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lkeli sendikacln mesafe almas, samimiyet ve emekle
mümkün oluyor. Eitim-Bir-Sen, kurulduundan bugüne hiç samimiyet sorunu yaamad. Eitim çalanlar, Eitim-Bir-Sen’in samimiyetine inandlar; duruunu,
insan merkeze aln, gönüllere hitap ediini hep takdir
ettiler. Eitim-Bir-Sen tekilatlarna kalan, bu takdiri birliktelie dönütürmek ve gönül desteini, alt imzalanm
üye formuyla resmi üyelie dönütürmek için emek sarf
etmek oldu.

Tekilatlarmz türlü güçlüklere göüs gererek hedefe ilerlediler; destans bir mücadele örnei sergilediler, gerçek
manada emek verdiler. 28 Mays’ta MEB’de imzalanan
mutabakatta, verilen emein neticeye dönütüü görüldü. Sendikamz, Milli Eitim Bakanl’na bal birimlerde
137 bin 464 üye ile en büyük sendika oldu. Tabi ki üye
saymz bunun daha da üzerinde. Üniversite, Kredi Yurtlar Kurumu ve eitim hizmet koluna ait dier kurumlarda
çalan üyelerimiz, askerlik, doum gibi çeitli nedenlerle
ücretsiz izinde olan üyelerimiz, iyerlerinde, ilçelerde, illerde düzenlenen mutabakatlara yazlmayan üyelerimizle
152 bine ulaan büyük bir aile olmann gururunu yayoruz.
imdi, Milli Eitim Bakanl’nda yaplacak olan Kurum
dari Kurulu toplantlarnda çalanlar laykyla temsil ederek, bu kurulu, sorunlarn çözümü için etkili olarak iletmenin zaman. nallah bize güvenen eitim çalanlarnn güvenini boa çkarmayacaz.
Önümüzdeki yl için hedefimiz de belirlenmi oldu. Azim
ve kararllmzdan hiçbir ey eksiltmeden Milli Eitim
Bakanl’nda fark daha da açmak ve bilhassa üniversitelerdeki üye saymz artrmak durumundayz. Böylece
eitim hizmet kolunu toplu görüme masasnda temsil
etmek için gerekli olan yetkiye ulam olacaz.
Eitim-Bir-Sen’i MEB’de yetkiye tayan tüm tekilatmz,
üyelerimizi tebrik ediyor, huzur içerisinde bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum.
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Hakikat Kimin Tekelinde?

M

ays, tüm dünya için anlaml olaylarn yaand bir aydr. Mays Ayaklanmas’nda (1968) yüz
binlerce içi Paris sokaklarna döküldü. AB olarak
karmza çkan sürecin temellerinin atld tarih “9 Mays
Avrupa Günü” olarak kutlanyor. 1923’te “çi Bayram”
ilan edilen 1 Mays, yllardan sonra “Emek ve Dayanma
Günü” adyla yeniden yasallaarak resmi tatil ilan edildi.
27 Mays yaanmam olsayd, imdiye kadar AB normlarnn üstünde bir hayat standardna kavuabilirdik; tüm
dünyada ‘Babakan’n asan ülke’ imajn tamak zorunda
kalmazdk, Menderes’in daraacndaki resmi ruhumuzu
actmaya devam etmezdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Bakan Yardmcs Gün Sazak bu ayda (1980) öldürüldü
ve bu öldürülmeyle ilikilendirilen Kanl Çorum Olaylar da
bu ayda balatld. Ergenekon’a destek mitingi bu ayda yapld. Türkan Saylan bu ayda öldü ve bu ölüm üzerinden
toplumsal ötekiletirilmeye devam edildi; bir suç örgütü bu
doal ölüm üzerinden aklanmaya çalld. Yeni bir Milli
Eitim Bakanmz oldu. Andmz tartmaya açld… Düünde katliam bu ayda yaand, dünya medyasnda “Modern Türkiye’deki en büyük katliam” olarak nitelendirildi:
Mardin’in Mazda’na bal Bilge Köyü’nde bir niana törenine, kimlii belirsiz kiilerce yaplan saldrda 6’s çocuk,
16’s kadn toplam 44 kii hayatn kaybetti, 3 kii yaraland…
Yukarda sraladm olaylar ve gelimeleri, onlar hazrlayan temel dinamikleriyle anlamaktan ve anlamlandrmaktan asla vazgeçmemeliyiz. S, sradan, ideolojik yorumlara teslim olmadan olup bitenleri doru konumlandrmal,
üzerlerindeki örtüyü olabildiince kaldrmalyz ki bir daha
yaanmamas için alnacak tedbirler gerçekçi bir yaklamla
gelitirilebilsin.
Burada paylaacam düüncelerin de bu amaca hizmet
etmesini diliyorum. Ancak öncelikle hatrlamamz gerekenler arasnda çok önemli baka bir gerçek, baka bir gelime, bir baar öyküsünün sonucu var:
Mays, bizim için bir milat; baka türlü hatrlayacaz 2009 Mays’n. 14 ubat 1992’de Merhum Mehmet Akif nan ve arkadalar tarafndan balatlan bu erdemli
yürüyü bu ayda taçlandrld: Eitim-Bir-Sen Milli Eitim Bakanl’nda Yetkili
Sendika… Emei geçen
herkesi tebrik ediyorum.
nanyorum ki tarih bundan sonra baka türlü
akacak. Ve gelecek Mays ay bizim için inallah
eitim hizmet kolunda
genel yetkili oluumuzun ilan olacaktr.
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dii bir gerçek var: nsan, dier canllardan farkl olarak
kendi var oluunun farkna varabilen tek canldr. Bu farkna varn konusu yakndan uzaa kâinatn tamamdr.
Bunun için, ‘Her felsefi teorinin temelinde insan bilincinin
gerçek bir gereksinimi vardr’, ‘Her filozofun mücadelesi
insan aklnn mücadelesidir’ eklindeki formülletirme bu
nedenle sonuna kadar hakldr.
nsann kendisi ve yaad evrenle ilgili olarak “anlam ve
kestirilebilirlik” araynn ne zaman baladn bilmediimiz gibi, görünen o ki bu arayn sonu da hiç gelmeyecektir. Bu snrlandrlamayan döngüde iki ey belirleyici olmutur: Akl ve özgürlük. Bu iki kavramn ilikileri karlkldr;
bunlar birbirlerinin hem nedenleri hem de sonuçlardr. Ve
modern dünyann ulat bir aamadan söz etmek gerekirse, bu iki kavramn yerini en üst sralara yerletirmeliyiz.
Ne yazk ki insann kuatlml, bu iki önemli kavramn
i görmesine her zaman frsat vermez. Daha doar domaz yüzlemeye baladmz dünyann bütün kavramlar,
nesneleri, olaylar ve bunlarla ilgili yorumlar, eletirel akln
gelimedii bu dönemde insan bilincinin bütün katmanlarn biçimlendirir. Bu geliim aamasnda elde edilen kazanmlar yalnzca gerçeklik olarak kabul edilmekle kalmaz,
ayn zamanda insann düünce ve eylemlerine de kaynaklk
eder.
Bu sürece baka bir açdan baktmzda, çok önemli bir
ina sürecinin gerçekletirdiini görürüz: Benlik, kimlik.
Benlik dediimiz olgu, her eyden önce kendimize ilikin
inançlarmzn bütünüdür. Benliimizin kaynaklaryla ilgili olarak da birçok etkenden söz edebiliriz: Küçük yata
ebeveynlerimizin tadklar bütün dini ve etnik deerleri
-bata ana dil olmak üzere- dorudan ya da dolayl olarak
telkinleri, toplumsal deer yarglarnn açk ya da gizli olarak iç dünyamza szmalar; öretmenlerimizin, arkadalarmzn bize kar davranlar ve duyu organlarmz vastasyla bilincimize ulaan her eyi sayabiliriz. Daha sonra
bütün bunlar benliimizin önemli ve baskn yönleri haline
gelir. Benzer süreçlerin sonunda Türk, Kürt, Arap… Müslüman ya da baka bir dinden olmay kimliimizin önemli
bir parças olarak görmeye balarz. Bunlarn dnda elbette ideolojik telkinler, sanat etkinlikleri gibi deneyimler de
yaantmzn özünü oluturmada önemli bir yer tutar ve
bu deneyimlerin süreklilii en sonunda benlik olgusunun
önemli yönleri olarak içselletirilir, kalc hale gelir. Bireysel
seçimleri, davranlar ve bunlarn kaynaklarn anlamada
bu sürecin bileenlerinin doru analiz edilmesi son derece
önemlidir.
Peki, çok farkl etnik, din ve inanç sistemlerine sahip, ideolojik seçimleri farkl olan insanlardan adna “ulus” dediimiz
bir siyasi organizasyona gereksinim duyulursa, ne yapmal? lkin -ki ayn zamanda en dorusu- güçlü, yaanas bir
hayat vaat etmeli, sonra da bu ideali gerçekletirmeye çalmaldr. Ancak bu yaplrken ortak deerlere göndermeler de ihmal edilmemelidir. Bunun dndaki her seçenek,
adna “benlik” dediimiz, insan insan yapan deerlerle ça-

tmaya girmek; insanlarn akllarn
ve özgürlüklerini ellerinden almak
olacaktr ki böylesi bir davran ayn
zamanda “insan olma” hakkna el
koymakla e deer bir anlam tar.
Ve tarih diktatör, faist, imparator,
çar, kral, zorba, oligari gibi adlarla
etiketlendirir. Belki de bütün devrimler, halk hareketleri, özgürlük
mücadeleleri bu türden kiilere ve
yönetimlere kar yaplmtr.

Kendilerini devletin asli
unsurlar olarak gören
kiiler ve gruplar; insanln
kazanmlarndan, ortak
deerlerinden, birikiminden
uzak; her eyi bir sloganla, bir
emayla, kestirme bir sözle,
tarihsel bir olay hatrlatmakla;
her sorunu kötü güçlere
yükleyerek, her çözümü iyi
güçlerde arayarak dünyadaki
gelimelerin ne kadar
gerisinde olduklarn açkça
orta koymulardr. Ancak
sahip olduklar organizasyon,
saldklar korku ve dattklar
rant nedeniyle cehaletlerini ve
konumlarn gizleyebilmilerdir.
Bedeli, gelimi toplumlarn
uzana dümek, uluslarüstü
sermayenin pazar olmak,
yaygn bir akl tutulmas,
körleme, kamplama,
çatma…

Bu açklamalardan sonra ‘Türkiye biziz’, ‘Türkiye bizimdir!’ diyen
ve devlet eliyle beslenen gruplarn
hapishaneye çevirdii bir devletin
neleri yok saydn, insanlarn var
olularna nasl ipotek koyduunu,
onlarn özüne nasl sava açtn
daha iyi anlayabiliriz. Bu zihniyeti,
adna ‘devlet’ -insan düüncesinin
eseri- denilen mekanizmann iletili mantyla birlikte düünmeliyiz.
Kimi snflarn, modernlemenin bir
sonucu olarak gerçekleen devlet
olgusunun halktan ve hükümetlerden soyutlanm özelliini kendi
mülkleri olarak görmeleriyle bu ‘siyasal örgütlenme’ baka bir boyut
kazanmtr. Açkça söylenmese
de, devlet, ‘fizik ötesi’ bir konuma
yerletirilerek
kutsallatrlmtr.
Dolaysyla onun için ölmek, öldürmek ve öldürülmek de kutsal saylmaya balanmtr. Bu mantk insana, “devlet ve kültür” gibi öeleri
bizzat kendisinin var ettiini unutturmu; sonra da insan çeitli araçlarla -söylemler, semboller, törenler…- üzeri örtülen mekanizmann
nesnesi haline getirilmitir. Sonuç olarak hâkim snf, kendi
çkarlarn salama aldktan sonra, seçtikleri insanlara ve
gruplara imtiyaz datmay da kendine bir hak olarak görebilmitir.

Kendilerini devletin asli unsurlar olarak gören bu kiiler ve
gruplar; insanln kazanmlarndan, ortak deerlerinden,
birikiminden uzak; her eyi bir sloganla, bir emayla, kestirme bir sözle, tarihsel bir olay hatrlatmakla; her sorunu
kötü güçlere yükleyerek, her çözümü iyi güçlerde arayarak
dünyadaki gelimelerin ne kadar gerisinde olduklarn açkça orta koymulardr. Ancak sahip olduklar organizasyon,
saldklar korku ve dattklar rant nedeniyle cehaletlerini
ve konumlarn gizleyebilmiler/koruyabilmilerdir. Bedeli,
gelimi toplumlarn uzana dümek, uluslarüstü sermayenin pazar olmak, yaygn bir akl tutulmas, körleme,
kamplama, çatma…
“Akn devlet-seçkin snf, her eyi kahramanlar üzerinden

çözme” anlay, Bat’da yalnzca
marjinal gruplarda kalmtr. Bizde
ise tam aksine bir devlet politikas olarak sürdürülmeye çallyor.
Bu yüzden saldrgan bir tutumla
“birlik” haykrlar; savala beraber kullanlmas gereken ‘düman’
kavramn kendileri gibi düünmeyen herkes için kullanabilmilerdir.
Kendilerini ve devleti eletirilemez
bir konuma yerletiren bu zihniyetin mensuplar, dilediklerini
lanetleyebileceklerine,
cezalandrabileceklerine inandlar ve bu
dorultuda eylemlere giritiler.
Ergenekon Davas sürecinde ortaya çkan gerçekler bu yönüyle çok
dikkatli okunmaldr.

“Hakikat, sorunlarla yüzleme,
ezberlerin bozulmas, vesayet rejimi, bar, özgürlük, demokrasi,
deiimin gücü, engellerin almas, hatalarn ve ilevsiz hale gelen
ritüellerin sorgulanmas ve tartlmas” gibi kavramlar ne zaman
gündeme gelse, birilerinin -adnn
önünde sivil olmas da bir eyi
deitirmiyor- öfkesi kabaryor.
stiyorlar ki dier insanlar da kendileri gibi hiç sorgulamadan kimi
kavramlarn ve olgularn gönüllü
köleleri olsunlar. Düünen, seçim
yapan, özgür varlk olan insann
yapt en küçük bir sorgulama,
en ar suçlamalarn hedefi olabiliyorsa, bu zorba zihniyetin da
vurumudur.

Hakikat hiçbir rkn, hiçbir snfn,
hiçbir grubun tekelinde deildir.
Hiçbir rk, Allah tarafndan dier rklara hükmetsin diye
yaratlmamtr. Hiçbir kurum ya da ideoloji, insan hayatndan daha önemli deildir. Mutlak iyi, mutlak doru,
mutlak güzellik diye bir ey varsa, kendini bir insann, bir
snfn iradesine asla teslim etmemitir.
Sonuç olarak, hiç kimse ya da hiçbir snf toplumun tüm
kesimlerinin dilek ve düüncelerinin ayn olmasn beklememelidir. En insani olan davran, akllarmz her türlü
fanatizmden özgürletirerek, dierlerini “ötekiletirmeden” anlamaya çalmak olmaldr. Aksi bir tutum insan, kendisinin dndakilere ve onlarn yaadklarna kar
körletirir. Ve zaman içinde bir tek kendisinin var olduuna, her ey olduuna, bal bana bir bütün olduuna
inanmaya balar. Bu anlay, ‘ortak eyleri olamayanlarn
ortakl’ gibi bir paradoks dourur. Bu düünme biçimi
ve uygulamalar, toplumsal mutabakatn da, demokrasinin de önündeki en büyük engeldir.
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ubat 1992’de Merhum
Mehmet Akif nan ve arkadalar tarafndan; çalanlarn ekonomik, sosyal ve mesleki
hak ve menfaatlerinin gelitirilmesine,
Türkiye’nin demokratiklemesine, sivillemesine ve özgürlemesine katk sunmak amacyla kurulan Eitim-Bir-Sen,
o günden bu yana kurulu amacna
uygun olarak ortaya koyduu sendikal
vizyonunun eitim çalanlarnca da
benimsenmesi sonucunda istikrarl bir
büyüme trendini sürdürmütür.

2001 ylnda kabul edilen 4688 Sayl
Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu’na
göre ilk olarak 2002’de imzalanan mutabakat metinleriyle salkl olarak takip
edilebilen üye saylarna göre EitimBir-Sen üye saysn her yl artran tek
sendika olma özelliini tayor. Büyümemiz bu yl yüzde 20 olarak gerçekleirken, 24 bin yeni eitim çalannn
aramza katlmasyla eitim hizmet kolunda mutabakata yansyan üye saymz 143.000 bin olmutur. Bu saynn
137.464’ünü Milli Eitim Bakanlna bal birimlerde çalan üyelerimiz
oluturmaktadr. Böylece Milli Eitim
Bakanl’nda yetkili sendika unvanna
kavumu bulunmaktayz. Bu baarda
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tekilatmzn bütün birimlerinin pay
vardr. l tekilatlarmz, ilçe tekilatlarmz, iyeri temsilcilerimizi ve üyelerimizi tek tek kutluyor, hepsine teekkür
ediyor, baarlarnn devamn diliyoruz.
Eitim-Bir-Sen, Kredi Yurtlar Kurumu ile
üniversitelerde ise kayda deer bir büyüme oranna ulam ve baz üniversitelerde yetkiyi almtr.
Milli Eitim Bakanl’na bal birimlerde 81 ilde de önemli bir üye art salanmtr. En çok üyeye sahip olduumuz il says 2006’da 16, 2007’de 24,
2008’de 30 iken, bu yl 36 olmutur.

Eitim çalanlarnn, sendikamzn duruunu, misyonunu, vizyonunu ve çalmalarn takdir etmeleri bizlere yeni
evkler, heyecanlar alamtr. Bu evk
ve heyecan, Eitim-Bir-Sen’i önümüzdeki dönemde inallah Türkiye’nin en
büyük eitim sendikas yapacaktr.
Sendika olarak, MEB’de yetkiyi alarak
ilk adm gerçekletirmi bulunmaktayz. Eitim-Bir-Sen, eitim çalanlarnn teveccühüyle MEB’de ald yetkiyi
en iyi ekilde deerlendirecek, Kurum
dari Kurulu’nda eitim çalanlarnn
sorunlarn gündeme getirerek, bunlara

çözüm bulmak için olmas gerekenin en
iyisini yapacaktr.

Yllardr elinde bulundurduu yetkiyi, pasif bir sendikaclk yaparak heder
edenler; baarszln, bize sataarak
gizlemeye çalanlar, eitim çalanlarnn haklarn savunmann ve sendikacln nasl yapldn ve yaplmas gerektiini göreceklerdir.
Bugüne kadar yetkili olmad halde etkili bir sendikaclk yapan ve bu etkinliini MEB’de yetkiyle taçlandran EitimBir-Sen, daha da büyüyecek ve inallah
önümüzdeki yl genelde de yetkili sendika olacaktr.
Memur-Sen’e bal dier sendikalarmz da bu yl azmsanmayacak oranda
büyüdüler. Karde sendikalarmz bu
baarlarnda dolay, özellikle bu sene
yetkiyi alan Salk-Sen mensuplarn
kutluyoruz.
Tüm arkadalarmz, genel yetki için
bugünden itibaren daha bir evk ve
azimle çalacaklarna olan inancmzla
kutlar, Memur-Sen camiasna baarlar
dileriz.
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Babakan Erdoan’a
Sorunlarn Çözümüne Yönelik Önerilerimizi Sunduk

G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu, Babakan Recep Tayyip
Erdoan ile Babakanlk Resmi
Konutu’nda görütü. Gündodu, görümede, bata Türkiye’nin acil çözüm
bekleyen sorunlar olmak üzere kamu
çalanlar ile eitim çalanlarnn sorunlarn gündeme getirdi.
Gündodu, eitim çalanlarnn sorunlarna dair çözüm önerilerimizden oluan bir dosyay da Babakan Erdoan’a
sundu.
Yaklak 1 saat 45 dakika süren toplantnn ardndan bir açklama yapan Gündodu, Babakan Erdoan’a, memurlarn özlük haklar konusunda çözüme
yönelik taleplerle demokratikleme ve
insan haklar konusundaki görülerini
ilettiklerini söyledi.
Erdoan’a sivil anayasa konusundaki çalmalarn takdim ettiklerini ifade eden
Gündodu, sivil anayasay Türkiye’nin
önemli ihtiyaçlarndan biri olarak gördüklerini belirtti. Hazrladklar sivil
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anayasa ile ilgili bilgi veren Gündodu,
önerilerinin Anayasa’nn bütün maddelerini kapsamadn dile getirerek, öyle konutu:
“Anayasa’nn hukukun üstünlüüne
göre dizayn edilmesi ve devlete göre insan deil, insana göre devleti tanmlayan bir yapda olmas, çalma hayatn
da buna göre biçimlendirmesi gerektii anlayyla bir sivil anayasa çalmas
yaptk. Bu hazrlk içerisinde Anayasa’nn
deitirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinin haricinde var olan, daha sonradan eklenen balangç bölümünün
de tartmaya açlmas gerektiine inanarak, bir öneride bulunduk. Anayasa
eliyle darbelere hazrlanan zeminin nasl
olutuunu tespit ederek, bu oluumun
nasl ortadan kalkmas ve demokratik
iklime yönelik, temel hak ve özgürlükler
adna bireyin, insann merkeze alnmas
gerektiine bu raporumuzda yer verdik.
Düünceleri açklamann serbest olduu ama düüncenin hayata dönümesinin hala kabul görmemesi garabetini

bu raporumuzda dile getirdik. Eitimde
frsat eitliinin; eleyen ve engellenen
hak deil, engellerin kaldrld bir hakka dönümesi için talebimizi yansttk.
Ayrca siyasi partileri halkn açmas ve
halkn kapatmas gerektiini vurguladk. Bunun demokratik bir teamül olmas gerektii üzerinde durduk.”
Gündodu, görümede Babakan
Erdoan’a takdim ettikleri Anayasa
Raporu’nda YÖK’ün kaldrlmasn istediklerini kaydetti.
Krize yönelik önerilerini de Babakan
Erdoan’a anlattklarn belirten Gündodu, ylda iki defa olmak üzere asgari ücret tutarnda çalanlara kriz çeki
verilmesi ve vergi dilimlerinin 5 puan
düürülmesi önerisinde bulunduklarn
ifade etti.
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu,
Babakan Erdoan’n sunduklar görü
ve önerileriyle ilgili yaklam hakknda
ise unlar söyledi:

“Sayn Babakanmzla görümede, her
konuda ayr ayr deerlendirmelerimiz
oldu. stihdam ile ilgili konunun acil çalma yaplmas gereken konular içerisinde olduunun, sivil anayasa konusunda
sivil topluma büyük i dütüünün Sayn Babakan tarafndan da bir beklenti
olduunu gördük. Toplu sözleme talebimize yönelik ‘çalanlar’ ifadesine
geçilmesi yönünde toplu sözlemeden
sorumlu Devlet Bakanmz Hayati Yazc
Bey de oradayd. ‘Bunu çalalm’ diye
dorudan talimatlandrmas söz konusu oldu.”
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu’nun
Babakan Erdoan’a takdim ettii dosyada eitim çalanlarnn sorunlarna
ilikin çözüm önerilerimiz de yer ald.
Onlardan bazlar unlar:
Tedavi Yolluklar
Hasta ve hasta yaknlarna tedavi olduktan sonra ödenek yok gerekçesi ile aylarca tedavi yolluklar ödenmemektedir.
Bu durum maduriyetlere neden olmaktadr. uan eitim çalanlarnn bütçelendirilmi ve Maliye Bakanl’ndan
istenen toplam alaca 70 milyon TL’yi
bulmutur. Görev yolluklar da ayn ekilde aylarca geciktirilerek, eitim çalanlar madur edilmektedir. Bakanln, eitim çalanlarnn tedavi giderleri
ve geçici görev yolluklarn kolaylkla ve
zamannda almasn salayacak gerekli çalmalar yapmas ve bu konudaki
maduriyetleri gidermesi gerekmektedir.

Sözlemeli Öretmenlik
Uygulamas

lköretim Müfettilerinin
Haklarnda yiletirme Yaplmas

Sözlemeli öretmenlik uygulamasna
2006 ylnda balanm ve halen uygulanmaktadr. Bu uygulama ile henüz
altyaps oluturulmadan eitim kurumlarnda birçok sözlemeli öretmen
istihdam edilmitir. Fakat sözlemeli
öretmenler ile kadrolu öretmenler
arasnda özlük haklar bakmndan oluan farklar kurumdaki çalma barn
ve i huzurunu bozmutur. Ayrca bu
durum açkça sözlemeli öretmenleri
madur duruma getirmitir. Bu uygulama sona erdirilmeli, mevcut sözlemeliler de kadroya geçirilmelidir.

“lköretim Müfettilii ‘Eitim Müfettilii’ ad altnda Bakanlk merkez tekilatna balanarak yeniden yaplandrlmaldr. Yeni düzenleme dorultusunda
‘Eitim Müfettileri’ yeni oluturulacak
çalma merkezlerinde görevlendirilmeli, kendi içerisinde rehberlik ve denetim,
soruturma, okul öncesi ve özel eitim
gibi alanlarda uzmanlamaldr. Eitim
Müfettileri Kurulu oluturulmaldr.
Eitim müfettiliinde kariyer sistemine
geçilmeli; “Eitim Bamüfettii, Eitim
Müfettii ve Eitim Müfettii Yardmcs” eklinde düzenleme yaplmadr.
Eitim müfettilii, ‘Eitim Öretim
Hizmetleri’ snfndan ‘Genel dare Hizmetleri’ snfna geçirilmeli, ek göstergeleri 3000’den 3600’e çkarlmaldr
ve dier kurumlardaki denetim elemanlarna verilen makam tazminat eitim
müfettilerine de verilmelidir.

Kalknmada Öncelikli Yörelerde
Görev Yapanlara ‘Yöre
Tazminat’ Verilmesi
Kalknmada öncelikli yörelerde öretmen ihtiyacnn karlanamamas nedeniyle öretmenler bu yörelere zorunlu
olarak gönderilmektedir. Buna ramen
açk kapatlamamaktadr. Öretmenlerin söz konusu yörelerde çalmas için
tevik uygulanmaldr. Bunun için de
kalknmada öncelikli yöre tazminat verilmelidir. Bu uygulama, sorunu büyük
oranda çözecektir. Bu yörelerde çalan
öretmenlerin çocuklarna eitim bursu
verilmesi uygulamasna da gidilmelidir.

LKSAN
Yardm ve dayanma amacyla kurulan
LKSAN hakknda son dönemlerde kamuoyunda aibeler olumu, Denetim
Kurulu raporlar ve bamsz denetim
irketlerince yaplan denetimlerde sandkla ilgili olumsuzluklar ortaya konulmutur. Ayrca, yasal deiikliklerle kurum yasal bir boluk içine dümütür.
Bu durumu pekitiren Dantay kararlar
da mevcuttur. Yasal dayana da ortadan kalkm bir kurum olan LKSAN,
üyeleri madur edilmeden tasfiye edilmelidir.

Ek Ders Ücreti
2006 ylndan bu yana neredeyse dört
yla yakn bir süredir, bu soruna hala
bir çözüm getirilememitir. Bu nedenle;
hafta içi mesai saatleri dnda ve hafta sonlarnda zorunlu olarak hizmetiçi
eitim, kurs ve seminerlerine kursiyer
olarak katlanlara ek ders ücreti ödenmesi, öretmenlerin sevkli ve idari izinli
olduu süreler ile resmi ve dini bayram
günlerinde ek ders ücretinin kesilmemesi, yönetici olarak görev yapmakta
olan öretmenlerin haftada aylk karl girmek zorunda olduklar ders saati
saysnn azaltlmas ya da kaldrlmas
gibi hususlar bata olmak üzere; bu
sorunun kökten çözülmesi için ek ders
esaslarnda gerekli düzenlemeler yaplmaldr.
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Genel Sekreter

Kurum dari Kurulu’nun
Gereini Yapacaz

E

itim-Bir-Sen, kurulduu 1992
ylndan beri çok önemli mesafeler kat etti. Geçen yl 119.046
olan üye saymz, bugün 143.000’i
bulmutur. Sendikamz ciddi bir kurumsallama süreci yaayarak, çalanlarn teveccühünü kazanmtr.
Baz hazmsz çevreler bu baarmzdan rahatszlk duyup, “Eitim-BirSen’in ksa sürede büyüdüü, bu
dönemde büyüdüü” gibi birtakm
yanl deerlendirmeler yaparak, tekilatmzn bu baarsn gölgelemeye
çalmaktadr.

Oysa 1992 ylnda kurulan sendikamz, 2001’de 4688 Sayl Kanun’un
çkmasyla birlikte bugüne kadar kararllkla faaliyetlerini yürütmeye çalm, demokratik olmayan süreçlerin
basklarna maruz kalmtr. Demokratik ortamlarn olutuu her süreçte
sendikamz çalanlarn teveccühünü
kazanm; birilerinin söyledii gibi,
ksa sürede deil, çok uzun bir mücadelenin sonucunda bu aamaya
gelmitir. Sendikamz, ülkemizin dousuyla, batsyla, kuzeyi ve güneyiyle
her corafyasnda var ve tüm eitim
çalanlarn kapsayacak, kucaklayacak tekilata ve anlaya sahiptir.
Bizi karalamaya çalanlarn mantyla deerlendirme yaplacaksa, 2001
ylnda 4688 Sayl Kanun’un çkt
dönemde bir yl içinde 150 binleri üye
yapan sendikalarn bir ylda bu kadar
üyeyi nasl kaydettiklerini, o dönemin
iktidar ile nasl bir iliki içerisinde olduklarnn deerlendirmesini eitim
çalanlarnn takdirine brakyorum.
Tekilatmzn gayretleri sonucunda Milli Eitim Bakanl’nda yetkiye kavutuk. Bu yetki, Milli Eitim Bakanl’nn Merkez ve Tara
Tekilat’nda çalan tüm eitim çalanlarn kapsayan ve illerden Bakanla gelen üye listelerinin deerlendirmesinin Bakanlk yetkilileriyle yapld
mutabakatla ilan ediliyor. nallah
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önümüzdeki dönemde Kredi Yurtlar
Kurumu, TODAE, TÜBTAK ve üniversitelerde ayn gayretle eitim hizmet kolunda genel yetkiye kavuarak,
eitim çalanlarnn gerçek temsilcisi olacaz. Bu gayretlerinden dolay
tüm tekilatmza, emei geçenlere ve
üyelerimize teekkür ediyorum.
Elbette sendikal çalmalarn sonucunu alabilmek ve sendikal ilevi yerine
getirebilmek adna yetki çok önemlidir. verenle masaya oturarak sorunlarn çözümü için gayret göstermek,
ancak yasann verdii yetkiyle mümkün olmakta ve anlam bulmaktadr.
Bu sebeple Milli Eitim Bakanl’nda
Kurum dari Kurulu’na katlmay
önemsiyoruz. 4688 Sayl Kamu Çalanlar Sendikalar Kanunu’nun çkt
2001 ylndan bugüne kadar Kurum
dari Kurulu’na katlan sendikalar,
eitim çalanlarnn hiçbir sorununu
çözmü deildir. Bugüne kadar çalanlarn beklentilerini hep boa çkarmlardr. Ancak alanda da hesap
vermemilerdir. Masada kabul edilen
hiçbir maddenin takipçisi olmadklar
gibi, imdiye kadar mutabakat metninde imzalanan maddelerden hiçbiri
için ne bir eylem ne de bir tepki ortaya
koymulardr. Bu nedenle de çalanlar dier sendikalara teveccüh göstermemektedir. nanyorum ki, bundan
sonra da bu yaklam ve tavr devam
ettireceklerdir.
Eitim çalanlarnn birçou Kurum
dari Kurulu’nun ilevinin ne olduunu bilmemektedir. Çünkü bugüne
kadar Kurum dari Kurulu’nun alm
olduu kararlar hayata geçirilmedii
için çalanlar da bu kuruldan yararlanamamtr. Eitim-Bir-Sen, Kurum
dari Kurulu’nun ilevinin ne olduunu çalmalaryla yanstacak; eitim
çalanlarnn sorunlarnn çözümü
adna ciddi hazrlklar yaparak, eitim çalanlarn temsil etmeye gayret
gösterip Kurum dari Kurulu’nda gerekeni yapacaktr.

Peki nedir Kurum dari Kurulu?
Kurum dari Kurulu, 4688 Sayl Kamu
Çalanlar Sendikalar Kanunu’nun
41. maddesinin (f) bendine dayal olarak çkarlan yönetmelie göre
oluturulur. Bu yönetmelie göre, kurumlarda çalan kamu görevlilerinden sendikalara üye olup aidat kesintisi yaplanlar her yln 15 Mays’nda
hangi sendikann ne kadar üyesi olduu belirlenerek tutanak altna alnr.
En fazla üyeye sahip sendika belirlenir
ve kurumda yetkili sendika olarak ilan
edilir. Kurum adna en az iki veya daha
fazla iveren vekili ile kurumda yetkili
sendikann ayn saydaki temsilcileri Nisan ve Ekim aylarnda yaplacak
Kurum dari Kurulu toplantlarna katlr. Kurumdaki eitim çalanlarnn
sorunlar bu kurulda görüülerek, çözüme dönük alnan kararlardan oluan mutabakat metni taraflarca imza
altna alnr. te Eitim-Bir-Sen olarak
MEB’de yetki aldk ve bu kurulda eitim çalanlarn temsil edeceiz.
Sendika olarak, eitim çalanlarnn sorunlarndan haberdarz ve bu
sorunlarn çözümü için ciddi hazrlklarmz vardr. Eitim-Bir-Sen, yetkili olmadan da imdiye kadar etkili
gücüyle birçok sorunun çözümüne
katkda bulunmu ve bu konuda öncülük etmitir. Yetkiyle etki birleince
Kurum dari Kurulu’nda sorunlar ksa
sürede çözülecektir. O masada aldmz her kararn takipçisi olacaz. Ancak Kurum dari Kurulu’nu yeterli bulmuyoruz. Genel yetkiyi alarak, toplu
görüme masasna oturmak için de
alanda çalmalara hz vereceiz.
Tekilatmz bu bilinçtedir. Bugüne
kadarki gayretlerini bundan sonra
da devam ettirecektir. Bu baardan
dolay tekilatmzdaki bütün çalma
arkadalarma ve üyelerimize sonsuz
teekkürlerimi sunuyorum.

Bakan Çubukçu’ya ‘Hayrl Olsun’ Ziyareti

G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu, Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyelerimiz ile birlikte
Milli Eitim Bakan Nimet Çubukçu’ya
‘hayrl olsun’ ziyaretinde bulundu.
Gündodu, ziyaretinde, eitimin ve
eitim çalanlarnn sorunlar ve çözüm önerilerinden oluan bir dosyay
da Bakan Çubukçu’ya sundu.
Eitimin Türkiye’nin en sorunlu alanlarnn banda geldiini ifade eden
Gündodu, “Eitim alanndaki sorunlar toplumumuzdaki ekonomik, sosyal,
psikolojik ve siyasal sorunlarn temel
kaynadr. Eitim ve eitim çalanlarnn sorunlarnn çözümü, toplumdaki
dier sorunlarn da çözümü demektir”
dedi.

Eitim fakültelerinden mezun olup
atanmay bekleyen 200 binin üzerinde
öretmen aday varken, eitim kurumlarnda 100 binin üzerinde öretmen
ihtiyacnn hala varln sürdürmeye

devam ettiini belirten Gündodu,
sözlerini öyle sürdürdü:
“Bakanlk öretmen açn, sözlemeli, vekil, ücretli öretmen almyla
kapatmaya çalmaktadr. Doktorun,
hâkimin, polisin vekili, sözlemelisi,
ücretlisi olmad gibi öretmenin de
olamaz ve olmamaldr. Bu nedenle vekil ve ücretli öretmenlik uygulamasna
son verilmeli, mevcut sözlemeliler de
kadroya geçirilmelidir. Bakanln öretmen ihtiyac konusunda gerekli hizmeti sunamamas ya da eksik hizmet
sunmas, yüksekörenim aamasnda
birçok sorunun da kaynan oluturduundan; bu konuda köklü bir çözüme gidilmesi ve öretmen ihtiyac olan
yerlere, atanmay bekleyen öretmen
adaylarnn dengeli bir ekilde atanmas konusunda bir an evvel planlama yaplmas gerekmektedir.”
Eitim, öretim ve bilim hizmet kolunda özveriyle görev yapan, bugüne
kadar sosyal ve ekonomik sorunlar

çözüme kavuturulamayan genel idari
hizmetler ve yardmc hizmetler snf
çalanlar hakknda yer deitirmeye
ilikin yeni bir düzenlemeye gidilerek,
bunlara ilikin yeni görev tanmlar yaplmas gerektiini kaydeden Gündodu, “Bata ücret olmak üzere, sosyal
ve özlük haklarna ilikin iyiletirilmeler
yaplmal, personel yetersizlii gerekçe
gösterilerek, memur ve hizmetlilerin e,
salk, örenim gibi özür durumlarnda
iller aras ve il içi yer deitirme talepleri reddedilmemeli ve muvafakat artna
son verilmeli, bu konularda gerekli kolaylklar salanmaldr. Dier yandan,
görevde yükselme ve unvan deiiklii
snavlar belirli periyotlarla düzenli olarak yaplmal, snava müracaat eden
kii saysnn ve/veya müracaat eden
kiilerden baarl olanlarn saysnn azl nedeniyle ilan edilen kontenjanlarn
dolmamas halinde buna yönelik bir
çözüm üretilmeli ve gerekirse ikinci bir
snav yaplarak, ilan edilen kadrolarn
doldurulmas salanmaldr” eklinde
konutu.
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Gündodu, kalknmada öncelikli yörelerde öretmen ihtiyacn karlamak
üzere öretmenler bu yörelere zorunlu olarak gönderilmesine ramen
açn bir türlü kapatlamadn dile
getirerek, “Bu aç kapatmaya yönelik
olarak, kalknmada öncelikli yörelere
zorunlu hizmet kapsamnda gönderilen eitim çalanlar için tevik amaçl,
illerin mahrumiyet durumlarna göre
ilave özel hizmet tazminat ödenmeli,
bu yörelerde çalan öretmenlerin çocuklarna eitim bursu verilmelidir. Bu
tür uygulamalar, hem bölgenin eitim
çalan açnn kapatlmas hem de
bölgenin zorluuna göre eitim çalannn yaam olduu maduriyetin
giderilmesi bakmndan zaruret
haline gelmitir. Bununla ilgili gerekli düzenlemelerin bir an
evvel yaplmas gerekmektedir”
deerlendirmesinde bulundu.

4/C statüsünde çalanlarn durumuyla
ilgili de bilgi verdi.
Milli Eitim Bakan Nimet Çubukçu ise,
önerilerimizi dikkate alacan ve sorunlarn çözümü noktasnda ataca admlarda bunlarn kendisine k tutacan
bildirdi.
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel
Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel
Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal,
Genel Basn Yayn Sekreterimiz Hdr Yldrm, Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta ile Genel Mevzuat ve
Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan
Çakrc’nn da hazr bulunduu ziyarette Genel Bakanmz Ahmet Gündodu,

Gündodu, eitim camiasnda
bir kanayan yara haline gelen
LKSAN’n feshedilmesini isteyerek, unlar kaydetti:
“Yardm ve dayanma amacyla
kurulan LKSAN hakknda son
dönemlerde kamuoyunda aibeler olumu, Denetim Kurulu
raporlar ve bamsz denetim
irketlerince yaplan denetimlerde sandkla ilgili olumsuzluklar
ortaya konulmutur. Ayrca, yasal deiikliklerle kurum yasal bir
boluk içine dümütür. Bu durumu pekitiren Dantay kararlar da mevcuttur.
Bu yasal boluk kurumun bir anlamda
havada asl kalmasna yol açm, belirsizlikler nedeniyle etkinlii iyice azalm
ve hareket sahas kstlanmtr. LKSAN,
u andaki hali ile misyonunu tamamlam bir görüntü sergilemekte, zayf
ve yetersiz bir kadro ile idare edilmekte, iler kalifiye olmayan personel ile
yaplmakta ve uygulamada çok ciddi
aksaklklar bulunmaktadr. Artk yasal
dayana da ortadan kalkm bir kurum
olan LKSAN hakknda bir an önce gerekli çalmalar yaplmal ve kurum tasfiye sürecine sokulmaldr” Gündodu,
görümede, yönetici ve öretmenlerin
ek ders ücreti, kariyer basamaklar, öretim ylna hazrlk ödenei, tedavi ve
geçici görev yolluklar, öretmen atama
ve yer deitirme ilemleri, okullardaki
hizmetli eksiklii ve temizlik sorunu ile
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Bakan Çubukçu’ya yaynlarmzdan oluan bir set hediye etti.
Bakan Çubukçu’ya Sunduumuz
Eitim Çalanlarnn Genel Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz
unlar:
Öretmen htiyac
Eitim fakültelerinden mezun olup da;
atanmay bekleyen 200 binin üzerinde
öretmen aday varken; eitim kurumlarnda 100 binin üzerinde öretmen
ihtiyac hala varln sürdürmeye devam etmektedir. Bakanlk öretmen
açn, sözlemeli, vekil, ücretli öretmen almyla kapatmaya çalmaktadr.
Doktorun, hâkimin, polisin vekili, sözlemelisi, ücretlisi olmad gibi öretmenin de olamaz ve olmamaldr. Bu
nedenle; vekil ve ücretli öretmenlik uygulamasna son verilmeli, mevcut söz-

lemeliler de kadroya geçirilmeli, 100
bini aan öretmen ihtiyac bu ekilde
giderilmelidir. Bakanln öretmen
ihtiyac konusunda gerekli hizmeti sunamamas ya da eksik hizmet sunmas;
yüksekörenim aamasnda birçok sorunun da kaynan oluturduundan;
bu konuda köklü bir çözüme gidilmesi
ve öretmen ihtiyac olan yerlere, atanmay bekleyen öretmen adaylarnn
dengeli bir ekilde atanmas konusunda
bir an evvel planlama yaplmas gerekmektedir.
Genel dari Hizmetler ve
Yardmc Hizmetler Snf
Çalanlar
Eitim, öretim ve bilim hizmet
kolunda özveriyle görev yapan,
bugüne kadar sosyal ve ekonomik sorunlar çözüme kavuturulamayan genel idari hizmetler
ve yardmc hizmetler snf çalanlar hakknda yer deitirmeye ilikin yeni bir düzenlemeye
gidilerek, bunlara ilikin yeni
görev tanmlar yaplmal, bata ücret olmak üzere, sosyal ve
özlük haklarna ilikin iyiletirilmeler yaplmal, personel yetersizlii gerekçe gösterilerek, memur ve hizmetlilerin e, salk,
örenim gibi özür durumlarnda
iller aras ve il içi yer deitirme
talepleri reddedilmemeli ve muvafakat artna son verilmeli, bu
konularda gerekli kolaylklar salanmaldr. Dier yandan, görevde yükselme ve unvan deiiklii snavlar belirli
periyotlarla düzenli olarak yaplmal,
snava müracaat eden kii saysnn ve/
veya müracaat eden kiilerden baarl
olanlarn saysnn azl nedeniyle ilan
edilen kontenjanlarn dolmamas halinde buna yönelik bir çözüm üretilmeli ve
gerekirse ikinci bir snav yaplarak, ilan
edilen kadrolarn doldurulmas salanmaldr.
Kalknmada Öncelikli Bölgelerde
Çalanlarn Çalma artlar
Kalknmada öncelikli yörelerde öretmen ihtiyacn karlamak üzere öretmenler bu yörelere zorunlu olarak
gönderilmesine ramen açk bir türlü
kapatlamamaktadr. Bu aç kapatmaya yönelik olarak; kalknmada öncelikli
yörelere zorunlu hizmet kapsamnda

gönderilen eitim çalanlar için tevik
amaçl olarak; illerin mahrumiyet durumlarna göre ilave özel hizmet tazminat ödenmeli, bu yörelerde çalan
öretmenlerin çocuklarna eitim bursu
verilmelidir. Bu tür uygulamalar; hem
bölgenin eitim çalan açnn kapatlmas hem de bölgenin zorluuna
göre eitim çalannn yaam olduu
maduriyetin giderilmesi bakmndan
zaruret haline gelmi olup, bu konuda
gerekli düzenlemelerin bir an evvel yaplmas gerekmektedir.
Sözlemeli Öretmenlik
Uygulamas
Sözlemeli öretmenlik, 2006 ylnda
balam ve halen uygulanmaktadr. Altyaps oluturulmadan eitim kurumlarnda 50 bini akn sözlemeli öretmen
istihdam edilmitir. Fakat sözlemeli
öretmenler ile kadrolu öretmenler
arasnda özlük haklar bakmndan oluan farklar, kurumdaki çalma barn
bozmutur. Bu durum ayrca sözlemeli
öretmenleri madur etmitir. Eitim
camiasnda oluan ikiliin giderilmesi
ve her geçen gün artarak devam eden
öretmen açnn kapatlmas için kadrolu öretmen istihdam edilmelidir.
Bunun yansra sözlemeli öretmenlik
uygulamasnda vazgeçilerek, mevcut
sözlemeli öretmenler de kadroya geçirilmelidir.

Yönetici Atama Yönetmelii
Eitim kurumlarna yönetici atamadaki
usul ve esaslar, Milli Eitim Bakanl
tarafndan yürürlüe konulan yönetici atama (okul müdürü ve müdür yardmcs) yönetmeliine tabidir. Bakanlk
tarafndan 2004, 2006, 2007 ve 2008
yllarnda yürürlüe konulan yönetici
atama yönetmelikleri, Dantay kararlar ile iptal edilmi ve buna istinaden
yaplan okul müdürlüü ve müdür yardmcl atamalar da iptal edilmitir.
Bunun sonucunda, ülke genelindeki
birçok okula yllardr yönetici atanamamtr. Yaptmz bir aratrma da, öretmenlerin %87’sinin snav, kariyer ve
liyakat esasl yeni bir düzenleme talep
ettiini ortaya koymutur. Bu nedenle;
öretmenlerin bu talebi dikkate alnarak, snav esasl yeni bir yönetici atama
yönetmeliini çkarlmas artk kaçnlmaz hale gelmitir.
lkokul Öretmenleri Salk ve
Sosyal Yardm Sand (LKSAN)
LKSAN, 1943 ylnda 4357 Sayl Yasa
ile kurulmutur. Yardm ve dayanma
amacyla kurulan LKSAN hakknda son
dönemlerde kamuoyunda aibeler olumu, Denetim Kurulu Raporlar ve bamsz denetim irketlerince yaplan denetimlerde sandkla ilgili olumsuzluklar
ortaya konulmutur. Ayrca, yasal dei-

ikliklerle kurum yasal bir boluk içine
dümütür. Bu durumu pekitiren Dantay kararlar da mevcuttur. Bu yasal
boluk kurumun bir anlamda havada
asl kalmasna yol açm, belirsizlikler
nedeniyle etkinlii iyice azalm ve hareket sahas kstlanmtr. LKSAN, u
andaki hali ile misyonunu tamamlam
bir görüntü sergilemekte, zayf ve yetersiz bir kadro ile idare edilmekte, iler
kalifiye olmayan personel ile yaplmakta ve uygulamada çok ciddi aksaklklar
bulunmaktadr. Artk yasal dayana da
ortadan kalkm bir kurum olan LKSAN
hakknda bir an önce gerekli çalmalar
yaplmal ve kurum tasfiye sürecine sokulmaldr.
Yönetici ve Öretmenlerin Ek
Ders Ücreti
Millî Eitim Bakanl, 16.12.2006 tarihinde Yönetici ve Öretmenlerinin Ders
ve Ek Ders Saatlerine likin Kararnda
deiiklik yapmtr. Bu deiiklik ile öretmenlerin kazanlm haklar ellerinden geri alnm, bu da öretmenlerin
çalma evkini krmtr. 2006 ylndan
bu yana neredeyse dört yla yakn bir
süredir, bu soruna hala bir çözüm getirilememitir. Bu nedenle; hafta içi mesai saatleri dnda ve hafta sonlarnda
zorunlu olarak hizmetiçi eitim, kurs ve
seminerlerine kursiyer olarak katlanlara
ek ders ücreti ödenmesi, öretmenlerin
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sevkli ve idari izinli olduu süreler ile
resmi ve dini bayram günlerinde ek ders
ücretinin kesilmemesi, yönetici olarak
görev yapmakta olan öretmenlerin
haftada aylk karl girmek zorunda
olduklar ders saati saysnn azaltlmas ya da kaldrlmas gibi hususlar bata
olmak üzere; bu sorunun kökten çözülmesi için ek ders esaslarnda gerekli düzenlemeler yaplmaldr.
Kariyer Basamaklar
2004 ylnda yaplan Kariyer Basamaklarnda Yükselmeye ilikin yasal düzenleme sonrasnda; 2005 ylnda uzman
öretmenlik snav yaplm, snav kazanan öretmenlerin bir ksm uzman
öretmen olurken, bir ksm da farkl
gerekçelerden ve yanl uygulamalardan dolay uzman öretmen olamamtr. Sonuç itibariyle; uzman öretmen olabilmek için gerekli artlar haiz
olup, snav kazand halde; uzman
öretmen olamayan çok sayda eitim
çalan madur durumda bulunmaktadr. Anayasa Mahkemesi’nin konuya
ilikin gerekçeli kararn açklamas ve
iptal hükümlerinin, kararn 18/03/2009
tarihinde Resmî Gazete’de yaymlanmasndan balayarak bir yl sonra yürürlüe girmesine karar vermesi nedeniyle,
uzman öretmenlik snavn kazand
halde, kontenjan dnda kalarak, madur olan ve says on binleri bulan bu
öretmenlere bir an evvel uzman öretmenlik unvan verilmesi gerekmektedir. Dier yandan; Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Anayasa Mahkemesinin iptal
kararna bal olarak; bu konuda yasal
bir düzenleme yapmal, Milli Eitim Bakanl ise; bu dorultuda maduriyetleri gidermeye yönelik olarak acilen bir
çalma balatmaldr. Bunun yan sra;
2005 ylndan beri yaplmayan Kariyer
Basamaklar Yükselme Snav da; (uzman öretmen ve baöretmenlik) bir
an evvel yaplmaldr.
Öretim Ylna Hazrlk Ödenei
Gerek Saytay ve Dantay kararlar
ve gerekse Strateji Gelitirme Dairesi
Bakanl’nn yazsnda öretim ylna
hazrlk ödeneinin Eylül ay dnda
her hangi bir tarihte ilk atanan ya da
askerlik hizmeti sonras göreve balayan öretmenlere ödenmesi gerektii,
tereddüde mahal brakmayacak ekilde
açkça ortada iken; öretim ylna hazrlk ödeneinin ödenmesi konusunda
hala uygulamada bir takm aksaklklar
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çkmakta ve ülke genelinde farkl uygulamalar söz konusu olmaktadr. Bahse
konu ödenei alamayan öretmenler
yasal yollara müracaat etmek suretiyle
bu ödenei almaya çalmaktadr. Olayn bu ekilde çözülmeye çallmas sonucunda da gerek yarglama giderleri
gerekse avukatlk ücreti Bakanla maddi anlamda ek bir külfet getirmektedir.
Bu nedenle; konuya ilikin uygulama da
birliinin salanmas ve öretmenlerimizin madur olmamas için, Bakanlk
tarafndan bir çalma balatlarak, il ve
ilçelerde gerekli duyurunun yaplmas
suretiyle, Eylül ay dnda herhangi bir
tarihte ilk atanan ya da aylksz izin dönüü (askerlik hizmeti ve doum sonras) göreve balayan tüm öretmenlerimize öretim ylna hazrlk ödeneinin
ödenmesinin salanmas gerekmektedir.
Tedavi ve Geçici Görev
Yolluklar
Bulunduklar yerleim biriminde doktor
ve donanm yetersizliinden tetkik ve
tedavi olamayan eitim çalanlar ve birinci derece yaknlar, tedavi olmak için
çou zaman borçlanmak suretiyle, sevk
zincirine uyarak çaltklar il dndaki
hastanelerde gidip gelmektedir. Tedavi
Yardm Yönetmelii’nin 3. maddesinde
tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar, 26. maddesinde ise hasta
memurun tedavi için bulunduu yerden baka yere gönderilmesi ha¬linde
hangi durumlarda tedavi yolluunun
ödenecei, Memurlar çin Tedavi Yardmna likin Uygulama Teblii’nin (sra
no:6) 2.4. yol masraf ve gündelikler
ile 2.6. elik etme zorunluluu balkl
bölümlerde kimlere nasl tedavi yolluu
ödenecei belirtilmitir. Bu düzenlemeye ramen hasta ve hasta yaknlarna
tedavi olduktan sonra ödenek yok gerekçesi ile aylarca tedavi yolluklar ödenmemektedir. Bu durum maduriyetlere
neden olmaktadr. Görev yolluklar da
ayn ekilde aylarca geciktirilerek, eitim çalanlar madur edilmektedir.
Bakanln, eitim çalanlarnn tedavi
giderleri ve geçici görev yolluklarn kolaylkla ve zamannda almasn salayacak gerekli çalmalar yapmas ve bu
konudaki birikmi alacaklar ödemesi
gerekmektedir.
Öretmen Atama ve Yer
Deitirme lemleri
Öretmenlerin il içi, il d istee ve özür

durumuna bal yer deitirme ilemlerinde mevzuattan veya Bakanln uygulamalarndan dolay maduriyetler
yaanmaktadr. Öretmenlerin e durumundan yer deitirmelerinde il emrine
yaplan atamann uygulamadan kaldrlmas, öretmenlerin il içi ve iller aras
yer deitirmede, 31 Temmuz tarihinin
esas alnmas, sözlemeli öretmenlerin
e durumu yer deiikliinde bo pozisyon uygulamasnn olmas gibi sorunlar
eitim çalanlar açsndan ciddi maduriyetlere neden olmaktadr. Maduriyetlerin yaanmamas için öretmen
atama ve yer deitirme yönetmeliinde bu hususlarn düzeltilmesi yönünde
bir an önce deiiklik yaplmaldr.
Okullarda Temizlik Sorunu
Eitim kurumlarnda, hizmetli yetersizliinden dolay temizlik ve hijyen yeterince salanamamaktadr. Özellikle, toplu
yaanan yerlerde hastalk yapan bakteri
ve virüslerin kolayca yayld ve okullarn bu tür toplu yaanan yerlerin banda geldii düünülürse, temizlik ve hijyen konusunun ne denli önemli olduu
açkça ortaya çkmaktadr. Okullarn
birçounda hizmetli bulunmamakta,
her yl açlan yüzlerce yeni okula yeterince hizmetli verilememektedir. Okullarda bulunan mevcut hizmetlilerde
yeterince verimli çaltrlamamaktadr.
Anadolu’nun birçok yerinde temizlik
konusunda durum bütünüyle içinden
çklmaz bir haldedir. Bu nedenle, Bakanlk okullarn temizlik sorununu çözmek için yeterli miktarda hizmetli almna gitmeli ve bu konuda alnacak baka
tedbirler noktasnda acil bir çözüm plan gelitirmelidir.
4/C Statüsünde Çalanlarn
Durumu
657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu’nun
4/C maddesi kapsamnda görev yapan
kamu çalanlar, kamuda süreklilik arz
eden ve memurlar eliyle yürütülmesi
gereken görevleri icra etmektedirler. Bu
kapsamda çalanlarn özlük haklarnn
düzeltilmesi için; 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu’nun 4/C maddesinde
gerekli yasal düzenlemeler yaplarak,
4/C kapsamndaki geçici personel kadroya geçirilmeli ve devlet memurlaryla
ayn haklara sahip olmaldrlar. 4/C kapsamndaki geçici personelin sendikalara
üye olabilmeleri konusunda gerekli yasal düzenlemeler yaplmaldr.

Ahmet Özer /

ahmetozer@egitimbirsen.org.tr

Genel Mali Sekreter

Mays Mutabakat
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ubat 1992’de Merhum
Mehmet Akif nan ve arkadalar tarafndan; çalanlarn ekonomik, sosyal ve mesleki
hak ve menfaatlerinin gelitirilmesine,
Türkiye’nin demokratiklemesine, sivillemesine ve özgürlemesine katk
sunmak amacyla kurulan Eitim-BirSen, o günden bu yana kurulu amacna uygun olarak ortaya koyduu
sendikal mücadelenin eitim çalanlarnca da benimsenmesi sonucunda
istikrarl bir büyüme trendini sürdürmütür.
Büyümemizi bu yl yüzde 20 olarak
gerçekletirirken, 24 bin yeni eitim çalannn aramza katlmasyla
üye saymz genelde 143.000’e ulamtr. Milli Eitim Bakanl’nda ise
137.464’tür. Bu sayyla Milli Eitim
Bakanl’nda yetkili sendika unvanna
kavutuk. Bunda tekilatmzn bütün
birimlerinin pay vardr. l tekilatlarmz, ilçe tekilatlarmz, iyeri temsilcilerimizi ve üyelerimizi tek tek kutluyor,
hepsine teekkür ediyor, baarlarnn
devamn diliyorum. Eitim-Bir-Sen
yetkili sendika olmaldr, demitik.
Nedenlerini daha önceki yazlarmzda dile getirmitik. 2009-2010 yl
ve bundan sonraki yllar Eitim-BirSen’in tüm alanlarda yetkili olmasyla
devam edecektir. Bunu hak etmek için
de elimizden gelen tüm gayreti hep
birlikte göstereceiz. Emei geçenlere
teekkür ediyoruz.

Bayramlar Bayram Gibi
Kutlamak
19 Mays Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayram ilk kez 1937’de “Spor
Bayram” olarak kutland. 20 Haziran 1938’de 346621 Sayl Kanun’la

19 Mays ‘Gençlik ve Spor Bayram’,
1981 ylndan itibaren de Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayram olarak
kutlanmaktadr.
Ancak Milli bayramlar olarak bildiimiz bayramlar, sadece toplumun küçük bir kesimi tarafndan kutlanrken,
büyük bir kesim ise milli bayramlara
ilgi göstermemekte, bu yüzden de
bayramlar bir türlü stadyumlarn dna çkamamaktadr. Hâlbuki ad
üstünde, ‘bayram.’ Herkesin sevinmesi, mutlu olmas, gülüp elenmesi
gerekmez mi? Sonra bayram sadece
okullarda öretmen ve örencilerin
mi? Nerde halkn geriye kalan ksm?
Okula gitmeyen, çalan gençler gençlik bayramnn neresinde?
Örencilik yllarmda ailemden bir kiinin bile benim katldm bayramlara geldiini, elik ettiini görmedim.
Ondan olsa gerek dört çocuumun
da okuduu yllarda onlarn kutlad bayram törenlerine birkaç defa
gidebildim. Bayram kutlamalarnda hep kendimden bir eyler aradm
meydanlarda. Öretmenlik yllarmda
örencilerin -uzun süren provalarn
yorgunluundan olsa gerek- bayramlara gönüllü katlmadklarn gördüm.
Evet, bir sknt var. Sanki bayram bahanesiyle bir dönütürme projesi uygulanmaya çallyor. Oysa 19 Mays’
toplum mühendislerinin toplumu
dönütürme çabasna heba etmemek
gerekir.
19 Mays Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayram bir bayram gibi kutlanmal. Herkesin katlabilecei, keyif içinde olduu, bayram kutlayan
gençlerin ve onlar izleyen ailelerin ve
dier izleyenlerin mutlu günü olmal.
Zorlamalarla, ‘ben yaptm, oldu’ anlayyla insanlar mutlu edemezsiniz.

Mutluluk komutla olacak ey deildir.
Bayram günü çocuklarn izlemeye
gelenler, alandaki manzaradan rahatsz olmamal, bilakis keyif almal.
Evlerinde ve okullarnda belli kyafeti
benimsemi veliler çocuklarn alanlarda ksa ortlarla veya mayoya benzer
kyafetlerle görünce ne derler, nasl
bir duygu oluur kafalarnda? Snfta
çocuklarnn kz-erkek yan yana, ayn
srada oturtulmasn bile istemeyen
veliler onlarn anlan kyafetlerle kzerkek dans ettiini, tango yaptn
görünce ne düünürler? ‘Ah ne güzel
bir bayram’ m derler, yoksa ‘bayram
bize zehir ettiniz mi derler? Milli bir
bayramda bu davrann neresi ‘milli’
Allah akna, bu rezalete bir dur diyecek yok mu, diye çrpnmazlar m.
19 Mays’, çocuklarn ve gençlerin istismarna yol açabilecek davranlara
alet etmek kimsenin hakk deildir.
Çadalk, ilericilik gibi birtakm mavallarla da bunu izah edemezsiniz.
Okullardaki cinsel tacizlerin ve tecavüzlerin hzla artmasnn ardnda bu
istismarn önünü açanlarn hiç mi
suçu yok? Bir de ikâyet ediyoruz, halk
bayramlara niçin katlmyor diye.
Ad üstünde, Gençlik Bayram. Stadyumlarda yaplan jimnastik ve birkaç
deiik hareketle gençlik sorunlarn
çözemeyiz; bayram olduunu da kabul ettiremeyiz. Bu günleri; gençlere
yönelik çalmalarn hayata geçirildii,
gençlerin gelecekle ilgili kayglarnn
giderildii, onlara hayatn tüm alanlarna ait yeni imkânlarn sunulduu
veya sunulmaya çalld, gençlerin
de yaplan bu çalmalara aktif olarak
katld, kendi sorunlarna bizzat sahip çkt günler olarak görmek isteriz.
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Millet radesine potek Koyanlar Affetmeyeceiz

G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu, kadnlarn ban nasl balamas gerektii yönünde toplum
mühendislii yapanlara tepki göstererek, “Bütün kadnlarmzn ve duyarl erkeklerimizin ilk söylemesi gereken ey,
hayat biçimlerine ekil vermek isteyenlere, ‘Elinizi ve düüncenizi üzerimizden
çekin’ demek olmaldr” dedi.

knadk. Ancak Mahalli dareler Seçimleri öncesi baörtülülere rozet takma
ve Kur’an Kursu açlm uygulamalar
oldu.”
Gündodu, CHP Genel Bakan Deniz Baykal’a çarda bulunarak, “Dün
Anayasa’nn eitimde frsat eitliini
gasp ederek siyaseti halk adna deil
de, derin devlet adna yapp yargya tadnz bu baörtülü kzlara rozet takmada samimiyseniz, yaptnz ayptan
kurtulmak için ‘eitimde frsat eitlii’
önergesi verin. Katsay ve baörtüsü yasann kaldrlmas için önerge verin. O
zaman samimiyetinizi görelim. Eer bu
CHP’nin istismarlar ise, son istismarlar
olacak. Yok, siyasi bir tövbe ise, Allah
CHP’nin tövbelerini kabul etsin” diye
konutu.

Kayseri ube Kadnlar Komisyonumuz,
Anneler Günü dolaysyla bayan üyelerimize yönelik yemekli bir program düzenledi.
Elit Düün Salonu’nda gerçekletirilen
programa, Genel Bakanmz Ahmet
Gündodu, Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet
Özer ve çok sayda üyemiz katld. Program, ube Kadnlar Komisyonu Bakanmz Betül Çilek’in açl konumasyla
balad.
Daha sonra söz alan Genel Bakanmz
Ahmet Gündodu, Eitim-Bir-Sen’in bu
yl yetkili olmas durumunda, dier sendikalarla aralarndaki fark, tüm eitim
çalanlarnn bariz bir ekilde göreceini söyledi. Gündodu, eitim çalanlarndan alacaklar yetkiyi çalanlarn
lehine ve sonuna kadar kullanacaklarn
kaydetti.
‘Kadnlarn Hayat Biçimlerine
ekil Vermekten Vazgeçin’
Gündodu, annelik misyonunun efkat
ve merhamet abidesi olduunu ifade
etti. Bu ülkenin mehur erkeklerinin klk
kyafet yönetmelii tartmalarnda bile
televizyonlara çkarak kadnlarn ban
nasl balamas gerektii yönünde toplum mühendislii yaptklarn hatrlatan
Gündodu, “Öyleyse bütün kadnlarmzn ve bütün duyarl erkeklerimizin ilk
söylemesi gereken ey, hayat biçimlerine ekil vermek isteyen kii veya kurumlara, ‘Elinizi ve düüncenizi üzerimizden
çekin’ demek olmaldr. Biz, darbeseverleri de karmza alarak, Ortak Akl
Hareketi’ni kurup darbesavarlmzla
100 binlerle meydanlara çkyoruz. Millet iradesine ipotek koyanlar asla affetmeyeceimizi haykryoruz” dedi.
Baz içi konfederasyonlarnn çetelere sponsor olduu bir ortamda millet
iradesinin yannda ve önünde olmann
bir gurur tablosu olduunu vurgulayan
Gündodu, “Ülkemiz adna yaptmz
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bu sendikacla, mitinglere katlmnzla üye olarak destek verdiiniz için hepinizi tebrik ediyorum” eklinde konutu.
Ana muhalefeti Yakndan Takip
Ediyoruz
Siyasilerin, ‘Karakolda doru söyler,
mahkemede aar’ yaklamlarn çok
iyi bildiklerini kaydeden Gündodu,
CHP’nin türban ve Kur’an Kursu açlmna da deinerek, sözlerini öyle sürdürdü:
“Oy isterken hak ve özgürlükleri önemseyip, oy aldktan sonra ikinci plana
atlmalara bütün iktidarlar döneminde tank olduk. Ana muhalefet partisi
CHP’nin siyasetinin yakndan takipçisiyiz. Laiklii, inançlar döven sopa olarak tanmlayp, üniversitede kzlarmzn
baörtüsü ile okuma hakkn bile yargya tayan bu siyaset biçimini elbette

Yargnn, yargçlar atayan iradeye göre
deil, hukukun üstünlüüne göre karar
vermesi gerektiini bildiren Gündodu,
“Artk Ahmet Necdet Sezer’in ve Süleyman Demirel’in atadklarnn yapt
her ite onlar hatrlamak istemiyoruz.
Özal’ hatrlamaktan da gurur duyuyoruz” ifadelerini kulland.
Haklarmz Almak çin Birlikte
Mücadele Edelim
Kayseri ube Bakanmz Aydn Kalkan
ise, çalan tüm bayanlar, emeklerinin
karl olan haklarn alana ve özgürlüklerimizi olabildiince geniletene kadar Eitim-Bir-Sen çats altnda örgütlü
mücadele etmeye çard.
Kalkan, konumasnda, çalan kadnlarn skntlarnn giderilmesi konusunda atlmas gereken admlardan da söz
etti.

erolbattal@egitimbirsen.org.tr

Erol Battal /

Genel Teşkilatlanma Sekreteri

151.612 Kere Teekkürler, 151.612
Kere Rabbime ükürler, Hamdlar Olsun
“Surda bir gedik açtk mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgâr artk ne yandan esersen es”

G

eçen yl 14 Mays günüydü, ölenden sonra Demirözü Temsilcimiz
Uur Kaçmaz’dan gelmiti ilk faksmz. Demirözü’nün mutabakat metniydi.
Heyecan dalgas onunla balamt. Bu sene
Hazro’dan lçe Temsilcimiz Ekrem Akbulut
ilk heyecan fieini ateledi. Ekrem kardeimin faks aslnda sonucu bize müjdelemiti.
Eitim-Bir-Sen: 28, TES: 2, Eitim-Sen: 14.
Sonra dier sonuçlar pe pee akmaya balad.
Ve 15 gündür dümeyen heyecan, bu fiekle
bizi Milli Eitim Bakanl’nda yetkiye tad.
Evet kardelerim, sonuçlar aslnda bir sendikann saylarn vermekten ziyade, ülkemizin
normallemeye balamasnn bir göstergesidir. Bütün sosyal bilimciler bu konuyu ülkenin demokratiklemesinin bir sonucu olarak
okuyacaklardr.
Bir ülkenin demokrasi ölçüsü, o ülkenin gerçekten sivil olan örgütlerinin gücüyle orantldr. Bütün sosyologlar bunu bu ekilde
okur, bu ekilde deerlendirir. 28 ubat
postmodern darbesinin bakiyesi iktidarlar
döneminde nev-ü nema bulmu yaplar, tek
tek erimekte, tarihin çöplüünde yerlerini
almaktadrlar. Artk korkutmalar, ürkütmeler, tahkirler fayda etmemekte, ülkemizde
sular yatana çekilmektedir. simleri lazm
deil, ulusalc Ergenekoncularn ifadeleriyle
kabaklar kn etkisiyle yapraklarn dökmekte, gövdelerini kaybetmekteler. Uzun ömür
olarak hayal edebildikleri ise kavaktr. Ne
diyelim, Üstat Necip Fazl’n ifadesiyle, bu
zatlar, “Kendi küçüklükleri içerisinde büyüklük kavramn unutmular.” Halbuki aaçtan
uzun ömür biçilecekse, bu asla kavak olmayp, uzun ömrün Divan Edebiyat literatürü
ile maznunu çnardr. Bugüne kadar kimse,
‘kavak kadar uzun ömürlü’ sözünü duymamtr.
Evet kardelerim;
nandk.
Azmettik.
Sebat ettik.
Büyüdük.
Ve yetkili olduk.
151.612 kardeime, 151.612 kere teekkürler; Rabbime, 151.612 kere hamd olsun,
bize bugünü bahettii için.
Evet dostlar, üye takip programndaki üye
saymz 28 Mays 2009 itibaryla 151.612.

Bu kardelerimizden bir ksm asker, bir ksm doum izni gibi ücretsiz izinde, bir ksm
ise çeitli nedenlerle mutabakata dahil edilemedii için 143.000 civarnda (üniversiteler
daha net olmad için civarnda diyoruz)
üyemiz mutabakat saylarna dahil olmutur. Bu nedenle de mutabakatlara dahil
edilmemi olsalar da asker üyelerimiz, ücretsiz izinde olan üyelerimiz, çeitli nedenlerle
-bunlarn içerisinde katakulli de vardr- saylmayan ama bugün bizleri yetkiye tayan
arkadalarmzdr bunlar. Bu arkadalarmza da teekkür etmemizi yine malum zatlar
sitelerine dolayp, kendi sirkatlerini sergilemekteler ki, biz daha önceki yazmzda da
ifade ettiimiz gibi, arkamzdaki sesleri muhatap almyoruz.
Geçen yl Mays bültenimizde de ifade ettiimiz gibi, bizim ksa vadedeki potansiyelimiz
300.000’dir. Bu nedenle bütün tekilatmzn hedefi de bu sayya ulamaktr.
Zor dönemlerde var olduk. Skntl dönemlerde varlmz sürdürdük.
Bugün sendikamza kar laf söyleyenler,
sendikamz AK Parti ile ilintilendirenler, dün
utanmadan, sklmadan bizleri darbecilerle
tehdit ediyorlard. Bundan 5 yl önce üye
olmu bütün üyelerimiz, bu tehdidin muhatab olmulardr. “Gelin bize üye olun,
biz darbecilerin, 28 ubatçlarn adamyz,
sizi koruruz” çarsn almayan üyemiz var
mdr? Bu söylemin kendisinin bir utanç vesikas olduunu bile düünemeyen bir güruhun Eitim-Bir-Sen’i azna almas bile bir
garabettir. Bu adamlara atalarmzn sözüyle
sesleniyorum, “bükemediiniz bilei öpeceksiniz.”

de de yetkili olduk. Bu ubelerimize ayrca
sizler adna teekkür ediyorum.
Türkiye’nin tamamnda üye saymz bir önceki yla göre artrdk. TES 19 ilde, EitimSen 64 ilde üye kayb yaad.
Üniversiteler: Tekilatmz, üniversitelerimize
yönelik çalmalarna ubat ayndan sonra
arlk verdi ve üye saymz yüzde 200’den
fazla artrd ve buna göre de 17 üniversitede yetkili sendika Eitim-Bir-Sen’dir: Aydn
Adnan Menderes, Batman, Bayburt, Bingöl,
Bolu zzet Baysal, Düzce, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmara Sütçü mam, Karabük,
Kilis, Mardin Artuklu, Mu Alparslan, Rize,
Sivas Cumhuriyet, Uak ve Van Yüzüncü Yl.
2009 ylndaki üye artmz 24.000 oldu.
Burada özellikle Dou ve Güneydou Anadolu bölgelerindeki ubelerimize ayrca
teekkür etmek istiyorum. Çünkü bu ubelerimiz her yl üyelerinin en az yüzde 25’ini
tayin olarak dier illere gönderirler. Mays
ayn 1000 üyeyle kapatan ubelerimiz, Eylül
aynda 750 üyeyle döneme balar. Seneye
Mays’a üye saylarn 1200’lere, 1300’lere
tarlar.

Bültenimizin çeitli sayfalarnda mutabakat
metinlerinin ayrntlarn vermeye çaltk.
lçe mutabakatlarnn asllar geldiinde sitemizin yöneticilere özel bölümünde ilçe ilçe
karlatrmal saylar yaynlanacak. Ben u
noktalara dikkat çekeceim:

Bu sene Konya 1.054 üyeyle en çok üye
yapan ubemiz; çalan saysna oranla en
çok üye yapan ubemiz Osmaniye, 571 yeni
üyeyle birinci olurken, Denizli ubemiz ise bir
önceki yla göre üye saysn 748 yeni üyeyle
yüzde 36 artrarak, bu kulvarda en çok üye
yapan ubemiz oldu. Adyaman ubemiz
7.393 çalann 3.119’unu üye yaparak üye
orann en yüksee tayan ubemiz oldu.
rnak 2008’de 78 olan üye saysn 2009’da
225’e çkard. Mutabakat metinleri aslnda
yukarda olduu gibi birçok yönden okunma imkan salyor. Bu okunma biçimlerini
zaman içerisinde tekilatmzla çeitli platformlarda paylap, bu okunmalara yönelik
stratejiler de gelitirmi olacaz.

36 ubemizde (ilde) yetkili sendika olduk:
Adyaman, Afyonkarahisar, Ar, Aksaray,
Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çorum, Düzce, Elaz, Erzincan,
Eskiehir, Gaziantep, Giresun, Gümühane,
Idr, Isparta, Kayseri, Kilis, Konya, Kütahya,
Malatya, Nide, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt,
Sivas, anlurfa, Tokat, Uak, Van, Yalova.
Ayrca stanbul’da 1 ve 2 No’lu ubelerimiz-

Beni en çok mutlu eden olay ise, bütün birimlerde imzalanan mutabakat metinlerinde
Eitim-Bir-Sen yetkililerinin imzasnn olmasdr. Bir tekilatn belki de en büyük gücü
bu olsa gerek. Kendisine sahip çkan, onun
hukukunu koruyan, ‘kim var’ sorusuna ‘ben
varm’ diyebilen mensuplara sahip olmak
Eitim-Bir-Sen’i hep en etkin ve en büyük
yapacaktr.
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Öretmenler Örenme Ortamlarn

Yetersiz Buluyor

Ö

retmenler, eitim sistemimizde örenme ortamlarnn yeterli
olmamasndan ikayetçi. Öretmenler üzerinde yaptmz aratrmaya
göre, öretmenlerin yüzde 27.4’ü örenme ortamlarnn kesinlikle yetersiz
olduunu, yüzde 26.1’i de yetersiz olduunu düünüyor.
Eitim-Bir-Sen Stratejik Aratrmalar
Merkezi (EBSAM), 78 ilden bin 918 öretmenin katld “Örenme Ortamlarnn Deerlendirilmesi” konulu bir anket
yapt.
Bata örenciler, öretmenler ve veliler
olmak üzere eitim camiasn yakndan
ilgilendiren “Örenme Ortamlar” aratrmasna katlan öretmenlerin yüzde
65.6’s ilköretimde, yüzde 34.4’ü ortaöretimde görev yapyor.
Okullar ve Araç-Gereçler Yetersiz
Aratrmaya göre öretmenlerin yüzde 27.1’i okullarndaki eitim araçgereçlerinin kesinlikle yetersiz olduunu, yüzde 25.3’ü yetersiz olduunu
düünüyor. Öretmenlerin yüzde 30.9’u
ise ksmen yeterli olduunu savunurken
yüzde 12’si yeterli olduunu, yüzde
4.7’si de kesinlikle yetersiz olduunu
ifade ediyor.
Öretmenlerin yüzde 27.5’i okullarnn
ve snflarnn fiziksel artlarnn kesinlikle yetersiz olduunu kaydederken yüzde
24.9’u yetersiz olduunu, yüzde 27.8’i
ksmen yeterli olduunu, yüzde 14.8’i
yeterli olduunu, yüzde 5’i ise kesinlikle
yeterli olduunu düünüyor.

Aratrmaya Katlanlarn Eitim sistemimizde Örenme Ortamlarnn Yeterlilii
Hakkndaki Düüncelerine Göre Dalm

8,1%

3,8%

4,7%

26,1%

Okullarn Büyük Bir Ksmnda
Spor Tesisleri Yetersiz

yüzde 5.5’i ise kesinlikle yeterli olduunu savunuyor.

Aratrmaya katlan öretmenlerin yüzde 77.7’si okullarnn çok amaçl salon
ve spor tesislerinin yetersiz ve kesinlikle
yetersiz olduunu düünüyor. Aratrmaya göre spor tesislerinin ksmen yeterli olduunu düünen öretmenlerin
oran yüzde 12.1 olurken, yüzde 10.2’si
ise yeterli ve kesinlikle yeterli olduunu
belirtiyor.

Kütüphaneler Yetersiz

Öretmenlerin yüzde 34.6’s okullarndaki laboratuarlarn kesinlikle yetersiz
olduunu, yüzde 24’ü yetersiz olduunu kaydediyor. Öretmenlerin yüzde
25.5’i ise laboratuarlarn ksmen yeterli
olduunu, yüzde 11.5’i yeterli olduunu, yüzde 4.4’ü ise kesinlikle yeterli olduunu kaydediyor.

Yetersizlik Bakmndan Çok
Amaçl Salon ve Spor Tesisleri
lk Srada

Kantinlerden Memnun Deiller
Aratrmaya göre öretmenlerin yüzde
32.5’i okullarndaki kantinin kesinlikle
yetersiz olduunu düünürken yüzde
20.6’s da yetersiz olduunu kaydediyor. Kantinlerin ksmen yeterli olduunu düünenlerin oran ise yüzde 23.4’ü
bulurken, yüzde 18’i yeterli olduunu,

Kesinlikle Düünmüyorum
27,1%

Düünmüyorum
Ksmen Düünüyorum
Düünüyorum
Kesinlikle Düünüyorum

30,9%
25,3%
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Kesinlikle Düünmüyorum
Düünmüyorum
Ksmen Düünüyorum
Düünüyorum
Kesinlikle Düünüyorum

34,6%

Aratrmaya Katlanlarn Okullarndaki Eitim Araç-Gereçlerinin
Hakkndaki Düüncelerine Göre Dalm
12,0%

27,4%

Yeterlilii

Öretmenlerin yüzde 33.7’si ise okullarndaki kütüphanenin kesinlikle yetersiz
olduuna, yüzde 24’ü de yetersiz olduuna inanyor. Öretmenlerin yüzde
24.4’ü kütüphanelerin ksmen yeterli
olduunu kaydederken yüzde 12.9’u
yeterli olduuna ve yüzde 5’i kesinlikle
yeterli olduuna inanyor.

Örenme ortamlarnn öretmenlerin
yetersiz ve kesinlikle yetersiz olarak düündükleri oranlar bakmndan sralandnda; çok amaçl salon ve spor tesisleri
yüzde 77.7, laboratuarlar yüzde 58.6,
kütüphane yüzde 57.7, kantin yüzde
53.1, okulun ve snflarn fiziksel artlar
yüzde 52.4, eitim araç-gereçleri yüzde
52.4 olarak görülüyor.
lköretim Okullar Daha
Yetersiz
Aratrmaya katlan ilköretim öretmenlerinin yüzde 55.6’s örenme ortamlarnn yetersiz ve kesinlikle yetersiz
olduunu; ortaöretim öretmenlerinin
yüzde 49.5’i yetersiz ve kesinlikle yetersiz olduunu söylüyor.
lköretim öretmenlerinin yüzde 82.5’i
okullarnn çok amaçl salon ve spor tesislerinin yetersiz ve kesinlikle yetersiz
olduunu, ortaöretim öretmenlerinin
ise yüzde 68.5’i yetersiz ve kesinlikle yetersiz olduunu düünüyor.

Ek Ders Ücretinin Örencilerin Okula Devam Etmeleri
artna Balanmas Hukuka Aykrdr

M

illi Eitim Bakanl’nn, ‘Ortaöretim kurumlarnda örenim gören son snf örencilerinin, yl boyu youn bir çalma temposu
göstererek ÖSS’ye hazrlandklar göz
önünde bulundurularak; snav streslerinin azaltlmas, derslere motivasyonlarnn salanmas ve snavlara psikolojik
olarak daha rahat girmeleri amacyla
bu yla mahsus olmak üzere özürlerin
yan sra örenci velisinin okul müdürlüüne
yazl olarak bavurmas
hâlinde beyan edecei
sürenin de özürlü devamszlktan
saylmas örenci ve velilerine
moral kazandracaktr.
Uygulamann bu dorultuda yürütülmesi’ eklindeki genelgesinden sonra örencilerin okullara
uramamasnn faturas
öretmenlere çkmaktadr.

Yazmzda, “Ortaöretim kurumlarnda
örenim gören son snf örencilerinin okula devamszlk yapm olmalar
durumunda da, öretmenler yine ders
ilemek üzere okullarna gelmekte,
dersin ileniine ilikin plan ve programlarn yapmakta, derslerine hazrlanmakta, buna ilikin i ve ilemleri
yapmaktadrlar. Dolay-

syla öretmenlerin fiilen yaptklar bu
görevleri karl ek ders ücretlerinden
de faydalanmalar gerektii açkça ortada olup, öretmenlere ek ders ücretinin
ödenmesinin örencilerin okula devam
etmeleri artna balanmas hukuka aykrlk oluturmaktadr” ifadelerine yer
verildi.

Aldmz duyumlar, eitim kurumlarnda bir ksm okul müdürünün,
ortaöretim kurumlarnda örenim gören son
snf örencilerinin okula
devamszlklar nedeniyle
öretmenlere ek ders ücretlerini ödemeyecei yönündedir.
Türkiye genelinde uygulama birliinin salanmas
amacyla ortaöretim kurumlarnda örenim gören
son snf örencilerinin okula devam edip etmediklerine
baklmakszn, bu snflara
dersi olan tüm öretmenlere
ek ders ücretinin ödenmesi
için düzenlemeye gidilmesi
gerekmektedir.
Öretmenlerin bu konudaki
maduriyetlerinin giderilmesi
için Bakanla yazl müracaatta bulunduk.
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Gayreti ve Baary Tebrik



stisnasz her varlk vazifesini icra ederek yaamn tamamlar. Yaratlmlar
içerisinde insanlar ise, dier canllar
içerisinde daha yüksek bir yaratla
sahip olduklarndan ne yapacaklarn,
neyi nasl yapacaklarn kendileri belirlerler. Dier bütün canllar mecburi bir
istikamette yaamlarn sürdürürken,
insan; düünüp tanarak, akln, kalbini, vicdann dinleyerek, çeitli istiareler yaparak neticede u veya bu ekilde
bir tercih yapp harekete geçer. Önüne
gelecek her bir durum için verecei bir
karar öncesi, adeta bir kavakta durur,
hangi istikamete gideceini kendi iradesiyle belirler. nsann karar vermek
için durduu kavaktaki ann artlar,
elbette verecei karara etki eder. Verilen bu karar önemli ya da önemsiz,
maddi ya da manevi, bütün ilerde ayn
hal üzere olur. Bu karar verildikten sonra insana düen, gerçeklemesi halinde
maddi manevi yüzünün gülmesine, hayatnn kolaylamasna, güzellemesine sebep olacana inand bu kararn
gerçeklemesi için çalmak, hareketlilik göstermek olacaktr. Zorluklarla,
skntlarla, imkanszlklarla, belki rakiplerle karlaacak; baaramama korkular, maddi veya manevi ylgnlklar,
ie balam olmaya pimanlklar gibi
birçok sürprizle, talihsizlikle karlaacaktr. Ama salkl düünen bir insan,
dünyann üretilerek yaanan bir yer
olduunu, üretimin maddi, fikri, hissi
üretim olabilecei gibi hizmet üretimi
de olabileceini düünerek; hangi tür
olursa olsun insann üretmek için çaltkça gönül dünyasnn enleneceini bilir. Bo durmamann, çalmann,
üretmenin insana mutluluk getireceini, bu amaçla yaplan her eylemin
kendini farkl farkl mutlu atmosferlere
tayacan hisseder.
te her insan gibi, Mehmet Akif nan
da bir karar kavanda durarak, ‘bu
ülkede büyük bir eitim sendikas kurulmal, bu ülke insan sac veya solcu
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olmaya mahkum olmamal; bu ülkede
eitim çalanlarnn haklarn bu sendika aramal, eitimin niteliini bu sendika dert edinip takip etmeli, ülkede ve
dünyada bir hakszlk, bir zulüm bahis
mevzuu olduunda bu sendika tepki
koymal, müdahil olmal’ diyerek; bir
grup deerli insanla Eitim-Bir’ i, imdiki adyla Eitim-Bir-Sen’i kurdu.
14 ubat 1992’de verilen bu kararla
atlan bu ilk admla, tespiti yaplan bu
ihtiyacn giderilmesi, amaca uygun bir
örgütlenmenin salanmas için tüm
sorumluk sahipleri durumdan vazife
çkararak örgütlenmenin içerisinde il
temsilciliklerinde, ilçe temsilciliklerinde
görevler üslenerek bu anl yolculuk
için seferber oldular. Yasal bir altyap
olmamasna ramen sorumluluk sahipleri, sorumluluklarndan kaçmadlar, üzerlerine aldklar görevleri asla
ihmal etmediler. Bu yolculuun mutlaka amacna ulaaca inancndan asla
üphe duymadlar. Gönüllerin fethinin,
gönüllere girmekle olduunu iyi bilerek gece gündüz, dur durak bilmeden
ulalmas gereken gönüllere ulatlar.
Ulatklar tüm eitim çalanlarnn
mutluluk ve skntlarn, kendi mutluluk
ve skntlar sayarak paylatlar. Eitim
çalanlarnn sesi soluu oldular ve ulalan tüm gönülleri fethettiler. Karlalan her soruna çözüm üretilmesinden,
yaplan her hizmetten gönül dünyalar
enlendi. Çalmann, ulamann, paylamann, üretmenin, bakalarn dert
edinmenin honutluuna çok deiik
ortamlarda ahit oldular ve bu honutluu yaadlar. Bu honutluklar çoaltmak için daha çok çaltlar. Durum
artk öyle bir hal ald ki, tekilat mensuplarmz tarafndan üye kayd yaplan
dostlarmzn bile kendini sade bir üye
olarak görmek istememesi boyutuna
ulat. Üyelerimiz de artk kendini bir
genel bakan gibi, bir örgüt sorumlusu
gibi hissederek çalmann, üretmenin,
paylamann mutluluuna ortak olmak

adna gönül fetihlerine kalktlar. Tüm
antidemokratik oluum, süreç ve uygulamalara ramen kararllklarndan zerre geri durmadlar. 28 ubat Süreci’nin
ürünü olan 57. Hükümet döneminde
iki ayda 150 bin, 160 bin üye saysna
ulaan dier sendikalara ramen, tüm
basklara ramen, tüm iftira ve karalamalara ramen çaltlar.
Bu gayret; hizmette, üretimde, hakszla kar koymada olduu gibi saysal
anlamda da dostlarmz sevindirecek
boyutlara ulat. te bugün yaadmz bütün güzelliklere ilave Milli Eitim
Bakanl’nda en çok üye says olan
sendika olma mutluluunu Rabbimiz
bizlere nasip etti. Binlerce hamd ediyoruz. Bu vesileyle örgütümüzün tüm
mensuplarn çalmalarndaki üretkenlik, gayret ve samimiyetlerinden dolay
tebrik ediyorum. Gelinen durum her
ne kadar baar olsa da, asl baar bu
sonuca ulamak için verilen gayrettir.
Ben burada, samimiyetle yaplan bu
çalmay tebrik ediyorum. Önemli olan
gayreti tebriktir.
Gayretlerinden dolay tebrik edilmeyi hak edenler, yani bir gayret üzere
çalanlar, Allah’n izniyle baarl da
olacaklardr. Örgüt mensuplarmzn
tamam gayretlerini MEB’de olduu
gibi, nallah gelecek yl 15 Mays’ta
genel yetkiye younlatracak ve inallah MEB’de bu yl alnan sonuç genelde
de nasip olacaktr.
nallah örgütümüzün MEB’de ulat yetki, MEB Kurum dari Kurulu’na
katlma hakk örgüt birimlerimiz eliyle
baarya dönüecek, bu baar tüm eitim çalanlar tarafndan tebrik edilecektir. Örgütümüzün gayretini bizler,
baarsn ise üyemiz olsun olmasn
tüm Eitim-Öretim-Bilim Hizmet Kolu
Çalanlar tebrik edeceklerdir.
Buna gönülden inanyorum.

Yönetici Atama ile lgili Görülerimizi
Bakanla lettik

D

antay kinci Dairesi, Yönetici
Atama Yönetmelii’nin Ek-2 Yönetici Deerlendirme Formu’nun
baz bölümlerinin yürütmesinin durdurulmasna karar vermiti.
Bunun üzerine Milli Eitim Bakanl
yeni bir yönetmelik için sendikamzn
görü ve önerlerini istemitir.
Eitim-Bir-Sen olarak, Yönetici Atama
Yönetmelii’ne ilikin görü ve önerilerimizi hazrlayarak, Bakanla gönderdik. Konuyla ilgili görü ve önerilerimiz
öyle…
1-Müdür ve Müdür Yardmcl
Seçme Snav ve Bavuru
artlar
Eitim Kurumlarnn bo bulunan yöneticiliklerine ihtiyaç duyulan dönemlerde
müdür ve müdür yardmcl seçme
snav yaplr. Seçme snavna bavuru
artlar;
a)Müdürlük: En az bir yl yöneticilik
(müdür, müdür bayardmcl, müdür
yardmclar ve müdür yetkililer) yapm
olanlarn bavurularnn salanmas,
b)Müdür Yardmcl: Eitim kurumlarnda çalan öretmen ve yöneticilerin
(müdür, müdür bayardmcl, müdür
yardmcs, müdür yetkililer) bavurularnn salanmas,
2- Eitim Kurumlar Yönetici
Atamas
a) Müdürlüe Atama: Müdürlük seçme
snavnda baarl olan yönetici adaylar
bir örnei iliikte gönderilen Ek–2 Deerlendirme Formu’ndan (seçme snav
puannn %50’si dâhil) aldklar toplam
puanlar dikkate alnarak puan üstünlüü esasna göre yaplmas,

seçme snav puann %50’sine de yer
verilmesi
b)Deerlendirme Formu’nun Ödüller
balkl bölümünde ise, “En Fazla Üçer
Adet Olmak Üzere Ald Ödüller” Deerlendirme Formu’ndan Çkarlarak
yerine, “Her Birinden 1 (Bir) Adet Olmak Üzere 657 Sayl Devlet Memurlar
Kanunu’nun 122 (merkezde atamaya
yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafndan verilen takdirler) ve
123’üncü (aylkla ödül) Maddelerine
Göre Verilen Ödüller” eklinde deiiklik yaplmas,
4- Rotasyon
Bir eitim kurumunda uzun süre görev
yapan yöneticilerin ayn kurumda görev
almann verdii monotonluk ve bkknlktan dolay olumas muhtemel tükenmiliin önüne geçilmesi ve atama
artlarn tayanlarn farkl tür ve tipteki
eitim kurumlarna atamalarnn yaplabilmesi bakmndan, 8 yl bir eitim
kurumunda görev yapan yöneticinin
öncelikle memuriyette geçen hizmet
süresi esas alnarak istei dorultusunda, bunun mümkün olmamas halinde
ise, rotasyonla yer deiiklii yaplmas,
5- Deerlendirme
Komisyonunun Oluumu
Eitim kurumlar yöneticiliklerine atamalarda, Milli Eitim Bakanl’na bal
birimlerde en fazla üye kaydetmi sendika temsilcisinin Yönetici Atama ve Yer
Deitirme Deerlendirme komisyonlarna ve deerlendirme süreçlerine gözlemci olarak katlmnn salanmas,
6- Snav Konular

3- Yönetici Deerlendirme
Formu

Eitim kurumu yöneticilii snavlarnda snav konular ve puan deerlerinin
tüm alan/branlarn alan avantaj salamadan eit artlarda yarmalarnn
salanmas bakmndan, konular itibariyle soru saylarnn dalmna ilikin
oranlarn;
- Türkçe-Dil Bilgisi %10
-Atatürk lkeleri ve Türk nklap Tarihi ve
Ulusal Güvenlik %10
-T.C Anayasas %15
-Genel Kültür % 10

a) Ek–2 Yönetici Deerlendirme
Formu’ndan yeni bir satr oluturularak

-Görevin gerektirdii temel mevzuat
%40

b)Müdür Bayardmclna Atama: Yöneticilik görevinde en az 1 yl çalm
olanlardan okul müdürünün teklifi ve
atamaya yetkili makamn onay ile atanmas,
c)Müdür Yardmclna Atama; Seçme
snavnda baarl olanlardan puan üstünlüü esasna göre yaplmas,

-Resmi yazma kurallar %5
-Biliim Teknolojisi %10 eklinde düzenlenmesi,
7- Yer Deitirme
Eitim kurumlarnda görev yapan yöneticilerin görev yaptklar kurumlarda
kesintisiz en az 3 yl yönetici olarak
çalm olmalar kaydyla memuriyette
geçen hizmet süreleri dikkate alnarak,
hizmet süresi esasna göre il içi ve iller
aras yer deitirmelerin yaplmas,
8-Daha Önceki Yllarda Snav
Kazananlarn Durumu
Daha önceki yllarda yaplan seçme snavlarnda baarl olan yönetici adaylarnn atamalar, snavlarn geçerlilik
süreleri dikkate alnmak suretiyle yürütülmekte olan yönetmelik deiiklii
çalmalar beklenmeksizin duyuruya çkarlarak bavuruda bulunan adaylarn
atamalarnn yaplmas.
Bu arada yeni Yönetici Atama Yönetmelii ile ilgili görülerimizi Bakanla
bir toplantyla ilettik. Yönetici Atama
Yönetmelii’nin Dantay’dan dönmesi üzerine Milli Eitim Bakanl yeni
bir yönetmelik için çalma balatt. Bu
balamda daha önce sendikamzdan
görü isteyen Bakanlk, bu defa sendika yöneticilerini dinlemek amacyla bir
toplant gerçekletirdi.
Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçn, sendikalarn yöneticileriyle bir araya
gelerek, Yönetici Atama Yönetmelii
konusunda görü alveriinde bulundu.
Genel Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan Çakrc ve uzmanlarmz, Bakanlkta gerçekletirilen toplantya katlarak, 7 Mays’ta yazl olarak
Bakanla gönderdiimiz görü ve önerilerimiz dorultusunda komisyona sözlü olarak sendikamzn Yönetici Atama
Yönetmelii’ne ilikin görülerini aktardlar.
Çakrc, toplantda snav, kariyer ve liyakat esasl yeni bir düzenleme yaplmas
yönündeki talebimizi bir defa daha dile
getirdi.
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Yönetici
Yönetici Deerlendirme Formu
T.C. Kimlik No

Görevli Olduu Kurum Ad
Atanmak stedii Kurumlar

1234-

PUAN DEER

Doum Yeri - Yl
Mezun Olduu Okul

Kiisel Bilgiler

EK-2

Ad ve Soyad

Snav

5

Ödüller, Sicil, Ceza

Eitimi*

Seçme snav puann %50’si
1

Yönetim Alannda Yaplan Yüksek Lisans çin

5

Dier Alanlardaki Yüksek Lisans çin(Alan Öretmenlii Tezsiz Yüksek Lisans Program Hariç )

3

Yönetim Alannda Yaplan Doktora çin

8

Son Üç Yln Sicil Notu Ortalamas
Her Birinden 1 (Bir) adet olmak üzere
657 Devlet Memurlar Kanunun 122 ve
123. maddelerine göre verilen ödüller

Dier Alanlardaki Doktora çin
90 ve Yukar Sicil Notu Olanlar çin

5
10

76-89 Aras Sicil Notu Olanlar çin
Aylkla Ödül çin
Takdir Belgesi çin

8
6
4

En Fazla Bir Adet Olmak Üzere Atamaya Yetkili Amirler ve lçede Kaymakamlarca Verilen Teekkür Belgesi çin

Ald Cezalar

3

Her Uyarma, Knama, htar ve Tevbih Cezalar çin

-1

Her Aylktan Kesme, Ders Ücretlerinin Kesilmesi, Maa Kesilmesi Cezalar çin

-3

Her Kademe lerlemesinin Durdurulmas, Kdem ndirilmesi, Derece ndirilmesi Cezalar
çin

-5

Uzman Öretmen Unvanl Olanlar çin

5

Baöretmen Unvanl Olanlar çin

8

Atanmak stedii Eitim Kurumuna, Alan tibaryla Öretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar çin
Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptklar Eitim Kurumuna Yaplacak lk Müdür
Atamas Kapsamnda Atanmak steyenler çin

5

Yöne Hizm.***

Ek Puan** Kariyer

Görmü Olduu Her Bir Yüksek Örenimin Her Bir Yl çin

8

Müdür Yardmcl Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekâleten Yürütülen Her Yl çin

0,72

Müdür Yardmcl Görevinde Asaleten Geçen Her Yl çin

1,32

Müdür Bayardmcl Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekâleten Geçen Her Yl çin

0,84

Müdür Bayardmcl Görevinde Asaleten Geçen Her Yl çin

1,44

Müdürlük Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekâleten Geçen Her Yl çin

0,96

Müdürlük Görevinde Asaleten Geçen Her Yl çin

1,68

GENEL TOPLAM PUANI

Açklamalar
(*) Lisansüstü ve doktora örenimine bal olarak uzman öretmen ve baöretmen unvanlarn alm olanlara, bu bölümde lisansüstü ve
doktora örenimler için öngörülen puanlar verilmez.
(**) 1- Atölye, laboratuar veya meslek dersleri öretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöretim kurumlar yöneticiliklerine atanacaklar ile
Kz pansiyonu olup bayan yöneticisi olmayan okullar ve Kz Meslek Liseleri ile Pratik Kz Sanat Okullarnn yöneticiliklerini tercih eden
bayan adaylara , deerlendirme sonucu çkan toplam puann %10'u ayrca ek puan olarak verilir.
2- Kurucu müdürlük görevini yapanlardan, kurucu müdür olarak görev yaptklar eitim kurumuna yaplacak ilk müdür atamas kapsamnda
atanmak üzere bavuruda bulunanlara verilir.
(***) 1- Bir aydan az süreler deerlendirmeye alnmaz
2- Asaleten yöneticilik görev yapmakta iken vekâleten veya görevlendirme ile baka veya ayn eitim kurumlarnda yöneticilik yapmak
üzere görevlendirilenlere mükerrer deerlendirme yaplmayarak sadece bu görevlerden biri için öngörülen en yüksek puan verilir.
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ramazancakirci@egitimbirsen.org.tr

Ramazan Çakırcı /

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

Hedefe Emin Admlarla!
nsan onuruna yarar bir yaam istiyoruz. Özgürlüklerin önündeki bariyerlerin bir bir kaldrld, darbelerin,
antidemokratik süreçlerin hayat bulamad bir ülke, çalma artlarmzn iyi
bir düzeyde olmasn ve aldmz ücretin temel ihtiyaçlarmz karlamasn
arzuluyoruz. Bunlar, her insanolunun
en doal hak ve istekleridir.



yarak çalmalarmz yürüttük. Örgütlenme sürecinde zorluklara, skntlara
ramen, bütün zor eikleri baarl bir
ekilde atk. Sendikal hareketin motor
gücü olan sendikamz, örgütlenme sürecinde önemli bir vazife görmü, eitim hizmet kolunun en etkili sendikas
olarak arln her zaman hissettirmitir.

Aldmz ücretin ihtiyaçlarmz karlamas; eit ie eit ücret verilmesi, ek
derslerle ilgili skntlarn giderilmesi,
hizmetli ve memurlarn ücretlerinin
yaanabilir bir seviyeye çkarlmas için
toplu görümelerde olaanüstü gayret
sarf ettik; Babakanlk, Maliye Bakanl ve Milli Eitim Bakanl nezdinde
defalarca giriimlerde bulunduk. Sözlemeli öretmenlik uygulamas, tedavi
ve geçici görev yolluklarnn ödenmesi, yönetici atama, öretmen atama
ve yer deitirme ilemleri, hizmetli ve
memurlarn sorunlar ve maduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalmalarmz oldu. Çalanlarn özlük, sosyal ve
ekonomik haklarna ilikin sorunlarnn
çözüm mücadelesini verdik. Birçok konuda çalanlarn lehine sonuçlar aldk.
Çözüme kavuturulmayan öretmen
atama ve yer deitirme, sözlemeli
personel çaltrlmas, yönetici ve öretmenlerin ek ders ücretleri, görevde
yükselme ve unvan deiikliine ilikin
ilemler ile LKSAN’n feshi gibi birçok
konuda üyelerimizin maduriyetine sebebiyet veren düzenlemelerin iptali için
davalar açtk.

Genel Yönetim Kurulumuz, çalanlarn
sorunlarn yerinde tespit etmek, öneri
ve görülerini almak üzere 81 ilde toplantlara katld; ube ve lçe Yönetim
kurullarmz Eylül’den Mays’a kadar
uzak yakn demeden iyeri ziyaretleri gerçekletirdi. yeri temsilcilerimiz,
çalma arkadalarna Eitim-Bir-Sen’in
misyonunu, çalmalarn, hedeflerini
anlattlar.
Kimseye çamur atmadan, “Bize üye
olmazsan sicilini bozarm, bizimkiler
iktidara gelirse seni sürüm sürüm süründürürüm (…) sürgün ederim, ders
programn bozarm, nöbet gününü
ve yerini deitiririm” demeden, eitim
çalanlarnn sorunlarn çözme gayretiyle, hogörü, sayg ve sevgiyle takdire
ayan çalmalar yürüttük.

Sadece Nisan ve Mays aylarnda deil,
yln on iki ay gözümüz kulamz iyerlerinde, öretmenler odasnda, çalma
bürolarnda ve hizmetlilerimizde oldu.
Eruh’ta, Posof’ta, Karyaka’da hakszla urayan, madur olan, sknt çeken
eitim çalanlarnn skntlarna kotuk, sorunlarn çözdük.

2001 ylnda kamu görevlileri sendikalarnn örgütlenme ve çalmalarna ilikin yaplan yasal düzenlemeyle birlikte
sendikalarn üye saylar bir gecede sfrland. Dönemin iktidar rüzgarn arkasna alan yanda sendikalarda hormonlu
bir büyüme oldu. Alkanlklar ve yaam tarz müterek olan 80 öncesi sloganlardan baka sermayesi olmayan iki
sendika bir yldan daha ksa bir sürede
150 bine yakn üye kaydettiler. lginçtir
ki, biri üye kaydederken, ‘bize üye olmazsan faistler yetkili olacak’; dieri,
‘solcular yetkili olacak’ diyordu. Böylece
birbirlerini beslediler. Önce biri yetkili
oldu, sonra dieri…

Sendikal örgütlenmede ise, insan merkeze alan yeni bir paradigma ortaya ko-

Sendikamz ise eit olmayan artlarda, tehdit ve antajlara ramen, o yl

18.028 üye yapt. Antidemokratik süreçte en ar bedeli ödeyerek onurluca,
olumsuz süreci geride brakarak, 2002
ylndan sonra Türkiye’de demokratik
manada normalleme sürecinin balamas, sendikal mücadelede eit artlarn olumas ile sendikamz her yl ilk yldaki büyüme saysna yakn bir büyüme
trendine girdi; 2003’te 33 bin, 2004’te
48 bin, 2006’da 78 bin, 2007’de 95
bin, 2008’de 119 bin üyeye ulat.
2009 Mays’nda 143.000 üye saysna
ulaan sendikamz, bugün 137.464 üye
ile Milli Eitim Bakanl’nda yetkili sendikadr.
Milli Eitim Bakanl’nda yetkiyi almamzla birlikte, uzun süredir suyu bulandrmakla megul olanlar tekrar sahneye
çkarak, kafa kartrmaya devam etmektedir.
Kurumda yetkinin ne olduunu yasal düzenlemelere, Devlet Personel
Bakanl’nn görülerine bakmak yeterlidir.
Milli Eitim’de yetkinin ehil ellere geçmesini eitim çalanlar açsndan
önemsiyoruz. Bugüne kadar dier sendikalarn kazanm salayamad Kurum
dari Kurulu’na bundan böyle yetkili
sendika olarak Eitim-Bir-Sen katlacaktr. Böylece Kurum dari Kurulu’nda
yeni bir dönem balayacaktr. Bu kurulda eitim çalanlarnn ekonomik,
özlük, mesleki ve sosyal haklarn toplu
pazarlk konusu yaparak, kararlar alnmasn, alnan kararlarn yaama geçilmesini salayacaz.
Hedefimize emin admlarla yürümeye
devam ediyoruz. Sendikamz bugün
Milli Eitim Bakanl’nda yetkili oldu,
yarn inallah genelde yetkili olacaktr.
Yetkili olmasnda olaanüstü gayret
gösteren yönetici kadromuza ve tüm
üyelerimize teekkür ediyorum.
Genel yetki için bir daha bismillah!
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‘lköretim Müfettileri’
Yasa Tasarsyla lgili Görülerimizi Komisyona Anlattk

G

enel Sekreterimiz Halil Etyemez ile Genel Mevzuat ve
Toplu Görüme Sekreterimiz
Ramazan Çakrc, ilköretim müfettiliini yeniden yaplandrmay öngören “Milli Eitim Bakanlnn Tekilat
ve Görevleri Hakknda Kanunda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars” hakknda görü ve önerilerini
sundular.
TBMM Milli Eitim Komisyonu’ndan
Alt Komisyona gönderilen tasarnn
görümelerine, 13 Mays 2009 Çaramba günü Meclis Aratrma Komisyonu Toplant Salonu’nda baland.
Görülerini sunmak üzere davet edilen Genel Sekreterimiz Halil Etyemez
ile Genel Mevzuat ve Toplu Görüme Sekreterimiz Ramazan Çakrc,
komisyon toplantsna katlarak, konuyla ilgili önerilerini dile getirdiler.

tekilatna balanarak yeniden yaplandrlmaldr. Yeni düzenleme dorultusunda ‘Eitim Müfettileri’ yeni
oluturulacak çalma merkezlerinde/
bölgelerinde görevlendirilmeli, kendi
içerisinde rehberlik ve denetim, soruturma, okul öncesi ve özel eitim
gibi alanlarda uzmanlamaldr” eklindeki karar uygulanmaldr,
-Eitim Müfettileri Kurulu oluturulmaldr,
-Eitim müfettiliinde kariyer sistemine geçilmeli; “Eitim Bamüfettii,

Eitim Müfettii ve Eitim Müfettii
Yardmcs” eklinde düzenleme yaplmadr,
-Eitim müfettilii, ‘Eitim Öretim
Hizmetleri’ snfndan ‘Genel dare
Hizmetleri’ snfna geçirilmelidir,
-Eitim müfettilerinin ek göstergeleri 3000’den 3600’e çkarlmaldr,
-Dier kurumlardaki denetim elemanlarna verilen makam tazminat
eitim müfettilerine de verilmelidir.

Etyemez ve Çakrc’nn komisyona
sunduklar öneriler unlar:
-17. Milli Eitim uras’nda alnan,
“lköretim Müfettilii ‘Eitim Müfettilii’ ad altnda Bakanlk merkez

Sözlemelilerin ‘30 Gün Hastalk zni’ne Dava Açtk

S

meli personele uygulad Hizmet
Sözlemesi’nin 11. maddesinin b
bendinde yer alan “30 günü geçmemek üzere” ibaresinin,

Sözlemeli üyemizi madur eden bu
ilemin iptalinin yansra;

28/6/1978 tarih ve 16330 sayl
Resmi Gazete’de yaynlanan Sözlemeli Personel Çaltrlmasna likin
Esaslar’n 10. maddesinde yer alan
“30 günü geçmemek üzere” ibaresinin, öncelikle yürütmesinin durdu-

özlemeli bir üyemizin, 30
günü aan salk kurulu raporu
kullanmas nedeniyle, idare tarafndan sözlemesi yenilenmeyerek,
iine son verilmi ve üyemiz madur
edilmitir.

Milli Eitim Bakanl’nn sözle-
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rulmas ve devamnda iptaline,
Ayrca, üyemizin sözlemesinin yenilenmemesi nedeniyle mahrum
kald mali ve özlük haklarnn;
sözlemesinin yenilenmedii tarihten itibaren ileyecek yasal faizi ile
birlikte tarafna ödenmesine karar
verilmesi talebiyle Dantay nezdinde
dava açtk.

Milli Eitim Bakanl’n Uyarmtk!
12/12/2008 tarihli ve 27078 sayl
Resmi Gazete’de, Milli Eitim Bakanl Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan Deiiklii Yönetmeliinde
Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik yaymlanm, bu yönetmelikle, 04.03.2006 tarihli ve 26098
sayl Resmi Gazete’de yaymlanm
olan Millî Eitim Bakanl Personeli
Görevde Yükselme Ve Unvan Deiiklii Yönetmeliinde bir ksm deiiklikler yaplmt. Bu deiiklikle
birlikte Milli Eitim Bakanl Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii
Yönetmelii’nin 7. maddesinin farkl
bentlerinde, “bulunduu görevde
en az iki yl görev yapm olmak”,
25. maddesinin a bendinde ise görev gruplar arasndaki geçiler için,
“bulunduu kadroda iki yl çalm
olmak” artnn eklenmesi sonucunda, veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrosunda olup da ef olarak
atanmak isteyenler bata olmak üzere baz kadrolarda bulunanlar, Görevde Yükselme Snav’na bavuru
artn tamalarna ramen, bavuru
haklarn kullanamam ve madur
olmulard.
Millî Eitim Bakanl Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii
Yönetmeliinde yaplan bu deiiklik
üzerine sendika olarak Bakanlk yet-

kilileri ile görümeler yaparak, bu ani
deiikliin keyfi olduunu ve uygulamadan biran önce vazgeçilmesini,
görev gruplar arasndaki geçilerde
iki yl çalma artnn ortadan kaldrlmasn istemi, aksi halde, bu keyfi
deiikliin ilerleyen süreçte yarg
kararlar ile iptal edileceini, eitim
ve snav süreçlerini tamamlayarak
ef olmak isteyen eitim çalanlarnn madur olacan ifade etmitik.
Bakanlk, söz konusu eitim çalanlarnn özlük haklarna ilikin düzenleme yaparken, maduriyetlere
mahal brakmayacak ekilde, kamu
çalanlarnn temsilcileri olan sendikalarn görü ve önerilerini dikkate
almas gerekirken; bu durumu gözard etmi, ancak sonuç daha önce
öngördüümüz ekilde maalesef
maduriyetle sonuçlanmtr.
Bugün gelinen noktada, Millî Eitim
Bakanl Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii Yönetmeliinde yaplan deiiklikle bavuru
hakk engellenen madurlardan biri
tarafndan yönetmelik deiikliinin
iptaline kar yürütmenin durdurulmas talepli Dantay nezdinde açlan
davada yürütmenin durdurulmasna
karar verilmitir.

Dantay’n bu kararnda, “4.3.2006
günlü, 26098 sayl Resmi Gazetede yaynlanan Milli Eitim Bakanl Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Deiiklii Yönetmeliinin
12.12.2008 günlü, 27078 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yönetmelikle deitirilen 7/c-3. maddesinde
yer alan ef kadrosuna atanabilmek
için ‘bulunduu görevde en az iki yl
görev yapm olmak’ ibaresinin, Dairemizin 3.4.2009 günlü, E 2009/13
sayl kararyla yürütmesinin durdurulmasna karar verildiinden, ayn
düzenlemeye yönelik yürütmenin
durdurulmas istemi hakknda ayrca karar verilmesine yer olmadna,
3.4.2009 gününde oy birlii ile karar
verildi” ifadesine yer verilmektedir.
Bakanlk, Dantay’n konuya ilikin
yürütmenin durdurulmas kararna
istinaden harekete geçerek, “bulunduu görevde en az iki yl görev
yapm olmak” artn salamad
gerekçesiyle bavuru yapamayan ef
adaylar için, eitim ve snava yönelik
gerekli prosedürleri yerine getirmek
suretiyle bo kalan 2699 kadroya
derhal atama yapmaldr.
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ubelerimizden
ADANA 2

Ek Ders Ücretlerinin Zamannda
Ödenmemesi Protesto Edildi
Merkez ilçeler Yüreir ve Sarçam’da ek ders ücretlerinin zamannda ödenmemesi üzerine ubemiz, banka önünde bir
eylem yapt. Burada bir basn açklamas yapan ube Bakanmz Ali Uslu, banka promosyonlar ile ilgili ilk kez 30 Aralk
2008 tarihinde Yüreir lçe Milli Eitim Müdürlüü önünde bir
basn açklamas yaptklarn hatrlatarak, “Yaplan anlama ile
çalanlarn madur olacan belirtmitik. Kanunen her ayn
ikisinde veya üçünde ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin
her ayn altsnda veya yedisinde ödenmesi, çalanlar madur etmitir. Bu bir hakszlktr. Biz hak için çalan bir sendika
olarak bu yanllk düzelene kadar bu iin takipçisi olacaz”
dedi.
Promosyon anlamasnda yetkili sendikann çalanlarn hak
ve çkarlarn koruyaca yerde ubemizi mahkemeye verdiini belirten Uslu, “Mahkeme bizi hakl görmütür. Biz sendika
olarak tüm eitim çalanlarnn hak ve menfaatleri için mücadelemizi devam ettireceiz” eklinde konutu.

ADIYAMAN

Filistinli Nurtalanka Yln Annesi
Seçildi
ubemizin Anneler Günü dolaysyla Hisar Salon’da düzenledii programda, Filistinli Nurtalanka ‘Yln Annesi’ seçildi.
Burada bir konuma yapan Vali Ramazan Sodan, annenin insan için önemini anlatarak, öyle konutu: “Hepimizin en kymetli varl annelerimizdir. Bizim inancmzda anneye ayr bir
deer verilir. Batl insanlar gibi onlar terk etmeyiz. Annesini
terk eden kiiye iyi gözle baklmaz. Çünkü terk edenin bir gün
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terk edileceini biliyoruz. Annedeki efkati hiç kimsede bulamayz. Anneye saygs olmayann Cenab- Allah’a da saygs
olmaz.”
ube Bakanmz Gaffari zci, anne sevgisinin hiçbir sözle dile
getirilemeyeceini ifade ederek, annelerin yüreinin rahmete
açlan bir kap olduunu kaydetti.
ube Kadnlar Komisyonu Bakanmz Gülhan Demirkol ise,
annelerin topluma ekil veren ilk öretmen olduunu vurgulad.
Konumalarn ardndan, ubemiz tarafndan “Yln Annesi”
seçilen Filistinli Nurtalanka’ya bir plaket ile çeitli hediyeler
verildi. Filistin’den gelerek stanbul’da yaamaya balayan bir
çocuk annesi Nurtalanka, Yln Annesi seçildii için çok duygulandn söyledi. Nurtalanka, srail’in Filistin’de yapt katliamlar duygu dolu sözlerle anlatt. Filistin’de yaanan savalardan en fazla etkilenenlerin çocuklar ve kadnlar olduuna
dikkat çeken Nurtalanka, Gazze’nin yardm beklediinin altn
çizerek, giri ve çklarn kapal olmasndan dolay ilaç gönderilemediini, Gazze’nin dünyann en büyük hapishanesi haline
getirildiini bildirdi.

AFYONKARAHSAR

Baarmz
Çekemeyenler
iftira
Atmakla Bir Yere Varamayacaklarn
Bilmelidir
Bolvadin Temsilciliimiz, üyelerimize Öretmenevi’nde bir yemek verdi. Yemee ube Bakanmz Abdullah Çelik ve ube
Yönetim Kurulu üyeleri, lçe Milli Eitim ube Müdürü Bekir
Stk Özaydn ile ilçede görev yapan üyelerimiz, e ve çocuklar
katld.
Yaklak 300 davetlinin itirak ettii yemekte bir konuma
yapan ube Bakanmz Abdullah Çelik, bu tür programlarn
dostluk ve kardelik balarn güçlendirdiini ifade ederek, çalmalar ile örnek bir ilçe olan Bolvadin’in sosyal ve kültürel
pek çok etkinlie de imza attn söyledi. Çelik, Eitim-BirSen’in hem ilde hem de Türkiye genelinde en büyük eitim
sendikas olacan sözlerine ekledi.
Temsilcimiz Dervi Özçal ise, bu tür faaliyetlerin gelenekselletiini kaydetti. 2008-2009 öretim yln, üyelerimize yönelik
düzenledikleri yemekli programlar, panel ve konferanslarla
çok verimli geçirdiklerini belirten Özçal, geçen yl olduu gibi,
bu yl da ilçede büyük bir farkla yetkili olduklarn vurgulad.
“Ancak bu baary çekemeyenler, gazete köelerinde iftira
atmakla bir yere varamayacaklarn bilmelidirler” diyen Özçal,
“Çünkü Eitim-Bir-Sen hizmet sendikacl yapmaktadr” eklinde konutu.

ubelerimizden
AKSARAY

ANKARA 2

Turnuvada ‘Saadet’li Son
ubemiz tarafndan bu yl beincisi düzenlenen Hal Saha
Futbol Turnuvas sona erdi. Yaklak bir aydr devam eden ve
oldukça çekimeli maçlara sahne olan turnuvada, tüm rakiplerine üstünlük salayarak ampiyonlua ulaan takm, Saadet
Güney lköretim Okulu oldu. Turnuvada ikincilii Eskil Yatl
Bölge lköretim Okulu, üçüncülüü ise Helvadere Atatürk lköretim Okulu takmlar elde ettiler. Turnuvann Centilmenlik
Kupas’n ise, Hasanda lköretim Okulu takm almaya hak
kazand.
Dereceye giren takmlarn ubemiz tarafndan çeitli hediyelerle ödüllendirildii turnuvay deerlendiren ube Bakanmz
Mahmut Aslan, sendika olarak eitimcilere sosyal, kültürel ve
sportif alanlarda destek olmaya çaltklarn, bu ve benzeri faaliyetlerle eitim çalanlar arasnda dostluk, kardelik, birlik
ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi amaçladklarn kaydetti. Aslan, centilmenlik havas içerisinde güzel bir turnuvann geride kaldn bildirdi.
Turnuvann kapan merasimine Belediye Bakan Yardmcs
Akif Klç, l Milli Eitim Müdürü brahim Ylmaz, Milli Eitim
Müdür yardmclar Eren Koça, Muhammet Cuma Ar, ube
müdürleri Mustafa Özdemir, Mustafa Koyuncu, Müfettiler
Kurulu Bakan Bekir Tekcan, Memur-Sen l Temsilcisi Seyfullah Baysal ile eitim camiasna mensup çok sayda futbolsever
katld.

AMASYA

ereflikoçhisar Temsilciliimiz
Hizmete Girdi
ereflikoçhisar Temsilciliimizin Atatürk Park içindeki yeni binas törenle hizmete açld.
Burada bir konuma yapan lçe Temsilcimiz Yusuf Düer, açla katlanlara teekkür etti. ube Bakanmz Mustafa Kr,
sendikacl i olsun diye yapmadklarn ifade ederek, unlar
söyledi: “Her zaman dorunun ve haklnn yannda, yanln
ve hakszn karsndayz. Hakszlkla mücadele, dünyann en
erdemli iidir. Hakszlk karsnda susmak, sorumsuz davranmak peygamber lisanyla dilsiz eytan olmak demektir. Biz;
insan hangi dil, din, rk ve cinsiyete sahip olursa olsun, eitimöretim hakkndan yararlansn, inanma ve inand gibi yaama hakkna sahip olsun, özgürce düünsün ve düündüünü
özgürce ifade edebilsin, milli gelirden, adalet ve eitlik ölçüsünde pay alsn istiyoruz.”
Kr, öncelikle ksa zamanda üye sayn 124’e çkardklar için
Temsilcimiz Yusuf Düer’e, yönetimine ve ona destek verenlere yapm olduklar gayretli çalmalarndan dolay teekkür
etti.
Açltan sonra üyelerimize sigorta poliçelerini takdim eden
Mustafa Kr, Türkiye’nin her yerinde sendikamza kaytl üyelerimizin Ferdi Kaza Sigortas’na tabi tutularak güvence altna
alndn kaydetti. Konumalarn ardndan Genel Tekilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, Genel Mevzuat ve Toplu Görüme
Sekreterimiz Ramazan Çakrc, ube Bakanmz Mustafa Kr
ve Diyanet-Sen Ankara 1 No’lu ube Bakan Bekir Korkmaz
tarafndan açl kurdelesi kesildi.

BURSA

Bir Ylda Yaplanlar Gözden Geçirildi
Birlik ve Beraberliklerini
Güçlendirdiler
ube Kadnlar Komisyonumuz, Anneler Günü münasebetiyle, bayan üyelerimizin katlmyla Öretmenevi’nde bir etkinlik
düzenledi.
Etkinlie milletvekili, Belediye Bakan ve l Milli Eitim
Müdürü’nün eleri de katld. ehit annelerine çeitli hediyelerin sunulduu programda, örenciler türküler ve iirler okuyarak, katlmclara keyifli dakikalar yaattlar.
Üyelerimiz arasnda birlik ve beraberliin güçlendirilmesi amacyla düzenlenen ve samimi bir sohbet havasnda geçen etkinlik program, verilen kahvalt ile sona erdi.

ubemiz, yeri temsilcileriyle ylsonu deerlendirme toplants yapt. Ördekli Kültür Merkezi’ndeki toplant, Osmangazi,
Yldrm ve Nilüfer ilçeleri yeri temsilcilerinin katlmyla gerçekleti.
ube Bakanmz Numan eker, 2008-2009 eitim-öretim
yl sonuna doru yaklaldn ifade ederek, “Kurumlarmzda
bugüne kadar yaptmz çalmalar gözden geçirmemiz ve
önümüzdeki yla imdiden hazrlanmamz gerekiyor” dedi.
Bu yl Türkiye genelinde üye art sralamasnda il olarak 5. olduklarn kaydeden eker, üye saysndaki artn yansra etkin
sendikal süreç içerisinde de bulunduklarnn altn çizdi. eker,
“Kukusuz bu sürecin mimarlar da yeri temsilcilerimizdir.
Tüm yeri temsilcilerimize, bu süreçteki katklarndan dolay
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ubelerimizden
teekkür ediyorum” eklinde konutu.
Toplant, Osmangazi lçe Temsilcimiz Adil Yazcolu, Yldrm
lçe Temsilcimiz Ahmet Bilgiç, Nilüfer lçe Temsilcimiz Ekrem
Konuksever’in konumalar ve yl içerisinde yaplan çalmalarn deerlendirilmesiyle sona erdi.

toplum örgütleri araclyla ortaya koyduunu dile getiren
Kavuncu, öyle konutu: “Bu anlamda sivil toplum örgütleri,
toplumlarn doal refleksleri atan nabzlardr. Dolaysyla siyasal iktidarlar, toplumlarn atar damarlar konumundaki sivil
toplum örgütlerini dikkate almak zorundadrlar. Bir ülkede sivil
toplum ne kadar güçlüyse, demokrasi de o denli güçlüdür.”

DENZL

ÇORUM

Devlet Bakan Kavaf’a Ziyaret

Darbeler Bizden Çok ey Eksiltti
Devlet eski bakanlarndan Gazeteci-Yazar Hasan Celal Güzel,
ubemiz tarafndan düzenlenen “Demokrasi-Özgürlük ve Sivil
Toplum” konulu konferansa katlarak, önemli açklamalarda
bulundu.
Afra Düün Salonu’nda gerçekletirilen ve açl konumasn
ube Bakanmz Erol Kavuncu’nun yapt konferansa katlm
youn oldu.
Açl konumasndan sonra ‘Darbeler ve Türkiye’ adl bir sinevizyon izlendi. Yaklak 8 dakika süren belgeselde, Adnan
Menderes’in idamndan bu yana Türkiye’de yaanan darbeler
ve darbe giriimleri söz konusu edildi.
Daha sonra kürsüye gelen Hasan Celal Güzel, Türkiye’de demokrasi ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldrlmasnn
çaresinin Anadolu insannda olduunu ifade etti.
Demokrasiye yaplan müdahalelere asla sessiz kalnmamas gerektiini vurgulayan Güzel, “Biz tanklarn önünde gidip
paalarn emrinde savamay ve ehit olmay da biliriz. Ancak
milletten alnan vergilerle temin edilmi bir tankn ya da silahn milletin barna saplanmasna da asla müsaade etmeyiz”
dedi.
Ergenekon iddias ile ilgili görülerini de aktaran Güzel, “Ergenekon zaten bu konuda söylenecek söz brakmad. Takke
dütü kel göründü” eklinde konutu.
ube Bakanmz Erol Kavuncu ise, demokrasinin gücünün sivil toplum kurulularnn gücüyle edeer olduunu belirterek,
darbelerin ve geceyars operasyonlarnn, demokrasi gücünün
zayflndan kaynaklandn kaydetti. Kavuncu, yeni Anayasa çalmalarnn kesintiye uramakszn devam ettirilmesini,
Ergenekon iddiasnn kökü kaznp içerde parça kalmayncaya
kadar irdelenmesi gerektiinin altn çizdi.
Çada demokrasilerde halkn, taleplerini, tepkilerini sivil
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ube Bakanmz Ahmet Sert, Kadn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf’ makamnda ziyaret etti.
“Kabinede temsil edilmemiz ilimiz açsndan anlamldr” diyen
Sert, Eitim-Bir-Sen’in, 2 bin 300’e ulaan üye saysyla ilin en
güçlü sivil toplum örgütü olduunu ifade ederek, unlar söyledi:
“Öretmen olmanz nedeniyle eitim çalanlarnn dertleriyle
yakndan ilgileneceinizi biliyoruz. Sendika olarak amacmz,
sorun yaratmak deil, sorunlara çözüm üretmektir. Ksacas,
sorunlu sendikaclk deil, sorumlu sendikaclk yapyoruz. Bu
önemli görevinizde baarlar diliyor, hayrl olsun dileklerimi
sunuyorum.”
Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf ise, ziyaretten duyduu memnuniyeti dile getirerek, “Tekilattan gelen birisi olarak sivil toplum örgütlerini önemsiyor ve her zaman görü alveriinde
bulunmann gerekliliine inanyorum. Bakan olarak ülkemizin
her köesindeki insanmza hizmet götürme sevdasyla çalmalar yapacam. Ülkemize ve milletimize hizmet etmekten
mutluluk duyuyorum” eklinde konutu.
ube Bakanmz Ahmet Sert, Bakan Kavaf’a, Öretmen Hatralar yarmalarnn kitaplarndan oluan bir set hediye etti.

DYARBAKIR

slamolu, “Vahyin na Ettii Hz.
Peygamber”i Anlatt
ubemiz, Ziya Gökalp Kapal Spor Salonu’nda “Vahyin na
Ettii Hz. Peygamber” konulu bir konferans düzenledi. Mustafa slamolu’nun verdii konferansa katlm youn olunca,
birçok kii program ayakta izlemek zorunda kald.
Konumasnda, öncelikle yanl peygamber anlayndan yaknan slamolu, “Peygamber bir tanedir. Biz onu kaç tane ettik.
Peygamber yüceltile yüceltile hayattan uzaklatrld. Kendisine
kanat takld, göklerde uçuruluyor. Peygamberi göklerde deil, yerlerde aramak lazm” dedi.
Peygamberi yanl anlama konusunda Yahudi ve Hristiyanlarn dütükleri hatalara düülmemesi konusunda salondakileri
uyaran slamolu, sözlerini öyle sürdürdü: “Dikkat edin, peygamberi zehirlemeyin. Hristiyanlarn durumuna dümeyin.
Onlar peygamberlerini baka bir makama, lahlk makamna

ubelerimizden
yükselttiler. Peygamberlerinin yerine ise insanlar yerletirdiler.
Peygamberlerin dahi rahatsz olaca ar sevgi beslediler. Bu,
sahibini zehirleyen bir zehirdir.”
Çamzda slam’ yaamann zorluklarn, Hz. Nuh’un karada
gemi ina ediine benzeten slamolu, “Hz. Nuh, bin yldan
elli yl eksik mücadele etti. ‘Ben bittim’ dedii anlar oldu. Rabbinin emri ile karada gemi ina etti. Alaya alnd. Kendi hanm
ve olu dahi gemiye binmedi. Bu çada Müslüman olmak ve
direnmek, karada gemi yapmaktr” eklinde konutu.
“Hz. Peygamberimize Vahiy inince dalara komad, insana
kotu” diyen slamolu, “Çünkü Vahiy insan için inmitir. Vahiy, insanlarla önemli hale geliyor” deerlendirmesinde bulundu.
Konferans, Yardm Eli Dernei Bakan Sadk Danman, l
Müftüsü Ali Melek ile ube Bakanmz Yasin Yldz’n da aralarnda bulunduu binlerce kii dinledi.

GÜMÜHANE

Dünyann En Kutsal Duygusudur,
Annelik
ube Kadnlar Komisyonumuz, yemekli bir toplant düzenleyerek üyelerimizin Anneler Günü’nü kutlad. Lale Lokantas’nda
verilen yemek öncesi üyelerimizi kapda karanfillerle karlayan
Kadnlar Komisyonu Bakanmz Aynur Bilgin, anneliin dünyann en kutsal duygusu olduunu vurgulad. Bilgin, günümüz toplumunda kadnn çok daha etkin olarak yer aldn,
hemen her alanda söz sahibi olduunu ve gelecei ina ettiini kaydetti.
Burada bir selamlama konumas yapan ube Bakanmz Veli
Aaç ise, kadnlarn artk siyasette, eitimde, hizmet sektöründe ve sendikaclkta önemli yerlerde olduunu gördüklerini
dile getirerek, unlar söyledi:
“Demokratik toplumlarda sendikacln önemi aikârdr. lerleyen Avrupa Birlii sürecinde sendika ve sivil toplum örgütlerine olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Hak aramann
ilk art olan sendikacln yaamas elzem derece ihtiyaçtr.
Grevli ve toplu sözlemeli hakkmza ulamada en büyük etken sendikalamak ve söz sahibi olmaktr. Bu yüzden öncelikle
kadn üyelerimize çok görevler düüyor.”

STANBUL 4

Sicil Affndan Dönenler okta
Sicil affndan dönen öretmenlere, memuriyette geçmeyen
sürelerin borçlanlmas için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)
çkard rakamlar dudak uçuklatt.
1999-2005 yllar arasnda çeitli disiplin cezalaryla memuriyeti sona erenler, 22 Haziran 2006 tarih 5525 Sayl Kanun ile
haklarndaki disiplin cezalar bütün sonuçlar ile ortadan kaldrlnca, görevlerine geri döndüler. Bu arada, memuriyetten
saylmayan sürelerini borçlanmak için SGK’ya müracaat eden
öretmenler, aldklar cevap karsnda oke oldular.
Disiplin affndan faydalanan öretmenler, görevden alndklar süre ile göreve iade edildikleri süre arasndaki günlerini
borçlanmak istediklerinde, karlarna, 5-6 yllk bir süre için
24.000-30.000 TL arasnda bir mebla çkarlyor ve iki yl içerisinde ödemeleri isteniyor. Bu durum, aylk 1000 TL üzerinde
ödeme yapmas gereken ve tek maala ev geçindirmeye çalan öretmenleri kara kara düündürüyor.
Konuyla ilgili bir açklama yapan ube Bakanmz Ali Yalçn,
“Öretmenler, sicil affndan döndüklerine sevinmeli mi, üzülmeli mi, karar veremiyorlar” dedi.
“Memuriyette geçmeyen süreler içinde, sosyal güvenceden
yararlanmam insanlara sanki salk giderleri karlanm gibi
muamele mi yaplmaktadr” diye soran Yalçn, görevden alnarak maduriyet yaatlanlarn yeni bir maduriyetle kar
karya kaldn söyledi.
Madur olan öretmenler adna milletvekillerine çarda bulunan Yalçn, “Vekillerimizin empati yapmasn ve eksik günlerini borçlanmak isteyen öretmenlerin aylk 1000 liradan fazla
taksiti ödemelerinin mümkün olup olmadn anlamalarn
istiyoruz” eklinde konutu. Yalçn, milletvekillerinden, soruna
çözüm üretmelerini beklediklerini kaydetti.

KAHRAMANMARA

tiraz Atanan Kiiye mi, Atayan
Yasaya m?
ube Bakanmz Hac Datl’nn Öretmenevi Müdürlüü’ne
asaleten atanmasyla ilgili oluturulan spekülasyonlar üzerine
bir basn açklamas yapan ube Basn Yayn Sekreterimiz Doç.
Dr. Ali Kaygsz, “Bu itiraz makama atanan kiiye mi, yoksa
bu yasa maddesine mi? Bu durum yasa koyucu iradeyi tahkir
etmek deil midir?” diye sordu.
Yasay TBMM’nin çkardna dikkat çeken Kaygsz, unlar söyledi: “Baz sendikaclar, daha düne kadar kurumlarn
vekâletle yöneltildiinden ikâyet ederken, imdi de asaleten
yaplan atamalar ikâyet eder duruma gelmilerdir. Bilindi-
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i gibi Kahramanmara Öretmenevi Müdürlüü’ne, yasaya
(76. madde) uygun bir atama yaplmtr. Yasaya dayanlarak
yaplan bu atamaya yine söz konusu sendikaclar itiraz etmektedir. Böylesine bir atamaya niçin itiraz edilir anlamak mümkün deildir? Bu yasa mevcut hükümetten önce çkarlan bir
yasadr. tiraz edenler, bugüne kadar bu yasay neden görmemilerdir.”
Malum sendikann her yl 15 Mays, sendika saylarnn belirlendii mutabakat dönemi öncesi bu tür asl astar olmayan
konularda kamuoyunu yanltmak adna beyanatta bulunduunu ifade eden Kaygsz, “Ancak bu sendikann unuttuu ya
da hatrlamak istemedii bir gerçek var ki, eitim sendikalarnn dier sivil toplum örgütlerinin hiçbirinde olmas mümkün
olmayan çok belirleyici bir nitelik fark vardr. Sendikamz içerisinde binlerce profesör, doçent, çeitli kademelerde akademisyen, 150.000’e yakn en az bir üniversite bitirmi eitimci
vardr. Bu insanlara, ‘Siz devlet gibi düüneceksiniz’, ‘Devlet
böyle düünüyor, siz baka eyler söylüyorsunuz’ diye eletiri getiriyor olmak, sendika olmann, hele de eitim sendikas
olmann niteliini ortadan kaldrr. Ancak yllardr derin devlet
gibi düünen bu sendika, dier sendikalarn birikimini yanstan her düünceye, kendi s mantalitelerine uymad için,
bir tür sava açmakta ve de bu bizi, ‘Bu insanlar eitimcileri
bu çapta m görüyorlar’ diye üzmekte ve ülkemizin gelecei
açsndan kayglandrmaktadr” eklinde konutu.

KARAMAN

Bayayla’da Anneler çin Cokulu
Program
Bayayla Temsilciliimiz tarafndan düzenlenen Anneler Günü
etkinlii, youn bir katlm ve cokuyla kutland.
lçe Temsilcimiz Muhammet Ylmaz, etkinliin, lçe Kaymakam Mehmet Demir, Belediye Bakan erafettin Bulgurcu, lçe
Milli Eitim Müdürü Halil brahim Atl, kamu çalanlar, öretmenler ve halkn youn katlmyla gerçekletiini söyledi.
iir dinletisi, hikayeler, skeçler ve video gösterileriyle renklenen
programdan sonra annelere canl gül takdim edildi.
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KAYSER

Özürlülere Acyarak Sorunlarn
Çözemeyiz
ube Bakanmz Aydn Kalkan, ube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve stihdam
Dernei’ni (ZERD) ziyaret etti.
Kalkan ve beraberindeki heyet, ZERD Bakan Hasan Aykulteli’yi
makamnda ziyaret ederek, engellilerin yaad skntlar yerinde görme frsat buldu. Kalkan, özürlülere birer çift futbol
ayakkabs ve milli takm formalar hediye etti.
Daha sonra bir açklama yapan ube Bakanmz Aydn Kalkan, engellilere acyarak ya da onlara bakp duygulanarak
sorunlarnn çözülemeyeceinin bilinmesi gerektiini söyledi.
Kalkan, “Biliyoruz ki, onlarn da yapabilecei, baarabilecei
iler vardr. Onlar da normal insanlar gibi eitilebilirler, i güç
sahibi olabilirler, kendi kazandklar paralarla hayatlarn devam ettirebilirler, mutlu olabilirler. Yeter ki onlara da frsatlar
tannsn, sahip çklsn” dedi.
Evde özürlü çocuuna bakan anneye belli bir maa balanmas uygulanmasnn güzel olduunu kaydeden Kalkan, “Özürlü
çocua da maa balanmas ve özürlü çocuklarn eitimlerinin ücretlerinin devlet tarafndan karlanyor olmas, son yllarda devletimizin alm olduu çok güzel ve anlaml tedbirlerdir. Bu tür tedbirleri övmekle birlikte, yeterli olmadn da
buradan belirtmek istiyoruz. Avrupa Birlii ülkelerinde, evinde
çocuuna bakan bir annenin bu vazifeden dolay sigortalandn, ilerde de bu görevinden dolay emekli olduunu biliyoruz, görüyoruz. Avrupa Birlii ülkelerinde var olan bu hakkn
ülkemizde de uygulanmas gerektiini söylüyor ve bunun da
takipçisi olduumuzu buradan belirtmek istiyoruz” eklinde
konutu.

ubelerimizden
KIRIKKALE

Ödül töreninde ampiyon olan Kullar takmna madalyalarn
ve Milli Takm formalarn Kaymakam Selami Aydn verdi. 2.
olan Bahçecik EML ve ATL takmna madalyalarn ube Bakanmz Ömer Akmanen, 3. olan Mesleki Eitim Merkezi takmna madalyalarn lçe Milli Eitim Müdürü Engin Pnarba,
En Centilmen Takm seçilen Yuvack Serdar lköretim Okulu
takmna lçe Milli Eitim ube Müdürü Cemalettin Özyurt,
Gol Kral olan Fatih Erik’e (Bahçecik EML ve ATL) madalyasn
lçe Temsilcimiz Mustafa Fidan takdim etti.

KÜTAHYA

Hedefe Salam Admlarla
Yaklayoruz
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu ve Genel Sekreterimiz
Halil Etyemez’in katlmyla gerçekletirilen toplantda, ilde ve
Türkiye’de Eitim-Bir-Sen ve Memur-Sen hizmet kollarnda
yetki konusu masaya yatrld.
Görü alverii eklinde geçen toplantda Genel Bakanmz
Ahmet Gündodu ve Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, sendikamzn yetki konusundaki hedefine baaryla yaklatn,
Austos ayndaki toplu görümelerde bunun meyvelerini alacaklarn ifade ettiler.
ube Bakanmz Murat Bilgin ise, ilde yaptklar faaliyetler ve
son durum hakknda bilgi verdi.

KOCAEL

Sosyal Sendikaclk Dersi Verdiler
ubemiz, yapt faaliyetlerle sendikacln sadece çalanlarn
özlük haklarnn savunulmasndan ibaret olmadn, ortaya
koyduu etkinliklerle dier sendikalardan sosyal sendikaclkta
da ne kadar önde olduunu gösterdi.
zmit Halk Eitim Müdürlüü ile ubemiz, eitim çalanlarna yönelik sertifikal satranç kursu düzenledi. Kursun açln
ube Bakanmz Ömer Akmanen, Halk Eitim Müdür Bayardmcs Mehmet Özcan ve ube Yönetim Kurulu üyelerimiz yapt. Haziran aynn sonuna kadar devam edecek kursa
sendikal-sendikasz 68 kii kayt yaptrd. Bar Gökdemir yönetiminde kursu baaryla bitiren öretmenler, alacaklar sertifika ile okullarnda ders d faaliyet yaparak ek ders ücreti
alabilecekler.
Baiskele Temsilciliimiz tarafndan tüm eitim çalanlarna
yönelik Futbol Turnuvas düzenlendi. Turnuvaya Baiskele’de
bulunan eitim kurumlarndan toplam 12 takm katld. 25
gün süren müsabakalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ek Ders Ücretleri Ödenmelidir
ube Bakanmz Kamil Uçan, lise ve dengi okullardaki son
snf örencilerinin okula devam etmemesinden dolay öretmenlerin ek ders hususunda madur edilmemesi gerektiini
söyledi.
Millî Eitim Bakanl, Orta Öretim Kurumlar Snf Geçme
ve Snav Yönetmelii’nin 40. maddesinin örencilerin okula
devam/devamszlk durumlarn düzenlediine dikkat çeken
Uçan, öyle konutu: “Buna göre, ‘Ders yl içinde toplam 20
gün okula özürsüz olarak devam etmeyen örenciler, notlar
ne olursa olsun baarsz saylr. Özürlü ve özürsüz devamszlklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplam 45 günü
aamaz’ denilmektedir. Her yl Mays ay ortas geldiinde
özellikle lise ve dengi okullardaki son snf örencileri devamszlk yaparak, rapor ya da sevk alarak fiili olarak tatile balamakta ve okullarn son snflarnda ders ilenememektedir.
Bu yl Bakanlk örenci ve velileri sevk ve rapor gibi ilemlerle
uratrmamak adna isteyen velilerin örencileri için okuldan
25 güne kadar izin alabileceini belirtmitir. Bu nedenle okullarda son snf örencisi kalmamtr. Bu durum, son snflarda
derse giren öretmenlerin ek ders ücretlerini alp alamayacaklar tartmasna yol açmaktadr.”
Ortaöretim okullarnda örenim gören son snf örencilerinin okula gelmemelerine ramen, öretmenlerin yine ders
ilemek üzere okullarna geldiini, dersin ileniine ilikin plan
ve programlarn yaptn kaydeden Uçan, “Dolaysyla öretmenlerin fiilen yaptklar bu görevleri karl ek ders ücretlerinden de faydalanmalar gerektii açkça ortadadr. Öretmenlere ek ders ücretinin ödenmesinin örencilerin okula
devam etmeleri artna balanmas hukuka aykrlk oluturmaktadr” dedi.
Uçan, öretmenlerin istei dnda vukuu bulan bu ve benzeri konulardaki maduriyetlerinin giderilmesi için Milli Eitim
Bakanl’nn gerekli düzenlemeleri yaparak, öretmenlerin
ek ders ücretlerini alabilmesi için öncelikle maa karlnn
doldurulmu olma kouluna balanmamas gerektiini vurgulad.
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ubelerimizden
MALATYA

ubemizin organize ettii ve 20 takmn yart turnuvann
ampiyonu, Milli Piyango Lisesi oldu. Finalde MKB Anadolu
Öretmen Lisesi takm ile oynayan Milli Piyango Lisesi takm, büyük bir çekimeye sahne olan maçn sonunda 3-1’lik bir
skorla amacna ulat.
Turnuvann üçüncüsü ise Merkez Yalm lköretim Okulu oldu.
Profesyonel voleybol liglerini aratmayan turnuva maçlarnn
sonunda dereceye giren takmlara çeitli ödüller verildi.

SAMSUN

En Ar Bedeli Onlar Ödemektedir
ube Kadnlar Komisyonumuz tarafndan Anneler Günü dolaysyla bir kutlama program düzenlendi. Öretmenevi’nde
düzenlenen programa, ube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile
kadn üyelerimiz katld.
Programn açl konumasn yapan ube Kadnlar Komisyonu Bakanmz Gülten Demirkol, annelerin ayn zamanda
toplumun gönüllü birer eitim neferi olduunu ifade ederek,
“Bilinçli annelerin elinde yetien kuaklar gelecek nesillerin de
garantisi olurlar. Bu yüzden toplum psikolojisi, her baarnn
arkasnda bir kadn olduuna inanr. Ancak bu öngörüden
yoksun ideolojik yaklamlarla gelecein anne adaylarnn elinden eitim hakk alnmakta, gelecein toplumunu oluturacak
annelerin bilinçlenmeleri, okumalar engellenmektedir” dedi.
Demirkol, “Cehaletin, ideolojik körlüün, ötekiletirmenin,
çatmann, savalarn en ar bedelini maalesef anneler ödemektedir” eklinde konutu.
Bu özel günlerin ticari bir güne dönütürülmesine de kar çkan Demirkol, unlar söyledi: “nsan için en deerli olan, vefa
ve hatrlanma duygusudur. Bu duygunun maddi bir karl
yoktur. Sevginin her türlüsünü ticari bir ürüne dönütüren popüler kültür, en saf duygu olan anne sevgisini dahi pazarlama
malzemesi olarak kullanmaktan çekinmemektedir.”
ube Bakanmz ahin Kayaduman ise, her türlü fedakârla
katlanan annelerin deerinin bilinmesi gerektiini vurgulad.
Eitim çalanlarnn yüzde 50’ye yaknnn bayanlardan olutuunu, hem eitimci hem de anne olmann ar yükünü tayan bayanlarn taleplerine kar Eitim-Bir-Sen’in her zaman
hassas davrandn belirtti.

MARDN

Voleybol Turnuvas Sona Erdi
Mays ay boyunca büyük bir ilgi ile takip edilen “Eitimciler
Aras II. Bahar Voleybol Turnuvas” sona erdi.
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Biran Önce Duyuruya Çklarak Atamalar Yaplmaldr
ube Bakanmz Necmi Macit, Milli Eitim Bakanl’nn 26
Mart 2005’te Eitim Kurumlar Müdür Yardmcl Seçme
Snav’n yaptn fakat 11 soruda hata bulunarak 7 Mays
2008 tarihinde Ankara 9, 4 ve 6. dare mahkemelerince 11
sorunun iptal edildiini ve arkasndan yeni bir deerlendirmede bulunulduunu hatrlatarak, “Türkiye genelinde bu snav
kazananlara birden çok bavuru hakk verilip atamalar yaplrken, Samsun l Milli Eitim Müdürlüü bir kere duyuruya
çkmasna ramen bugüne kadar bu ilk kazananlardan hiç bir
atama yapmamtr” dedi.
Yeniden deerlendirilip baarl olanlara verilen müracaat
hakknn, sürenin devam ettiini kabul etmekle birlikte ilk
deerlendirmede baarl olanlar aleyhine bir eitsizlik oluturduunu ifade eden Macit, unlar söyledi: “Bu uygulama
sonucunda Samsun’da baz öretmenler bavurularnn alnmamas ilemini idari yargya tamlardr. Samsun, Sivas, Ankara ve birçok bölge idare mahkemesi ‘yürütmeyi durdurma
karar’ vermitir. Kamuoyundaki ve basndaki haberler, yarg
kararlar, yaymlanan yönetmelik, genelge ve genel açklamalar dorultusunda atamalar da yaplmtr.”
2009/36 dikkate alnarak Karaman, Van, Diyarbakr, Antalya, Mardin gibi birçok il Milli Eitim müdürlüünün müdür
yardmcl duyurularna çktn, stanbul, Konya, Erzurum,
Hatay, Nide gibi birçok l Milli Eitim müdürlüünün de
hem duyuruya çktn hem de müdür yardmcl atamalarn yaptn vurgulayan Macit, “Ancak yine Samsun l Milli
Eitim Müdürlüü, genelgenin yaymland tarihten bugüne
kadar beklediimiz halde hâlen böyle bir duyuru yapmamtr.
Hak edenlerden daha düük puan alanlarn müdür yardmcs
olarak atanmas, idareciliklerin görevlendirmelerle yürütülmesi
eitimde kalite kaybna neden olduu gibi Anayasa’nn eitlik
ilkesine de aykrdr. Eitim-öretimin gelecei açsndan da
ileride telafisi güç maduriyetlerin domasna neden olmaktadr. Duyuruya çklmama da mazeret olarak, devam eden
mahkeme süreci gösterilmektedir. Ancak bu sürecin ne zaman bitecei belli deildir. Aylarca hatta bir yldan fazla süre
devam edebilir. Bu da 2010 Mart sonunda bitecek olan süreyi aabilir. Dolaysyla zaman kaybetmeden ve maduriyetleri
daha fazla artrmadan duyuruya çklarak beklenen atamalarn
gerçekletirilmesi gerekmektedir.

ubelerimizden
SRT

Bin Kii Piknikte Bulutu
ubemiz, eitim çalanlarna yönelik geleneksel pikniini Baur mesire alannda yapt. Piknie Vali Necati entürk, Milletvekili Afif Demirkran, Siirt Üniversitesi Rektörü Recep Ziyadanoullar, Milli Eitim Müdürü Mehmet Ali Atalay, sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri ile yaklak bin kii katld.
ube Bakanmz Ömer Aslan, geleneksel hale getirilen organizasyonun eitim çalanlarnca her geçen yl daha çok teveccüh gördüünü, bu teveccühten dolay mutluluk duyduunu
söyledi. Aslan, “Bu tür organizasyonlar, eitim çalanlarnn
kaynamalarn salamak bakmndan önemli görmekteyiz”
dedi.
Piknie katlmak için ehre gelen Milletvekili Afif Demirkran,
sivil toplum örgütlerinin, demokrasinin gelimesini salayan
en önemli unsurlardan biri olduunu ifade etti. Demirkran,
bu örgütlenmenin eitimciler arasnda yaygnlk kazanmasnn
daha umut verici olduunu kaydetti.
Beklediinden daha güzel bir tabloyla karlatn belirten
Vali Necati entürk ise, bu güzel topluluun biraraya gelmesinde emei geçenlere teekkür etti. Vali entürk’e, üyemiz
Sedat Akay tarafndan hazrlanan hüsn-ü hatla yazlm tablo
sunuldu.
Çeitli aktivitelerin yaand piknik, ube Bakanmz Ömer
Aslan’n teekkür konumasyla sona erdi.

SVAS

‘Çifte Yetki’nin Mutluluunu
Yaadlar
ube yönetimimiz, hem Milli Eitim Müdürlüü hem de Cumhuriyet Üniversitesi’nde en büyük sendika olarak “Yetkili” olmann sevincini kamuoyuyla paylamak üzere bir basn toplants düzenledi.

Burada konuan ube Bakanmz lhan Karakoç, geçen yl
aldklar yetkiyi bu yl her iki hizmet kolunda da pekitirmenin mutluluunu yaadklarn söyledi. Karakoç, “Hem Milli
Eitim’de hem de üniversitede yetkiliyiz. Bu baarnn elde
edilmesinde emei geçen herkese teekkür ediyorum” dedi.
Sendikacla, üyelerinin sosyal ve özlük haklarn korumann
yannda, eitim-öretim alannda kalite çtasn yükseltmek ve
ülkemizin özgürlükçü bir yapya kavumas için örgütlü mücadele olarak baktklarn vurgulayan Karakoç, “Bütün bunlarn
gerei olarak da üyelerimizin özlük haklarn koruma anlamnda gerek idare ile gerekse Bakanlk boyutunda yaplmas gerekenleri yerine getirdik. darenin ya da Bakanln sorunlara
somut çözümler üretmemesi durumunda ise hukuksal mücadele yolunu seçtik ve birçok dava açtk” eklinde konutu.
lhan Karakoç, ube olarak yaptklar çalmalara da deinerek, unlar anlatt: “Üyelerimizin objektif kriterlere göre yaplmam sicil raporlar ve sicil notlar nedeniyle birçok dava açtk
ve kazandk. Devam eden birçok davamz da vardr. ‘Gidemediin yer senin deildir’ felsefesinden yola çkarak, Asarck’tan
Karabalçk’a, Banaz’dan Yakupolan’a, Güney Köyü’nden
Gazi Köy’e kadar bütün merkez köyleri ziyaret ettik; öretmenlerimizle görütük, eitim sorunlarn dinledik. Bu gezilerin sonuçlarn bir rapor halinde ilgili yerlere sunacaz.
Yönetici atama yönetmelii kapsamnda idarenin yanl uygulamalar, yine açtmz davalar sonucunda hukuktan döndü.
Artk 2005 yl müdür yardmcl snavn kazanp da snav
puanlar yeniden deerlendirilenlerin atamas yaplacaktr.
Üyelerimize Öretmenler Günü’nde 2500 kitap hediye ederek, sendikaclk tarihinde bir ilki gerçekletirdik. ehrimizdeki
dier sendikalarca da örnek alnan bir proje ile üyelerimiz için
konut projesi balattk. Bu kapsamda han TOK mevkiindeki
konutlarmz önümüzdeki yl teslim edilecektir.”
Üniversite Temsilcimiz H. brahim Delice ise, özgürlükçü bir
üniversite hayali kurduklarn ama özgürlüün snrnn milli ve
manevi deerlerle snrlandrlm olmas gerektiini dile getirerek, “Desteklerinden dolay tüm üyelere ve gayretli çalmalarndan dolay hem üniversite hem de merkez tekilatndaki
arkadalara teekkür ediyorum” diye konutu.

ANLIURFA

Yetki Tamam, Mücadeleye Devam
lde sendikalar arasndaki yetkili olma yar, 25 Mays’ta imzalanan mutabakat metniyle belirlendi. Buna göre, ubemiz
Milli Eitim’deki 2 bin 392, üniversitedeki 52 üyesiyle yetkili
sendika olmaya hak kazand. Konuyla ilgili bir açklama yapan
ube Bakanmz brahim Cokun, yetkinin alnmasnda emei
geçen herkese teekkür ederek, unlar söyledi:
“Bu çalmalar sürdürürken, 55 gün boyunca okul okul, köy
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ubelerimizden
köy dolatk. Sözlemeli, kadrolu, ek ders karl, usta öretici demeden tüm personelin skntlarn, ikâyetlerini, eletirilerini, tavsiyelerini dinledik. Beraber çözüm yollar aradk.
Yaptklarmz, yapamadklarmz ve yapacaklarmz anlattk.
Sonuç olarak, 8 yldr devam ettirdiimiz yetkililik yarn ilk
srada tamamladk. Gururluyuz. Çünkü Eitim-Bir-Sen ailesi olarak, birlikte çalmann getirdii gücü iliklerimize kadar
hissettik. Bu süreçte kapsn çaldmz hiç kimse bizden desteini esirgemedi. Hatta birçok üye daha biz kaplarna gitmeden, kapmz çalp ‘Biz ne yapabiliriz’ diyerek duyarllklarn
gösterdiler.”
Bundan sonra ilerinin daha zor olacann bilincinde olduklarn kaydeden Cokun, “Daha fazla çalmak zorunda olacamz da biliyoruz. Ancak 2392 Milli Eitim, 52 üniversite
üyesiyle güçlenen sendikamzn sesi artk daha gür çkacak.
Eitim-Bir-Sen tekilat içerinde ‘Nisan ay yeni üye says’yla
Türkiye birincisi olan bu irade, anlurfa’da yetkiyi alarak kvancn arttrmtr” dedi.
Sendikacln Türkiye’de istenilen düzeyde olmadn ifade
eden Cokun, “Yeni süreçte en büyük idealimiz, örgütlenmenin çalanlara salayaca faydann, yine çalanlarn kararl
durularyla salanabilecei fikrini yaygnlatrmaktr. Bu duruun salanabilmesi için çalanlarn sendikal faaliyetlerle ilgili
zihinlerindeki blokaj ortadan kaldrmak hepimizin görevidir”
eklinde konutu.

ma Yarmas il finalinde örencilerimize, ‘Sizleri tarihle buluturacaz, bamszlmzn sembolü olan stiklal Marmzn
hangi artlarda ve hangi olaylardan sonra yazldna tanklk
ettireceiz’ diye söz vermitik. imdi bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluunu yayoruz.”
Baarl yarmac örencilerle keyifli bir yolculuun ardndan
önce Bursa’da bir gün boyunca Osmanl mparatorluu’nun
kurucusu Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ettiklerini kaydeden Erarslan, “Ardndan da Bursa’nn dier tarihi
eserlerini doal zenginliklerini gezdik. Geceyi Çanakkale’de
geçirdikten sonra ikinci gün, feribotla Gelibolu Yarmadas’na
geçtik. Kafilemiz, Kilitbahir Köyü ve Kalesi, Kocatepe ehitlii,
Conk Bayr Tepesi, Arburnu, Erturul Tabyas, Erturul Koyu,
Seddülbahir, ehitler Abidesi, Soanldere ehitlii, Mecidiye
Tabyas, Seyit Onba ve Yahya Çavu gibi her biri Türk tarihine
zaferler kazandrm ehitlikleri ziyaret edip, rehberimizden de
doyurucu bilgiler alarak gezdik. Buralar gerçekten herkesin ziyaret etmesi, sonra da uzun uzun düünmesi gereken yerler”
eklinde konutu.
Örenciler ise, Çanakkale Zaferi’ni bugüne kadar yalnzca Tarih derslerinde okuduklarn belirterek, “Böylesine muhteem
bir vatan bizlere kanlaryla, canlaryla emanet eden atalarmzn yatt ehitlikleri ziyaret etmekten son derece mutlu ve
gururluyuz. Bize bu imkân salayan ube Yönetimi’ne sonsuz
teekkürlerimizi sunarz” diyerek duygularn dile getirdiler.

TOKAT

ZONGULDAK

Demokratik Hayata Katknz Takdire
ayandr
stiklal Mar’n Güzel Okuyanlar
Tarihle Buluturuldu
ubemiz, düzenledii “stiklal Mar’n En Güzel Okuma
Yarmas”nda il ve ilçe birincisi olan örencileri iki günlük
Bursa ve Çanakkale gezisine götürdü. lçe temsilcilerimizin de
katld gezide, baarl örenciler Bursa ve Çanakkale’yi görme ve inceleme frsat buldu.
ube Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Mustafa Erarslan,
Eitim-Bir-Sen’in her zaman kültürel ve sosyal faaliyetlere
önem veren bir sivil toplum kuruluu olduunu ifade ederek,
“Üyelerinin ve tüm eitim çalanlarnn ortak hak ve menfaatlerini takip etmenin, yeri ve zaman geldiinde hukuki gerekliliklerini de yerine getirmenin yannda sendikacla; sosyal,
kültürel konularla da ilgilenmeyi öne çkaran, farkl bir boyut
kazandrdklarn” söyledi.
Erarslan, sözlerini öyle sürdürdü: “Bu çerçevede 14 Mart
2009 tarihinde düzenlediimiz stiklal Mar’n En Güzel Oku-
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ube Bakanmz Kamuran Akar, Karadeniz Ereli Temsilcimiz Nurettin Yeilçiçek ile birlikte Milletvekili Fazl Erdoan’
Ankara’daki ofisinde ziyaret etti.
Ziyarette konuan Fazl Erdoan, kendisi için Memur-Sen ve
Eitim-Bir-Sen’in farkl bir yeri olduunu ifade ederek, “Özellikle Ortak Akl Hareketi ve demokratik hayata olan katks
münasebetiyle Memur-Sen ve Eitim-Bir-Sen’i takip ve takdir
ediyorum” dedi.
Kamuran Akar ise, öretmen açna dikkat çekerek, ilin tekrar zorunlu hizmet kapsamna alnmas konusunda desteklerini beklediklerini söyledi. Hizmet sendikaclnn öncüsü olan
Memur-Sen ve Eitim-Bir-Sen’in Türkiye’nin birçok yerinde
TOK ile ibirlii içinde konutlar yaptn, bu balamda Zonguldak ve Ereli’de de Memur-Sen üyelerine TOK ibirlii ile
konut yapmak istediklerini belirten Akar, Erdoan’dan bu konuda destek istedi.
Erdoan, bu gibi hizmetlerin sendikalar açsndan bakldnda
çok allm eyler olmadn, Memur-Sen’in bu gibi hizmetleri gündeme getirmesinin takdire ayan olduunu vurgulad.
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