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“Eri�di nev-bahâr eyyâm�”  

Ya�ad���m�z günler, tam da Nedim’in “Eri�di nev-bahâr eyyâm� aç�ld� gül ü 
gül�en” m�sras�ndaki tabloyu and�r�yor. Bahar�n gelmesiyle tabiat canlan-
d�; a�açlara su yürüdü, çiçeklenmenin, meyveye durman�n tela�� ba�lad�. 
Tabiatta ya�anan de�i�iklik ve tela�, insanlar�n da içinde k�p�rt�lar meydana 
getirdi; ya�ama sevinci artt�, umutlar tazelendi. 

E�itim-Bir-Sen’in çal��malar�, y�l boyu “iki günü birbirine e�it olan ziyan-
dad�r” umdesi do�rultusunda sürüyor. Her gün bir önceki günden daha 
fazlas�n� gerçekle�tirme gayreti, bahar�n gönüllere ve vücutlara getirdi�i 
zindelikle bahar aylar�nda biraz daha art�yor. 

Te�kilatlar�m�z bu y�l mart ve nisan aylar�nda, önceki y�llar�n mart ve ni-
san aylar�na nazaran rekor say�da üye kayd� gerçekle�tirdiler. Bu durumu, 
e�itim çal��anlar�n�n yetkili sendikadan beklentilerinin gerçekle�mesinin 
E�itim-Bir-Sen eliyle mümkün olaca��na ili�kin kanaatlerinin tezahürü 
olarak de�erlendiriyoruz. E�itim çal��anlar� bir y�l daha yetkinin ehliyetsiz 
ellerde bulunmas�na tahammül göstermeyeceklerini belirtiyor ve fevc fevc 
E�itim-Bir-Sen’e yöneliyorlar. 

Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, dört ayl�k bir programla ülkemizin her 
bir kö�esindeki te�kilatlar�m�zla bulu�arak, Genel Merkez’de ta��d���m�z 
heyecan� tüm yurt sath�na yayma gayreti içerisinde oldular. Bu gezilerde 
görülen o ki, E�itim-Bir-Sen her ilde, her ilçede, her beldede nitelikli etkin-
liklerin tek adresi ve o yerle�im yerinin en dinamik örgütü. Sadece e�itim 
çal��anlar�n�n de�il, ülke insan�n�n ya�ad��� tüm sorunlar�n çözümü için si-
vil inisiyatifi odaklama çabas� içerisinde olan, yerel sorunlarla ilgili kuvvetli 
vurgularla yönlendirici pozisyonunu edinmi�; ülkesini, milletini, bayra��n�, 
topra��n� seven insanlar�n biraraya geldi�i mehabetli bir çat�. 

Önümüzdeki günlerde üye say�lar�n�n tespitine yönelik mutabakatlar ha-
z�rlanacak. Tüm te�kilat mensuplar�m�z�n mutabakatlara sahip ç�kmalar�n� 
rica ediyoruz. Bu, adeta siyasi partilerin seçim sonunda sand�klara sahip 
ç�kma hassasiyetine benziyor. E�itim çal��anlar�n�n gönlünü kazanama-
yanlar�n, bürokratik oligar�inin kâ��t kalem oyunlar�yla may�s ay�na mah-
sus üye say�s�n� köpürtmeye kalk��malar�n�n önüne ancak mutabakatlara 
sahip ç�kmakla geçebiliriz. Bir okulda kimin hangi sendikaya üye oldu�unu 
en iyi bilen, o okulda çal��an i�yeri temsilcimizdir. ��yeri temsilcimizin bü-
yük bir dikkatle inceleyece�i tevkifat listelerinden hareketle imzalayaca-
�� i�yeri mutabakat� ilçe temsilcimiz taraf�ndan esas kabul edilerek, ilçe 
mutabakat� imzalanacak ve nihayetinde �ube ba�kanlar�m�z bu verilerden 
hareketle il mutabakat�n� imzalayacaklar. Alanda enerji harcayarak kazan-
d���m�z�, masa ba��nda rehavetle kaybetmemeliyiz. 

Önümüzdeki say�da, “Yetkili Sendika” E�itim-Bir-Sen’in bültenini haz�r-
lamay� umuyor, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ellerinden 
öpüyorum. 

H�d�r Y�ld�r�m
Genel Bas�n Yay�n Sekreteri

hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr
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Mart-Nisan aylar� hareketli geçti bizim için, t�pk� geçen di�er 
aylarda oldu�u gibi. Çünkü bu co�rafyada -fiziksel, ekonomik, 
be�erî, siyasal, kültürel gerçekliklerin tümü- hayat�n ba�ka türlü 
geçmesi mümkün görünmüyor. En ba�ta E�itim-Bir-Sen’e ve 
onun temsil etti�i ideallere gönül vermi� üyelerimizin, yöneti-
cilerimizin, temsilcilerimizin her türlü takdirin ötesindeki çaba-
lar�n�n sonucu olarak Nisan ay�nda aram�za kat�larak bize güç 
veren, bu ülkenin gelece�i ad�na umudumuzu ço�altan 11 bin 
959 yeni üyemizin olu�turdu�u heyecan dalgas�yla ba�l�yorum. 
Ve bu sonuçla ilgili olarak eme�i geçen herkese en derin �ük-
ranlar�m� sunuyorum.

Di�er yandan 10 Mart, Ergenekon’da 2. iddianame mahkeme-
de (5 bölüm ve 1909 sayfa); 29 Mart,  yerel seçimler yap�ld�; 
5 Nisan, Barak Obama geldi; 15 Nisan, Genelkurmay Ba�ka-
n� Orgeneral �lker Ba�bu� Harp Akademileri Komutanl���’nda 
“Y�ll�k De�erlendirme Konu�mas�” yapt�; 25 Nisan, Bedrettin 
Dalan’a ait �stek Vakf� arazisinde yürütülen arama ve kaz� ça-
l��malar�nda ç�kar�lan mühimmat deh�ete dü�ürdü; 29 Nisan, 
Orgeneral Ba�bu� Genelkurmay Karargâh�’nda düzenledi�i 
“�leti�im Toplant�s�”nda gazetecilerin sorular�n� yan�tlad�. 29 
Nisan, Lice’de 9 askerimiz �ehit edildi; Anayasa de�i�ikli�i bir 
kere daha kar��m�za geliyor; Küresel Ekonomik kriz ve bu krizin 
Türkiye’ye yans�mas� devam ediyor. 

Ocak 2009 döneminde çal��ma ça��ndaki nüfus, geçen y�l�n 
ayn� dönemine göre 888 bin ki�i artm��t�r. Ve bütün geli�meler-
le birlikte ortaya ç�kan bir görünüm:

Tablo 1. ��gücü durumu (Ocak)

Bu tablo cans�z, ruhsuz say�lardan olu�mu� gibi duruyor ama 
gerçekte içinde ne çok trajediler, ne çok y�k�mlar sakl�yor. Asl�n-
da sadece Mart-Nisan aylar�ndaki önemli geli�melere bakarak 
küresel de�i�imin yüzy�llard�r insanl���n üzerine bir olaylar seli 
olarak ak���n�n mü�ahhas sonuçlar�na ula�mak mümkün. Ba�ka 
bir söyleyi�le, içinden geçti�imiz dönemin kendini iliklerimize 
kadar hissettiren bask�n konular�, kökleri binlerce y�la dayanan 
insanl�k tarihinin geldi�i noktan�n d��avurumudur. Biz bu süreci 
sa�l�kl� analiz edip, sa�l�kl� eylemler geli�tiremedi�imiz zaman 
tarih kendini farkl� biçimlerde tekrarlamaya devam edecektir.

Yeryüzünü kana bulayan, bulamaya haz�r 
bir imparatorlu�un temsilcisini a��rla-
d�k. 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 kanallar�n�n �srar-
la Barak’�n yan�na Hüseyin’i ekleme 

çabas�;  yine ayn� zat�n Sultan Ahmet 
Camii ziyaretinde cami imam�n�n, 

Yüce Elçinin ‘Allah’�m: Ben, 
bunlar� seviyorum. Sen de sev 
bunlar�’ (Tirmîzî Sünen V, 
661) dedi�i Kerbelâ �ehidi 

‘Hüseyin’in-Allah’�n rahmeti üzerine olsun-ad�yla Barak Hüse-
yin Obama’y� ili�kilendirme 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 ol-
maya devam edecek? Kom�ular�m�z� ne zamana kadar bizim 
üstümüzden ve sizin üs’sünüzden korkutmay� sürdüreceksiniz? 
Irak, Afganistan, Cezayir, Filistin, Pakistan, Sudan… Kan dök-
medi�iniz, darbe yapmad���n�z, ele geçirme plan�n�z�n olmad��� 
bir �slam co�rafyas� var m�? Ve daha sorulmas� gereken onlarca 
soru… 

Ve Obama’n�n dünyaya kurtar�c� gibi pazarlanma çabas�… 
�nsanl���n içinde savruldu�u sorunlardan kendimizi soyutlaya-
mayaca��m�z� elbette biliyoruz. Ancak bu bizim kendi içimizde 
yüzle�memiz ve çözmemiz gereken sorunlar� unutturmamal�d�r.  
Ne yaz�k ki, bize çözüm diye sunulanlar, yeri geldikçe kullan�lan 
bir slogan; arkas�na saklanabilmeye f�rsat veren gizemli ifadeler; 
yayg�n tutum, yayg�n 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 ak�l-
lar tutsak edilir, fanatik taraftar yeti�tirilir, toplum körle�tirilip 
tutsak edilir, sorunlar örtülür ya da ötelenir. 

S�kl�kla duydu�umuz, “Almanya ve Japonya �kinci Dünya 
Sava��’nda yerle bir oldu. Almanya 1960’tan sonra i�çi alma-
ya ba�lad�. Japonlar da bu tarihten sonra tam bir ekonomik 
mucize gerçekle�tirdiler” yakla��m�, kalk�nma için üretilen �ehir 
efsanelerine iyi bir örnek. 

Gerçekte Japonya’ya özgü, Japon insan�n�n ürünü olan bir mo-
dernle�me modeli yoktur. Olsa olsa her topluma göre de�i�en 
yürüyü�, o yolda ilerleyi� biçimi vard�r. Yürünen yol kalk�nmad�r, 
modernle�medir. Gerçekten de Japonya’n�n II. Dünya Sava�� 
sonras� sergiledi�i ba�ar�lar, 18 ve 19. yüzy�llarda (1540-1856 
Edo ve 1868-1914 Meiji dönemleri) gerçekle�tirdi�i at�l�mla-
r�n, konulan temel ta�lar�n üzerine yükselmi�tir. Bu dönemde 
Avrupa’daki geli�meler, özellikle bilim-teknik alan�ndaki bulu�-
lar, o ülkelere yollanan özel heyetler ya da yeti�mi� elemanlar 
arac�l���yla yak�ndan izlenmi�, önemli bulunanlar Japonya’ya ta-
��nm��t�r. Daha önceki yüzy�llarda Kore yoluyla Çin’den aktar�lan 
birçok kültür, teknik ve bulu� tümüyle özümsenip yerle�tirilmi�; 
güçlü bir sanayile�menin altyap�s� bu uzun kapal�l�k döneminde 
sa�lam bir �ekilde at�lm��t�r. Ayr�ca gene bu dönemde Hindis-
tan, Çin ve Osmanl� Devleti’nin Bat� sömürüsüne aç�l��� ve geri-
leyi� nedenleri de bizzat buralara yollanan heyetlerle incelenip 
raporlar haz�rlanm��t�r. 

Toplum olarak art�k demokrasi-e�itim-kalk�nma aras�ndaki ili�-
kiyi çok iyi biliyoruz. Türkiye’de demokrasinin kurulup, kökle�ip, 
yerle�memesinin ve geri kalm��l���m�z�n sebebi demokrasiyi gö-
rünü�te benimseyenlerdir. Onlar, “Demokrasi olsun ama halk 
benim istedi�imi seçsin, yoksa ben seçtirmesini bilirim” diye 
tehditler savuran zihniyetin sahipleri ve bunlar�n gönüllü köle-
leridir. Say�ca azlar, ancak öyle kurumlara yerle�mi�ler ve öyle 
kavramlar� tekellerine alm��lar ki, uzun zamand�r s�n�fsal bir te-
kel kurmay�, sonra da sürdürmeyi ba�arm��lar; ki ulusal söylem 
ad�na ileri sürdükleri ne varsa Avrupa’dan ç�km�� olmas�na ra�-
men, Avrupa’y� meydana getiren de�i�imi anlayacak donan�ma 
sahip olamad�klar� içindir ki, �imdi de AB’ye kar�� olmak gibi 
patolojik bir ruh halindeler. 

E�itim-Bir-Sen yetkili olmal�d�r, diyoruz. Çünkü insanlar�n belirli 
bir ideolojinin tutsa�� olmad���, manevi-tarihi miraslar�n� koru-
yabildikleri, �ahsiyetlerine yeni de�erlerler ekleyebildikleri, insan 
haklar�na sayg�l�, demokratik ilkeleri benimseyen, özgür ve te�-
vik edici ülkeyi hep birlikte in�a etme mücadelesi verenlerin ön 
saflar�nda biz var�z. Ve toplumun enerjisinin çat��ma kültürü 
içinde tüketilmesini biz önleyebiliriz. 

Kaç Nesil Eskidi Hayallerinin Ard�nda

2008(*) 2009

Tar�m d��� i�sizlik oran� (%) 13,7 19,0

Genç nüfusta i�sizlik oran�)(%) 21,2 27,9

��gücüne dâhil olmayanlar (000) 28,046 27,799

“�lerleme yolunda büyük zeka ve kararl�l�kla donanm�� 
Japon hükümeti, kendi ülkesinde ticaret ve sanayinin Avrupaî 
yöntemlerini uygulay�p özendiriyor. Pek çok e�itim kurumu 
sayesinde bütün Japonya’y� bir ilerleme fabrikas�na çevirdi. 
Yard�msever kurumlar, demiryollar� gibi, k�saca say�s�z uygar-
l�k �ekliyle, toplumun ihtiyaçlar�na hizmet araçlar� kullanarak 
ilerleme için Japon kapasitesini güvence alt�na almaya ve ge-
li�tirmeye giri�mi�tir.”1

1“ Devlet-i Aliye-yi Osmaniye ve Japon �mparatorlu�u”, Malumat ( 24 A�ustos1897):1.
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1 MAYIS1 MAYIS
Her y�l toplumun gündemini; Ni-

san ay� boyunca ne olacak, na-
s�l olacak, nerede olacak, kimin 

can� yanacak; May�s’ta ise, nas�l oldu, 
niye oldu, kim suçluydu diye iki ay boyu 
me�gul eden 1 May�s nedir, insanlar�n 
zihninde nas�l alg�lan�yor, kimler ta-
raf�ndan, ne �ekilde kutlan�yor, hangi 
olaylar ya�an�yor, toplum birçok konu 
da oldu�u gibi, bu konuda da manipü-
le ediliyor mu? 

Dosyam�zda bu sorulara cevap aramaya 
çal��t�k. 

1 May�s konusunda da büyük bir aldat-
macan�n ya�and��� aç�kça görülüyor. 
Birçok konuda oldu�u gibi, bu konuda 
da suçlunun sesi daha gür ç�kmakta, 
toplum zihninde genel kabuller olu�-
turulmakta ve bu olu�turulan genel 
kabuller üzerinden de fikirler meydana 
getirilmektedir. 

��çilerin bir gününün olmas�, o günde 
sorunlar�n�n toplumla, yöneticilerle, 
i�verenle payla��lmas�, talepleri ad�na 
kamuoyu olu�turulmas�, e�lenilmesi, 
anmalar�n yap�lmas� güzel bir imkân. 
Ancak i�çiler ad�na var olan 1 May�s; bir 
ideolojiye kurban verilmi�, o ideolojinin 
takdimi için bir sopaya dönü�türülmü� 
ve kavgalar�n, çat��malar�n arac� k�l�n-
m��. Bu nedenle de, bu gün yakla�t�kça; 
insanlar korkuya kap�lmakta, soka�a 

ç�kmaktan endi�e duymakta, bu bahar 
gününde imkân bulabilirseler, can ve 
mal emniyetleri aç�s�ndan kendilerini 
evlerine hapsetmekteler. 1 May�s, bir 
bayram gününden ziyade, hangi olum-
suzluklar�n ya�anaca�� belli olmayan bir 
kâbus gününe dönü�mektedir. 

1 May�s, bu noktadan kurtar�lmal�; ça-
l��anlar�n sorunlar�n�n konu�uldu�u, 
taleplerinin dillendirildi�i, e�lencelerin 
düzenlendi�i, i� bar���n�n sa�lanmas�na 
vesile k�l�nd���, farkl� i�çi örgütlerinin or-
tak talepleri ad�na birlikteliklerinin gös-

terildi�i, gerekti�inde sloganlar�n at�l-
d��� bir f�rsata dönü�türülerek, büyük 
kalabal�klar�n kat�ld��� �enlikli bir gün 
olmal�d�r. 

Buna ra�men 1 May�s, niye kâbuslara 
gebe bir gün olarak alg�lanmaktad�r. Bu 
konuyu bütün ciddiyetiyle sorgulama-
m�z gerekir. Bu sorgulamada kendimizi 
pe�in kabullerden kurtar�p, gerginli�in 
taraflar�n� kendi sorumluluklar� çerçeve-
sinde gözlemlemeliyiz. Yoksa “serma-
yenin i�çi dü�manl���, 1 May�s’� kana 
buluyor” veya “örgütler, kendilerini 
sergileme heveslerinin bedelini, i�çilerin 
kan�yla ödetiyorlar” demek, sorunu an-
lamam�z� kolayla�t�rm�yor. 

Bu konuda bir zihin berrakl��� için, 1 
May�s nedir ve nas�l kutlanm��? Tarihçe-
sine yak�ndan bakmam�z gerekir. 

1 May�s’�n Tarihçesi 

1 May�s 1886 y�l�nda, ABD’de belli ba�l� 
i�çi örgütleri; 8 saatlik i�günü için ülke 
çap�nda, geni� kat�l�ml� bir grev ba�lat-
t�lar. Grevin üçüncü gününde polis ile 
grevci i�çiler aras�nda çat��malar ç�kt�. 
Çat��malarda Chicago’da 4 i�çi öldü. Bu 
olaylar�n ard�ndan, i�çi önderlerinden 
August Spies, i�çileri silahl� direni�e ça-
��rd�. Ertesi gün, i�çiler bu kentin Hay-
market meydan�nda topland�lar. Polis 
kuvvetleri de ayn� yerde önlem alm��-

1 May�s; bir 
ideolojiye 

kurban verilmi�, 
o ideolojinin 
takdimi için 
bir sopaya 

dönü�türülmü� 
ve kavgalar�n, 

çat��malar�n arac� 
k�l�nm��t�r
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lard�. Polis, mitingi da��tmak istedi. Bu 
anda, polislerin üzerine bomba at�ld�. 
7 polis öldü, 66 polis yaraland�. Ara-
lar�nda Spies’�n da bulundu�u 8 i�çi 
tutukland�. Bu tutuklanan i�çiler, i�çi 
kamuoyu taraf�ndan, “Chicago Sekiz-
leri” diye isimlendirildi. 

“Chicago Sekizleri” idam iste�iyle 
yarg�lanmaya ba�land�. Baz� kesim-
ler, Avrupa ve ABD’de bu i�çilerin 
serbest b�rak�lmalar�na yönelik çe�itli 
kampanyalar ba�latt�lar. Ne var ki, bu 
kampanyalar istenen sonucu vermedi; 
mahkemeden bir y�l sonra “Chicago 
Sekizleri”nin dördü as�larak idam edil-
diler. �dam cezas� almayan bir ki�i ise, 
arkada�lar�n�n idam�n� protesto mak-
sad�yla hapishanede intihar etti. 

Bu olaylardan sonra Temmuz 1889’da 
Paris’te toplanan Avrupa, Asya ve 
ABD’nin belli ba�l� i�çi örgütleri, 8 sa-
atlik i�günü için dünya çap�nda 1 Ma-
y�s 1890’da genel grev karar� ald�lar. 
Ve bunu da k�smi olarak gerçekle�tir-
diler. Tarihin 1 May�s olmas�n�, “Chi-
cago Sekizleri” olay�na telmih olsun 
diye, ABD’den kat�lan delegeler istedi. 
O günden beri de 1 May�s, uluslararas� 
i�çi bayram� olarak kutlan�yor. 

119 y�ld�r 1 May�s, dünyan�n her ye-
rinde i�çiler için kah geçmi� mücadele-
lerin an�ld���; kah kimi kazan�mlar için 
bayram edilen; kah birilerinin siyasal, 
ideolojik muhalefetlerini ortaya koy-
duklar�; kah sadece “bak�n, biz eylem 
yap�yoruz, ortal��� yak�p, y�k�yoruz; biz 
daha bitmedik; görün ki, ideolojimiz 
tarihin karanl���nda, insanl��a 70 y�l 
i�kence çektirse de, biz ideolojimizle 

beraber ya�amaya devam ediyoruz” 
dedikleri bir gün olarak kutlanmaya 
devam ediyor. 

Geçmi�ten Bugüne Türkiye’de 
1 May�s Kutlamalar� 

1908, yani 2. Me�rutiyet sonras�, 
Osmanl�’da az�nl�klar�n çal��t��� baz� 
i�yerlerinde grevler oldu. Ve 1 May�s 
ilk kez 1909 y�l�nda, Üsküp’te; Bulgar, 
S�rp ve Türkler’den olu�an bir grup i�çi 
taraf�ndan kutland�. 

Bu tarihle birlikte de, Türkiye’de, 1 Ma-
y�s hiçbir zaman bir i�çi bayram�, bir 
ücret mücadelesinin sembolü olarak 
alg�lanmad� ve her seferinde “komü-
nist bir gösteri” olarak de�erlendirildi. 

Bu de�erlendirme tabi ki tek tarafl� bir 
spekülasyon de�ildi. Olay�n aktörleri ve 

bunlar�n söylemleri, bu yarg�y� �üpheye 
mahal b�rakmayacak �ekilde kuvvetlen-
diriyordu. Bu nedenle de kutlamalar, 
toplumda olumlu bir enerji olu�turup, 
kitleselle�emedi; hep marjinal unsurla-
r�n elinde kald�. Özellikle 1909-1912 
y�llar� aras� kutlamalar�n tamam�n�n, 
az�nl�klar�n kurdu�u sosyalist örgütler 
taraf�ndan gerçekle�tirilmesi, geni� 
kitlenin bu yarg�s�n� daha da peki�tir-
di. Bu unsurlar�n gerçekle�tirdi�i kut-
lamalar, her defas�nda toplumda terör 
estirmenin bir arac� olarak kullan�ld�. 
1912’de Selanik’teki kutlamalarda da 
çe�itli olaylar meydana geldi, gözalt�-
lar ya�and�. 1913-1920 aras�nda ise, 
1912’de ya�anan olaylar nedeniyle, 
kutlamalara izin verilmedi. 

Sekiz y�l sonraki 1920 ve 1921 kutla-
malar� da olayl� oldu. 1921’de Türkiye 
Sosyalist F�rkas�’n�n Bab�ali’deki mer-
kezine “K�z�l Bayrak” as�l�p, Enternas-
yonel Mar�� söylendi. 

1923’te �stanbul’un yan�nda Ankara 
ve �zmir’de de s�n�rl� toplant�lar yap�ld�. 
1924’te ise, ya�anan olaylar nedeniy-
le, kutlamalar yasaklan�p, Amele Teali 
Cemiyeti kapat�ld�; baz� gazete ve der-
gilerin yay�n�na son verildi. 

1925’te �eyh Sait �syan�’ndan sonra 
ç�kar�lan Takrir-i Sûkun Kanunu ile ilan 
edilen s�k�yönetim, 1 May�s kutlamala-
r�n� zihinlerden sildi. 

1926’dan 1975 y�l�na kadar 1 May�s 
kutlamas� olmad�. Tam 50 y�l sonra ilk 
yasal kutlama 1975’te, Tepeba��’ndaki 
bir dü�ün salonunda yap�ld�. 
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Türkiye’de 1 May�s’�n ilk kez bir miting-
le kutlanmas�, 1976, 1977 ve 1978’de 
Taksim’de oldu. 

1977 y�l�n�n me�hur “Kanl� 1 May�s”� 
hala haf�zalardaki canl�l���n� koruyor 
(Konu ayr� bir ba�l�k olarak a�a��da an-
lat�lacak). 

1979’da ise hiçbir gösteriye izin 
verilmedi. Behice Boran’�n Genel 
Ba�kanl���’ndaki baz� T�P’liler, korsan 
gösteri yapmaya kalk��t�klar� için, önce 
gözalt�na al�nd�lar, sonra da tutuklan-
d�lar. 

1980’den 1988’e kadar hiçbir etkin-
li�e izin verilmedi. 1988’de kutlama 
yapmak isteyen birkaç ki�ilik bir grup,  
polisle kar�� kar��ya gelip gözalt�na al�n-
d�lar. 

1989’da kutlama yapmak isteyen bir 
grup, polisle çat��t� ve 17 ya��ndaki 
Mehmet Akif Dalc� isimli genç hayat�n� 
kaybetti. �stanbul d���ndaki baz� �ehir-
lerde de olaylar meydana geldi. 

1990’da Taksim’de 1 May�s’� kutlamak 
isteyen bir grup, polisle çat��t�; olaylar-
da Gülay Beceren adl� bir genç k�z felç 
oldu, gözalt�na al�nanlar oldu. 1990’�n 
en ilginç geli�mesi ise, Hak-��’in ilk kez 
1 May�s’� kutlamas� oldu. 

1991 y�l�n�n 1 May�s�’nda,  genelde sa-
lon toplant�lar� yap�ld�. 

1992 1 May�s�’nda, Türk-��, Hak-�� ve 
D�SK Ankara’da bir salon toplant�s�yla ilk 
kez ortak bir kutlama gerçekle�tirdiler. 
Ayn� y�l, Sosyalist Parti’nin ald��� izinle, 
�stanbul Gaziosmanpa�a Meydan�’nda 
sosyalist marjinal gruplar�n kat�ld��� 
olayl� bir miting gerçekle�tirildi. 

1993’te, Türk-��, 1 May�s’� �stanbul �i�li 
Abide-i Hürriyet Meydan�’nda, D�SK ise 
Pendik’te kutlad�. 

1994 y�l�, 1 May�s�’nda çe�itli sendika-
lar�n olu�turdu�u Demokrasi Platfor-
mu taraf�ndan �i�li Abide-i Hürriyet 
Meydan�’nda bir miting yap�ld�. Ayr�ca 
Ankara ve �zmir’de de olayl� gösteriler 
yap�ld�. 

1995 y�l�nda ise, bir önceki y�l gerçek-
le�tirilen ortak eylemde, sol örgütlerin 
gösterileri provoke etmelerini protesto 
ederek, D�SK d���ndaki sendikalar ortak 
eyleme kat�lmad�lar. Sol örgütler, çe�itli 

etkinlikler düzenledi. 

1996 y�l�nda, sendikalar 
platformu taraf�ndan Kad�-
köy Meydan�’nda bir miting 
yap�ld�. Ancak bu miting de, 
her kalabal��� sald�rganl�kla-
r�na bir imkân sayan sol ör-
gütlerin provokasyonunun 
kurban� oldu: Sabah erken 
saatlerde ç�kan çat��malarda 
Hasan Albayrak ve Dursun 
Adaba� isimli �ah�slar öldü. 
Provokatörler, miting ala-
n�nda kürsü i�galine kalk��t�-
lar; Kad�köy’ü sava� alan�na 
çevirdiler. Hatta sembol re-
simdir, parklardaki karanfil-
leri bile yoldular. ��yerlerinin 
camlar�n� k�rd�lar, arabalar� 
ate�e verip, camlar�n� indir-
dikleri i�yerlerinde talanda 
bulundular. Bu olaylar esna-
s�nda da Levent Yalç�n isimli �ah�s haya-
t�n� kaybetti. 

1997’de, tüm konfederasyonlar 1 
May�s’� ortak mitingle, �i�li Abide-i Hür-
riyet Meydan�’nda kutlad�. 

1998’de D�SK ve di�er marjinal grupla-
r�n kat�l�p, i�çi kat�l�m�n�n olmad��� �i�li 
Abide-i Hürriyet Meydan�’nda miting 
yap�ld�. Miting sonras� yine olaylar ç�kt�. 
Türk-��, Hak-�� gibi di�er örgütler ise, 
salon toplant�lar�yla kutlama yapt�lar. 
Bu sebebiyle son y�llarda gerçekle�en, 1 
May�s’� ortak kutlama durumu da tek-
rar ortadan kalkm�� oldu. 

1999’da, yine sol gruplar Abide-i Hür-
riyet Meydan�’nda olurken, di�er i�çi ve 
memur örgütleri salon kutlamalar�yla 
yetindiler. 

2000-2001 ve 2002’de de ayn� tür et-
kinlikler yap�ld�. 

2003 y�l�nda Bingöl Depremi nedeniyle, 
bir iki küçük sol gösteri d���nda, bir et-
kinlik görülmedi. 

2004 1 May�s’�, �stanbul’da Saraçhane 
ve Abide-i Hürriyet Meydan� olmak üze-
re iki ayr� meydanda mitinglere sahne 
oldu. 

2005 ve 2006 y�llar�nda kutlamalar Ka-
d�köy Meydan�’nda gerçekle�tirildi. 

2007 y�l�nda, kutlamalar�n, 1977 

olaylar�n�n 30. y�ldönümü nedeniy-
le, Taksim’de yap�lmas� için bütün sol 
gruplar ortak istekte bulundular. �stan-
bul Valili�i buna izin vermedi. Bunun 
üzerine çat��malar ç�kt�, gözalt�na al�-
nanlar oldu. 

1 May�s’�, var olmalar�n�n, varl�klar�n� 
gösterebilmelerinin vazgeçilemez f�r-
sat� bilen sol gruplar, 2008’de de ‘�lle 
de Taksim’ dediler. Valilik izin vermedi. 
Polis güvenlik önlemlerini s�kla�t�rd�. 
Polisle küçük çat��malar ya�and�. A�a-
�� yukar� 3-4 noktada, 30-40 ki�inin 
polisi ta�lama ve polisin kar��l�k verme 
görüntüleri, günlerce televizyonlarda 
tekrar tekrar yay�nland�. Özellikle polis-
le çat���p, kaçan bir grubun �i�li Etfal 
Hastanesi’ne s���nmas� üzerine at�lan 
gaz bombas�, günlerce ajite edilerek 
kullan�ld�. 

Ve 2009

Her birimiz aç�klamalar� günlerdir izliyo-
ruz. 2. Me�rutiyet’ten beri ��çi Bayram� 
olarak kutlanan 1 May�s, 1935’te, CHP 
taraf�ndan “bahar bayram�”na dönü�-
türüldü. Ve yine 1 May�s, ilk kez resmi 
bir a��zdan, 1960 1 May�s�’nda, Ba�ba-
kan Adnan Menderes taraf�ndan rad-
yodan yap�lan bir konu�mayla kutland�. 
12 Eylül’le birlikte “1 May�s Bahar Bay-
ram�”, bayram ve tatil olmaktan ç�ka-
r�ld�. 22 Nisan 2009 tarihinde, AK Parti 
Hükümeti taraf�ndan 1 May�s yeniden 
“Emek ve Dayan��ma Günü” diye isim-
lendirilip, resmi tatiller aras�na al�nd�. 
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1 May�s’la ilgili tarihçede birçok konu 
bu yaz�m�z�n içerisinde var. Ve bu ta-
rihçeye kaynak olarak da, Kültür Ba-
kanl��� ve Tarih Vakf�’n�n ortak yay�n� 
olan 1996 y�l�nda bas�lan “Türkiye 
Sendikac�l�k Ansiklopedisi”ni ald�k. 

Buraya bakt���m�zda, �unu aç�k olarak 
görmek mümkün ki, 1 May�s kutlama-
lar�n�n yasakland��� dönemlerin tama-
m�, bugün kutlamalarla ilgili ajitasyon 
yapan CHP’nin ve solun iktidar oldu-
�u dönemlerdir. Osmanl� döneminde 
bile, �u ya da bu �ekilde kutlanabilen 
1 May�s, CHP’nin mutlak iktidar�n�n 
oldu�u hiçbir dönemde kutlanama-
m��. 1924’ten 1975’e kadar, 50 y�l, 
kutlama iste�i bile dile getirilememi�-
tir. Ve yine yukar�da da görüldü�ü 
gibi, 1908’den beri Taksim’de, biri 
‘Kanl� 1977 1 May�s� 
olmak üzere, tamam� 3 
kez miting yap�labilmi�-
tir. Bugün Taksim’e izin 
verilmemesinin fa�izm 
oldu�unu söyleyenler, 
baz� y�llarda takvimlerde 
1 May�s tarihinin olma-
d���n� m� san�yorlar, an-
lamak mümkün de�il. 

1 May�s’� kutlayal�m, 
Taksim’de de miting ya-
pal�m. Ancak bu ülkede 
var olan olgular�n, du-
rumlar�n, olaylar�n; top-
lumu geren, topluma 
çat��ma ortam� olu�tu-
ran, teröre zemin haz�r-
layan imkânlar olmaktan 
ç�kar�labilmesi için, öncelikle bu ülke-
nin sol söylemlere dayal� provokatif 
ajitelerin etkisinden kurtar�lmas� ge-
rekir. Bu söylemlerin etkisi silinmedi-
�i sürece, bu insanlar; bayramlar� da, 
seyranlar� da, kutlamalar� da, anmalar� 
da; hülasa üç ki�inin biraraya geldi-
�i her birlikteli�i çat��man�n, terörün 
arac�s� k�lacaklard�r. Öldürecek dü�-
man bulamad�klar�nda da, birbirlerini 
öldüreceklerdir. Bunun aç�k örne�ini, 
bu millet 1 May�s 1977’de, en kanl� 
biçimde ya�ad�. 

Kanl� 1 May�s 1977 

“1 May�s 1977’de Taksim’de Düzenle-
nen Mitingde, Maocularla Moskovac�-
lar Çat��t�: 34 Ölü, Yüzlerce Yaral�.” 

O olaylar�n spot cümlesi buydu. 

Peki olay nedir? Nas�l olmu�tur? 

 Kanl� 1 May�s 1977’nin tohumlar�, 
1976 1 May�s�’nda at�ld�. 1967’de ku-
rulan D�SK’e, TKP çizgisindeki Mosko-
vac�lar hâkimdi. D�SK’in ba��nda, Mos-
kovac� Kemal Türkler vard�. 1976’daki 
kutlamalara, solun bütün fraksiyonlar� 
birbirlerine güçlerini gösterebilmek 
için, olanca güçleriyle kat�lm��lard�. 
Burada birbirlerini sloganlarla dövme-
ye çal��m��, fiili bir çat��ma içerisine 
girmemi�lerdi. Ama bu, ç�kacak olay-
lar�nda fitilini ate�lemi�ti. 

1977’nin Nisan ay�yla birlikte ba�layan 
haz�rl�klar, bir taraftan da hedefine 1. 
M.C. hükümetini koymu�tu. Özellikle 
D�SK’e hâkim olan TKP çizgisi, CHP’yi 

destekleme karar� alm��, bunun kar��-
l���nda da CHP bütün gücüyle mitinge 
destek verme çabas�na girmi�ti. D�SK, 
“Maocu Bozkurtlar” dedi�i grubu ala-
na almayaca��n� önceden ilan etti. Bu 
arada, TKP, T�P, TS�P, TEP gibi partilerle 
beraber, di�er bütün sol yap�lanmalar 
da burada varl�klar�n� gösterebilmenin 
yar��� içerisine girmi�lerdi. Maocular-
dan, Ayd�nl�k Grubu d���ndaki Halk�n 
Birli�i, Halk�n Yolu ve Halk�n Kurtulu�u 
örgütleri her �eye ra�men Taksim’de 
olacaklar�n� aç�klad�lar. Ayd�nl�kç� Ma-
ocular, bu üç Maocu grubu, “Üçlü 
Oportünistler” diye suçlad�. 

Bu arada, 1 May�s haz�rl�k döneminde, 
afi� asarken, birbirlerini kur�unlamalar, 
adam öldürmeler ya�an�yordu. Me-

sela Halk�n Kurtulu�u, iki taraftar�n�n 
öldürülmesini, “Sosyal Fa�ist” dedi�i 
�GD’lilerden biliyor; D�SK bürolar�na, 
Maocu denilen gruplar�n çe�itli sald�-
r�lar� oluyor ve birçok yerde afi� asma 
yüzünden silahl�, sopal� çat��malar ya-
�an�yor, birbirlerine kar�� tehdit bildiri-
leri yay�nl�yorlard�. 

Ve 1 May�s 1977… 

Sabah erkenden, D�SK öncülü�ündeki 
Moskovac� gruplar Be�ikta�’ta toplan�r-
ken, Maocu gruplar da Saraçhane’de 
toplanmaya ba�lad�lar. Be�ikta�’taki 
grup Taksim’e geldi. Maocu grupsa, 
saat 17.00’ye kadar Saraçhane’de 
kendi eylemini yapt�. Ancak yapt�klar� 
de�erlendirmede, Taksim’e gitmeme-
leri halinde Moskovac�lara ödün vermi� 
olacaklar�n�, bunu da sempatizanlar�-

na izah edemeyecekleri-
ni söyleyerek, Taksim’e 
do�ru yola ç�kt�lar. Saat 
18.00’a do�ru Taksim’e 
geldiler. Miting mey-
dan�na girmeleri, D�SK 
görevlilerince engellen-
meye çal���ld�. Gö�üs 
gö�üse çat��malar oldu. 
Çat��ma alan�nda Kurtu-
lu� ve Dev-Genç’li grup-
lar vard�. Bu nedenle de 
Saraçhane’den gelen 
gruplar, daha çok onla-
r�n meydana girmesine 
engel olmaya çal��an bu 
iki grupla çat��t�. Miting-
de D�SK Ba�kan� Kemal 
Türkler’in konu�mas�n�n 

sonuna do�ru, Sular �daresi’nin duva-
r�ndan kalabal��a do�ru ate� aç�ld�. Bir 
anda alan kar��t�; ko�anlar, kaç��anlar, 
dü�enler, ezilenler, ba��ranlar. Hüla-
sa tam bir k�yamet sahnesi. Sonuçta 
ço�u ezilerek, 8’i kad�n, 26’s� erkek 34 
ölü, yüzlerce yaral�. Ölenlerin 5’i kur-
�un yaras�yla, birisi kafas� k�r�ld��� için, 
28 tanesi de ezilerek ölüyor. 

Kanl� Katliam� Kimler 
Gerçekle�tirdi? 
Solcu gruplara göre; 
D�SK ve di�er Moskova yanl�s� gruplar: 
“1 May�s olay�n�n sorumlusu Maocu-
lard�r.” 
Maocu gruplar: “Sovyet sosyal emper-
yalizminin u�a�� D�SK ve TKP’li sosyal 
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fa�istlerdir.” 
Devrimci Yol: Maocu Bozkurt ve Sov-
yetçi sosyal fa�ist gruplar�n alet olma-
s�yla olaylar� gerçekle�tiren CIA, M�T, 
Kontrgerilla gibi gizli güçlerdir. 
�GD: 1 May�s’�n sorumlusu Maocu fa-
�istlerdir. 
TS�P yay�n organ� Kitle: Maocu gurka-
lar. 
�lerici Kad�nlar Derne�i: CIA güdümlü 
ajanlar, Maocu Bozkurtlar. 
Halk�n Kurtulu�u: Katliam ortam�, 
D�SK’li sendika a�alar� ve onlar�n para-
lelindeki TÖB-DER, �KD, �GD, T�P, TS�P, 
TKP gibi sosyal fa�istlerce haz�rland�. 
Halk�n Birli�i: Olay sosyal fa�istlerin 
tertibidir. 

Medya nas�l de�erlendirdi? 
Hürriyet: May�s katliam�: 34 Ölü. 
Taksim’e gelen a��r� solcular, kalabal�-
�a ate� açt�. 
Milliyet: Taksim’de kanl� miting. Olay-
lara Disk mitingine s�zmak isteyen 
Maocu bir grubun ate� açmas� neden 
oldu. 
Cumhuriyet: 1 May�s kanl� bitti: 33 
ölü. 
Tercüman: Maocular D�SK’in 
�stanbul’da yapt��� mitingi bast�: 34 
ölü var. 
Politika: Kalabal��a k��k�rt�c� ajanlar 
ate� açt�. May�s töreni sald�r�ya u�rad�: 
35 ölü. 
Son Havadis: K�z�llar kudurdu: Maocu-
larla Leninciler aras�ndaki sava�ta 38 
ki�i öldü. 
Hergün: Lenincilerle Maocular çat��t�: 
Solcular 40 i�çiyi katletti. 
Milli Gazete: D�SK’in Taksim Mitingi 
kana buland�: 40 ölü. 
Günayd�n: Maocu vatan hainleri i�çi 
mitingini kana bulad�: 39 ölü var. 

Biz ne diyoruz: Öncelikle �unu be-
lirtelim ki, 1 May�s 1977’nin anlat�ld��� 
bölümde kullan�lan arkaik kavramlar 
bize ait de�ildir. Bu kavramlar o gün, 
sol örgütlerin birbirini yok etmek için, 
silah yerine kulland�klar� kavramlard�r. 

O gün çat��mac� gruplar içerisinde 
olanlar�n bir k�sm�, bugün Ergenekon 
davas�ndan tutuklu bulunmaktalar. 

Özellikle son y�llarda kanl� 1 May�s’�n 
bir tertip oldu�u söylenmektedir. Biz-
ce de olaylar�n ak���, bir tertibin varl�-

��n� göstermektedir. Olay� derin derin 
tahlil etmek gerekmiyor ancak �unu 
bilelim ki, kur�unla öldürülen 5 ki�i-
den 4’ü tek kur�unla ve ni�an al�na-
rak, arkalar�ndan vurulmu�lar. Daha 
birçok ayr�nt�, tertibin varl���n� ortaya 
koyuyor; ancak �uras� da bir gerçek 
ki, yukar�da ismi geçen örgütlerin ta-
mam�, farkl� zaman ve zeminlerde de 
birbirlerini öldürmü�lerdir. Bu nedenle 
1 May�s 1977’ye bir tertip deniliyorsa, 
ki deniliyor ve bizim de kanaatimiz 
ayn� yöndedir, olay bir tertiptir. Olay 
bir tertip oldu�unda, olay�n aktörle-
rinin tertibin bir parças� olmad���n� 
söylemek ne kadar mümkündür. O 
gün bu olaylar� körükleyen, birbirlerini 
“Maocu Bozkurt”lukla ya da “sosyal 
fa�ist”likle suçlay�p, birbirlerine kur�un 
s�kanlar�n büyük bir bölümü, bugün 
de farkl� olaylar�n aktörleri olarak, ter-
tiplerini sürdürmekte ve toplumu ifsat 
etmeye devam etmektedirler. 

�unu aç�kl�kla görmek gerekir ki, Türk 
solu incelenmedikçe, Türkiye’de terörü 
ve derin yap�lanmalar� anlamak müm-
kün olmayacakt�r. 27 May�s süreci 
de, 12 Mart Muht�ras� da, 12 Eylül’ü 
do�uran süreç de bizi bu yarg�ya ta-

��maktad�r. �smet Özel, “Türkiye’de 
sol olu�maz, olu�turulur” diyor. Bu 
cümlenin anlam bulmas� için ��tirak-
çi Hilmi’den �efik Hüsnü’ye ve Do�u 
Perinçek’e kadar Türk solu üzerine bir 
ara�t�rman�n yap�lmas� gerekir. Buras� 
bahs-i di�erdir. 

Sonuç olarak; 1 May�s, bir ideolojin 
sopa olarak kulland��� gerginli�in, ça-
t��malar�n, terörün bir zemini olmak-
tan kurtar�larak; i�çinin s�k�nt�lar�n�n 
dillendirildi�i, sevincinin ve e�lencesi-
nin payla��ld��� bir gün haline getiril-
melidir.

Bu arada, 1 May�s’� Emek ve Dayan��-
ma Günü ismi ile resmi tatiller aras�na 
alan TBMM’ye te�ekkür ediyoruz.

Kaynaklar: 

-Türkiye Sendikac�l�k Ansiklopedisi, 
Kültür Bakanl��� ve Tarih Vakf� ortak 
yay�n�, 1996 

-Derin Sol, Hakk� Öznur 

-Sol Hakk�nda Her �ey mi? Ergun 
Ayd�no�lu

Türk solu incelenmedikçe, Türkiye’de terörü 
ve derin yap�lanmalar� anlamak mümkün 

olmayacakt�r.
27 May�s süreci de, 12 Mart Muht�ras� da, 

12 Eylül’ü do�uran süreç de bizi bu yarg�ya 
ta��maktad�r
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E�itim çal��anlar�n�n çal��ma �artlar�, 
mesleki motivasyon bak�m�ndan önem-
lidir. Çal��anlar�n huzuru ve i� doyumu, 

mesleki çal��ma ortam�n�n sorunsuz olma-
s�yla ili�kilidir. Ancak motivasyon için sadece 
çal��ma ortam�n�n sorunsuz olmas� yetmez, 
bunun için ba�ka faktörler de vard�r. Toplam 
kalite anlay��� içerisinde çal��ma �artlar�n�n 
her türlü iyile�tirilmesi esas al�nmaktad�r. 
E�itim çal��anlar�n�n huzurlu olarak meslek-
lerini icra edebilmeleri için çal��ma �artlar� 
nas�l olmal�d�r, çal��ma �artlar�na etki eden 
faktörler nelerdir? 

Bunlar�n bir k�sm�na de�inmek istiyorum. 

Fiziksel �artlar: Çal��ma ortam�ndaki fiziksel 
yetersizlikler, e�itim çal��anlar�n� olumsuz 
etkileyecektir. E�itim çal��an� için ders araç-
gereçlerin dersine ve konusuna uygun ve 
yeterli oranda olmas� gerekmektedir. Is�nma 
ve temizlik �artlar� da çal��ma ortamlar�n� et-
kileyen fiziksel faktörlerdendir. Bu nedenle 
�s�nma ve temizlik istenilen seviyede olma-
l�d�r. 

Ö�retmen atama ve yer de�i�tirme: Ata-
ma, yer de�i�tirme ve nakille ilgili yönet-
melik ve buna ba�l� uygulamalardan do�an 
olumsuzluklar, e�itim çal��anlar�n� etkileyen 
hususlard�r. Bölgeler aras�ndaki farkl�l�k-
lar, co�rafi özellikler, e�itim çal��anlar�n�n 
çal��ma ortam�n� etkilemektedir. Do�u ve 
Güneydo�u illeri ile kalk�nmada öncelik-
li yörelerdeki illerde çal��an ö�retmenlerin 
yer de�i�tirme imkânlar�n�n çok zor olmas�, 
ö�retmenleri karamsarl��a itmektedir. Di�er 
meslek mensuplar�n�n bu illerde çal��ma 
süreleri belli ve bu sürelerini tamamlay�n-
ca tayinleri ç�kmakta iken, ö�retmenlerde 
bu süre belli de�ildir. Zorunlu hizmetini (3 
y�l) tamamlamas�na ra�men ö�retmenlerin 
istedikleri illere tayinlerinin ç�kmas� oldukça 
zordur. 

Okul yöneticilerinin seçim kriterleri: �dareci 
seçimlerindeki kriterlerin yetersizli�i, e�itim 
çal��anlar�n� olumsuz etkilemektedir. Yö-
neticilerin seçimi objektif olmal�, kariyer ve 
liyakat esasl� olmal�d�r. Atamada subjektif 
uygulama yap�larak, okulda çal��ma bar��� 
bozulmamal�d�r. �dareci seçiminde, ö�retim 
liderli�i bak�m�ndan yeterliliklere sahip olma 
kriteri ilk s�rada olmal�d�r. 

Okul yönetim anlay��lar�: Okul, toplumun 
bir modelidir. Yöneticiler öncelikle okulda 
demokratik yönetim anlay���n� geli�tirecek 
ve uygulayacakt�r. Daha sonra da yeti�tiri-
len bireyler toplumda demokratik hayat� 
sürdürecekler. Yöneticilerin yönetim anla-
y��lar�ndaki olumsuzluklar ve kat�l�mc� bir 
anlay��tan yoksun olmalar�, çal��ma �artla-
r�n� olumsuz etkilemektedir. E�itimin, de-
mokratik toplumu in�a etme gibi bir görevi 
vard�r. Bu görevi yerine getirme sürecinde 
ba� aktör ö�retmendir. Bu yüzden okul or-
tam� demokratik hale getirilmelidir. Ö�ret-

menler kararlara kat�l�nca, demokratik süreç 
i�leyecek, böylece okul yönetiminde sa�l�kl� 
sonuçlar elde edilecektir. 

Çal��ma ortamlar�ndaki ideolojik ve kültürel 
farkl�l�klar: Okullarda ve i�yerlerinde farkl�l�k-
lar içinde birlikte ya�ama kültürünün yerle�-
memesi, çal��ma ortam�na da olumsuz yan-
s�maktad�r. Çal��anlar�n kültürel farkl�l�klar�, 
çal��ma ortam�nda birlikte ya�ama becerisi-
ni etkilemektedir. Çal��ma ortam�nda insan 
ili�kilerinin zay�fl���, moral de�erlerin azl���, 
okul iklimini bozmaktad�r. Ayr�ca inanç ve 
de�er yarg�lar�n� ya�ayamama da, e�itim 
çal��anlar�n� olumsuz etkileyen faktörler-
dendir. 

Ekonomik yetersizlikler: E�itim çal��anlar�n�n 
ekonomik yetersizlikleri, çal��ma hayat�na ve 
okuldaki ba�ar�s�na da mutlaka etki edecek-
tir. Bu nedenle e�itim çal��anlar�n�n ekono-
mik durumu, toplumun geçim standard�n�n 
üzerinde olmal�d�r. Çünkü ö�retmenlik mes-
le�inin sayg�nl���n� belirleyen faktörlerden 
biri de, e�itim çal��an�n�n mesle�inden elde 
etti�i geliridir. Ayr�ca e�itim çal��an� s�n�fa 
ve e�itim ortam�na, sorunlar�ndan s�yr�lm�� 
olarak girmelidir. Çünkü bireylerin e�itimiy-
le u�ra�makta, duygusal boyutu yo�un olan 
çal��ma ortam�nda bulunmaktad�r. 

Adayl�k sürecinde çal��ma ortam�na adap-
tasyon: E�itim çal��anlar�, adayl�k sürecinde 
okul ve çevreye uyum sa�lamada zorluklar 
ya�amaktad�r. Yeti�ti�i çevreden, ö�retmen-
lik görevi nedeniyle ayr�lan e�itim çal��an�, 
hem yeni bireyler hem de yeni kültürler ve 
kültürel de�erlerle kar��la�maktad�r. Özellik-
le �ehir kültürüyle yeti�mi� e�itim çal��an�, 
köy ortam�na ve de tek ö�retmenli okullara 
gitti�inde, uyum süreci çal��ma ortamlar� 
aç�s�ndan olumsuz olacakt�r. Kalk�nmada 
öncelikli illerin köy okullar�nda çal��an bin-
lerce ö�retmenin kalabilece�i sa�l�kl�, kul-
lan�labilir lojmanlar�n olmamas�, var olan 
lojmanlar�n kullan�lamamas�, ö�retmenlerin 
köylerde kalmas�n� zorla�t�rmaktad�r. Kalan 
ö�retmenler ise sa�l�ks�z ko�ullarda bar�nak 
tipi y�k�lmaya yüz tutmu� eski yap� lojman-
larda ya�amaktad�rlar. Kalk�nmada öncelikli 
illerin köylerinde, mezralar�nda bulunan 
okullara düzenli ula��m imkân�n�n da olma-
mas�, binlerce ö�retmeni sa�l�ks�z ko�ullar-
da çal��maya mahkûm etmektedir. 

E�itim çal��anlar�nda özgüven sorunu: E�i-
tim çal��anlar�, mesleki aç�dan yeterli olma-
l�d�r. Bu olmay�nca, mesle�ini icra ederken, 
kendine güveni olmayacakt�r. Ö�retmenlik, 
dinamik bir meslektir. Yetersizlikleri kolay 
fark edilir. Bu nedenle ö�retmen kendini 
sürekli yenilemelidir. Ayr�ca ö�retmenin 
kendine güveni de fazla olmal�d�r. 

Mesle�e adanm��l�k: Ö�retmenlik, ideal bir 
meslektir ve sadece kazanç kap�s� olarak gö-
rülmemelidir. E�itim çal��anlar�nda bireysel 
ve toplumsal hedeflere adanm��l�k eksikli�i 

varsa, bu, çal��ma hayatlar�nda kendilerini 
olumsuz etkileyecektir. Mesle�e adanm��l�k, 
meslek öncesi yeti�tirme süreciyle ili�kilidir. 
Bugün E�itim fakültelerinde bu duygu veri-
lemiyor. Bunun ba�ka bir nedeni ise, mesle-
�e ö�retmen yeti�tiren fakültelerin yan�s�ra 
ba�ka kaynaklardan da al�n�yor olmas�d�r. 

Okullar�n farkl� semt ve kültür ortamlar�nda 
bulunmas�: Okullar�n bulunduklar� semte 
göre ba�ar�l� ve ba�ar�s�z olarak s�n�fland�r�-
larak ay�r�m yap�lmas�, bu anlay��a göre ö�-
retmen ve ö�renci yerle�tirilmesi, ö�retmen-
leri olumsuz etkilemektedir. Ö�retmenler, 
herkesin ilgi duydu�u ve ba�ar�l� addetti�i 
okullarda çal��ma arzusu ta��makta ve bu 
tür okullara tayin isteyip gitme çabas� gös-
termektedir. Bu da, e�itim çal��anlar�n�n iki 
y�lda bir tayin istemesine neden olmaktad�r. 
Özellikle büyük�ehirlerde ula��m s�k�nt�s� ya-
�ayan ö�retmen, evine yak�n kurumlara git-
me çabas� içine girmektedir. Bu durum da, 
çal��ma �artlar�n� olumsuz etkilemektedir. 

Denetim sisteminin rehberlik a��rl�kl� olma-
mas�: E�itim çal��anlar aç�s�ndan tefti� siste-
minin rehberlik odakl� yap�lmamas�, olum-
suzluklar�n ba��nda gelmektedir. Denetimin 
aç�k arar nitelikte yap�lmas� ve soru�turma-
lar� yapan ile rehberlik ve denetimi yapan 
ki�ilerin ayn� olmas�, e�itim çal��anlar�n� sü-
rekli tedirgin etmektedir. Denetim sistemi-
nin yap�lanmas� ve anlay���, e�itim çal��an�n� 
geli�tirecek niteli�e kavu�turulmal�d�r. 

Ö�retmen ödüllendirme sistemi: Ödüllen-
dirme kriterlerinin belli olmay���, sistemde-
ki eksiklikler ve belirsizlikler, ö�retmenlerin 
motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve ba-
�ar�y� dü�ürmektedir. Hatta ödüllerin sadece 
yöneticilere yak�n olanlara verilmesi, e�itim 
çal��anlar�n� huzursuz etmektedir. 

Kariyer sistemi: Ba�ö�retmenlik, uzman 
ö�retmenlik uygulamas�n�n meslekteki ba-
�ar�ya de�il de, sadece s�nav yapm�� olmak 
için s�nav yap�lmas� ve ö�retmenlerin alanla-
r�ndan soru sorulmamas�, de�erlendirmede 
objektif kriterlerin olmay���, belirleme süre-
cinde ya�anan baz� sorunlar, ö�retmenler-
de rahats�zl��a yol açmaktad�r. Bunlar ayn� 
zamanda ö�retmenler aras�nda ikilik olu�-
turmaktad�r. Ayn� i�i yapan ve ayn� s�n�flar� 
okutan ö�retmenler aras�ndaki fark�n sade-
ce unvan ve ücret olmas�, çal��ma �artlar�n� 
etkilemektedir. 

Hizmetiçi e�itimin yeterli olmamas�: Bütün 
mesleklerde hizmetiçi e�itim kaç�n�lmazd�r. 
Ö�retmenlikte buna daha fazla ihtiyaç var-
d�r. Ancak bugün Milli E�itim Bakanl���’nda 
uygulanan sistem, e�itim çal��anlar�n�n ihti-
yac�n� kar��lamamakta; müracaat edenlerin 
önemli bir k�sm�n�n ba�vurusu reddedilmek-
tedir. Özellikle verilen e�itimin meslekteki 
yeni geli�meleri aktar�c� nitelikte olmas� ge-
rekir. Bu olmad���nda, e�itim süreci tekrar-
dan ibaret olacakt�r. 

Halil Etyemez /  Genel  Sekreter haliletyemez@egitimbirsen.org.tr

E�itim Çal��anlar�n�n Çal��ma
�artlar�n� Etkileyen Faktörler
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gün-
do�du, YÖK dükal��� yüzünden 
�imdiye kadar üniversitelerde 

istenen örgütlenmenin gerçekle�medi-
�ini söyledi. 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du 
ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Ankara 1 No’lu �ubemizin üniversite 
çal��an� üyelerimize yönelik Gazi Üni-
versitesi Kültürevi’nde verdi�i yeme�e 
kat�ld�lar. 

Burada kat�l�mc�lara hitap eden Gün-
do�du, üniversite çal��anlar�n�n örgüt-
lenip, sendikal çal��malara daha fazla 
kat�lmalar� ça�r�s�nda bulunarak, “Bu 
ülkenin yol haritas�n�n çizilmesinde kat-
k�da bulunman�z� istiyoruz” dedi. 

�imdiye kadar Türkiye’de en çok hak-
s�zl��a u�rayan, özgürlükleri k�s�tlanan 
kesimin üniversite çal��anlar� oldu�unu 
ifade eden Gündo�du, �unlar� kaydet-
ti: 

“Bu gerçe�e ra�men, sendikal ör-
gütlenmenin en az oldu�u yerler 
üniversitelerimizdir. YÖK dükal��� yü-
zünden maalesef �imdiye kadar iste-

di�imiz örgütlenmeyi gerçekle�tire-
medik buralarda. Çünkü YÖK’ü kuran 
82 Anayasas�’n�n bürokratik oligar�iye 
f�rsat vermesiyle olu�an bask�, üniver-
sitelerimizde gerek akademik özgürlü-
�ün gerekse sendikala�man�n önüne 
bir set çekmi�tir. E�itim çal��anlar�n�n 
örgütlenme oran�na bakt���m�zda, Mil-
li E�itim’de sendikala�ma oran� yüzde 
55 iken, üniversitelerde bu oran yüzde 
20’leri bile bulmam��t�r. Öyleyse bunun 
tespitini iyi yap�p, ötekinin hukukunu 
da gözeten bir anlay��la yeni ba�lang�ç-
lar yapmal�y�z.” 

E�itimin Kök Sorunlar�n� 
Çözmeden Demokrat Bireyler 
Yeti�tiremeyiz 

Gündo�du, Türkiye’nin en önemli soru-
nunun e�itim oldu�unu vurgulayarak, 
“E�itim sistemindeki kök sorunlar� çöz-
meden bu ülkenin vatanda�lar�n� de-
mokrat olarak yeti�tirmenin mümkün 
olamayaca�� gerçe�ini unutmamal�; 
demokratikle�mede olumlu ad�mlar� 
atamadan da e�itim sistemini ideolo-

jilerden, 12 Eylüllerin, 28 �ubatlar�n 
dayatmalar�ndan kurtaramayaca��m�z 
bilinciyle hareket etmeliyiz” �eklinde 
konu�tu. 

Sadece ücret sendikac�l��� yapmad�kla-
r�n�, bununla birlikte insan�m�z�n dert-
lerini, sorunlar�n� dert edinerek hizmet 
sendikac�l���n� da önemsediklerini ve 
bunun gere�ini yapt�klar�n� dile getiren 

Gündo�du, “Üyelerimizin haklar�n� sa-
vunurken, eme�i ve özgürlü�ü de el-
bette önemsiyoruz. Bu sorumluluk bi-
linciyle sendikac�l�k yap�yoruz. Biz ta��n 
alt�na sadece elimizi de�il, bütün vü-
cudumuzu koyarak bu i�i yapmal�y�z” 
ifadelerini kulland�. 

“Pergelin sabit aya��n� kendi özümüze 
kilitleyip di�er aya��n� da bütün dünya-
ya açmaya mecburuz” diyen Gündo�-
du,  sözlerini �öyle sürdürdü: 

“Bunun için Gazze sorununu insanl�k 
sorunu olarak gördük, ki biz Kudüs �a-
iri Mehmet Akif �nan’�n sendikas�y�z. Bu 
soruna sessiz kalamazd�k, kalmad�k da. 
Alanlara ç�karak sesimizi en gür �ekilde 
ç�kard�k.” 

�n�ac� ve dönü�türücü bir sendikac�l�k 
yapmay� planlad�klar�n� belirten Gün-
do�du, “Bu ülkenin hedefi tam de-
mokratikle�me olmal�, e�itimde e�itlik 
olmal�, gençlerin hayat�, gelecek umut-
lar� tokatlanmamal�d�r. Biz sendika 
olarak, hem e�itimin kök sorunlar�n�n 
çözümü hem de demokratikle�me, 
siville�me ad�na mücadele ediyoruz” 
diye konu�tu. 

Bilimin Gücünü Sivil Toplumla 
Birle�tirmek �stiyoruz 

Ankara 1 No’lu �ube Ba�kan�m�z Mus-
tafa K�r, Türkiye’de sivil toplum bilin-
cinin geli�medi�ini söyleyerek, “Sivil 
toplum örgütlerine kat�l�m, geli�mi� 
ülkelere nazaran çok dü�üktür” dedi. 

Mazlumun yan�nda, zalimin kar��s�nda 
olan herkesin yerinin E�itim-Bir-Sen 

Üniversite Çal��an� ÜyelerimizÜniversite Çal��an� Üyelerimiz
Yemekte Bulu�tu
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oldu�unu kaydeden K�r, çal��anla-
r�n haklar�n� korumak ve geli�tirmek 
noktas�nda var güçleriyle çal��t�klar�n� 
bildirdi. Sahip oldu�umuz gücün ye-
terince fark�nda olmad���m�z� anlatan 
K�r, “Biz bilimin gücünü sivil toplumla 
birle�tirmek istiyoruz. Sendikalar hak 
arama ve haks�zl�klarla mücadele yerle-
ridir. Hepimiz ta��n alt�na elimizi sokar-
sak, hayallerimize in�allah kavu�uruz” 
�eklinde sözlerini tamamlad�. 

Masaya Oturabilmek �çin 
Say�sal Üstünlü�e Sahip Olmak 
Gerekiyor 

Toplant�da k�sa bir konu�ma yapan Ge-
nel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer ise, 
çal��anlar�n haklar�n�n savunuldu�u 
toplu görü�me masas�na oturabilmek 
için say�sal üstünlü�ün olmas� gerek-

ti�ini ifade ederek, “Sizin kaliteli i�ler 
yapm�� olman�z, Resmi Gazete aç�s�n-
dan bir anlam ifade etmiyor” görü�ü-
nü dile getirdi. 

Özer, bütün üyelerimizin Grup Fer-
di Kaza Sigortas�’na sahip oldu�unu, 
bundan sonra üye olacak olanlar�n da 
bu hakk� elde edece�ini sözlerine ek-
ledi. 

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Ge-
nel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, 
Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol 
Battal, Genel Bas�n Yay�n Sekreteri-
miz H�d�r Y�ld�r�m, Genel Mevzuat ve 
Toplu Görü�me Sekreterimiz Ramazan 
Çak�rc�’n�n da kat�ld��� toplant�da, ka-
t�l�mc�lar söz alarak görü�lerini ifade 
ettiler. 

Memur-Sen ve E�itim-Bir-Sen Ge-
nel Ba�kan� Ahmet Gündo�du, 
ça�da� dünyan�n geli�mi�lik 

göstergesinin siville�me ile ölçüldü�ünü 
söyledi. 

Adana’da, üyelerimize yönelik yapt�rd���-
m�z Ferdi Kaza Sigortas� ve kasko anla�ma-
s�yla ilgili bir bas�n toplant�s� düzenleyen 
Gündo�du, Memur-Sen ile SBN Sigorta 
aras�nda imzalanan sigorta hizmetleri an-
la�mas�yla üyelerimizi risklere kar�� koru-
duklar�n� kaydetti. Gündo�du, üyelerimizi 
kazalardan kaynaklanacak kay�plara kar�� 
ferdi kaza sigortas�yla teminat alt�na al-
d�klar�n�, çe�itli sigorta bran�lar�ndaki po-
liçeleri dü�ük ücretle edinmelerine imkân 
sa�lad�klar�n� bildirdi. 

Darbecilerin Çark�na Su Ta��mak 
Sendikac�l��a Yak��maz 

Adana’dan Osmaniye’ye geçen Gündo�-
du, �ubemizin Ahmet �ekip Ersoy Kültür 
Merkezi’nde düzenledi�i “Sivil Toplum, 
Sivil Anayasa ve Memur-Sen” konulu bir 
konferans verdi. �ki tür sendikac�l�k oldu-
�unu belirten Gündo�du, “Biri darbese-
ver sendikac�l�k, di�eri darbesavar sendi-
kac�l�kt�r. Darbecilerin çark�na su ta��mak 
sendikac�l��a yak��maz, bu bize yak��maz. 
Memur-Sen, ‘Ortak Ak�l Hareketi’ni bu-
nun için kurup öncülük etti. Sendikac�l�k 
anlay���m�z�n olmazsa olmazlar�ndan biri 
de, in�ac� ve dönü�türücü sendikac�l�kt�r” 
�eklinde konu�tu. 

Ça�da� dünyan�n geli�mi�lik göstergesi-
nin siville�meyle ölçüldü�ünü dile getiren 
Gündo�du, “Sivil toplumu, sivilceli de�il 
de, sivilse; siyaseti birey ad�na yapanlar-
dan olu�an sivil siyaset varsa; medyas� 
hortumcu de�il, sivilse, o ça�da� dünya 
içinde geli�mi�lik olarak kabul edilir” de-
�erlendirmesinde bulundu. 

Demokratikle�me serüveni içinde çocuk-
lar�na ve torunlar�na övünerek anlatabile-
cekleri bir tablonun olmad���na dikkat çe-
ken Gündo�du, “Birey olarak ta��n alt�na 
elimizi koymada yetersiz kal���m�z, top-
lum olarak da kay�td��� olmaya raz� olu-
�umuz ile hak ve özgürlüklerin verilmesi 
konusunu genelde siyasetçilerin uhdesi-
ne b�rak�p, siyasetçilerin de oy al�yorken, 

‘evet bu haklar�n�z� veriyoruz’ deyip dar-
becileri görünce de millete kaçacak yer 
aramas�yla ‘Oy, oy’ dedirtti�i günlerin ta-
rihin çöplü�ündeki yerini almas�n� önem-
siyoruz. Onun için de Memur-Sen’in sivil 
duru�unu ve sivil anayasa beklentimizi 
sizlerle payla�ma gere�i duyuyoruz” diye 
konu�tu. 

“Eme�in ve sayg�n�n olmad��� yerde de-
mokrasiden bahsedemezsiniz” diyen 
Gündo�du, “Al�nterine önem verilmeyen 
yerde özgürlükten bahsedemezsiniz. Ek-
mek ne kadar büyüyorsa, özgürlük de o 
kadar geni�leyecek demektir. Sendikam�z, 
ekme�in iktidarlar kar��s�nda korunmas� 
ve büyütülmesi, di�er taraftan hem öz-
gürlü�ü tokatlayan hem de ekme�i kü-
çülten darbecilere kar�� sayg�n ve milletin 
yan�nda bir duru� göstermektedir” ifade-
lerini kulland�. 

Konu�mas�n�n sonunda, geçti�imiz ay he-
likopter kazas�nda hayat�n� kaybeden BBP 
Genel Ba�kan� Muhsin Yaz�c�o�lu’ndan 
övgü ile söz eden Ahmet Gündo�du, “Ya-
z�c�o�lu 17 y�ll�k arkada��m ve dostumdu. 
Hayatta iken sendikam�z ile yak�ndan 
ilgilenmi� ve sorunlar�m�z�n çözümü ko-
nusunda, s�k�nt�lar�m�z� Meclis’e ta��mak 
için her zaman i�birli�i içinde oldu�umuz 
de�erli ve örnek bir siyasetçiydi” diyerek 
sözlerini tamamlad�.  
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Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyelerimizin, moral ve motivas-
yonu artt�rmak, yetkiyi almaya 

yönelik at�lacak ad�mlar konusunda 
isti�arelerde bulunmak amac�yla �ube 
yönetimlerimizle yapt��� toplant�lar 
serisi; Genel Sekreterimiz Halil Etye-
mez ve Genel Mali Sekreterimiz Ahmet 
Özer’in, Sinop, Kastamonu ve Çank�r�; 
Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol 
Battal’�n, Ayd�n ve Mu�la; Genel Bas�n 
Yay�n Sekreterimiz H�d�r Y�ld�r�m’�n, Van 
ve Hakkari; Genel E�itim ve Sosyal ��ler 
Sekreterimiz Esat Tekta�’�n, Batman ve 
Bitlis �ubelerimizin gerçekle�tirdikleri 
�l Divan toplant�lar�na i�tirak ederek, 
�ube Yönetim Kurulu üyelerimiz, �lçe 
ve Okul temsilcilerimizle biraraya gel-
meleriyle tamamland�.   

E�itim Çal��anlar�n�n 
Sorunlar�n� Çözecek Yeterlili�e 
Sahibiz

Sinop �ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n� 
Ayanc�k’ta yapt�. Burada konu�an Ge-
nel Sekreterimiz Halil Etyemez, e�itim 
çal��anlar�n�n çok say�da s�k�nt�s�n�n 
oldu�unu, E�itim-Bir-Sen’in yetkiyi ala-
rak Kurum �dari Kurulu’nda e�itim çal�-
�anlar�n� temsil etmesiyle bu s�k�nt�lar�n 
giderilece�ini söyleyerek, “E�itim-Bir-

Sen bu yeterlili�e sahiptir” 
dedi. 

Etyemez, bugüne kadarki 
yetkili sendikalar�n e�itim 
çal��anlar�n� temsil edeme-
diklerini, ya�anan temsil kri-
zinin E�itim-Bir-Sen’in yet-
kili olmas�yla sona erece�ini 
ifade etti. Etyemez, e�itim 
çal��anlar�n�n 2008’den ka-
lan tedavi yolluklar�n� ala-
mad���n�, bu sorunun der-
hal giderilmesi gerekti�inin 
alt�n� çizdi. 

Okullar�n memur ve hizmetli ihtiyac�-
n�n yeni memur al�m�yla kar��lanmas� 
gerekti�ini vurgulayan Etyemez, “Bu, 
ayn� zamanda i�sizli�i de azaltacakt�r” 
ifadesini kulland�. 

Çabam�z, Temsil Krizini Sona 
Erdirmektir 

Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, 
e�itim çal��anlar�n�n kavga yerine hiz-
met sendikac�l���n� beklediklerini dile 
getirerek, �unlar� kaydetti: 

“Bugüne kadar çözüme kavu�turu-
lamayan sorunlar aras�nda insanca 
ya�anabilir bir ücretin al�namay���, ö�-

retmenlerin ek derslerle 
ilgili s�k�nt�lar�n�n bir türlü 
giderilemeyi�i, ek ders üc-
retlerindeki komik rakam-
lar, sözle�meli ö�retmenlik 
uygulamas�nda ciddi hiçbir 
ad�m�n at�lmam�� olmas�, 
hizmetli ve memurlar�n 
sorunlar�na ve taleplerine 
yönelik hiçbir geli�menin 
sa�lanamamas�, �ef kad-
rosundaki memurlar�n 
yeni ma�duriyetleri, idari 
personelin y�llard�r çözüle-

meyen ek ders sorunu, e�itim alan�nda 
yetki krizinin ya�and���n�n apaç�k gös-
tergesidir. Krizin a��lmas� için E�itim-
Bir-Sen yetkili sendika olmal�d�r. Bizim  
çabam�z da bu yöndedir.” 

�ube Ba�kan�m�z Mustafa Aslan ise, �l 
ve �lçe yöneticilerinin kat�ld��� toplant�-
n�n moral ve motivasyon aç�s�ndan çok 
verimli geçti�ini belirtti. 

Sorumlulu�umuzun Gere�ini 
Yerine Getirmeliyiz 

Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol 
Battal, Ayd�n ve Mu�la �ubelerimizin 
�l Divan toplant�lar�na i�tirak etti. Bat-
tal, demokratik ülkelerin kendileri için 
sigorta görevini yükledikleri kurumlar�n 
sivil toplum örgütleri oldu�unu, sivil 
toplum örgütlerinin toplumun ayna-
s� görevini yapt�klar�n� söyledi. Kamu 
çal��anlar�na yönelik örgütler aras�nda 
yanl��a tepkinin en etkinini E�itim-Bir-
Sen verdi�ini vurgulayan Battal, “Hiç 
kimse ya da kurum E�itim-Bir-Sen’in 
tepkisini çekmeyi göze alamaz. Bu du-
rum E�itim çal��anlar�nca da çok iyi bi-
lindi�i için, arkada�lar�m�z taraf�ndan 
E�itim-Bir-Sen’li olmak bir ayr�cal�k 
olarak de�erlendirilmektedir” �eklinde 
konu�tu. 

Yönetim
Kurulumuz 

Turunu
Tamamlad�Türkiye
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“Temel insan haklar�na sayg�l� olan ve 
bu sayg�n�n hâkim k�l�nmas�n�n müca-
delesini veren herkes bizim taraf�m�z-
dad�r” diyen Battal, “Kim olursa olsun, 
temel insan haklar�na tecavüz eden 
herkes de kar��m�zdad�r. Bunlar�n din-
lerine, dillerine, renklerine, ideolojileri-
ne, cinsiyetlerine asla bakmay�z” görü-
�ünü dile getirdi. 

Battal, Nisan ay�n�n önemine de i�aret 
ederek, “E�itim-Bir-Sen ad�na bir so-
rumluluk üstlenmi�sek, bu sorumlulu-
�un gere�ini yerine getirmek hepimi-
zin borcudur” dedi. 

E�itim, Önceliklerimizin 
Ba��nda Yer Almal�d�r 

Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�-
d�r Y�ld�r�m, Van �ubemizin �sti�a-
re Toplant�s�’na kat�ld�ktan sonra 
Hakkari’ye geçerek, �ubemizin �l Di-
van Toplant�s�’na i�tirak etti. Burada 
bir konu�ma yapan Y�ld�r�m, e�itimin 
öncelikli konular�n ba��nda yer almas� 
gerekti�ini vurgulayarak, “E�itimin ve 
e�itim çal��anlar�n�n sorunlar� acilen 
çözülerek, e�itim çal��anlar�n�n so-
runsuz bir �ekilde görevlerine gitme-
leri sa�lanmal�d�r. E�itim sisteminin 
ve dolay�s�yla ö�retmenlik mesle�inin 
sorunlar�n�n çözümü için, ö�retmenle-
rin istihdamlar� konusunda sa�l�kl� bir 
planlama yap�lmal�, gelecekte hangi 
niteliklerde ve say�da ö�retmene ihti-
yaç duyulaca�� ve bunlar�n nas�l kar��-

lanaca�� önceden 
belirlenmelidir” 
diye konu�tu. 

Onbinlere ihtiyaç 
duyulacak �e-
kilde ö�retmen 
aç��� sorunu ya-
�an�rken, bunun 
sözle�meli, vekil, 
ücretli ö�retmen 
al�m�yla kapat�l-
maya çal���lma-
s�n�n yanl�� ol-
du�unu bildiren 
Y�ld�r�m,  vekil ve ücretli ö�retmenlik 
uygulamas�na derhal son verilerek, 
mevcut sözle�melilerin de kadroya 
geçirilmesi gerekti�ini dile getirdi. Y�l-
d�r�m, kalk�nmada öncelikli yörelerde 
ö�retmen ihtiyac�n�n kar��lanamamas� 
nedeniyle ö�retmenlerin bu yörelere 
zorunlu olarak gönderildi�ine dikkat 
çekerek, buna ra�men aç���n kapat�-
lamad���n� ifade etti. 

Daha Güzel Hizmetler 
Verebilmemiz �çin Daha Güçlü 
Olmal�y�z 

Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sekre-
terimiz Esat Tekta�, Batman ve Bitlis 
�ubelerimizin �l Divan toplant�lar�na 
kat�ld�. Batman �ubemizin �l Divan 
Toplant�s�’nda konu�an Tekta�, E�itim-
Bir-Sen’in eme�e sayg�dan, e�itime 

verdi�i önem-
den, insan� ve 
d e � e r l e r i m i z i 
önde tutmas�n-
dan dolay� e�i-
tim çal��anlar�n�n 
ve Türkiye’nin 
umudu bir sivil 
toplum kurulu�u 
durumuna gel-
di�ini belirterek, 
“Bu umudu hiz-
mete dönü�tür-
mek için �imdiye 
kadar yapt���m�z 
çal��malar� daha 

geni� alanlara ta��may� bir görev say-
maktay�z. E�itim çal��anlar�na daha 
güzel hizmetler verebilmemiz için 
daha güçlü, daha üretken, daha nite-
likli olmak durumunday�z” dedi. 

�ube Ba�kan�m�z �afi Özperk ise, 
güçlerini de�erler sendikac�l���ndan 
ald�klar�n� dile getirerek, “Bu gücü-
müzü çok önemli bir kadroyla daha 
da ço�altmaya kararl�y�z. 15 May�s’ta 
Batman’da yetkiyi almak için mücade-
le ediyoruz” ifadelerini kulland�. 

Esat Tekta�, daha sonra Bitlis’e geçti. 
Burada yap�lan �l Divan Toplant�s�’nda 
kat�l�mc�lara hitap eden Tekta�, gös-
terdikleri ba�ar�n�n arkas�nda, amaçla-
r�n�n ve niyetlerinin do�ru olmas�n�n, 
ilke ve de�erlerinin kendilerine yükle-
di�i sorumluluk ve sendikan�n iskeleti 
konumunda olan �ube, �lçe ve Okul 
temsilciliklerinin bilinçli, inançl�, güve-
nilir, çal��kan kadrolardan olu�mas�n�n, 
üyelerimizin sendikam�za olan güven 
ve verdi�i önemin yatt���n� söyledi. 

�ube Ba�kan�m�z Rasim Ta�can, h�zl� 
bir çal��ma ve her y�l artan üye say�s�yla 
emin ad�mlarla büyüdüklerini anlata-
rak, “�nan�yoruz ki, Türkiye genelinde 
olsun, Bitlis ilinde olsun, e�itim çal�-
�anlar�n�n sorunlar�n� çözebilecek tek 
sendika E�itim-Bir-Sen’dir. Bitlis e�i-
tim çal��anlar� bu gerçe�i görmü�tür. 
Bundan dolay� her geçen gün sendi-
kam�za teveccüh artmaktad�r” �eklin-
de konu�tu. 
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Memur-Sen ve E�itim-Bir-Sen 
Genel Ba�kan� Ahmet Gün-
do�du, Konya Mevlana Kültür 

Merkezi’nde gerçekle�tirilen Grup Ferdi 
Kaza Sigortas� tan�t�m� ve �ubemiz ��ye-
ri Temsilcileri Motivasyon Toplant�s�’na 
kat�ld�. 

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, �l ve 
�lçe yönetimleri ile kurum temsilcilerinin 
kat�ld��� toplant�da konu�an Memur-
Sen ve E�itim-Bir-Sen Genel Ba�kan� 
Ahmet Gündo�du, SBN Sigorta ile yap-
t�klar� anla�ma hakk�nda bilgi verdi. 

Millet Ad�na Mücadele Ediyoruz 

Memur-Sen’in üyelerini risklere kar�� 
teminat alt�na ald���n� bildiren Gün-
do�du, bu anlay��lar�n� Türkiye ve 
insanl�k için de hayata geçirdiklerini 
bildirdi. Ülke ve insanl���n sorunlar�na 
kar�� duyarl� ve hassas bir tav�r sergile-
diklerini dile getiren Gündo�du, Ortak 
Ak�l Hareketi mitingleriyle demokrasiye 
sahip ç�kt�klar�n� hat�rlatt�. Gündo�du, 
insan merkezli sendikac�l�k yapt�klar�n� 
vurgulayarak, “Medeniyetimizin de-
�erlerini önemseyerek at�lan bu temel, 
mücadeleye, kararl�l��a, milletin de�er-
lerine sahip ç�kmak için büyük bir ça-
baya dönü�mü�tür. Siyaset yapanlara 
kar�� milletin de�erlerini yüceltmek için 
sendikalar millet ad�na mücadele et-
mektedir” dedi. 

Toplant�da gündemdeki konulara da 
de�inen Gündo�du, hükümetin 1 Ma-

y�s ��çi Bayram�’n� tatil ilan etmesinin 
do�ru bir karar oldu�unu ifade ederek, 
“Bu karar� sonuna kadar destekliyo-
ruz. Ancak bugün de, sadece ‘1 May�s 
Taksim’de mi ba�ka yerde mi yap�lacak’ 
tart��malar� yerine istihdam�n art�r�lma-
s�n� ve mevcut çal��anlar�n haklar�n�n 
iyile�tirilmesini konu�mal�y�z. Hükümet 
son zamanlarda ekonomik paketler 
aç�klad� ama hiçbirinde memur ve ça-
l��an� ilgilendiren bir iyile�tirme yok-
tu. Biz Memur-Sen olarak 1 May�s’ta 
bütün çal��anlara birer maa� ikramiye 
verilmesini öneriyoruz. Bu sayede hem 
memurlar hem de esnaf biraz nefes 
alabilecek” �eklinde konu�tu. 

Türkiye’de demokrasinin tam manas�y-
la uygulanmas�ndan ve herkesin özgür-
lüklerini sonuna kadar ya�amas�ndan 
yana olduklar�n� belirten Gündo�du, 
“Art�k 12 Eylüller, 28 �ubatlar geride 
kald�. Herkes bunu çok iyi bilmelidir” 
diye konu�tu. 

Aç�l�mlar Sözde Kalmas�n 

Konu�mas�nda CHP Genel Ba�kan� De-
niz Baykal’� da ele�tiren Gündo�du, 
“�u an baz�lar� ya Ergenekon’un için-
dedir ya da onun avukatl���n� yap�yor. 
Ana Muhalefet Partisi lideri Baykal, 
bir zamanlar 367 diretmesini Anaya-
sa Mahkemesi’ne ta��d�. Daha sonra 
Meclis’teki 411 milletvekilinin özgür 
iradesini hiçe sayarak, k�zlar�m�z�n din-
lerini ya�ayabilme özgürlü�ünü sa�la-
yacak ba�örtüsü düzenlemesini, yine 

sipari� üzerine Anayasa Mahkemesi’ne 
ta��d� ve iptal ettirdi. Ama ne olduy-
sa oldu, yerel seçimler öncesi CHP bir 
çar�af aç�l�m� içine girdi ve çar�afl�, 
ba�örtülü bayanlara rozet takt�. Daha 
sonra Kur’an Kursu aç�l�m� yapt�. �n-
�allah bunlar CHP’nin yeni istismarlar� 
de�ildir. Çünkü e�er öyleyse, bu on-
lar�n son istismarlar� olur. CHP, yapt�-
�� bu aç�l�mda samimiyse, Meclis’e bir 
önerge versin ve ba�örtüsü yasa��n�n 
biran önce kald�r�lmas�n� sa�las�n, biz 
de kendilerini ayakta alk��layal�m” de-
�erlendirmesinde bulundu. 

Gündo�du, Türkiye’de kuvvetler ayr�l�-
��n�n uygulanmad���n� ve yarg�n�n ya-
sama ve yürütmenin önüne set çekti�i-
ni de kaydederek, �öyle konu�tu: 

“Türkiye’de demokrasinin önündeki 
en büyük engel yarg�d�r. Bunda da, bu 
insanlar� o makamlara atayanlar�n ku-
suru vard�r. Ülkemizde kuvvetler ayr�l��� 
ilkesinin tersine yasaman�n alan� yarg� 
taraf�ndan makas de�i�ikli�ine u�rat�-
l�yorsa, bu, Anayasa’n�n çi�nenmesidir. 
E�er Anayasa bizzat buna izin veriyor-
sa, biz millet olarak buna müsaade et-
memeliyiz.” 

Sesimiz, Yetkiyle Daha da 
Gürle�ecek 

�ube Ba�kan�m�z Latif Selvi ise, 
Konya’da sendikac�l���n nas�l yap�ld���-
n� herkese gösterdiklerini ifade etti. �lde 
ve Türkiye genelinde ç�� gibi büyüyen 
sendikam�z�n art�k salonlara s��ma-
d���n� dile getiren Selvi, May�s ay�nda 
yap�lacak tespitte yetkili sendikan�n 
E�itim-Bir-Sen ve yetkili konfederas-
yonun Memur-Sen olaca��n�n alt�n� 
çizdi. Selvi, yetkili olmadan söz sahibi 
oldu�umuzu, sözümüzün dinlendi�ini, 
yetkiyi almam�z durumunda sesimizin 
daha gür ç�kaca��n� belirterek, herkes-
ten gücünün üzerinde gayret göster-
mesini beklediklerini söyledi. 

Tan�t�m� ve ��yeri Temsilcileri Motivasyon Toplant�s�

Konya’da Yap�ld�  

Grup Ferdi Kaza Sigortas� 
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Erol Battal /  Genel  Teşkilatlanma Sekreteri erolbattal@egitimbirsen.org.tr

Ba�rollerini Jose Garcia ve Nata-
lia Verbeke’nin payla�t��� Miguel 
Courtois’in 2006 yap�m� “Örgüt-

GAL“ filmini izlemediyseniz, izlemenizi 
öneririm. Filme internetteki video pay-
la��m sitelerinden kolayl�kla ula�abilirsi-
niz. 

Filmde 1980’lerin �spanyas� anlat�l�r. 
Ülke; kanl� bombalama olaylar�, adam 
öldürmelerle tam bir kaos içerisindedir. 
Olaylar�n faili olarak terör örgütü ETA 
gösterilmektedir. Terör örgütü ETA ile 
mücadele etmek için(!) kurulan anti-
terörist örgüt GAL, ETA’ya �iddetli bi-
çimde misillemelerde bulunur. Bunlara 
ra�men ayr�l�kç� örgüt ETA’n�n korkusu 
bütün halka en derin �ekilde ya�at�l�r. 
Günlük bir gazetenin iki muhabiri Ma-
nuel Mallo (Jose Garcia) ve Marta Cas-
tillo (Natalia Verbeke), GAL ve �spanyol 
hükümeti aras�nda büyük bir ba� ol-
du�unu kan�tlayan önemli bir kaynakla 
ileti�ime geçerler. Ancak derin g�rtlak 
denilebilecek kaynak ortadan kald�r�l�r. 
E�er bu gazeteciler hayatlar�n� riske at�p 
hikayenin do�rulu�unu kan�tlarlarsa, 
bu haber y�l�n siyasi skandal� olacakt�r. 
Ancak i�ten at�l�rlar. 

Film asl�nda birçok ülkede var olan 
antiterör yap�lanmalar�n �spanya bo-
yutunu anlat�yor. Yani �talya’daki 
Gladyo’yu ortaya ç�karan “Temiz Eller 
Operasyonu”nu okudu�unuzda da, Er-
genekon �ddianamesi’ne bakt���n�zda 
da, GAL’den farkl� bir sonuca varamaz-
s�n�z. �n�allah Ergenekon yarg�lamas�n�n 
sonu �spanya’daki GAL yarg�lamalar�n�n 
sonu gibi de�il, �talya’daki “Temiz Eller 
Operasyonu” gibi olur. 

Bu ili�kiler, asl�nda karma��k gibi gö-
rünse de çok basit: Var olan veya var 
gibile�tirilen ya da olu�turulan 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��� inanc�yla; hukuk d��� 
mücadelelerle, terörün daha kolay biti-
rilece�ini dü�ünmeleridir. Ancak zaman 
içerisinde herhangi bir hukuki dayana�� 
ve sorumlulu�u olmayan ve varl���n�n 

tamam�n� karanl��a borçlu olan bu tür 
örgütler, as�l terör örgütünden daha 
ac�mas�z hale gelerek, insanlar�n can 
ve mal emniyetlerini ortadan kald�ran, 
ülkeyi kaosa sürükleyen, kendilerinden 
hiçbir surette hesap sorulamayan bir 
canavara dönü�ürler. Bu örgütlerin ya-
p�lar�ndaki hukuksuzluk nedeniyle; yap-
t�klar�n�n, ettiklerinin bir sorumlulu�u 
ve denetimi olmad���ndan, bu örgütler-
den kurtulu�, bu yap�lara dayanak ya-
p�lan terör örgütlerinden kurtulmaktan 
çok daha zor hale gelir. Çünkü o art�k 
kontrol edilemez, hiçbir yasal sorumlu-
luk ta��mayan devletin imkanlar�n� en 
sonuna kadar kay�ts�z olarak kullanabi-
len devasa bir ekonomik ve fiziki güçtür. 
Bu olu�umlar�n aktörleri de toplumun 
en sayg�n adamlar�d�r. ‘En sayg�nl�k’, 
asl�nda bir simülasyon çal��mas�d�r. Bu 
çerçevede örgütün intihalcileri, en çal��-
kan, en üretken bilim adam�; “manipü-
lasyon birimleri”, en yararl�, en güçlü, 
en etkin sivil toplum örgütü; hukuk ka-
tilleri, onursal hukuk duayeni; pornocu 
ahlaks�zlar�, sanat y�ld�z�; “erke dönen-
celeri”, yüzy�l�n bulu�u; insanlar� asit 
kuyular�nda eriten katilleri, vatansever 
kahraman; kendi yazd�klar�n� bile dö-
nüp okumayan demagoglar�, fikir ada-
m�; doland�r�c� sahtekarlar�, uluslararas� 
bankac�; �antajc�lar�, dürüst gazeteci; 
�arlatanlar�, sayg�n siyasetçi; bele�çileri, 
gurme; sat�lm��lar�, mon�er diplomat; 
sat�lm��l�klar�, diplomasi; pornografik 
sap�kl�klar�, sanat; h�rs�zl�klar�, ticaret; 
yalanlar�, fikir; yalanc�lar�, bilim insan�; 
kepazelikleri, özel hayat; reklamlar�, 
belgesel. Hülasa siyahlar� beyazd�r.

Ergenekon organizasyonunun, yukar�-
da da ifade edildi�i gibi, cüceler deve 
dönü�türülerek takdim edilen mahiyeti-
nin ve aktörlerinin büyüklü�ü; davan�n 
sonuçland�r�labilmesi noktas�nda in-
sanlar�, “Bu i�in sonunu getiremezler” 
endi�esine sevketmektedir. Çünkü “bir 
imalat malzemesi” devletin küçücük 
bürokratlar�, “Devlet benim ve devlet 
benden sorulur” büyüklü�ünde toplu-
ma enjekte edilmi� ve enjekte edilmeye 
de devam edilmektedir. 

Bu “imalatla” tiranla�t�r�lan çelikten 
yap�n�n küçük bir üfürükle, sabundan 
köpük oldu�unu bugün görüyoruz. 

Topluma kahraman diye sunulanlar�n, 
asl�nda birer eroin kaçakç�s� katil; fikir 
adamlar�n�n, demagog; gazetecileri-
nin, �antajc�; profesörlerinin, intihalci; 
cerrahlar�n�n, organ kaçakç�s�; milliyet-
çilerinin, bayrak tüccar�; ulusalc�lar�n�n, 
Amerikanc�; sivil toplum örgütlerinin, 
birer manipülasyon birimi oldu�unu ar-
t�k biliyoruz.

Buna ra�men her gözalt� sonras�; �lhan 
Abi hiç olur mu, Kemal A�abeyler bi-
lim adam�, Nurseli Ablalar artiz, Türkan 
Abla iyilik melaikesi, Sinan Bey tüccar, 
falanca abi general, filanca a�a sendi-
kac� gibi koruma kalkanlar� devreye gir-
mektedir. 

�ddianameler aç�kland���nda da, “Bel-
geler al�nd���nda tutanak tutulmad�” 
gibi k�yt�r�ktan usul hatalar� aramalar ya 
da bu adamlar ya�l�, bu adamlar hasta 
zavall�l�klar�na s���nmalar.

Hukuk d��� adamlar�n, hukuk önünde 
bir sayg�nl�klar� asla olamaz. Onlar�n 
sayg�nl�klar� ancak örgüt içi pozisyonla-
r�ndad�r. Koruma kalkanc�lar�n�n aklede-
medikleri ya da i�lerine gelmeyen nok-
ta buras�d�r. Beyler; örgüt içinde de�il, 
mahkeme önündesiniz, art�k uyan�n. 

Tam bu noktada bütün dostlara hara-
retle bir kitap önerece�im: “Kadere Kar�� 
Koy A.�.”  Alev Alatl�’n�n kitab�. 1995’te 
ç�kt�. Zannedersem son bask�s�n� 2007 
y�l�nda Everest Yay�nlar�’ndan yapt�. Ki-
tap, asl�nda 10 kuru� etmez insanlar�n 
nas�l “büyük adam” olarak imal edil-
diklerinin hikayesini anlat�r: Hayat�nda 
f�rça eline almam�� bir orta ya� kad�n�n, 
arkada�lar� taraf�ndan olu�turulan “bü-
yük adam yeti�tirme imalathanesi”nde 
eserleri en pahal�ya sat�lan bir büyük 
ressama dönü�türülmesinin hikayesidir.

Büyük, önemli, kudretli adam(!) ima-
lat� konusu; Alev Alatl�’n�n di�er ro-
manlar�nda da i�lenir. Özellikle Viva La 
Muerte’de, Naz�m Hikmet’e ili�kin açt�-
�� parantezde, bu yöntemi örnekleriyle 
anlat�r. Viva La Muerte’de, ayr�ca büyük 
adam imal edenlerin ve mamullerinin; 
bu imalattan haberdar olmay� “ay�p i�”, 
haberdar olanlar� da “kerih insan”lar 
olarak empoze etmeye çal��t�klar� an-
lat�l�r. Bu bir tedbirdir ve tedbirle de 
“büyük adam” imalat�ndaki engelleri 

Büyük Organizasyonun Küçük 
Manipülasyon Birimleri 
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ortadan kald�rman�n sigortas�, parato-
neri olu�turulur. 

��te bugün, toplumun zihnindeki Erge-
nekon soru�turmas�n�n sonuçlanabil-
mesi noktas�ndaki endi�enin kayna�� 
budur. Normal �artlarda Ergenekon 
aktörlerinin tamam�; bulunduklar� po-
zisyon, i�gal ettikleri mevki, hukuki du-
rumlar� itibar�yla bu toplumda çok da 
önem, güç atfedilemeyecek ki�iler. An-
cak adamlara öyle portreler çiziyorlar 
ki, kesinlikle hiçbir �art alt�nda doku-
nulmazl�klar� zedelenemez ve onlar hep 
“layüsel” kal�rlar. 

Bu soru�turma çerçevesinde “layüselle�-
tirdikleri” tiplere bakt���m�zda, tamam� 
hak ve yetkisini hukuki görevinden alan 
ki�iler. Hukuktan pozisyon yüklenmi�-
ler ve bu hukuki mevkilerini kullanarak, 
örgüt ad�na hukuksuz i�ler yapm��lar. 
Bu hukuksuzluklar�nda, vicdan�n hava 
paras� olarak da vatan demi�ler, bayrak 
demi�ler, Atatürk demi�ler, din demi�-
ler, laiklik demi�ler ve her birini ayr� ayr� 
paravan olarak kullan�p adam öldür-
mü�ler, bombalar atm��lar, gasp etmi�-
ler, darbe planlam��lar, bunun için pro-
vokasyonlar gerçekle�tirmi�ler. Bugün 
kanun kar��s�na ç�k�nca da,  “Bunlar 
büyük yazar, büyük asker, büyük dok-
tor, büyük yard�msever, büyük koda-
man, büyük, büyük, büyük… Bunlara 
hesap sorulmaz, sorulmamal�” deniyor. 
Çünkü bu insanlar “büyük adamlar” ve 
layüsel’ler. 

Büyüklükleri ve buna ba�l� dokunulmaz-
l�klar� da örgütteki pozisyonlar�ndan 
geliyor. Çünkü �u nokta aç�kça görülü-
yor ki, bu insanlar�n dokunulmazl�klar�, 
hukuki mevkilerinden ziyade, imalattaki 
pozisyonlar�ndan ileri gelmektedir. Me-
sela, eski Genelkurmay ba�kanlar�ndan 
�smail Hakk� Karaday�, emeklili�inde bile 
hesap sorulamaz adamken; Hilmi Öz-
kök, görevinin ba��ndayken bile, önüne 
gelenin a�z�na geleni söyleyebildi�i bir 
ki�i. Ayn� durum rektör ve YÖK ba�kan-
lar� için de geçerli: Yusuf Ziya Özcan, 
yasal yetkilerinde, hukuki icraatlar�nda 
bile ac�mas�zca h�rpalan�rken; Gürüz, 
darbecili�inde bile sorgulanamaz. 

Ama hay�r; “Bor’un pazar� bitti, Ni�-
de görüldü.” �unu art�k görebildik ki, 
polisler Gürüz’ün de ensesine basarak 
polis arac�na t�kabiliyorlar. Yani, bütün 
hukuksuz güçlerin asl�nda sabun kö-
pü�ü oldu�u ortaya ç�kmaya ba�lad�. 
Yeter ki, hukuksuzlu�a kar��, hukuku 
hakim k�lmaya çal��an hukuk erkinin 
iradesinde bir kayma olmas�n. 

Aç�kças� simülasyon art�k bitti.

Peki bu simülasyon nas�l olu�turuldu, 
unsurlar� nelerdir?

�unu aç�kl�kla kabul etmemiz gerekir ki, 

1950’li y�llardan beri, �u ya da bu isimle 
ve de�i�ik aktörlerle var olan Ergenekon 
adl� bu derin yap�, çok büyük bir organi-
zasyon. Asl�nda yukar�da bahsetti�imiz 
�spanya’daki GAL de, �talya’daki Gladyo 
da, di�er NATO ülkelerindeki çe�itli dö-
nemlerde temizlenen örgütler de ayn� 
büyüklükteydi.

Bu organizasyonlar�n üniversiteleri var, 
akademisyenleri var; gazeteleri, tele-
vizyonlar�, siteleri, bakanlar�, dergileri, 
milletvekilleri, yay�nevleri, tiyatrolar�, 
adli tabipleri, müzisyenleri, mahke-
meleri var; gazetecileri, holdingleri, 
komutanlar� var; dernekleri, birlikleri, 
vak�flar�, sendikalar�, odalar�, barolar�, 
“encümen-i dani�leri” var; otelleri, has-
taneleri, liseleri, partileri, ortaokullar� 
var; kar�� olup destek ald�klar� Ameri-
kalar�, dizileri, romanlar�, filmleri, ban-
kalar�, haraçlar�, belediye ba�kanlar�, 
katilleri, bilirki�ileri, h�rs�zlar�, polisleri, 
bürokratlar�, tinercileri, randevuevleri, 
masaj salonlar�, �antaj kasetleri, telefon 
dinlemeleri, müteahhitleri, petrolcüleri, 
terör örgütleri, �eyhleri, hocalar�, pa-
pazlar�, patrikhaneleri, dansç�lar�, top-
çular�, popçular�, distribütörlükleri var. 
Hülasa kullanabildikleri her �eyleri var. 

Görülüyor ki, ahtapot gibi her tara-
f� sarm��lar. Buralardan devasa güçler 
dev�irmi�ler. Korkular� silah gibi kulla-
n�p, kahramanl�klar� bozuk para gibi 
harcam��, engel gördüklerini katletmi�, 
de�irmenlerine su ta��yanlar�n bile ka-
n�n� içmi�ler. Hiçbir �eyden endi�e du-
yup, sak�nca görmemi�ler. Her �eyi not 
etmi�ler, izlerini kaybettirme ihtiyac� 
hissetmemi�ler. Çünkü ba�ar�ya ula�a-
caklar�na �eksiz �üphesiz iman etmi�ler. 
Güç ba�lar�n� döndürmü�; cumhurba�-
kanlar�n� belirlemi�ler, ba�bakanlar�n� 
konu�mu�lar, bakanlarda ihtilaflar� gi-
dermi�ler, bürokratlar� atam��lar, hapse 
t�kacaklar�n�n listesini haz�rlam��, bütün 
bir toplumu fi�lemi�, manipülatif birim-
ler (örgütler!) olu�turmu�lar. 

Ergenekon’un Manipülasyon Bi-
rimleri 

Ergenekon konusunda bizi as�l ilgilendi-
ren ve yaz�m�za ba�l�k olan k�sm� da bu-
ras�, yani manipülatif birimler konusu.

Yukar�da da ifade etti�imiz gibi, bu 
büyük organizasyonun silah olarak kul-
lanabildi�i her türlü arac� var. Bu var-
lar içerisinde bizim dikkat çekece�imiz 
nokta, bu örgütün olu�turmu� oldu�u 
ya da sonradan kullan�ma açt��� mani-
pülasyon birimleri.

Kamuoyunun yak�ndan bildi�i gibi, bu 
organizasyonun kulland���, 2006 y�l�n-
da Kamu-Sen Genel Merkezi’nde �ener 
Eruygur’un bas�n toplant�s�yla deklare 
edilen 41 tane sivil toplum örgütü nam-
l� manipülasyon birimi var. Bu birimlerin 

büyük bir k�sm�n�n ismi 2. �ddianame’de 
de geçmekte ve bir k�sm�na kar�� da 
malumunuz oldu�u üzere 12. dalgada 
bask�nlar düzenlenmi�, gözalt�lar ve tu-
tuklamalar gerçekle�tirilmi�tir. 

Bu birimlerin her biri, kendi alanlar�yla 
ilgili ihtiyaç duyulan manipülasyonlar� 
gerçekle�tiriyor, görev gere�i yapmalar� 
gereken faaliyetleri yerine getiriyorlar. 
Gerekti�inde, bu manipülasyon birim-
leri birlikte etkinlikler de ortaya koyu-
yorlard�. 

Bu çerçeveden en büyük etkinliklerini, 
Cumhuriyet Mitingleri ve �ehit cenaze 
törenleri olu�turmu�tur. Bu 41 mani-
pülasyon birimi, darbe ortam� olu�tura-
bilmek için de ayr�ca bir eylem takvimi 
aç�klam��lard� ve ilk eylem olarak da 
“Menemen’den Ankara’ya �rticaya Dur 
Yürüyü�ü”nü belirlemi�lerdi. 

Planlad�klar� eylem takvimini hayata ge-
çiremediler, “Menemen’den Ankara’ya 
yürüyemediler.” 

Bu takvimi uygulayamamalar�n�n en 
önemli etkenlerinden biri, Türkiye’nin 
her bir noktas�nda örgütlenmi� olan 
Memur-Sen’di. 

Bu nedenle de, bu organizasyonun ve 
kulland��� manipülatif birimlerin en 
önemli hedeflerinden biri, Memur-Sen 
ve E�itim-Bir-Sen’in gücünün bitirilmesi 
ve önlerindeki en büyük engelin orta-
dan kald�r�lmas�d�r. 

Bu çerçevede bir manipülasyon birimi 
olan bir sendika; her y�l 15 May�s sen-
dika say�lar�n�n belirlendi�i mutabakat 
dönemi öncesi, korsan bildirilerle, im-
zas�z, sahipsiz yaz�larla sendikam�zla il-
gili mesnetsiz ya da konunun mant���n� 
bir türlü kavrayamayan hezeyanlarda 
bulunmaktad�r. Yapt�klar� bu korsan 
hezeyan faaliyetleri, mahkemelere ta-
��nd���nda da, “Vallahi de, billahi de 
bizim bundan haberimiz yok” demek-
teler. 2007-2008 y�llar�nda bunlar 
bütün kurumlara korsan bir kitapç�k 
da��tm��lard�. Nisan 2009 ba��nda bu-
nun duru�mas� vard�, 26. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde. �nkar biçimleri görül-
dü�ünde, insan�n yüzü k�zar�yor.  Bir 
insan bu kadar �ahsiyete ve haysiyete 
muhtaç duruma dü�ebilir mi diye.  

E�itim-Bir-Sen olarak, bu manipülatif 
birimlerle i�imiz olmayacakt�r. Onlar� 
kendi mecralar�nda savc�larla ba� ba�a 
b�rak�p kendi i�imize bakaca��z. Bütün 
te�kilat birimlerimiz de ayn� dü�ünce 
içerisinde hareket edecektir. �unu bili-
yor ve görüyoruz; kervan yürüyor. Arka-
m�zdaki seslerin muhatab� biz de�iliz. 
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Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, e�itim-ö�retimin 
y�l�n�n ikinci yar�s�n�n ba�lama-

s�yla yo�un bir çal��ma program� içeri-
sine girdiler. 

‘Yetkili’ olman�n e�i�ine gelen sendika-
m�z�n yeni dönemde e�itim çal��anla-
r�n�n beklentilerinin kar��lanmas�na yö-
nelik yapaca�� çal��malar�n isti�aresini, 
�ubelerimizin gerçekle�tirdikleri �l Divan 
toplant�lar�na kat�larak sürdüren Genel 
Merkez Yönetim Kurul üyelerimiz, ayn� 
zamanda Genel Merkezin ta��d��� he-
yecan�n Türkiye’nin en ücra kö�elerin-
deki te�kilatlar�m�zda da ya�and���na 
�ahit oldular. 

Toplumsal Sorunlar�n 
Çözümü, E�itim Sorunlar�n�n 
Çözümünden Geçmektedir 

Artvin, Kars, Ardahan, I�d�r ve A�r� 
�ubelerimiz, �l Divan toplant�lar�n� Ge-
nel Sekreterimiz Halil Etyemez ve Ge-
nel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol 
Battal’�n kat�l�m�yla yapt�lar. Toplan-
t�larda konu�an Genel Sekreterimiz 
Halil Etyemez, sendika olarak insanl�-
��n sorunlar�n� dert edindiklerini, bu 
çerçevede evrensel düzeyde faaliyetler 

yapt�klar�n� söyledi. Toplumun tüm ke-
simlerinin sorunlar�yla ilgilendiklerini 
ifade eden Etyemez, toplumsal sorun-
lar�n çözümünün e�itim sorunlar�n�n 
çözümünden geçti�ini kaydetti. 

Etyemez, etkili bir sendikac�l�k yapma-
lar�n�n, e�itim çal��anlar�n�n E�itim-Bir-
Sen’e yönelik beklentilerini artt�rd���n� 
ifade ederek, “E�itim çal��anlar�, yetkili 
sendika bizmi�iz gibi sorunlar�n�n çö-
zümünü istiyorlar bizden. E�itim-Bir-
Sen’in, e�itimin ve e�itim çal��anlar�n�n 
sorunlar�n� çözece�ine dair bir kanaat 
olu�mu� durumdad�r. Biz de, e�itim 
çal��anlar�n�n sorunlar�n�n çözülmesi 
için yetki istiyoruz” dedi. 

Etyemez, bugüne kadar Kurum �dari 
Kurullar�’na kat�lan yetkili sendikalar�n 
sorunlara bir çözüm üretemediklerini 
sözlerine ekledi. 

E�itim-Bir-Sen’in En Büyük 
Sendika Olmas�na �htiyaç Vard�r 

Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol 
Battal ise, te�kilatlanma aç�s�ndan çok 
önemli bir dönemde olduklar�na i�aret 
ederek, “Ancak bu senenin önemini 
hepimiz biliyoruz. Küçücük bir farkla 
kaybedece�imiz yetkinin hesab�n� kim-
se veremez. E�er E�itim-Bir-Sen ad�na 

bir sorumluluk üstlenmi�sek, bu so-
rumlulu�un gere�ini yerine getirmek 
hepimizin borcudur. Bu borcun yerine 
getirilmesinde gösterilecek küçücük bir 
ihmalin vebali büyük olacakt�r. Bizler, 
E�itim-Bir-Sen’i bulundu�umuz yerde 
yetkili yapmak zorunday�z” �eklinde 
konu�tu. 

“E�itim camias�n�n E�itim-Bir-Sen’in 
en büyük sendika olmas�na ihtiyac� var-
d�r” diyen Battal, �u de�erlendirmeyi 
yapt�: “Yar�n�n �����n�n süreklili�i için 
bu olmazsa olmazd�r. E�itim-Bir-Sen’in 
potansiyeli, e�itim camias� içerisinde 
mevcut üyemizin iki kat�ndan fazla-
d�r. Bu potansiyele ula�mak, hepimizin 
gayretiyle mümkün olacakt�r.” 

Etkinli�imizi Yetkiye Ta��mak 
�stiyoruz 

Kayseri �ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n� 
Kadir Has Kongre ve Sergi Salonu’nda 
yapt�. �lçe temsilcilerimiz ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Yurt-Kur Temsilcimiz, 
Kad�nlar Komisyonu ve �ube Disiplin 
Kurulu üyelerimizin biraraya geldi-
�i toplant�ya Genel Mali Sekreterimiz 
Ahmet Özer de kat�ld�. Toplant�n�n 
aç�l���nda bir konu�ma yapan Ahmet 
Özer, yetkili olmad�klar� halde etkili bir 
sendika olduklar�n�n alt�n� çizerek, bu 

Te�kilatlar�m�zda
Heyecan Dorukta 
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etkiyi de yetkiye ta��yarak, e�itim hiz-
met kolunda çal��anlar�n sorunlar�na 
daha h�zl� çözüm üretmek istediklerini 
belirtti. Bugüne kadar e�itim hizmet 
kolundaki pek çok sorunu, Bakanl�kla 
görü�erek çözdüklerini anlatan Özer, 
bu etkiyi yetkiyle taçland�rmak istedik-
lerini ifade etti. 

Konu�malardan sonra gündeme geçil-
di. Toplant�da gündemle ilgili aç�klama 
yaparak, çal��malar� ve yapacaklar� pro-
jeler hakk�nda bilgi veren �lçe temsilci-
lerimiz, 15 May�s’a kadar E�itim-Bir-
Sen’i yetkili sendika yapmak için yo�un 
bir u�ra� vereceklerini vurgulad�lar. 

Toplu Sözle�me Hakk� Olmazsa 
Olmaz�m�zd�r 

Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�d�r 
Y�ld�r�m, Kütahya �ubemizin Ö�ret-
menevi Konferans Salonu’nda gerçek-
le�tirilen �l Divan Toplant�s�’na kat�ld�. 
Y�ld�r�m, �lçe temsilcilerimizin kat�l�m�y-

la yap�lan toplant�n�n bas�na aç�k bö-
lümünde gündemdeki konulara ili�kin 
aç�klamalarda bulundu. 

Türkiye’de baz� sorunlar�n çözülemeyi-
�inin temel nedeninin antidemokratik 
sürecin ürünü olan bugünkü Anayasa 
oldu�unu ifade eden Y�ld�r�m, demok-
ratik, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa’n�n 
mutlaka ç�kar�lmas� gerekti�ini kayde-
derek, “Sivil Anayasa’ya paralel olarak 
Kamu Görevlileri Sendikalar� Kanunu 
da, örgütlenmeyi kolayla�t�racak, toplu 
sözle�meli ve grevli demokratik bir yasa 
haline getirilmelidir. Toplu sözle�me 
hakk�, olmazsa olmaz�m�zd�r” diye ko-
nu�tu. 

Y�ld�r�m, vekil ve ücretli ö�retmenlik 
uygulamas�na son verilmesini, mevcut 
sözle�melilerin de derhal kadroya geçi-
rilmesini istedi. Y�ld�r�m, Bilecik �ube-
mizin Ö�retmenevi’nde yapt��� �l Divan 
Toplant�s�’na da i�tirak etti. 

Yönetici 
Atamadaki 
Kaos, Okullar�n 
yönetilmesinde 
S�k�nt�ya 
Sebebiyet 
Vermektedir 

Malatya �ubemiz, �l 
Divan Toplant�s�’n� 
Ö�retmenevi’nde 
yapt�. Toplant�dan 
önce Genel Mev-
zuat ve Toplu Gö-

rü�me Sekreterimiz Ramazan Çak�rc�, 
bir bas�n aç�klamas� yaparak, e�itim 
çal��anlar�n�n sorunlar�na dikkat çekti. 

Ö�retmen aç���n�n ‘sözle�meli’ al�m�yla 
kapat�lmaya çal���lmas�n�n yanl�� oldu-
�unu belirten Çak�rc�, �unlar� söyledi: 
“Ba�ö�retmenlik ve uzman ö�retmen-
lik s�navlar�, Anayasa Mahkemesi’nin 
karar� do�rultusunda kanun ve yönet-
melik haz�rlanarak, ma�duriyetler gi-
derilecek �ekilde yap�lmal�d�r. Yönetici 
Atama Yönetmeli�i’nin sürekli yarg�dan 
dönmesi, okullar�m�z�n yönetilmesinde 
ciddi s�k�nt�lara sebebiyet vermektedir. 
Bu s�k�nt�lardan dolay� okullar�m�z yö-
netilemez duruma gelmekte, bu du-
rum ö�retmenlerimizin motivasyonunu 
olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple bi-
ran önce kariyer, liyakat ve s�nav esasl� 
bir yönetmelik haz�rlanarak, derhal uy-
gulamaya konulmal�d�r.” 

Çak�rc�, beceriksizlikleri sonucu �LK-
SAN’�n 10 milyonlarca liras�n� çarçur 
edenlerin, bu beceriksizliklerinin fatu-
ras�n� �LKSAN üyelerine ç�kard�klar�n� 
dile getirerek, bran� de�i�tiren ve ku-
rum de�i�ikli�i ile �LKSAN’a üyelikleri 
sona eren e�itim çal��anlar�n�n, 36 ay-
dan daha az aidat ödedikleri gerekçe-
siyle haklar�n�n gasp edildi�ini sözleri-
ne ekledi. 

Bas�n aç�klamas�ndan sonra toplant�ya 
geçildi. Toplant�n�n aç�� konu�mas�n� 
yapan �ube Ba�kan�m�z �ahin Kayadu-
man, çal��malar� ve hedefleri hakk�nda 
bilgi verdi. 
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Hıdır Yıldırım /  Genel Basın Yayın Sekreteri

De�erler
Dü�manl��� ve Sendika

hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr

Cami, namaz, ezan, ba�örtüsü, 
�slam, Hz. Muhammed sevgisi 
gibi anahtar kelime ve kavram-

lar� duyunca, bu kelime ve kavramlar�n 
remzi oldu�u dünyaya olan dü�man-
l�klar�ndan k�rm�z� görmü� bo�alar 
gibi burnundan ate�ler saçarak sal-
d�r�ya geçen bir dünya var. Bu dün-
yaya ait olanlar siyasetçisi, sanatç�s�, 
gazetecisi, sendikac�s�yla de�erlerin 
ne�v ü nema bulmas�na mani olmak 
için ellerindeki tüm imkânlar� seferber 
ederek, de�erler dü�manl���n� tam bir 
motivasyonla, her f�rsatta sürdürüyor-
lar. 

Bu dünyaya öncülük eden bir k�s�m 
medya organ�n�n yüz elli y�ld�r kurulu� 
gayesine uygun olarak milli ve manevi 
de�erlerine ba�l�, inanc�n�n gere�ini 
yerine getirmede azim ve gayret sahi-
bi kesimleri dü�man belledi�i ve her 
f�rsatta a�a��lad���, alay etti�i cümle-
nin malumudur. Bunlar�n sahipleri ve 
adlar� zamanla de�i�se de, mecralar� 
de�i�memektedir. De�erlerine ba�l� 
siyasetçiye, bürokrata, sanatkâra, ga-
zeteciye hayat hakk� tan�mayan, bun-
lar�n içerisinden küçücük bir hata ya-
pan� sansasyonel biçimde man�etlere 
ta��yarak as�l hedefine giden yolda bir 
imkân, yani de�erlere sald�r� f�rsat� ola-
rak de�erlendiren bir k�s�m medyan�n 
maksad� ve neye, kime hizmet etti�i 
milletimiz taraf�ndan bilinmektedir.

Ne yaz�k ki, de�erlere kar�� tutum ve 
çal��malar�yla kendini gösterme gay-
reti içerisinde olan sendikalar da var. 
Bu sendikalar�n kimi mensuplar� elle-
rinde görüntü kaydedici cihazlarla na-
maz k�lan ö�renci-ö�retmen, ba�ör-
tülü ö�renci-ö�retmen görüntüsü ve 
�slam dinini ça�r��t�racak her türlü et-
kinlik görüntüsü pe�indeler. Yine ayn� 
minval üzere bu ülkede yay�n yapan 

ve yay�nc�l�k ilkesini milletimizin de-
�erlerini tahrip etme biçiminde tespit 
etmi� medya organlar�yla i�birli�i ha-
linde milletimizin gözünün içine baka 
baka de�erlerimize sald�rmaya devam 
ediyorlar. 

Örgütlülü�ünü, de�erlerine dü�man 
bir nesil meydana getirmek için da-
yanak olarak kullanan sendikalar�n 
mensuplar� arac�l���yla elde etti�i gö-
rüntü ve haberleri bir k�s�m medyayla 
olan amaç birlikteli�i vas�tas�yla bolca 
gürültülü biçimde ülke gündemine 
ta��ma gayretleri içerisinde oldu�unu 
görüyoruz. Bu tür faaliyetlerden elde 
edilmek istenen sonuç; “Camiye, cu-
maya, namaza, ezana, ba�örtüsüne, 
�slam’a, Hz. Muhammed’e el uzatmak 
riskli bir i�tir, ba��n�za i� al�rs�n�z, uzak 
durunuz.” alg�s�n� yaymakt�r. 

28 �ubat sürecinde namaz k�lanla-
r�, ba�örtüsü takanlar�, e�i tesettürlü 
olanlar�, gümü� yüzük takanlar� kimin 
gammazlad��� herkesçe bilinmekte-
dir. Demokrasiden, özgürlükten dem 
vurarak özgürlük abidesi kesilenlerin, 
inanan insanlar�n inand��� gibi ya-
�ama hakk� söz konusu oldu�unda 
maskelerinin nas�l dü�tü�ünün ispat� 
binlerce örne�i bulunan gammazla-
malard�r. 

Meram� ifade için a�a��daki ba�l�klar 
ziyadesiyle yeterli:

1- Devlet lisesinde gizli mescit müdür 
e�li�inde toplu namaz (Radikal, 31 
May�s 2007).

2- ‘’Namaz odas�z okul yok gibi’’  
(Tempo24.com.tr, 7 Haziran 2007).

3- Damda Namaz. Adana’da Fatih 
Terim Lisesi ö�rencileri ders saatin-
de ibadet ediyor  (Milliyet, 3 Haziran 
2008).

4- Ö�rencilere cuma namaz� servisi 
(Cumhuriyet 29 Aral�k 2007).

5- Haydi çocuklar cuma namaz�na 
(Hurriyet.com.tr 31 May�s 2008).

6- Korku Filmi Gibi Din Dersi (Hurriyet.
com.tr, 19 Nisan 2008).

7- Hastanede ve lisede türbanl� gö-
rüntüler (Milliyet, 25 �ubat 2008).

8- ‘Türban bask�s�’ yüzünden köyüne 
döndü (Radikal, 1 Nisan 2008).

9- Türbanla ödül ald�lar (Milliyet, 1 Ni-
san 2008).

10. Zile’de zorunlu ‘Kutlu Do�um’ 
(Milliyet, 3 Nisan 2009).

Örnekler, yüzlerce örnek aras�ndan ilk 
ele gelenler. �slam dinini ça�r��t�ran 
her türlü sembolü öcü olarak göster-
meye dönük bir çaba ve bu çaban�n 
medya ve sendika aya��. H�ristiyanla-
r�n dini ritüellerinin ya�amas� alabildi-
�ine te�vik edilirken, Müslümanlar�n 
öz de�erleriyle kayna�mas�, peygam-
berleriyle bulu�mas� rahats�z ediyor 
anla��lan.  

E�itim-Bir-Sen’in sendikac�l���, de-
�erlerle kucakla�an, de�erlerden güç 
alan bir sendikac�l�kt�r. E�itim-Bir-Sen, 
inananlar�n inançlar�n� ya�amas�n�n 
önündeki engellerin kald�r�lmas� ba�-
ta olmak üzere herkese ya�am hakk� 
tan�nmas�n� isteyen, demokratik te-
neffüs alanlar�n�n alabildi�ine geni�-
letilmesini savunan bir sendikad�r. Bu 
manada de�erleri hedef alan, demok-
rasiyi sadece kendisi için nimetlenme 
olarak alg�layan, bu alg�s� do�rultu-
sunda gammazlamalarla yol almaya 
çal��an örgütlenmelerin tav�rlar�n�, 
ba�ta e�itim çal��anlar� olmak üzere 
aziz milletimizin iz’an�na havale edi-
yoruz.
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gün-
do�du, �stanbul, Bursa, Kocaeli 
ve Sakarya’da çe�itli etkinlikler-

de bulundu.  

Gündo�du, SBN Sigorta ile yap�lan 
anla�may� �stanbul ve Bursa’daki üye-
lerimize tan�tt�. Çal��malar� hakk�nda 
bilgi veren Gündo�du, gündeme ili�kin 
önemli de�erlendirmelerde de bulun-
du. 

Demokrasinin olmad��� zamanlarda 
tehdit sendikac�l��� yapanlar�n ölümü 
kötüleyip insanlar� s�tmaya raz� etti�i-
ni dile getiren Gündo�du, “Kötülü�ün 
�ubeli�ine soyunanlar�n güne�i görün-
ce yarasalar gibi kaybolaca��n� hep 
beraber görece�iz. Tehdit sendikac�l�-
��n� bitirmek de, proje ve ufuk sendi-
kac�l��� ile siyasetin önünde yer alarak 
olur. Burada ba��ms�z ve taraf olmay� 
Memur-Sen’in tüm delegeleri yapar. 
Memur-Sen emekten, mazlumdan ya-
nad�r” dedi. 

Mevcut anayasan�n darbe anayasas� ve 
‘tamamen facia’ oldu�unu vurgulayan 
Gündo�du, “Öyleyse Anayasa ba�ta ol-
mak üzere mevzuat�n de�i�tirilmesi ge-
rekir. E�itimde f�rsat e�itlili�i, herkese 
toplu sözle�me ve grev hakk�, kamu ça-
l��anlar�na siyaset yasa��n�n kald�r�lmas� 

gibi olmazsa ol-
mazlar�m�z� da 
saymak müm-
kündür” �eklin-
de konu�tu. 

E�itim 
Sorununu 
Çözmek 
Zorunday�z 

Genel Ba�ka-
n�m�z Ahmet 
Gündo�du, �u-
bemizin hizmet 
binas�n�n aç�l�� 
törenine kat�l-
mak üzere git-
ti�i Kocaeli’de Vali Gökhan Sözer ile 
�l Milli E�itim Müdürü Nevzat �spirli’yi 
ziyaret etti. 

Vali Sözer ve �l Milli E�itim Müdü-
rü �spirli’ye yapt��� ziyarette konu�an 
Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, 
Türkiye’nin en büyük sorununun e�i-
tim oldu�unu, e�itim sorununun çö-
zülememesi durumunda ülkenin sos-
yal, ekonomik, kültürel aç�dan da pek 
çok sorununun çözülemeyece�ini ifade 
etti. “Özellikle e�itimdeki de�i�iklik-
ler, yeni müfredat�n nitelikli ve nicelikli 
hale getirilmesiyle ve ö�retmenlere iyi 

anlat�lmas�yla ba-
�aramayaca��m�z 
hiçbir �ey yoktur” 
diyen Gündo�du, 
“Biz sendikal faali-
yetlerimizi, e�itim 
sevdal�s� olan ki�iler 
olarak yürütüyoruz. 
Türkiye’nin gelece-
�ine yönelik s�k�nt�-
lar�n çözümlenmesi 
de, yine e�itim ça-
l��anlar�n�n sorunla-
r�n�n çözümlenme-
siyle mümkündür” 
ifadelerini kulland�. 

Çal��anlar ad�na birçok kazan�m elde et-
tiklerini ifade eden Gündo�du, “Toplu 
görü�melerde 3 hizmet kolunda yetkili 
olmam�za ra�men 11 hizmet kolunda 
yetkiliymi� gibi masaya oturduk ve top-
lu görü�melere damgam�z� vurduk. Ek 
ödemeleri 103 liraya biz ç�kartt�rd�k” 
diye konu�tu. 

Türkiye’nin içinde bulundu�u s�k�nt�-
l� durumlara ili�kin ortaya koyduklar� 
çözüm önerileriyle gündem olu�tur-
duklar�n� kaydeden Gündo�du, �unlar� 
kaydetti: 

“Ortak Ak�l Hareketi’yle yüzbinleri alan-
lara toplad�k. Filistin’deki Mazlum kar-
de�lerimizin yaralar�na, yard�m kam-
panyas� ve kermeslerle merhem olduk. 
‘Hepimiz Filistinliyiz’ mitingiyle sesimizi 
tüm dünyaya duyurmaya çal��t�k. Si-
vil Anayasa konulu panel düzenledik. 
Ülkemizde ilk defa Uluslararas� E�i-
tim Felsefesi Kongresi düzenledik. Bu 
kongreye yurtd���ndan ve ülkemizden 
kat�lan bilim adamlar�yla e�itimi masa-
ya yat�rd�k.” 

Gündo�du, ziyaretinde Vali Sözer’e ve 
�l Milli E�itim Müdürü �spirli’ye yay�n-
lar�m�zdan olan Ö�retmenlik Hat�ralar� 
kitab�, E�itime Bak�� dergisi ve çal��-
malar�m�z�n yer ald��� bülteni hediye 

Emekten, Mazlumdan Yanay�z 
Ortak Ak�l Hareketi’yle yüzbinleri alanlara toplad�k. Filistin’deki Mazlum karde�lerimizin 

yaralar�na, yard�m kampanyas� ve kermeslerle merhem olduk. ‘Hepimiz Filistinliyiz’ mitingiyle 
sesimizi tüm dünyaya duyurmaya çal��t�k. Sivil Anayasa konulu panel düzenledik. Ülkemizde ilk 
defa Uluslararas� E�itim Felsefesi Kongresi düzenledik. Bu kongreye yurtd���ndan ve ülkemizden 

kat�lan bilim adamlar�yla e�itimi masaya yat�rd�k
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etti. Ziyarete Memur-Sen Genel E�itim 
ve D�� �li�kiler Sekreteri Ahmet Kaytan, 
�ube Ba�kan�m�z Ömer Akman�en, 
Diyanet-Sen �ube Ba�kan� Selami Tar-
can, �ube Sekreterimiz Adem �ahin-
kaya ve �ube Bas�n Yay�n Sekreterimiz 
Y�lmaz Yi�it de kat�ld�lar. 

Ahmet Gündo�du ve beraberindeki 
heyet, ziyaretlerin ard�ndan �ubemizin 
yeni hizmet binas�n�n aç�l�� törenine ka-
t�ld�. Törene, Gündo�du ve Memur-Sen 
Genel E�itim ve D�� �li�kiler Sekreteri 
Ahmet Kaytan’�n yan�s�ra Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� �brahim Karaosma-
no�lu, AK Parti �l Ba�kan� Zeki Aygün, 
�zmit �lçe Belediye Ba�kan Aday� Dr. 
Nevzat Do�an, bürokratlar, Memur-
Sen’e ba�l� sendikalar�n �ube ba�kan-
lar�, okul müdürleri ile üyelerimiz ve 
davetliler kat�ld�. 

Nemelaz�mc�l�k Yapm�yoruz 

Aç�l�� töreninden sonra Kocaeli �ube-
miz taraf�ndan düzenlenen “Ülkemiz-
de Siville�me ve Memur-Sen Gerçe�i” 
konulu konferansa kat�lan Gündo�du, 
“Nemelaz�mc�l�k yapm�yoruz. Bana do-
kunmayan y�lan bin ya�as�n demiyoruz. 
Bu ülkenin insan�n� ilgilendiren her�ey 
bizi de ilgilendirir. Biz darbe günlük-
lerinin bas�na ç�kt��� günlerde, darbe 
oldu-olacak dendi�i bir zamanda Ortak 
Ak�l Hareketi’nin öncülü�ünü yaparak 
darbesavarl�k yapt�k. 100 binleri mey-
danlarda toplad�k. Biz ba�kalar� gibi 
darbeseverlik yapm�yoruz. Biz Memur-
Sen olarak sendikac�l��� birey ad�na ya-
p�yoruz” �eklinde konu�tu. 

Bir mahalle bask�s�ndan bahsedildi�ine 
dikkat çeken Ahmet Gündo�du, “Dün 
mahalle bask�s� yapanlar�n bugün bunu 

dile getirmesini anlayam�yorum. Dün 
ikna odalar�n� kuranlar, ordu göreve 
pankart� alt�nda yürümeyi bilim adam-
l��� zannedenler, bugün varsay�mlarla 
mahalle bask�s�ndan bahsediyorlar. 
Ama bizim ça�r�m�z aç�k. Öyle bir 
anayasa yazal�m ki; hiçbir mahallenin 
ba�ka mahalleye bask� yapamayaca��, 
ötekinin hukukunun sayg�n oldu�u bir 
anayasa olsun” de�erlendirmesinde 
bulundu. 

Memur-Sen Evleri Anahtar 
Teslim Töreni Yap�ld� 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, 
buradan Sakarya’ya geçerek, �ubemiz 
taraf�ndan bu y�l be�incisi yap�lan �stik-
lal Mar��’n� Güzel Okuma Yar��mas�’n�n 
ödül törenine i�tirak etti. Memur-Sen 
Sakarya Temsilcili�i’nin üyeleri için 
yapt�rd��� ‘Memur-Sen Evleri’ anahtar 
teslim törenine de kat�lan Gündo�du, 
Memur-Sen’in Türkiye’de h�zla bü-

yüyen bir sendika oldu�unu söyledi. 
Gündo�du, “Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde bu kadar k�sa sürede bitirilen bir 
kooperatif çal��mas� görememekteyiz. 
Eme�i geçen herkese te�ekkür ediyo-
rum” diye konu�tu. 

Memur-Sen �l Temsilcisi ve �ube Ba�-
kan�m�z Yusuf �lker �ahin ise, daha 
temel atma çal��malar�na ba�lamadan 
önce baz� sendika ba�kanlar�n�n ‘20 y�l 
sürecek maceralara at�lmay�n, paran�z� 
heba etmeyin’ iddias�nda bulundukla-
r�n� hat�rlatarak, �öyle konu�tu: “Ken-
dileri, çal��anlar ve üyeleri için herhangi 
bir faaliyette bulunmad�klar� gibi, fay-
dal� çal��malar yapanlar�n da önünü 
kesmeye çal��m��lard�r. 2007 Nisan 
ay�nda temelini att���m�z in�aat� 2008 
Nisan�’nda teslim ald�k. Temmuz ay�-
na kadar altyap� çal��malar�n� bitirdik 
ve Temmuz 2008 tarihinden itibaren 
üyelerimiz evlerinde oturmaya ba�la-
m��lard�r.” 
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Esat Tektaş /  Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

�lkö�retimde Ö�renme Ortamlar� 

esattektas@egitimbirsen.org.tr

�lkö�retim; çocuklar�n zihinsel, duygusal 
ve bedensel yönden geli�imlerine des-
tek sa�lay�c�, sahip olduklar� yetenekleri 

geli�tirebilecekleri, kendilerini ke�fedebi-
lecekleri e�itim düzeyi olarak kabul edil-
mektedir. Öyleyse ilkö�retim okullar�n�, 
bilgi aktar�m mekânlar� veya bilgi yükleme 
birimleri olarak kabul etmemek gerekir. 
Bu nedenle okul ve okul ortam�, çocu�un 
kendini ke�fine ve geli�tirmesine imkân 
tan�yacak, tüm bunlar� gerçekle�tirecek 
�ekilde olmal�d�r. Derslik ba��na dü�en 
ö�renci say�s� 20-25 aral���nda olacak �e-
kilde düzenlenmelidir. Oysa plans�z yat�-
r�mlar, çe�itli nedenlerle ya�anan göçler ve 
h�zl� nüfus art���, baz� bölge ve illerde s�n�f 
mevcutlar�nda dengesizlikler olu�turmu�-
tur. Kimi zaman imkânlar� s�n�rl� okullar-
dan kaç��, baz� imkânlar� olan okullardaki 
imkânlar�n da kullan�lamayacak duruma 
gelmesine neden olabilmektedir. Bu so-
runun çözümü ancak bütün okullar�n, 
yukar�da belirtilen hedefi gerçekle�tirecek 
�ekilde düzenlenerek, birer cazibe alan�na 
dönü�türülmesiyle mümkün olacakt�r. 
Bununla birlikte okulda var olan di�er 
mekânlar da, “ilkö�retimin düzeyi” gözö-
nünde bulundurularak düzenlenmelidir. 
E�itimi, ö�renci merkezli dü�ünmemiz 
gerekti�ine göre; ö�renme sürecinde ve 
ö�renme ürününün kalitesinde ö�rene-
nin aktifli�i çok önemlidir. Ö�renci mer-
kezli e�itim gerçekle�tirmek için ö�ren-
me ortam�n�n zaman, mekân, altyap� ve 
psiko-sosyal boyutlar�, ö�renci merkezli 
e�itim ba�lam�nda de�erlendirilerek, ge-
rekli düzenlemeler yap�lmal�d�r. Aksi halde 
ö�renme ortam�, ö�renciye bu kontrol ve 
kat�l�m imkân�n� arzu edilen boyutta sun-
mu� olmaz. 
Burada ö�renme ortam� kavram�n�n na-
s�l tan�mland��� da önemlidir. Literatürde 
büyük ölçüde teknoloji, e�itim teknolojisi 
ile araç gereçlerin kullan�m�, bunlar�n et-
kilili�i �eklinde tan�mlanan “ö�renme or-
tam�,” asl�nda bu tan�m�n daha ötesinde, 
“ö�renme sürecini etkileyen içsel ve d��sal 
bütün faktörler” olarak yani, “ö�renme 
sürecinde bulunan ve bu süreci etkileyen 
mekân, zaman, alt yap�, donan�m, psiko-
sosyal faktörlerin etkile�imi ile olu�an or-
tam” �eklinde kabul edilmelidir. 
Ya�am�n tamam�n� dikkate alan bir an-
lay��la ö�renme ortam�n� düzenleme ça-
bas�, okulun, ya�am�n kendisi olmas� ge-
rekti�i anlay���na dayanmaktad�r. Ö�renci 
merkezli ve yeterlilik eksenli yakla��mlar; 

koridorlar, okulun di�er mekânlar�, okul 
bahçesi, i�yerleri, ev ortam� ve burada ya-
�anan süreçler gibi günlük ya�am� da içi-
ne alan bir bak�� aç�s�yla ö�renme ortam� 
olu�turulmal�d�r. Ö�renci merkezli ö�ren-
me ortamlar�; esnek ö�renme ortamlar�, 
etkile�ime imkân tan�yan mekân ve altya-
p�, ö�renme faaliyetlerini destekleyen tek-
nolojiler, bireysel ö�renme f�rsatlar�, içsel 
motivasyonu sa�lama ve esnek zaman 
planlamas� gibi özellikleri ta��mal�d�r. 
Okul ortam�nda oyun alanlar� ö�rencile-
rin ihtiyaçlar�n� içeriyor mu? Alanlar farkl� 
sosyo-kültürel ortamlardan gelen çocuk-
lar�n e�it ve bar�� içinde olmalar�n� destek-
liyor mu? Üstün yetenekli ve/veya ö�ren-
me güçlü�ü çeken çocuklara ula��labiliyor 
mu? Alanlar sa�l�kl� ya�am aktiviteleri su-
nuyor mu? Kütüphane, laboratuar, spor 
salonlar�, kantinler, tuvaletler, sa�l�k birim-
leri var m�? Varsa, varolu� amaçlar�na uy-
gun kullan�lmakta m�d�r? Seviyeye uygun 
ders araç-gereçleri ile ya�a uygun oyun 
araç-gereçlerine çocuklar�n ula�abilece�i 
�ekilde düzenleme yap�lm�� m�? Ö�renme 
ortamlar�n�n olu�turulmas�nda önemli bir 
unsur olarak ö�retmenler, ö�rencileri aktif 
hale getirecek ö�renme merkezli faaliyet-
ler uygulayabiliyorlar m�? Bireysel farkl�l�k-
lar� gözönünde bulundurabiliyorlar m�? 
Velilerle ve di�er sosyal gruplarla ileti�im 
kurulabiliyor mu? Yine e�itim materyalle-
ri, ders kitaplar�, defterleri, yard�mc� ders 
kitaplar� ö�rencide istek uyand�r�yor mu? 
Materyallerin dili çocuklar�n dünyas�na 
uygun mu, onlar taraf�ndan anla��labili-
yor mu? Ö�renciler, okuld��� sorumluklara 
uyum sa�layabilecek esnek bir programa 
sahipler mi? Ö�renmenin gerçekle�mesi 
için yeterli zamanlar� var m�? Yine velilerin, 
okul yönetimi ve ö�renme aktivitelerine 
dahil edilmeleri sa�lanabildi mi? Ailelerin 
çocuklar� hakk�nda serbestçe bilgi almalar� 
imkan� sa�land� m�? Veliler, çocuklar�n�n 
okulda ö�rendiklerini evde hayata geçir-
melerini sa�layacak �ekilde haz�rl�kl�lar 
m�? gibi sorular sorarak, ö�renme ortam� 
kavram� üzerinde daha sa�l�kl� bir de�er-
lendirme yapabiliriz. 
Yukar�daki sorulara verilebilecek 
“evet”lerin say�s�nca ö�renme ortam�n-
da ilerleme ve memnuniyet var demektir. 
Aksi halde taraflara çok görev ve sorumlu-
luk dü�mektedir. 
Elbette ki bunlar�n tamam� derinlemesine 
inceleme-ara�t�rma konular� ve ilden ile, 
semtten semte hatta okuldan okula de-

�i�ebilecek sonuçlar verebilecektir. Ama 
ben yaz�m�, önerileri de içerisinde bar�n-
d�ran baz� genel tespitlerle tamamlamak 
istiyorum. 

Dersliklerin, çocuklar�n ya�lar�na uygun 
gerçek ya�am aktiviteleri sergileyebilecek-
leri bir okul mimarisi olarak tasarlanmas� 
gerekmektedir. Okullarda gerek derslikler 
gerekse di�er mekânlar, tek tip insan yeti�-
tirme anlay���na göre düzenlenmi�, yapay 
ya�ant�lar sunan, do�al ya�am�n izlerinin 
olmad��� bir ortam haline gelmi�tir. 

Ö�rencilerin sürekli birbirlerinin enselerini 
görmek zorunda kald�klar� s�n�f düzenleri, 
yeterince ���k almayan upuzun koridorlar, 
çocuklar�n hareket ve oyun ihtiyac�n� kar-
��lamaktan uzak donan�m ve oyun alan-
lar�, okulu hayattan koparmaktad�r. Dola-
y�s�yla fiziki mekânlardaki çocu�a duyarl� 
olmayan anlay��lar, çocuklar�n okula kar�� 
olu�an olumsuz duygular�n�n kayna�� ola-
rak önemli bir yer tutmaktad�r. 

Say�lan bu sorunlar�n çözümü için, ço-
cukça bir ya�am�n sürdürülebilece�i dü-
zenlemelerin okul mimarisi için dü�ünül-
mesi gerekmektedir. Burada kullan�lacak 
renkler, çocuklar�n iç dünyas�na uygun; 
mekânlar, onlar�n oyun ve hareket ihti-
yac�na cevap verebilecek �ekilde yeniden 
tasarlanmal�d�r. Gerekti�inde, drama ile 
gerçek ya�am�n canland�r�labilece�i; ge-
rekti�inde, dinlenmek için veya bireysel 
çal��mak için uygun yerlerin olabilece�i, 
esnek ve de�i�ken farkl� seçenekler su-
nabilecek mekânlar, ilkö�retim için daha 
detayl� dü�ünülmelidir. 

Ancak bu konuda Türkiye’de önemli so-
runlardan birisi, ilkö�retim okullar�nda 
sekiz y�ll�k kesintisiz e�itim içinde çok 
farkl� geli�im dönemlerine sahip çocukla-
r�n birarada e�itim görmeleridir. 6-11 ya� 
aral���ndaki çocu�un ihtiyac�, beklentileri, 
ilgileri ve onun gerçek hayat faaliyetleri ile 
12-15 ya� aral���ndaki çocu�un ihtiyaç, 
beklenti ve ilgileri farkl�l�k göstermektedir. 
Sekiz y�ll�k kesintisiz ilkö�retim dayatma-
s�yla olu�an bu sonucun sorumlular� uma-
r�m vicdan azab� duyuyorlard�r. Pedagojik 
olmayan bu dayatma uygulamadan vaz-
geçme sorumlulu�unda vicdan sahipleri 
olaca��na olan inanc�m� da belirtiyorum. 
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Memur-Sen ve E�itim-Bir-Sen 
Genel Ba�kan� Ahmet Gün-
do�du, �anl�urfa ve Hatay’da 

çe�itli toplant�lara kat�ld�. �anl�urfa’da 
Memur-Sen üyelerini kapsayan Grup 
Ferdi Kaza Sigortas� anla�mas�yla ilgili 
El Ruha Otel’de düzenlenen bas�n top-
lant�s�nda konu�an Gündo�du, 2008 
y�l�n�n son aylar�ndan itibaren siyasi 
partilerin, belediyelerin, kurumlar�n 
ve kamuoyunun enerjisinin büyük bir 
bölümünü seçim kampanyalar� ve tar-
t��malar�na harcad���n� ifade ederek, 
“Elbette bunu bir zaman kayb� olarak 
görmüyoruz. Türkiye demokratik bir 
seçim yapm��t�r. Sa�duyusuna her za-
man güvendi�imiz milletimiz seçmen 
kimli�i ile siyasi partiler ba�ta olmak 
üzere tüm kamuoyuna sand�kta çok 
önemli mesajlar vermi�tir. �ktidara, 
‘dersine daha çok çal��mak’; muhale-
fete ise, ‘seni iktidar olmaya tam haz�r 
görmüyorum, yeniden haz�rlanmak’ 
�eklinde ödev vermi�tir. Milletimizin 
sand�kta verdi�i mesaj� siyasi partiler 
çok iyi okuyarak, milletin gösterdi�i 
istikamette 2011 seçimlerine haz�rl�k 
yapmal�d�r. Memur-Sen olarak, mille-
tin gösterdi�i istikametin demokratik, 
özgürlükçü, sivil bir istikamet oldu�u-
nu dü�ünüyoruz. Milletin, kavga yerine 
biriken sorunlara iktidar�yla muhalefe-
tiyle kafa kafaya verip çözümler üretil-
mesi, i�sizlik belas�na kar�� ortak tav�r 
geli�tirilmesi gerekti�ine i�aret etti�ini 
dü�ünüyoruz” �eklinde konu�tu. 

Türkiye’nin gerçek gündeminin de-
mokratikle�me, ekonomideki k�r�lganl�k 
ve i�sizlik oldu�unu belirten Gündo�-
du, bu y�l ö�retmen, hem�ire, doktor 

ve hizmetli ba�ta olmak üzere 300 bin 
yeni personel al�m�na gidilmesi gerekti-
�ini kaydetti. 

SBN ve Grup Marmara Sigorta Arac�l�k 
Hizmetleri ile yap�lan anla�ma hakk�n-
da da bilgi veren Gündo�du, “Bu an-
la�mayla üyelerimizi risklere kar�� koru-
ma alt�na ald�k” dedi.  

Memura Siyaset Yasa�� 
Kald�r�lmal�d�r 

Gündo�du, daha sonra Hatay’a geçti. 
Ba�ta Vali olmak üzere Belediye Ba�ka-
n� ile �l Milli E�itim Müdürü’nü ziyaret 
eden Gündo�du, Antakya Gazeteciler 
Cemiyeti’nde bir bas�n toplant�s� dü-
zenledi. Gündo�du, seçimden ç�kan 
dersler do�rultusunda ülkenin gerçek 
gündemine dönülmesi gerekti�ini vur-

gulad�. 

Milleti kucaklayan, hukukun üstünlü-
�ünü esas alan yepyeni demokratik bir 
anayasa yap�lmas� gerekti�inin alt�n� çi-
zen Gündo�du, “Genelde Anayasa’n�n 
tümünün de�i�tirilmesini önemserken, 
özel de ise kamu çal��anlar�n�n tem-
silcisi olmam�z nedeniyle Anayasa’n�n 
kamu çal��anlar�n� ilgilendiren madde-
lerini �üphesiz daha çok önemsiyoruz. 
Bu kapsamda, Anayasa’n�n 53 ve 54. 
maddelerinin de�i�tirilerek kamu gö-
revlileri sendikalar�na, i�çi sendikala-
r�nda oldu�u gibi grevli ve toplu söz-
le�meli sendikal hak verilmesini talep 
ediyoruz. Devlet, kendi emrinde çal��-
t�rd��� personelinden korkarak AB ül-
kelerinin memurlar�na tan�d��� grev ve 
toplu sözle�me hakk�n� kamu çal��anla-
r�ndan esirgememelidir” diye konu�tu. 

Gündo�du, memurlara getirilen siya-
set yasa��n�n kald�r�lmas� ça�r�s�nda da 
bulunarak, Türkiye’nin en okumu�, en 
kültürlü ve birikimli vatanda�lar�n�n bu 
bilgi ve deneyiminden siyaset dünyas�-
n�n da istifade etmesinin sa�lanmas�n� 
istedi. 

Ahmet Gündo�du ve beraberindeki 
heyet, birçok ziyaret de gerçekle�tirdi. 
Gündo�du, ilk olarak Hatay Valisi Nus-
ret Miro�lu’nu, akabinde ise Antakya 
Belediye Ba�kan� Doç. Dr. Lütfü Sava�’� 
ziyaret etti. 

Kesintisiz 8 Y�ll�k E�itim 
Çocuklar� Robotla�t�rd� 

Gündo�du, beraberindeki heyetle 
daha sonra �l Milli E�itim Müdürü �e-

Milleti Kucaklayacak Pakete

�htiyaç Var 
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Üyemiz Hikmet Demircan’�n ge-
çirdi�i trafik kazas�nda hayat�n� 
kaybetmesi üzerine, Memur-

Sen’in SBN Sigorta ve Grup Marmara 
Sigorta ve Arac�l�k Hizmetleri A.�. ile 
imzalad��� Grup Ferdi Kaza Sigortas� 
kapsam�nda, ailesine 15.000 TL tazmi-
nat ödendi. 

6 Mart tarihinde, Eski�ehir-Ankara 
karayolunda trafik kazas� geçiren Hik-
met Demircan, kaza sonucu hayat�n� 
kaybetti. Kazan�n, Memur-Sen’in, SBN 
Sigorta ve Grup Marmara Sigorta ve 
Arac�l�k Hizmetleri A.�. ile imzalad��� 
Grup Ferdi Kaza Sigortas� anla�mas�n-
dan bir gün sonra gerçekle�mesi sebe-

biyle, 15.000 TL vefat tazminat� SBN 
Sigorta taraf�ndan Demircan’�n ailesi-
nin hesab�na yat�r�ld�.

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, 
imzalad�klar� anla�man�n, vefat eden 
üyenin geride kalan yak�nlar�n�n ac�s�n� 
bir nebze de olsa rahatlatacak olmas� 
sebebiyle mutlu olduklar�n�, ancak Hik-
met Demircan’�n vefat ac�s�n�n daha 
fazla oldu�unu söyledi. 

“Biz istiyoruz ki hiç bir üyemizin, hiç bir 
vatanda��m�z�n burnu bile kanamas�n. 
Ancak, elimizde olmayan sebeplerle her 
türlü olayla kar��la�abiliyoruz” �eklinde 
konu�an Gündo�du, “Bu sebeple, üye-

lerimizin risklerini garanti alt�na almak 
için böyle bir anla�ma imzalam��t�k. 
Üyemiz Hikmet Demircan karde�imizin 
geride kalan yak�nlar�n�n ac�s�n� payla-
��yor, tekrar sab�r ve ba�sa�l��� diliyo-
rum. Karde�imize de Allah’tan rahmet 
ve ma�firet diliyorum” dedi.

05/03/2009 tarihinden sonra sendika-
m�za üye olanlar, üye olduklar� tarihten 
itibaren Memur-Sen Grup Ferdi Kaza 
Sigortas� Poliçesi’nin kapsam�na dahil 
oluyor ve poliçeyle sa�lanan teminat-
lardan yararlanabiliyorlar.

Vefat Eden Üyelerimizin Tazminat� Ailelerine Ödendi

Mekân� Cennet Olsun 

nol Genç’i ziyaret etti. Burada konu�an 
Gündo�du, e�itim sisteminde özgür bi-
rey yeti�tirilemiyorsa, demokratikle�me-
nin mümkün olamayaca��n� vurgulaya-
rak, �öyle konu�tu: “E�itim sisteminin 
sorunlar�n� masaya yat�rmam�z laz�m. 
Maalesef bugünkü e�itim sistemimiz, 
kaliteli insan yeti�tirmeye de�il, s�nav-
lara ö�renci haz�rlamaya endekslenmi�-

tir. Art�k amaç, hayata haz�rl�k de�il, 
s�navlara haz�rl�k haline gelmi�tir. Bu 
durum hiç sa�l�kl� de�ildir. Anaokulun-
dan yüksekö�retime kadar e�itimimizin 
kesintili hale getirilmesi gerekiyor. Alt-
yap� imkânlar� uygunsa, zorunlu e�itim 
8 de�il, 10 y�l da olabilir. Ancak gerekli 
�artlar�n sa�lanmas� laz�m. Bu e�itim 
sistemiyle mesleki e�itimin yan�s�ra ç�-

rakl�k ve din e�itimi gibi birçok alan 
devred��� kal�yor. E�itimin kaliteli olmas� 
için kesintili hale getirilmesi laz�m.” 

Gündo�du, kesintisiz 8 y�ll�k e�itim 
nedeniyle çocuklar�n robotla�t�r�larak, 
kendi benliklerinden ç�kart�ld���n� ve bu 
e�itim süreci sonucunda dünyay� �ska-
lad���m�z� söyledi. 

31 Mart’ta Erzincan-Sivas ka-
rayolunun 75. kilometresinde 
geçirdi�i trafik kazas� sonras� 
hayat�n� kaybeden Kürtün Tem-
silcimiz Ali K�r, Kürtün Yukar� 
Uluköy Mahallesi’nde k�l�nan 
ö�le namaz�n�n ard�ndan seven-
lerinin gözya�lar� aras�nda Aile 
Kabristanl���’nda topra�a veril-
di. 

Kürtün’de sevilip say�lan Ali K�r’�n 
cenaze törenine Vali Enver Sali-
ho�lu, Belediye Ba�kan� Musta-
fa Canl�, eski milletvekillerinden 
Sabri Varan, �l Emniyet Müdürü 
Kamil �anl�, �ube Ba�kan�m�z 

Veli A�aç, Sa�l�k-Sen �ube Ba�-
kan� ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
AK Parti �l Ba�kan� Yusuf Özgün, 
Kürtün Kaymakam� Ozan Gazel, 
Kürtün Belediye Ba�kan� Ahmet 
Kanat, Torul Belediye Ba�kan� 
Selami Bostan, okul ve kurum 
müdürleri, sa�l�k ve e�itim çal�-
�anlar� ile çok say�da ki�i kat�ld�.

Bu arada, K�r’�n ailesine, 15.000 
TL vefat tazminat� SBN sigorta 
taraf�ndan ödendi.

Hayat�n� kaybeden karde�imize 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne, e�, dost ve yak�nlar�na ba�-
sa�l��� diliyoruz. 
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gün-
do�du, Genel Sekreterimiz 
Halil Etyemez ile birlikte Milli 

E�itim Bakan� Hüseyin Çelik’i ziyaret 
ederek, e�itim çal��anlar�n�n sorunla-
r�n� iletti. Gündo�du, e�itim çal��an-
lar�n�n muzdarip olduklar� sorunlar�n 
biran önce çözülmesini talep etti. 

Görü�mede Bakan Çelik’e, e�itim 
çal��anlar�n�n sorunlar�ndan olu�an 
bir dosya da sunuldu. Bakan Hüse-
yin Çelik’e iletilen ve acilen çözüme 
kavu�turulmas� istenen konulardan 
baz�lar� �unlar: 

Dan��tay; E�itim Kurumlar� Yöneti-
cileri Atama Yönetmeli�i’nin Ek-2 
De�erlendirme Formu’ndaki “Yö-
neticilik Hizmetleri” bölümünün 
“Müdür Yard�mc�l��� Görevinde Gö-
revlendirme Olarak veya Vekâleten 
Yürütülen Her Y�l �çin 0.84”, “Müdür 
Ba�yard�mc�l��� Görevinde Görevlen-
dirme Olarak veya Vekâleten Geçen 
Her Y�l �çin 0.96”, “Müdürlük Gö-
revinde Görevlendirme Olarak veya 
Vekâleten Geçen Her Y�l �çin 1.08” 
puan verilmesine ili�kin k�sm�n�n 
yürütmesinin durdurulmas�na karar 
vermi�tir. Bu kararla, Yönetici Atama 
Yönetmeli�i’nde de�i�iklik yap�lma-
d��� sürece atama yap�lamayacakt�r. 

Bakanl���n Ek-2’de de�i�iklik yapma-
dan s�nav esasl� yeni bir yönetmelik 
ç�karmas�n� istiyoruz. 

Buna göre; 

-Okul Müdür yard�mc�l��� atamas�n-
da s�nav puan üstünlü�ü esas�na da-
yal� atama yap�lmal�, 

-Okul müdürlü�ünde ise s�nav puan� 
ve Ek-2 Formu’nun birlikte de�erlen-
dirilmesi sonucunda ortaya ç�kacak 
toplam puan esas al�narak atama 
i�lemi gerçekle�tirilmeli, 

-Hizmetli ve memurlar�n yer de�i�tir-
me i�lemleri ö�retmenlerde oldu�u 
gibi bir sisteme ba�lanmal�, 

-2009 y�l� içinde memur ve hizmet-
lilere Görevde Yükselme ve Unvan 
De�i�ikli�i s�nav� aç�lmal�, 

-Sözle�meli ö�retmenler kadroya ge-
çirilmeli, sözle�meli ö�retmen olup 
kadroya geçen ve bundan sonra 
geçecek olan ö�retmenlerin sözle�-
melilikte geçen sürelerinin zorunlu 
hizmetten say�lmas� için düzenleme 
yap�lmal�, 

-Sözle�meli ö�retmenlerin iliçi/ille-
raras� yer de�i�tirme i�lemlerinde 
kadrolu ö�retmenlerde oldu�u gibi 
iste�e ba�l� yer de�i�ikli�i hakk� ve-
rilmeli, 

-Eylül ay�ndan sonra ilk defa atanan 
ö�retmenlere e�itim-ö�retim y�l�-

na haz�rl�k ödene�i verilmeli. Eylül 
ay�ndan sonra ücretsiz izin dönü�ü 
(askerlik, do�um izni) göreve dönen 
ö�retmenlere baz� illerde ö�retim y�-
l�na haz�rl�k ödene�i verilmekte, baz� 
illerde verilmemektedir. Bu konuda 
uygulama birli�i sa�lanmal�, 

-Daha önceki dönemlerde ö�ret-
menlerin illeraras� yer de�i�ikli�inde 
il emrine atanma uygulamas� vard�. 
Bu y�l il emri uygulamas� kald�r�ld��� 
için ö�retmenlerin özür durumuna 
ba�l� yer de�i�ikli�inde s�k�nt�lar ya-
�anmaktad�r. �l emrine atanma uy-
gulamas� geri getirilmeli, 

-2008 y�l�na ait bir k�s�m e�itim çal�-
�an�n�n tedavi yolluklar� ödenmemi�-
tir. Bu durum ö�retmenler aras�nda 
rahats�zl��a neden olmu�tur. Tedavi 
yolluklar� ödenmeli,

-2006 y�l�nda Ek Ders Esaslar�’nda 
yap�lan de�i�iklikten sonra ö�ret-
menlerin sevkli oldu�u günler ile 
resmi tatil günlerinde her güne kar-
��l�k 7 saate kadar ek ders ücreti ke-
silmeye ba�land�. Bu uygulama ö�-
retmenler aras�nda huzursuzlu�a yol 
açt�. Bu huzursuzlu�un giderilmesi 
için, 2006 y�l�ndan önceki Ek Ders 
Esaslar�’ndaki uygulamaya dönül-
melidir. 

Bakan Çelik’leBakan Çelik’le
Görü�erekGörü�erek
E�itimcilerin Sorunlar�naE�itimcilerin Sorunlar�na
Çözüm �stedik Çözüm �stedik 

24 Eğitim-Bir-Sen Mayıs 2009 • Sayı:48



25Eğitim-Bir-SenMayıs 2009 • Sayı:48

Yurdumuzun dörtbir yan�n�n dü�-
man taraf�ndan i�gal edildi�i, 
ba��ms�zl���m�z�n, milli ve manevi 

de�erlerimizin tehlikeye dü�ürüldü�ü 
karanl�k bir tablodan; milletimizin des-
tans� bir direni�le aya�a kalkt���, ken-
di gelece�iyle ilgili kararlar� kendisinin 
alabilece�ini ortaya koydu�u ayd�nl�k 
bir tabloya geçi�i ifade eden TBMM’nin 
aç�l���n�n 89. y�ldönümünü kutluyoruz. 

TBMM, millet iradesinin yans�mas�, mil-
leti özne kabul edi�imizin sembolü, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin mil-
let iradesi oldu�unun göstergesidir. 

TBMM; sosyal, kültürel, ekonomik taba-
ka; cinsiyet, ya�, �rk fark� gözetmeksizin 
vatan topraklar� üzerinde ya�ayan her-
kesin insanüstü bir çabayla yazd��� Milli 
Mücadele destan�n� nazma çeken ku-
rumsal güçtür. Millet iradesinin somut-
la�m�� biçimidir. Milli Mücadele �artlar�, 
fert fert bütün milletimizin can�, mal� ve 
kan�yla ortaya ç�kmas�n� gerektirmi� ve 
milletimiz bütün varl���n� mücadele ala-
n�na sürerek büyük bir zafer kazanm��-
t�r. Millet yükümlülü�ünde gerçekle�ti-
rilen bu mücadeleyi milletin ba�r�ndan 
kopan TBMM yürütmü�, sonunda olu-
�an devlet de, milletin iradesinin hâkim 
oldu�u bir yap�yla tecelli etmi�tir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün, millet irade-
sine ve egemenli�in millete ait olu�una 
ili�kin �u sözleri son derece manal�d�r: 
“Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun 
kar��s�nda zincirler erir, taç ve tahtlar ya-
nar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine 
kurulmu� müesseseler her tarafta y�k�l-
maya mahkûmdurlar.” “Hâkimiyetine 
do�rudan do�ruya sahip olman�n k�y-
metini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen 
millet, bu mukaddes hâkimiyetine kar�� 

ba� gösterecek her tehlikeyi kahrede-
cektir.” 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu� felsefe-
sini kavrayamam��, egemenli�in milletin 
bütününe de�il, bir kesime ait oldu�u 
zann�na göre hareket edenlerin Milli 
Mücadele dönemini ve Mustafa Kemal 
Atatürk’ün millet iradesine ve egemen-
li�ine ili�kin görü�lerini ihtiva eden me-
tinleri tekrar tekrar okumalar� ve haz-
metmeleri gerekir. 

Son zamanlarda milleti hafife alan, mil-
li egemenli�i millete ra�men millet için 
egemen olma tan�m�yla oligar�ik bir bi-
çime dönü�türmeye çabalayan yakla��m-
larla ilgili süreci yak�ndan takip ediyo-
ruz. Devletin öznesi olan milletin hüsn-i 
teveccühünü kazanamam��, demokratik 
usullerle gönüllere hitap ederek mesafe 
almay� gözü kesmemi� kimi olu�umlar�n 
ülke idaresini antidemokratik yollarla, 
ça�d��� kalm�� metotlarla elde etmeye 
dönük örgütsel çal��ma içerisinde bu-
lunduklar� aç��a ç�km�� bulunuyor. Dar-
beci s�fat�n�n tüm i�rençli�ini ku�anma 
pahas�na payandal��a kalk��an kimi sivil 
görünümlü militarist örgütlerle birlikte 
hareket eden çetelerin emellerine ula�a-
madan yarg�n�n pençesine dü�mü� ol-
mas�yla milletimizin nas�l bir tehlikeden 
kurtuldu�u da anla��l�yor. Millet ad�na 
karar veren yarg�n�n millete kasteden bu 
olu�umlar� millet ad�na tarumar edece-
�ine inan�yoruz. Çetelere k�y�s�ndan kö-
�esinden bula�an, örgütsel emelleriyle 
çetelerin emelleri aras�nda paralellikler 
kurarak antidemokratik süreçten fayda 
uman sendika, vak�f, dernek gibi darbe 
payandalar�n�n da dersini en güzel mil-
letimiz verecektir. 

E�itim-Bir-Sen olarak milletimizin irade-

sini önemsiyor, hiçbir k�s�tlamaya tabi 
tutulmaks�z�n kullanmas�ndan yana ta-
v�r koyuyoruz. Bu milletin her ferdinin, 
kendi gelece�ini, ülkesinin gelece�ini 
önemsedi�ini biliyoruz. Demokrasinin 
kurum ve kurallar�yla ya�amas�na k�s�t-
lamalar getiren, demokratik teneffüsün 
dar bir alanda gerçekle�tirilebilece�ine 
ili�kin �erhler koyan ve demokratik iler-
leyi�i bir koridor içerisine hapseden uy-
gulama biçimlerine sonuna kadar kar�� 
oldu�umuzu, tüm gücümüzle kar�� 
duraca��m�z� deklare ediyor; ülkemizde 
toplumsal bar�� ve huzurun demokra-
siyi içimize sindirmek ve millet iradesi-
ni egemen irade olarak kabul etmekle 
mümkün olaca��na inan�yoruz. 

Ne
 Egemenli�in Kayna�� Milli �rade

TBMM, millet 
iradesinin 

yans�mas�, 
milleti özne 

kabul edi�imizin 
sembolü, 

Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 
kuran iradenin 

millet iradesi 
oldu�unun 

göstergesidir

ÇeteÇete
DarbeDarbe
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Sözle�meli ö�retmen olarak 
çal��an bir bayan�m. Do�um 
öncesi ve do�um sonras� üc-
retli izin kullanabilir miyim? 

-29/03/2009 tarih ve 27184 Say�l� 
Resmî Gazete’de yay�mlanan Söz-
le�meli Personel Çal��t�r�lmas�na �li�-
kin Esaslar�n de�i�ik 9. maddesinde; 
sözle�meli kad�n personele do�um-
dan önce sekiz, do�umdan sonra 
sekiz hafta olmak üzere toplamda 
16 hafta ücretli izin verilece�i hük-
me ba�lanm��t�r. Ayr�ca, beklenen 
tahmini do�um tarihinden sekiz 
hafta öncesinde sa�l�k durumunun 
uygun oldu�unu doktor raporu ile 
belgeleyen sözle�meli kad�n perso-
nele, isterse, do�umdan önceki üç 
haftaya kadar i�yerinde çal��abilir 
raporuna dayal� olarak, çal��t��� be� 
haftal�k sürenin de do�umdan son-
raki sekiz haftal�k süreye eklenmesi 
mümkün olabilmektedir.

-Devlet memuru olarak görev 
yapmakta olanlar�n intibak 
i�lemleri nas�l yap�l�r? 

-�ntibak i�lemleri, 657 Say�l� Devlet 
Memurlar� Kanunu’nun de�i�ik 36. 
maddesinin 12/d f�kras� uyar�nca, 
emsal durumlar� dikkate al�narak 
a�a��daki �ekilde yap�lmaktad�r. 

Emsal; kendisiyle birlikte, liseyi biti-
ren ve ö�renime ara vermeden 4 y�l 
süreli yüksek ö�renimi (emsal uygu-
lamas�nda emsalin ortaokul, lise ve 
dengi okullar� bitirme tarihi 30 Ha-
ziran, yüksek ö�renimi bitirme tarihi 
ise 31 Temmuz olarak al�nmaktad�r) 
tamamlayarak memuriyete ba�la-
yan ki�idir. Bu ki�inin memuriyete 
ba�lad��� tarihten, üst ö�renimi bi-
tirdi�i tarihe kadar geçen süreleri k�-
deminde dikkate al�nacakt�r. Görev 
yapt��� hizmet süreleri içinde olum-
lu sicil alm�� olmak (ba�ar�l� olmak) 
kayd�yla, alm�� oldu�u kademelerin 
emsalin hizmeti kadar�, de�erlen-
dirmeye al�nacak, kalan süreler ise 
de�erlendirme d��� b�rak�lacakt�r. 
Böylece ilgili bir üst ö�renimi bitir-
di�i tarihte ayn� ö�renimli emsalinin 
ula�t��� derece ve kademeye intibak 
ettirilecek, artan k�dem süresi bu 
kademede k�dem olarak kendisine 
verilecektir. 

-1.5 y�ldan beri Do�u’da söz-
le�meli ö�retmen olarak çal�-
�an bir ki�i, A�ustos 2008’den 
beri Bat�’n�n zorunlu görev 
yerinde kadrolu olarak ça-
l��an e�in yan�na A�ustos 
2009’da e� durumu tayini is-
teyebilir mi? 

-29/03/2009 tarih ve 27184 Say�l� 
Resmî Gazete’de yay�mlanan Söz-
le�meli Personel Çal��t�r�lmas�na �li�-
kin Esaslar�n de�i�ik 3. maddesinin 
birinci f�kras�n�n b bendine göre, 1 
y�ldan fazla süredir görev yapm�� 
olman�z nedeni ile e�inizin görev 
yapt��� ile Bakanl�k’ça belirlenen 
özür grubu (e� durumu) yer de�i�-
tirme takvimi çerçevesinde talepte 
bulundu�unuz ilde alan�n�zda bo� 
pozisyon bulunmas� halinde hizmet 
süreniz itibar�yla yer de�i�ikli�i tale-
binde bulunabilirsiniz. 

-25 �ubat 2006 tarihinde kad-
rolu Fen ve Teknoloji ö�ret-
meni olarak atand�m. Halen 
Millî E�itim Bakanl���’na ba�-
l� bir okulda görev yapmakta-
y�m. Çocuk Esirgeme Kurumu 
yurtlar�nda çal��mak istiyo-
rum. Kurumlararas� geçi� için 
neler yapmam gerekiyor? Ge-
çi� dönemleri var m�? Ne za-
man, nereye, nas�l müracaat 
etmem gerekiyor? 

-Kurumlararas� yer de�i�tirme i�-
lemleri için öncelikle geçmek istedi-
�iniz kuruma ba�vuruda bulunma-
n�z gerekmektedir. Yer de�i�tirme 
talebinde bulundu�unuz kurumun 
talebinizi olumlu de�erlendirmesi 

Hukuk
Kö�esi
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durumunda, halen görev yapt���-
n�z kurumdan muvafakat istenecek 
olup, kurumunuzca söz konusu 
muvafakat talebinin uygun görül-
mesi durumunda, ataman�z�n ya-
p�lmas� mümkün olabilecektir. 

-Zorunlu hizmetini tamamla-
m�� ö�retmenin zorunlu hiz-
mete tabi e�inin zorunlu hiz-
meti ertelenebilir mi? 

-Millî E�itim Bakanl���na Ba�l� E�itim 
Kurumlar� Ö�retmenlerinin Atama 
ve Yer De�i�tirme Yönetmeli�i’nin 
Özüre Ba�l� Yer De�i�tirmeler ba�-
l�kl� 14. maddesinde; hangi hallerde 
ertelemelerin yap�laca�� belirtilmi� 
olup, zorunlu hizmet yükümlüsü 
e�in,  zorunlu hizmet yükümlülü�ü-
nü tamamlam�� e�ine ba�l� olarak 
e� durumu özrünün devam etti�i-
ni belgelendirdikleri sürece zorunlu 
hizmet yükümlülü�ünü tamamla-
makla yükümlü tutulmazlar. 

-Milli E�itim Bakanl��� Per-
soneli Görevde Yükselme ve 
Unvan De�i�ikli�i Yönetme-
li�i hükümleri çerçevesinde 
21.02.229 tarihinde yap�lan 
�eflik s�nav�nda ba�ar�l� ola-
mayan (70’in alt�nda puan 
alan) biz �ef adaylar�n�n an�-
lan yönetmeli�in 23. mad-
desinin c f�kras�nda yer alan 
hüküm uyar�nca bo� kalan 
�ef kadrolar�na atamam�z ya-
p�labilir mi? 

-Bahse konu yönetmeli�in 23. 
maddesinin c f�kras�nda yer alan, 
“Ba�vuru say�s�n�n bo� kadro say�-
s�ndan daha az olmas� veya görev-
de yükselme s�nav�n� yeteri kadar 
aday�n kazanamamas� nedenleriyle 
personel ihtiyac� kar��lanamayan 
birim ya da illerin bu ihtiyac�, ilan 
edilen kadrolarla s�n�rl� olmak kay-
d�yla merkez te�kilat� ve di�er iller-

de ba�ar� listesinde yer alan istekli 
adaylardan puan üstünlü�ü esas�na 
göre belirlenen ba�ar� listesine göre 
Bakanl�k koordinesi sa�lanarak kar-
��lanabilir” hükmü yer almaktad�r. 

Yukar�da belirtilen hüküm, �eflik 
için aç�lan görevde yükselme s�na-
v�nda ba�ar�l� olan adaylar�n bo� 
kalan kadrolara atanmalar�na ili�kin 
bir düzenlemeyi içermektedir. 

Bu nedenle,  an�lan hüküm çerçeve-
sinde �eflik için aç�lan görevde yük-
selme s�nav�nda ba�ar�l� olamayan 
adaylar�n bu kapsamda atamalar�-
n�n yap�lmas� mümkün de�ildir.  

-Millî E�itim Bakanl���’na 
ba�l� bir okulda memur ola-
rak görev yapmaktay�m. 15 
günlük y�ll�k iznimi kullan-
maktayken, rahats�zland�m 
ve iznimin 10. gününde dok-
tor taraf�ndan 5 gün istira-
hat raporu verildi. Hastal�k 
raporu izni keser mi ve kalan 
iznimi nas�l kullanabilirim?

-Millî E�itim Bakanl��� �zin Yöner-
gesi’nin 22. maddesinin birinci 
f�kras�nda, “Y�ll�k izin kullanmakta 
iken hastal�k raporu verilen memur; 
hastal�k izninin biti� tarihi y�ll�k iz-
ninin biti� tarihinden sonraki bir 
tarihe rastlamas� halinde hastal�k 
izninin bitti�i, hastal�k izninin biti� 
tarihi kullanmakta oldu�u y�ll�k iz-
nin biti� tarihinde veya bu tarihten 
önce sona ermesi halinde ise y�ll�k 
izninin bitti�i günü izleyen ilk çal��-
ma gününde görevine ba�lar” de-
nilmektedir. 

Yukar�daki hüküm uyar�nca, doktor 
taraf�ndan verilen hastal�k izni her 
zaman y�ll�k izni kesmektedir. �öyle 
ki; alm�� oldu�unuzu beyan etti�i-
niz 5 günlük hastal�k raporu devre-
ye girdi�i için söz konusu raporun 
biti� tarihi itibar�yla göreve ba�la-
man�z gerekmektedir. Ancak, y�ll�k 
izninizi kullanmakta iken hastal�k 
raporu nedeni ile kullanamad���n�z 
5 günlük y�ll�k izninizi talepleriniz 
do�rultusunda amirinizce uygun 
görülen daha sonraki herhangi bir 
tarihte kullanman�z mümkün olabi-
lecektir. 
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Sözle�meli Personel Çal��t�r�lma-
s�na �li�kin Esaslarda De�i�iklik 
Yap�lmas�na Dair De�i�iklik yürür-

lü�e girdi. 29 Mart 2009 tarihli Resmi 
Gazete’de yay�mlanan düzenlemede, 
bu konuya ili�kin olarak becayi�, e� 
ve sa�l�k özrüne ba�l� yer de�i�ikli�i, 
ücretli do�um izni, askerlik sonras� ve 
do�um izni sonras� dönü� konular�nda 
de�i�iklikler yap�lm��t�r. 

De�i�iklikleri �öyledir: 

-Sözle�meli kad�n personele do�um 
öncesi 8 hafta ve do�um sonras� 8 
hafta verilen izinler daha önce ücret-
siz izinli say�lmaktayd�. Bakanlar Kurulu 
düzenlemesi ile do�um öncesi ve do-
�um sonras� izinler ücretli izin olarak 
de�erlendirilecektir. Personel bu süre 
içinde kurumundan maa��n� almaya 
devam edecektir. Geçici i� görmezlik 
ücretleri maa�lar�ndan kesilecek. 

-Askerlik sebebiyle sözle�mesini feshe-
den sözle�meli ö�retmenler, askerlik 
dönü�ü Milli E�itim Bakanl���’n�n inisi-
yatifi ile ba�lat�lma i�lemi yap�lm�� olsa 
da bu düzenleme ile ba�latma zorun-
lulu�u getirilmi�tir. Yeni düzenlemede 
askerlik sebebiyle sözle�mesi feshedilen 
personelin pozisyonu sakl� tutularak, 
sözle�mesinin feshi sebebiyle i� sonu 
tazminat� almam�� olmak ve terhis tari-
hinden itibaren 30 gün içinde müraca-
at etmek kayd�yla i�e ba�layabilecek. 

-Do�um izninin bitiminde ücretsiz izin 
kullanmak amac�yla sözle�mesini fes-
heden kad�n personelin dönü�ü bo� vi-
zeli pozisyon bulunmak kayd�yla müm-
kün oluyordu. Bakanlar Kurulu’nun 
yeni karar� ile i� sonu tazminat� alma-
mak kayd�yla sözle�mesini fesheden 
personelin pozisyonu sakl� tutulacak. 
Do�um izninin bitiminden itibaren en 
geç bir y�l içerisinde müracaat� halinde 
i�e ba�layabilecek. 

-Do�um izni ve askerlik hariç olmak 
üzere, hizmet sözle�melerini kendi is-

tekleriyle feshedenler, fesih tarihinden 
itibaren bir y�l geçmedikçe ayr�ld�klar� 
kurumlar�n sözle�meli personel pozis-
yonlar�na yeniden atanamazlar. 

-Ayn� unvanda çal��an sözle�meli per-
sonel fiilen bir y�l çal��mak kayd�yla be-
cayi� talebinde bulunabilir. 

-E� durumuna ba�l� yer de�i�ikli�i; vi-
zeli oldu�u birimde fiilen en az bir y�l 
çal��m�� olmas�, geçi� yapaca�� hizmet 
biriminde ayn� unvan ve niteli�i haiz 
bo� pozisyon bulunmas� ve kamu per-
soneli olan e�in, kurum içi görev yeri 
de�i�ikli�i mümkün olmayan veya 
mevzuat� uyar�nca zorunlu yer de�i�tir-
meye tabi tutulan bir görevde bulun-
mas� kayd�yla yerine getirilebilir. 

-Sa�l�k özrüne ba�l� yer de�i�ikli�i; 
mazeret süresince geçerli olmak üzere, 
personelin geçi� yapaca�� hizmet biri-
minde ayn� unvan ve niteli�i haiz bo� 
pozisyon bulunmas�, pozisyonunun 
bulundu�u ildeki Devlet ve üniversite 
hastanesinde kendisi, e�i ve çocuklar� 
ile mevzuat uyar�nca bakmakla yüküm-
lü oldu�u ana ve babas�n�n hastal���-
n�n tedavisinin mümkün olmad���na 
ili�kin sa�l�k kurulu raporunu kuruma 
ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. 
Sa�l�k mazeretinin sona ermesi duru-
munda, eski pozisyonun bulundu�u il 
s�n�rlar� içerisindeki ayn� unvan ve nite-
li�i haiz bo� pozisyona yeniden atama 
yap�l�r. 

-E�i �ehit olan personel bir defaya 
mahsus olmak üzere yer de�i�ikli�i ta-
lebinde bulunabilecek. 

Bu de�i�iklikle kadrolu ve sözle�me-
li ö�retmenler aras�ndaki farkl�l�klar 
giderilmemi�; sözle�meli ö�retmen-
lere, Anayasa ile güvence alt�na al�n-
m�� olan aile bütünlü�ü ilkesi gere�i 
hiçbir s�n�rlamaya tabi tutulmaks�z�n 
e� durumuna ba�l� yer de�i�ikli�inin 
önündeki engeller kald�r�lmam��t�r. 
Düzenlemede e�i kamu personeli olup 

“vizeli oldu�u birimde fiilen en az bir 
y�l çal��m�� olmas�, geçi� yapaca�� hiz-
met biriminde ayn� unvan ve niteli�i 
haiz bo� pozisyon bulunmas�” ile “ku-
rum içi görev yeri de�i�ikli�i mümkün 
olmayan veya mevzuat� uyar�nca zo-
runlu yer de�i�tirmeye tabi tutulan bir 
görevde bulunmas�” kayd� getirilmi�; 
e�i, özel �irkette i�çi olarak çal��an veya 
Ba�-Kur’lu olanlara ise yer de�i�ikli�i 
imkân� verilmemi�tir. Bununla birlikte, 
e�itim durumuna ba�l� yer de�i�ikli�i 
ve iste�e ba�l� yer de�i�ikli�i hakk�n�n 
verilmemi� olmas�, aile bütünlü�ünü 
korumaya yönelik olmaktan uzakt�r. 

Ayr�ca; sözle�menin feshi gerekçeleri 
aras�nda 30 günden fazla al�nan has-
tal�k iznine ili�kin bir düzenleme bu-
lunmamas�na ra�men, uygulamada bu 
durumdaki birçok sözle�meli ö�retme-
nin sözle�mesi feshedilmektedir. Yeni 
yap�lan düzenlemede, bu duruma bir 
aç�kl�k getirilmemi�, dolay�s�yla eksik 
bir düzenlemede bulunulmu�tur. Oysa 
657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu’na 
göre, sözle�meli personel ile kadrolu 
personelin her ikisinin üstlendi�i görev, 
kamu görevi olup Anayasa’n�n sosyal 
devlet ilkesi, temel insan haklar�ndan 
olan sa�l�k hakk� ile çal��ma ve sosyal 
güvenlik hakk� gere�i olan hastal�k 
izni 30 günle s�n�rland�r�lmamal� ve 30 
günden fazla al�nan hastal�k izinleri fe-
sih gerekçesi olmamal�d�r. 

Bu eksik ve s�n�rlay�c� düzenlemeler 
önümüzdeki dönemde ciddi sorunlar 
getirecektir. Sözle�meli Personel Çal��-
t�r�lmas�na Dair Esaslarda yap�lan k�smî 
de�i�iklik, sözle�meli ö�retmenlerin 
ma�duriyetini giderememi�tir. 

Dan��tay’da Dava Açt�k

E�itim-Bir-Sen olarak, yap�lan bu de-
�i�ikli�in sözle�meli ö�retmenlerin 
sorunlar�na çözüm getirmedi�ine 
inan�yoruz. Söz konusu de�i�iklikteki 
Anayasa’ya ayk�r� hükümlerin iptali için 
Dan��tay’da dava açt�k. 

Sözle�meli Personel Esaslar�ndaki De�i�iklik

Beklentilerimizi Kar��lamaktan Uzakt�r 
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Say��tay karar�na ra�men 
Eylül ay�ndan sonra ilk 
atanan ö�retmenler ile 

ücretsiz izin dönü�ü (askerlik, 
do�um sonras�)  göreve ba�-
layan baz� ö�retmenlerimiz 
ö�retim y�l�na haz�rl�k ödene-
�i alamamaktad�rlar. 

E�itim-ö�retim y�l�n�n Ey-
lül ay�ndan sonraki dönemi 
içinde herhangi bir tarihte 
ilk atanan ya da ücretsiz izin 
sonras� göreve ba�layan ö�-
retmenlerimize ö�retim y�l�na 
haz�rl�k ödene�inin öden-
mesinin sa�lanmas� için Milli 

E�itim Bakanl��� ile Maliye 
Bakanl���’na talepte bulun-
duk. �lgili bakanl�klar�n bu 
konuda duyarl�l�k gösterme-
lerini istiyoruz. 

Bu durumda olup ö�retim 
y�l�na haz�rl�k ödene�i ala-
mayan üyelerimizin internet 
sitemizde bulunan  durumla-
r�na uygun dilekçe örneklerini 
kendilerine uyarlay�p, kurum-
lar�ndan istekte bulunabilir; 
kurumlar� taraf�ndan olum-
suz cevap verilmesi halinde 
ise dava açmak üzere hukuk 
büromuza ba�vurabilirler. 

Ö�retim Y�l�na Haz�rl�k 
Ödene�inde Ma�dur Edilen 
Ö�retmenler Çözüm Bekliyor 

Eylül ay� sonras� ilk atananlar için talep belgesi 

 

                                         ………… OKULU MÜDÜRLÜ�Ü’NE 

 

            ................. tarihinde okulunuza …………ö�retmeni olarak ilk defa atand�m. 

…………tarihinde göreve ba�lam�� oldu�umdan dolay�, okulunuzda Eylül ay�nda ödenmi� 

olan  200…/200… ö�retim y�l�na haz�rl�k ödene�ini alamad�m.   

      657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu’nun ek 32. maddesinde; “E�itim ve ö�retim 

Hizmetleri S�n�f�na dahil ö�retmen unvanl� kadrolarda görevli olup; fiilen ö�retmenlik 

yapanlara (ilkö�retim ve okul müdürleri ile yard�mc�lar�, cezaevi okullar�nda çal��an 

ö�retmenler, yönetici, e�itim uzman� ve e�itim uzman yard�mc�lar� dahil ilkö�retim 

müfetti�leri hariç) her ö�retim y�l�nda bir defaya mahsus olmak üzere ve ö�retim y�l�n�n 

ba�lad��� ay içinde Milli E�itim Bakan� taraf�ndan belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek miktarda, ö�retim y�l�na haz�rl�k ödene�i ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç 

di�er vergi ve kesintilere tabi tutulmaz” hükmüne yer verilmi�tir.   

           Say��tay 5.Dairesinin 10.05.2000 tarih ve 9812 No'lu Karar�; "Ö�retim y�l�na haz�rl�k 

ödene�i, ö�retmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gere�i olarak ö�retim y�l� boyunca ortaya 

ç�kabilecek �ahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlar�n�n teminine katk�da bulunmak, böylece etkin 

ve verimli çal��malar�na olanak sa�lamak amac�yla ödendi�inden, ilk atamas� yap�larak 

2.10.1998 tarihinde göreve ba�layan ö�retmene söz konusu ödene�in verilmesinde mevzuata 

ayk�r� bir husus bulunmamaktad�r" Say��tay 3. Dairesinin 06.01.1998 tarihli ve 209 No’lu 

Karar�) "Ö�retmenlerin göreve ikinci yar�y�lda ba�lamas� "Ö�retim Y�l�na Haz�rl�k 

Ödene�i"ni almalar�na engel de�ildir. Y�lda bir kez ödenen bu miktar, ö�retmenin bir ö�retim 

y�l� için haz�rl��� kar��l���d�r. Hak sahibi ö�retmenlere ayn� ö�retim y�l�nda sözü edilen 

ödene�in verilmesinde mevzuata ayk�r� bir durum bulunmad���na" karar vermi�tir. 

            Dan��tay 11. Dairesi’nin 2007/908 E.ve 2007/5813 K. No’lu karar�nda; “Bu itibarla, 

ö�retim y�l�n�n ba�lamas�ndan sonra göreve ba�layan ö�retmenlerin de ayn� haz�rl�k ve 

harcamalar�n�n olabilece�i gözetildi�inde, ö�retim y�l�n�n ba�lad��� aydan sonra göreve 

ba�layan ö�retmenlere ö�retime haz�rl�k ödene�inin verilmemesi, söz konusu ödene�in 

verilmesi amac�na ayk�r�l�k olu�turaca�� aç�kt�r” karar�na yer vermi�tir.  

           Yukar�da izah etti�im nedenlerden dolay�; …………200…-200… ö�retim y�l�  haz�rl�k 

ödene�inin  taraf�ma ödenmesi konusunda gere�ini arz ederim.  

  
 Ad- Soyad 

                          �mza 

 

an sonra göreve ba�layan ö�ret

gözetildi�inde, ö�retim y�l�n�n ba�lad��� aydan sonra göreve 

etime haz�rl�k ödene�inin verilmemesi, söz konusu ödene�in 

olu�turaca�� aç�kt�r” karar�na yer vermi�tir.  

nedenlerden dolay�; …………200…-200… ö�retim y�l�  haz�rl�k 

esi konusunda gere�ini arz ederim.  

 Ad- Soyad 

                     �mza 

ras� görevine dönenler için talep dilekçesi 
 

                                       ………… OKULU MÜDÜRLÜ�Ü’NE 
 

          ………tarihinde atand���m okulunuzda ………ö�retmeni olarak görev yapmakta iken, 
askerlik hizmetimi yerine getirmek üzere görevden ayr�ld�m ve  ………tarihinde terhis olmak 
suretiyle tekrar göreve ba�lad�m. Askerde olmamdan dolay� okulunuzda Eylül ay�nda ödenmi� 
olan  200…/200… ö�retim y�l� haz�rl�k ödene�ini alamad�m.   
      657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu’nun ek 32. maddesinde; “E�itim ve ö�retim 
Hizmetleri S�n�f�na dahil ö�retmen unvanl� kadrolarda görevli olup; fiilen ö�retmenlik 
yapanlara (ilkö�retim ve okul müdürleri ile yard�mc�lar�, cezaevi okullar�nda çal��an 
ö�retmenler, yönetici, e�itim uzman� ve e�itim uzman yard�mc�lar� dahil ilkö�retim 
müfetti�leri hariç) her ö�retim y�l�nda bir defaya mahsus olmak üzere ve ö�retim y�l�n�n 
ba�lad��� ay içinde Milli E�itim Bakan� taraf�ndan belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek miktarda, ö�retim y�l�na haz�rl�k ödene�i ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç 
di�er vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.” Hükmüne yer verilmi�tir.   
             Say��tay 3. Dairesinin 06.01.1998 tarihli ve 209 No’lu Karar�) "Ö�retmenlerin göreve 
ikinci yar� y�lda ba�lamas� "Ö�retim Y�l�na Haz�rl�k Ödene�i"ni almalar�na engel de�ildir. 
Y�lda bir kez ödenen bu miktar, ö�retmenin bir ö�retim y�l� için haz�rl��� kar��l���d�r. Hak 
sahibi ö�retmenlere ayn� ö�retim y�l�nda sözü edilen ödene�in verilmesinde mevzuata ayk�r� 
bir durum bulunmad���na,"karar vermi�tir.  
            Ayr�ca Milli E�itim Bakanl��� Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�kanl���’n�n 16.02.2009 
tarih ve 910/755 Say�l� yaz�s�nda e�itim -ö�retimin ba�lad��� eylül ay�nda askerde olup da bu 
ödene�i alamayan ö�retmenlerin askerlik dönü�ü sonras� göreve ba�lamalar� halinde bu 
ödenekten yararland�r�lmalar� gerekti�i belirtilmi�tir. Yani bu ödene�in eylül ay� d���nda 
göreve ba�layan ö�retmenlere de ödenebilece�i yönünde görü� belirtilmi�tir.  
            Dan��tay 11. Dairesi’nin 2007/908 E.ve 2007/5813 K. No’lu karar�nda ise;“Bu 
itibarla, ö�retim y�l�n�n ba�lamas�ndan sonra göreve ba�layan ö�retmenlerin de ayn� haz�rl�k 
ve harcamalar�n�n olabilece�i gözetildi�inde, ö�retim y�l�n�n ba�lad��� aydan sonra göreve 
ba�layan ö�retmenlere ö�retime haz�rl�k ödene�inin verilmemesi, söz konusu ödene�in 
verilmesi amac�na ayk�r�l�k olu�turaca�� aç�kt�r.” Karar�na yer vermi�tir.  
           Yukar�da izah etti�im nedenlerden dolay�; …………200…-200… ö�retim y�l� haz�rl�k 
ödene�inin  taraf�ma ödenmesi konusunda gere�ini arz ederim.  
  

                                                                                                Ad- Soyad               �mza 

Dan��tay; E�itim Kurumlar� Yöneti-
cileri Atama Yönetmeli�i’nin Ek-2 
De�erlendirme Formu’nun “Yö-

neticilik Hizmetleri” bölümünün “Müdür 
Yard�mc�l��� Görevinde Görevlendirme 
Olarak veya Vekaleten Yürütülen Her Y�l 
�çin 0.84”, “Müdür Ba�yard�mc�l��� Göre-
vinde Görevlendirme Olarak veya Vekale-
ten Geçen Her Y�l �çin 0.96”, “Müdürlük 
Görevinde Görevlendirme Olarak veya 
Vekaleten Geçen Her Y�l �çin 1.08” puan 
verilmesine ili�kin k�sm�n�n yürütmesinin 
durdurulmas�na karar vermi�tir. 

Milli E�itim Bakanl���’n�n son 5 y�lda ya-
y�nlad��� E�itim kurumlar� Yönetici Atama 
yönetmelikleri sürekli yarg� kararlar� ile 
iptal edilmi�, bu da binlerce yöneticinin 
ma�dur olmas�na neden olmu�tur. 

Dan��tay’�n Yönetici Atama Yönetmeli�i’ni 
iptal kararlar�n� ve olu�an ma�duriyetle-
ri gözönünde bulundurdu�umuzda, bir 
daha ayn� s�k�nt�lar�n ya�anmamas� için 
yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vard�r. 

Bu nedenle ‘Yönetici Atama’daki kaosun 
giderilmesi için s�nav esas�na dayal�, adil, 
ehliyet ve liyakati gözeten objektif bir dü-
zenleme yap�lmal�d�r. Bu konudaki görü� 
ve önerilerimizi daha önce Bakanl�k yet-
kililerine iletmi�, kamuoyuyla da payla�-
m��t�k. 

Görü� ve önerilerimiz �öyle: 

-Kariyer, liyakat esasl�, s�nav kurgulu yeni 
bir düzenlemeyle; müdür yard�mc�l���nda 
s�nav ve puan üstünlü�ü esas�na dayal� 
atama yap�lmas�, okul müdürlüklerinde 
ise s�nav ve Ek-2 Formu’nun birlikte de-
�erlendirilmesi sonucunda ortaya ç�kacak 
toplam puan ile atama i�leminin gerçek-
le�tirilmesi; Ek-2 Yönetici Atama ve De-
�erlendirme Formu’ndaki ödüller bölü-
münde, her ödülden birer tanesi geçerli 
olmak üzere 657 Say�l� Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun 122 ve 123. maddelerine 
göre verilen ödüllerin (Bakan, Vali ve kay-
makamlar taraf�ndan verilen takdir ve ay-
l�kla ödüllendirmeler) puanlamaya dahil 

edilmesi, 

-Mevcut e�itim kurumu yöneticilerine ili-
çi/illeraras� yer de�i�ikli�i imkân�n�n sa�-
lanmas�. 

Bu önerilerimiz do�rultusunda Dan��tay’�n 
iptaline mahal b�rakmayacak �ekilde yasal 
düzenleme yap�lmal�d�r. 

Ayr�ca; iptal edilen düzenlemeye göre 
atamas� yap�lan yöneticiler ma�dur edil-
memeli, müdür yard�mc�l��� s�nav�n� ka-
zananlar�n atamalar� yeni düzenleme 
beklenmeden biran önce gerçekle�tiril-
melidir. 

E�itim-Bir-Sen olarak, e�itimle ilgili tüm 
konularda oldu�u gibi ‘Yönetici Atama’ya 
ili�kin düzenlemede de çözümün taraf� ol-
duk, olmaya da devam edece�iz. Bakan-
l���n Yönetici Atama’da adaleti ve e�itli�i 
esas alan köklü bir de�i�iklik yapmas� için 
konunun takipçisi olaca��z. 

“Atama-�ptal”
Döngüsüne Son Verilmelidir
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Resmi ve idari tatil günleri (1 Ocak, 
seçim sonras� günler, kar tatili vb.) ile 
ö�retmenlerin sevkli olduklar� günler-
de ek derslerinin kesilmesinden dola-
y� ma�duriyetler ya�anmaktad�r. Millî 
E�itim Bakanl���, 16.12.2006 tarihinde 
Yönetici ve Ö�retmenlerinin Ders ve Ek 
Ders Saatlerine �li�kin Esaslarda de�i�ik-
lik yapm��t�. De�i�iklikle, ö�retmenlerin 
ek ders ücretlerinde iyile�tirme yapmak 
amaçlanm��t�. Yap�lan de�i�iklik, bera-
berinde hak kay�plar�n� getirdi. 

Ö�retmenlerin ma�duriyetlerinin gide-
rilmesi için yasal de�i�iklik ve Ek Ders 
Esaslar�’nda düzenleme yap�lmas�na 
ihtiyaç vard�r. E�itim çal��anlar�n�n bu 
konudaki �ikâyet ve taleplerini Mil-
li E�itim Bakanl���’na ileterek, Ek Ders 
Esaslar�’nda de�i�iklik istedik. 

Ek Ders Esaslar�’nda de�i�iklik 
yap�lmas�na ili�kin Bakanl��a 
sundu�umuz taleplerimizin bir 
k�sm� �öyledir: 

1-Ö�retmenler, haftaiçi mesai saatleri 
d���nda ve haftasonlar�nda (Cumartesi 
ve Pazar günleri) zorunlu olarak hizme-
tiçi e�itim, kurs ve seminerlerine kursi-
yer olarak kat�lmaktad�rlar. Tamamen 
idarenin tasarrufu ile özel (dinlenme) 
zamanlar�nda kendi istek ve iradeleri 
d���nda kurslarda görevlendirilen ö�ret-
menlere bu süreler kar��l���nda ek ders 
ücreti ödenmesi yönünde düzenlenme 
yap�lmas�, 

2-Ö�retmenlerin sevkli olduklar� süreler 
ile haftaiçi mesai saatlerine denk gelen 
resmî tatil ve dini bayramlarda her bir 
gün için 7 saat ek ders ücreti kesilmek-
tedir. Örne�in; haftada 30 saat derse 
giren bir s�n�f ö�retmeninin, bir gün 
sevk al�p derse girmedi�i için, 7 saatlik 
ek ders ücreti kesilmektedir. 

Oysa 16.12.2009 tarihinden önceki 
düzenlemede ders da��l�mlar� ayl�k kar-
��l��� ve ücret kar��l��� 3’er saat olacak 
�ekilde günlük ders saatleri ayl�k kar��l�-

�� ve ek ders ücreti kar��l��� olmak üze-
re iki bölümde de�erlendirilmekteydi. 
Ö�retmenlerin sevkli ve izinli oldu�u 
günlerde, o gün için sadece ücret kar-
��l��� olarak belirlenen ek ders ücreti 
kesilmekteydi. Bakanl���n bu konuda, 
16.12.2006 tarihinden önceki uygu-
lamaya dönerek, ö�retmenlerin sevkli 
ve izinli oldu�u süreler ile resmi ve dini 
bayram günlerinde ek ders ücretinin 
kesilmemesi, ek ders ücretlerinin maa� 
ve ayl�k kar��l��� olmak üzere ayr� ayr� 
de�erlendirmesi yönünde düzenleme 
yap�lmas�, 

3-�lkö�retim ve ortaö�retim kurumla-
r�n�n son s�n�f ö�rencilerinin s�navlara 
(SBS, ÖSS) haz�rlanmalar� amac�yla s�-
nav öncesi idari izinli say�ld�klar� süre-
lerde ders görevlerini yerine getirmek 
üzere görevlerinin ba��na gelen ö�ret-
menlerin bu ö�renciler izinli say�ld�kla-
r�ndan dolay� bu s�n�flara olan ders gö-
revlerini yerine getiremediklerinden ek 
ders ücretleri kesilmektedir. Tamamen 
idarenin tasarrufundan kaynaklanan 
bu uygulamadan dolay� ek ders göre-
vini yerine getiremeyen ö�retmenlerin 
ek ders ücretlerini alabilmeleri yönünde 
düzenleme yap�lmas�, 

4-�kili ö�retim yapan okullar�n yöne-
ticileri, 7:00-18:00 saatleri aras�nda 
okullar�n idari i� ve i�leyi�ini yürütmek-
tedirler. Bu okullarda görev yapan yö-
neticiler, tekli ö�retim yapan e�itim 
kurumu yöneticilerine göre daha fazla 
(günde yakla��k 11 saat) görev yapmak-
tad�rlar. Bu e�itim kurumlar�nda görev 
yapan yöneticilerin emek-ücret dengesi 
bak�m�ndan bu çal��ma �artlar� ve öz-
verileri kar��l���nda ek ders ücretlerinin 
artt�r�lmas� için gerekli düzenleme ya-
p�lmas�, 

5-�lkö�retim kurumlar�nda görev yap-
makta olan ö�retmenler, meslekleri 
ile ilgili yapm�� olduklar� çal��malar-
dan dolay� ö�retim y�l� ba�� ve sonun-
da haftada 15 saat ek ders ücretinden 
yararland�r�lmaktad�rlar. Ortaö�retim 

kurumlar�nda görev yapan ö�retmenler 
ise, aynen ilkö�retim kurumlar�nda gö-
rev yapan ö�retmenler gibi ö�retim y�l� 
ba�� ve sonunda okullarda görevlerinin 
ba��nda olmalar�na ra�men bu süreler-
de herhangi bir ücret alamamaktad�rlar. 
Ö�retmenler aras�ndaki bu adaletsizlik 
giderilerek, ortaö�retim kurumlar�n-
da görev yapan tüm ö�retmenlerin de 
ö�retim y�l� ba��nda ve sonunda (ders 
kesim tarihinden 1 Temmuz tarihine 
kadar olan süreler ile 1 Eylül tarihinden 
ders y�l�n�n ba�lad��� tarihe kadar olan 
sürelerde) ek ders ücretinden yararlan-
d�r�lmalar� yönünde gerekli düzenleme 
yap�lmas�, 

6-2006 y�l�ndan önce yüksek lisans 
ö�renimini tamamlayan ö�retmenlere 
yüzde 25, doktora ö�renimini tamam-
layan ö�retmenlere ise yüzde 40 ora-
n�nda fazla ek ders ücreti verilmekteydi. 
Ancak 2006 y�l�nda ek ders ücretlerinin 
yakla��k yüzde 40 oran�nda art�r�lma-
s�na ili�kin kanun boyutunda yap�lan 
yeni düzenleme ile bu uygulamaya son 

Ek Ders Esaslar�’nda De�i�iklik Yap�lmas�n� Talep Ettik 

Ö�retmenlerin 
ma�duriyetlerinin 

giderilmesi için yasal 
de�i�iklik ve Ek 

Ders Esaslar��nda 
düzenleme 

yap�lmal�d�r
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verilmi�ti. An�lan bu uygulamaya son 
verilmesi; inceleme, ara�t�rma, mesleki 
ve ki�isel becerilerini art�rmak için kendi 
çabalar�yla me�akkatli bir süreç sonra-
s�nda yüksek lisans/doktora ö�renimle-
rini tamamlayan ve bu e�itimlerinden 
edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini 
ö�rencileri ile payla�an ö�retmenlerin 
sarf ettikleri bu çabalar�n�n kar��l�k-
s�z kalmas� anlam�na gelmektedir. Bu 
nedenle, zaman ve emek harcayarak 
yüksek lisans/doktora ö�renimlerini ta-
mamlayan ö�retmenlerin, yüksek lisans 
ve doktora ö�renimini tamamlamayan 
di�er meslekta�lar� ile ek ders ücreti 
aç�s�ndan ayn� ücretlendirme sisteminin 
uygulan�yor olmas�n�n, genel anlamda 
ö�retmenlerimizin inceleme, ara�t�rma, 
mesleki ve ki�isel becerilerini art�rmak 
üzere bir üst ö�renime te�vik edilme-
lerini engelledi�i dü�üncesinden hare-
ketle, yüksek lisans ve doktora yapan 
ö�retmenlerin ek ders ücretlerinin ye-
niden artt�r�lmas� yönünde düzenleme 
yap�lmas�, 

7-Bilindi�i gibi, 2006 y�l�ndan önce 
okul yöneticilerinin ayl�k kar��l��� hafta-
da zorunlu olarak 6 saat derse girmeleri 
yönünde bir düzenleme bulunmamak-
tayd�. Ancak 2006 y�l�nda 439 Say�l� 
Kanun’un 6. maddesinde de�i�iklik 
yap�larak, okul yöneticilerine haftada 
6 saat derse girme zorunlulu�u geti-

rilmi�tir. Bu yeni düzenlemeyle, okul 
yöneticilerine haftan�n bir günü derse 
girme zorunlulu�u getirildi�inden, bu 
durum okul yöneticilerinin derse girdik-
leri zamanlarda okulun yönetim ile ilgili 
i� ve i�leyi�lerinin sa�l�kl� yürütülmesi 
yönündeki çal��malar�n� olumsuz yön-
de etkilemi� ve bu uygulamadan dolay� 
ortaya ç�kan olumsuzluklar, gerek yö-
neticilerimiz gerekse ö�retmenlerimiz 
taraf�ndan sendikam�za geri bildirim 
olarak yans�t�lm��t�r. Bu nedenle, e�itim 
kurumlar�nda yönetici olarak görev yap-
makta olan ö�retmenlerimizin haftada 
ayl�k kar��l��� girmek zorunda olduklar� 
ders saati say�s�n�n azalt�lmas� ya da kal-
d�r�lmas� yönünde yeni bir düzenleme 
yap�lmas�,

8-Geçici görevlendirilen ö�retmen 
ve yöneticiler, görev ve sorumluluk-
lar� artmas�na ra�men, bu geçici gö-
revlendirmelerine kar��l�k haftada 18 
saat ek ders ücreti alabilmektedir. Bu 
tip görevlendirmeler, ilgililerin maddi 
yönden ma�duriyetine yol açmaktad�r. 
Örne�in, pansiyonlu bir okulda müdür 
ba�yard�mc�s� olarak görev yapan bir 
yönetici haftada 30 saat ek ders ücreti 
almakta iken, ayn� okul müdürlü�üne 
geçici olarak görevlendirildi�inde ise 
haftada 18 saat ücret alabilmektedir. 
Bu durum, i� yükü ve sorumluluklar� 
artan bu yöneticilerin ma�dur olmala-
r�na sebep olmaktad�r. Bu nedenle ge-
çici olarak görevlendirilen ö�retmen ve 
yöneticilerin söz konusu ma�duriyetle-
rinin önlenmesi bak�m�ndan görevlen-
dirildikleri kadro için öngörülen ek ders 
ücretinden yararland�r�lmalar� yönünde 
düzenleme yap�lmas�, 

9-2008 y�l� toplu görü�mede mutaba-
kat metninde ‘e�it i�e e�it ücret’ ilkesi 
gere�i idari hiyerar�ideki ücret denge-
sizli�inin giderilmesi için karar al�nm��t�. 
Ancak al�nan karar do�rultusunda �lçe 
Milli E�itim müdürlerinin, �ube mü-
dürlerinin ve �lkö�retim müfetti�leri ile 
�lkö�retim Müfetti� yard�mc�lar�n�n ek 
ders ücretleri artt�r�l�rken, �eflerin ek 
ders ücretlerinde herhangi bir iyile�tir-
me yap�lmam��t�r. Bu uygulama, çal��-
ma bar���n� olumsuz yönde etkilemi�tir. 
Benzer konumda bulunan di�er kamu 
kurum ve kurulu�lar�nda görev yapan 
emsali personelle Milli E�itim Bakanl��� 
personeli aras�ndaki gelir dengesizli�i 

iyice aç�lm��t�r. Karar kapsam�nda bu-
lunan personele ili�kin düzenlemeler 
bugüne kadar personel ay�r�m� yap�l-
madan hep birlikte de�erlendirilirken, 
son düzenlemeye �eflerin dahil edilme-
mi� olmas�, ayn� ko�ullarda çal��an �ef-
leri üzmü�tür. Bu nedenle, Milli E�itim 
Bakanl���’na ba�l� merkez ve ta�ra te�-
kilatlar�nda çal��an �eflerin de ek ders 
ücretlerinin iyile�tirilmesi yönünde dü-
zenleme yap�lmas�, 

10-Bilindi�i üzere, her derece ve türde-
ki örgün ve yayg�n e�itim kurumlar�nda 
ilgili mevzuat gere�ince yap�lan bekle-
me, sorumluluk, d��ar�dan bitirme, fi-
nal, ortalama yükseltme, seviye tespiti, 
meslekî formasyon, adayl�k e�itimi, be-
ceri s�nav� ve beceri/proje yar��mas� s�-
navlar�nda görevlendirilen ö�retmenler 
her bir s�nav komisyon üyeli�i ve her bir 
s�nav gözcülü�ü için 5 saat ek ders üc-
reti almaktad�rlar. Ancak bu görevlerin 
bir ö�retim y�l�nda s�nav komisyonu için 
12’den, s�nav gözcülü�ü için ise 15’ten 
fazlas�na ücret ödenmeyece�i öngörül-
mü�tür. Ancak, Ortaö�retim Kurumlar� 
S�n�f Geçme ve S�nav Yönetmeli�i’nde 
de�i�iklik yap�larak, her y�l Haziran ay�n-
da yap�lan bu s�navlar, Eylül ve �ubat 
aylar�nda da yap�lmaya ba�lanmas� ne-
deniyle, s�nav yükü üçe katlanm�� olma-
s�na kar��n s�nav komisyon ve gözcülük-
lerine ili�kin s�n�rlama ayn� kalm��t�r. Bu 
durum, ö�retmenlerin s�nav komisyon 
ve s�nav gözcülü�ü görevlerinin s�n�r�n 
üzerine ç�kmas�na neden olmaktad�r. 
Özelli�i ve niteli�i itibariyle ayr� ayr� ya-
p�lmas� gereken birçok s�nav�n, s�nav 
komisyon ve gözcülük görevinin be-
lirlenen s�n�r�n üzerine ç�kmamas� için 
idare taraf�ndan birle�tirilerek ö�ret-
menlere verilmesi nedeniyle, ö�retmen-
lerin i� yükü ve sorumlulu�u artmas�na 
ra�men ücretlerinde azalma ve hak 
ettikleri ücreti alamamalar�na sebep 
olmaktad�r. Bu uygulama ile yürürlük-
teki mevzuatla verilmi� bir hakk�n idari 
i�leyi�in aksamamas� bak�m�ndan ida-
re taraf�ndan tek tarafl� uygulamalarla 
ö�retmenlerin aleyhine neticelenmesi 
sonucu ö�retmenler ma�dur edilmek-
tedir. Bu nedenle s�nav komisyon üye-
likleri ve s�nav gözcülük görevleri için 
öngörülen s�n�rlamalar�n tamamen kal-
d�r�lmas� yönünde düzenleme yap�lmas� 
gerekmektedir. 

Geçici görevlendirilen 
ö�retmen ve 
yöneticiler, görev ve 
sorumluluklar� artmas�na 
ra�men, bu geçici 
görevlendirmelerine 
kar��l�k haftada 18 
saat ek ders ücreti 
alabilmektedir
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Hasta olan e�itim çal��anlar� ve 
yak�nlar�, bulunduklar� illerde 
tedavileri mümkün olmay�n-

ca çevre illere sevk edilmektedirler. 
Özellikle a��r hasta olanlar�n tedavi-
leri hem uzun sürmekte hem de ciddi 
maddi s�k�nt�lar getirmektedir. Tedavi 
süresince hasta memur ve yak�nlar�-
na tedavi yollu�u ödenmesi yasal bir 
hakt�r. Son y�llarda tedavi ve geçici 
görev yolluklar� zaman�nda ödenme-
mektedir. E�itim çal��anlar�; tedavi 
yolluklar� zaman�nda ödenmeyince 
bankalara borçlanmakta, bankalar�n 
verdikleri krediler, faizleri ile birlikte 
dü�ünüldü�ünde geri ödemede s�-
k�nt� ya�amakta ve çal��anlar adeta 
borç batakl���na sürüklenmektedir-
ler. 

Ma�duriyetlerin giderilmesi için daha 
önceki aylarda Milli E�itim Bakanl��� 
ve Maliye Bakanl��� nezdinde görü�-
melerde bulunmu�tuk ve bu çal��ma-
lar�m�z neticesinde tedavi yolluklar�-
n�n bir k�sm� ödenmi�ti. 

E�itim çal��anlar�n�n alaca�� olan 
tedavi ve geçici görev yolluklar�n�n 
miktar�n�n 70 milyon TL’ye ula�t���n� 
tahmin etmekteyiz. E�itim çal��anla-
r�n�n tüm geçici görev ve tedavi yol-
luklar�n�n ödenmesi için müteaddit 
defa Milli E�itim Bakan� ve Bakanl�-
��n di�er yetkilileri ile görü�melerimiz 
oldu. Milli E�itim Bakan�, konuyu biz-
zat takip etti�ini bizlere ifade etmi�-
tir. Bakanl�k yetkilileri ise, �lkö�retim, 
Ortaö�retim ve di�er genel müdür-

lüklerden bütçelendirilmi� tedavi ve 
geçici görev yolluklar�n� tespit ettik-
lerini, Maliye Bakanl���’ndan ödeme 
yap�lmas� için talepte bulunduklar�n� 
belirtmi�lerdir. Ancak bugüne kadar 
da sorun kökten çözülememi�tir. 

E�itim-Bir-Sen olarak, e�itim çal��an-
lar�n�n alacaklar�n�n biran önce öden-
mesi için hem Milli E�itim Bakanl��� 
hem de Maliye Bakanl��� yetkililerini 
takibe ald�k. Konu ile ilgili görü�me-
lerimiz sürmektedir. Tüm ödemeler 
yap�l�ncaya kadar konunun takipçi-
siyiz. Yak�n zamanda sonuç almak 
için çal��malar�m�z� yo�unla�t�rm�� 
durumday�z. 

Millî E�itim Bakanl��� merkez ve ta�-
ra te�kilat�na ait kadrolara görevin 
gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkele-
ri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve 
personel planlamas� esas al�narak 
atanacaklarda aranacak nitelikler, 
bunlar�n atanma, görevde yükselme, 
unvan de�i�ikli�i ve görevleraras� ge-
çi�lerde uygulanacak esas ve usulleri 
belirleyen Milli E�itim Bakanl��� Gö-
revde Yükselme ve Unvan De�i�ikli�i 
Yönetmeli�i ve bu yönetmeli�in da-
yand��� 657 Say�l� Devlet Memurlar� 

Kanunu gere�i; Bakanl���n bünyesin-
de görev yapan e�itim çal��anlar�n�n 
kariyer ve liyakat ilkeleri do�rultu-
sunda görevde yükselmeleri ve un-
van de�i�ikli�i yapmalar� konusunda 
beklentiler olu�mu�tur. 

Beklentilerin kar��lanmas� amac�yla; 

Yard�mc� hizmetler s�n�f�na ait kadro-
larda görev yapanlar�n memur kad-
rolar�na atamalar�n�n yap�lmas� ama-
c�yla görevde yükselme s�nav�, 

Mimar, mühendis, tekniker ve tek-
nisyen kadrolar� için unvan de�i�ik-
li�i s�nav�, 

21.02.2009 tarihinde yap�lan Görev-
de Yükselme S�nav�’nda (�eflik) ka-
zananlar�n bo� �eflik kadrolar�ndan 
daha az olmas�ndan dolay� bo� kad-
rolar�n doldurulmas� amac�yla tekrar 
görevde yükselme s�nav� yap�lmas� 
için Milli E�itim Bakanl���’na yaz�l� 
talepte bulunduk.

Tedavi ve Geçici Görev
Yolluklar� Takibimizdedir! 

Görevde Yükselme S�nav� 
Biran Önce Yap�ls�n
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Üyeleri, �LKSAN’�n �effaf yönetil-
medi�ine ve kapat�lmas� gerek-
ti�ine inan�yor. 239 bin e�itim 

çal��an�n� ilgilendiren �LKSAN’�, üyeleri-
nin gözüyle de�erlendirmek amac�yla 
web sitemizde bir anket uygulamas� 
gerçekle�tirdik. 

E�itim-Bir-Sen Stratejik Ara�t�rmalar 
Merkezi (EBSAM) taraf�ndan yap�lan 
anket ara�t�rmas�nda çarp�c� sonuç-
lar ortaya ç�kt�. 1163 ki�inin kat�ld��� 
ara�t�rma sonucuna göre, kat�l�mc�lar�n 
yüzde 68.3’ü zorunlu üyeli�in dayatma 
oldu�unu dü�ünüyor.

E�itimin kanayan yaralar�ndan biri olan 
�LKSAN’�n �effaf yönetilmedi�ine ina-
nan üyelerin oran� yüzde 85.9’u. Ara�-
t�rma, üyelerinin çok büyük bir k�sm�n�n 
kurumun sosyal yard�mlar�ndan yarar-
lanmad���n� gösterirken, ö�retmenlerin 
neredeyse tamam� �LKSAN’�n tesislerini 
de kullanm�yor. 

Ara�t�rmaya kat�lan �LKSAN üyelerinin 
yüzde 90.1’i erkek ve yüzde 9.9’unu 
kad�nlar olu�tururken yüzde 12.9’u 1-5 
y�l, yüzde 29.6’s� 6-10 y�l, yüzde 33’ü 
11-15 y�l ve yüzde 24.5’i 16 y�l ve üzeri 
�LKSAN üyesi. 

Ara�t�rmaya göre, üyelerin yüzde 77.8’i 
�LKSAN’�n kapat�lmas�n� isterken, kuru-
ma üye olan erkeklerin yüzde 77.3’ü ve 
kad�nlar�n yüzde 82.6’s� �LKSAN’�n ka-
pat�lmas� gerekti�ini dü�ünüyor. Ara�-
t�rmaya kat�lan ve �LKSAN’a 1-5 y�ld�r 
üye olanlar�n yüzde 50.7’si, 6-10 y�ld�r 
üye olanlar�n yüzde 55.2’si, 11-15 y�ld�r 
üye olanlar�n yüzde 55.2’si ile 16 y�l ve 
üzeri üye olanlar�n yüzde 47.7’si �LK-
SAN ‘kesinlikle’ ‘kapat�ls�n’ diyor. 

�effaf Yönetilmiyor 

Ara�t�rmaya göre, ö�retmenlerin yüz-
de 72.7’si kurumun ‘kesinlikle’ �effaf 
yönetilmedi�ine ve yüzde 13.2’si �effaf 
yönetilmedi�ine inan�yor. Kurumun ‘ke-
sinlikle’ �effaf yönetildi�ine inananlar�n 
oran� ise sadece yüzde 4.4 oldu. 

Ö�retmenlerin yüzde 69.4’ü Nisan 
2008’deki ilçe temsilcileri seçiminden 
haberinin oldu�unu bildirirken, yüzde 
30.6’s� ise haberinin olmad���n� aç�kla-
d�. Ö�retmenlerin yüzde 59.6’s� Nisan 
2008’deki ilçe 
temsilcileri se-
çiminde oy kul-
land���n�, yüzde 
40.4’ü ise oy 
kullanmad���n� 
bildirdi. Ö�ret-
menlerin yüzde 
55.8’i ise kuru-
mun il ve ilçe 
temsilcileri seçi-
mini demokratik bulmuyor. 

Üyelik �ste�e Ba�l� Olsun 

Ara�t�rmaya göre, ö�retmenlerin yüzde 
68.3’ü �LKSAN’�n zorunlu üyeli�inin da-
yatma oldu�unu, yüzde 25.9’u iste�e 
ba�l� olmas� gerekti�ini dü�ünürken, 
sadece yüzde 4.7’si �LKSAN’�n gerekli 
oldu�unu ifade ediyor. 

Ö�retmenlerin yüzde 36.2’si �LKSAN’�n 
sosyal yard�mlar�ndan yararlan�rken, 
yüzde 63.8’i gibi büyük bir k�sm� ise 
yararlanm�yor. �LKSAN üyelerinin yüzde 
85.1’i sosyal yard�mlar�n yeterli olmad�-
��n� dü�ünüyor. Ö�retmenlerin yüzde 
89.3’ü de �LKSAN’�n gayrimenkulleri-
nin do�ru de�erlendirilmedi�ini dü�ü-

nürken, ö�-
retmenlerin 
sadece yüzde 
5.8’i kuru-
mun sosyal 
tesislerinden 
yararlan�yor. 
Ö� re tmen -
lerin yüzde 
94.2’si gibi 

çok büyük bölümü tesislerden yararlan-
m�yor. Ara�t�rmaya göre, ö�retmenle-
rin yüzde 86.6’s� �LKSAN’�n aidatlar�n�n 
iadesinde 36 ay zorunlulu�unun çok 
uzun bir süre oldu�unu belirtiyor. 

Kapat�lmas�n� �stemeyenler 
de �LKSAN’�n �effaf 
Yönetilmedi�ine �nan�yor 

Ara�t�rmada, kurumun kesinlikle kapa-
t�lmamas�n� isteyenlerin yüzde 70.6’s�, 
�LKSAN’�n ‘kesinlikle’ �effaf yönetilmedi-
�ine inan�yor. Kapat�lmas�n� isteyenlerin 

yüzde 82.9’u ile ‘kesinlikle’ kapat�lmas�-
n� isteyenlerin yüzde 95.2’si �LKSAN’�n 
�effaf ve kesinlikle �effaf yönetilmedi-
�ine inand�klar�n� ifade ediyorlar. Ara�-
t�rmada, �LKSAN’�n ‘kesinlikle’ kapa-
t�lmamas�n� isteyenlerin yüzde 69.3’ü 
�LKSAN’�n zorunlu üyeli�inin dayatma 
oldu�unu, kapat�lmamas�n� isteyenlerin 
yüzde 50.5’i iste�e ba�l� olmas� gerek-
ti�ini, kapat�lmas�n� isteyenlerin yüzde 
53.6’s� ile ‘kesinlikle’ kapat�lmas�n� iste-
yenlerin yüzde 82.7’si dayatma olarak 
bulduklar�n� dile getiriyorlar. 

Yard�mlar Yetersiz 

Ara�t�rmaya kat�l�p �LKSAN’�n ‘kesinlik-
le’ kapat�lmamas�n� isteyenlerin yüzde 
65.4’ü ile kesinlikle kapat�lmas�n� iste-
yenlerin yüzde 79.3’ü �LKSAN’�n sosyal 
yard�mlar�n�n ‘kesinlikle’ yeterli olma-
d���n� dü�ünüyor. �LKSAN’�n ‘kesinlik-
le’ kapat�lmamas�n� isteyenlerin yüzde 
72.5’i ile ‘kesinlikle’ kapat�lmas�n� iste-
yenlerin yüzde 90.2’si �LKSAN’�n gayri-
menkullerinin ‘kesinlikle’ do�ru de�er-
lendirilmedi�ini kaydediyor. �LKSAN’�n 
sosyal yard�mlar�ndan yararlananlar�n 
yüzde 54.9’u sosyal yard�mlar�n ‘kesin-
likle’ yetersiz oldu�unu, yüzde 20.4’ü 
ise yetersiz oldu�unu ifade ediyor.

Üyeleri, ‘E�itimde Kanayan Yara’

 �LKSAN’�n Kapat�lmas�n� �stiyor 

13,2%

9,0%

25,0%

52,8%

Kesinlikle Kapat�lmamal�d�r
Kapat�lmamal�d�r
Kapat�lmal�d�r
Kesinlikle Kapat�lmal�d�r

 
Ara�t�rmaya Kat�lanlar�n �LKSAN’�n Kapat�lmas� Hakk�ndaki Görü�lerine Göre 

Da��l�m Grafi�i 

 
Ara�t�rmaya Kat�lanlar�n �LKSAN’�n �effaf Yönetilip Yönetilmedi�i Hakk�ndaki 

Görü�lerine Göre Da��l�m Grafi�i 

Kesinlikle �nanm�yorum
�nanm�yorum
K�smen �nan�yorum
�nan�yorum
Kesinlikle �nan�yorum
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239 bin e�itim çal��a-
n�n� ilgilendiren 
�LKSAN Genel Ku-

rulu ile Sand���n Anastatüsü ve Sos-
yal Yard�mlar Yönetmeli�i’nin hukuka 
ayk�r� bölümlerinin iptal edilmesi tale-
biyle dava açt�k. 

21-22 �ubat 2009 tarihlerinde ya-
p�lan �lkokul Ö�retmenleri Sa�l�k ve 
Sosyal Yard�m Sand��� (�LKSAN) 6. 
Dönem 1. Ola�an Genel Kurulu’nu 
yarg�ya ta��d�k. 

Ankara �dare Mahkemesi’ne ver-
di�imiz dava dilekçemizde, Genel 
Kurul’un, 4357 Say�l� Kanun’un 11. 
maddesi ve �lkokul Ö�retmenle-
ri Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Sand��� 
Anastatüsü’nün 6 ve 18. maddeleri 
ile �lkokul Ö�retmenleri Sa�l�k ve Sos-
yal Yard�m Sand��� Temsilciler Kurulu 
Seçim Yönetmeli�i’nin 6. maddesine 
ayk�r� bir �ekilde yap�ld���, yönetmelik-
te öngörülen sürelere riayet edilmedi-
�i, bu nedenle Temsilciler Kurulu’nu 
olu�turan üyelerin dü�ünce ve görü�-
lerini ifade etmelerine gerekli zemin 
haz�rlanmad��� gerekçeleriyle iptalini 
istedik. 

�kinci davay� ise, �LKSAN üyeli�inden 
ayr�lmak ve bugüne kadar maa��ndan 
kesilen aidatlar�n taraf�na iade edil-
mesini isteyen ancak bu talebi redde-
dilen bir üyemiz ad�na açt�k. 

Öncelikle üyemizin maa��ndan zo-
runlu olarak aidat kesilmesine temel 
te�kil eden, 31/12/2008 tarihinde 
Tebli�ler Dergisi’nde yay�mlanan �lko-
kul Ö�retmenleri Sa�l�k ve Sosyal Yar-
d�m Sand��� Anastatüsü’nün hukuka 
ayk�r� maddeleriyle, yine 31/12/2008 
tarihinde Tebli�ler Dergisi’nde yay�m-
lanan �lkokul Ö�retmenleri Sa�l�k ve 
Sosyal Yard�m Sand��� Anastatüsü 
hükümleri uyar�nca haz�rlanan �lkokul 
Ö�retmenleri Sa�l�k ve Sosyal Yard�m 
Sand��� Aidat ve Sosyal Yard�mlar 
Yönetmeli�i’nin hukuka ayk�r� mad-
delerinin iptal edilmesini talep ettik. 

Dan��tay’a sundu�umuz dava dilek-
çemizde, “4357 Say�l� Kanun’un 11. 
maddesinde say�lan görevlere atanan 
ki�ilerin isteklerine bak�l-
maks�z�n zorunlu ola-
rak üye yap�ld�klar�, 
istekleri d���nda ay-
l�k ve ücretlerinden 
bir k�sm�n�n aidat 
olarak kesildi�i, yine 
ba�ka görevlere atan-
malar� üzerine Sand�k’la 
üyeliklerinin isteklerine ba-
k�lmaks�z�n sona erdirildi�i, konunun 
Anayasa ile güvenceye ba�lanm�� 
mülkiyet hakk�n� da ilgilendirdi�i dik-
kate al�nd���nda; sand��a zorla üye 
yap�lman�n hukuka ayk�r� oldu�u or-
tadad�r. Hukuk devleti ilkesi gere�in-

ce herkes diledi�i �ekilde vak�f, dernek 
ya da yard�m sand���na üye olabilir ve 
aidat ödeyebilir. Fakat hiç kimse, r�za-
s� olmadan zorla bir sand��a üye ola-
maz, maa��ndan kesinti yap�lamaz. 
Bu durum hukuk devletinin vatanda�-
lar�na sunmu� oldu�u bir teminatt�r. 
�lkokul Ö�retmenleri Sa�l�k ve Sosyal 
Yard�m Sand���’na üye olma ve üye-
likten ayr�lma hususlar� objektif ve 
kesin hukuk kurallar� alt�nda düzen-
lenmelidir…” ifadelerine yer vererek, 
‘Gönüllü Üyelik’ esas�na dayanmayan 
bir sistemin hukuka ayk�r� oldu�unu, 
sand�k üyelerinin diledi�i gibi üyelik-
ten ayr�labilmeleri gerekti�ini, bunun 
aksi uygulamalar�n Anayasa’ya ayk�r� 
oldu�una dikkat çektik. 

Ayr�ca 4306 Say�l� Kanun’un 8. 
maddesi ile “ilkokul” ve “or-

taokul” ibaresi “ilkö�retim 
okulu” olarak de�i�tiril-
di�inden, haliyle “ilkokul 
ö�retmenli�i” ve “ortao-

kul ö�retmenleri” ifadeleri 
de kalkm��t�r. �lkokul Ö�-

retmeni kavram� günümüzde 
kar��l�k bulmamaktad�r. Bu nedenle 

yeni bir düzenleme yap�l�ncaya kadar, 
ilkö�retim okullar�nda görevli ö�ret-
menlerin Sand��a üye olmalar� konu-
sunda yasal bir zorunluluk bulunma-
d��� hususuna da dava dilekçemizde 
yer verdik. 

�LKSAN’a
�ki Dava Birden Açt�k 
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Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, 
TBMM Milli E�itim Komisyonu 
üyeleri ile görü�erek, ilkö�retim 

müfetti�li�inin e�itim müfetti�li�i ola-
rak de�i�tirilmesini öngören Milli E�i-
tim Bakanl���n�n Te�kilat ve Görevleri 
Hakk�nda Kanun ile Devlet Memurlar� 
Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair 
Kanun Tasar�s�’nda sendikam�z�n ilkö�-
retim müfetti�lerinin özlük haklar�nda 
iyile�tirme yap�lmas�na ili�kin görü�leri-
ni sundu. 

Milli E�itim Bakanl���n�n Te�kilat ve 
Görevleri Hakk�nda Kanun ile Devlet 
Memurlar� Kanununda De�i�iklik Yap�l-
mas�na Dair Kanun Tasar�s�’na �u hu-
suslar�n eklenmesini talep ettik: 

1-E�itim Müfetti�li�inin Genel �dare 
Hizmetleri S�n�f�na geçirilmesi, 

madde metninin a�a��daki gibi düzen-
lemesi 

Madde…- “657 Say�l� Kanuna ekli I- 
Say�l� Cetvelin I-Genel �dare Hizmetleri 
S�n�f� bölümünün (g) bendine “Türkiye 
�statistik Kurumu Uzmanlar� ile 5018 
say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu hükümlerine göre atanan �ç 
Denetçiler” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “E�itim Müfetti�leri” ibaresi ek-
lenmi�tir. 

Madde…- “14/7/1965 tarihli ve 657 sa-
y�l� Devlet Memurlar� Kanununun 36 nc� 
maddesinin birinci f�kras�n�n IV- e�itim 
ve Ö�retim Hizmetleri S�n�f� bölümünde 
geçen “ilkö�retim müfetti�lerini ve yar-
d�mc�lar�n�” ibaresi madde metninden 
ç�kar�lm��t�r.”

2-Kariyer basamaklar�na geçilmesi (E�i-
tim Ba�müfetti�i �eklinde)

önerilecek madde metninin a�a��daki 
gibi düzenlenmesi

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

eki (1) Say�l� Cetvel’in Milli E�itim Ba-
kanl���na ait bölümüne eklenen (2) Sa-
y�l� listede yer alan 3500 E�itim Müfet-
ti�i kadrosundan 1000’ i iptal edilmi�, 
ayr�ca bu listede 1000 E�itim Ba�mü-
fetti�i kadrosu ihdas edilerek (1) Say�l� 
Cetvele eklenmi�tir.

3-Tazminatlar�n düzenlenmesi, madde 
metninin a�a��daki �ekilde düzenleme-
si

Madde Metni - “657 say�l� Kanunun 
152 nci maddesinin II- Tazminatlar 
A-Özel Hizmet Tazminat� bölümünün 
(h) bendinde yer alan “ilkö�retim mü-
fetti�leri” ibaresi ç�kar�lm��, (g) bendine 
“Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� �� 
Ba�müfetti�, Müfetti� ve Müfetti� Yar-
d�mc�lar� ile” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “E�itim Ba�müfetti�i, E�itim Mü-
fetti�i ve E�itim Müfetti�i Yard�mc�s�” 
ibaresi eklenmi�tir. 

4- Makam Tazminat� madde metninin 
a�a��daki �ekilde düzenlemesi

Madde Metni - “657 say�l� Kanuna ekli 
IV Say�l� Makam Tazminat� Cetvelinin 8 
inci f�kras�n�n (a ) bendine “�çi�leri Ba-
kanl��� Dernekler Denetçileri” ibaresin-
den sonra gelmek üzere, “Milli E�itim 
Bakanl��� E�itim müfetti�leri” ibaresi 
eklenmi�tir.

Tasar�n�n Düzenlenmesini Zorunlu K�lan 
Gerekçeler 

1.�lkö�retim müfetti�leri, 4359 Say�l� 
Yasan�n 4 üncü maddesiyle 657 Say�l� 
Yasan�n 36 nc� maddesinin a f�kras�n�n 
11 inci bendine al�narak kariyer meslek 
grubunda say�lm��t�r. Bu bendin en be-
lirgin özelli�i, kapsam�na ald��� meslek 
mensuplar�n� tek tek saymak suretiyle 
s�n�rlay�c� bir düzenleme getirmesidir. 
Bu meslek mensuplar�n�n tamam� Ge-
nel �dare Hizmetleri S�n�f�nda olup ek 
göstergeleri 3600’dür. �lkö�retim mü-
fetti�leri de ayn� kapsamda yer almas�na 
ra�men, Genel �dare Hizmetleri S�n�fa 
de�ildir ve ekgöstergesi 3000’de b�ra-
k�lm��t�r. 

2. E�itim ö�retim hizmetleri s�-
n�f�nda ilkö�retim müfetti�lerinin ek 
göstergesi ö�retmenden farkl� olarak 
düzenlenmi�tir. �lkö�retim Müfetti�leri, 
müfetti� olduklar� için E.Ö.H. S�n�f�yla 
ilgili olarak yap�lan de�i�ikliklerin hiç-
birinden yaraland�r�lmam��lard�r. Örne-
�in: E�itim-Ö�retim Ödene�i, Denge 
Tazminat�, ‘e�it i�e e�it ücret’ art��� gibi. 
Son düzenlemede, iyile�tirme amac�yla 
yap�lan ders ücreti art���nda, bilfiil derse 
girdikleri halde hiç derse girmeyen ve 
G�H s�n�f�nda olan il müdür yard�mc�lar�, 
�ube müdürleri ve ilçe milli e�itim mü-
dürlerinden daha az ders ücreti art��� 
yap�lm��t�r. 

 
2009 OCAK AYI VER�LER�NE GÖRE MESLE�� MÜFETT�� OLANLARLA �LKÖ�RET�M 

MÜFETT��LER�N�N TAZM�NATLARININ ve MAA�LARININ KAR�ILA�TIRILMASI 
 Görevler         
                                    
                           Tazminat oranlar�    

Müfetti� Unvanl� 
Di�er Tüm Denetim 
Elemanlar� 

 
�lkö�retim 
Müfetti�leri 

 
Fark (�lkö�retim Müfetti�leri aleyhine) 

VER�LENLER: Katsay�s� ve 
Oran� 

Katsay�s� ve 
Oran� 

FARK 

EK GÖSTERGE 3600 3000 600 
ÖZEL H�ZMET TAZM�NATI % 195 % 130 65 
DENET�M TAZM�NATI % 30 % 20 10 
�� GÜÇLÜ�Ü VE TEM�N�NDE 
GÜÇLÜK ZAMMI 2700 2025 675 
MAKAM TAZM�NATI 2000 *�lkö�retim Müfetti�ine Makam Tazminat� yoktur, 

hiç verilmemektedir.* 
GÖREV TAZM�NATI 8000 *�lkö�retim Müfetti�ine Görev Tazminat� yoktur, hiç 

verilmemektedir.* 
TEMS�L TAZM�NATI 12000 *�lkö�retim Müfetti�ine Temsil Tazminat� yoktur, hiç 

verilmemektedir.* 
ORTALAMA ALINANAN MAA� 2080-2500 YTL  1180-1470YTL. 730-1030 YTL. 
EMEKL� MAA�LARINDAK� FARK 1920-2080 YTL 1200-1280 YTL. 720-800 YTL. 

�lkö�retim Müfetti�leri �çin Yasal Düzenleme �stedik 
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Sendikan�n bir güç olarak ortaya ç�kmas�, te�kilat birimlerinin üzerine dü�eni, aidiyeti belirginle�tiren bir sendikal bilinç-
le yerine getirmesiyle mümkündür. 

E�itim-Bir-Sen’i vücuda getiren üyeleri temsil eden en önemli birim, i�yeri temsilcilikleridir. Üyelerin sendikadan, sen-
dikan�n üyelerden beklentilerini ta��yan; sendikayla üyelerin bir aile bütünlü�üne ula�malar�n� sa�layan i�yeri temsil-
cilerimizdir. Ayr�ca i�yeri temsilcilerimiz, bulunduklar� i�yerinde sendikam�z�n hukukunun korunmas�n� sa�lamakla da 
görevlidirler. 

Bilindi�i gibi, 4688 Say�l� Kamu Görevlileri Sendikalar� Kanunu’na göre, sendikalar�n üye say�lar�, may�s ay� üye kesintileri 
dikkate al�narak, 15 May�s’ta i�yerlerinde, takip eden günlerde ilçe ve il merkezlerinde, en son da Bakanl�klarda akde-
dilen mutabakatlarla tespit olunmaktad�r. 

Üye say�lar�n�n tespitinde ilk basamak i�yeri oldu�undan, i�yeri temsilcilerimizin okul/kurum idaresiyle imzalayacaklar� 
mutabakat metni, sendikam�z�n hukukunu korumak ad�na en önemli görev olarak ortaya ç�kmaktad�r. 

Bu süreçte i�yeri temsilcilerimizin a�a��daki hususlara dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir.

1-Okul/kurum idaresinin mutaba-
kat davetinden önce mutlaka “��yeri 
Temsilcileri El Kitab�”n�n ilgili bölümü 
okunmal�d�r (“��yeri Temsilcileri El Ki-
tab�” bulunmayan temsilcilerimiz ilçe 
temsilciliklerimizden, �ube ba�kanl�k-
lar�m�zdan edinebilirler).

2-Toplant� s�ras�nda i�yeri temsilcimiz 
o i�yerinde örgütlü bulunan sendi-
kalar�n üyelerine ait sendika aidat� 
kesintisini gösteren listedeki isimleri 
tek tek incelemelidir. ��yeri temsilcile-
rimiz sendika aidat� kesinti listelerini 
görmeden mutabakat metnini asla 
imzalamamal�d�rlar.

3-Herhangi bir sendikaya üye olma-
d��� halde bir sendikan�n kesinti liste-
sinde ya da üyesi bulundu�u sendi-
kadan ba�ka bir sendikan�n listesinde 
ismi gözüken çal��anlar� gördü�ünde 
itiraz etmelidir. 

4-15 Nisan tarihinden önce sendika-
s�ndan istifa etmi� çal��anlar�n istifa 
etti�i sendikan�n kesinti listesinde 
bulunmas� durumunda itiraz etme-
lidir.

5-�mzalad��� mutabakat ve sendika-
lar�n may�s ay�na ait kesinti listele-

rinin bir örne�ini mutlaka almal� ve 
derhal ilçelerde ilçe temsilcili�imize, 
il merkezlerinde �ube ba�kanl���m�za 
ula�t�rmal�d�r.

6-�lçelerde ilçe temsilcilerimiz, illerde 
�ube yöneticilerimiz, i�yeri temsilci-
lerimizin imzalar� bulunmayan mu-
tabakat metinlerini kabul etmemeli, 
mutlaka i�yeri temsilcisinin imzas�n�n 
bulunmas�n� sa�lamal�d�rlar.  

7-��yeri temsilcilerimiz, MEB Personel 
Genel Müdürlü�ü’nün 01/04/2009 
tarih ve 31385 Say�l� “Yetkili sendika 
belirleme çal��malar�” konulu yaz�s�-
n�n 7. maddesinde yer alan a�a��daki 
hususlara özellikle dikkat etmelidir-
ler:

a-Sendikadan istifa, kamu i�verenine 
ba�vurma tarihinden ba�layarak otuz 
gün sonra geçerli olaca��ndan, istifa 
edenin bu süre içinde maa� almas� 
halinde maa��ndan sendika kesintisi 
yap�lmas�,

b-657 Say�l� Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun 4’üncü maddesi (B) 
bendi kapsam�nda görev yapan söz-
le�meli personel (ö�retmenler dahil) 
sendika üyesi olabilecektir. Bunlarda 

adayl�k ve deneme süresi aranmama-
s�,

c-657 Say�l� Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun 4’üncü maddesi (C) 
bendi kapsam�nda görev yapan söz-
le�meli personelin sendika üyesi ya-
p�lmamas�,

d-Aday Devlet memurlar�n�n (ö�ret-
menler dahil) sendika üyesi yap�lma-
mas�

e-Ayn� anda iki sendika üyesi olun-
mas�na imkan verilmemesi,

f-Kadrolu personel (657 Say�l� Dev-
let Memurlar� Kanunu’nun 4’üncü 
maddesi (B) bendi kapsam�nda görev 
yapan sözle�meli personel (ö�ret-
menler dahil)) say�s� 100 ve daha faz-
la olan okul ve kurum yöneticileri ile 
yönetici yard�mc�lar�n�n sendika üyesi 
yap�lmamas�,

g-Her ay Tevkifat Listesinin bir örne-
�inin ilgili sendikaya gönderilmesi,

h-Her ay Tevkifat Listesinin bir örne-
�inin herkesin görebilece�i yerde ilan 
edilmesi. 

��yeri Temsilcilerimizin Dikkatine! 
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‘Ocaklardaki Yang�n 
Durdurulsun’ 
Ben Milli E�itim Bakanl���’ndan 
memur emeklisi, k�z� ve gelini 
ö�retmen olan bir anneyim. Ç�kan her 
kanuna sayg� duyduk, hep kanunlara 
uyarak ya�ad�k. Memleketimizin ve 
milletimizin ç�karlar�n� hep önde 
tuttuk. Hep buna göre ya�ad�k. 
K�z�m KPSS puan�yla kadrolu s�n�f 
ö�retmeni olarak atand�. 27 ya��nda 
karar verebildi�i evlilik plan�n�, Kurban 
Bayram�’nda nikâh�n� yaparak hayata 
geçirdik. E�i de kamu görevlisi ve 
k�z�m �u anda e� durumu ma�duru. 
Zorunlu olarak dald�r�ld��� ayr�l�k 
denizinde, hasret girdab�yla ba� 
edemedi. Yan�nda kalmak zorunda 
kald�k. Evimizi oca��m�z� kapat�p, 
kendine bir zarar vermesi endi�esiyle 
bulundu�u �ehre geldik. 

Normal zamanlar�nda o kadar dalg�n 
ki, unuttu�u her �ey hayati tehlike 
ta��yor. Açt��� oca��, f�r�n�, gaz 
sobas�n� vs. kapatmay� unutuyor. 
Sair zamanlarda (okulda i�itti�i bir 
söz, müstakbel e�iyle mesafeden 
dolay� telefonda halledemedikleri 
yanl�� anlamalar, Temmuz’un ilk 
haftas�nda olacak dü�ünden sonra 
gidebilecek bir evi dahi olmamas�  
gibi daha bir sürü sebeple) a�lama 
ve öfke nöbetleri bizi çok üzüyor, ba� 
edemiyoruz. 

Her gün yan�nda kalmaya karar 
vermekle ne kadar iyi etti�imizi 
dü�ünsek de, bizim de yak�n çevre 
olarak hayat�m�z� çekilmez hale 
getirdi. K�z�n�z�n görmekte oldu�unuz 
ç�kmazlar� yan�nda, maddi-manevi 
imkâns�zl�klarla o�lunuz ameliyat 
olmu� yan�na bile gidemiyorsunuz. 
Birini avutay�m derken di�er evlad�n�z� 

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

Hele de atama döneminden sonra 
3 ay geçti�i halde gelecek atama 
dönemine de umut vaat eden bir �ey 
yok ortada. Yani önümüzdeki atama 
döneminde de e� durumu tayini il 
emri olmad�kça mümkün de�il. �ki 
senelik ö�retmenin ne kadar hizmet 
puan� olabilir ki, atans�n. 

K�sacas�, ne çocuklar�m�z ne de 
bizler bu travmayla ba� edecek 
halimiz kalmad�. Çünkü bir insan�n 
en do�al hakk� olan aile hayat�n� 
elinden al�yorsunuz. Sonra da 
hizmet alanlara yönelik uygulamalar 
yap�yoruz, deyip bu i�in içinden 
s�yr�l�yorsunuz. Ya hizmet verenleri,  
bizim binbir emekle yeti�tirip, 
yine binbir hayalle okuttu�umuz 
yavrular�m�z� Japonya’dan �smarlay�p 
robota çevirdiniz de  bizim 
haberimiz yok galiba ya da siz öyle 
addediyorsunuz. 

Kamuda çal��an çocuklar�m�z�n bu 
ma�duriyetlerinin ac�s�, konu aile 
oldu�u için kademe kademe her 
alana yay�lmaktad�r. Zaten uzun 
vadede bu ma�duriyetlerin, toplum 
yap�s�n�n bozulmas�nda çok büyük 
rol oynayacak bir etken oldu�unu 
kimse inkâr edemez. 

�imdi, ba�ta Milli E�itim Bakan� olmak 
üzere tüm makamlara  sesleniyorum. 
Siz de insans�n�z. Siz de babas�n�z, 
sizin de anne olan bir e�iniz var, sizin 
de o�lunuz, k�z�n�z var.

Hele evlatlar�n�z�n ac�s� ne kadar 
yürek yak�c�d�r. Her anne baba bunu, 
evlad�n�n  büyümesi, ayaklar� üzerinde 
durmas� için her alanda hissettirmese 

de en ufak s�k�nt�s� olsa yüre�inde 
hisseder. ��te ben de bir anne olarak 
size bu yönünüzle sesleniyorum. 
Art�k durdurun ocaklardaki bu 
yang�n�. (S.�.)

Birçok Haks�zl��a ‘Eli 
Mahkûm’ B�rak�lmak 
Ne Derece Do�ru?  

Maalesef sözle�meli ö�retmenler 
ayn� e�itim kurumlar�nda ayn� i�i 
yapmalar�na ra�men birçok haktan 
mahrum bir �ekilde görevlerini sür-
dürmektedir. Kadrolu ö�retmenlerin 
bir y�l içinde 10 gün mazeret izni 
alma hakk� var iken, bu hak maalesef  
sözle�meli ö�retmenlerin elinden 
al�nm��t�r. Milli E�itim Bakanl���’n�n 
ö�retmenlerin izinleriyle ilgili yapm�� 
oldu�u düzenlemede, sözle�meli 
ö�retmenlerin mazeret izin haklar� 
ellerinden al�nm��t�r. Ayr�ca sözle�-
meli ö�retmenler, e�itim bölgeleri 
esas al�narak kadroya geçirilmek is-
tenmektedir. Ba��nda böyle bir so-
nuçtan haberdar olmayan sözle�meli 
ö�retmenlerden yüksek puan alanlar 
merkezi yerleri seçmi�tir. �imdi de 1. 
hizmet bölgesinin a, b ve c k�s�mla-
r�nda çal��an ö�retmenler kadroya 
al�nmamaktad�r. Bu bir haks�zl�kt�r. 
Böyle bir uygulama birçok ö�retme-
ni ma�dur eder. E�itim gibi önemli 
bir i�le ilgilenen ve nesilleri yeti�tiren 
ö�retmenlerin sözle�meye mahkûm 
edilmesi, birçok haktan mahrum 
olmalar� ve birçok haks�zl��a ‘eli 
mahkûm’ b�rak�lmas� acaba ne de-
rece do�ru? Bu durum sözle�meli 
ö�retmenlere yap�lan haks�zl���n sa-
dece bir tanesi. (K.U.)  
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�ki Y�la Bir Kademe 
Çeli�kisi   
10 y�ll�k bir ö�retmenim. 1999 y�l�-
n�n hemen ba��nda Yozgat’ta mes-
le�ime ba�lad�m. 2000 y�l�nda do�u 
hizmetim tamamlanm�� say�ld�. 
2001 y�l�nda Samsun’un Çar�amba 
ilçesine e� durumundan atand�m ve 
halen burada görev yapmaktay�m. 
Samsun �l Milli E�itim Müdürlü�ü 
�u günlerde geçici madde-3’e göre 
ö�retmen arkada�lar�m�z�n kadro 
derecesini dilekçe gönderene göre 
tekrar düzenlemektedir. Ancak; be-
nim daha önce do�u hizmetimi ta-
mamlad���m için kadro derece uy-
gulamas� yapmamaktad�r. 

Daha önce do�u hizmeti bölgesinde 
(Yozgat/Sar�kaya’da) sonra da yine 
do�u hizmeti say�lan bir bölgede 
(Samsun/Çar�amba) çal��mama ra�-
men ve di�er arkada�lar�mla beraber 
(Do�u hizmetini tamamlamayan) 
ayn� �artlarda çal��mama ra�men 
neden ayr�mc�l�k ve çeli�ki içerisinde-
dir. 

2000 y�l�ndan önce çal��maya ba�-
lamak bu konumda hak kayb� oldu. 
Emniyet müdürlü�ünün personeline 
uygulamas� gibi yap�lmas� gerekmez 
mi? Onlar her ne konumda olursa ol-
sun do�u hizmeti bölgesine atanan 
tüm personeline iki y�la bir kademe 
uygulamas� yapmaktad�r. 657 Say�l� 
Devlet Memurlar� Kanunu ö�retme-
ne ayr�, polise ayr� m� yaz�lmaktad�r! 
Benim durumumda olan binlerce 
ö�retmen ayn� haks�z uygulama ile 
kar�� kar��ya. (V.S.)

Aile Bütünlü�ümüz 
Tehlikede  
Milli E�itim Bakanl���’na gönderilen 
tüm yaz�lar�m�za cevap olarak özür 
grubu ba�vurular�n� takip etmemiz 
söyleniyor. Bu benim için yeterli gel-
miyor. Çünkü her günümüz belirsiz-

lik ve stres içinde i�kence gibi geçi-
yor. 

Bakanl��a ba�l� olarak çal��an sözle�-
meli ve kadrolu binlerce ö�retmen 
e�lerinden ayr� bir �ekilde görev yap-
maktad�r. E�leri farkl� yerde çal��an 
ö�retmenler 2008 y�l�n�n sonuna 
kadar özür grubu tayiniyle e�lerinin 
yanlar�na tayin isteyebiliyorlard�. Ay-
r�ca bunun d���nda sa�l�k özrü, ö�re-
nim özrü gibi durumlarla ö�retmen-
lere verilen özür grubu tayin hakk� 
sessiz sedas�z ö�retmenlerin elinden 
al�nmaya ba�lad�. 

Anayasam�zda yer alan “Sosyal Hu-
kuk Devleti”, “Aile Birli�inin Korun-
mas�” ve “Kanun Önünde E�itlik” il-
keleri gözönüne al�narak Bakanl���n 
en k�sa zamanda çözüm üretmesi, 
yap�lacak özür grubu tayinlerinde 
özür grubu tayinlerinin kapsam�n� 
geni�leterek, “�l Emrine Atama Uy-
gulamas�n�n” tekrar geri getirilmesi 
yoluyla bütün ö�retmenlerin tayinle-
rinin yap�lmas�n� istiyoruz. 

Ö�retmenin özür durumundan 
atanmas�nda il emrine atanma seçe-
ne�i de olmal�. 

Ö�retmenler için özür durumu; e� 
durumu özrü, sa�l�k durumu özrü, 
ö�renim durumu özrü vs. özürle-
ri bulunan personelin bulunduklar� 
yerden özürlerinin bulundu�u yere 
atanabilmesi için uygulanmaktad�r. 

Bugüne kadar ö�retmenler özür 
durumu nedeniyle özürlerinin bu-
lundu�u il s�n�rlar� içerisine tayin is-
teyebiliyor ve bo� kadro olmamas�na 
ra�men il emrine atanmak suretiyle 
ma�duriyetleri giderilebiliyordu. �l 
emrine atanan ö�retmen valilik tara-
f�ndan de�erlendirilerek bo� kadro/
pozisyon bulunmas� halinde derhal 
yerle�tirilmesi yap�l�yordu.

Geçti�imiz y�l�n sonlar�na do�ru ya-
y�nlanan 2009 Özür Durumu Atama 
K�lavuzu’na göre; il emrine atanma 

ibaresi kald�r�larak, özür durumun-
dan ba�vuruda bulunan ö�retmen-
ler özürlerinin bulundu�u ilde aç�k 
gösterilen s�n�rl� say�da okula puan 
esas�na göre yerle�tirildi. Sözle�meli 
ö�retmenler kimi yerlerde kendileri-
ne aç�k kadro bile gösterilmemesin-
den dolay� kadrolu ö�retmenlerin 
haklar�na sahip olmak istedikleri yö-
nünde sitemkâr davransalar da mev-
cut sistemde kadrolu ö�retmenlerin 
bile özür durumundan atanmas� 
ihtimalinin oldukça dü�ük oldu�u 
aç�kça ortadad�r. 

Çocuklu aileler de dü�ünüldü�ünde 
ma�duriyetin boyutu kelimelerle ifa-
de edilemez bir hale ula�m��t�r. Di-
�er yandan özür durumunun sadece 
e�lerin birle�mesi için var olmad��� 
ö�renim özrü, sa�l�k özrü vs. özür-
leri bulunan insanlar�n da bu uygu-
lamadan dolay� ma�dur edildi�i gö-
rülmektedir. 

Daha yeni evlenmi� insanlar�n bir-
birlerini en iyi anlayacaklar� dönem-
lerinde böyle ayr� b�rak�lmalar�n�n, 
bir evlad�n annesine en çok ihtiyac� 
oldu�u bir dönemde anne kokusu-
na hasret b�rak�lmas�n�n, global an-
lamda ya�anan bir ekonomik krizin 
varl��� dahilinde ailelerin harcama-
lar�n�n iki kat�na ç�kar�lmas�na ne-
den olman�n, ö�renim durumu için 
yapt��� harcamalar�n�n yan�s�ra ö�-
retmenin kendini geli�tirme iste�inin 
önlenmesinin ve sa�l�k aç�s�ndan zor 
durumda bulunan ö�retmenlerin 
atanamamalar�n�n önüne geçilerek, 
yap�lacak özür durumu atamas�n�n 
kapsam� geni�letilerek il emrinin de 
dahil edilmesi ile yeni bir atama ya-
p�lmas�n�n �ubat ay� atama döne-
minde atanamayan ve böyle giderse 
uzun y�llar atanamayacak ö�retmen-
lere verilecek en büyük hediye olaca-
�� muhakkakt�r. (H.R.) 



39Eğitim-Bir-SenMayıs 2009 • Sayı:48

E�itim Çal��anlar�n�n Taleplerinin 
Takipçisi Olaca��z 
Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, �l Milli E�itim ile Seyhan 
�lçe Milli E�itim müdürlüklerini ziyaret etti. Seyhan �lçe Milli 
E�itim Müdürlü�ü’nde tüm bürolar� gezerek, çal��anlarla soh-
bet eden Gündo�du, sorunlar� yerinde tespit etti. 
�ube Ba�kan�m�z Mustafa Yakar ve �ube Yönetim Kurulu üye-
lerimizle birlikte personelin sorunlar�n� dinleyen Gündo�du, 
sorunlar�n çözülmesi için te�ebbüslerde bulunaca��n� söyledi. 
�lçe Milli E�itim Müdürü Recep �nce’yi de ziyaret eden Gün-
do�du, halen dört ayr� noktadan hizmet vermeye çal��an �lçe 
Milli E�itim Müdürlü�ü’nün acilen ta��nmas� gerekti�i husu-
sunda �ube yönetimimiz ile ayn� kanaati payla�t�. 
Gündo�du, e�itim camias�n�n çok büyük bir camia oldu�unu 
ifade ederek, “Böyle büyük bir aileye hizmet etmenin güçlükle-
ri de var ama ayn� zamanda çok haz veren bir hizmettir” dedi.  
E�itim çal��anlar�n� önemsediklerini kaydeden Gündo�du, “Bu 
amaçla sendikam�za üye olsun olmas�n, her meslekta��m�z�n 
sorunlar� elbette bizim sorunumuzdur. Bu konulardaki hak-
l� taleplerinizin sonuna kadar takipçisi olaca��z. Seyhan Milli 
E�itim’de çal��an karde�lerimizin s�k�nt�lar�n� not ald�k, çözüm 
için gayret gösterece�iz” �eklinde konu�tu. 
�ube Ba�kan�m�z Mustafa Yakar ise, �lçe Milli E�itim Müdür-
lü�ü çal��anlar�yla yapt�klar� görü�melerde, e�itimcilerin i�le-
rinde çok zorland�klar�n� söylediklerini aktararak, “�lkö�retimle 
ilgili konular bir binada, ortaö�retim ba�ka binada, bütçe mu-
hasebe ba�ka bir okulun içerisinde olunca, sa�l�kl� bir hizmet 
almakta ve e�itim camias�na hizmet sunmakta zorluklar ya�a-
n�yor” ifadelerini kulland�. 
Yakar, bu ilkel yap�n�n ancak Vali �lhan At�� ve Milli E�itim 
Müdürü Abdulgafur Büyükf�rat’�n giri�imleriyle sonuçlanabile-
ce�ini gördüklerini dile getirdi. 

Çal��malara H�z Verildi 
�ube Yönetimimiz, üyelerimizi, gerçekle�tirdi�i çe�itli etkinlik-
lerle biraraya getirdi. Yetkiye ula�mak için yap�lmas� gereken-
lerin konu�uldu�u etkinliklerin ilki, Karata� �lçe Temsilcili�imiz 
ile okul gezileri ve ��yeri temsilcileriyle yap�lan yemekli toplant� 
oldu. 
Daha sonra �stiklal Mar��’n�n Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
anma etkinlikleri çerçevesinde Yüre�ir Belediyesi Dü�ün 
Salonu’nda, E�itimci-Yazar Vehbi Vakkaso�lu taraf�ndan üye-
lerimize “Çanakkale’den �stiklal’e” konulu konferans verildi. 
Ceyhan Temsilcili�imizin ��yeri temsilcilerine yönelik düzenle-

Giri�imlerimiz Sonuç Vermeye 
Ba�lad� 
2007 y�l�ndan beri ödenmeyen tedavi yolluklar� konusunda 
yapt���m�z giri�imler sonuç vermeye ba�lad�. 
�ube Ba�kan�m�z Gaffari �zci, daha önce �l Milli E�itim Müdü-
rü, Vali ve milletvekilleriyle payla�t�klar� bu sorunu, son olarak 
Genel Merkez yöneticilerimiz ile birlikte Milli E�itim Bakan� 
Hüseyin Çelik’e aktard�klar�n� hat�rlatt�. Bakan Çelik’ten, ça-
l��anlar�n ma�duriyetinin giderilmesini talep ettiklerini ifade 
eden �zci, “Say�n Bakan�m�z da görü�memizden sonra bürok-
ratlar�n� arayarak tedavi yolluklar�n�n ödenmesi konusunda 
talimat vermi�ti” dedi. 
Giri�imleri sonucu Gölba��, Besni ve Tut ilçelerinde tedavi yol-
luklar�n�n ödenmeye ba�land���n� bildiren �zci, “Merkez ilçede 
ise, hatalar�n giderilmesinden sonra ödenecektir. Kâhta ilçe-
mizde ise tedavi yolluklar� kaleminden gönderilen paralar gö-
rev yollu�u kaleminde harcand��� için ödenememi�tir. Ancak 
en k�sa zamanda ödenmeye ba�lanacakt�r. Çal��anlar�m�z�n 
haklar�n� savunmak ve ya�ad�klar� ma�duriyetleri gidermek 
ad�na yapt���m�z giri�imlerin sonuç vermesi hem E�itim-Bir-
Sen hem de çal��anlar�m�z ad�na sevindirici bir geli�medir” 
�eklinde konu�tu.  �zci, “Bugüne kadar oldu�u gibi bundan 
sonra da çal��anlar�m�z�n ve üyelerimizin haklar�n� savunmaya, 
sorunlar�n� çözmeye ve onlar�n sesi olmaya devam edece�imi-
zin bilinmesini istiyoruz” diyerek sözlerini tamamlad�. 

Faaliyetler Masaya Yat�r�ld� 
�ubemiz, Geni�letilmi� �l Divan Toplant�s�’n� Garden Kale 
Otel’de yapt�. �lçe temsilcileri ve yönetimleri, Memur-Sen’e 
ba�l� sendikalar�n �ube ba�kanlar� ile il temsilcilerinin kat�ld�-
�� toplant�da konu�an �ube Ba�kan�m�z Abdullah Çelik, Ferdi 
Kaza Sigortas� hakk�nda bilgi verdi. Çelik, yetki için Nisan ay�-
n�n çok önemli oldu�unu vurgulad�. 

di�i yemekli toplant�da biraraya gelinirken, daha sonra Mer-
kez Ö�retmenevi’nde Çukurova Üniversitesi ��yeri temsilcileri 
ile yemekli toplant� yap�ld�. 

ADANA 1

ADANA 2

ADIYAMAN

AFYONKARAH�SAR

�ubelerimizden



40 Eğitim-Bir-Sen Mayıs 2009 • Sayı:48

�ubelerimizden

Bir önceki toplant�n�n raporlar�n�n de�erlendirilerek, ilçe yöne-
timlerinin faaliyetleri ve üye çal��malar�n�n masaya yat�r�ld��� 
toplant�da, �lçe temsilcileri de söz alarak, bu y�l yetkili sendika 
olma konusundaki kararl�l�klar�n� dile getirdiler. 
Toplant�, dilek ve temennilerin ard�ndan �ube Ba�kan�m�z Ab-
dullah Çelik’in te�ekkür konu�mas�yla sona erdi. 

Hedefe Ula�mak �çin Süreç �yi 
De�erlendirilmelidir 
�ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n� Mehmet Akif �nan Toplant� 
Salonu’nda yapt�. Toplant�ya �ube yönetimimizin yan�s�ra Po-
latl�, Çankaya, Gölba��, Haymana, �ereflikoçhisar �lçe temsilci-
lerimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kredi ve Yurtlar Kurumu 
temsilcileri kat�ld�lar. 
Toplant�da konu�an �ube Ba�kan�m�z Mustafa K�r, 15 May�s’a 
kadar olan süreçte yap�lmas� gerekenleri anlatt�. 
K�r, belirlenen hedefe ula��lmas� yolunda bu sürecin iyi de�er-
lendirilmesini istedi. 

Ba�kan Ak’a ‘Hay�rl� Olsun’ Ziyareti 
�ube yönetimimiz, Keçiören Belediye Ba�kan� Mustafa Ak’� 
makam�nda ziyaret ederek, ‘hay�rl� olsun’ dile�inde bulundu. 
Ziyarette ilçenin e�itim sorunlar�n� görü�tüklerini ifade eden 
�ube Ba�kan�m�z �lhan Eran�l, “�lçede bir ö�retmenevine ihti-
yaç var. Bu iste�imizi de ilettik” dedi. 
Eran�l, yapacaklar� faaliyetler konusunda Ba�kan Ak’a bilgi ve-
rerek, bu konuda destek beklediklerini söyledi. 
Ba�kan Mustafa Ak ise, e�itim ile ilgili her türlü projeye tam 
destek vereceklerini kaydetti.

Sorunlara çözüm Üretmek �çin Yetki 
�stiyoruz 
�ubemiz, Geni�letilmi� �l Divan Toplant�s�’n� Turistik Park’ta 
yapt�. Toplant�ya �ube Yönetimimiz, �lçe Temsilcileri ve Yöne-
tim Kurulu üyeleri kat�ld�. Kat�l�mc�lar�n tek tek söz al�p çal��-
malar� hakk�nda bilgi verdi�i toplant�da bir konu�ma yapan 
�ube Ba�kan�m�z Mehmet �irinkaya, E�itim-Bir-Sen için yet-
ki zaman� oldu�unu belirterek, “2009 y�l� E�itim-Bir-Sen y�l� 
olacakt�r. Yetkinin al�nmas�; �ube Yönetimi, �lçe temsilcileri ve 
yönetimleri, ��yeri temsilcilerinin gayretleri ile olacakt�r. E�itim-
Bir-Sen olarak, e�itim çal��anlar�n�n sorunlar�na çözüm üret-
mek için yetki istiyoruz” dedi. 
“Yetkili olmad���m�z halde bugüne kadar ortaya koydu�umuz 
etkili gayretlerimizi biliyorsunuz” diyen �irinkaya, “San�yorum 
bu gayretlerimiz, yetkiyi al�rsak neler ba�araca��m�z�n teminat� 
olacakt�r” ifadesini kulland�. 
�irinkaya, bundan sonra daha çok çal��acaklar�n� kaydetti. 

�lk Hedef, Yetkiyi Almakt�r 
�ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n�, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet 
Özer ile Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sekreterimiz Esat Tekta�’�n 
kat�m�yla Atlanta Otel’de yapt�. 
Toplant�da bir konu�ma yapan Genel Mali Sekreterimiz Ahmet 
Özer, yetkili sendika olabilmek için çaba sarf etmek gerekti�ini 
ifade ederek, “Yetki ba�kalar�ndayken, hesab�n bize sorulmas� 
yanl��t�r. Hesap sorulabilmesi için yetkinin bizde olmas� gere-
kir” dedi. 
Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sekreterimiz Esat Tekta�, sendi-
ka olarak, yak�n, orta ve uzun vadede hedefleri oldu�unu, �u 
anki hedeflerinin yetkiyi almak oldu�unu dile getirerek, yetki-
yi almaya ramak kald���n� vurgulad�. “�nanc�m�zla, sorunlara 
bulaca��m�z çözüm önerileriyle di�er sendikalar�n önündeyiz” 

diyen Tekta�, “Ekip, örgüt, omurga sizlersiniz. Yönetim olarak 
bu çal��malardan sizler sorumlusunuz” �eklinde konu�tu. 
�ube Ba�kan�m�z Cemil Erkan ise, sendikalar�n demokratik 
toplumlar�n olmazsa olmaz unsurlar� oldu�unu belirterek, de-
mokratik toplumlarda sendikalar�n otokontrol mekanizmas� 
olu�turduklar�n�, demokratik devletlerin ise, bu mekanizmalar� 
engelleyen de�il, aksine destekleyen ve tolere eden bir anlay�-
�a sahip oldu�unu bildirdi. E�itim-Bir-Sen’in Türkiye’de e�itim 
hizmet kolunda faaliyet gösteren en kapsaml� ve en büyük 
sendika olmaya do�ru yol ald���n� dile getiren Erkan, sendika-
m�z�n Türkiye’de demokrasinin yerle�mesi için mücadele ver-
di�ini sözlerine ekledi. 

ANKARA 1

ANKARA 3

AYDIN

ANKARA 2
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�vrindi Temsilcili�imiz Muhte�em Bir 
Programla Aç�ld� 
�vrindi Temsilcili�imiz, yo�un bir kat�l�m�n oldu�u bir prog-
ramla aç�ld�. Merkez Alan Camii’nde �ehitler için okunan Mev-
lit ile ba�layan program, namaz sonras� verilen pilav ve ayran 
ikram�yla devam etti. 
Daha sonra Temsilcili�imizin aç�l��� gerçekle�ti. Aç�l��a Memur-
Sen �l Temsilcisi Hüseyin Akb�y�k, �ube Ba�kan�m�z Mehmet 
Çabuk, �ube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile çok say�da davetli 
kat�ld�. 
Ak�am saatlerinde ise, �vrindi Dü�ün Salonu’nda Çanakkale 
�ehitleri ve Mehmet Akif’i anma program� düzenlendi. Yap�-
lan konu�malardan sonra �vrindi’deki �ehit ailelerine plaket ve-
rildi. Bunun akabinde, Çanakkale Sava�lar� Ara�t�rma Derne�i 
çat�s� alt�nda faaliyet yürüten 18 Mart Üniversitesi ö�rencile-
rinden olu�an tiyatro toplulu�u, “Gelece�ini Biliyordum” isim-
li gösterisini sahneledi. Yo�un kat�l�mla gerçekle�en program, 
davetlilerin be�enisini kazand�. 

Kurum Temsilcileri Kahvalt�da 
Bulu�tu  
�ube Yönetimimiz, kurum temsilcileriyle kahvalt�l� toplant�da 
biraraya geldi. Köro�lu Otel’de gerçekle�tirilen toplant�ya, Ge-
nel E�itim ve Sosyal ��ler Sekreterimiz Esat Tekta�, Memur-Sen 
�l Temsilcisi Ahmet Koçak, Sa�l�k-Sen �ube Ba�kan� Halit Köse, 
Toç-Bir-Sen �ube Ba�kan� Sabri K�z�lkaya ve merkez ilçedeki 
kurumlar�n temsilcileriyle SBN sigorta yetkilileri kat�ld�. 
Toplant�, �ube Ba�kan�m�z �smail Yalç�n’�n selamlama konu�-
mas�yla ba�lad�. Daha sonra söz alan Genel E�itim ve Sosyal 
��ler Sekreterimiz Esat Tekta�, etkili olman�n yolunun yetkili ol-
maktan geçti�ini belirterek, bütün temsilcilerden 15 May�s’a 
kadar üye yapma konusunda özel bir gayret göstermelerini 
istedi. 
Toplant�da, ba�ka bir göreve atand��� için Üniversite Temsilcili-
�i görevini b�rakan Rahmi Akb�y�k’a bir plaket takdim edildi. 

Sa�l�k Meslek Liselerinin Sorunlar� 
Çözüme Kavu�turulsun  
�ube Ba�kan�m�z Ahmet Sert, Sa�l�k Bakanl���’ndan 5450 Sa-
y�l� Yasa ile Milli E�itim Bakanl���’na devredilen Sa�l�k Meslek 
liselerinin sorunlar�n�n çözüme kavu�turulmas�n� istedi. 

Mevcut durumun çal��anlar aras�nda huzursuzlu�a yol açt���-
n� ifade eden Sert, �unlar� söyledi: 

“Dönem dönem tayinle gelen ö�retmen atamalar�nda adalet-
sizlikler ya�anmaktad�r. Yüksek puanl� ö�retmenler ilçede 15 
y�ld�r çal���rken, il d���ndan dü�ük puanl� ö�retmenlerin atan-
mas� hukuksuzluktur. Bu konuda Bakanl���n k�lavuzu düzgün 
haz�rlamas� gerekmektedir. Sa�l�k Meslek Lisesi çal��anlar�nda 
3 y�ll�k mezun olanlar için lisans tamamlama imkan� verilmeli-
dir. Sa�l�k Meslek Lisesi ö�retmenlerine alan de�i�iklik imka

Üniversiteler, Bilimin ve Dü�üncenin 
Öncelendi�i Kurumlar Olmal�d�r 
�ubemiz, Bingöl Üniversitesi çal��anlar�yla, Ö�retmenevi’nde 
düzenledi�i yemekli toplant�da biraraya geldi. 
Kat�l�m�n yüksek oldu�u toplant�da bir konu�ma yapan �ube 
Ba�kan�m�z Yunus Kava, “�nsanlar�n en hay�rl�s�, insanlara en 
faydal� oland�r” anlay���n� içeren kültür ve medeniyetimizi re-
ferans alarak sendikac�l�k yapt�klar�n� söyledi. Üniversitelerin, 
toplumsal geli�im ba�lam�nda bilimin ve dü�üncenin öncelen-
di�i lokomotif kurumlar oldu�unun alt�n� çizen Kava, “Bilginin 
üretilmesi, toplumsal ve ya�amsal ihtiyaçlar�n giderilmesi do�-
rultusunda kullan�lmas�, toplumun üniversitelerden ilk eldeki 
beklentisidir” dedi. 
Üniversitelerde bilimsel üretime yo�unla�m�� bilim adamlar�-
n�n üniversal yap�yla çeli�ir biçimde zihinlerinin prangalanma-
s�n�, ideolojik parmakl�klar ard�na hapsedilmesini topluma ve 
insanl��a ihanet olarak nitelendiren Kava, “Üniversiteler, her 
türlü dü�ünceye ya�ama alan� olan özgürlük ortamlar� olmal�, 
bilim adamlar� akademik ilerleyi�lerini söz konusu eden pran-
galardan azade bir ortamda çal��abilmelidirler” �eklinde ko-
nu�tu. 
Kava, akademik personelin bilimsel üretimde ba�ar�l� olmas� 

için bireysel ve ailevi ihtiyaçlar�n zihnini me�gul edecek ba�at 
unsurlar haline gelmesine izin verilmemesi gerekti�ini vurgu-
layarak, sözlerini �öyle tamamlad�: 
“Bununla birlikte i� ya�am�nda da bilim adam�n� oyalayacak, 
tüm yo�unlu�unu i�ine vermesini engelleyecek s�k�nt�lar gide-
rilmelidir. Üniversitelerde akademik personelin yan�s�ra idari 
personelin de üniversitelerin amaçlar�n�n gerçekle�mesinde 
önemli i�levlerinin bulundu�u gözden �rak edilmemelidir.”

BALIKES�R

B�NGÖL

BOLU

DEN�ZL�
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n� sa�lanarak, liselerde Sa�l�k Bilgisi derslerine girme olana�� 
verilmelidir. Sa�l�k Meslek Lisesi’ne atamada il d���ndan ba�-
vurular ve ilçeden ba�vurular ayn� anda olmal�, atama puan 
üstünlü�üne göre yap�lmal�d�r. Kesin çözüm olarak ise, Sa�l�k 
Meslek liseleri büyük bir sa�l�k kompleksi �ekline dönü�türüle-
rek, ilçe-merkez ayr�m� sona erdirilmeli ve sonuca gidilmelidir.” 

D�YARBAKIR

GAZ�ANTEP

GÜMÜ�HANE‘Etkili �leti�im ve Etkili Okuma 
Yöntemleri’ Konferans� Verildi 
Özel Avrupa Birli�i Kolejleri Genel Koordinatörü, TKY ve �leti-
�im Uzman� Lokman Yetiz, Silvan Temsilcili�imizin organize 
etti�i ‘Okuyan Silvan’ projesi kapsam�nda M. A. Kepolu �lkö�-
retim Okulu Konferans Salonu’nda “Toplam Kalite Yönetimi, 
Etkili �leti�im ve Etkili Okuma Yöntemleri” konulu iki konferans 
verdi. 
�lçenin merkez ilk ve ortaö�retim kurumlar�nda görev yapan 
ö�retmenlere yönelik verilen konferans�n aç�l���nda bir konu�-
ma yapan �lçe Temsilcimiz Nusret Ta�, bu tür yararl� çal��malar 
için her zaman her türlü fedakârl��a haz�r olduklar�n� söyledi. 
Konferansta, kurumlarda de�i�imin önemi, ileti�imde dikkat 
edilmesi gereken hususlar, vizyon ve misyonun önemi, top-
lumsal de�erlerin önemi, ölçme ve de�erlendirmenin önemi, 
liderlik özellikleri gibi konulara de�inen Lokman Yeti�, konfe-
rans�n�, ders al�nacak güldüren ve dü�ündüren f�kra ve hika-
yelerle bitirdi. 
�ube Ba�kan�m�z Yasin Y�ld�z, konferans�n sonunda Yetiz’e bir 
te�ekkür plaketi takdim etti.

Laiklik, Ö�renim Hakk�n�n Teminat� 
Olmal�d�r 
�ubemiz, Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du’nun kat�l�m�yla 
��yeri Temsilcileri Toplant�s�’n� yapt�. 

Ö�retmenevi’nde gerçekle�tirilen yemekli toplant�da konu-
�an Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, sa��m�zdaki ve so-
lumuzdaki sendikalar�n toplumun dertlerine tercüman olma 
noktas�nda hiçbir varl�k göstermediklerini, tam tersine millet 
iradesine ve milletin de�erlerine kar�� duranlara hizmet ettik-
lerini söyledi. 

Türkiye’de laikli�in yanl�� yorumland���n� kaydeden Gündo�-

�iranl� Üyelerimize Sigorta Poliçeleri 
Teslim Edildi 
�ube Ba�kan�m�z Veli A�aç ve �ube Yönetim Kurulu üyeleri, 
�iran Yukar� Kulaca Köyü’nde düzenlenen piknikte, �iran’daki 
üyelerimizin Grup Ferdi Kaza Sigortas� poliçelerini takdim etti. 

Burada konu hakk�nda bilgi veren A�aç, yap�lan anla�mayla 
birlikte kazaya ba�l� vefat veya sürekli sakatl�k durumlar�n-
da üyelerimize 15 bin TL tutar�nda nakit ödeme yap�lmas� 
imkân�n�n sa�land���n� ifade ederek, “Ayr�ca bu sigortalama 
kapsam�nda hiçbir üyemizden tek bir kuru� kesinti yap�lmaya-
cak, kesintileri do�rudan konfederasyonumuz kar��layacakt�r” 
dedi. 

A�aç, �unlar� anlatt�: “5 Mart 2009 tarihinden sonra Memur-
Sen’e ba�l� sendikalara üye olanlar�n Grup Ferdi Kaza Sigortas� 
Poliçesi kapsam�nda deprem, terör, yang�n, bo�ulma riskleri 
de yer alacak, bu olaylara dayanan vefat ve sürekli sakatl�k du-
rumlar�nda da poliçenin öngördü�ü teminatlardan yararlana-
bilecek. Kasko poliçeleri, Zorunlu Trafik Sigortas� poliçelerinde 
arac�n kay�tl� oldu�u ilde SBN Sigorta ve acenteleri taraf�ndan 
fiilen uygulanan taban fiyat esas al�nacak. DASK ve Zorunlu 
Trafik Sigortas� hariç olmak üzere di�er sigorta poliçelerinin 
primleri 3 ila 12 aras�nda taksitler halinde ödenme imkân� 
sa�lanacak.” 

A�aç, geçen ay elim bir trafik kazas� sonucu hayat�n� kaybe-
den Kürtün Temsilcimiz Ali K�r ile Sa�l�k-Sen Kürtün Temsilcisi 
Muhammet Ceylan’�n bu sigorta kapsam�nda yak�nlar�na 15 
bin TL ödendi�inin alt�n� çizdi. 

Pikni�e, �iran �lçe Milli E�itim Müdürü Mustafa Kara, �ube 
Müdürü ve �iran Temsilcimiz Oltan Balyemez, �ube Bas�n Ya-
y�n Sekreterimiz �smail Hayal ile çok say�da üyemiz kat�ld�. 

du, “Laikli�in do�du�u Fransa’da ba�örtülü ö�rencinin ö�re-
nim hakk� teminat alt�ndayken, burada, öz yurdunda tokatla-
n�yorlar” ifadesini kulland�. 

Gündo�du, Obama’n�n Amerika’da ba�kanl��� kazanmas�n-
da, Rosa Parks’�n etkisinin büyük oldu�unu belirterek, �öyle 
konu�tu: 

“Bugün bir siyah adam ABD’nin ba�kan� olmu�sa, bunda y�llar 
önce zenci bir kad�n olan Rosa Parks’�n otobüste beyazlara 
ayr�lan yere oturup bir sivil itaatsizlik örne�i göstermesinin et-
kisi vard�r. Bu noktada, biz de tam bir sivil itaatsizlik örne�i 
olmaya çal���yoruz.” 

�ube Ba�kan�m�z Zekeriya Efilo�lu ise, yetkinin al�nabilmesi 
için ��yeri temsilcilerinin daha çok çal��mas� gerekti�ini dile 
getirerek, “Hepimizin gayretiyle bu sene yetkiyi alaca��z in�al-
lah! Unutmayal�m ki, hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü de�iliz” 
�eklinde konu�tu. 
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Sürekli Büyüyen Tek Sendikay�z 
Alt�nözü Temsilcili�imizin Büyük Antakya Oteli’nde gerçekle�-
tirdi�i yemekli toplant� co�kulu geçti. 

Burada kat�l�mc�lara hitap eden �ube Ba�kan�m�z Cevat Önal, 
sendikam�z�n her zaman dik ve ilkeli duru�u ile herkesin tak-
dirini kazand���n�, her geçen gün say�sal olarak büyüyen ve 
etkisini artt�ran tek sendika oldu�unu kaydetti. 

Önal, �effaf ve demokratik biçimde yönetilen sendika ola-
rak yetkiyi alman�n zaman�n�n geldi�ini, bunun için Yönetim 
Kurulu’ndan üyeye kadar herkesin ayn� hassasiyeti göstermesi 
gerekti�ini vurgulad�. 

Alt�nözü Temsilcimiz Ömer E�kil ise, büyük bir aile haline gel-
diklerini söyledi. �lçede yetkili olduklar�n� belirten E�kil, “Etkili 
sendikam�z� Türkiye’de de yetkili yapmak için Alt�nözü üzerine 
dü�eni fazlas�yla yapacakt�r” dedi. 

�ube Mali Sekreterimiz Halil �brahim Aksu, SBN Sigorta ile 
yapt���m�z Grup Ferdi Kaza Sigortas� ile ilgili bilgi verdi. Sunu-
mun sonunda üyelerimize sertifikalar� verildi. 

Sivil Örgütlerin Darbenin Irgatl���n� 
Yapma Dönemini Sona Erdirdik 
�ubemiz, Geni�letilmi� ��yeri Temsilcileri Toplant�s�’n�, Genel 
Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol Battal’�n kat�l�m�yla Maltepe 
Kültür Merkezi Kubbealt� Salonu’nda yapt�. 
Burada konu�an Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, 
E�itim-Bir-Sen’in yetkiye yakla�t���n� ifade ederek, “Yetki bir 
ad�m öndedir ve ad�mlar� s�kla�t�rmak hepimizin ortak göre-
vidir. Milletimizin hissiyat�na tercüman olan ve omurgal� sivil 
duru�uyla ‘art�k yeter’ diyen Memur-Sen ailesi, sivil örgütlerin 
darbenin �rgatl���n� yapma dönemini sona erdirmi�tir” �eklin-
de konu�tu. 
E�itim çal��anlar�n�n E�itim-Bir-Sen’in yetkili olmas�n� ve e�i-
tim hizmet kolunda yetki krizinin son bulmas�n� istedi�ini an-
latan Battal, “Uçbeyi konumunda olan ��yeri temsilcileri sen-
dikam�z�n en önemli organlar�d�r. Etkiyi yetkiye dönü�türmek 
sizin elinizdedir” ifadelerini kulland�. 
28 �ubat’ta darbeye ortam haz�rlayan ‘5’li Sivil Çete’nin, güçlü 
bir Memur-Sen olmad��� için ba�ar�l� oldu�unu belirten Battal, 
“Herkes geçmi�te ya�ananlardan gerekli dersi alm��t�r” dedi. 
Battal, Ergenekon’un, ilk çözülmeyi E�itim-Bir-Sen ve Memur-
Sen sayesinde ya�ad���n� sözlerine ekledi. 
�ube Ba�kan�m�z Ali Yalç�n ise, sendikas�z olan e�itimcilerin 
büyük ço�unlu�unun E�itim-Bir-Sen’e üye olabilecek ki�iler 
oldu�unu söyleyerek, “Teklif eti�imizde, ‘Kalbim sizinle’ di-
yenlere, ‘Kal�b�n niçin d��ar�da’ dememiz demokrasinin gere-
�idir. Demokrasi, kalpleri de�il, kal�plar� say�yor. Demokrasi, 
yüzde 80 kalbi de�il, yüzde 51 kal�b� muhatap alan anlay��t�r” 
de�erlendirmesinde bulundu. 
Memur-Sen ailesinin Ferdi Kaza Sigortas� ile risklere kar�� 
güvence alt�na al�nd��� ifade edilen toplant�da, üyelerimize 
ula�t�r�lmak üzere Ferdi Kaza Sigortas� poliçeleri 150 ��yeri 
Temsilcisi’ne teslim edildi. 

Kültürel Etkinliklerde E�itimcilere 
�htiyac�m�z Olacak
�ube yönetimimiz, Üsküdar Belediye Ba�kan� Mustafa Kara’y� 
ziyaret etti. �ube Ba�kan�m�z Ahmet Yurtman, Üsküdar’�n her 
yönüyle �stanbul’un merkezinde yer ald���n�, gerek sosyal ge-
rekse tarihi dokusuyla özenle korunup gelece�e aktar�lmas� 
gerekti�ini ifade ederek, “Bu aç�dan Üsküdar’da belediye ba�-
kan� olmak hem zor hem de onurlu bir görev. Göreve yeni se-
çilen belediye ba�kan�m�z�n ba�ar�l� olmas�, tüm Üsküdarl�lar�n 
oldu�u gibi, bizim de en büyük temennimizdir” dedi. 

Yurtman, sosyal sorumluluklar� çerçevesinde belediyelerle i�-
birli�i yaparak, panel ve konferans düzenlemek istediklerini 
söyledi. 

Belediye Ba�kan� Mustafa Kara ise, vazifeye bilerek ve isteyerek 
talip oldu�unu belirterek, “Modern belediyecilik sadece yol, 
asfalt yapmak ve bahçe düzenlemek de�ildir. Üsküdar�m�z 
ayn� zamanda �stanbul’un tarihi ve kültürel yüzüdür” �eklinde 
konu�tu. 

Bu konuda e�itimcilere büyük ihtiyaç duyacaklar�n� ve E�itim-
Bir-Sen ile ortakla�a kültürel etkinlikte bulunmay� arzu ettik-
lerini dile getiren Kara, belediyeyi toplumun tüm kesimleriyle 
birlikte yöneteceklerini sözlerine ekledi. 

E�itimin Liderleri Bulu�tu 
�ubemizin geleneksel hale getirdi�i “E�itim Yöneticileri Bu-
lu�mas�”, bu y�l Hasan Sa�lam Ö�retmenevi’nde düzenlenen 
ak�am yeme�i ile gerçekle�tirildi. 

Yemekte konu�an �ube Ba�kan�m�z Abdurrahim �enocak, ge-
lece�imizi in�a etmede en önemli aktörleri yeti�tirecek kesimin 
ö�retmenler oldu�unu ifade ederek, “E�itime ve ö�retmenle-
re rehberlik edecekler de hiç �üphesiz e�itim yöneticileri, e�i-
timin liderleridir” dedi. 

HATAY �STANBUL 4

�ZM�R

�STANBUL 3
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Sendikac�l��a geni� perspektifli bakt�klar�n� kaydeden �enocak, 
“Sizlerle biraraya gelmeyi önemsiyoruz. Üretece�iniz e�itim 
odakl� projelere ko�ulsuz destek verece�imizden emin olun. 
Ülkemizin önündeki sorunlar�n iyi e�itimli, yeti�mi� nesillerle 
a��laca��na inan�yoruz” �eklinde konu�tu. 

�enocak, sözlerini, “Yetkiyi, yetkin ellere teslim edelim. E�itim 
çal��anlar�n�n sorunlar�n� ancak E�itim-Bir-Sen çözer” diyerek 
tamamlad�. 

Programa, Konak, Karaba�lar, Bornova, Bayrakl� �lçe Milli E�i-
tim müdürleri, sendika yöneticileri ile 300 civar�nda e�itim 
yöneticisi kat�ld�. 

KAHRAMANMARA�

Ergenekon Bir Korku �klimi 
Olu�turdu 
Gazeteci-Yazar �amil Tayyar’�n konu�mac� olarak kat�ld��� 
“Ergenekon” konulu konferans, Necip Faz�l K�sakürek Kültür 
Merkezi’nde düzenlendi. 

Tayyar, 13 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye’deki bir evde bu-
lunan el bombalar�n�n Ergenekon soru�turmas�nda milat ol-
du�unu belirterek, “E�er siyasi otorite, yarg� ve asker aras�nda 
z�mmi bir mutabakat olmasayd�, Ergenekon soru�turmas� bu 
a�amaya kadar gelmezdi” dedi. 

Ergenekon’un bir korku iklimi olu�turdu�unu ifade eden Tay-
yar, “Psikolojik bir harekât yürütüyorlar. Abdüllatif �ener ve 
Turhan Çömez bu harekâttan etkilendikleri için partiden ayr�l-
m�� olabilirler” �eklinde konu�tu. 

28 �ubat sürecinden hemen sonra, özellikle Bat� Çal��-
ma Grubu’nun yava� yava� tasfiye edilmeye ba�lanarak, 
Ergenekon’un devreye girdi�inin görüldü�ünü anlatan Tay-
yar, sözlerini �öyle sürdürdü: “�deolojik olarak ve beslendikleri 
ana damar aç�s�ndan bakt���m�zda, asl�nda 28 �ubat sürecinin 
devam�d�r. Ancak kadro yap�lanmas� birbirinden farkl�d�r. 28 
�ubat sürecinde daha çok belli bir mezhebin etraf�nda küme-
lenmi� yap� vard�r. Ergenekon’da ise, daha milliyetçi, ulusalc� 
vurgunun, dokunun güçlü oldu�u bir yap� var.” 

Tayyar, dinleyicilerin �srarla ‘Bir numara kim?’ sorusuna, “Ba� 
harflerini bile versem hemen tahmin edilir. Sadece ‘orgeneral’ 
rütbesinde emekli biri oldu�unu bilmekle yetinelim” cevab�n� 
verdi. 

Mücadelemiz Özgürlükler �çindir  
�l Temsilcili�imiz, �lçe temsilcilerimizle biraraya geldi. Lülebur-
gaz, Babaeski, P�narhisar ile Vize Yönetim Kurulu üyelerimizin 
haz�r bulundu�u toplant�n�n aç�l�� konu�mas�n� yapan �l Tem-
silcimiz Bilal Ye�en, yeni üye kay�tlar�nda büyük at�l�m yapt�kla-
r�n� ifade ederek, “Bizim için sendikac�l�k uzun bir maratondur. 
En sonunda ipi gö�üsleyen biz olaca��z” dedi. 

Türkiye’de yetkiye çok yakla�t�klar�n� dile getiren Ye�en, “Ger-
çek anlamda dostlu�un, karde�li�in ve mücadelenin adresi 
olan E�itim-Bir-Sen’in bu noktaya gelmesinde ��yeri temsilci-
lerimizden üyelerimize, Yönetim Kurulu’ndan �lçe temsilcileri-
mize kadar herkesin büyük eme�i vard�r” �eklinde konu�tu. 

Türkiye’de hala demokrasiyi hazmedemeyenlerin bulundu�u-
nu ve bunlar�n kritik dönemlerde ortaya ç�kt���n� dile getiren 
Ye�en, �unlar� kaydetti: 

“Bu ülkede darbe ç���rtkanl��� yapanlara, demokrasiyi hiçe sa-
yanlara E�itim-Bir-Sen olarak teessüflerimizi bildiriyoruz. Bizim 
hedefimiz, birlik ve beraberlik duygusu içinde birinci sendika 
olarak, güzel Türkiye özlemimizi ifade etmektir.” 

Ye�en, gecelerini gündüzlerine katarak, yetkili sendika olmak 
için çal��t�klar�n� vurgulayarak, “E�itim-Bir-Sen’i yetkiye ta��ya-
cak maya, E�itim-Bir-Sen’in ruhunda vard�r. Bizim ana mü-
cadelemiz özgürlüklerdir. Meslek liselerine uygulanan katsay� 
sorununun da, üniversitelerde uygulanan ba�örtüsü yasa��n�n 
da yanl�� oldu�unu savunan bizim sendikam�zd�r. Çünkü biz 
özgürlüklerden yanay�z” diyerek sözlerini tamamlad�.

�dareciler �sti�arede Bulundular
�ube Yönetimimiz, okul müdürü ve müdür yard�mc�lar�yla 
Tekten Koleji’nde bir isti�are toplant�s� yapt�. 250’nin üzerinde 
idarecinin kat�ld��� toplant�, �ubemizin yapm�� oldu�u icraat-
lar�n anlat�ld��� slayt gösterisi ile ba�lad�. 

Toplant�da bir konu�ma yapan �ube Ba�kan�m�z Ayd�n Kalkan, 
�ehirde yetkili olduklar�n� belirterek, bu yetkinin Türkiye’ye ta-
��nmas�n�n önemine de�indi. Türkiye genelinde yetkili sendika 
ile aram�zda say�sal olarak fark kalmad���n�, bu sene yetkiyi 
alacaklar�n� kaydeden Kalkan, “��te o zaman tüm e�itim ça-
l��anlar� E�itim-Bir-Sen ile di�er sendikalar�n aras�ndaki fark� 
daha net olarak görecektir. Zira biz hükümetle yap�lacak olan 
pazarl��a, dövü�mek, h�r-gür ç�kartmak için de�il, haklar�m�z� 
almak için gidece�iz. Bu fark�, yetkili oldu�umuz Diyanet-Sen, 
Bem-Bir-Sen ve Toç-Bir-Sen’de görmeniz mümkün” dedi. 

Kalkan, tüm e�itim çal��anlar�n� sendikam�z çat�s� alt�nda mü-
cadele etmeye davet etti. Daha sonra söz alan idareciler, okul-
lar�nda ya�am�� olduklar� sorunlar� dile getirdiler. 

KAYSER�

KIRKLAREL�
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Üyelerimiz Risklere Kar�� Güvence 
Alt�na Al�nd� 
�ube Ba�kan�m�z Ömer Akman�en, �ube Yönetimi, �lçe tem-
silcileri ve üyelerimizin kat�ld��� bir bas�n aç�klamas� yapt�. SBN 
Sigorta ile yapt���m�z Bireysel Ferdi Kaza Sigortas�’yla vefat 
teminat�, sürekli sakatl�k teminat� ve deprem halinde bu iki 
sonucun olu�mas� halinin teminat alt�na al�nd���n� kaydeden 
Akman�en, “Yap�lan anla�mayla üyelerimiz kasko, trafik gibi 
di�er sigortalarda özel indirim ve taksit hakk�na sahip olacak-
lar” dedi. 

Söz konusu anla�mayla üyelerimizin tamam�n�n 1 y�l süreyle 
primlerinin sendikam�z taraf�ndan ödenecek Grup Ferdi Kaza 
Sigortas� Poliçesi kapsam�nda olaca��n� bildiren Akman�en, 
�u bilgileri verdi: “Grup Ferdi Kaza Sigortas�  Poliçesi, kazaya 
ba�l� ölüm veya sürekli  sakatl�k durumlar�nda 15.000 TL tu-
tar�nda teminat içerecek. Grup Ferdi Kaza Sigortas� kapsam�n-
da deprem, terör, yang�n, bo�ulma, motor bisiklet ve takma 
motorlu bisiklet kullan�m� gibi riskler de bulunacak. Bunun 
haricinde üyelerimize, üye iken emekliye ayr�lanlar ile sendika 
üyesi olmaya engel görevlere atananlara ve yukar�da say�lan-
lar�n anne-baba, e� ve çocuklar�na di�er sigorta bran�lar�na 
ili�kin poliçelerde prim indirimi ve prim ödemelerinin taksit-
lendirilmesi gibi özel imkânlar sa�lanacak olup bu çerçevede; 
kaskoda, SBN Sigorta’n�n uygulad��� en dü�ük fiyat üzerinden 
yüzde 30 indirim uygulanacak. Hasar ödemleri, hasar�n öden-
mesine esas te�kil eden belgelerin eksiksiz olarak sunulmas� 
kayd�yla 15 gün içinde gerçekle�tirilecek.” 

Üniversite Çal��anlar� Yemekte 
Biraraya Geldi 
�ube yönetimimiz, Genel Bas�n Yay�n Sekreteri H�d�r 
Y�ld�r�m’�n da kat�l�m�yla Dumlup�nar Üniversitesi çal��anlar�n�, 
Ö�retmenevi’nde verdi�i yemekli toplant�da biraraya getirdi. 

Burada bir konu�ma yapan Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�-
d�r Y�ld�r�m, E�itim-Bir-Sen’in yetkili sendika olma kap�s�nda 
oldu�unu ifade ederek, “150 bine yakla�an üyeye sahibiz. Biz 
bu üyeleri bir y�lda kaydetmedik; 1992 y�l�ndan bugüne kadar 
fert fert gönüllere hitap ederek ve ‘dost kazan�yoruz, arkada�, 
karde� kazan�yoruz, ailemizi büyütüyoruz’ anlay���yla hareket 
ettik” dedi.  

“Bugün, bünyesi son derece sa�lam bir örgüt meydana getir-
diklerini” kaydeden Y�ld�r�m, “2001 y�l�nda yay�nlanan 4688 
Say�l� Memur Sendikalar� Kanunu’nun, ‘Bir hizmet kolunda en 
çok üyeye sahip sendika, o hizmet kolunun çal��anlar�n� toplu 
görü�me masas�nda ve kurum idari kurullar�nda temsil eder’ 
demesinden dolay�, biz de en çok üyeye sahip olan sendika 
olma do�rultusunda çal��malar�m�z� h�zland�rd�k. Sizlerin de 
katk�s� ve deste�iyle Dumlup�nar Üniversitesi’nde de in�allah 
yetkili sendika olaca��z” �eklinde konu�tu. 

�ube Ba�kan�m�z Kamil Uçan ise, daha düne kadar Dumlup�-
nar Üniversitesi’nde var olabilmenin planlar�n� yaparken, bu-
gün salonlar� dolduracak say�ya ula�m�� olman�n mutlulu�u 
içerisinde olduklar�n� söyledi. Sendika olarak, daima çal��an-
lar�n ya�anabilir bir ekonomik gelire ve huzurlu bir çal��ma 
ortam�na sahip olmas� için çal��t�klar�n� vurgulayan Uçan, “Biz 
yaln�zca ücret sendikac�l��� yapm�yoruz, ayn� zamanda sosyal 
ve kültürel etkinliklere de önem veriyoruz” de�erlendirmesin-
de bulundu. 

Üyelerimize yapt�rd���m�z Ferdi Kaza Sigortas� sertifikalar�n�n 
da da��t�ld��� toplant�da, üniversite çal��anlar�n�n sorunlar� ve 
çözüm yollar� konusunda görü� al��veri�inde bulunuldu. 

Hedefi A�man�n Mutlulu�unu 
Ya�ad�lar  
�ube yönetimimiz, Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerindeki 
kurum temsilcilerini Vali Ahmet Kayhan Ö�retmenevi’nde, 
SBN Sigorta ile yap�lan anla�man�n sertifikalar�n� da��tmak 
üzere toplad�. 

Kat�l�mc�lara geleneksel Konya Pilav�’n�n ikram edildi�i toplan-

t�da konu�an �ube Ba�kan�m�z Latif Selvi, Mart ay�nda 324 üye 
kayd�yla Türkiye genelinde bir rekora imza att�klar�n�, bu h�z�n 
May�s ay� sonuna kadar da devam etmesi gerekti�ini söyledi. 

“Rekor k�rarsak, Genel Ba�kan�m�z� Konya’ya davet edip bu 
ba�ar�y� kutlayaca��z dedik ve geçen hafta Mevlana Kül-
tür Merkezi’nde ba�ar�m�z� kutlad�k” diyen Selvi, “�imdi 15 
May�s’ta yetkiyi, 15 A�ustos’ta çözümü hedefliyoruz” �eklin-
de konu�tu. 

�lçe temsilcilerimiz ise, hedefi a�man�n sevinciyle heyecanl� 
birer konu�ma yapt�lar. Toplant�, kurum temsilcilerine Ferdi 
Kaza Sigortas� sertifikalar�n�n da��t�lmas�yla sona erdi. 

KOCAEL�

KONYA

KÜTAHYA
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Y�k�mlara Kar�� Uyan�k Olunmal�d�r 
�ubemiz, Büyük�ehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde “Tarihin 
Kara Delikleri, Darbeler ve Demokrasi” konulu bir panel ger-
çekle�tirdi. 

Gazeteci-Yazar Tar�k Tufan ile Tarihçi-Yazar Mustafa 
Arma�an’�n konu�mac� olarak kat�ld��� panelin aç�l�� konu�-
mas�n� �ube Ba�kan�m�z Atilla Olçum yapt�. 

“Bu vatan�n �uurlu ve bilinçli insanlar�, �uurunuzu ve bilincinizi 
kaybetmeyiniz” sözleriyle konu�mas�na ba�layan Olçum, “Her 
çe�it y�k�ma kar�� uyan�k olunuz. Devleti hukuki zemininden 
kayd�rmaya çal��anlara kar�� dimdik ve yürekli bir duru� sergi-
leyiniz. Haklar�n�z� ve yar�nlar�n�z� yok etmek isteyenlere kar��, 
‘Dur bakal�m! Art�k ne hakk�m�z� ne de �erefimizi kurban ede-
riz’ diyerek hukuk çerçevesinde mücadele etmeliyiz” dedi. 

Gazeteci-Yazar Tar�k Tufan, baz� insanlar�n kendilerinde darbe 
yapma hakk�n� gördüklerini belirterek, “Bu, tamamen bir alg�-
lama meselesidir” �eklinde konu�tu. 

Tufan, bu alg�laman�n de�i�mesi gerekti�inin alt�n� çizdi. 

Tarihçi-Yazar Mustafa Arma�an ise, darbelerin tarihi geçmi�i-
ni ve günümüze kadar olan sürecini özetledi. 

Per�embe Temsilcili�imiz Törenle 
Aç�ld� 
Per�embe Temsilcili�imiz, görkemli bir törenle hizmete girdi. 
Aç�l��a, �ube Ba�kan�m�z Tamer Tomakino�lu ve �ube Yöne-
tim Kurulu üyeleri, Per�embe Belediye Ba�kan� Selami Çarkç�, 
Memur-Sen �l Temsilcisi Gök�in �enol, Memur-Sen’e ba�l� sen-
dikalar�n �l temsilcileri, çok say�da üyemiz ile davetliler kat�ld�. 

Aç�l��ta bir konu�ma yapan �lçe Temsilcimiz Hüsamettin Ay-
demir, “Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için çal��aca-
��z. Sivil toplum kurulu�lar�, demokrasinin temel ta�lar�d�r. Bu 
aç�l��ta bize desteklerini esirgemeyen tüm e�itim çal��anlar�na 
te�ekkür ediyorum” dedi. 

Konu�malar�n ard�ndan Per�embe Belediye Ba�kan� Selami 
Çarkç� ‘hay�rl� olmas�’ temennisiyle aç�l�� kurdelesini kesti. 

Bu arada, �ubemiz, �lçe Temsilcileri Toplant�s�’n� Per�embe 
�lçesi’nde yapt�. Tüm �lçe temsilcilerimizin kat�ld��� toplant�da, 
yetki sürecine girdi�imiz bu dönemde nas�l ‘daha fazla üye 
say�s�na ula��r�z’�n çal��mas� ve planlar� yap�ld�. 

Genel bir durum de�erlendirmesinin yap�ld��� toplant�da, üye-
lerimizin hak ve hukuklar�n� daha iyi savunmak ve takip edebil-
mek için Aksu Hukuk Bürosu ile sözle�me yap�ld�. 

O’nun Üslubu �kna Ediciydi 
�ubemiz taraf�ndan düzenlenen ve Ara�t�rmac�-Yazar Sait 
Alpsoy’un kat�ld��� “Bir E�itimci Olarak Hz. Muhammed 
(SAV)” konulu konferans, Kültür Merkezi’nde yap�ld�. 

Konferans�n aç�l���nda konu�an �ube Ba�kan�m�z Celalettin 
Özüdo�ru, “Hakl�y� güçlü k�lmak” parolas�yla kurulan E�itim-
Bir-Sen’in bugün Türkiye’nin en büyük sendikas� olman�n 
e�i�ine geldi�ini söyledi. Özüdo�ru, sendikac�l��� sadece ça-
l��anlar�n haklar�n� koruyan ve zam pe�inde ko�an bir anlay�� 
olarak kabul etmediklerini belirterek, “Bizler çal��anlar aras�n-
da sosyal birlikteli�e önem veren, e�itimdeki kalitenin art�r�l-
mas� noktas�nda görü� ve projelerini anlatan ve gerekti�inde 
bask� unsuru olabilen bir misyonu kendimize ilke ediniyoruz” 
�eklinde konu�tu. 

Daha sonra kürsüye gelen Ara�t�rmac�-Yazar Sait Alpsoy, 
günümüz toplumlar�n�n en önemli sorunlar�n�n, Peygambe-

rimizin ö�retmenlik yönünün örnek al�narak çözülebilece�ini 
vurgulayarak, �öyle konu�tu: “Hepimiz biliyoruz ki, Peygam-
ber Efendimizin en önemli yönü, e�itimci yönüdür. O’nun 
e�iticili�inde kulland��� üslup, emredici de�il, ikna edici bir 
üsluptur. Toplumda yerle�mi� olan olumsuzluklar, Avrupa’n�n 
toplumsal ya�am�ndan al�nan olumsuz örneklerle de�il, tek 
modelimiz olan Hz. Muhammed’in (SAV) hayat�n� örnek al-
makla çözümlenebilinir.” 

MERS�N

N��DE

ORDU

Birinci Olmak �çin Çal��acaklar  
�ubemiz, merkeze ba�l� bütün Okul temsilcileri, Yönetim Ku-
rulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu 
asil ve yedek üyeleriyle beraber Yakamoz Restoran’da yemekli 
bir toplant� yapt�. 

Toplant�da, ilde yetkili sendika olmam�z için yo�un bir çal��ma 
yap�lmas� gerekti�i ifade edildi. 

Toplant�n�n sonunda Okul temsilcilerimize, üyelerimize da��-
t�lmak üzere Ferdi Kaza Sigortas� poliçeleri teslim edildi.

R�ZE
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Müfetti�lerin Sorunlar�n� Ele Ald�lar 
�ubemiz, ilde görev yapan üyemiz müfetti�ler, �l Milli E�itim 
Müdür yard�mc�lar� ve �ube müdürlerinin kat�l�m�yla Sebatibey 
Lokantas�’nda bir program düzenledi. Programda, ilkö�retim 
müfetti�lerinin özellikle özlük haklar�na ili�kin sorunlar�n�n yan�-
s�ra e�itimin genel sorunlar� da tart���ld�. �ube Ba�kan�m�z �lhan 
Karakoç, ilkö�retim müfetti�lerinin maa�lar�n�n makul seviyeye 
ç�kar�lmas� gerekti�ini ifade ederek, “Müfetti�lerimizin maa� 
katsay�lar� 3600’e ç�kar�lmal�d�r. Bu da, 700-800 TL’lik bir art�� 
demektir” dedi. 

Genel Merkezin bu konuda yay�nlad��� talep belgelerini prog-
ram sonunda kat�l�mc�lara takdim edece�ini kaydeden Karakoç, 
“O zaman göreceksiniz ki sendikam�z, profesöründen ara�t�rma 
görevlisine, müfetti�inden ö�retmenine, memurundan hizmet-
lisine, herkesin sendikas�d�r. Bizim sendikam�z�n müfetti�lerimiz 
aç�s�ndan en önemli art�s� ise, Genel Sekreterimiz Say�n Halil 
Etyemez’in ayn� zamanda bir müfetti� olmas�d�r” �eklinde ko-
nu�tu.

Üyelerimizden Ald���m�z Gücü Onla-
r�n Menfaati �çin Kullan�yoruz 
�ubemiz �l Divan Toplant�s�’n� Tekkeköy’de gerçekle�tirdi. Top-
lant�n�n aç�l���nda konu�an �ube Ba�kan�m�z Necmi Macit, 
sendika olarak güçlünün de�il, hakl�n�n yan�nda olduklar�n�, 
birtak�m olu�umlar�n yapt��� gibi ma�durlar de�il, çözüm üret-
tiklerini ifade ederek, “Üyelerimizden ald���m�z gücü onlar�n 
menfaati için sonuna kadar kullan�yoruz” dedi. 

Yetkiyi alma konusunda mücadele ettiklerini, çünkü say�sal üs-
tünlü�ün sendikac�l�k aç�s�ndan önemli oldu�unu vurgulayan 
Macit, sendikac�l�kta kaliteyi yakalad�klar�n� kaydetti. Macit, 
hizmet ve kazan�m konusunda rakiplerinin olmad���n�, SBN si-
gortayla yapt�klar� anla�ma gere�i tüm üyelerimizi ferdi kaza 
sigortas�yla ücretsiz olarak sigortalad�klar�n�, kasko ve sigortada 
taban fiyattan yüzde 30 gibi büyük bir indirim yapt�rd�klar�n�, 
2005 ma�durlar�yla ilgili olarak Türkiye’de en büyük mücadele-
yi verdiklerini ve bu mücadeleyi kazand�klar�n�, 2 y�la 1 kademe 
uygulamas�yla ilgili olarak �l Milli E�itim Müdürlü�ü nezdinde 
verdikleri mücadeleyi kazand�klar�n� söyledi. 

Toplant�da, �lçe temsilcilerimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri sorun 
ve beklentilerini, ilçelerinde yapt�klar� ve yapmay� dü�ündükleri 
faaliyetleri dile getirdiler. 

S�VAS

SAMSUN

TRABZON

Bakan Özak’tan Ziyaret 
Bay�nd�rl�k ve �skan Bakan� Faruk Özak, �ube Yönetimimizi zi-
yaret etti. �ube Ba�kan�m�z Arslan Balta, Özak’a çal��malar� 
hakk�nda bilgi vererek, ya�ad�klar� s�k�nt�lar� dile getirdi. E�itim 
alan�nda ya�anan s�k�nt�lar�n giderilmesi ve çal��anlar�n örgüt-
lü olmalar� konusunda hükümetin cesaretlendirici olmas� ge-
rekti�ini ifade eden Balta, örgütlenme çal��malar�nda birçok 
s�k�nt�yla kar��la�t�klar�n�, ö�retmenlerin sendika üyesi olmak-
tan çekindiklerini söyledi. 

Yap�c�, geli�tirici ve dönü�türücü sendikac�l�k anlay���na sahip 
olduklar�n� anlatan Balta, sorunlar�n çözümünde E�itim-Bir-
Sen’in sendikac�l��a bak���n�n büyük katk�s�n�n olaca��n� vur-
gulad�. 

Bakan Faruk Özak ise, hükümet olarak sivil toplum örgüt-
lerine önem verdiklerini belirterek, Ba�bakan Recep Tayyip 
Erdo�an’�n da örgütlenme konusunda çok duyarl� oldu�unu 
bildirdi. 

Sorunlar�n çözüme kavu�turulmas�nda bu tür görü�melerin 
faydal� olaca��n� kaydeden Bakan Özak, ziyaretin kendisi aç�-
s�ndan olumlu geçti�ini, ziyaretlerin s�kla�mas�n�n olumlu so-
nuçlar do�uraca��n� sözlerine ekledi. 

Promosyon Sorunu Çözüldü
E�itim çal��anlar�n�n merakla bekledi�i 
maa� promosyonu sorunu çözüme ka-
vu�turuldu.  Promosyon toplant�lar�na 
yetkili sendika temsilcisi olarak kat�lan 
�ube Sekreterimiz �aban Ceylan, Milli 
E�itim Müdürlü�ü’nde ilgili yasa gere�i 
olu�turulan üç ki�ilik komisyonun ildeki 
be� bankayla görü�tü�ünü ve bu ban-
kalar�n vermi� olduklar� promosyon tek-
liflerini de�erlendirdiklerini belirterek, 

“En uygun teklifi veren Halk Bankas�’yla gerekli mutabakata 
varm�� bulunmaktay�z. Buna göre, e�itim çal��anlar� pe�in ol-
mak �art�yla ki�i ba�� 500 TL’lik promosyon alacaklar” dedi. 

Dedikodu ve �aibeye yol açmamas� için di�er sendikalar�n da 
gözlemci olarak toplant�lara kat�lmas�n� uygun gördüklerini 
ifade eden Ceylan, �unlar� söyledi: “Bu da E�itim-Bir-Sen’in 
e�itim çal��anlar�na, onlar� temsil noktas�nda bulunan di�er 
sendikalara olan ho�görüsünü göstermektedir. Önemli olan 
e�itim çal��anlar�n�n ortak menfaatidir. Sendika olarak amac�-
m�z, e�itim çal��anlar�na en iyi imkânlar� sa�layan bir banka ile 
anla�ma yapmakt�. Biz sendika olarak promosyonlar�n tama-
m�n�n çal��anlara da��t�lmas�n�; hizmetli, memur, ö�retmen, 
sözle�meli ö�retmen, ücretli ö�retmen, herkesin e�it bir �ekil-
de faydalanmas�n� sa�lad�k.” 

TOKAT
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Yeni Yöneticiler Ziyaret Edildi 
�ube Yönetimimiz, atamalar� yap�lan 60 yeni yöneticiye ‘hay�r-
l� olsun’ ziyaretinde bulundu. 

�ube Ba�kan�m�z Zekeriya Yayla, makamlar�nda ziyaret etti-
�i yeni yöneticilere, sendika ay�r�m� yapmadan çiçek verdi�ini 
söyledi. Yayla, çiçe�i burnunda yöneticilere ba�ar� diledi. 

Yeni atanan idareciler ise, ziyaretin kendilerini duyguland�r-
d���n� ifade ederek, sendikam�z�n faaliyetlerinden memnun 
olduklar�n� kaydettiler. 

Bize Verilecek Destek Hizmete 
Dönü�ecektir 
�ube Ba�kan�m�z Kamuran A�kar, �ube Yönetim Kurulu üye-
leriyle birlikte Aslan Zeki Demirci �lkö�retim Okulu’nu ziyaret 

ederek, üyelerimizin Grup Ferdi Kaza Sigortas� poliçelerini da-
��tt�. 

A�kar, 5 Mart 2009 tarihinden sonra Memur-Sen’e ba�l� sen-
dikalara üye olanlar�n Grup Ferdi Kaza Sigortas� kapsam�nda 
deprem, terör, yang�n, bo�ulma risklerine kar�� sigortaland���-
n�, bu olaylara dayanan vefat ve sürekli sakatl�k durumlar�nda 
da poliçenin öngördü�ü teminatlardan yararlanabileceklerini 
söyledi. 

Masada haklar�n� savunduklar� kamu çal��anlar�n�n, günlük 
hayattaki risklerini de dü�ündüklerini ifade eden A�kar, “Üye-
lerimize, özel Grup Ferdi Kaza Sigortas� ile vefat ve sürekli 
sakatl�k durumlar�nda 15 bin TL teminat getirdik. Bunun d�-
��nda, di�er sigortac�l�k alanlar�nda büyük indirim ve ödeme 
kolayl�klar� elde ettik” dedi. 

A�kar, E�itim-Bir-Sen ve Memur-Sen’i gönülden seven insan-
lar�n bu sevgilerini üye olarak somutla�t�rmalar�n� bekledikle-
rini dile getirerek, “Bize verilecek destek, her alanda hizmete 
dönü�ecektir. Biz her zaman, ülkemiz, milletimiz, insanl�k için 
mücadelemizi sürdürece�iz” �eklinde konu�tu. 

YALOVA

ZONGULDAK

Okullar�m�zda ilkö�retimin 4. s�n�f�ndan itibaren yabanc� dil 
dersi okutulmakta, üniversiteden mezun olan bir ki�i 12 y�l 
yabanc� dil dersi görmü� olmaktad�r. 12 y�ll�k bir yabanc� dil 

ö�reniminin ard�ndan o dilde yaz�lm�� basit bir metni anlayamayan, 
o dili konu�an bir yabanc�yla s�radan bir görü�meyi gerçekle�tireme-
yen bireyler yeti�tirmekteyiz. Bu durum, bir yerlerde ciddi hatalar 
yapt���m�z� ortaya koymaktad�r. 

Üç ayda bir ç�kard���m�z E�itime Bak�� Dergisi, 14. say�s�nda “Yaban-
c� Dil Ö�retimi ve Yabanc� Dilde E�itim” konusunu i�ledi. 

Yabanc� dil ö�retimiyle ilgili sorunlar�n ve çözüm önerilerinin ele 
al�nd��� yaz�lar okundu�unda görülecektir ki, yabanc� dil ö�rene-
meyi�imizin temelinde amaçs�zl�k yatmakt�r. Yabanc� dilin gere�ini 
ve önemini kavrayamamam�z ve ö�renim hayat�m�z boyunca gay-
retimizi geçer not almaya yo�unla�t�rmam�z, dil ö�renemeyi�imizin 
en önemli nedenleri aras�nda yer almaktad�r. Bununla birlikte dil 
ö�retimindeki metot yanl��lar�n� da gözden kaç�rmamam�z gerek-
mektedir. 

Yabanc� dil ö�retimi konusunun masaya yat�r�ld��� E�itime Bak��’�n 
14. say�s�nda, Prof. Dr. Yunus Çengel’in “Türkiye’de Yabanc� Dil E�i-
timi ve Yabanc� Dilde E�itim”, Prof. Dr. Hasan Boynukara’n�n “Orta-
ö�retimde ve Yüksekö�retimde Dil E�itimi”, Doç. Dr. M. Bahaddin 

Acat’�n “Ö�renci Merkezli Yabanc� Dil E�itimi”, Doç. Dr. Mehmet 
Çelik’in “Yabanc� Dilin Nas�l Ö�renilece�ine Dair”, Yrd. Doç. Dr. Er-
can Tomakin’in “Yabanc� Dil Ö�retiminde Ba�ar�l� Olunmamas�n�n 
Nedenleri”, Yrd. Doç. Dr. Kamil ��eri’nin “Dile Dilbilimsel Yakla��m ve 
Yabanc� Dil Ö�retimi”, Yrd. 
Doç. Dr. Faruk Türker’in 
“Avrupa Birli�i ve 
Türkiye’de Yabanc� Dil 
ve Yabanc� Dil Ö�retme-
ni Yeti�tirme Politikalar�” 
ba�l�kl� yaz�lar� yer almak-
tad�r. 

Bunlar�n yan�s�ra, dergide, 
E�itim-Bir-Sen Stratejik 
Ara�t�rmalar Merkezi’nin 
(EBSAM) Yabanc� Dil Ö�-
retimi ile ilgili 22 ilde 318 
ö�retmenle yüzyüze an-
ket tekni�iyle gerçekle�-
tirdi�i ve ilginç sonuçlar�n 
ortaya ç�kt��� ara�t�rmaya 
da yer verilmektedir. 

E�itime Bak�� 14. Say�s�n�

‘Yabanc� Dil Ö�retimi’ne Ay�rd� 
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Kültürel beslenmesi han-
gi düzeyde olursa olsun 
“anne” sözcü�ü, i�iten her-

kesin içinde bir s�cakl���n olu�ma-
s�n� sa�layan t�ls�ml� bir sözcüktür. 
Hiçbir temel ihtiyac�n� kar��laya-
maz halde dünyaya gelen varl���, 
hiçbir güdülemenin yönlendire-
meyece�i üstün fedakârl�klarla 
yeti�tiren, el içine katan duygu, 
annelik duygusudur. 

Bir ferdin ki�ili�inin olu�umun-
da, yetenek ve hassasiyetlerinin 
geli�mesinde annesiyle geçirdi-
�i bebeklik ve çocukluk y�llar�n�n 
önemli bir yer tuttu�u a�ikârd�r. 
Bir milleti millet yapan de�erlerin 
her birimizde hayat bulmas�nda, 
ya�at�lmas�nda en çok annelerin 
pay� vard�r. Yine tarih boyunca 
milletine yol gösteren önderlerin, 
kahramanlar�n yeti�mesinde de 
anneler çok ayr� bir yere sahiptir. 

Bizleri hiçbir kar��l�k beklemeden 
özveri ile yeti�tiren annelerimizin, 
sa�l�kl� ve bilinçli bir topluma kat-
k�s� inkâr edilemez bir gerçektir. 
Ailenin ve toplumun temel ta�� 
olan annelerimize hak ettikleri 
de�eri vermemiz her �eyden önce 
bir vefa borcudur. Çünkü anneler, 
çocuklar� do�uran de�il, asl�nda 
toplumu do�uran, dolay�s�yla ya-
r�nlar�m�z� �ekillendiren en sayg�-
de�er varl�klar�m�zd�r. Dayan��ma 
ve sorumluluk duygusunu, zorluk-
larla mücadele etme bilincini; �ef-
kati, merhameti, ahlak� ve mutlu-
lu�u e�itim-ö�retim hayat�m�z�n 
ilk ö�retmenleri olan annelerimiz-
den ö�rendik. 

Bar�� toplumunun, annelerin 
söyledi�i sevgi dolu ninnilerle ve 
kula�a f�s�ldad��� küçük uyar�lar-
la temellendirilece�ini ak�ldan ç�-

karmamak gerekir. Aileyi, bilhassa 
anneyi ihmal eden, toplumun in-
�as�nda annenin rikkat ve esirgeyi-
cili�ini gözden kaç�ran toplumlar 
gelece�ini tehlikeye atmaktad�r. 

Anneler Günü, ad�na gün ihdas 
edilmi� aziz varl�klar�m�z�n gün-
leri gibi tüketim toplumunun, 
gerçek ba�lam�ndan kopararak 
tüketimi art�rma vesilesi biçimin-
de ele ald��� bir gün olmas� hase-
biyle kültürel zeminimizde i�reti 
durmaktad�r. Cennetin annelerin 
ayaklar�n�n alt�nda oldu�unu ka-
bul etmi� bir toplumda 365 gün 
anneler günüdür. Ailevi ba�lar�n 
koptu�u toplumlarda; anneler 
günü, babalar günü gibi ritüeller 
palyatif köprüler olarak asl�nda 
vicdanlar� s�zlatmal�d�r. 

Anneler Günü’nü, çal��an annele-
rin sorunlar�n�n bir kez daha dil-
lendirilmesi ve ba�lara taç anne-
lerin çal��ma hayat�nda ya�ad��� 
s�k�nt�lardan ar�nd�r�lmas� için sür-
dürdü�ümüz mücadeleyi tazele-
me vesilesi olarak kabul ediyoruz. 

Devletin her i�yerine kre� ve bebek 
bak�m üniteleri açmas�n�, emzir-
me izni süresini art�rmas�n�, çal��-
ma �artlar�n� ve sürelerini annelik 
durumuna göre düzenlemesini, 
izinde geçen sürelerinin emekli 
keseneklerinin devlet taraf�ndan 
ödenmesini ve emeklilikten say�l-
mas�n� talep ediyoruz. 

Annelerimize bu günde güzel he-
diyeler alal�m ancak en f�tri ve en 
anlaml� hediye olan sevgimizi ver-
meyi de unutmayal�m. 

Bu vesileyle bütün annelerin An-
neler Günü’nü kutluyoruz. 

Annelere Hak Ettikleri De�eri Vermek

Borcumuzdur
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