mezun olanlar için lisans tamamlama imkan verilmelidir. Salk Meslek Lisesi öretmenlerine alan deiiklik imka
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ubelerimizden
n salanarak, liselerde Salk Bilgisi derslerine girme olana
verilmelidir. Salk Meslek Lisesi’ne atamada il dndan bavurular ve ilçeden bavurular ayn anda olmal, atama puan
üstünlüüne göre yaplmaldr. Kesin çözüm olarak ise, Salk
Meslek liseleri büyük bir salk kompleksi ekline dönütürülerek, ilçe-merkez ayrm sona erdirilmeli ve sonuca gidilmelidir.”

DYARBAKIR

du, “Laikliin doduu Fransa’da baörtülü örencinin örenim hakk teminat altndayken, burada, öz yurdunda tokatlanyorlar” ifadesini kulland.
Gündodu, Obama’nn Amerika’da bakanl kazanmasnda, Rosa Parks’n etkisinin büyük olduunu belirterek, öyle
konutu:
“Bugün bir siyah adam ABD’nin bakan olmusa, bunda yllar
önce zenci bir kadn olan Rosa Parks’n otobüste beyazlara
ayrlan yere oturup bir sivil itaatsizlik örnei göstermesinin etkisi vardr. Bu noktada, biz de tam bir sivil itaatsizlik örnei
olmaya çalyoruz.”
ube Bakanmz Zekeriya Efilolu ise, yetkinin alnabilmesi
için yeri temsilcilerinin daha çok çalmas gerektiini dile
getirerek, “Hepimizin gayretiyle bu sene yetkiyi alacaz inallah! Unutmayalm ki, hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü deiliz”
eklinde konutu.

‘Etkili letiim ve Etkili Okuma
Yöntemleri’ Konferans Verildi
Özel Avrupa Birlii Kolejleri Genel Koordinatörü, TKY ve letiim Uzman Lokman Yetiz, Silvan Temsilciliimizin organize
ettii ‘Okuyan Silvan’ projesi kapsamnda M. A. Kepolu lköretim Okulu Konferans Salonu’nda “Toplam Kalite Yönetimi,
Etkili letiim ve Etkili Okuma Yöntemleri” konulu iki konferans
verdi.
lçenin merkez ilk ve ortaöretim kurumlarnda görev yapan
öretmenlere yönelik verilen konferansn açlnda bir konuma yapan lçe Temsilcimiz Nusret Ta, bu tür yararl çalmalar
için her zaman her türlü fedakârla hazr olduklarn söyledi.
Konferansta, kurumlarda deiimin önemi, iletiimde dikkat
edilmesi gereken hususlar, vizyon ve misyonun önemi, toplumsal deerlerin önemi, ölçme ve deerlendirmenin önemi,
liderlik özellikleri gibi konulara deinen Lokman Yeti, konferansn, ders alnacak güldüren ve düündüren fkra ve hikayelerle bitirdi.
ube Bakanmz Yasin Yldz, konferansn sonunda Yetiz’e bir
teekkür plaketi takdim etti.

GAZANTEP

Laiklik, Örenim Hakknn Teminat
Olmaldr
ubemiz, Genel Bakanmz Ahmet Gündodu’nun katlmyla
yeri Temsilcileri Toplants’n yapt.
Öretmenevi’nde gerçekletirilen yemekli toplantda konuan Genel Bakanmz Ahmet Gündodu, samzdaki ve solumuzdaki sendikalarn toplumun dertlerine tercüman olma
noktasnda hiçbir varlk göstermediklerini, tam tersine millet
iradesine ve milletin deerlerine kar duranlara hizmet ettiklerini söyledi.
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GÜMÜHANE

iranl Üyelerimize Sigorta Poliçeleri
Teslim Edildi
ube Bakanmz Veli Aaç ve ube Yönetim Kurulu üyeleri,
iran Yukar Kulaca Köyü’nde düzenlenen piknikte, iran’daki
üyelerimizin Grup Ferdi Kaza Sigortas poliçelerini takdim etti.
Burada konu hakknda bilgi veren Aaç, yaplan anlamayla
birlikte kazaya bal vefat veya sürekli sakatlk durumlarnda üyelerimize 15 bin TL tutarnda nakit ödeme yaplmas
imkânnn salandn ifade ederek, “Ayrca bu sigortalama
kapsamnda hiçbir üyemizden tek bir kuru kesinti yaplmayacak, kesintileri dorudan konfederasyonumuz karlayacaktr”
dedi.
Aaç, unlar anlatt: “5 Mart 2009 tarihinden sonra MemurSen’e bal sendikalara üye olanlarn Grup Ferdi Kaza Sigortas
Poliçesi kapsamnda deprem, terör, yangn, boulma riskleri
de yer alacak, bu olaylara dayanan vefat ve sürekli sakatlk durumlarnda da poliçenin öngördüü teminatlardan yararlanabilecek. Kasko poliçeleri, Zorunlu Trafik Sigortas poliçelerinde
aracn kaytl olduu ilde SBN Sigorta ve acenteleri tarafndan
fiilen uygulanan taban fiyat esas alnacak. DASK ve Zorunlu
Trafik Sigortas hariç olmak üzere dier sigorta poliçelerinin
primleri 3 ila 12 arasnda taksitler halinde ödenme imkân
salanacak.”
Aaç, geçen ay elim bir trafik kazas sonucu hayatn kaybeden Kürtün Temsilcimiz Ali Kr ile Salk-Sen Kürtün Temsilcisi
Muhammet Ceylan’n bu sigorta kapsamnda yaknlarna 15
bin TL ödendiinin altn çizdi.
Piknie, iran lçe Milli Eitim Müdürü Mustafa Kara, ube
Müdürü ve iran Temsilcimiz Oltan Balyemez, ube Basn Yayn Sekreterimiz smail Hayal ile çok sayda üyemiz katld.

ubelerimizden
HATAY

Sürekli Büyüyen Tek Sendikayz
Altnözü Temsilciliimizin Büyük Antakya Oteli’nde gerçekletirdii yemekli toplant cokulu geçti.
Burada katlmclara hitap eden ube Bakanmz Cevat Önal,
sendikamzn her zaman dik ve ilkeli duruu ile herkesin takdirini kazandn, her geçen gün saysal olarak büyüyen ve
etkisini arttran tek sendika olduunu kaydetti.
Önal, effaf ve demokratik biçimde yönetilen sendika olarak yetkiyi almann zamannn geldiini, bunun için Yönetim
Kurulu’ndan üyeye kadar herkesin ayn hassasiyeti göstermesi
gerektiini vurgulad.
Altnözü Temsilcimiz Ömer Ekil ise, büyük bir aile haline geldiklerini söyledi. lçede yetkili olduklarn belirten Ekil, “Etkili
sendikamz Türkiye’de de yetkili yapmak için Altnözü üzerine
düeni fazlasyla yapacaktr” dedi.
ube Mali Sekreterimiz Halil brahim Aksu, SBN Sigorta ile
yaptmz Grup Ferdi Kaza Sigortas ile ilgili bilgi verdi. Sunumun sonunda üyelerimize sertifikalar verildi.

STANBUL 3

Kültürel Etkinliklerde Eitimcilere
htiyacmz Olacak
ube yönetimimiz, Üsküdar Belediye Bakan Mustafa Kara’y
ziyaret etti. ube Bakanmz Ahmet Yurtman, Üsküdar’n her
yönüyle stanbul’un merkezinde yer aldn, gerek sosyal gerekse tarihi dokusuyla özenle korunup gelecee aktarlmas
gerektiini ifade ederek, “Bu açdan Üsküdar’da belediye bakan olmak hem zor hem de onurlu bir görev. Göreve yeni seçilen belediye bakanmzn baarl olmas, tüm Üsküdarllarn
olduu gibi, bizim de en büyük temennimizdir” dedi.
Yurtman, sosyal sorumluluklar çerçevesinde belediyelerle ibirlii yaparak, panel ve konferans düzenlemek istediklerini
söyledi.
Belediye Bakan Mustafa Kara ise, vazifeye bilerek ve isteyerek
talip olduunu belirterek, “Modern belediyecilik sadece yol,
asfalt yapmak ve bahçe düzenlemek deildir. Üsküdarmz
ayn zamanda stanbul’un tarihi ve kültürel yüzüdür” eklinde
konutu.
Bu konuda eitimcilere büyük ihtiyaç duyacaklarn ve EitimBir-Sen ile ortaklaa kültürel etkinlikte bulunmay arzu ettiklerini dile getiren Kara, belediyeyi toplumun tüm kesimleriyle
birlikte yöneteceklerini sözlerine ekledi.

STANBUL 4

Sivil Örgütlerin Darbenin Irgatln
Yapma Dönemini Sona Erdirdik
ubemiz, Geniletilmi yeri Temsilcileri Toplants’n, Genel
Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal’n katlmyla Maltepe
Kültür Merkezi Kubbealt Salonu’nda yapt.
Burada konuan Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal,
Eitim-Bir-Sen’in yetkiye yaklatn ifade ederek, “Yetki bir
adm öndedir ve admlar sklatrmak hepimizin ortak görevidir. Milletimizin hissiyatna tercüman olan ve omurgal sivil
duruuyla ‘artk yeter’ diyen Memur-Sen ailesi, sivil örgütlerin
darbenin rgatln yapma dönemini sona erdirmitir” eklinde konutu.
Eitim çalanlarnn Eitim-Bir-Sen’in yetkili olmasn ve eitim hizmet kolunda yetki krizinin son bulmasn istediini anlatan Battal, “Uçbeyi konumunda olan yeri temsilcileri sendikamzn en önemli organlardr. Etkiyi yetkiye dönütürmek
sizin elinizdedir” ifadelerini kulland.
28 ubat’ta darbeye ortam hazrlayan ‘5’li Sivil Çete’nin, güçlü
bir Memur-Sen olmad için baarl olduunu belirten Battal,
“Herkes geçmite yaananlardan gerekli dersi almtr” dedi.
Battal, Ergenekon’un, ilk çözülmeyi Eitim-Bir-Sen ve MemurSen sayesinde yaadn sözlerine ekledi.
ube Bakanmz Ali Yalçn ise, sendikasz olan eitimcilerin
büyük çounluunun Eitim-Bir-Sen’e üye olabilecek kiiler
olduunu söyleyerek, “Teklif etiimizde, ‘Kalbim sizinle’ diyenlere, ‘Kalbn niçin darda’ dememiz demokrasinin gereidir. Demokrasi, kalpleri deil, kalplar sayyor. Demokrasi,
yüzde 80 kalbi deil, yüzde 51 kalb muhatap alan anlaytr”
deerlendirmesinde bulundu.
Memur-Sen ailesinin Ferdi Kaza Sigortas ile risklere kar
güvence altna alnd ifade edilen toplantda, üyelerimize
ulatrlmak üzere Ferdi Kaza Sigortas poliçeleri 150 yeri
Temsilcisi’ne teslim edildi.

ZMR

Eitimin Liderleri Bulutu
ubemizin geleneksel hale getirdii “Eitim Yöneticileri Bulumas”, bu yl Hasan Salam Öretmenevi’nde düzenlenen
akam yemei ile gerçekletirildi.
Yemekte konuan ube Bakanmz Abdurrahim enocak, geleceimizi ina etmede en önemli aktörleri yetitirecek kesimin
öretmenler olduunu ifade ederek, “Eitime ve öretmenlere rehberlik edecekler de hiç üphesiz eitim yöneticileri, eitimin liderleridir” dedi.
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ubelerimizden
Sendikacla geni perspektifli baktklarn kaydeden enocak,
“Sizlerle biraraya gelmeyi önemsiyoruz. Üreteceiniz eitim
odakl projelere koulsuz destek vereceimizden emin olun.
Ülkemizin önündeki sorunlarn iyi eitimli, yetimi nesillerle
alacana inanyoruz” eklinde konutu.
enocak, sözlerini, “Yetkiyi, yetkin ellere teslim edelim. Eitim
çalanlarnn sorunlarn ancak Eitim-Bir-Sen çözer” diyerek
tamamlad.
Programa, Konak, Karabalar, Bornova, Bayrakl lçe Milli Eitim müdürleri, sendika yöneticileri ile 300 civarnda eitim
yöneticisi katld.

KAHRAMANMARA

Toplantda bir konuma yapan ube Bakanmz Aydn Kalkan,
ehirde yetkili olduklarn belirterek, bu yetkinin Türkiye’ye tanmasnn önemine deindi. Türkiye genelinde yetkili sendika
ile aramzda saysal olarak fark kalmadn, bu sene yetkiyi
alacaklarn kaydeden Kalkan, “te o zaman tüm eitim çalanlar Eitim-Bir-Sen ile dier sendikalarn arasndaki fark
daha net olarak görecektir. Zira biz hükümetle yaplacak olan
pazarla, dövümek, hr-gür çkartmak için deil, haklarmz
almak için gideceiz. Bu fark, yetkili olduumuz Diyanet-Sen,
Bem-Bir-Sen ve Toç-Bir-Sen’de görmeniz mümkün” dedi.
Kalkan, tüm eitim çalanlarn sendikamz çats altnda mücadele etmeye davet etti. Daha sonra söz alan idareciler, okullarnda yaam olduklar sorunlar dile getirdiler.

KIRKLAREL

Ergenekon Bir Korku klimi
Oluturdu
Gazeteci-Yazar amil Tayyar’n konumac olarak katld
“Ergenekon” konulu konferans, Necip Fazl Ksakürek Kültür
Merkezi’nde düzenlendi.
Tayyar, 13 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye’deki bir evde bulunan el bombalarnn Ergenekon soruturmasnda milat olduunu belirterek, “Eer siyasi otorite, yarg ve asker arasnda
zmmi bir mutabakat olmasayd, Ergenekon soruturmas bu
aamaya kadar gelmezdi” dedi.
Ergenekon’un bir korku iklimi oluturduunu ifade eden Tayyar, “Psikolojik bir harekât yürütüyorlar. Abdüllatif ener ve
Turhan Çömez bu harekâttan etkilendikleri için partiden ayrlm olabilirler” eklinde konutu.
28 ubat sürecinden hemen sonra, özellikle Bat Çalma Grubu’nun yava yava tasfiye edilmeye balanarak,
Ergenekon’un devreye girdiinin görüldüünü anlatan Tayyar, sözlerini öyle sürdürdü: “deolojik olarak ve beslendikleri
ana damar açsndan baktmzda, aslnda 28 ubat sürecinin
devamdr. Ancak kadro yaplanmas birbirinden farkldr. 28
ubat sürecinde daha çok belli bir mezhebin etrafnda kümelenmi yap vardr. Ergenekon’da ise, daha milliyetçi, ulusalc
vurgunun, dokunun güçlü olduu bir yap var.”
Tayyar, dinleyicilerin srarla ‘Bir numara kim?’ sorusuna, “Ba
harflerini bile versem hemen tahmin edilir. Sadece ‘orgeneral’
rütbesinde emekli biri olduunu bilmekle yetinelim” cevabn
verdi.

KAYSER

dareciler stiarede Bulundular
ube Yönetimimiz, okul müdürü ve müdür yardmclaryla
Tekten Koleji’nde bir istiare toplants yapt. 250’nin üzerinde
idarecinin katld toplant, ubemizin yapm olduu icraatlarn anlatld slayt gösterisi ile balad.
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Mücadelemiz Özgürlükler çindir
l Temsilciliimiz, lçe temsilcilerimizle biraraya geldi. Lüleburgaz, Babaeski, Pnarhisar ile Vize Yönetim Kurulu üyelerimizin
hazr bulunduu toplantnn açl konumasn yapan l Temsilcimiz Bilal Yeen, yeni üye kaytlarnda büyük atlm yaptklarn ifade ederek, “Bizim için sendikaclk uzun bir maratondur.
En sonunda ipi göüsleyen biz olacaz” dedi.
Türkiye’de yetkiye çok yaklatklarn dile getiren Yeen, “Gerçek anlamda dostluun, kardeliin ve mücadelenin adresi
olan Eitim-Bir-Sen’in bu noktaya gelmesinde yeri temsilcilerimizden üyelerimize, Yönetim Kurulu’ndan lçe temsilcilerimize kadar herkesin büyük emei vardr” eklinde konutu.
Türkiye’de hala demokrasiyi hazmedemeyenlerin bulunduunu ve bunlarn kritik dönemlerde ortaya çktn dile getiren
Yeen, unlar kaydetti:
“Bu ülkede darbe çrtkanl yapanlara, demokrasiyi hiçe sayanlara Eitim-Bir-Sen olarak teessüflerimizi bildiriyoruz. Bizim
hedefimiz, birlik ve beraberlik duygusu içinde birinci sendika
olarak, güzel Türkiye özlemimizi ifade etmektir.”
Yeen, gecelerini gündüzlerine katarak, yetkili sendika olmak
için çaltklarn vurgulayarak, “Eitim-Bir-Sen’i yetkiye tayacak maya, Eitim-Bir-Sen’in ruhunda vardr. Bizim ana mücadelemiz özgürlüklerdir. Meslek liselerine uygulanan katsay
sorununun da, üniversitelerde uygulanan baörtüsü yasann
da yanl olduunu savunan bizim sendikamzdr. Çünkü biz
özgürlüklerden yanayz” diyerek sözlerini tamamlad.

ubelerimizden
KOCAEL

tda konuan ube Bakanmz Latif Selvi, Mart aynda 324 üye
kaydyla Türkiye genelinde bir rekora imza attklarn, bu hzn
Mays ay sonuna kadar da devam etmesi gerektiini söyledi.
“Rekor krarsak, Genel Bakanmz Konya’ya davet edip bu
baary kutlayacaz dedik ve geçen hafta Mevlana Kültür Merkezi’nde baarmz kutladk” diyen Selvi, “imdi 15
Mays’ta yetkiyi, 15 Austos’ta çözümü hedefliyoruz” eklinde konutu.
lçe temsilcilerimiz ise, hedefi amann sevinciyle heyecanl
birer konuma yaptlar. Toplant, kurum temsilcilerine Ferdi
Kaza Sigortas sertifikalarnn datlmasyla sona erdi.

Üyelerimiz Risklere Kar Güvence
Altna Alnd

KÜTAHYA

ube Bakanmz Ömer Akmanen, ube Yönetimi, lçe temsilcileri ve üyelerimizin katld bir basn açklamas yapt. SBN
Sigorta ile yaptmz Bireysel Ferdi Kaza Sigortas’yla vefat
teminat, sürekli sakatlk teminat ve deprem halinde bu iki
sonucun olumas halinin teminat altna alndn kaydeden
Akmanen, “Yaplan anlamayla üyelerimiz kasko, trafik gibi
dier sigortalarda özel indirim ve taksit hakkna sahip olacaklar” dedi.
Söz konusu anlamayla üyelerimizin tamamnn 1 yl süreyle
primlerinin sendikamz tarafndan ödenecek Grup Ferdi Kaza
Sigortas Poliçesi kapsamnda olacan bildiren Akmanen,
u bilgileri verdi: “Grup Ferdi Kaza Sigortas Poliçesi, kazaya
bal ölüm veya sürekli sakatlk durumlarnda 15.000 TL tutarnda teminat içerecek. Grup Ferdi Kaza Sigortas kapsamnda deprem, terör, yangn, boulma, motor bisiklet ve takma
motorlu bisiklet kullanm gibi riskler de bulunacak. Bunun
haricinde üyelerimize, üye 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. Hasar ödemleri, hasarn ödenmesine esas tekil eden belgelerin eksiksiz olarak sunulmas
kaydyla 15 gün içinde gerçekletirilecek.”

KONYA

Hedefi Amann Mutluluunu
Yaadlar
ube yönetimimiz, Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerindeki
kurum temsilcilerini Vali Ahmet Kayhan Öretmenevi’nde,
SBN Sigorta ile yaplan anlamann sertifikalarn datmak
üzere toplad.
Katlmclara geleneksel Konya Pilav’nn ikram edildii toplan-

Üniversite Çalanlar Yemekte
Biraraya Geldi
ube yönetimimiz, Genel Basn Yayn Sekreteri Hdr
Yldrm’n da katlmyla Dumlupnar Üniversitesi çalanlarn,
Öretmenevi’nde verdii yemekli toplantda biraraya getirdi.
Burada bir konuma yapan Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm, Eitim-Bir-Sen’in yetkili sendika olma kapsnda
olduunu ifade ederek, “150 bine yaklaan üyeye sahibiz. Biz
bu üyeleri bir ylda kaydetmedik; 1992 ylndan bugüne kadar
fert fert gönüllere hitap ederek ve ‘dost kazanyoruz, arkada,
karde kazanyoruz, ailemizi büyütüyoruz’ anlayyla hareket
ettik” dedi.
“Bugün, bünyesi son derece salam bir örgüt meydana getirdiklerini” kaydeden Yldrm, “2001 ylnda yaynlanan 4688
Sayl Memur Sendikalar Kanunu’nun, ‘Bir hizmet kolunda en
çok üyeye sahip sendika, o hizmet kolunun çalanlarn toplu
görüme masasnda ve kurum idari kurullarnda temsil eder’
demesinden dolay, biz de en çok üyeye sahip olan sendika
olma dorultusunda çalmalarmz hzlandrdk. Sizlerin de
katks ve desteiyle Dumlupnar Üniversitesi’nde de inallah
yetkili sendika olacaz” eklinde konutu.
ube Bakanmz Kamil Uçan ise, daha düne kadar Dumlupnar Üniversitesi’nde var olabilmenin planlarn yaparken, bugün salonlar dolduracak sayya ulam olmann mutluluu
içerisinde olduklarn söyledi. Sendika olarak, daima çalanlarn yaanabilir bir ekonomik gelire ve huzurlu bir çalma
ortamna sahip olmas için çaltklarn vurgulayan Uçan, “Biz
yalnzca ücret sendikacl yapmyoruz, ayn zamanda sosyal
ve kültürel etkinliklere de önem veriyoruz” deerlendirmesinde bulundu.
Üyelerimize yaptrdmz Ferdi Kaza Sigortas sertifikalarnn
da datld toplantda, üniversite çalanlarnn sorunlar ve
çözüm yollar konusunda görü alveriinde bulunuldu.
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ubelerimizden
MERSN

rimizin öretmenlik yönünün örnek alnarak çözülebileceini
vurgulayarak, öyle konutu: “Hepimiz biliyoruz ki, Peygamber Efendimizin en önemli yönü, eitimci yönüdür. O’nun
eiticiliinde kulland üslup, emredici deil, ikna edici bir
üsluptur. Toplumda yerlemi olan olumsuzluklar, Avrupa’nn
toplumsal yaamndan alnan olumsuz örneklerle deil, tek
modelimiz olan Hz. Muhammed’in (SAV) hayatn örnek almakla çözümlenebilinir.”

ORDU

Ykmlara Kar Uyank Olunmaldr
ubemiz, Büyükehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde “Tarihin
Kara Delikleri, Darbeler ve Demokrasi” konulu bir panel gerçekletirdi.
Gazeteci-Yazar Tark Tufan ile Tarihçi-Yazar Mustafa
Armaan’n konumac olarak katld panelin açl konumasn ube Bakanmz Atilla Olçum yapt.
“Bu vatann uurlu ve bilinçli insanlar, uurunuzu ve bilincinizi
kaybetmeyiniz” sözleriyle konumasna balayan Olçum, “Her
çeit ykma kar uyank olunuz. Devleti hukuki zemininden
kaydrmaya çalanlara kar dimdik ve yürekli bir duru sergileyiniz. Haklarnz ve yarnlarnz yok etmek isteyenlere kar,
‘Dur bakalm! Artk ne hakkmz ne de erefimizi kurban ederiz’ diyerek hukuk çerçevesinde mücadele etmeliyiz” dedi.

Perembe Temsilciliimiz Törenle
Açld
Perembe Temsilciliimiz, görkemli bir törenle hizmete girdi.
Açla, ube Bakanmz Tamer Tomakinolu ve ube Yönetim Kurulu üyeleri, Perembe Belediye Bakan Selami Çarkç,
Memur-Sen l Temsilcisi Gökin enol, Memur-Sen’e bal sendikalarn l temsilcileri, çok sayda üyemiz ile davetliler katld.

Tufan, bu alglamann deimesi gerektiinin altn çizdi.

Açlta bir konuma yapan lçe Temsilcimiz Hüsamettin Aydemir, “Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için çalacaz. Sivil toplum kurulular, demokrasinin temel talardr. Bu
açlta bize desteklerini esirgemeyen tüm eitim çalanlarna
teekkür ediyorum” dedi.

Tarihçi-Yazar Mustafa Armaan ise, darbelerin tarihi geçmiini ve günümüze kadar olan sürecini özetledi.

Konumalarn ardndan Perembe Belediye Bakan Selami
Çarkç ‘hayrl olmas’ temennisiyle açl kurdelesini kesti.

NDE

Bu arada, ubemiz, lçe Temsilcileri Toplants’n Perembe
lçesi’nde yapt. Tüm lçe temsilcilerimizin katld toplantda,
yetki sürecine girdiimiz bu dönemde nasl ‘daha fazla üye
saysna ularz’n çalmas ve planlar yapld.

Gazeteci-Yazar Tark Tufan, baz insanlarn kendilerinde darbe
yapma hakkn gördüklerini belirterek, “Bu, tamamen bir alglama meselesidir” eklinde konutu.

Genel bir durum deerlendirmesinin yapld toplantda, üyelerimizin hak ve hukuklarn daha iyi savunmak ve takip edebilmek için Aksu Hukuk Bürosu ile sözleme yapld.

RZE

O’nun Üslubu kna Ediciydi
ubemiz tarafndan düzenlenen ve Aratrmac-Yazar Sait
Alpsoy’un katld “Bir Eitimci Olarak Hz. Muhammed
(SAV)” konulu konferans, Kültür Merkezi’nde yapld.
Konferansn açlnda konuan ube Bakanmz Celalettin
Özüdoru, “Hakly güçlü klmak” parolasyla kurulan EitimBir-Sen’in bugün Türkiye’nin en büyük sendikas olmann
eiine geldiini söyledi. Özüdoru, sendikacl sadece çalanlarn haklarn koruyan ve zam peinde koan bir anlay
olarak kabul etmediklerini belirterek, “Bizler çalanlar arasnda sosyal birliktelie önem veren, eitimdeki kalitenin artrlmas noktasnda görü ve projelerini anlatan ve gerektiinde
bask unsuru olabilen bir misyonu kendimize ilke ediniyoruz”
eklinde konutu.
Daha sonra kürsüye gelen Aratrmac-Yazar Sait Alpsoy,
günümüz toplumlarnn en önemli sorunlarnn, Peygambe-
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Birinci Olmak çin Çalacaklar
ubemiz, merkeze bal bütün Okul temsilcileri, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu
asil ve yedek üyeleriyle beraber Yakamoz Restoran’da yemekli
bir toplant yapt.
Toplantda, ilde yetkili sendika olmamz için youn bir çalma
yaplmas gerektii ifade edildi.
Toplantnn sonunda Okul temsilcilerimize, üyelerimize datlmak üzere Ferdi Kaza Sigortas poliçeleri teslim edildi.

ubelerimizden
SAMSUN

TOKAT

Promosyon Sorunu Çözüldü

Üyelerimizden Aldmz Gücü Onlarn Menfaati çin Kullanyoruz
ubemiz l Divan Toplants’n Tekkeköy’de gerçekletirdi. Toplantnn açlnda konuan ube Bakanmz Necmi Macit,
sendika olarak güçlünün deil, haklnn yannda olduklarn,
birtakm oluumlarn yapt gibi madurlar deil, çözüm ürettiklerini ifade ederek, “Üyelerimizden aldmz gücü onlarn
menfaati için sonuna kadar kullanyoruz” dedi.
Yetkiyi alma konusunda mücadele ettiklerini, çünkü saysal üstünlüün sendikaclk açsndan önemli olduunu vurgulayan
Macit, sendikaclkta kaliteyi yakaladklarn kaydetti. Macit,
hizmet ve kazanm konusunda rakiplerinin olmadn, SBN sigortayla yaptklar anlama gerei tüm üyelerimizi ferdi kaza
sigortasyla ücretsiz olarak sigortaladklarn, kasko ve sigortada
taban fiyattan yüzde 30 gibi büyük bir indirim yaptrdklarn,
2005 madurlaryla ilgili olarak Türkiye’de en büyük mücadeleyi verdiklerini ve bu mücadeleyi kazandklarn, 2 yla 1 kademe
uygulamasyla ilgili olarak l Milli Eitim Müdürlüü nezdinde
verdikleri mücadeleyi kazandklarn söyledi.

Eitim çalanlarnn merakla bekledii
maa promosyonu sorunu çözüme kavuturuldu. Promosyon toplantlarna
yetkili sendika temsilcisi olarak katlan
ube Sekreterimiz aban Ceylan, Milli
Eitim Müdürlüü’nde ilgili yasa gerei
oluturulan üç kiilik komisyonun ildeki
be bankayla görütüünü ve bu bankalarn vermi olduklar promosyon tekliflerini deerlendirdiklerini belirterek,
“En uygun teklifi veren Halk Bankas’yla gerekli mutabakata
varm bulunmaktayz. Buna göre, eitim çalanlar pein olmak artyla kii ba 500 TL’lik promosyon alacaklar” dedi.
Dedikodu ve aibeye yol açmamas için dier sendikalarn da
gözlemci olarak toplantlara katlmasn uygun gördüklerini
ifade eden Ceylan, unlar söyledi: “Bu da Eitim-Bir-Sen’in
eitim çalanlarna, onlar temsil noktasnda bulunan dier
sendikalara olan hogörüsünü göstermektedir. Önemli olan
eitim çalanlarnn ortak menfaatidir. Sendika olarak amacmz, eitim çalanlarna en iyi imkânlar salayan bir banka ile
anlama yapmakt. Biz sendika olarak promosyonlarn tamamnn çalanlara datlmasn; hizmetli, memur, öretmen,
sözlemeli öretmen, ücretli öretmen, herkesin eit bir ekilde faydalanmasn saladk.”

TRABZON

Toplantda, lçe temsilcilerimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri sorun
ve beklentilerini, ilçelerinde yaptklar ve yapmay düündükleri
faaliyetleri dile getirdiler.

SVAS

Bakan Özak’tan Ziyaret
Müfettilerin Sorunlarn Ele Aldlar
ubemiz, ilde görev yapan üyemiz müfettiler, l Milli Eitim
Müdür yardmclar ve ube müdürlerinin katlmyla Sebatibey
Lokantas’nda bir program düzenledi. Programda, ilköretim
müfettilerinin özellikle özlük haklarna ilikin sorunlarnn yansra eitimin genel sorunlar da tartld. ube Bakanmz lhan
Karakoç, ilköretim müfettilerinin maalarnn makul seviyeye
çkarlmas gerektiini ifade ederek, “Müfettilerimizin maa
katsaylar 3600’e çkarlmaldr. Bu da, 700-800 TL’lik bir art
demektir” dedi.
Genel Merkezin bu konuda yaynlad talep belgelerini program sonunda katlmclara takdim edeceini kaydeden Karakoç,
“O zaman göreceksiniz ki sendikamz, profesöründen aratrma
görevlisine, müfettiinden öretmenine, memurundan hizmetlisine, herkesin sendikasdr. Bizim sendikamzn müfettilerimiz
açsndan en önemli arts ise, Genel Sekreterimiz Sayn Halil
Etyemez’in ayn zamanda bir müfetti olmasdr” eklinde konutu.

Bayndrlk ve skan Bakan Faruk Özak, ube Yönetimimizi ziyaret etti. ube Bakanmz Arslan Balta, Özak’a çalmalar
hakknda bilgi vererek, yaadklar skntlar dile getirdi. Eitim
alannda yaanan skntlarn giderilmesi ve çalanlarn örgütlü olmalar konusunda hükümetin cesaretlendirici olmas gerektiini ifade eden Balta, örgütlenme çalmalarnda birçok
skntyla karlatklarn, öretmenlerin sendika üyesi olmaktan çekindiklerini söyledi.
Yapc, gelitirici ve dönütürücü sendikaclk anlayna sahip
olduklarn anlatan Balta, sorunlarn çözümünde Eitim-BirSen’in sendikacla baknn büyük katksnn olacan vurgulad.
Bakan Faruk Özak ise, hükümet olarak sivil toplum örgütlerine önem verdiklerini belirterek, Babakan Recep Tayyip
Erdoan’n da örgütlenme konusunda çok duyarl olduunu
bildirdi.
Sorunlarn çözüme kavuturulmasnda bu tür görümelerin
faydal olacan kaydeden Bakan Özak, ziyaretin kendisi açsndan olumlu geçtiini, ziyaretlerin sklamasnn olumlu sonuçlar douracan sözlerine ekledi.
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ubelerimizden
YALOVA

ederek, üyelerimizin Grup Ferdi Kaza Sigortas poliçelerini datt.
Akar, 5 Mart 2009 tarihinden sonra Memur-Sen’e bal sendikalara üye olanlarn Grup Ferdi Kaza Sigortas kapsamnda
deprem, terör, yangn, boulma risklerine kar sigortalandn, bu olaylara dayanan vefat ve sürekli sakatlk durumlarnda
da poliçenin öngördüü teminatlardan yararlanabileceklerini
söyledi.

Yeni Yöneticiler Ziyaret Edildi
ube Yönetimimiz, atamalar yaplan 60 yeni yöneticiye ‘hayrl olsun’ ziyaretinde bulundu.
ube Bakanmz Zekeriya Yayla, makamlarnda ziyaret ettii yeni yöneticilere, sendika ayrm yapmadan çiçek verdiini
söyledi. Yayla, çiçei burnunda yöneticilere baar diledi.

Masada haklarn savunduklar kamu çalanlarnn, günlük
hayattaki risklerini de düündüklerini ifade eden Akar, “Üyelerimize, özel Grup Ferdi Kaza Sigortas ile vefat ve sürekli
sakatlk durumlarnda 15 bin TL teminat getirdik. Bunun dnda, dier sigortaclk alanlarnda büyük indirim ve ödeme
kolaylklar elde ettik” dedi.
Akar, Eitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’i gönülden seven insanlarn bu sevgilerini üye olarak somutlatrmalarn beklediklerini dile getirerek, “Bize verilecek destek, her alanda hizmete
dönüecektir. Biz her zaman, ülkemiz, milletimiz, insanlk için
mücadelemizi sürdüreceiz” eklinde konutu.

Yeni atanan idareciler ise, ziyaretin kendilerini duygulandrdn ifade ederek, sendikamzn faaliyetlerinden memnun
olduklarn kaydettiler.

ZONGULDAK

Bize Verilecek Destek Hizmete
Dönüecektir
ube Bakanmz Kamuran Akar, ube Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Aslan Zeki Demirci lköretim Okulu’nu ziyaret

Eitime Bak 14. Saysn

‘Yabanc Dil Öretimi’ne Ayrd

O

kullarmzda ilköretimin 4. snfndan itibaren yabanc dil
dersi okutulmakta, üniversiteden mezun olan bir kii 12 yl
yabanc dil dersi görmü olmaktadr. 12 yllk bir yabanc dil
öreniminin ardndan o dilde yazlm basit bir metni anlayamayan,
o dili konuan bir yabancyla sradan bir görümeyi gerçekletiremeyen bireyler yetitirmekteyiz. Bu durum, bir yerlerde ciddi hatalar
yaptmz ortaya koymaktadr.
Üç ayda bir çkardmz Eitime Bak Dergisi, 14. saysnda “Yabanc Dil Öretimi ve Yabanc Dilde Eitim” konusunu iledi.

Yabanc dil öretimiyle ilgili sorunlarn ve çözüm önerilerinin ele
alnd yazlar okunduunda görülecektir ki, yabanc dil örenemeyiimizin temelinde amaçszlk yatmaktr. Yabanc dilin gereini
ve önemini kavrayamamamz ve örenim hayatmz boyunca gayretimizi geçer not almaya younlatrmamz, dil örenemeyiimizin
en önemli nedenleri arasnda yer almaktadr. Bununla birlikte dil
öretimindeki metot yanllarn da gözden kaçrmamamz gerekmektedir.
Yabanc dil öretimi konusunun masaya yatrld Eitime Bak’n
14. saysnda, Prof. Dr. Yunus Çengel’in “Türkiye’de Yabanc Dil Eitimi ve Yabanc Dilde Eitim”, Prof. Dr. Hasan Boynukara’nn “Ortaöretimde ve Yükseköretimde Dil Eitimi”, Doç. Dr. M. Bahaddin
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Acat’n “Örenci Merkezli Yabanc Dil Eitimi”, Doç. Dr. Mehmet
Çelik’in “Yabanc Dilin Nasl Örenileceine Dair”, Yrd. Doç. Dr. Ercan Tomakin’in “Yabanc Dil Öretiminde Baarl Olunmamasnn
Nedenleri”, Yrd. Doç. Dr. Kamil eri’nin “Dile Dilbilimsel Yaklam ve
Yabanc Dil Öretimi”, Yrd.
Doç. Dr. Faruk Türker’in
“Avrupa
Birlii
ve
Türkiye’de Yabanc Dil
ve Yabanc Dil Öretmeni Yetitirme Politikalar”
balkl yazlar yer almaktadr.
Bunlarn yansra, dergide,
Eitim-Bir-Sen Stratejik
Aratrmalar Merkezi’nin
(EBSAM) Yabanc Dil Öretimi ile ilgili 22 ilde 318
öretmenle yüzyüze anket tekniiyle gerçekletirdii ve ilginç sonuçlarn
ortaya çkt aratrmaya
da yer verilmektedir.

Annelere Hak Ettikleri Deeri Vermek

Borcumuzdur
K

ültürel beslenmesi hangi düzeyde olursa olsun
“anne” sözcüü, iiten herkesin içinde bir scakln olumasn salayan tlsml bir sözcüktür.
Hiçbir temel ihtiyacn karlayamaz halde dünyaya gelen varl,
hiçbir güdülemenin yönlendiremeyecei üstün fedakârlklarla
yetitiren, el içine katan duygu,
annelik duygusudur.
Bir ferdin kiiliinin oluumunda, yetenek ve hassasiyetlerinin
gelimesinde annesiyle geçirdii bebeklik ve çocukluk yllarnn
önemli bir yer tuttuu aikârdr.
Bir milleti millet yapan deerlerin
her birimizde hayat bulmasnda,
yaatlmasnda en çok annelerin
pay vardr. Yine tarih boyunca
milletine yol gösteren önderlerin,
kahramanlarn yetimesinde de
anneler çok ayr bir yere sahiptir.
Bizleri hiçbir karlk beklemeden
özveri ile yetitiren annelerimizin,
salkl ve bilinçli bir topluma katks inkâr edilemez bir gerçektir.
Ailenin ve toplumun temel ta
olan annelerimize hak ettikleri
deeri vermemiz her eyden önce
bir vefa borcudur. Çünkü anneler,
çocuklar douran deil, aslnda
toplumu douran, dolaysyla yarnlarmz ekillendiren en saygdeer varlklarmzdr. Dayanma
ve sorumluluk duygusunu, zorluklarla mücadele etme bilincini; efkati, merhameti, ahlak ve mutluluu eitim-öretim hayatmzn
ilk öretmenleri olan annelerimizden örendik.
Bar toplumunun, annelerin
söyledii sevgi dolu ninnilerle ve
kulaa fsldad küçük uyarlarla temellendirileceini akldan ç-

karmamak gerekir. Aileyi, bilhassa
anneyi ihmal eden, toplumun inasnda annenin rikkat ve esirgeyiciliini gözden kaçran toplumlar
geleceini tehlikeye atmaktadr.
Anneler Günü, adna gün ihdas
edilmi aziz varlklarmzn günleri gibi tüketim toplumunun,
gerçek balamndan kopararak
tüketimi artrma vesilesi biçiminde ele ald bir gün olmas hasebiyle kültürel zeminimizde ireti
durmaktadr. Cennetin annelerin
ayaklarnn altnda olduunu kabul etmi bir toplumda 365 gün
anneler günüdür. Ailevi balarn
koptuu toplumlarda; anneler
günü, babalar günü gibi ritüeller
palyatif köprüler olarak aslnda
vicdanlar szlatmaldr.
Anneler Günü’nü, çalan annelerin sorunlarnn bir kez daha dillendirilmesi ve balara taç annelerin çalma hayatnda yaad
skntlardan arndrlmas için sürdürdüümüz mücadeleyi tazeleme vesilesi olarak kabul ediyoruz.
Devletin her iyerine kre ve bebek
bakm üniteleri açmasn, emzirme izni süresini artrmasn, çalma artlarn ve sürelerini annelik
durumuna göre düzenlemesini,
izinde geçen sürelerinin emekli
keseneklerinin devlet tarafndan
ödenmesini ve emeklilikten saylmasn talep ediyoruz.
Annelerimize bu günde güzel hediyeler alalm ancak en ftri ve en
anlaml hediye olan sevgimizi vermeyi de unutmayalm.
Bu vesileyle bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyoruz.
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