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“Kim demiş her şeyin bitişi ölüm
Destanlar yayılır mezarımızdan”
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Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının umut, endişe,
sevinç, hüzün gibi çeşitli duyguları bir arada yaşayarak ama daima gereğine
inanarak ve bir gün Türkiye’nin en etkili, en saygın, en diri, en çok teveccühe
mazhar olan örgütü haline geleceğini düşleyerek çıktıkları yolda, bir an olsun
eksiltmeden sürdürdükleri say ü gayretleri; il ve ilçelerde onbinlerin inanmışlığı ve
adanmışlığıyla yoğrulan emekleriyle bugün özlenen noktaya, yaradana binlerce
şükür ki, ulaşmış ve Eğitim-Bir-Sen bir gurur abidesi olarak sivil duruşun, değerlerin
savunuculuğunun ve nitelikli işlerin markası; akademik birikimin toplandığı ve
yayıldığı adres haline gelmiştir.
Türkiye’nin her bir köşesinde eğitimin ve eğitimcinin sorunlardan arındırılarak
eğitim çalışanlarının kendisini eğitim hizmetine odaklamasını sağlamak için arı
gibi çalışan, sosyal kültürel etkinliklerle mahallini ışıtan, ilinin-ilçesinin sivil toplum
lideri hüviyetini edinmiş binlerce teşkilat mensubumuzun samimi gayretleri,
Genel Merkezimizin sempozyumlar, kongreler, şûralar, akademik yayınlarla
ortaya koyduğu eğitim vizyonu, eğitim politikaları üzerindeki belirleyiciliği,
demokrasiden ve sivillikten yana tutum alışı eğitim çalışanları tarafından
takdirle karşılanıyor, bu takdir ve teveccüh eğitim çalışanlarının sendikamıza üye
olmalarına vesile oluyor, sendikamız gün gün emekle, gayretle, gönüllere hitap
ederek daha da büyüyor.
Eğitim-Bir-Sen bugün, merhum M. Akif İnan’ın, “Kim demiş her şeyin bitişi
ölüm / Destanlar yayılır mezarımızdan” mısralarının tazammun ettiği manayı
kucaklayan faaliyetleriyle sadaka-yı cariye nev’inden bir eser bırakmış olmak
bakımından kurucusuna ve ahirete intikal eden emektarlarına rahmet dilenmesine
de ayrıca vesile oluyor.
Eğitim-Bir-Sen, aynı zamanda demokratik, aydınlık, şeffaf Türkiye’nin
oluşması için en fazla çabayı ortaya koyan sivil güç. Bu çerçevede toplumsal
talebin odaklanması ve demokratikleşme yolunda engellerin ortadan kaldırılarak
yürüyüşün hızlandırılması noktasındaki çabalar da halkımız ve eğitim çalışanları
tarafından görülüyor, takdire dönüşüyor.
Türkiye’nin demokratikleşmesi doğrultusunda tavır ortaya koyan, çalışma
yapan bir örgütün kendi iç işleyişinde demokratik teamülleri işletmemesi
elbette beklenemez. Bu manada, işyeri temsilcilerimizin, ilçe, üniversite ve YurtKur temsilcilerimizin, Şube delegasyonu ve yönetimlerimizin belirlenmesinde
demokratik seçimler yapılması doğrultusunda teşkilatımızı kanalize ederek
seçimlerin yapılmasını sağladık. 2010 Kasım ayının son haftasında gerçekleşecek
olan Şube genel kurulları ve Şubat 2011’de yapılacak olan Genel Merkez Genel
Kurulu’yla ‘Demokrasi Şöleni’miz tamamlanmış olacak.
Bültenimizin bu sayısında, Kasım 2007-Kasım 2010 tarihleri arasında bir
genel kurul döneminde şubelerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların kısa bir
değerlendirmesini yapan metinler bulacaksınız. 2007 Kasımı’nda Şube genel
kurulları öncesinde ilki yayımlanan “Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni Şube Genel
Kurulları Özel Sayısı”nın ikincisini yine şube genel kurulları öncesinde yayımlayarak
belki de bir geleneğin başlamasını sağlamış olacağız. Her bir şubemizin kendisinin
hazırlayarak Genel Merkezimize ulaştırdığı metin ve fotoğraflardan oluşan bu
çalışmayı, şubelerimizin bir genel kurul döneminde gerçekleştirdiği çalışmalardan
öne çıkanların sergilendiği bir dönem sonu sergisi olarak algılamak da
mümkündür. Bununla birlikte, bu özel sayı, şubelerimizin öne çıkan çalışmalarının
arşivi olma görevini de üstlenmiştir.
“Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni Şube Genel Kurulları Özel Sayısı”nın ikincisini
hazırlarken bir kez daha teşkilatımızla gururlandık. Gerçekleştirilen faaliyetlerin
Allah katında da takdir göreceğine inanıyor, başta il, ilçe ve üniversite
teşkilatlarımızda görev almış teşkilat yöneticilerimize olmak üzere, işyeri
temsilcilerimize, üyelerimize; hülasaten, zerre kadar emek ortaya koymuş herkese
şükranlarımızı sunuyorum.
Türkiye’nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde; vatanın her bir
köşesinde, Eğitim-Bir-Sen var, Eğitim-Bir-Sen varsa güven var, huzur var, umut var,
birikim var, hizmet var.
Saygı ve sevgilerimle.

Hıdır Yıldırım
Genel Basın Yayın Sekreteri

Görmek ve Dönüştürmek

B

ütün açıklamalarda bir nedensellik vardır, bir
olguyu açıklamak, buna sebep olan bir önceki olgulardan söz etmektir. Bu kural, “Doğada
tesadüflere yer yoktur, aynı koşullarda her zaman aynı
sonuçlara ulaşılır” yargısına benzer bir “sebep-sonuç”
ilişkisini hatırlatır. Aslında bu yaklaşım biçiminin bilimsel literatürdeki karşılığı teoridir. Teoriler, bize herhangi bir olguda yer alan unsurlar arasındaki ilişkiyi basit,
anlaşılabilir biçimde ifade etmek üzere geliştirilir. Bunun için de tanımlar, koşullar, gözlemler, ilkeler birleştirilir ve bir bütün haline getirilir. Ortaya çıkan bu bütünleştirilmiş, sistemleştirilmiş açıklamalar, olayları ve
olguları anlamamızı sağlar.
Bizi ilgilendiren büyük toplumsal yapıları çözümleyecek teoriler, “din, ekonomi, tarih, antropoloji, felsefe” gibi alanların da bulunduğu disiplinlerarası bir yaklaşımla geliştirilmiş olmalıdır. Çünkü insanoğlu uzun
zaman önce, düşüncelerin doğasına, işlevine, çarpıtılma ihtimaline, siyasal amaçlarla kullanılabileceklerine,
bunların zararlı sonuçlarını aşmada aklın öncülük edebileceğine dair görüşler geliştirmiştir. Aslında bizi diğer sendikal örgütlerden ayıran nehir de buradan geçmektedir. Modern-kapitalist dünyada kendilerini, durumlarını anlamlandırmada ve tutunacak bir dayanak
bulmada yetersiz
kalan, dünyayı yeniden
kurmak ve
yeniden
üretmek
için yeterli birikim
ve değerden yoksun
sen-

dikalara karşın biz, kendi medeniyet değerlerimizden
modern bir sendikacılık teorisi ve pratiği geliştirebildik.
Yunus gibi, “Her dem yeniden doğarız, bizden kim
usanası”; Mevlana gibi, “Dün dündür cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım”; Allahın elçisi gibi, “İki
günü denk olan ziyandadır”; A. Davutoğlu gibi, “Geçmişe ne kadar dönük ve derin olursanız, gelecekle ilgili o kadar iddialı olabilirsiniz”; S. Kierkegaard gibi, “Hayat, geriye (geçmişe/maziye, yaşanan tecrübeye) bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır”; E. Bayazıt gibi,
“Sen bir taze haber gibi gelmiştin unutmadık/her gelişin taze bir haberdi unutmadım”; Akif İnan gibi, “Kurtuluş haberi olsun dünyaya/ Ayırma üstümden bir an
gölgeni” diyerek yola çıktık. Haklının, zayıfın, güçsüzün, zulme uğrayanın yanında yer alan Hil’ful Fudul
(Erdemliler Yemini), Anadolu’nun mesleki dayanışma
ve yardımlaşma örgütü olan “Ahilik” gibi örneklerimiz
vardı.
Bizi biz yapan, bize her dem taze bir haber gibi gelen ve bizi her dem yeni kılan, değerlerin/görüşlerin
sivil bir örgütle var olmasının adı önce Eğitim-BirSen oldu, sonra Memur-Sen oldu; sonra bu örgütlerle Emek Platformu’na öncülük ettik. Muhaliftik, ancak ideolojik kaygılarla hareket etmedik, iktidar merkezli olmadık. Hakkı, emeği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunmanın en önemli aracının sendikal örgütlenme olduğunu en erken kavrayan gruplardan biri olduk. Şunu en başından beri biliyorduk; devlet tarafsız bir yapı değildi, gırtlağına kadar ideolojiye batmıştı; yetmemiş paralel devletler biçiminde organize (görünen iktidar, bürokratik iktidar/görünmeyen iktidar,
derin devlet/derin iktidar) olmuştu; makbul yurttaşları ve örgütleri vardı, iktidarı ve itibarı onlar dağıtıyordu. Yine çok iyi bildiğimiz ve örgütsel mücadele için

Daha iyi bir Türkiye için şartları dönüştürebiliriz. Çünkü bu şartlar insan eseridir ve toplumsal
ilişkilerin sonucu ortaya çıkmıştır. Şunu çok iyi biliyoruz; var olan çatışmaların ve yasakların sona
erdirilmesi, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, devletin gerçekten sosyal bir devlet
olarak yeniden yapılandırılması ve yoksulluğun devlet yardımlarıyla “sürdürülebilir yoksulluk”
olarak hayatımızın bir parçası olmaktan çıkarılması, birlikte başarabileceğimiz hedeflerdir

temel aldığımız başka bir gerçek de şudur: Her despotizm, doğası gereği zorbadır; her despot, ister birey ister sınıf olsun, bütün siyasi ve ekonomik gücü tek başına kullanmak ister. Bu haksız paylaşım yüzünden tedirgindir, korkaktır. Kendi varlığının güvencesini insanların yalıtılmışlığında görür. Tarihin bütün sömürücü,
zorba sistemleri ve liderleri, insanları insanlardan, kurumları insanlardan, kurumları birbirinden izole ederek hayatta kalmaya çalışmıştır. Bizdeki darbe öncesi
ve sonrası olanlara bu açıdan bakıldığında, hem insanların hem de örgütlerin birbirinden nasıl koparıldıkları,
ortak bir iyi hayat için, ortak bir zorbaya karşı mücadele etmek yerine kendilerini yok etmeye çalıştıkları kolaylıkla görülecektir.
Eğitim-Bir-Sen, üzerinde yükseldiği temel değerler ve geliştirdiği örgütsel kültür açısından tam
bir devrimdir. Vesayet kültürünün klasik ve modern biçimlerinden hiçbirine teslim olmadan, hiçbir ezberin ve ucuz tarifenin peşine takılmadan,
özgün bir dil geliştirmeyi başarmıştır. Örgüt olarak bizim, sipariş edilmiş dostlarımız ve düşmanlarımız olmadı. En doğudan en batıya kadar yurdun
her bölgesinde hakkın, adaletin, emeğin ve özgürlüğün savunucusu olduk. Adında milli de olsa içgüdülere, reflekslere ve darbecilere ev sahipliğine indirgenmiş bir örgütsel aklımız olmadı. Örgütsel varlığımızı ve varoluşumuzu devlete karşı olmak biçiminde temellendirmedik. Yerinde ve zamanında olmamız gereken yerde olduk. Çatışmadan, ötekileştirmeden, etiketlere teslim olmadan,
etiketlenmekten korkmadan doğrunun ve hakikatin yanında olmasını bildik. Darbeciler, zalimler,
zorbalar hariç, hep uzlaşma ve diyalogdan yana olduk.
Devletin bahşettiği kadar örgütlenme ve mücade-

le etme biçimine karşı olduk. Başka bir deyişle, sınırları devlet tarafından çizilmiş sendikacılığın yanında olmadık. Daha özgür, daha adil, daha kalkınmış, bütün
yurttaşlarına karşı eşit mesafede duran bir devlet istiyorduk, bunun bedelini ödedik. Dünyanın mazlum ve
mağdur insanlarının yanında olmayı varoluşumuzun
bir parçası saydık. Toplu görüşme sürecini sona erdirirken, aynı zamanda toplu sözleşme ve toplumsal sözleşmenin de kapılarını sonuna kadar açtık. Sırada grev
ve siyaset yasağının olmadığı bir sendikacılık var. Bu
yasakları sonlandıracak irade ve eylem gücünü yalnızca biz taşıyoruz. Çünkü zayıflar, ezilenler, hakları gasp
edilenler karşısında kendini sorumlu kılan, bunu yaradılış nedeni ve bir varlık sebebi gören başka bir örgüt
gösterilemez.
Daha iyi bir Türkiye için şartları dönüştürebiliriz.
Çünkü bu şartlar insan eseridir ve toplumsal ilişkilerin
sonucu ortaya çıkmıştır. Şunu çok iyi biliyoruz; var olan
çatışmaların ve yasakların sona erdirilmesi, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, devletin gerçekten
sosyal bir devlet olarak yeniden yapılandırılması ve
yoksulluğun devlet yardımlarıyla “sürdürülebilir yoksulluk” olarak hayatımızın bir parçası olmaktan çıkarılması, birlikte başarabileceğimiz hedeflerdir. Kim ki statükodan yanaysa, onu bulunduğu yerden uzaklaştırmak da bizim asli görevlerimizden biridir. Bunun için
herkes ilkin kendi iç dünyasının tanığı olmalıdır. Orada
yozlaşmış, sıradan ne varsa söküp atmalıdır; aksi halde
dış dünyanın değişmesi, yasaların düzenlenmesi yetmez. Çünkü makam ve hükmetme peşinde koşmalarla büyük dönüşümleri gerçekleştiremeyiz. Bu düşüncelerle İşyeri, İlçe Temsilcilik seçimleri ve şube genel
kurullarımızın üyelerimize, sendikamıza ve ülkemize
hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni ve yeniden görev
alan ve alacak olan kardeşlerime başarılar diliyorum.

Yeni Dönemde Daha Güçlü Olacağız
Erol BATTAL
Genel Teşkilatlanma Sekreteri

Y

oğun, bereketli geçen üç yılın ardından yeni bir dönemin arifesindeyiz.
Yine heyecanlı, yine hevesli, yine çalışkan.
Yorgunluklarımızı, kırgınlıklarımızı, yenilmişliklerimizi unutarak, başarmış olmanın
mutluluğunda.
Yeni Türkiye’nin kuruluşuna şahit olmanın, katkı vermenin derin hazzıyla.
Geçtiğimiz üç yılda, yani üçüncü dönemde neler yaşamadık ki.
53 bin yeni arkadaşımızı kattık aramıza.
Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmenin
heyecanını duyduk, sürekli yüreklerimizde.
Bu heyecan güç verdi hepimize.
Gece denmedi, gündüz denmedi, kapılar
aşındırıldı.
Hep Eğitim-Bir-Sen’in daha büyük, en büyük olmasının mücadelesi içerisinde olundu.
Bu gücün manasından aldık, enerjimizi.
Bu enerjiyle 96 binden 150 bine çıkarıldı kardeşlik halkamız, mutabakat metinlerinde.
Yurdun her bir noktasında var olan güçlü
bir örgüt ağı oluşturuldu.
Sloganımız, “Biz her yerde varız.” Bu da
rakiplerimizle en büyük farkımız oldu.
Şiarımız, “Bütün renkler bizimle”ydi.
Bu renklerin ayrı tonları olan Kilis, Ardahan, Kars, Bilecik, Tekirdağ İl temsilciliklerimiz kongreler öncesi Şubeleşti. Öncesinde
bu renk cümbüşüne Çankırı ve Burdur katılmıştı.
Van ve Kahramanmaraş üniversite temsilciliklerimiz, üniversite şubelerimiz olarak
hak ettikleri yeri aldılar, bu ebemkuşağı sarmalında.
Kuruluşundan beri sendikamıza hizmet
veren, onu var etmeye, güçlü kılmaya çalışan bilgelerimiz, duayenlerimiz yetişti.
Birçok ilçe temsilcimiz üç dönem emek
verdikleri için hizmet yarışına daha genç arkadaşlarımızı kattılar, kendi tecrübelerini
onların emrine vererek.

erolbattal@egitimbirsen.org.tr

Şube başkanlarımızdan en tecrübelilerimiz yerlerini, tecrübelerinin eşliğinde yeni
arkadaşlarımıza devretmenin arifesindeler:
Ahmet Yurtman, Mehmet Sadık Cengiz, Şahin Kayaduman, Yusuf Türkmen, Necmi Macit, Erdinç Bülük, Bilal Yeşen.
Onlar bizim birikimimiz, sendikamızın
gücü.
Her sıkıntımızda yine kapılarına gideceğiz, yine yardımlarını isteyeceğiz, yine müşkülümüze derman bulacağız kendilerinde.
Yerlerini yeni arkadaşlarımıza bırakarak,
bu arkadaşlarımızın dinamizmlerini, enerjilerini, yetenek ve birikimlerini örgütümüzün
emrine vermek için aday olmayan Şube başkanlarımız da var: Onların isimlerini şimdilik
zikretmek erken.
Şunu biliyor ve inanıyoruz ki; örgütümüzün en güçlü olduğu bir dönemde başkanlıklarını gönüllü olarak bırakabilen bu kardeşlerimiz, ağabeylerimiz de Ahmet, Şahin,
Mehmet, Yusuf, Necmi, Erdinç, Bilal ağabeylerimiz gibi hep yanımızda bulacağımız duayenlerimiz olacaktır.
Onların tecrübelerinin sendikamızın hizmetinde olacağına inancımız asla sarsılmayacak.
Şubelerimiz, bütün ilçelerde, üniversitelerde temsilciliklerini oluşturdular.
İşyeri temsilciliklerini daha dinamik, daha
işlevsel hale getirdiler.
İşyeri temsilcilerinin eğitimine yönelik
Genel Merkez katılımının da sağlandığı birçok çalışmaya imza attılar.
Konferanslar tertip ettiler. Ülkemizin aydınlarını, münevverlerini halkımızla buluşturdular.
Paneller düzenleyip, farklı düşüncelere
aynı atmosferi açtılar.
Türkiye’nin kültürel birikimini eğitim çalışanlarının istifadesine sundular.
Düzenledikleri mesleki seminerlerle on
binlerce arkadaşımızın bilgisini artırıp kendilerine sertifikalar verdiler.
Ülke gündemine, dünyadaki gelişmelere
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müdahil oldular, görüşlerini çeşitli yollarla kamuoyuyla paylaştılar.
‘Ortak Akıl’ mitingleriyle Türkiye’yi meydanlara
taşıdılar.
Yardım kampanyalarında teşkilatımızı bir araya
getirdiler.
Filistin hep kanayan yaramız bilindi. Parmakların acısını, sızısını yüreklerimizde hissettik. Meydanlara koşup, yardım kampanyalarına aktif katılım sağlandı.
Türkiye’nin demokratikleşmesine yönelik her
adımda en önde görülen Eğitim-Bir-Sen’di.
Ülkeyi örgütledi, halkımızın kendi sesinin yankı
bulmasının aracısı oldu.
12 Eylül Referandumu’nda yapılanlar üçüncü
dönemin muhteşem bir finali gibiydi.
Teşkilatımız; bu tarihi, demokratikleşmede bir
milat olarak gördü. Bu dönüşüme damgasını vurmak için yurdun en ücra noktalarını bile panayır
alanına dönüştürdü.
Örgütümüz dışında, demokratikleşme ve insan
hakları noktasında sorumluluk duyan herkesin ilk
kapısını çaldığı yerler bizim binalarımız oldu.
Bütün şehirlerde oluşturulan sivil toplum örgütleri platformları arkadaşlarımızın öncülüğünde kuruldu. Şehirlerin renginin hayata yansıtılmasında
söz sahibi bizdik.
Bilinirliliğimiz kat kat arttı; güç oldu, hizmete
dönüştü.
Saygınlığımız pekiştirilip, etrafımızda sevgi halesi oluşturuldu.
Şube delege seçiminde, il milli eğitim müdür
yardımcısının sandık başkanı olduğu günlere erdik:
Bu ne güzel bir mutluluk, bu ne yüce bir başarı.
Dördüncü dönemin kapısındayız.
Şubelerimizin büyük kısmında, birden fazla liste hizmet yarışına girdi. Arkadaşlarımızın, herkese,
bu yarışın nasıl yapılacağını öğreteceğine inancımız tamdır.
Bu yarışta; kardeşlik hukuku korunacak, centilmenlik hâkim olacaktır. Bunu biliyoruz, çünkü biz
kardeşlerimizi tanıyoruz. Onların birbirini kırmayacağına, dökmeyeceğine önceki dönemlerden şahidiz.
Kazanan listeleri ilk kutlayanların, kaybeden arkadaşlarımızın olacağını biliyoruz. İlk ziyaretlerin,
ilk kutlayan kardeşlerimizin işyerlerine olacağını
bildiğimiz gibi.
Hayallerimiz güzel, hedeflerimiz büyük.
Yeni dönemin ilk yılında yenilenmiş, yeni kalmış
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teşkilatımızla eğitim hizmet kolunun bütün birimlerinde yetkiyi açık ara alacağımıza inancımız tamdır.
Biz yıllar öncesinden hedefimizi belirledik: 300
bin.
Evet, yeni dönemdeki hedefimiz 300 bindir.
Bütün planlarımızı, bu hedefin gerçekleşmesi
üzerine kuracağız. Çalışmalarımızı, hedefimizin büyüklüğüne uygun yürüteceğiz.
Yeni dönem, kurumsallaşmamızı bütün aşamalarıyla tamama erdirdiğimiz bir süreç olacaktır.
Teşkilatımızı güçlendirmenin yanı sıra, kültürel
etkinliklerimizi yoğunlaştırmanın gayretini yaşayacağız.
Çalışanların haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin teminatı olmaya daha bir titizlik göstereceğiz. Haksızlıklar karşısında başvurulacak ilk kapı,
şimdi de Eğitim-Bir-Sen şubeleri olacaktır.
Rakiplerimizin çamuruna bulaşmayacağız.
Sendikacılığı yeniden tanımlamaya devam edeceğiz.
Dostlarımızın alnını hep ak kılmayı sorumluluk
olarak yüklenip, bu sorumluluğumuzun ertelenemez, ötelenemez olduğunu hiç unutmayacağız.
Bültenimizin bu sayısında dönem sonu olması
hasebiyle yaptıklarımızla ilgili küçücük hatırlatmalarda bulunduk.
Hepimiz şunu biliyoruz ki, sınırlı bir alana sığdırmaya çalıştık, hatırlatmak istediklerimizi. Bu sebeple sadece çeşni kabilinden oldu, her şubemiz için
‘yaptık’ dediklerimiz.
Belki de yapacaklarımıza teminat olsun istedik.
Yine şunu biliyoruz ki, önümüzdeki dönemi
daha bir canlı ve heyecanlı yaşayacağız.
Kamu sendikacılığı için de yeni bir dönemin eşiğindeyiz: Toplu görüşme sürecinden, toplu sözleşme sürecine geçtik. Bu süreci daha bir verimli, bereketli kılmaya çalışacağız. Bundan hiçbir kamu çalışanının endişesi olmasın.
Bu endişesizliği, bu güveni bize veren teşkilatımızdır.
Bütün teşkilatımıza, milletimiz adına teşekkürler.
Yeni dönem; teşkilatımıza, milletimize hayırlı olsun.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
Gelecek güzel günler, bizim gayretlerimizle şekillenecek. Biz her şeyden önce eğitimciyiz. İşlerimiz doğruluğu, dürüstlüğü mesleğimizin ismiyle
garantidedir.

Hedefimizin Üzerine Çıktık

ADANA 1

M

ustafa Yakar, 2007 Haziran
ayında Genel Merkezimiz
tarafından Adana 1 No’lu
Şube Başkanı olarak görevlendirildiğinde, Seyhan, Karaisalı, Pozantı İlçe
temsilciliklerimizin üye sayısı 802 idi.
2007 Kasım ayında yapılan 1. Olağan
Kongre’de “İnşallah bir sonraki kongrede sayımızı bin 600 yapacağız” denilerek gayret yeniden kuşanıldı.
Şükürler olsun ki, bugün Adana 1
No’lu şube üye sayımız bin 700’lere
ulaşmıştır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Şubemiz, hizmet alanı içerisindeki öğretmenlerimizin, memurlarımızın, hizmetlilerimizin her türlü görevde yükselme sınavlarında başarılı olmaları için kurslar düzenledi.
Üyelerimizin başarılarında ve derecelerinde onların üstün çalışmalarının
yanısıra, sendikamızca düzenlenen
kurs ve deneme sınavların da önemli
katkısı oldu. En önemlisi de, Türkiye’de
emsali olmayan, konu bütünlüğü olarak çok sade ve tek kitap hazırlayarak
üyelerimize sunduğu kitap hizmetiydi.
Türkiye geneli Milli Eğitim müdürlüklerindeki müdür yardımcılığı, müdürlük ve şeflik sınavında dereceye girenler, Şubemiz tarafından ödüllendirildi. Ödül töreni, Seyhan Kültür
Merkezi’nde geniş bir katılımla yapıldı.
Geleneksel Kardelen Kupası Dayanışma ve Kaynaşma Futbol Turnuvası,
Adana’ya renk kattı. İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat’ın topa
vuruşuyla başlayan turnuvanın şampiyonu Anafartalar İlköğretim Okulu
oldu.
Mehmet Aktaş yönetimindeki Aladağ İlçe Temsilciliği, bahar şenlikleri
etkinlikleri çerçevesinde üyelerin katılımı ile piknik düzenledi.
Yeni kurulan ilçelerimiz Çukurova
ve Büyükşehir İlçe temsilcilikleri, üyeleriyle beraber kaynaşma ve dayanışma toplantıları yaptı.
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Sözümüzü Yerine Getirdik:
Sessiz Kitlelerin Sesi Olduk

ADANA 2

11

Kasım 2007’de bayrağı devralan Ali Uslu başkanlığındaki 2 No’lu
Şube Yönetim Kurulu, hızla projelerini
gerçekleştirmek için yola çıktı.
Daha yolun başında, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yazdığı kompozisyonla 1. olan ve ödülünü almak için kürsüye çıkan kız öğrencimizin başörtülü
olduğu için kürsüden indirilmesine şahit olduk. Sözümüz vardı. Sessiz kitlelerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olacaktık.
Hemen basın açıklaması yaparak, “Bu
yapılan yanlıştır. O ödülü millet verecek”
dedik. Ulusal basında manşet olduk. 11
Aralık tarihinde Kozan’ın Acarmantaş
Köyü’ndeki Tevhide Kütük’ün evine giderek başarısını ödüllendirdik. Başörtülü kızımıza altın ve kitap hediye ettik.
“Eğitimde feda edilecek bir tek fert yoktur” özdeyişini hatırlattık. Sendikamızın
tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sahip
çıkacağının bilinmesini istedik.
Sendikamızın üyeye ihtiyacı vardı.
Plan ve program yaptık. Tarih, gün, saat
hatta dakikalar bizim için çok önemliydi. 7 kişilik yönetimimizle bir günde 20
okul ziyareti gerçekleştirdik. Gittiğimiz
her okulda geleceğimizden, İşyeri temsilcilerimizden üyelerimize herkesin haberi vardı. İşyeri temsilcilerimiz kapıda karşıladı. Gittiğimiz okullarda o gün
okulun gündemini 2 No’lu Şube oluşturmuş ve en az bir hafta sendikamız
konuşulmuştur. Her Perşembe ‘7 inanmış insan’, koyu renk takım elbiselerini
giymiş, tıraşını olmuş, parlayan ayakkabılarıyla yollara düşmüştür.
Ziyaret etmediğimiz kurum-kuruluş
kalmamıştı. Artık herkesin gündeminde sendikamız vardı. Kasım ayında 41,
Aralık’ta 57 yeni üye kaydı yapmıştı
teşkilatımız. Bizim için dur durak yoktu. 2008 Ocak ayında 247 yeni üye kaydı yapmıştı teşkilatımız. Bir de baktık ki,
telefonlarımıza Genel Merkez’den gelen mesajlar, Şubemizin Ocak ayı şampiyonluğunu müjdeliyordu. En kısa ay
Şubat’ta ise, bu sefer 107 üyeyle yine
Türkiye birincisiydik.
Yüreğir İlçemizde yetkili sendikanın
İNG Bank’la 3 yıllığına 400 TL karşılığın-
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da imzaladığı promosyon anlaşmasını
protesto ettik. Yetkili olduğumuz illerde arkadaşlarımız 3 yıllığına en az 1000
TL’ye Şube ve ATM’si olan bankalarla
promosyon anlaşması yaparken, ilçemizde ATM ve Şubesi olmayan bankaya mahkum edilmemizin yanlış olduğunu haykırdık. “Kapalı kapıların ardında
hangi pazarlık sonucu ve ne alarak bu
anlaşmaya imza attınız, açıklamazsanız
Türk-Eğitim-Sen de, İlçe Milli Eğitim de
zan altında kalacaktır” dedik. Bize hakaret ve iftira davası açtılar. Savcı, ‘kovuşturmaya gerek yoktur’ kararı ile EğitimBir-Sen’in haklı olduğunu tescil etti.
Üyelerimizin mesleki hak ve yeterliliklerini geliştirebilmek için çalıştık. Yöneticilik Kursu, Memurlara Görevde
Yükselme Kursu düzenledik.
Haksızlığa uğrayan üyelerimizin yanında olduk. Gerek İl Disiplin Kurulu’nda
gerekse Yüksek Disiplin Kurulu’na giden
üyelerimize yardımcı olduk. Avukatımız Yavuz Selim Karataşlı, başta
yolluk olmak üzere
yüzlerce dava kazandı. 2008’de 70,
2009’da 90, 2010
yılında ise şu ana
kadar 150 üyemizin hakkını korumak için mahkemeye gittik. Bu davaların yüzde 95’i
olumlu sonuçlandı. Uzman öğretmenlikten 60 ve
yukarısı not alıp
da atanamayan arkadaşlarımıza Uzman Öğretmenlik
yolunu açtık.
2010, konferans yılı oldu bizim için. 19 Ocak
2010’da Ali Erkan
Kavaklı, 11 Şubat
2010’da Milli Eğitim eski Bakanı
Mehmet Sağlam,

Seyhan Kültür Merkezi’nde üyelerimize
hitap ettiler. Genel Başkanımız Ahmet
Gündoğdu ile birlikte 21.03.2010’da
Adana Hekimevi’nde kahvaltılı basın
toplantısı düzenledik. Memur-Sen ve
Eğitim-Bir-Sen Adana 1 ve 2 No’lu şubelerinin Divan toplantılarını gerçekleştirdik. Daha sonra Genel Başkanımız
Ahmet Gündoğdu’nun “Kuşatılmış Demokrasi ve Sivil Toplum” adlı muhteşem
konferansını yüzlerce üyemizle birlikte
dinledik.
Demokrasi şölenimiz başladı. 9
Ekim’de üyelerimizin yüzde 90’lara varan coşkulu katılımı ile İlçe Temsilcileri
ve Delege seçimlerimizi yaptık.
27 Kasım 2010’da yapılacak olan
kongrede Şube Başkanımız Ali Uslu Yönetim Kurulu’nda aday olmayacağını
açıkladı. Emek ve katkılarından dolayı
Şube Başkanımız Ali Uslu ve yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz.

Adıyaman Şubesi Yine Öncü

ADIYAMAN

K

urulduğu günden itibaren gerek üye sayısı gerekse faaliyetleri bakımından sürekli yükselme trendi içerisinde olan Eğitim-Bir-Sen
Adıyaman Şubesi, üye sayısı oranı bakımından yine Türkiye birincisi oldu.
Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda hem
Yetkili Şube olma hem de Türkiye birincisi olma ödülünü alan Şube Başkanımız Gaffari İzci, bu başarıyı İlçe temsilcileri, Yönetim Kurulu, İşyeri temsilcileri ve
üyelerle paylaşarak, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Başarılı çalışmalarıyla “Sendikacılığın Başkenti” unvanı ile anılan Adıyaman Şubesi, yeni dönemde kendi binasında faaliyetlerine
devam edecek.
Uzun süredir bina almak için arayış
içerisinde olan Adıyaman Şubesi, şehir
merkezinde üç katlı bir bina satın aldı.
Yeni dönemde üyelerine kendi yerinde
hizmet verecek. Sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olsun.
Şube olarak üyelerimize yönelik çok
sayıda faaliyeti geleneksel hale getirdik.
Her yılsonunda gerçekleştirdiğimiz pikniklere çok sayıda katılım olurken, üyelerimiz aileleriyle birlikte katılarak güzel
bir dayanışma örneği sergilediler.
Bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiğimiz
Kurumlararası Halı Saha Turnuvası, eğitim ve spor camiasında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her yıl çok sayıda
okulun katıldığı turnuvalarda yaklaşık iki
ay süresince zevkli ve çekişmeli maçlar
oynanıyor.
Ülke ve Adıyaman gündemini yakından takip ederek, üyelerimize yönelik bilgilendirici ve eğitici konferans, panel ve seminerler düzenliyoruz. Üyelerimizce büyük bir katılımın sağlandığı her
faaliyetimiz memnuniyetle karşılanıyor.
Bu faaliyetlerimizi basınımızla da
paylaşarak, daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz.
Özgürlükler ve sivil bir anayasa için
yoğun çalışma içerisine giren sendikamız öncülüğünde Adıyaman’da faaliyet
gösteren 102 sivil toplum örgütü bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptılar. Ülkemizin geleceği için tek yürek, tek
ses halinde tavır sergileyen sivil toplum
örgütleri, sivil bir anayasa ve özgürlükler
için “evet” dediler.
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AFYONKARAHİSAR

Kardeşlik Halkamızı Genişleten Ziyaretlerimizle
Sahada Üyelerimizin Yanında Olduk

A

fyonkarahisar Şubemiz kardeşlik şuurunda bir birliktelikle, Mayıs 2007 mutabakatında
bin 133 olan üye sayısını, Mayıs 2008’de
bin 607’ye, Mayıs 2009’da 2 bin 59’a, Mayıs 2010’da 2 bin 156’ya ulaştırdı.
11 Kasım 2007 tarihinde yapılan 3.
Olağan Kongre ile işbaşına gelen Yönetim Kurulumuz, geçen üç yıl içerisinde
her hafta pazartesi günleri düzenli olarak Şube Yönetim Kurulu toplantılarını,
aylık İl Divan toplantılarını gerçekleştirdi.
Her hafta düzenli olarak Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan iki grup, haftanın birer günü okul ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretler, kardeşlik halkamızı genişlettiği gibi, mensuplarımızın sıkıntılarını yerinde inceleme
ve çözüm üretme, olaylara yerinde müdahale etme imkanı da sundu. Bu vesileyle mensuplarımızı sahada da yalnız
bırakmadığımız gerçeğini perçinledik.
Bu dönem içerisinde her yıl merkez ilçemiz ve ilçelerimizde Öğretmenler Günü münasebetiyle eğitim çalışanlarını, gelenekselleşen bir programla yemekte bir araya getirerek, mensuplarımız arasındaki muhabbet bağlarını perçinleme imkanı bulduk.
Ramazan aylarında düzenlendiğimiz
iftar programları ile değerlerimize sahip
çıkan sendikal anlayışımızı, bu müstesna zaman diliminde, manevi iklimi tadında yaşamak ve yaşatmak adına bir
fırsat bildik.
Halka ve eğitim çalışanlarına yönelik panel, konferans, şiir dinletisi ve
konser programları tertip ettik. Bu kapsamda, Mart 2008’de Belediye Kültür
Merkezi’nde üyelerimizin sunduğu “Çanakkale Ruhu ve İstiklâl Marşı” ana fikrinde şiir dinletisi; Mart 2009’da, Halk Eğitim Merkezi’nde, Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’ konulu bir konferans düzenledik. Yine aynı dönemde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde,
Belediye Kültür Merkezi’nde “Tasavvuf
Musiki Konseri” organize ettik. EğitimciYazar Halit Ertuğrul’u birçok ilçemizde
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halkla, öğrencilerle ve eğitim çalışanlarıyla farklı konferanslarda buluşturduk.
İlimizdeki eğitim kurumlarında derece
alan kişi ve kurumlara tebrik ziyaretlerinde bulunduk. Bu çerçevede, Sultandağı Yunus Emre Teknik Lise ve Endüstri
Meslek Lisesi yönetimini ziyaret ederek,
proje dalında Türkiye’ye kazandırdıkları dünya ikinciliğinden dolayı emeği geçen herkesi kutladık.
2009 yılı itibariyle üyelerimizin çalıştıkları kurumlarla ilgili tüm hukuki sıkıntılarda ücretsiz hizmet verdik. Anlaşmalı olduğumuz hukuk bürosu, iki avukatla üyelerimizin hizmetine devam etmektedir.
2009 yılı yöneticilik sınavına yönelik
merkez ilçede ve diğer ilçelerimizde hazırlık kursları düzenleyerek, deneme sınavları yaptık. Sonuç olarak, kursiyerlerimiz büyük oranda başarı göstererek
yeni görevlerine atandılar.
Ülkemizde ve Afyonkarahisar’da gelişen olaylara tepkimizi, gerek eylemsel
gerekse basın açıklaması olarak yansıttık. Ortak Akıl mitinglerinde darbeci zihniyete demokrasi dersi vermek ve memleketin asıl sahibinin millet olduğunu
haykırmak üzere Bursa’ya merkez ilçe ve

tüm ilçelerimizden binlerce kardeşimizle iştirak ettik.
1 Mayıs 2010 İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen mitingde alanları sahipsiz bırakmayarak yüzlerce üyemizle katılım sağladık.
50 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Ocak 2009’da ‘İsrail’e Lanet Filistin’e
Destek’ mitingi düzenledik.
Mavi Marmara baskını akabinde,
dünya mazlumlarının yalnız olmadığını
ve İsrail’e lanetimizi Afyonkarahisar’da
düzenlediğimiz mitinglerde olduğu
gibi, İsrail Büyükelçiliği önündeki eylemlerde de haykırdık.
Açıklamalarımız ve haberlerimizle yerel basında sürekli yer aldık. İnternet sitemizi aktif hale getirdik. Şube bülten çalışmaları kapsamında 2008’de iki,
2009’da bir sayı ile faaliyetlerimizi eğitim camiasıyla paylaştık.
Şube büromuzu sürekli açık tutarak, süreli ulusal ve yerel yayınlara ulaşma imkanı, mensuplarımızın karşılaştıkları sıkıntılara danışmanlık hizmeti, dostluk tadında ve muhabbet sıcaklığında
ikramlarla eğitim çalışanlarına hizmet
sunduk.

Sosyal Kültürel Etkinliklerle
Dopdolu 3 Yıl

AĞRI

Ş

ubemiz, son üç yılda üye sayısını 769 artırmıştır. Üye takip
programında bin 549 üyemiz
görülmektedir. Bu durum, başta Şube
Başkanımız olmak üzere, bütün Şube
Yönetim Kurulu’nun ve üyelerimizin birlik içinde özverili çalıştıklarının göstergesidir.
Üye kayıt işlemleri dışında şubemiz
her türlü kültürel faaliyetlere her zaman
hassasiyetle yaklaşmış, bu bağlamda
çok önemli etkinlikler düzenlemiştir.
Prof. Nurullah Genç davet edilerek,
Ağrı’da ilk kez şiir şöleni etkinliği gerçekleştirilmiştir. Eğitimci-Yazar Ali Erkan
Kavaklı’nın iki büyük ilçemizde, “İlham
Veren Öğretmen” adlı seri konferanslar
vermesi sağlanmıştır. Bu bağlamda, öğrenciler ve öğretmenlerden çok olumlu
tepkiler alınmıştır.
Yine topluma ve üyelerimize hizmet
mülahazasıyla Doç. Dr. Halit Ertuğrul’un
ilimize gelmesi sağlanmış, il merkezinde
iki, ilçelerimizde 7 olmak üzere, toplam
9 konferans vermesi sağlanmıştır. Bu etkinlik, çok beğeni topladığı için, yoğun
talep üzerine iki ay arayla ikinci kez tekrarlanmıştır.
Sendikamız, son üç yıldır öğrenci başarısını teşvik etmek amacıyla gelenekselleşmiş olan ÖSS ve SBS ödül törenleri düzenlemiştir. Bu ödül törenlerine, dereceye giren öğrencilerin aileleri, öğretmenleri, okul müdürleri, vali, belediye
başkanı ve basın da davet edilmiştir. Dereceye giren farklı kategorilerdeki toplam 18 öğrenciye birer altın hediye edilmiştir. Ayrıca her Ramazan ayında bütün üyelere geleneksel olarak iftar verilmiş ve her yılsonu yine aynı şekilde üyelere yönelik piknik programı düzenlenmiştir.
Son üç yıldır, geleneksel hale gelen
üç etkinlik daha gerçekleştirilmiştir. Birincisi, her yıl Dünya Kadınlar Günü’nde
il genelinde 2 bin adet karanfil dağıtılmış; ikincisi, her yıl Öğretmenler
Günü’nde il genelinde ayırım yapılmadan 3 bin öğretmene birer çiçek armağan edilmiş; üçüncüsü, il merkezinde ve
7 ilçede her yıl 24 Kasım’da yılın öğretmeni seçilmiştir.

Şimdiye kadar, imkanı olmayan 4
okulun kütüphanesi oluşturulmuştur.
Toplum yararına kurulan ücretsiz ÖSS
kurslarına yüzlerce kitap hediye edilmiştir. Yine Öğretmenler Günü’nde bin 500
öğretmene “Kelebeğin Rüyası” adlı kitap
armağan edilmiştir. Bu yönüyle üyelerimizin ve insanımızın takdiri kazanılmıştır.

Şubemiz, toplumu ilgilendiren değişik konularda kitlesel basın açıklamaları yaparak, kentimizin sosyo-ekonomik,
sosyo-kültürel ve eğitim hayatında yol
gösterici olmuştur. En önemlisi, Şubemiz asli görevi olan sendikacılığı yapmış; varlık nedeni olan üyelerinin haklarını daima ve her koşulda savunmuştur.
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AKSARAY

Eylem ve Etkinliklerimizle Problemlerin Çözümü
Noktasında Aktif Olduğumuzu Gösterdik

A

ksaray Şubesi olarak, üç yıllık
süre zarfında birçok sosyal ve
kültürel faaliyet ile eğitim ve
örgütlenmeye yönelik çalışmalara imza
attık.
Öğretmenler Günü ve Anneler Günü
kutlama programları tertip ettik. Şiir
dinletisi ve her yıl geleneksel futbol
turnuvaları düzenledik.
Bu yıl 6’ncısı olmak üzere, her yıl
üyelerimizi Geleneksel Hasan Dağı
Pikniği’nde buluşturduk. Üyelerimizin
vefat, doğum, düğün v.b önemli günlerine katılarak çeşitli hediyeler sunduk.
Emekli olan üyelerimiz ve sendikamızın
faaliyetlerinde emeği geçmiş olan arkadaşlarımıza plaket verdik.
Sıkıntı içerisinde olan üyelerimize
ve hizmetli arkadaşlarımıza Ramazan
aylarında çeşitli yardımlar yaptık. Okuma imkanından yoksun öğrencilerimize
burs ve dershane desteği sağladık.
Her yıl Mayıs ayında il dışı gezileri
yaptık. Bu çerçeve düzenlediğimiz Çanakkale, Bursa ve Karadeniz gezileri büyük ilgi gördü.
Üç aylık periyotlarla Şube Bülteni çıkardık. Şube sitemizi sürekli güncelledik. Kan bankası oluşturduk.
Toplu mesaj sistemi işleterek dini
gün ve bayramlarda üyelerimize tebrik
mesajı yolladık. Toplantı ve haberleşmeleri mesaj sistemi ile sağladık. EğitimBir-Sen Aksaray Şubesi olarak, kısa bir
sürede il genelinde tüm işyerlerinde
örgütlenmemizi tamamladık. Tüm işyerlerinde yetkili temsilcilerin resmi olarak
görevlendirmesini yaptık. Her yıl düzenli olarak işyerlerini en az iki kez ziyaret
ederek, üyelik çalışmaları yaptık.
Her yıl üyelerimiz için Aksaray esnafıyla indirim anlaşmaları yaptık. Bu anlaşmalarla üyelerimiz aylık alışverişleri esnasında ortalama 150 TL’lik kazanç
sağladılar.
TOKİ projesiyle üyelerimizin ev sahibi olmasına yardımcı olduk. TOKİ ile
yaptığımız görüşmeler neticesinde
Aksaray’da kurulan 522 dairelik projeyle birçok eğitim çalışanının ev sahibi olmasını sağladık.
Okullarımızda üyelerimizin karşılaş-
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tıkları problemlerin çözümü noktasında Yönetim Kurulu olarak anında girişimlerde bulunduk. Üyelerimizin tavsiye, şikayet vb. görüşlerini ve fikirlerini
düzenli olarak yaptığımız İşyeri Temsilcileri Toplantısı ve İstişare toplantılarında
gündeme aldık. Her hafta kesintisiz olarak Yönetim Kurulu toplantıları yaptık.
Tüm İşyerlerine sendika panosu temin ettik. Yeni Yönetim Kurulu’nun oluştuğu 2007 tarihi itibari ile bin 92 üyesi
bulunan Şubemiz, 2008 Mayıs Mutabakat Metni’nde bin 492, 2009 Mutaba
kat Metni’nde bin 694, 2010 Mutabakat
Metni’nde ise bin 748 üye sayısına ulaşmıştır. Bugün itibariyle bin 850 üye sayısına ulaşan Şubemiz, 2008 yılından itibaren Milli Eğitim Müdürlüğü bazında il
genelindeki en büyük sendika olmuştur.
Memur, hizmetli ve öğretmenlerimize yönelik görevde yükselme, memuriyete geçiş, şeflik, uzmanlık, müdür ve
müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursları düzenledik. Şube binamızda
yaptığımız kurslara büyük ilgi oldu ve
il olarak Müdür Yardımcılığı Sınavı’nda
Türkiye 1’incisi, Müdürlük Sınavı’nda
Türkiye 4’üncüsü çıkardık.
Ülkemizin gündemi ile alakalı, sivil
toplum, eğitim, okul, aile v.b konularda
konferans ve paneller tertip ettik.
Okullarımızın ilde ve ulusal düzeyde
başarılı olan öğrencilerini çeşitli hediyelerle onurlandırarak başarıları tebrik ettik. ÖSS ve SBS’de başarılı olan okullarımızın yöneticilerini plaketle ve maddi
yardım yaparak onore ettik.
İlimizde bulunan yerel basınla sü-

rekli iletişim ve etkileşim halinde olduk.
Sendikamızın duruşu ve görüşünün yerel ve ulusal basında yer bulmasını sağladık. Öğretmenlerimizin mağduriyet
yaşadıkları ek ders konusunda, maaş
promosyonlarında, başörtüsü konusunda, İsrail’in Filistin’e yönelik zulmünde ve
diğer bütün konularda anında tepkimizi ortaya koyarak, problemlerin çözümü
noktasında aktif olduğumuzu gösterdik.
Bu konuda basın mensuplarıyla anında
iletişim kurarak gerekli açıklamaları yaptık.
Disiplin konularında yaşadıkları
mağduriyetlerde İl Disiplin kurullarında savunmak şekliyle ve diğer konularda yanlarında olmak şekliyle üyelerimize destek verdik.
Herhangi bir idari konuda sıkıntı yaşayan üyelerimize Genel Merkez aracılığıyla ve kendi anlaştığımız avukatlar
aracılığıyla destek verdik ve üyelerimizin davalarını takip ettik.
Rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde alamadıkları ek ders konusunda,
Şube Basın Yayın Sekreterimiz aracılığıyla dava açtık ve davayı kazanarak rehber
öğretmenlerin problemlerinin gündeme taşınmasını sağladık.
İlimizin eğitim sorunlarına yönelik
yaptığımız araştırma sonuçlarını gerekli
mercilerle paylaşarak ilimizin eğitimine
katkı sunduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Valilik, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumları ziyaret ettik. Yapılan ziyaretlerde ilimize ait meseleleri ve muhtemel çözüm
önerilerini masaya yatırdık.

Sorumlu Sendikacılığın
En İyi Örneklerini Ortaya Koyduk

AMASYA

2

007 yılı Kasım ayında yapılan
kongre ile seçilen Yönetim
Kurulu, Şahin Gümüş başkanlığında göreve başladı.
İlçe temsilciliklerinin de oluşumuyla uyumlu bir çalışma süreci başlatan
Amasya Şubemiz, düzenli olarak yapılan haftalık Yönetim Kurulu toplantıları, aylık İl Divan toplantıları, Okul Temsilcileri toplantıları, kurum ziyaretleri,
basın açıklamaları dışında bazı sosyal
ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirmiştir.
Kadınlar Komisyonumuz, 9 Mayıs 2009’da Öğretmenevi Salonu’nda
“Anneler Günü” münasebetiyle, bayan
üyelerimizin ve misafirlerin katılımıyla
bir etkinlik düzenledi. Bu özel günde
düzenlediğimiz etkinliğe bayan üyelerimizin büyük çoğunluğunun yanı
sıra milletvekili, Belediye Başkanı ve İl
Milli Eğitim Müdürü’nün eşleri de katıldı. Şehit annelerine çeşitli hediyelerin sunulduğu programda yılın annesi seçilen hanımefendiye ödül verildi.
Öğrenciler de türküler ve şiirler okuyarak etkinliğe katılanlara keyifli dakikalar yaşattı.
24 Nisan 2009 tarihinde Özel İdare
Salonu’nda bir konferans düzenledik.
Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Celal
Güzel’in konuşmacı olduğu “Demokrasi ve Sivil İnisiyatif” konulu konferansa, Amasya Milletvekili Dr. Avni Erdemir ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir
başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürü
Necati Akkurt’un da aralarında bulunduğu çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Müdür ve Müdür yardımcıları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve
üyelerimiz katıldı.
3 Aralık Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle eğitim camiasındaki engellilere 8 Aralık 2009’da akşam yemeği verdik.
Üyelerimizin girecekleri okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlanmalarına katkı sağlamak
amacıyla, sorumlu sendikacılık anlayı-

şının gereği olarak hazırlık kursları düzenledik. Kurslar, Şube binamızda, hafta sonu ilçelerimizden gelen üyelerimizin, hafta içi ise il merkezindeki üyelerimizin katılımıyla yapıldı.
10 Eylül 2009’da Milli Hakimiyet
Parkı’nda iftar yemeği verdik. İlçe tem-

silciliklerimiz de kendi ilçelerinde üyelerimizin yoğun katılımıyla iftar programları düzenlediler.
Yaptıklarımızla ilde sorumlu sendikacılığın en güzel örneklerini ortaya koyduk.
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Bir Başkadır Ankara’da
Sendikacı Olmak

ANKARA 1

Ü

lkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlarının düğümlendiği, bu düğümlerin yine kendi metotları içerisinde çözümlendiği; politikanın, ayak oyunlarının döndüğü, erklerin çarpıştığı yerdir Ankara. Bu sebeple
bir başkadır Ankara’da sendikacı olmak.
Biz de Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No’lu Şube
olarak sendikacılığı bu şartlar altında yapıyoruz. Mahalli sendikal faaliyetlerimizin
yanında ülkemizin genelindeki kamu çalışanlarının sosyal, siyasal, ekonomik, özlük
ve idari sorunlarının çözümü için tavır ortaya koyuyoruz.
7 Kasım 2007’de Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi’nde sendikaların, siyasi partilerin genel merkez ve il teşkilatlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üyelerimizin geniş katılımıyla geçekleştirilen 2.
Olağan Genel Kurul’un ardından Mustafa
Kır başkanlığında oluşan Şube yönetiminin bu dönemde yaptığı sendikal çalışmalardan bazıları şöyledir:
İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan şef,
memur, hizmetli şoför, teknisyen, tekniker
gibi genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal, özlük ve idari sorunlarının
çözümlenmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yapılmıştır. MEB önünde, ek ödeme alamayan
Şube Müdürü, Uzman, Şef ve diğer kamu
görevlilerine uygulanan haksızlığının giderilmesi ile ilgili basın açıklaması düzenlenmiştir.
İlçe temsilliklerimizle ortak değerlendirme toplantılarının yanı sıra İl Divan toplantıları tertiplenmiştir.
Şube toplantı salonunda okul ve kurum temsilcilerimizin sendikal bilgi ve kültürünün artırılması için Cumartesi kahvaltılarında buluşmaları sağlanmıştır.
Şereflikoçhisar, Gölbaşı, Polatlı ve Haymana İlçe temsilciliklerimizin bina açılışları Genel Merkez yöneticilerinin katılımları
ile gerçekleştirilmiştir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı Ankara Şubeleri Yönetim
Kurulları ile geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiştir.
Memur-Sen toplantı salonunda müfettiş yardımcılığı, müdür ve müdür yardımcılığı sınavları ile memurlar için görevde yükselme kursları açılmıştır.
Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde çalışanların sorunları ve çözüm önerileri ile il-
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gili kurumsal toplantı gerçekleştirilmiştir.
Abdi İpekçi Parkı’nda ‘Şehide Rahmet,
Teröre Lanet’ kitlesel basın açıklaması yapılmıştır.
Talim ve Terbiye Kurulu’nda (TTK) çalışanların sorunları ile ilgili değerlendirme
toplantıları yapılmıştır.
Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ve
Genel Merkez yöneticilerinin de katıldığı
üniversite çalışanlarımızla yemekli toplantı düzenlenmiştir.
EĞİTEK çalışanlarının sorunlarının görüşüldüğü Atlanta Otel’de yemekli toplantı gerçekleştirilmiştir.
Memur-Sen toplantı salonunda Prof.
Dr. Hamil Nazik tarafından ‘Çalışma Hayatında İletişim Becerileri’ konulu seminer
verilmiştir.
Kadınlar Komisyonumuz tarafından
Çanakkale şehitlerini anma programı ve
Atakule’de şiir dinletisi düzenlenmiştir.
Üyelerimizin vefat, doğum, düğün vb.
günlerinde sevinçleri ve üzüntüleri paylaşılmıştır. Göreve yeni atanan idarecilerimize hediyeli ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerinde
bulunulmuştur.
Ek ödemelerin de görev tazminatı gibi
kamu çalışanlarının emekliliklerine yansıtılması için kitlesel basın açıklaması yapılmış, TBMM üyelerine mektup gönderilmiştir.
Eğitim-Öğretim-Bilim Hizmet Kolu Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Şurası çalışması Royal Anka Otel’de yapılmıştır.
Beypazarı’da Ankara Üniversitesi ve
Beypazarı Gazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu çalışanları ile geniş katılımlı yemekli toplantı tertip edilmiştir.
Başörtüsü sorununun çözümü için
TBMM Başkanlığı önünde basın açıklaması yapılmış ve TBMM Başkanlığı’na mektup
sunulmuştur.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, EĞİTEK Genel Müdürü Mah-

mut Tüncel, Strateji Dairesi Başkanı Nurettin Konaklı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Bayraktar, Ticaret Turizm Genel Müdürü Murat Bey Balta, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan ile MEB
Bakan danışmanları Yusuf Büyük, Cemalettin Saylık ile İlköğretim Genel Müdür
Yardımcısı Mahmut Zengin ve bazı bürokratlar ziyaret edilmiştir.
Danıştay’ın YÖK ve katsayı kararları kitlesel basın açıklamalarıyla protesto
edilmiştir.
Ramazan aylarında gerek İlçe temsilciliklerimiz gerekse Şubemiz tarafından geleneksel iftar programları tertiplenmiştir.
2006’da sınav kazanan, 2009 yılında
ataması yapılıp, yargı kararıyla iptal edilen
müdür yardımcılarının durumu ile ilgili çalışmalar ve basın açıklamaları yapılmıştır.
Milli Gazete, Yeni Asya, Vakit, Yeni Şafak,
Anayurt gazeteleri ile TV5, Hilal TV, Kanal
A ziyaret edilerek beyanat verilmiştir.
Tüm üyelerimizin eş ve çocuklarının
davet edildiği geleneksel piknikler düzenlenmiştir. Okul ve kurum müdürlerimizle yemekli tanışma ve kaynaşma toplantıları yapılmıştır. İsrail’in Gazze saldırısı ile
Mescid-i Aksa etrafında yapılan kazı çalışmaları, İsrail Büyükelçiliği ve TBMM önünde protesto eylemleri yapılmış, Filistin Büyükelçisi ziyaret edilmiştir.
Öğretmenler Günü münasebetiyle Polatlı, Gölbaşı, Haymana ve Bala İlçelerinde
yemekli programlar düzenlenmiştir.
Siyasi partilerin kapatılması, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılması için yapılan Anayasa değişikliğinin ardından alınan Anayasa Mahkemesi kararları, terör ve terör sorununun çözümü, referandum gibi konularda diğer sendika ve
sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla basın toplantıları düzenlenmiş, ayrıca Genel
Merkezimiz tarafından Ankara’da ve diğer
bölgelerde tertip edilen faaliyetlere katılım sağlanmıştır.

Ankara 2 No’lu Şube ile
Daha İleriye

A

nkara 2 No’lu Şubemiz,
2007’de seçilen Cemil Erkan
başkanlığında çalışmalarına
başlamıştır. İlçelerde ise, Akyurt’ta İrfan
Yurtdoğan, Altındağ’da Bayram Demir,
Elmadağ’da Erdoğan Akbıyık, Kalecik’te
Hülya Tezel Bozoğlu, Mamak’ta Ahmet
Kaya yönetimlerini oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır.
Fatma Karafilik başkanlığında oluşturulan Kadınlar Komisyonu özellikle
bayan öğretmenlerimizin sorunları ile
yakından ilgilenmiştir. 2009 yılı Ramazan ayında Kadınlar Komisyonumuz tarafından Şubemize bağlı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen
yoksul 40 öğrenci giydirilmiştir. Yine Şubemiz Kadınlar Komisyonu, Eskişehir’de
düzenlenen bölgesel Kadınlar Komisyonu çalışmalarına iştirak etmiş, ayrıca bayan üyelerimize yönelik toplantılar düzenlemiştir.
Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Şurası” çalışmalarında üyelerimiz Ayfer Yılmaz ve Fatma Karafilik’in büyük katkıları olmuştur. Şura çalışmalarına hazırlık amacıyla Şubemiz, komisyon çalışmalarını
Sıhhiye-Atlanta Otel’de gerçekleştirmiş,
Konya’da yapılan bölgesel şura çalışmalarına iştirak etmiştir.
2008 yılı Nisan ayı içerisinde Genel
Mali Sekreterimiz Ahmet Özer ve Genel
Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım’ın
katılımı ile üyelerimizin kaynaşmasını
ve motivasyonunu sağlamak için Türk
Sanat ve Tasavvuf Musiki Sanatçısı Ali
Toprak’ın konuk olduğu bir organizasyon tertip edilmiştir.
Eğitim-öğretim yılı sonlarında üyelerimize yönelik piknikler düzenlenmiştir.
Şubemize bağlı ilçelerde, sorunları yerinde tespit ve üye yazım kampanyası ile
ilgili olarak toplantılar düzenlenmiştir.
Ankara şubeleri ile birlikte müdürlük
ve müdür yardımcılığı sınavları öncesi
hazırlık kursları ve müfettiş yardımcılığı sınavı öncesi hazırlık kursu düzenlenmiştir. Sınav sonrasında başarı gösterip
görev alan, Müdür, Müdür Yardımcısı ve
Müfettiş üyelerimiz makamlarında ziya-

ret edilerek, çiçeklerimiz takdim edilmiş
ve başarılar dilenmiştir. Şubemize bağlı İlçe yönetimlerimiz sık sık ziyaret edilmiştir. İlçe temsilciliklerimiz 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla yemekli kutlamalar tertip ederek, öğretmenlerimize birer adet gül takdim etmişlerdir.
Şubemiz Yönetim Kurulumuz, tertip
edilen bu çalışmalara katılım sağlamıştır. Üyelerimize dijital masa saati, el çantası gibi hediyeler takdim edilmiştir. Divan toplantıları ve İşyeri temsilcileri toplantıları periyodik olarak yapılmıştır.

ANKARA 2

3 yıl içerisinde üye sayısında yüzde
90 oranında bir artış sağlanarak, başarılı
bir dönem geçirilmiştir.
Genel Merkezimizin Ankara’da düzenlemiş olduğu toplantı, yürüyüş, protesto gösterileri, miting, imza kampanyaları ve basın açıklamalarına katılım
sağlanmıştır.
Ankara 2 No’lu Şubemiz, yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve takdir
edilen bir sendika olma özelliğini sürdürmüştür.
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Ankara 3 ve Sosyal Sendikacılık

ANKARA 3

K

asım 2007’de yapılan seçimlerden sonra bayrağı devralan Şube Yönetim Kurulumuz,
önce Muradiye Kültür Merkezi’nde
Keçiören’deki üyelerimizi bir araya getirerek, önceki yılların değerlendirmesini yaptı, geleceğe yönelik beklentileri dinledi.
İlk bir ay içerisinde, haftada birkaç
kez bir araya gelerek üç yıllık “Stratejik
Plan” yaptık. Misyon, vizyon ve ilkelerimizi belirledik. Amaç ve hedefleri tespit
ederek, bu doğrultuda çalışmaya başladık. Şube binamızın teşrifatını, üyelerimizin rahat edebileceği şekilde yaparak, haftanın altı günü sürekli açık tuttuk.
Üç yıl içerisinde her biri başka bir ilçede olmak üzere her ay “Şube Divan
Toplantıları” düzenledik. Yoğun katılımlarla yapılan bu toplantılarda, önceki ayın değerlendirmesini yaptık; sonraki ayda yapacaklarımızı planlayarak, hayata geçirdik.
İş yeri temsilcileriyle rutin toplantılar
yaptık. Amaç iş yeri temsilcilerini yönetim süreçlerine dahil etmek ve okuldaki
üyelerimizin istek, beklenti ve eleştirilerinden haberdar olabilmekti. Bu sayede
üyelerimizin birçok beklentileri yerine
getirilirken eleştirileri de bize yön verdi.
Okul ziyaretleri, en çok üzerinde
durduğumuz ve zaman ayırmak için
yoğun çabalar sarf ettiğimiz faaliyetler
arasında önceliğini her zaman korudu.
Gitmediğimiz okul kalmadığı gibi, bazı
okullara müteaddit defa gittik.
Üç yıllık yönetim süresi zarfında birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Bunlardan bazıları; merkez ve temsilciliklerde verilen iftar yemekleri, şiir
dinletileri, önemli gecelerin ve günlerin
kutlanması, geziler…
Üzerinde en çok durduğumuz konulardan birisi de, yeni sendikacılar ve yöneticiler yetiştirebilmek ve olaylara çok
yönlü bakabileceğimiz toplantılar yapabilmekti. Bu bağlamda “Cuma Toplantıları” adında her hafta rutin toplantılar yaptık. Bu toplantılarda bir hafta
sendika ile ilgili konuları tartışırken, diğer hafta kitap değerlendirmelerine yer
verdik. Bir başka hafta ise, sosyal, kültü-
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rel ve güncel konulara yer verdik. Cuma
toplantıları ile ilgili olumlu görüşler aldık.
Müdür, Müdür yardımcılığı konularında seminerler düzenledik. Ataması
yapılan yöneticilere ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri gerçekleştirdik.
Özelde Eğitim-Bir-Sen, genelde ise
Memur-Sen ailesinin her geçen gün ni-

celik ve nitelik yönünden istikrarlı bir
şekilde büyümesi için her türlü çalışmayı aktif bir şekilde yürütmeyi kendimize
düstur edindik. Sendikal varoluş gayemiz olan üyelerimizin hak ve menfaatlerini, istek ve beklentilerini yüksek sesle dillendirdik, en iyi şekilde savunduk
ve temsil ettik.

Büyümemizi Hız Kesmeden
Sürdürdük

A

nkara 4 No’lu Şubemiz, 2007
yılında Genel Merkezimizce Ankara’da örgütlenmenin yaygın bir şekilde yapılmasını sağlamak maksadıyla alınan kararla Şube
sayısının 4’e çıkarılması sonucu oluşan
yeni şubelerimizdendir.
Şubemiz, kongre öncesi kurucu başkan Fatih Halaçlı yönetiminde, kongre
sürecine kadar çalışmalarını başarıyla
sürdürmüştür.
10 Kasım 2007 tarihinde yapılan
kongrede Şaban Çakmak başkanlığında Hürrem Dursun, Uğur Kolsuz, Selahaddin Sütbaş, Hasan Basri Koca, Yüksel Yarımbaş ve İsmail Bilgiç’ten oluşan yönetim seçildi. Hürrem Dursun’un
Çorum Sungurlu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne, Selahaddin Sütbaş’ın
Bursa’ya tayininin çıkmasıyla yerlerine
yedek yönetimden Numan Gökmen ve
İsmail Çetinkaya getirilmiştir.
4 No’lu Şube alanında olan Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan ve Güdül temsilcileri ve yönetimleri özverili çalışmalarıyla takdiri hak etmiştir. Şubemiz, 2007
Kasımı’ndan Mayıs 2008 mutabakatına kadar yaptığı üye çalışmaları ve teşkilatı aktifleştirmeleri sonucunda bunun meyvelerini almış, yüzde 67 büyüme göstererek Türkiye’deki başarılı üç
şubeden biri olarak Genel Merkezimizce plaketle ödüllendirilmiştir. 2007 yılındaki 531 üye sayısını, 2008’de 894’e,
2009’da bin 141’e, 2010 yılında da bin
294’e çıkarmıştır.
4 No’lu Şube alanında kalan ilçe yönetimleri ve üyeleriyle tanışma toplantıları düzenlenerek teşkilatlanma çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve yerinden yönetime ağırlık verilerek ilçe
temsilciliklerinin inisiyatif almaları ve
aktif çalışmaları sağlanmıştır. Yerinden
yönetim anlayışı, özgüven ve gayreti
beraberinde getirmiş; Şubemiz 2008,
2009 ve 2010 yıllarındaki mutabakatlarda büyümesini hız kesmeden sürdürmüştür.
Üyelerimizin kaynaşmasını temin
amacıyla her yıl Öğretmenler Günü’nde
ve Ramazan iftarlarında geniş katılım-

lı yemekli toplantılar yapılmış, ilçelerimizde toplantılar aynı şekilde gerçekleştirilmiştir. Üyelerimizin daha geniş
zamanda ve aileleriyle birlikte kaynaşmalarını sağlayan ilk pikniğimiz Ayaş ilçemizde, son pikniğimiz ise Güdül Sorgun Yaylası’nda çeşitli etkinliklerle geniş katılımlı düzenlenmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür
Müdürlüğü işbirliği ile Çanakkale Şehitlerini Anma Programı başarıyla gerçekleştirilmiş ve büyük takdir toplamıştır.
2010 yılı başında, her üyenin isminin üzerinde yazıldığı ve okul hayatında yararlanacağı, özel tasarlanmış ajandalar bastırılmış ve bütün üyelerimiz işyerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine
takdim edilmiştir.
Sendika panosu olmayan okullarımız tespit edilmiş, panolar yaptırılarak

ANKARA 4

okullara asılmış, yayınlarımızın ve duyurularımızın sağlıklı bir şekilde üyelerimize ulaşması sağlanmıştır.
Yeni göreve atanan idarecilerimize,
Şubemiz ve İlçe temsilciliklerimizce ziyaretler yapılmış; düğün, cenaze, hasta
ziyaretleriyle, üyelerimizle olan ilişkilerimiz kesilmeden sürdürülmüştür.
İdarecilik sınavlarına hazırlık kursları
Ankara şubeleriyle ortaklaşa düzenlenmiş, başarılı neticeler alınmasına katkı
sağlanmıştır.
Ankara şubeleri başkan ve yönetim
kurulları, İlçe temsilcileri ve yönetimleriyle Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla
Ankara İl Divan toplantıları yapılmış, il
genelinde bütünleşmeye, karar alıp uygulamada birlik sağlanmasına çalışılmıştır.
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Yüksek Katılımlı Birçok Organizasyona
İmza Atmanın Mutluluğunu Yaşadık

ANTALYA

1

0 Kasım 2007 günü 2. Olağan Genel Kurulumuz yapıldı.
13.11.2007 tarihinde seçilen
Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaparak, aralarında görev dağılımı yaptı.
Süleyman Gökçen başkanlığında
Şube Teşkilatlanma Sekreterimiz Halil Ünal koordinasyonunda 19 ilçemizin teşkilatlarının daha aktif çalışmaları için rehberlik yapıldı. İşyeri temsilcileri ile zaman zaman yemekli toplantılar düzenlenerek, arkadaşların özgüvenleri sağlandı ve motive edildi.
Antalya
merkezdeki 11 eğitim bölgesine
daha düzenli hizmet götürülmesi amacıyla bölge sorumluları Şube Başkanı Süleyman Gökçen tarafından atandı, yetki ve
sorumlulukları kendilerine iletildi. Seçilen bu arkadaşlar görevlerine başlayarak üye artırımı noktasında çalışmalar yaptılar. İl
Divan toplantılarımız, zaman zaman Genel Merkezimizin de takviyesiyle
düzenli olarak yapılmaya
çalışıldı.
Her ilçemizde ayrı ayrı
olmak kaydıyla İlçe Yönetim Kurulu toplantılarına zaman zaman başkanlık edildi. Sendika binamızın, Pazar günü hariç, her
gün açılmasına özen gösterildi.
Genel Merkezimizin
Türkiye geneli yapmış olduğu (Şube Başkanları, Şube Yönetimleri, İlçe
Temsilcileri,
Üniversite
Temsilcileri vb) toplantılara ev sahipliği yapıldı. Ev
sahipliği sürecinde en üst
seviyede hassasiyet gösterildi. İllerden ve Genel
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Merkez’den gelen katılımcılar memnun
olarak ilimizden ayrılmışlardır.
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, batı ilçelerimizden Kemer, Kumluca, Finike, Demre İlçe Yönetim Kurulu
üyeleri ve İşyeri temsilcileri ile ziyaret ve

motivasyon toplantıları yapmıştır. Ayrıca Genel Başkanımızın Alanya’ya gelmesi münasebetiyle Serik, Manavgat ve
Alanya ilçelerimizde de ziyaretler yapılmıştır.
Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Celal
Güzel, 2008 Mart ayı içerisinde Antalya Merkez,
Alanya, Kumluca ilçelerimizde “Demokrasi ve Yeni
Anayasa” konulu konferanslar vermiştir. Engin
Noyan, Korkuteli İlçemizde ‘Aile’; Eğitimci-Yazar Ali
Erkan Kavaklı, Doç. Dr. Halit Ertuğrul ise ‘Motivasyon, Gençlik Sorunları ve
Aile Eğitimi’, ‘Beyni Etkin
Kullanma’ gibi konularda
yaklaşık 15 ilçemizde değişik zamanlarda konferanslar vermiştir.
Müdürlük ve müdür
yardımcılığı sınavlarına
hazırlık kurslarıyla, Antalya Merkez, Manavgat,
Alanya ve Kumluca’da olmak kaydıyla üyelerimizin sınava hazırlanmaları sağlanmıştır. Her ilçemizde ayrı ayrı olmak kaydıyla her yıl iftar ve piknik
programı düzenlenmiştir.
Üç yıl içerisinden Şube
Yönetimi olarak, yeni atanan öğretmenlerimiz, hizmetli ve memurlarımız,
idarecilerimiz zaman zaman ziyaret edilmiş, sendika adına çiçek gönderilmiştir.
Son olarak, 6 Eylül
2010 tarihinde Antalya
Öğretmenevi’nde Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Genel Başkanımız Ahmet
Gündoğdu başta olmak
üzere Antalya bürokrasisinin ve tüm davetlilerin katıldığı 3 bin 500 kişilik iftar
programı tertip edilmiştir.

Ardahan’da Rakip Tanımıyoruz

A

li Suat Ekinci başkanlığında
faaliyetlerine başlayıp Erdinç
Çakmak başkanlığında devam eden sendikamız, 3 yıldır üst üste
yılda yüzde 70 büyüyerek, Şube olma
hayaline kavuşmuştur. Bu, azimle ve kararlılıkla olmuştur.
Öncelikle Genel Merkezimizin Türkiye genelinde organize ettiği bütün organizasyonlara iştirak ettik.
Gazi Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik ve
Doç. Dr. Ertuğrul Yaman’ı getirerek, “Sınav Psikolojisi ve Aile İçi İletişim” konularında geniş katılımlı bir seminer düzenledik. İlimiz Merkez ve ilçelerinde
sürekli yemekli toplantılar düzenleyerek, üyelerimizin kaynaşmasını sağladık.

Ardahan genelinde gitmediğimiz eğitim kurumu kalmadı. Eğitim yöneticileri başta olmak üzere, Görevde Yükselme sınavlarına katılan bütün
üyelerimize kurslar düzenledik ve akabinde yemekli toplantılar organize ettik.
Ardahan’da başarılı ancak
yoksul olan öğrencilere giyim,
kırtasiye yardımında bulunduk, maddi anlamda kendilerine destek olduk.
Sendikamız
kurulduğu
günden bu yana ilimizde yetkili sendika olmuştur. Hedefimiz, çalışanlarımızın tamamına yakınını
Eğitim-Bir-Sen ailesine katmak ve onları hayata bağlamaktır. Çünkü, Eğitim-

ARDAHAN

Bir-Sen’li olmak, hayatı yaşamaktır.
Sonuç olarak, ilimizde rakipsiz sendikayız. Şöyle ki, diğer sendikaların toplamı yarımız bile etmemektedir.

“Birkaç İyi Adam”dık,
“Binlerce İyi Adam” Olduk

A

rtvin’de eğitim hizmet kolunda çalışanların yaklaşık
olarak yüzde 60’ı sendikalı.
Sendikamız 508 üye ile 2. sırada. Birinci olan sendikayla aramızda 16 üye sayısı fark var. Ancak diğer sendikalar zaman içinde küçülürken, sendikamız sürekli ve istikrarlı olarak büyümüştür. Bu
yıl hem sayı hem oran olarak en fazla
büyüyen sendika olmuştur. Başlangıçta
sendikamızı tanıtmak, tanıştırmak için
kullandığımız “Birkaç iyi adam” ifadesini, “Birçok iyi adam” ya da daha gerçekçi bir ifadeyle “Binlerce iyi adam” olarak
değiştirdik.
Sayı, tek başına haklılığın, doğruluğun yeter şartı değildir, biliyoruz. Vaktiyle başkaları tarafından kavganın, kaosun, kargaşanın, komplonun, manipülasyonun aracı, malzemesi olarak kullanılmaya çalışılan üye sayısını; hizmete,
katkıya, üretime, hayra dönüştürmek
gerekirdi. Öyle de oldu. İşte o çabalardan çalışmalardan bazıları:

ARTVİN
ARTVİN
Üniformalı sivillerin millet egemenliğini ayaklar altına alıp millete sırtını dönen, onu vatandaş olarak görmek yerine kul olarak gören darbecilerin gölgesi olduğu, millete karşı sözüm ona demokrasi adına darbecilerin yanında kılıç kuşandığı bir zamanda Türkiye’nin dört bir yanında binlerce insanla “Ortak Akıl” mitingleri yaparak darbelere ‘dur’ dedik. Artvin’den 11
otobüsle Samsun’a mitinge gittik.
Dünyanın en büyük terörist ülkesi olmak için yarışan ve 50 yıldır mütemadiyen katliam yapan İsrail’in zulmünü kınamak ve Filistinlilere yardım etmek için “Her Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz’ mitingleri düzenleyip yardım
kampanyaları başlattık, devam ettirdik. Çin’in yaptığı zulmü ‘Uygur Türklerine Soykırıma Hayır’ mitingleri ile
kınadık.
Başta eski bakanlardan Hasan Celal
Güzel olmak üzere birçok değerli aydına konferans verdirdik.
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Sendikamızı Büyütme
Çalışmalarına Ağırlık Verdik

AYDIN

A

ydın’da 2004-2006 döneminde Eğitim-Bir-Sen’in tanıtımı çalışmalarına ağırlık verilmişti. 2007’den itibaren ise sendikamızı Aydın’da büyütme çalışmalarına yoğunlaştık. Bu çerçevede işyeri ziyaretlerini planlı bir şekilde gerçekleştirdik.
Yine bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunduk. Bu
çalışmaların önemli bir parçası olarak
konferanslar düzenledik.
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun 8 Aralık 2007’de verdiği “Sivil
Anayasa, Özgür Eğitim” konferansı göz
doldurdu, takdirle karşılandı.
Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunun 18.
yılı münasebetiyle bir etkinlik düzenledik. Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Milletvekili Mehmet Erdem, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Mustafa Özmen, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer ve
büyük bir üye katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kahvaltılı toplantıda, sendikacılık ve ülkemizdeki durumu ile EğitimBir-Sen’in rolü üzerinde duruldu.
Bugüne kadar verilen mücadele ve
çabalar, içinde yaşadığımız toplumun
en etkin ve en sağduyulu sendikası olduğumuzu göstermektedir.
Demokrasi ve özgürlük mücadelesini her zaman ön planda tuttuk. Kesinlikle antidemokratik oluşumlara fırsat
vermeyip, bu çaba içerisinde olanlarla
da mücadele etmeye devam edeceğiz.
Evrensel değerleri insanlığın kurtuluşu için vazgeçilmez olarak görüyoruz.
Toplumun her kesimiyle diyaloga açığız. İnsanları siyasi düşüncesi, inançları ve etnik kimlikleriyle değerlendirmedik. Bütün kesimleri kucaklayan, kardeşlik hukuku içerisinde ve sevgi temelli yaklaşımlar ortaya koyarak faaliyetlerimizi yürüttük ve yürütmekteyiz.
Bizim sorumluluğumuz, sadece ülkemizle sınırlı değil, bütün dünyayı saran
bir sorumluluktur.
Şu günlerde de Eğitim-Bir-Sen’in
öncülüğünde Memur-Sen üyelerine
konut yapımı çalışmalarının son aşamasına gelmiş bulunmaktayız.
“Işık Vâdi” adını verdiğimiz konutlarımızın temeli yakın bir gelecekte üye18 Eğitim-Bir-Sen
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lerimizin de katılımıyla atılacaktır. 120
konutluk projemiz, üyelerimiz arasında
büyük takdir topladı. Bununla dar ge-

lirli ve tek maaşlı üyelerimiz konut sahibi olma imkanına kavuşmuş olacaktır.

Büyük Olsun Hepimizin Olsun

S

endikamız Eğitim-Bir-Sen kurulduğu günden beri eğitim
çalışanlarının duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş, sessizlerin sesi, mazlumların güvencesi olmuştur. Statükocu bürokratik anlayışa karşı dimdik durmuştur. Sorunun değil,
çözümün parçası olan; kavgadan yana
değil, barışı önceleyen, ‘küçük olsun, bizim olsun’ değil, ‘büyük olsun, hepimizin olsun’ anlayışı ile hareket etmiştir.
Çalışanların özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi, hak ettikleri ücretleri almaları, çağdaş bir yaşam standardını yakalamaları için her türlü eylem ve söylemi ortaya koyan sendikamız, 21. yüzyıl sendikacılığına yeni misyonlar yüklemiştir. Ücret sendikacılığının yanında sosyal sendikacılığı ve
hizmet sendikacılığı anlayışını da tüm

Türkiye’de ve ilimizde göstermiştir. Üyelerimizden toplanan küçük meblağları
yine üyelerimizin hizmetinde kullanmış
ve bunun sonucunda birçok sosyal etkinlik gerçekleştirmiştir. Eğitim çalışanlarının ve halkımızın ülke ve eğitim sorunlarına duyarlılığını artırmak için birçok konferans, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmiştir. Bunlardan özellikle yönetici atama sınavına hazırlık semineri, Anadolu liseleri öğretmenliği sınavına hazırlık seminerleri, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri şurası, tüm Türkiye’de olduğu gibi, ilimizde de bütün kitlelerin takdirini toplamıştır. Diğer eğitim sendikaları mensuplarını da kıskandırmıştır.
Demokrasiye, hak ve özgürlüklere
yönelen antidemokratik girişimlere karşı kitlesel tepkilerimiz ortaya konmuş-

BALIKESİR

tur. Ülkemizin 12 Eylül Anayasası’ndan
bir an önce kurtulması ve yeni bir anayasaya kavuşması için konferanslar,
toplantılar tertip edilmiş, kamuoyu
oluşturulmuş ve bu konuda halkımızın bilinçlenmesine katkı sağlanmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun,
zulme uğrayanın dinine, ırkına, rengine bakmadan mazlumların yanında yer
alınmış; özellikle Filistin’de İsrail’in yaptığı katliama, Çin’in Doğu Türkistan’daki
katliamına karşı yapmış olduğumuz eylemler, diğer sivil toplum kuruluşlarına
örnek teşkil etmiştir.
15 yıldır geleneksel hale gelen kır
pikniği etkinliği düzenlenmiş ve üyelerimizin yıl boyunca yorgunluklarını
ve streslerini atma imkanı sağlanmıştır.
Bu vesile ile üyelerimiz arasındaki bağ
güçlendirilmiş, üyelerimizin birbirlerini tanımaları sağlanmış, böylece üyelerimizde aidiyet duygusu geliştirilmeye
çalışılmıştır.
Mehmet Çabuk başkanlığındaki Şubemizin dinamik bir teşkilat olması, ilimizin en ücra noktasına kadar sendikamızın örgütlenmesini sağlamıştır. 18 ilçede ve üniversitemizde aktif bir teşkilat oluşturulmuştur. Düzenli olarak İl Divan toplantıları yapılarak teşkilatlar bilgilendirilmiş, çeşitli görüşler tartışılarak
ortak akıl ön plana çıkarılmıştır. Sendikamızın omurgasını oluşturan İşyeri temsilcilerinin sorumluluk ve inisiyatif almaları sağlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için düzenli toplantılar tertip
edilerek, temsilcilerimizin sorumluluk
bilincinin oluşması sağlanmıştır.
“Taşı delen, suyun kuvveti değil,
damlaların sürekliliğidir” sözünden hareketle, popülist eylem ve söylemler yerine reel sendikacılığı benimsemiş, istikrarlı ve kararlı yürüyüşünü devam ettirmiştir. Gerek Şube Yönetimi’nde gerekse İlçe Yönetimi’nde görev alan arkadaşlarımızın sabırlı ve özverili çalışmaları sonucunda, rakiplerimizden bir
kısmının son üç yılda yüzde 50 üye kaybettiği, bir kısmının ise yerinde saydığı
bir dönemde, Şubemiz yüzde 65 büyüme gerçekleştirmiştir.
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Sosyal Anlamda da Örnek Bir
Sendikacılık Yapıyoruz

BARTIN

B

artın’da sağlam adımlarla büyümesini sürdüren sendikamız, faaliyetlerini sadece üye
çalışmasıyla sınırlı tutmadan, sosyal
alanda da önemli etkinliklere imza atıyor, örnek bir sendikacılık yapmaya devam ediyor.
Eğitim-Bir-Sen Bartın İl Temsilciliği Kadınlar Komisyonu, Anneler
Günü’nde huzurevine ziyarette bulundu.
Üyelerimizi Orman İşletmesi piknik alanında buluşturarak, birbirleriyle
hasret gidermelerine vesile olduk.
Yöneticilik sınavlarına hazırlık kursları açarak, yönetici üye sayımızın artmasına katkıda bulunduk. Halk Eğitim
Merkezi’nde üyemiz olan olmayan herkesi kursa davet ettik ve katılım da sağladık. Bu çalışmalarımızın sonucunda
yönetici sınavlarında çok büyük bir başarı sağladık. Yöneticilerimizi tebrik etmek için bir yemek tertip ettik.
Ramazan ayında üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
iftar programı düzenledik. İftarımıza Genel Mali Sekreterimiz Ahmet
Özer, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Yakup
Ulupınar, Parti yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube müdürleri katıldı.
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Kültür ve Medeniyetimizi
Candan Kucaklayan Bir Yapı Oluşturduk

BATMAN

2

007 yılında 854 üye ile 2. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren
Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi
olarak üye sayımızı artırma ve de yetkili
sendika olma hedefine yönelik yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde 2008
yılında bin 196 üyeye, 2009 yılında ise
bin 397 üyeye ulaştık. Sezon boyunca çeşitli değişikliklerin yaşandığı Şube
Yönetim Kurulumuz; M. Şafi Özperk,
Mehmet Ergin, Zeki Yalçın, Aydın Mutlu, Fethi Tutumlu, Kamuran Aldemir ve
Mehmet Yıldız olarak nihai şeklini aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanlış politikalarından ve bölgenin olumsuz koşullarından ötürü öğretmen sayıları itibariyle tam bir ‘Doldur boşalt’ mekanizması oluştu. Çünkü bölge illerine atanan öğretmenlerin çoğunluğu stajyer
veya asker öğretmen olunca, sendikal
çalışmalar istenildiği gibi sonuçlanmadı. Bir yılını stajyer olarak geçiren öğretmen, sendika üyesi olduktan bir yıl sonra batı illerine tayin olmaktadır.
Eğitim-Bir-Sen’in temellerini atan
anlayışın mirasçıları olarak bu zor coğrafyada varlığımızı, kültür ve medeniyetimizi korumak-geliştirmek için gereken çabaları gösterme kararlığında olduk. Bu nedenle, Rahmetli Kurucumuz
Mehmet Akif İnan’ın şair olması hasebiyle bizler de Batman’da Behçet Gülenay arkadaşımızın katkısıyla ilk kez Şiir
Dinletisi gerçekleştirdik ve bunu da geleneksel hale getirerek sürdürmekteyiz.
Ayrıca Batman’da konferanslar yoluyla
kültürel çalışmalarımızı sürdürdük. Bu
çerçevede Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu
ve Prof. Dr. Yasin Aktay gibi şahsiyetleri
üyelerimizle ve halkımızla buluşturduk.
-İnsani sorumluluğumuz gereği
Ocak 2010’da deprem felaketine maruz
kalan Haiti’ye yardım amacıyla düzenlenen kampanyaya öncülük ettik, toplanan paraların İHH aracılığıyla ulaştırılmasına katkıda bulunduk.
-Batman Üniversitesi’nin kurulmasıyla beraber üniversite bünyesinde örgütlenme faaliyetlerine hız vererek burada Temsilcimiz Zeki Argunhan’ın katkısı ile Batman Üniversitesi’nde yetkili
sendika olmayı başardık.

-Üyelerimiz arasında kaynaşmayı ve örgütlülük bilincini yaymak için
pek çok toplantı tertipledik. İlimizdeki
ve bölgedeki sorunlara-olaylara seyirci
kalmadık, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu ve dengeli çalışmaların altına imza attık.
-Sendikal çalışmalarımızı daha hızlı
ve aktif kılmak için Şubemizin imkanları ile sendikamıza bir araç kazandırdık.
-Pakistan’da meydana gelen sel felaketi sonrasında düzenlenen yardım
kampanyasına öncülük yaptık.

-Kasım 2010 tarihinde yapacağımız 3. Olağan Kongremiz için 3 Ekim
2010’da yaptığımız Merkez İlçe delege
seçimi yoğun ve heyecanlı geçti. Seçilecek 95 delege için 222 delege adayı
için 6 sandıkta oy kullanıldı. Delege seçimlerimizde üç liste yarıştı. Üyelerimizin yoğun katılımıyla, 990 üyemizden
720’si oy kullandı. Delege seçimlerimizin kırgınlık ve küskünlüğe mahal verilmeden yapılmış olması en büyük sevincimiz oldu.
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En İstikrarlı Büyüyen Şube

BAYBURT

E

ğitim-Bir-Sen Bayburt Şubemiz, sivil toplum ruhunu her
alanda hissettiren, bölge ve
dünya gündemlerini en yakından takip eden bir sendika olma özelliğini devam ettirerek, bölgesinde güven ve istikrarın kaynağı olmuştur. Olaylara karşı
yerinde ve zamanında müdahaleleriyle
toplumun nezdinde itibarını daha da
artırmış ve adeta toplumun vicdanı olmuştur. Eğitimde, eğitim çalışanlarının
gözü, dili ve kulağı olarak bütün problemleri kurumlar nezdinde gündeme
getirerek çözümler üretmiştir.
“Kır Çiçekleri” adında SODES projesi
yaparak, bölge eğitiminin problemlerini dile getirmiş ve çözüm önerileri üretmiştir.
2010 MEB Şurası’nda aktif görev alarak, eğitim çalışanlarının problemleri
noktasında çözüm önerileri getirmek
suretiyle şuraya katkı sağlamıştır.
Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve
Çözüm Önerileri Şurası’nda, bölgede
geniş katılımlı bir çalışma yaparak, gerek bölge ve gerekse genel manada
eğitim çalışanlarının sorunlarına özgün
çözüm önerileri getirmiştir.
İdarecilik sınavlarına hazırlanan
üyelerimize eğitim verilmiş ve akabinde deneme sınavları yapılarak, imtihana en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmıştır.
Dünyada zulüm gören bütün mazlumların yanında olmaya devam etmiştir. Bu manada toplantı, basın bildirileri
ve mitingler tertip etmiştir.
İsrail’in Gazze zulmü mitingle telin
edilmiştir.
Doğu Türkistan’daki zulmü kınamış
ve bu konuda kitlesel basın açıklaması
yapılmıştır.
Pakistan’da yaşanan gerek deprem
felaketi sırasında gerekse sel felaketinde duyarlılığını göstermiş ve yardım
kampanyası düzenlemiş, ayrıca toplum
nezdinde benzer kampanyalar düzenleme çalışmalarına katkı sağlamıştır.
Anayasa değişikliği referandumu
sürecinde sivil bir anayasanın gerekliliği üzerinde durarak, üyeleri ve toplumu
bilgilendirme hususunda yoğun çaba
göstermiştir.
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Önemli gün ve haftalarda mahallinde gerçekleşen faaliyetlerin tümüne
katılım ve katkı sağlanmıştır.
2010 bütçe görüşmelerinde eğitim
çalışanlarının uğradığı mağduriyetlerle ilgili basın bildirileri düzenleyerek,
problemler gündeme getirilmiştir.
2011 Yılı Toplu Görüşme kazanımlarındaki başarılarımız, ilimizde düzenli olarak çalışanlarla paylaşılmıştır.
Geleneksel pikniğimiz yapılarak,
üyelerimizin kaynaşmaları sağlanmıştır.
Bayburt Şubemiz, tayin nedeniyle

en fazla üye kaybeden şubelerden biridir. Ancak her yıl bir önceki yılın üye
sayısının üzerinde bir sayıyla mutabakat imzalama başarısı gösterilmiştir. Bu
durum, şubemizin istikrarlı büyüyen bir
Şube olduğunu bir kere daha ispatlamıştır.
Şubemiz, 2. Olağan Kongresi’ni yapma hazırlıklarının mutluluğu ve heyecanı içerisinde geleceğe umutla bakan
bir anlayışla çalışmalarını artırarak devam ettirecektir.

Üç Yıl Önce Verdiğimiz Sözü
Yerine Getirdik: Şube Olduk

BİLECİK

E

ğitim-Bir-Sen, Türkiye genelindeki büyüme hızını Bilecik’te
de yakaladı. Bilecik Şubesi olarak, gerek etkisi ve gerekse etkinlikleriyle büyümeye devam ediyoruz. 2007 yılında 200 civarında olan üye sayımız bugün 600’lere ulaşmıştır. Eğitim-Bir-Sen
Haber Bülteni’nin 39. sayısında, bir sonraki kongre sürecinde Şube olacağımızı duyurmuştuk. Söz verdiğimiz üzere
Şube olduk ve ilk kongremizi gerçekleştiriyoruz.
Kültürel etkinliklerde de
biz vardık
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı olduğu “Demokratikleşme, Eğitimde Hak ve Özgürlükler”,
Mehmet Doğan ve Beşir Ayvazoğlu’nun
konuşmacı olduğu “İstiklal Marşı ve
Mehmet Akif” konferansları düzenledik.
Yazar Halit Ertuğrul, “Çocuk Terbiyesi ve Sevgi” konulu konferansta katılımcılara ‘çocuk-terbiye-sevgi’ ilişkisini anlattı. Gazeteci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu,
İlçe temsilciliklerimizde seri konferanslar verdi.
Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne, düzenlediğimiz konferansa katılarak, “Türkiye’de
Demokratikleşme Süreci”ni anlattı.
Mehmet Emin Ay’ın konuk olduğu
‘Kutlu Doğum Haftası’ programı gerçekleştirdik.
Sosyal etkinliklerde de
biz vardık
Her yıl olduğu gibi, Öğretmenler
Günü etkinliğini gerçekleştirdik.
Göreve atanan yöneticilerle tanışma
toplantıları tertip ettik.
Müdür, Müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursları yaptık.
Sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya geçirilmesi için imza kampanyası
düzenledik.
İlçelerimizde düzenlediğimiz yemekli tanışma toplantılarıyla üyelerimizi bir araya getirdik.
Başta Valimiz olmak üzere, kurum
amirlerini ziyaret ettik.
Ramazan ayında üyelerimizin ve ailelerinin katıldığı iftar programları ger-

çekleştirdik. Bunların yanı sıra Ortak Akıl
mitinglerine ve Filistin’e Destek miting-

lerine katıldık, kitlesel basın açıklamaları yaptık.
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Kurumsallaşarak Büyüyoruz

BİNGÖL

2

007 Kasım Kongresi’nde Yönetim Kurulu; Ramazan Çakırcı, Yunus Kava, Mehmet Tokuş, Hasan Boğatekin, Rıza Beroje, Nuh
Özer, Mahmut Aras’tan oluşmuş, Şube
başkanlığına Ramazan Çakırcı seçilmişti.
Çakırcı’nın, Şubat 2008’de Genel Merkez
Olağan Kongresi’nde “Genel Mevzuat ve
Toplu Görüşme Sekreteri” olarak seçilmesi üzerine başkanlığa Yunus Kava seçilerek yola devam edilmiştir.
Mayıs 2007 mutabakatında 779 olan
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üye sayımız 2010’da bin 215’e ulaşmıştır. Bu dönemde özellikle sendikanın
kurumsallaşması bağlamında önemli çalışmalar oldu. Yeni kurulan Bingöl
Üniversitesi’nde hızlı bir şekilde teşkilatlandık. 2007’de 2 olan üye sayımızı
2010’da 123’e çıkardık. Biz büyüdükçe,
diğer sendikalar küçüldü.
Kadınlar Komisyonumuzu oluşturduk, 75 olan bayan üye sayımız 200’e
yaklaştı. Hiçbir üyemizin olmadığı Kiğı
ilçemizde teşkilatlanarak, üye sayımızı

12’ye yükselttik. Sürekli yaptığımız İşyeri
Temsilcileri toplantıları sonucu artık her
İşyeri Temsilcisi, bir Şube Yönetim Kurulu Üyesi sorumluluğunda işyerinde yapması gerekenleri yapıyor.
Yapmış olduğumuz çalışmaları planlı bir şekilde yürüterek, yıl boyunca merkez, köy, mezra okullarını ikişer defa ziyaret ettik, çalışanların sorunlarını dinledik ve üyelerimizin yanında olduğumuzu gösterdik.
Özellikle Türkiye’nin ve dünyanın
nabzını tutmaya çalışarak, gerekli zamanlarda doğru tepki vermeye çalıştık. Gazze, Pakistan, Sivil Anayasa, Referandum, Din ve İnanç Özgürlüğü, Toplu Sözleşme, Kürt Sorunu gibi konularda
görüşümüzü kamuoyuna yerinde ve zamanında duyurduk.
Her yıl, geleneksel hale getirdiğimiz
Öğretmenlerarası Futbol Turnuvası, Öğretmenler Günü resepsiyonu, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, konferanslar, iftar programları düzenledik. 2009’da düzenlediğimiz iftar programına bin 300’e
yakın üye ve katılımcının yanı sıra Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ve Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu da katıldı.
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri Yusuf Coşkun ve Kâzım
Ataoğlu’nun sendikamızı ziyaretleri sırasında kendileriyle görüş ve önerilerimizi paylaştık.
Başta Bingöl Valisi İrfan Balkanlıoğlu,
Belediye Başkanı Serdar Atalay, Bingöl
Üniversitesi Rektörü Gıyasettin Baydaş
olmak üzere diğer kurum amirlerini de
makamlarında ziyaret ederek sendikamızın görüş ve önerilerini dile getirdik.
Bingöl için büyük bir sorun olan konut sorununu, kendi üyelerimiz için daha
önce başlattığımız süreci 31/03/2010 tarihinde TOKİ ile yaptığımız protokolle
noktaladık. Bu proje ile 388 üyemizi konut sahibi yaptık.
Yetkili sendika olarak ilde bulunduğumuz bütün danışma kurullarında
temsilcilerimiz aracılığıyla kararlara rengimizi yansıttık. Haksızlığa uğrayan üyelerimizi, gerek İl Disiplin kurulları gerekse de yargı yoluyla savunarak yalnız bırakmadık.

Doğrularımızdan Taviz Vermeden
Sendikacılık Yaptık

BİTLİS

E

ğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesi’nin
ilk kongresi Nisan 2009 tarihinde yapıldı. 15 Mayıs
2009’da Şubemiz ilk defa Bitlis’te yetkili sendika oldu ve 2010 yılında da üye
sayısını daha da artırarak yetkili sendika vasfını devam ettirdi.
Bitlis’te Eğitim-Bir-Sen çatısı altında
örgütlü mücadeleye başladığımız günden bu yana belli ilkeler doğrultusunda, doğrularımızdan taviz vermeden
sendikacılık yaptık. Gücümüzün tamamını üyelerimizden aldık. Sırtımızı hiçbir zaman başka yere dayamadık.
2009 yılında Bitlis merkezde promosyon çalışmalarına yetkili sendika
olarak katıldık. Promosyonların tamamının çalışanlara dağıtılması yönündeki genelge daha yayımlanmadığı halde
promosyonun tamamının çalışanlara
dağıtılmasını sağladık.
İlimizi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmelerinden,
hizmetlilerin sorunlarına kadar önemli konularla ilgili rapor sunduk. Ayrıca
haftalık ek ders hesaplama sisteminin
yanlışlığını örneklerle belirttik.
İki yıldır ödenmeyen Formatör öğretmenlerin, Gönül Köprüsü Projesi’nde
görev alan öğretmenlerin yolluklarının
ödenmesini sağladık. Tedavi ödeneği
ile görevde yükselme semineri yolluklarını alamayan hizmetlilerin yollukları
da girişimlerimiz sonucu ödendi.
İlçelerde yemekli toplantılar düzenleyerek, üyelerimizin sorunlarını dinledik ve çözüm bulmaya çalıştık.
Şeflik sınavına giren memurlara ve
görevde yükselme sınavına giren hizmetlilere deneme sınavları hazırlayarak, destek olduk. Görevde yükselme
seminerine katılan bütün hizmetlilere
yemek vererek yanlarında olduğumuzu gösterdik.
Referandum öncesi diğer sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek,
dört gün boyunca yerel gazetelere ilanlar verdik. Niçin ‘evet’ dediğimizi açıklayan broşürler dağıttık.

Merkezde ve Tatvan İlçesi’nde konferans ve paneller düzenledik.
Bölgenin sorunlarına duyarlılık sadedinde çeşitli platformlarda yapılan
toplantılara katıldık.
Çok yönlü yaptığımız bu aktif sendikacılık, çalışanlar nezdinde takdir görmüş ve Şubemiz yetkili sendika unvanı-

nı korumayı başarmıştır. Onurlu ve dik
duruşumuzla, toplum menfaatini kişisel menfaatlerimizin üstünde tutma ilkemizden taviz vermeden yaptığımız
sendikacılığın, bundan sonraki yıllarda
da bizi yetkiye taşıyacağına ve üye sayısını artıracağına olan inancımız tamdır.
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Üyelerimizin Haklarını Korumak ve
Geliştirmek İçin Mücadele Ettik

BOLU

Ü

yelerimizin haklarını korumak, geliştirmek, elde ettiğimiz kazanımları gündeme
getirmek ve Türkiye’nin meseleleri hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak için birçok etkinliğe imza attık.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bayan üyelerimiz için 8 Mart 2009
tarihinde Öğretmenevi’nde yemekli bir
toplantı düzenledik. Üyelerimiz arasında kaynaşmayı sağlayan bu programda
katılımcılara çeşitli hediyeler takdim ettik.
Kurum temsilcilerimizi daha etkin ve
aktif kılmak için periyodik olarak toplantılar düzenleyerek, bu toplantılara Genel
Merkez yetkililerimizi de davet ettik. Bu
toplantılardan birini de 16 Kasım 2008
tarihinde Prestij Otel’de Genel Sekreterimiz Halil Etyemez ve Genel Mevzuat ve
Toplu Görüşme Sekreterimiz Ramazan

Çakırcı’nın katılımıyla gerçekleştirdik. Genel Sekreterimiz Halil Etyemez’in
sendikal kazanımlarımız
hakkında bilgiler verdiği
toplantıya merkez ilçedeki 56 kurum temsilcisi katıldı.
İlçelerdeki üyelerimizle kaynaşmayı sağlamak
amacıyla sık sık etkinlikler tertip ettik. 10 Haziran 2009 tarihinde Gerede Esentepe Otel’de düzenlediğimiz yılsonu yemekli toplantımız yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Üyelerimizin haklarını korumak, kazanımlarımızı gündeme getirmek ve
ülke meseleleri hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak için birçok basın toplantısı yaptık. 2009 Yılı Toplu gö-

rüşmelerini ve memur maaş zammını
protesto etmek için 18 Ağustos 2009 tarihinde Bankalar Önü’nde kitlesel basın
açıklaması yaptık.
Toplu Konut İdaresi işbirliğiyle talep örgütlenmesi çerçevesinde yaptığımız 348 konutluk proje tamamlanmış ve
üyelerimiz 2009 Ağustosu’nda konutlarına taşınmışlardır.

Üyelerimizi Yalnız Bırakmadık
BURDUR

B

urdur Şubesi olarak, Öğretmenler Günü’nü kutlamak
amacıyla her yıl 24 Kasım’da
il merkezi ile ilçelerde tüm eğitim çalışanlarının gününü karanfil hediye ederek kutladık.
Şubemizin hazırladığı “Fotoğraflarla
Çanakkale Destanı ve Mehmet Akif Ersoy” konulu sergi, iki yıl üst üste İl Özel
İdare Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa, AK
Parti Milletvekili Bayram Özçelik CHP
Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da
aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Sergide,
300’e
yakın
Çanakkale
Destanı fotoğrafının
yanısıra 100’ü aşkın
da Mehmet Akif Ersoy fotoğrafı sergi-
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lendi. Yoğun katılımın yaşandığı sergi
sonunda günün anısına protokole, çerçeveli bir Mehmet Akif Ersoy fotoğrafı
hediye edildi.
Dokuz dalda dağıtılan ödüller muhteşem gecede sahiplerini buldu. Ulusal
yazılı basın ödülünü Taraf Gazetesi alırken, En iyi televizyon programı dalında ise TRT ödüle layık görüldü. Gecenin
“Mehmet Akif İnan Onur Ödülü” ise Vali
İbrahim Özçimen’e Şube Başkanımız
Mücahit Kılınç tarafından takdim edildi.

Üyelerimizle defalarca bir araya geldik. Tüm ilçelerin katılımıyla gerçekleştirilen yemekli toplantılara şehrin üst düzey yöneticileri de iştirak ettiler.
8 Mart Kadınlar Günü’nde üyelerimizle Susamlık Tesisleri’nde buluştuk.
Renkli anların yaşandığı gece zihinlere
kazındı.
Bu gibi etkinliklerin yanı sıra katsayı
adaletsizliği, Mavi Marmara baskını, terör örgütü PKK’nın saldırıları gibi birçok
olay protesto edildi.

Sorunlu Değil
Sorumlu Sendikacılık: Bursa

1

1-11-2007 tarihinde gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Numan
Şeker, Ramazan Acar, Mustafa Sarıgül, Ersen
Çetiner, Ali Ağaoğlu, Burhanettin Ayanoğlu,
Fikriye Aydın seçilerek göreve başlayan Şube
yönetimimiz yeni dönem çalışmalarına hızlı
bir şekilde başlamıştır.
Şubemize kayıtlı üye sayımız, 2007 Mutabakat Metni’ne göre bin 936 iken, 2008’de
2 bin 614 olmuş, 2009’da 3 bin 365’e yükselmiş, 2010’da ise 3 bin 804’e ulaşmıştır. Ekim
2010 itibariyle üye sayımız 4 bin 281’dir.
Önce yönetim ve teşkilatımızın çalışmalarıyla
Bursa’da yetkiyi alıp sonra da Türkiye genelindeki yetkiyi perçinlemeye katkı koymak için
gayretimiz devam etmektedir.
Genel Kurul’dan sonra çalışmalarına hız
veren Şube Yönetimi, öncelikle bütün ilçelerde teşkilat yapımızı sağlamlaştırma çalışmalarının yanında temsilciliklerin de yaygınlaştırılması çabalarına ağırlık vermiştir. Konfederasyonumuza bağlı sendikaların il temsilcileriyle de diyalog kurarak il merkezinde tek çatı
altında birleşmemizi, mümkün olan ilçe merkezlerinde de Memur-Sen İlçe temsilciliklerinin açılmasına ve yaşatılmasına öncülük etmeye devam etmiştir. İnegöl, Gemlik, Orhangazi, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa
temsilciliklerine Mudanya ve Yenişehir temsilciliklerini dahil etmiştir. Diğer ilçelerimizde
de ekonomik durumumuz müsaade ettiği an
temsilcilik açılması hedeflenmektedir.

Şube 3. Olağan Genel Kurulu’ndan bugüne kadar düzenli olarak eğitim-öğretim yılı
süresince aylık İl Divan toplantılarımızı, Genel
Başkanımız ve Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyelerimizin müteaddit defa katılımlarıyla ilimizin tarihi mekânlarında il ve ilçe yönetimlerimizle gerçekleştirdik. Genel Merkezimizin
organize ettiği Eğitim-Öğretim-Bilim Hizmet
Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Şurası’nın ilk adımı olan İl Şurası’nı 5 Aralık
2009’da kurduğumuz 8 ayrı komisyonda üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirirken, Bölge Şurası’nı da Bursa Holiday İnn Hotel’de 9
Ocak 2010’da başarıyla gerçekleştirip, sonuç
raporlarını 6-7 Mart 2010’da Ankara’da yapılan Şura Genel Kurulu’na, Bölge Komisyon
başkanlarımızca sunulmasını sağladık. Mutad olarak okul yöneticileri ve İşyeri temsilcilerimizle toplantılar yapıp eğitim-öğretimin

yerel ve genel sorunlarına çözümler
üretmeye çalıştık. Kadınlar Komisyonumuz vasıtasıyla bayan üyelere yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Başka
şubede bulunmayan Eğitim-Bir-Sen
Bursa Şubesi AR-GE birimini oluşturarak, üyelerimizin aidiyet duygusunun geliştirilmesine yönelik projeler (iletişim-gelişim-aidiyet vs.) geliştirirken, ayrıca üyelerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunmak maksadıyla
Ömer Özyılmaz ve Şaban Kızıldağ’ın eğitim
konusundaki seminerlerini hayata geçirdik.
Gelecek yüzyılın sendikacılık anlayışını
hizmetlerinde gösteren Şubemiz, gerçekleştirdiği faaliyetlerle Bursa’da tüm eğitim çalışanlarının takdirini kazanarak örnek olmuştur. Sadece kendi üyelerine değil, bütün eğitim çalışanlarına gururla hizmet kapılarını
açan Şubemiz, Memurlukta Görevde Yükselme Semineri, Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler Liseleri seminerleri, Yöneticilik Sınavları seminerleri, tüm Memur-Sen İl yönetimlerine yönelik de etkili iletişim semineri gerçekleştirmiştir.
Şubemiz, sosyal aktivite anlamında da
pek çok faaliyet gerçekleştirmiştir. Merkez ve
taşra ilçelerimizce düzenlenen piknikler, gelenekselleşen iftar programları, dini ve milli bayramlarda kutlamalar, Geleneksel Bulgur Pilavı Günleri, sadece Şubemizce gerçekleştirilen, Bursa kamuoyunun takdirle karşıladığı, başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği ve
bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘500
Altın Çocuğa 500 Altın’ ödül programı, Anneler ve Dünya Kadınlar
Günü kutlamalarımız, Öğretmenler Günü kutlamalarımız, Huzurevi ziyaretleri, Aşure dağıtımı. Eğitimde Şiddetin Önlenmesi Komisyon Çalışmaları, Demokrasi ve İnsan Hakları seminerleri gibi birbirinden farklı birçok alanda sendikamızın çalışkan üyeleriyle el ele
vererek pek çok başarılı çalışmaya
imza atmıştır.
Katsayı adaletsizliği eylemi, Çin’in Uygur Türklerine yönelik zulmünü protesto eylemi, terörü lanet eylemleri, parti kapatılmalarına karşı Ortak Akıl Mitingi, Önce Anayasa panelleri, daha sonra da Anayasa Değişikliği Paketi’ne Evet Yürüyüşü etkinlikleri, Gazze eylemleri, yardım gemisi saldırısını protesto eylemleri, Gazze ve Pakistan için yardım
kampanyaları, millet adına millete rağmen
karar alanlara karşı protesto eylemleri, Toplu görüşmelere yönelik kitlesel basın açıklamaları, eğitim-öğretim yılı sene başı, ortası
ve sonu ile önemli gündem konularına yönelik basın açıklamaları, yerel radyo-televizyon
programları, il çapında yapılan çeşitli etkinlikler, kapalı salon toplantıları sendikamızın
sesinin duyurulduğu ve varlığını hissettirdiği
toplantılar olmuştur.

BURSA

Ayrıca, Şubemiz, sosyal sendikacılığın bir
gereği olarak üyelerimize yönelik yaptığı 256
konutluk Eğitim-Bir-Sen Konutları’nın temeli, 25 Mayıs 2010’da Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun katılımıyla atılmış, inşaatın ince işçilikleri de bitme aşamasına gelmiştir. Hak sahiplerine dairelerinin tapuları da en
geç Mayıs 2011’de teslim edilecektir.
Üyelerimize kupa, kalem, ajanda ve hatıra yarışmaları kitapları hazırlatılmış ve her yıl
biri promosyon olarak dağıtılmıştır.
Kurum kültürü oluşturmaya ziyadesiyle
dikkat eden sendikamız, bütün iş ve işlemlerinde Genel Merkezimizin Kurumsal Kimlik
Kitapçığı’na göre hareket etmiştir. Şube olarak ilimizde başta Valimiz Şahabettin Harput
olmak üzere, Emniyet müdürlerimiz, İl ve İlçe
Milli Eğitim müdürlerimiz, Belediye başkanlarımız, siyasi partilerimiz, Üniversite Rektörümüz, Fakülte dekanlarımız, Yurt-Kur Bölge
Müdürümüz ve sayıları yüzlerceyi geçen sorumluluk alanımızdaki okul ve kurum müdürleri ziyaret edilmiş, sendikamızın görüşleri iletilmiştir.
Şubemiz, haklı taleplerimizi daha güçlü dile getirmek için, ‘Ham demokrasi değil,
tam demokrasi’ isteğimizin ve demokratik teamüllerin geliştirilmesi konusunda hassasiyetimizin göstergesi olarak bunu bizzat kendi iç yapılanmasında uygulamış; Genel Merkezimizin gönderdikleri seçim takvimi, yönetmelik ve tüzüğümüz doğrultusunda Şube
4. Olağan Kongre kararını 13 Eylül 2010 itibariyle almış, sırayla İşyeri, İlçe yönetimleri ve
Şube delegelik seçimlerini titizlikle tamamlamış, ilgili yerlere de resmi başvurularını yapmıştır. 27 Kasım 2010’da Bursa Şubesi 4. Olağan Kongresi’nin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Merinos Atatürk Kongre Kültür
Merkezi Hüdavendigar Salonu tutulmuş; afiş,
davetiye ve delege kartlarımız hazırlanmıştır. Teşkilatımız yeni bir döneme, yeni bir heyecanla ve tazelenmiş olarak başlıyor. İnşallah önümüzdeki dönem, bizim için çok daha
memnun edici çalışmaların gerçekleştirildiği
bir dönem olacaktır.
Bursa Şube Yönetim Kurulu olarak, 4. Olağan Genel Kurulumuzu birlik, beraberlik ve
kardeşlik ruhuyla gerçekleştirme arzusunun
yüreklerimizin sönmeyen ışığı olmasını diliyoruz.
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Çanakkale’de Yetkili Olmak
Bir Başka Güzel

ÇANAKKALE

E

ğitim-Bir-Sen Çanakkale Şubesi
Kurucu Başkanı Kemal Dokuz ve
ekibi, 2007 Kasımı’nda yeniden
ve ‘Çanakkale’de yetkili olmak gerek’ diyerek yola koyuldu.
Yeni dönem İl Divan toplantıları
08.12.2007 tarihinde Genel Teşkilatlanma
Sekreterimiz Erol Battal’ın katılımı ile Biga
ilçemizde start aldı. 13 Ocak 2008’de ise
bir diğer İl Divan toplantımıza Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’yu konuk ettik. Akşamında da Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı olduğu
‘Demokrasi Yeni Anayasa Hak ve Özgürlükler’ konulu konferansı gerçekleştirdik.
Bu çalışmalarla ne kadar isabetli bir yolda olduğumuzu, 2010 referandumundaki milletimizin tercihleri ile gördük. Hakkın öncüleri olmaktan mutlu olduk. İl Divan toplantılarındaki bu başlangıç, bizleri İlçe yönetimlerimizle birlikte her ay bir
yerde eğitimin, eğitimcilerin ve ülkemizin sorunlarını değerlendirmek ve çözüm
önerileri üzerinde fikir üretmek şeklinde
devam etti.
Bunu, okul ziyaretlerimiz ve üye çalışmalarımızla destekleyerek, kesintisiz hale
getirdik.
Yaklaşık bir yıl sonra Şube Başkanımız Kemal Dokuz, Belediye Başkanlığı’na
aday olmak üzere bizlere veda edince,
nöbet değişiminde, Yönetim Kurulumuz,
Şube başkanlığı görevinde Şube Sekreterimiz Numan Yaşar’la devam kararı alarak
yeniden harekete geçti.
Geçmişteki tüm başarılı ve aktif çalışmaları aksatmamak üzere Ege ve Marmara denizlerini birleştiren Boğaz’ın incisi Çanakkale’de yetkili olmanın ve buradan Türkiye’de yetkiye ulaşmanın yolunu açmak üzere çalışmalara hız verdik. 2009 Mayıs ayında, ‘MEB’de YETKİLİYİZ’ yazısı sanki bizi işaret ediyordu. O
halde ‘Çanakkale’de tam yetki aldığımızda, Türkiye’de yetkili olacağız’ diyerek bir
başka moral bulduk.
Her yıl bir şekilde hediyeleşmelerle
üyelerimize ulaşalım istedik ve 2008’de
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen logolu fin-
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canlarımızı, 2009 yılında Eğitim-Bir-Sen
Genel Merkezi tarafından düzenlenen
Öğretmen Hatıraları yarışmalarında dereceye giren eserlerin toplandığı ‘Kelebeğin Rüyası’ isimli kitabımızı ve 2010 yılında da Eğitim-Bir-Sen logolu duvar saatlerimizi üyelerimize hediye olarak ulaştırdık.
Gelenekselleştirdiğimiz pikniklerimizi şenliğe dönüştürdük. 2008 Mayısı’nda
Lapseki, 2009’da Eceabat ve 2010’da ise
Biga Çınarköprü Köyü’ndeki asırlık çınarların altında asırlardan gelen değerlerimize sahip çıkma idealimizi haykırırcasına Eğitim-Bir-Sen şenlikleri düzenledik. Her yaşa hitap ettik; çocuklar, gençler, bayanlar herkes bir yerde bulundu.
Çuval yarışları, balon patlatma, halat çekme, tekerleme söyleme, bilek güreşi, şiir
okuma… Dolu dolu bir birliktelik ve heyecan yaşandı.
Eğitim, seminer, panel ve konferanslarla üyelerimiz arasında bir nevi hizmetiçi eğitimi gerçekleştirdik. 18 Mart
Üniversitesi’nden Mehmet Kaplan ile Yenice, Gelibolu, Ayvacık’ta ‘Mehmet Akif
Ersoy ve Asım’ın Nesli’, Lapseki ve Eceabat ilçelerinde ise ‘Aile İçi Eğitim’ seminerleri düzenledik. 27 Mart 2010 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde
Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu ve Ali Bulaç’ın
katılıp Doç. Dr. Mustafa Tekin’in sunduğu
“Dünya Sistemimi Anlamak” konulu sempozyum düzenledik.
2008 Aralık ayında Genel Merkezimiz
öncülüğünde başlatılan ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu şura çalışmalarına farklı şekil görüşleri de dahil ederek, daha iyiye ve güzele
ulaşmayı, çözümler bulmayı hedefledik.
Bursa Bölge toplantıları ve Ankara’daki
Şura Genel Kurulu toplantılarına da aktif
katkı sunduk.
Dünya gündeminden de uzak kalmadık. İsrail’in Gazze’deki vahşetine yüksek sesle lanet okuduk, diğer sendikalarla birlikte insanlığın yanında yer aldık.
Gazze’ye giden insani yardım konvoyu
engellenmeye çalışıldığında, MemurSen ile birlikte
tepkimizi dile getirdik,
Mavi Marmara baskını sonucu şehit edilen insanlarımıza ve aynı gece
İskenderun’da
yapılan saldırı-

larda şehit edilen askerlerimize sahip çıkarak, derinlerdeki kirli elleri teşhir etmeye gayret ettik.
Özellikle yöneticilik sınavları öncesinde il merkezi ve bazı ilçelerimizde açılan
yöneticilik sınavlarına hazırlık kursları ile
üyelerimizin yanında, katılmak isteyen
diğer eğitim çalışanlarına el uzatmayı bir
görev bildik. Sorunları konuşmayı değil,
çözüm yollarını aramayı hedefledik.
Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce
2008’de Gökçeada’da, 2009’da ise Balıkesir Gönen Termal Hotel’de eğitim ve planlama toplantıları ile hazırlıklarımızı ve
planlamalarımızı yaptık.
Her şeyin en güzeline layık olan üyelerimizi rahat rahat oturabilecekleri, çaylarını yudumlarken aynı zamanda boğazın harika manzarasında diğer eğitimcilerle ve Memur-Sen ailesinin tüm üyeleriyle kucaklaşabilecekleri bir mekana kavuşturmayı arzuladık. Memur-Sen Konfederasyonu olarak gayet müreffeh bir bina
kiraladık ve 16 Kasım 2009’da Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun katılımıyla açılışımızı gerçekleştirdik.
Çanakkale kimileri için Truva’nın, kimileri için de Kilitbahir’in, Arıburnu’nun,
Conkbayırı’nın, Kabatepe’nin şehri. Kimileri için kaleyi içten fethetmenin hileli yolu, kimileri için son kaleyi ölümüne,
mertçesine savunmanın sembolü… Kimilerince tatil beldesi, kimilerince çalışma alanı…
Çanakkale, zıtlıkların şehri. Çok ruhlu,
çok davalı mücadelelerin mekanı.
Çanakkale’de 2001 yılında kurulan
sendikamız, Ocak 2005’te Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile birlikte Şube olmuş, Kurucu Başkanımız Kemal Dokuz’un, “böğrüne böğrüne esen rüzgara” aldırmadan
ve “a kalite sendikacılık” anlayışı ile ve
yeni dönemde sorun değil, çözüm üreten
sendikacılık anlayışı ile 2009 Mayısı’nda
871 üye ile yetkili olmuş; 2010 yılında ise
eğitim çalışanlarının teveccühü artarak
devam etmiş ve farkı artırarak 989 üye
ile yetkisini taçlandırmış ve nihayetinde
o tacı koruma onurundadır. Artık profesyonelce hazırlamaya başladığı 1000 kişiyi zorlayan çok amaçlı geleneksel eğitim
şenliklerinin, seminerlerin, konferansların, panellerin ve sempozyumların, hizmetiçi eğitim programlarının planlandığı
otel programlarıyla Türkiye’nin küçük bir
modelidir sendikamız.
Çanakkale’de genel yetki alındığı
gün, Türkiye’de de genel yetki alınacaktır.
O halde hedef, genel yetki.

Yetki İçin Çalışmalara Hız Verdik

H

er yıl okullar açıldığında ilköğretim haftası nedeniyle
merkez ve ilçelerdeki bütün
okullara çiçek gönderdik.
Ramazan ayı münasebetiyle her yıl
il merkezimizde ve tüm ilçelerimizde
üyelerimize iftar verdik.
Eğitimci-Yazar Halit Ertuğrul’u davet ederek, Öğrenci Başarısında Moral
ve Motivasyon, Aile ve Gençlik Eğitimi
konulu 6 ilçe ve 3 merkez olmak üzere
toplam 9 konferans tertip ettik.
Öğretmenler Günü dolayısıyla bütün üyelerimize her yıl değişik hediyeler dağıttık. Bu vesileyle Şube Yönetim
Kurulu olarak ilçelerdeki okulları dolaşarak üyelerimizin istek, temenni ve sıkıntılarını dinledik.
İl merkezindeki okul temsilcileri ile
toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunduk. Okul temsilcileri ile ayda bir
defa toplantı yapılmasına karar verdik.
Ramazan ayı içerisinde Konya’ya,
kışın Ilgaz Dağı kayak tesislerine üyelerimiz ve aileleri için gezi programı düzenledik.
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle her yıl tertip ettiğimiz konferansa
Doç. Dr. Mustafa Karataş, Vehbi Vakkasoğlu ve Nihat Hatipoğlu’nu konuşmacı olarak davet ettik.
Türkiye’de demokrasi ve güncel
meseleler konusunda eski bakanlardan Hasan Celal Güzel’in konuşmacı
olarak katıldığı bir konferans tertip ettik.
Avrupa Birliği Projesi kapsamında
40 üyemizi Almanya, Belçika, Macaristan ve Avusturya ülkelerine gönderdik. Bu sebeple eğitimci arkadaşlarımızın Avrupa’daki eğitim kurumlarını gezerek, bilgi ve deneyimlerinin artması
sağlanmıştır.
Memurluk için görevde yükselme,
müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursu düzenledik.
Kadınlar Komisyonumuz, il merkezindeki huzurevini ve Eldivan
İlçesi’ndeki çocuk yuvasını ziyaret etti.
Yetkiyi alabilmek için üye çalışmalarına hız verdik. 2009’da 555 olan üye

sayımızı 2010 yılında 700’e çıkardık.
Ekim 2010 itibariyle Şubemizin 704
üyesi bulunmaktadır.
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde
üye kaydına başlayarak, son bir yıl içe-

ÇANKIRI

risinde 3 olan üye sayımızı 86’ya çıkarıp, üniversitede yetkili sendika olduk.
Bütün üyelerimizin e-mail adreslerini alarak, faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme projemiz devam ediyor.
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‘Devletten Alacaklı,
Millete Borçluyuz’

ÇORUM

İ

lin en büyük sivil toplum örgütü
Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi olarak, üyelerimizden aldığımız güç
ve yetkiyi yine üyelerimizin maaş, ücret,
özlük hakları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kullandık. ‘Devletten alacaklı olabiliriz, ancak bu aziz millete de
borçluyuz’ düsturundan hareketle hep
bir hizmet sendikacılığı anlayışıyla hareket ettik.
Bu çerçevede, geçtiğimiz dönemde
yüzlerce basın açıklaması, onlarca konferans, panel; maaş, özlük hakları çalışma
koşullarımızın iyileştirilmesi ve bazı sosyal konularla ilgili olarak onlarca miting,
eylem, toplu basın açıklamaları gerçekleştirdik.
Çeşitli konularda kurslar açtık, seminer programları düzenledik, bölge toplantılarına ev sahipliği yaptık. Üyelerimizin hukuksal problemlerine anlaşma yaptığımız hukuk bürosu aracılığıyla davalar
açtık, çözümler ürettik. Kaynaşma, dayanışma amaçlı toplantılar, iftar programları düzenledik, üyelerimize hediyeler dağıttık. Ortak Akıl mitinglerine aktif katılım sağladık. 12 Eylül Referandumu’nda
Çorum’da 65 sivil toplum örgütünü bir
araya getirerek, referandum öncesi bir ay
boyunca konuyla ilgili olarak konferanslar, paneller, düzenledik. Referandumla
ilgili olarak, insanlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız 80 bin broşürü halkımıza dağıttık,
bilgilendirme toplantıları tertip ettik.
Şube Yönetim kadromuzun son derece özverili çalışmalarıyla 2007 yılında bin
400 civarında olan üye sayımızı bugün 2
binlere taşımayı başardık.
Üyelerimizin, camiamızın birlik, beraberliği, kaynaşma ve dayanışmasına vesile olması amacıyla büyük katılımlarla bu
yıl ‘Çatak Buluşmaları’nın 7’ncisini gerçekleştirdik.
Halkımıza olan sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde onlarca konferans gerçekleştirdik. Bunlardan biri olan “Demokrasi Özgürlükler ve Sivil Toplum” konferansında Hasan Celal Güzel Çorumlularla buluştu.
Eli kanlı katil devlet İsrail’in Lübnan’da,
Filistin’de gerçekleştirdiği katliamları,
Mavi Marmara’ya düzenlediği kanlı baskını telin ettik.
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Tabandan Tavana Yükselen Bir Koronun
Bugünü Geleceğe Taşıyan Sesiyiz

T

artışmasız bir gerçektir ki, eğitim, bireyin asil yükselişi, toplumun geleceğe kök salışının
uzun yolculuğudur. Yeryüzünün ilk inşa
edildiği günden beri eğitim, her toplumun en önemli ve öncelikli konusu olmuştur.
Bu inancı en üst düzeyde taşıyan
Eğitim-Bir-Sen Denizli Şubesi olarak, kurulduğumuz günden bugüne bilgi şölenleri düzenleyerek, panel, konferans
ve kongrelerle bu duyarlılığı ortaya koyduk. Eğitimin niteliğinin arttırılmasına
yönelik çalışmalar yapma konusunda
hep hassas davrandık, üyelerimizin katılacağı tüm sınavlara hazırlık kursları düzenledik; okul yöneticiliği sınavları çerçevesinde “müdür yardımcılığı” ve “müdürlük sınavı” için hafta içi ve hafta sonu
grupları oluşturarak, üye olsun olmasın,
tüm öğretmenlere açık iki ayrı program
dâhilinde kurs açtık. Sınava giren arkadaşlarımızın müdür yardımcılığı sınavında yüzde 80, müdürlük sınavında yüzde
70 oranında başarılı olmasıyla gururlandık. Her türlü Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi ve Spor Liseleri
için Öğretmen Seçme Sınavı’na hazırlık
kursu düzenledik. Görevde yükselme sınavları çerçevesinde her basamak sınav
için kurslar açtık, üyelerimiz için kaynak
kitap, not vb. doküman temin ettik.
Geniş katılımlı toplantılar ve organizasyonlarla üyelerimizin tanışmasını, kaynaşmasını ve dayanışmasını sağladık. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bahar pikniğinin 7’ncisini ve en
görkemlisini gerçekleştirdik. Daha etkin
bir sendikacılık için birlik ve beraberliğimizi artırıcı organizasyonlarla, üyelerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunacak kurslar tertip ettik, müdür olarak

atanan arkadaşlarımıza “Liderlik ve Yöneticilik” konulu seminer düzenledik.
“Eğitim-Öğretimde Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu konferansta Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi ile eğitim
çalışanlarını buluşturduk.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Naci Bostancı’nın katıldığı “Türkiye’de Demokratikleşme Sancıları” konulu bir konferans düzenleyerek, Türkiye’nin özgürleşme çabalarına tercüman olup sağduyunun rotasını
bulmaya çalıştık.
04.04.2010 tarihinde Çağlayan
Catering’de yeni atanan müdür ve müdür yardımcılarını tanışma ve kaynaşma yemeğinde buluşturduk. Düzenlenen toplantıya Genel Sekreterimiz Halil
Etyemez ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreterimiz Esat Tektaş da katıldı.
Eğitim çalışanlarına ayrımsız, kategorisiz bir yaklaşım göstererek, kendilerine yansıyan tüm problemlerin çözümünde rol alıp çaba sarf ettik. Eğitimin
kalitesinin artması için verimli ve sistemli çalışmayı engelleyen ne gördüysek, oraya yardım götürmekten, nerede bir ihmal gördüysek, oraya müdahale etmekten imtina etmedik.
Sosyal, kültürel konularda her zaman
duyarlı bir sendikacılık anlayışını benimseyen Eğitim-Bir-Sen Denizli Şubesi olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi’yle ilgili
bir konferans düzenledik. Devlet Arşivleri Araştırmacısı ve Çanakkale Zaferi’yle
ilgili yazılmış kitapları, şiirleri, makaleleri bulunan Salim Dağ’a, öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik “Kan Deryasında Çanakkale Ruhu” adlı bir konferans verdirdik. Tüm okullarımıza Çanakkale Savaşı’nı anlatan Bir belgesel CD’si
dağıttık.

DENİZLİ

Şubemiz, aldığı bin 100 üye sayısını yüzde 136 artırarak, 2 bin 600’e taşımış, Türkiye genelinde üye yapma sıralamasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu büyümede asıl olan,
sayısal çoğunluğumuz değil, yürüdüğümüz doğru yol, yüklendiğimiz emanetin değeri, verdiğimiz emeğin hakkıdır. Sayısal durumumuz ne olursa olsun,
biz her zaman emeğin cinsiyetine, milliyetine, görüşüne, geçmişine bakmadan
hakkın, haklının, savunucusu olduk.
Okul idarelerinin kısıtlı imkânlardan
dolayı yerine getiremedikleri veya okul
idaresince konulan bir tek panonun sendikalara yeterli gelmemesi, panoda yer
alması gereken sendikal çalışmaların
ve duyuruların birbirine karışması veya
yersizlikten dolayı sergilenememesi,
bazı okullarda çeşitli sıkıntılara sebep olmaktaydı. Buna çözüm üretmek amacıyla tüm okullara pano hediye ettik. Yine
eğitim çalışanlarının haklarını koruyan
ve kollayan açıklamalar yapacak, bildiriler yayınlayacak, televizyon programları yapacağız. Tüm bu çalışmalarla, eğitim konusunda enine boyuna ve derinliğine yol almaya çalışan, tabandan tavana yükselen bir koronun bugünü geleceğe taşıyan sesi olacağız.
Bu çerçevede, hakkın tahakkuk etmesi için mücadele etmeyi, ülkemizin
milli ve manevi değerlerine dayanarak,
ucunu ve kökünü dışarıda aramadan,
ideolojilerin gölgesine sığınmadan, ülkemizin zenginliğine ait farklı değerleri aykırılık ve ayrılık konusu yapmadan,
hak etrafında, özgürlük temelinde birleşmeyi misyon edinerek, ülkemizin demokratikleşmesi, her hizmet kolu alanında kalite ve verimliliğin artması, halkımızın hak ettiği refah seviyesini yakalayabilmesi için her konuda sorumluluk
alıp; ülkemizin en etkin sendikası olarak,
hizmet aşkıyla yoğrulmuş; tüketen değil
üreten, karalayıcı değil, yapıcı eleştiriler
yaparak eğitimde kaliteyi arayan bir anlayışla iş üretmeye, ayrım gözetmeksizin eğitim camiasının her birim ve kademesindeki emekçilerin gerektiğinde dili,
gerektiğinde gözü, gerektiğinde hamisi
ve gerektiğinde de hizmetçisi olmaya
devam edeceğiz.

Sayı: 57

Kasım 2010

Eğitim-Bir-Sen 31

Çalışmalarımızla Örnek Olduk

DİYARBAKIR

2

007 yılı Kasım ayında yapılan
3. Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Yasin Yıldız, Yunus Memiş, Necdet Güler,
Yılmaz Çebe, Etem Atlı, Abdullah Gündüz ve Serpil Ağaç seçildiler. Bir süre
sonra Serpil Ağaç’ın istifasıyla boşalan
üyeliğe yedeklerden ihsan Koç Yönetim
Kurulu kararıyla getirildi. Bir süre sonra ailesinin sağlık sebeplerinden dolayı
ihsan Koç, Yönetim Kurulu üyeliğinden
ayrılmak zorunda kaldı. Boşalan üyeliğe yedek üyelerden Mansur Kendal getirildi.
Şubemizin üye sayısı, 2007 yılında
bin 100 iken, 2008’de bin 600, 2009’da
2 bin 73, 2010 yılında Mutabakat
Metni’nde ise 2 bin 271’e ulaşmıştır. 20
Ekim 2010 tarihi itibariyle üye sayımız 2
bin 464 olmuştur.
Genel Kurul’dan hemen sonra çalışmalarına başlayan Şube Yönetimi, yaptığı güzel çalışmalarıyla örnek oldu. Tüm
ilçelerde İlçe yönetimleri ve üyelerle
toplantılar yapıldı. İl ve ilçelerde 2008 yılında Hz. Muhammed ve Evrensel mesajı konulu kitap okuma yarışması, 2009
yılında büyükler kategorisinde Üç Muhammed, küçükler kategorisinde ise
Öğrenci Başarı Kılavuzu kitap okuma yarışmaları, 2010 yılında ise Kur’an’dan İdrake Yansıyanlar ve Beyin Gücünü Etkili
Kullanma Sanatı kitap okuma yarışmaları düzenlendi. Bu yarışmalar sonucunda
her kategoride çoktan seçmeli sınavlar
yapıldı. Düzenlenen törenlerle dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Kitap
okuma yarışmalarına yaklaşık 5 bin kişi
katıldı. Seçilen kitapların yazarları ile getirilerek il ve ilçelerde konferanslar düzenlendi. Bu konferanslar, ‘Vahyin İnşa
Ettiği Hazreti Peygamber’, ‘Aile ve Gençlik Eğitimi’, ‘Beyin Gücünü Etkili Kullanma Sanatı’, ‘Sigaranın Dumanı’, ‘Teknoloji Çağında Bilgi ve Okumanın Önemi’,
‘Etkili İletişim Teknikleri’, ‘İlim, Eğitim ve
Akıl’, ‘Sevgide Kalite Yönetimi’, ‘Etkili İletişim ve Etkili Okuma’, ‘Sivil Anayasa ve
Kuşatılmış Demokrasi’, ‘Sivil Toplum ve
Sivil Anayasa’ konulu konferanslar düzenledik. Bu konferanslar vesilesiyle
sendika binamızda Mustafa İslamoğlu,
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Halit Ertuğrul, Abdurrahman Dilipak,
Vehbi Vakkasoğlu, Mümtaz’er Türköne,
Senai Demirci, Metin Karabaşoğlu, Hasan Tanrıverdi, İbrahim Çoşkun gibi eğitimci ve yazarlarla üyelerimizi buluşturduk.
Kadınlar Komisyonumuz tarafında
Filistin’e Yardım Kermesi, “Evde ve Çalışma Hayatında Kadının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panel düzenlendi. İl ve bölge
eğitim şuraları yapıldı. İl Divan toplantıları gerçekleştirdik.
Üyelerimize daha iyi hizmet
vermek
amacıyla
yeni hizmet binamızı açtık. Kaza sonucu hayatını kaybeden üyemiz Sedat Şahin’in ailesine
15 bin liralık yardım
çeki verdik. İl ve ilçelerde geleneksel iftar programları düzenledik. Çeşitli konularda basın açıklamaları yaptık. İlçelerdeki üyelerimizle yemekli toplantılar gerçekleştirdik.
Masa Tenisi Turnuvası ve Futbol Turnuvası düzenledik.
Dereceye giren yarışmacı ve takımlar
ödüllendirildi. Her
ay İlçe yönetimleriyle toplantılar yaparak, eğitim ve öğretimdeki sorunlara çözümler ürettik.
Müdür ve Müdür
Yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursu
düzenledik.
Başta Vali olmak
üzere kaymakamlar,
İl ve İlçe Milli Eğitim

müdürlerimiz, siyasi partilerin yöneticileri, üniversite rektörü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve okul müdürleri ziyaret edilerek sendikamızın görüşleri iletilmiştir.
Genel Merkezimizin gönderdiği yönetmelik ve tüzük doğrultusunda titizlikle delege seçimleri yapılmıştır.

Haklıların Güçlü
Olduğu Bir Dünya İçin

S

ahip olduğumuz değerler ve
dünya görüşümüz, birleştirici, kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirici bir işleve sahip olduğundan, Eğitim-Bir-Sen her yerde olduğu gibi Düzce’de de bu kardeşlik ve dayanışma ruhunun tezahür ettiği bir platform vazifesi görüyor.
Konfederasyonumuza bağlı diğer
sendikaları aynı çatı altında toplayan
Düzce Şubesi, henüz ulaşamadığımız
üyelere ulaşmayı, onları sendikal çalışmalarımıza ortak etmeyi hedeflemiştir.
Bu amaç doğrultusunda 6 ay gibi kısa
bir zamanda 125 üye kaydı yapılarak
Düzce’de bir rekor kırılmıştır.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Düzce
Temsilciliği, Bolu Caddesi üzerinde bulunan Kazım Demir İş Hanı’ndaki yeni
yerinde hizmete açıldı. İl lokalimiz, yenilenen vizyonuyla göz dolduruyor. Açıldığı günden bu yana önemli kişileri de
ağırlamış olduğumuz sendika il merkezimiz ferah, huzurlu ortamı, geniş terası
ve Düzce manzarası ile üyelerimizin hizmetindedir.
Düzce Eğitim-Bir-Sen, Hasan Celal
Güzel ve Tarım eski Bakanı Sami Güçlü
konferansları ile de ses getirdi. Konferanslar yerel basın, siyasiler, bürokratlar
ve halkımız tarafından yoğun ilgiyle izlendi.
Satranç turnuvaları düzenlendi.
Ödüllü turnuvalarımızda çekişmeli geçen müsabakaları satranç meraklıları ilgiyle takip etti.
Kurum Temsilcileri toplantıları düzenlendi. Eğitim kurumları temsilcilerimiz ile tanışma ve kaynaşma toplantıları dayanışma ruhumuzu kuvvetlendirdi.
2009 yılında hükümetin memura
verdiği zam oranı protesto edildi. ‘Başbakana Mektup’ eylemi ile başlatılan eylemlilik süreci meydanlarda devam etti.
Düzce teşkilatı, gerçekleştirdiği eylemde, üyeleri ile birlikte sendikanın bürosundan Anıtpark’a kadar yürüdü. Basın
açıklaması yapıldı. Eylem sonunda maaş
bordroları yakıldı. Filistin mitinglerine
de iştirak edildi.
Yığılca ve Gölyaka ilçelerimizde İlçe
temsilcilikleri açıldı. Programlar, açılış
konuşmaları, ardından üyelerimizle sıcak bir sohbet ve ikramlarla gerçekleşti.
Üyelerimize 2GB kapasiteli flash bellek hediye edildi.

Düzce Üniversitesi çalışanları ile tanışma ve kaynaşma toplantıları düzenlendi ve üniversite ile olan kopukluk bu
şekilde giderilmiş oldu.
Yöneticilik sınavlarına hazırlık kursu
düzenlendi. Katılımın çok yoğun olduğu
bu kurslarda birçok deneme sınavı yapıldı. Kurs bitiminde sertifika takdimi de
gerçekleşti. Neticede Düzce’de yeni atanan yöneticilerden çoğunun kursiyerimiz olması bizi ayrıca mutlu etti.
TÜYAP Kitap Fuarı’na gezi ve hızlı okuma semineri düzenlendi. TÜYAP
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi- Beylikdüzü’nde 31
Ekim-8 Kasım 2009
tarihleri arasında düzenlenen 28. İstanbul
Kitap Fuarı’na bu sene
ilk defa olarak Düzce
Eğitim-Bir-Sen de katıldı. Öncelikle kitap
sergi alanlarını gezerek kitap alışverişi yapan Yönetim Kurulu ve üyelerimiz daha
sonra da konferans
salonlarına geçtiler.
Hızlı okuma seminerimiz yine kitapseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik oldu.
Düzce Şube Yönetimi, yeni Belediye Başkanı İsmail Bayram’a hayırlı olsun ve yeni Vali Vasip
Şahin’e hoş geldin ziyaretlerinde bulundu.
İlçelerdeki üyelerimiz ile tanışma ve
kaynaşma toplantıları yapıldı. Küçük ilçelerimizde bile katılımın
50’leri bulması, sendikamızın gücünü de
göstermiş oldu.
Çilimli ve Yığılca
İlçe temsilciliklerimiz
ile yılsonu pikniği gerçekleştirildi.
Hedefimiz, güçlü-

DÜZCE

lerin haklı olduğu dünyayı yıkarak, haklıların güçlü olduğu dünyayı oluşturmaktır.
Ömer Faruk Çelebi ile Yola Devam
Düzce Şubemiz, 7 Kasım 2010 tarihinde 3. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongrede Abdulvahap Özen ile
mevcut başkan Ömer Faruk Çelebi’nin
listeleri yarıştı. 147 delegenin oy kullandığı kongrede, Ömer Faruk Çelebi başkanlığa seçildi.
Seçimden sonra bir konuşma yapan
Ömer Faruk Çelebi, “Seçimin kaybedeni
yoktur, tek kazanan Eğitim-Bir-Sen’dir”
diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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Geleceğimiz Daha İyi Olacak

EDİRNE

E

dirne İl Temsilciliğimiz, her sene
üye sayısını bir önceki seneye
göre artırarak yoluna devam etmektedir. İl ve İlçe temsilciliklerimiz canla başla çalışarak üye sayımızın artmasını
sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde üyelerimize 3 ayda bir 45 TL ‘Toplu Görüşme

Primi’nin verilecek olmasının üye sayımızı önemli şekilde artıracağına inanıyoruz.
İl Temsilciliğimiz, her yıl iftar yemekleri ile üyelerimizi bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamıştır. Okul temsilcilerimizi düzenli olarak toplayarak, o ay içinde ülkemizde, ilimizde ve okullarımızda meydana gelen gelişmeleri değerlendirip, arkadaşlarımızın karşılaştıkları problemleri ve çözüm önerilerini görüştük.
Geçen yıl üyelerimize
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen
logolu kendi adları yazılı kupalar dağıttık.
Üyelerimiz için Müdürlük
ve Müdür yardımcılığı sınavlarına yönelik hazırlık kursu
açtık, kursun sonunda dene-

Etkinliklerin En Güzellerine
İmza Attık

ELAZIĞ

Y

asin Karakaya başkanlığındaki Şubemiz, üyelerimizin uygun
şartlarda ev sahibi olabilmesi için
TOKİ ile anlaşma yaparak, 843 konutluk
devasa bir proje hayata geçirmiştir. Ayrıca
üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine
TOKİ II. Etap müracaatı yapılmış ve bin 700
konutun proje çalışması yapılmaktadır.
18 Nisan 2008 tarihinde Atatürk Kültür
Merkezi’nde Milli Eğitim eski bakanlarından Hasan Celal Güzel’in konuşmacı olduğu “Demokratikleşme Süreci ve Sendikalar” konulu konferans düzenledik.
Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı için Cumhuriyet Lisesi’nde hafta içi ve
hafta sonu olmak üzere yoğun bir katılımla hazırlık kursu düzenledik ve kurs sonunda deneme sınavı yaptık. Yardımcı hizmetlilerin “Görevde Yükselme Sınavı” için hazırlık kursu düzenledik.
Şube binamızda her ay güncel bir
konu ele alınmak üzere üyelerimize yönelik seminerler tertip ettik.
Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve
Prof. Dr. Ahmet Tevfik Ozan, “Uyuşturucu,
Sigara ve Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele”;
Prof. Dr. A. Fevzi Bingöl, “Deprem ve Alına-
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me sınavı yaptık ve 80 adet kitap dağıttık. Filistin sorununla ilgili olarak konferans düzenledik.
Özellikle Uzunköprü ve Keşan gibi ilimizin en büyük ilçelerinde teşkilatımızın güçlenmesi bizleri gelecek açısından umutlandırmaktadır. Öğretmenler
Günü’nde üyelerimize Öğretmenevi’nde
yemek verdik.
Yüksekokul mezunu imamlarımızın
boş geçen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
derslerine ücret karşılığı girmeleri aleyhine yürütülen kampanyaya sendikamız
basın açıklaması yaparak, kamuoyunun
yanlış bilgilendirilmesini önlemeye çalışmıştır.
Eğitim-Bir-Sen Edirne İl Temsilciliği
olarak, geleceğimizin daha iyi olacağına,
en kısa zamanda Şube olacağına inancımız tamdır.

Kasım 2010

Sayı: 57

cak Tedbirler” konulu seminerler verdi.
İlimizdeki basın kuruluşlarının tamamının katılımı ile “Kahvaltılı Basın Toplantısı” düzenledik, yeni anayasa çalışmaları ile
ilgili açıklamalar yaptık.
Toplu görüşmeler öncesinde Postane Meydanı’nda basın açıklaması yaparak,
‘Başbakan’a Mektup’ eylemi yaptık.
Başörtüsü zulmüne karşı Postane
Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması
yaptık. İlimizdeki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte katsayı zulmünü kınama
mitingi gerçekleştirdik.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Misland Tesisleri’nde, emekli olan öğretmen
üyelerimizle “Ulu Çınarlarımızı Unutmadık” programı düzenledik.

Kadınlar Komisyonumuz, Dünya Kadınlar Günü’nde basın açıklaması ve bayan üyelerimizin katılımıyla yemekli istişare toplantısı yaptı.
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Kadınlar Komisyonumuz, Peygamberimize (S.A.V.) hatim okumuş, İzzetpaşa Camii’nde Hatim Duası ve Mevlid-i
Şerif okutmuştur.
Üyelerimizin tamamına evrak çantası
hediye ettik, her ay okul ve ilçe temsilcileri
ile düzenli olarak toplantılar yaptık.
Peugeot firması ile anlaşma yaparak
49 üyemizin çok uygun şartlarda (ortalama 4-5 bin TL indirimli) araç sahibi olmasını sağladık.
Ramazan ayında Harput Beldesi’nde
“Referandumda Niçin Evet” konulu basın
açıklaması yaptık, basın mensuplarına iftar verdik.
2 Ekim 2010 tarihinde Öğretmenevi
Konferans Salonu’nda 6 ayrı sandık kurarak ve sandık kurulları oluşturarak, adeta
bir demokrasi şöleni havasında delege seçimini yaptık.
Şube olarak Genel Merkezimiz ile bağlantılı web sitesini hazırladık.

2009’da Yetkili Olduk,
Bir Yıl Sonra Farkı Artırdık

7

Aralık 2007 tarihinde yapılan
3. Olağan Kongre ile delegelerin tam desteğini alan Temel Çiçek başkanlığındaki Yönetim Kurulu göreve başladı. Çiçek, 6 yıl başarıyla yürüttüğü
Şube başkanlığını 8 Temmuz 2009 tarihinde Nebi Gül’e devretti.
Bu dönemde Eğitim-Bir-Sen Erzincan
Şubesi geleneksel ve planlı sendikal faaliyetlerine ek olarak dönem içerisinde ilimizdeki eğitim çalışanlarının ihtiyaçları; sivil toplum örgütü olarak da ilimizde gelişen sosyal, siyasal, ekonomik olaylara ilişkin sendikal referanslarına bağlı tepki koymuş ve katkılar sağlamıştır.
Geleneksel hale getirilen Cuma
Sohbetleri’nde her hafta farklı konu ve konuşmacı ile eğitim çalışmaları sürdürülmüştür.
Geleneksel Yılsonu pikniğimiz Bayırbağ Pahnik’te her yıl artan katılımla yapıldı. Üyelerimizin eşleri ve çocukları ile katıldığı piknik, Şube Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreterimizin hazırladığı, küçük-büyük
herkesin katıldığı yarışmalarla festival ve
şölen havasında geçti.
“Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” Şurası’nda eğitimcilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya

yatırıldı. Erzincan Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen şuraya Vali Abdülkadir Demir, Belediye
Başkanı Yüksel Çakır, İl Genel Meclis
Başkanı Ünal Tuygun, Milli Eğitim Müdürü Aydın Yalçın, Memur-Sen İl Temsilcisi Temel Çiçek ve eğitim çalışanları katıldı.
Geleneksel iftar programlarımızda
Ramazan ayının manevi atmosferinde
üyelerimizi bir araya getirdik.
Memur kadroları için görevde
yükselme sınavına hazırlık kursu açtık.
Şube lokalimizde iki hafta süren kursa yoğun bir katılım oldu. Hizmetli arkadaşlarımız bu kursta aldıkları bilgilerle sınavda
başarılı olarak memur kadrolarına atandılar.
Her yıl Anneler Günü’nde programlar
düzenleyerek bayan üyelerimizi bir araya
getirdik. İlçelerdeki üyelerimizle bir araya gelerek, iftar ve piknik programları tertip ettik.
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üyemiz Orhan Akpınar’ın ailesine 15 bin TL Ferdi Kaza Sigortası çeki
sunduk.
İl Divan toplantılarında Denetleme ve
Disiplin kurulları ile İlçe temsilcileri ve Yö-

ERZİNCAN

netim kurullarını bir araya getirerek yapılan faaliyetleri değerlendirdik, yapılacak
faaliyetleri planladık.
Her ay düzenli olarak İşyeri Temsilcileri Toplantısı’nı yaparak, okullarla sendika arasında bilgi, belge ve doküman akışını sağladık.
Sendikal çalışmalarımızı duyurmak,
eğitim çalışanlarının sorunlarını dile getirmek, bunlara çözüm bulmak, yetkililere iletmek ve kamuoyu ile paylaşmak için
gazete ve televizyonlarda etkin olarak yer
aldık.
Bu dönem içerisinde yapılan mutabakatlarda üye sayımızı 2008’de 810, 2009’da
922, 2010’da 988’e çıkardık.
2009’da Erzincan’da yetkiyi alarak,
2010’da farkı daha da artırdık.

Sendikacılığın Hak Arama ve
Sosyal Yönlerini Dolu Dolu Yaşadık

Ş

ubemiz, Kasım 2007 yılında yapılan 3. Olağan Kongre’de sendikacılığa yeni bir pencere açacak,
yeni bir soluk getirecek bir Yönetim Kurulu
oluşturmuş, başkanlığa da Fuat Taşkesenligil seçilmiştir.
2009 yılında Fuat Taşkesenligil’in naklen tayini nedeniyle Şube başkanlığı görevini devralan Erkan Ciyavul ve Yönetim
Kurulu’nun (Erdal Sağlam, İbrahim Akpınar, Hüsrev Yaşa, İbrahim Emrecik) büyük
gayretleriyle şubemiz, sendikacılığın hak
arama ve sosyal yönlerini dolu dolu yaşamıştır.
Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESP)
ile ortaklaşa düzenlenen programlar çerçevesinde, Gazze Mitingi’ne destek verilmiş, HSYK’nın görevden azlettiği Özel
Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’a

destek için ve Danıştay’ın başörtüsü kararını protesto amacıyla basın
açıklamaları tertip edilmiştir. Demokrasi, temel hak ve hürriyetlerle ilgili organizasyonlara destek ve
yürütme faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Üniversitemizin
lojmanlarının bodrum katlarında oturmakta
olan GİHS, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda bulunan
personelin lojmanlarla ilgili çeşitli talepleri Rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak’a
sunularak, sorunların giderilmesi talep
edilmiştir. Sorunların çözümü için gayretlerimiz halen devam etmektedir.
Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda üniversitemizin sosyal tesislerinde personele verilmekte olan öğle yeme-

ERZURUM 1

ğinin kalitesinin artırılması ve yemek ücretlerinin indirilmesi hususu, üniversite
yönetimiyle görüşülerek olumlu sonuçlar
alınmıştır.
3 yıllık görev süresi boyunca üyelerimize her yıl düzenli olarak kaliteli promosyon ürünleri hediye edilerek, piknikler ve
iftar programları da düzenlenmiştir.
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Çalışanların Yanında,
Haksızlıkların Karşısında Olduk

ERZURUM 2

E

ğitim-Bir-Sen Erzurum 2 No’lu
Şube olarak, sendikamızın kuruluş felsefesine uygun hareket
ederek, çalışanların hep yanında olduk,
haksızlıkların karşısında olduk. Etkinliklerimizle hizmet sendikacılığının en güzel örneklerini sunduk.
İlköğretim ve liselerarası ‘Şehide Mektup’ yarışması düzenleyerek, ilk üçe giren
öğrencilere ödül verdik. İftar programları tertip ederek; üyelerimiz arasında birlik,
beraberlik, kaynaşma ve dayanışma sağlamaya çalıştık.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bayan üyelerimize yönelik kutlama
programı yaptık.
Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm
üyelerimize hediye olarak duvar saati dağıttık.
Ramazan ayında iftar sonrası Ramazan
Sohbetleri düzenledik. Bu sohbetlere Şaban Abak, Muammer Yıldız, İlahiyatçı Prof.
Orhan Atalay gibi önemli simalar katıldı.
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı’na hazırlık
kursları açtık. Müdürlük ve Müdür Yardım-

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şubesi, bugün
2 bin 500’e yaklaşan üye sayısı ile 3. kez
yetkili sendika unvanına sahip olmuştur.
Her yıl düzenli büyüme oranı yakalayan
Şubemizin bu başarısı, hiç şüphesiz samimiyet, fedakârlık ve gayretle yürütülen çalışmaların eseridir.
Şubemiz, haklı olanı güçlü kılmak amacı ile başta eğitim camiasının sorunları olmak üzere ülkemizde ve dünyada yaşanıp insanı ve çevreyi etkileyen sosyal, kültürel ve ekonomik olaylara bigâne kalmamış, doğru ve faydalı gördüğü gelişmeleri desteklemiş; yanlış bulduklarını ise tenkit ederek alternatifler sunmuştur. Bunu
yaparken, kimin yaptığına değil, ne yapıldığına bakmış, tutum ve pozisyonunu bu
doğru üzerinden belirlemiştir.
Eğitim çalışanları için açılan her sınavda kurslar düzenledik. Bu kurslara, üyemiz
olan olmayan, tüm eğitim çalışanlarını davet ederek sendikal anlamdaki farkımızı
ortaya koyduk. Bakanlık, İl ve İlçe müdürlüklerinin uygulamalarından ötürü kendi-
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Üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağına karşı kitlesel basın açıklamaları yaptık. Katsayı adaletsizliğine son verilmesi için YÖK’e basın aracılığı ile çağrıda bulunduk.
İlde bulunan diğer dernek ve vakıflarla
Erzurum Sivil Toplum Platformu’nu (ESP)
oluşturduk.
‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ İl ve Bölge Şurası çalışmalarını yaptık.
15. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na ev
sahipliği yaparak, Şube başkanlarımızı ilimizde ağırladık.

Haklı Olanların Güçlü Sesi:
Eskişehir Şubesi

ESKİŞEHİR
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cılığı Sınavı’na hazırlık kursları düzenledik;
deneme sınavları yaptık ve sınava girecek
üyelerimize sınav kitapçığı temin ettik.
İl Milli Eğitim müfettişleriyle tanışma
ve sorunlarını konuşma toplantısı yaptık.
Hatıra yarışmalarına katılım sağlayarak, Türkiye genelinde dereceye girdik.
Sınav sonrasında üyelerimizden atamaları yapılan okul müdürleriyle yemekli
tanışma toplantısı gerçekleştirdik.
İl merkezindeki ve ilçelerdeki okulları her yıl ziyaret ederek, hem mevcut üyelerimizle görüşmelerde bulunduk hem de
sendikamıza yeni üye katılımları sağladık.
İlçe temsilciliklerimiz tarafından kaynaşma piknikleri düzenlendi.
Mehmet Doğan’ı davet ederek, ‘Yabancılaşmaya Karşı Direnenler’ konulu konferans verdirdik.
Genel Merkezimizin düzenlediği Ortak
Akıl mitinglerine (Malatya ve Samsun) katıldık.
İsrail’in Gazze saldırısını kınama, yine
İsrail’in Mavi Marmara Yardım Gemisi’ne
saldırısını telin mitingi düzenledik.
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ni mağdur hisseden tüm üyelerimize şubemizin iki avukatı ile ücretsiz hukuki danışmanlık yaptık.
ABD ve Siyonist İsrail’in bölgemizdeki
icraatlarını, gerçekleştirdiğimiz mitinglerle protesto ettik. ABD’nin Pakistan’a yönelik yaptıklarını sert tepkiler verdik. İşgalci
Siyonist İsrail’in dökme kurşun operasyonuna karşı büyük bir miting organize ettik. İnsani yardım gemilerine karşı dünyanın gözü nünde Akdeniz’de yapılan saldırıları vilayet meydanında miting gibi bir
basın açıklamasıyla protesto ettik. Ve eylemliliğimizi hafta boyu yürüyüşler ve basın açıklamaları ile sürdürdük

12 Eylül 2010’da yapılan referandumda yeni anayasa talebimizden vazgeçmeyerek, kısmi iyileştirmelerin millet onayından geçmesi için çalıştık. Bu süreçte onlarca basın açıklaması yaptık. Milletin özgürlüğünden yana duran her faaliyetin destekçisi olduk. Referandum sonrası milletin yanında yer alarak, özgürlüklerin kapısını aralayan siyasi parti, vakıf ve derneklere bir teşekkür yemeği verdik. Sendikamızın öncü ve birleştirici rolü bir kez daha
tüm katılımcı kurumlar ve konuşmacıların
onayı ile teyit edilerek, sendikamızdan birleştirici ve öncü rolünü geliştirip artırarak
devam ettirmesini istediler.
Emperyalistlerin kuklası, ülke içindeki
derin odakların maşası olduğu artık gün
gibi aşikâr olan PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin yaptığı kanlı terör faaliyetlerine karşı Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde 38 vakıf ve derneğin katılımı
ile oluşturduğumuz Eskişehir Gönüllü Teşekküller Platformu’nu toplayarak, terörü
kınayan bir basın açıklaması yaptık.

Mutluyuz, Çünkü Hak Ettiğimiz
Yerdeyiz

H

ep demokrasiden ve özgürlükten yana tavır koyan, darbeleri ve darbeseverleri sevmeyen, sivil Anayasa taleplerini her zaman ve her fırsatta dile getiren; eğitim
çalışanlarının özlük haklarını, gerekirse masada gerekirse alanlarda en iyi savunan sendikamızı hak ettiği yerde görmek bizi hem mutlu etmekte hem de
gururlandırmaktadır. Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şubesi olarak, sendikamızın ortaya koyduğu felsefe ve anlayış çerçevesinde hareket etmekten geri durmadık.
Anayasa Mahkemesi’nin, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin Anayasa değişikliğini iptal kararıyla ilgili basın açıklaması yaptık.
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği’nin eksik ve yanlış yanlarını
anlatan bir basın açıklaması yaptık.
Ek ders mücadelemizin devam ettiğine dair basın açıklaması yaparak, bütün okullara bununla ilgili afişlerimizi astık.
Otuzu aşkın firma ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde üyelerimiz lehine indirim yapılmasını sağladık.
3 Aralık 2008’de Dünya Engelliler
Günü münasebetiyle basın açıklaması
yaptık. 13 Aralık 2008’de CHP’nin çarşaf
açılımı ile ilgili basın açıklamamız oldu.
Gazi şehrimizde bir ilköğretim okuluna Lions isminin verilmesini ve açılacak olan bir ilköğretim okuluna da Rotary İlköğretim Okulu isminin verileceğini ulusal düzeyde haber yaparak kamuoyu oluşturduk. Okullarımıza verilen bu
isimlerin iptali için dava açtık.
‘Sözleşmeli öğretmenliği kabul etmiyoruz’ dedik.
Gaziantep Şubesi olarak, 19 Ekim
2008 tarihinde yapılan Olağanüstü
Kongre’den sonraki 1. Genişletilmiş İl Divan Toplantımızı gerçekleştirdik.
Nizip, İslahiye, Nurdağı, Araban,
Oğuzeli, Yavuzeli ve Karkamış İlçe yönetimlerimizle beraber kendi ilçelerinde İşyeri Temsilcileri toplantıları gerçekleştirdik. Her ay düzenli olarak Genişletilmiş Yönetim toplantıları düzenledik.
29 Kasım 2008’de Gaziantep
Öğretmenevi’nde memur ve Yardımcı
Hizmetler Sınıfı’nda çalışan üyelerimize
yemekli bir toplantı tertip ettik. 30 Ocak
2009’da bir ilke imza atarak, Gaziantep
Üniversite Temsilciliğimizi açtık.

Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolunu Gaziantep Öğretmenevi’nde düzenlemiş olduğumuz yemekli toplantıda bir
araya getirdik.
Bütün bayan üyelerimize yönelik yemekli kaynaşma toplantısı yaptık. 500’e
yakın bayan üyemizin katıldığı kaynaşma toplantısı son derece verimli geçti.
7 Nisan 2009 tarihinde Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun da katılımıyla Öğretmenevi’nde yemekli bir toplantı gerçekleştirdik.
Memur ve hizmetlilerin problemlerinin ve çözüm önerilerinin ele alındığı
yemekli toplantı yaptık.
İl Danışma Kurulu Toplantısı ve Şiddeti Önleme toplantılarına yetkili sendika olarak katıldık.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sıtkı Aslanhan’ın katıldığı ‘Aile İçi
İletişim’ semineri düzenledik.
‘Darbelere karşı sivil toplum ve özgürlükler’ dedik. 22 Mart 2009’da Şehitkamil Belediyesi Konferans Salonu’nda
Hasan Celal Güzel’in konuşmacı olduğu
“Darbeler, Sivil Toplum ve Özgürlükler”

GAZİANTEP

konulu konferansımızı gerçekleştirdik.
Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar’ın katılımıyla ‘Derin Devlet ve Ergenekon’ konulu bir konferans düzenledik.
Nurdağı Temsilciliğimiz tarafından M. Lütfullah Bilgin Kapalı Spor
Salonu’nda Vehbi Vakkasoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Ahlak ve Karakter Abidesi Mehmet Akif Ersoy” konulu konferans düzenlendi. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Kurucu Genel
Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı Anma
programları tertip edildi.
Gaziantep Şubesi olarak, şehrin en
merkezi yerinde 250 metrekare alana
sahip bir yer satın aldık ve 5 oda, arşiv,
mescit, çay ocağı, bay, bayan lavaboları,
bekleme salonu ve “M. Akif İnan” ismini
verdiğimiz 100 metrekarelik bir toplantı
salonundan oluşan yeni ofisimizi sendikamızın hizmetine sunduk. Sendikamıza bir hizmet aracı satın aldık.
Gaziantep Üniversitesi yeni Rektörünü Şube Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettik.
Memurlara yönelik Görevde Yükselme Sınavı’na hazırlık amacıyla şef
adaylarına hazırlık kursu açtık. Sendikal
amaçlı 300’ü aşkın kurum gezisi yaptık.
Gaziantep Üniversitesi’nde yetkiyi aldık. Şahinbey ve Şehitkamil’de yeni
İlçe temsilcilikleri oluşturduk.
Prof. Dr. Sami Selçuk, Prof. Dr. Mehmet Altan, Prof. Dr. Ömer Çaha ve Prof.
Dr. Muhittin Şimşek’in katıldığı Sivil
Anayasa Paneli düzenledik. Hükümetin
verdiği yüzde 2.5 + 2.5 zam oranını protesto ettik.
9 Şubat 2009’da Lions isminin bir
okula verilmesini mahkemeye taşıdık.
İLKSAN’a iki dava birden açtık.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
500’e yakın bayan üyemizle Öğretmenler Gününü kutladık. Anneler Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, ülkemizdeki kadınların yaşadığı sıkıntılara dikkat çektik. Bayan İşyeri Temsilcileri Toplantısı yaptık.
Kadınlar Komisyonumuz, daha iyi bir
sendikacılık için komşu illerin Kadınlar
komisyonlarının da katılacağı genişletilmiş bir bölge toplantısı düzenledi. Dünya Kadınlar Günü’nde, Gaziantep’te hizmet veren sivil toplum örgütlerinin kadın komisyonları başkanlarına hizmetlerinden dolayı plaket verdik.
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Üç Yılda Kurumsallaştık

GİRESUN

2

007 yılı Kasım ayında üyelerimizin desteği ile yönetimi
devraldık. Göreve geldiğimizde bin 6 üyemiz vardı. 2008 yılında sayımızı bin 209’a çıkartarak, ilimizde yetkili sendika olduk. Bugün ise bin 491 üye
ile merkez ilçe dâhil 14 ilçede yetkili sendikayız.
2008 yılında diğer şubelerle birlikte
sendikamızı Giresun’un en güzel caddesine taşıyarak konfederasyon birlikteliğine önem verdik.
İlk kez 2008 ve 2009 yıllarında bütün
üyelerimize ajanda hediye ettik. 2010 yılında ise, bayan üyelerimize deri cüzdan,
erkek üyelerimize ise çanta hediye ettik.
Genel Merkezimizin politikaları ile
eşgüdüm içinde kurumsallaşmayı ön
plana çıkartarak, ilçe teşkilatlarımızı kurmaya ve toplantı düzenlerini de buna
göre yapmaya başladık. Merkez ilçemizde ve diğer ilçelerimizde iftar programlarını devam ettirdiğimiz gibi, yılsonu
pikniklerini de daha da geliştirerek devam ettirdik.
Sosyal ve kültürel faaliyetler olarak,
2009 Şubat ayında Genel Başkanımız
Ahmet Gündoğdu’ya Giresun’un en büyük salonunda “Sivil toplum, Demokratikleşme ve Memur-Sen” konulu konferans verdirdik.
Sendika binamızda Kurucu Genel
Başkanımız M. Akif İnan için anma programı düzenledik. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz konulu program gerçekleştirdik. Üç yıl boyunca 24 Kasım
Öğretmenler Günü münasebetiyle merkez ilçedeki tüm eğitim çalışanlarına çikolata ikram ettik. Öğretmenler Günü
münasebetiyle bilboardlara afişler astık
ve Kültür Sitesi’nde stant açtık. Yine üyelerimiz arasında ödüllü ‘masa tenisi’ turnuvası düzenledik. Üyelerimizin cenaze, kan ihtiyacı gibi duyurularının ve çeşitli kutlamalarının tüm üyelere ulaşması için mesaj sistemini aktif şekilde kullandık.
Profesyonel anlamda Genel Merkezimizin formatında web sitesini, http://giresun.egitimbirsen.org.tr’yi yayın hayatına geçirdik. Her türlü faaliyetimizi ya-
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zılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaştık. Bizimle birlikte
gece gündüz demeden
çalışan İlçe temsilcilerimizi ödüllendirdik. Sendika salonumuza 104
ekran LCD televizyon ve
Lig TV alarak üyelerimizin sendikaya aktif şekilde gelmelerini sağladık.
Sendikamıza gelen üyelerimizin okuması için
4-5 farklı gazete aldık.
Genel Merkezimizin planlaması doğrultusunda,
“EğitimÖğretim-Bilim Hizmet
Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri” İl Şurası’nı profesyonel anlamda gerçekleştirdik.
Okul temsilcileriyle
sendikada düzenli toplantılarımız oldu. İlçe
yönetimlerimizle İl Divan toplantıları gerçekleştirdik. Okul ve kurum
ziyaretlerimizi aksatmadan devam ettirdik.
Gerek afişlerle gerekse Genel Merkez’den
gelen kitapçıklarla referandumda neden ‘evet’
denilmesi
gerektiğini çevremize ve üyelerimize anlatmaya çalıştık. Sendika olarak müdür, müdür yardımcılığı
ve görevde yükselme sınavlarına girecek üyelerimiz için kitaplar temin
ettik.
2008 yılında Giresun’daki sivil toplum kuruluşları ile birlikte Samsun’da
yapılan Ortak Akıl Mitingi’ne üyelerimizin aileleriyle birlikte katılmasını sağladık. ‘İsrail Mezalimini Tel’in Mitingi’ni
Memur-Sen’e bağlı sendikalarla birlikte
gerçekleştirdik.

Sendika kültürünü, elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. 2007-2010
döneminde sendikamızın kurumsal
kimliğinin ilimizde oturmasını sağlayarak, kurumsallaşma açısından büyük bir
aşama kaydettik. Bunu başarılı bir şekilde tamamladığımıza inanıyor, yeni dönemde de bu başarının artarak devam
etmesini diliyoruz.

Gümüşhane’de Kayıtlı Üyeden
Örgütlü Üyeye

K

asım 2007’de II. Olağan Genel
Kurulu’nu yapan Gümüşhane Şubesi, öncelikli çalışma olarak, üyelerinin niteliklerini artırmaya yönelerek 15
günlük aralıklarla bir yıl boyunca Çarşamba
Sohbetleri düzenlemiştir. Sohbet toplantıları, üyelerimiz arasında bilgi akışına katkı
sağlarken, sendikamıza aidiyet duygusunu
geliştirmiş, kayıtlı üyeyi örgütlü üyeye dönüştürmeyi hedeflemiştir. Toplantılar yerel
basına yansıtılmış, sohbet konuları ve konuşmacıları itina ile seçildiği için il düzeyinde olumlu intibalar uyandırmıştır.
Ülkemizin demokratikleşmesi adına,
özgürlüklerin daraltılmasıyla ilgili “27 Nisan
e-bildirisi” dâhil her kritik dönemde yaptığımız basın açıklamaları, Ortak Akıl mitinglerine sağladığımız destek ve referandum
sürecinde yaptığımız çalışmalarla sendikamız ilimizde en çok konuşulan ve saygı duyulan bir sivil toplum örgütü olma özelliğine kavuşmuştur. Ayrıca Anayasa değişikliği
paketindeki yeni düzenlemeleri kamuoyuna yansıtmak ve sendikal kazanımları çalışanlara ulaştırmak için ‘Sivil İnisiyatif Platformu’ oluşturularak, ildeki 45 sivil toplum
örgütünün sözcülüğü ve öncülüğü yapılmıştır. Kendi imkân ve çalışmalarımızla hazırlayıp bastırdığımız 10 bin adet broşür, ilimizde ve ilçelerimizde dağıtılmış, ilgili süreç içerisinde sendikal toplantılar ve konferanslar düzenlenmiştir.

İlimiz, eskiden beri, yasaların en sıkı uygulandığı iller arasında yer alması hasebiyle, “Bir yasa Ankara’da çıkar, Gümüşhane’de
uygulanır” gibi bir algıya sahiptir. Bu bakımdan yeni uygulamalar her zaman hataları da beraberinde getirmiştir. Bu durum
inisiyatif almayan idareciler tarafından çalışanlar aleyhine uygulamalara dönüştürülmüştür. Eğitim-Bir-Sen olarak, her yanlış uygulamaya gerek sözlü gerekse yerel
basın aracılığı ile karşı çıkarak çalışanların
hak ve menfaatlerini koruduk. Öyle ki, işçiler bile uğradıkları haksızlıkları bize getirir oldular.
Müdür, müdür yardımcısı, şeflik ve hizmetli personelin memurluğa geçişi ile ilgili sınavlara hazırlanan üyelerimize kurslar
açarak, doküman desteği vererek, sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olunmuştur.
Kadınlar Komisyonumuz da bu süreçte
aktif çalışarak, başarılı hizmetler sunmuştur. Bayan üyelerimize yönelik toplantılar
tertipleyerek, her yıl Anneler Günü ile ilgili programlar düzenlemiş, bu nedenle ili-

GÜMÜŞHANE

mizdeki bayan çalışanların takdirini kazanmıştır.
Bu süreçte il merkezi dahil bütün ilçelerimizde ve üniversitede etkili olan sendikamız, ilde bin 820 eğitim çalışanının
734’ünü üye yaparak, oransal olarak Türkiye genelindeki üye potansiyeli en yüksek
iller arasındadır. Nüfus göçüne paralel olarak her yıl ilimizden naklen giden üyelerimizin yerine yeni üyeler yapılarak, Türkiye
ortalamasına da katkı sağlanmıştır. Bu çalışmalar paralelinde, il dışından gelen üyelerimize sıcak ve samimi bir ortam hazırlamak, hukuksal desteğe ihtiyacı olan üyelerimizin mağduriyetini yargıya taşımak, sorunlarını paylaşmak, her ilçeye yönelik yemekli toplantılar ve piknik programları düzenlemek ve bütçemize uygun hediyeler
vermek gibi çalışmalarımız, üyelerimizle
sendikamız arasındaki iletişimi üst düzeye
çıkarmıştır.
Sendikamız, ilimizdeki halk eğitimi çalışmalarında, sivil toplum kuruluşları içinde
ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu’nda aldığı
görevlerle kurumsal kimliğimizi en iyi şekilde temsil etmektedir.
Yaptığımız bütün çalışmaları, ekip ruhu
içinde Şube ve İlçe yönetimleri, Kadınlar
Komisyonu ve İşyeri temsilcilerimizle üyelerimizin desteği temelinde yönetim kurullarımızın içtenlik ve özverisiyle gerçekleştirdik.

Umutla, Heyecanla
Mücadeleye Devam Ediyoruz

E

ğitim-Bir-Sen Hakkari İl Temsilciliği olarak, gece-gündüz demeden, coğrafi şartlara aldırmadan
çalıştık, üyelerimizin sıkıntılarına çare bulmaya gayret ettik. Başarılı da olduk. Bunun sonucunda, son üç yıl içerisinde yüzlerce üye kaydettik. Çok zor şartlar altında
üye yaptığımız eğitim çalışanlarının bölgede durmaması yüzünden bir türlü şubeleşemedik.
Yine de şevkimizi, heyecanımızı, çalışma azmimizi yitirmedik. Her yıl Ramazan
ayında üyelerimizi iftar programlarımızda
buluşturduk, yılsonu pikniklerimizi aksatmadık. Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini

anlamlı hale getirdik; binlerce gül dağıttık,
üyelerimize Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplardan hediye ettik, ‘Naat
Gecesi’ düzenledik.
Hakkari Üniversitesi çalışanları, sendikamızın gayretleriyle memurluk hayatlarında ilk defa promosyon aldılar. Üniversite
Temsilcimiz Nihat Kılıç’ın da yer aldığı Pro-

HAKKARİ
mosyon Komisyonu’nun Halk Bankası ile
yaptığı sözleşme neticesinde personel başına 900 TL alındı.
Daha önce Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’ne bağlı olan Hakkari Meslek
Yüksek Okulu’nda görev yapan personel,
böylece ilk defa promosyonla tanıştı.
Sendikamızın Türkiye çapında düzenlediği “Unutamadığım Öğretmenim” yarışmasında Hakkari il birincisi Erhan Selçuk,
ülke genelinde yapılan derecelendirmede
Türkiye 3’üncüsü oldu.
2007’de yapılan kongreden sonra yaptığımız çalışmalar sonucunda 160 olan üye
sayımızı 300’e, sonraki yıl 362’ye çıkardık.
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Sendikal ve Sosyal Sorumluluklarımızın
Gereklerine Uygun Hizmetler Ürettik

HATAY

H

atay Eğitim-Bir-Sen olarak,
sendikal misyon ve vizyonumuz doğrultusunda sosyal ve
toplumsal sorumluluklarımızı da ihmal
etmeden üyelerimiz adına hizmet ürettik. Üç yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz
çalışmalardan birkaçı şöyle:
“Umran’dan Uygarlığa Cemil Meriç” konulu paneli Antakya Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirdik.
28 Haziran 2008 tarihinde Malatya’da
yapılan “Ortak Akıl Hareketi” Mitingi’ne
25 otobüs ile katılım sağladık.
4 Kasım 2008’de İskenderun Temsilciliğimizin tertip ettiği dayanışma yemeği toplantısını, Yeni Toyota Plaza’da, Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun
katılımıyla gerçekleştirdik.
Merkez (Antakya) İşyeri temsilcilerini
Antakya Narin Oteli’nde yemekli bir toplantıda buluşturduk. Toplantıya tüm İşyeri temsilcileri ve Şube Yönetimi katıldı.
Şube Kadınlar Komisyonumuz, “Sendikal Süreçte Kadının Rolü” konulu bir
eğitim semineri düzenledi. Memur ve
hizmetlilerin sorunlarının görüşüldüğü
yemekli toplantıyı, Mevzuat Genel Sek-

Dünyanın gözü önünde Gazze’de
katliam yapan İsrail’i tel’in için, Şubemizin öncülüğünde Ulus Alanı’nda 17 sivil
toplum kuruluşu ortak basın açıklaması yaptı.
İLKSAN’ın feshi ve sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması için imza kampanyası düzenledik.
Bu dönem içinde çeşitli tarihlerde
tüm İlçe temsilciliklerin katılımı ile verimli il divan toplantıları gerçekleştirdik.
Ülke gündemi ve eğitim sorunları
ile ilgili güncel basın açıklamaları yaptık. Düzenli olarak İşyeri, İlçe temsilcilikleri ziyaretleri yaparak, sorunları yerinde
dinledik ve çözümü için çalıştık.
Üyelerimizin hak kayıpları için birçok
dava açtık.

Üyelerimizin Menfaatini Gözettik,
Yardım Kampanyalarına Öncülük Ettik

IĞDIR

I

ğdır İl Temsilciliği olarak, başta üyelerimiz olmak üzere eğitim çalışanlarının hak ve menfaatini gözettik, yardıma muhtaç öğretmen ve öğrencilerimize yardım
elini uzattık. Eğitim-öğretim yılının
açıldığı ilk haftada okul ziyaretleri
yaptık. Müdür yardımcısı olarak atanan idarecileri ziyaret ettik. Okullardaki eğitim-öğretimle ilgili sorunları
yerinde inceledik.
İlçedeki bir öğretmenimiz için
düzenlenen yardım kampanyasına katkıda bulunduk. Babası vefat
eden başarılı bir lise öğrencimizin
dershane masraflarını karşıladık.
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reterimiz Ramazan Çakırcı’nın
katılımı ile yaptık.
Şube Kadınlar Komisyonumuz, Osmaniye, Mersin, Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan gelen Kadınlar Komisyonu üyeleriyle Öğretmenevi’nde bir araya
gelerek görüş alışverişinde bulundu. Kadınlar Komisyonumuz,
daha sonra ildeki bayan üyelerimizle birlikte yemekli toplantı düzenledi.
Altınözü Temsilciliğimiz, üyelere yönelik Büyük Antakya Oteli’nde yemekli toplantı yaptı. 8 Nisan 2009 tarihinde
Antakya’ya gelen Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ile beraber Hatay Valisi
Nusret Miroğlu, Belediye Başkanı Doç.
Dr. Lütfi Savaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Şenol Genç’i ziyaret ettik. Kırıkhan
Temsilciliğimizin organize ettiği Dayanışma ve Tanışma Toplantısı Ottoman
Oteli’nde yapıldı.
Hatay Şubesi olarak, SBS sonucuna göre tercihlerini yapacak öğrencilere yönelik rehberlik hizmeti organizasyonu yaptık.
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18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle İl Kültür Sarayı’nda resim sergisi açtık.
İdarecilik sınavlarına hazırlanan öğretmenlerimize kaynak kitap sağladık.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlerimize kutlama mesajı çektik, üyelerimize çift kapaklı ajanda hediye ettik.
İlimize atanan Vali Amir Çiçek’i ziyaret ettik, kendisi de sendikamıza iade-i
ziyarette bulundu.
Üniversite rektörümüzü ziyaret
ederek, görevinin hayırlı olmasını diledik.

Kültürel Faaliyetlere
Önem Verdik

ISPARTA

3

0 Kasım 2007 tarihinde Halk Eğitimi Merkezi’nde Prof. Dr. Naci
Bostancı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Siyaset-Memur” konulu bir konferans düzenledik.
28 Kasım 2008 tarihinde İl Divan Toplantısı’nı, 29 Kasım 2008 tarihinde yeni hizmet binamızın açılışını Genel Başkanımız Ahmet
Gündoğdu’nun katılımıyla gerçekleştirdik.
10 Şubat-13 Şubat 2009 ve 7 Ekim-11 Ekim 2009 tarihleri arasında il
merkezi ve ilçelerdeki öğrencilere ve velilere yönelik motivasyon konferansları düzenledik.
14 Nisan 2009 tarihinde Isparta Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda
Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar’a “Ergenekon” konulu konferans verdirdik.

Haksızlıklarla Mücadeleyi
Haklı Zeminde Götürdük

İ

stanbul 1 No’lu Şube Yönetimi olarak, İlçe temsilcilerimiz ve yönetimleri, gece-gündüz, kar-kış demeden
gelecek adına haksızlıkların giderilmesi,
özgürlüklerin genişletilmesi ve güven ortamının sağlandığı bir ülke için mücadele
verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda gerek özgürlükler adına gerekse
ücret ve özlük haklarımız adına birçok mücadele verdik.
Halkımızı köle, kendilerini efendi sanan birtakım karanlık yapılanmaların ortaya çıkmaya başladığı dönemde, Şube yönetimimizi tatlı bir heyecan sardı. Bu karanlık yapılanmaların aydınlanması için
‘bizler de bir ışık yakmalıyız’ diyerek karanlık bir gecede elimize meşalelerimizi,
kazma ve küreklerimizi alarak meydanlara çıktık. Meşalelerimizle karanlıkları aydınlatmaya, kazma ve küreklerimizle de
kazı yaparak yeraltı yapılanmalarının ortaya çıkması adına eyleme koyulduk. Aksaray Metro İstasyonu önünde yaptığımız bu eylemin en önemli enstantanesi;
bir dönem, “Biz Kaç Kişiyiz” ve “Cumhuriyet Mitingleri”nin sesi olan bir televizyon
kanalının eylemimizi ana haber bültenine
canlı yayında taşıması olmuştur.
İkinci önemli çalışmamız ise, sendikal
mücadelemizin olmazsa olmazı başörtüsü ve kıyafet özgürlüğü ile katsayı adaletsizliğine karşı direnişimizin devam etme-

si olmuştur. Değişik zemin ve zamanlarda kitlesel eylemlerimizle bu haksızlıklara
‘dur’ demeye çalıştık. YÖK’ün katsayıyla ilgili yaptığı düzenlemeyi Danıştay’a paslayarak iptal ettiren İstanbul Barosu’na karşı sessiz kalmadık. İstanbul şubelerimiz
ile birlikte Baro’yu yumurtalarla protesto
ederek, tüm ülkede ses getirmeyi başardık.
Geçen dönemden bugüne en önemli değişim, Şubemizin sınırları içerisinde
2009 Mayıs Mutabakat Metni’nin imzalanmasından itibaren bölgemizin en büyük
eğitim sendikası olmamızdır. Üye sayısı ile
Şube olarak yetki almış olmamız, omuzlarımızdaki yükü biraz daha artırdı. Bu yük,
sorumluluk yüküydü; bu yük bize güvenen eğitim çalışanlarının güvenine layık
olabilme yüküydü, işin en önemli tarafı da
burası.
Başlığa çıkardığımız gibi, haklı zeminlerde haksızlıklara karşı mücadele verebil-

İSTANBUL 1
mek önemliydi. Diğerlerinden farklı olmalıydık. İşimizin hilelerini değil, inceliklerini
ortaya koyduk. Zirveye çıkmak kadar zirvede kalabilmenin zorluğunu bilerek hareket edip tüm eğitim çalışanlarını kazanmayı hedefledik. Bu amaçla Şube yönetimimizde özveriyle çalışan başta Başkan
Emrullah Aydın olmak üzere, Acem Yıldırım, Orhan Aydın, Ramazan Yılmaz, Ömer
Çakmak, Tuncay Eyidenbilir ve Tahsin Yıldırım; ilçelerimizde, Bağcılar’da Ahmet Babar ve ekibi, Bahçelievler’de Emin Çıkrıkçı
ve ekibi, Bakırköy’de Ercan Yaren ve ekibi,
Başakşehir’de Aziz Uslu ve ekibi, Esenler’de
Mustafa Uzun ve ekibi, Güngören’de Fethi Cebeci ve ekibi, Zeytinburnu’da ise Ahmet Coşkun ve ekibi haksızlığa karşı tavizsiz duruşlarıyla sendikamıza ilgi uyandırmayı başarmışlardır.
Salon toplantıları, konferanslar, iftar programları ve promosyon çalışmalarımız, üyelerimizle hemhal olabilmemizin bir aracı olmuştur. 2-3 Ekim 2010 tarihinde ilçe seçimlerimizle ekibimize yeni
heyecan katan Bakırköy’de Hülya Mesri,
Başakşehir’de Osman Haşlak, Esenler’de
Ömür Eyüp Kurum ve Güngören’de Ferhat
Öztürk’le birlikte tavizsiz şekilde haklının
yanında olmaya devam edeceğiz.
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Mazeret Yok Hizmete Devam

İSTANBUL 2

İ

stanbul 2 No’lu Şube yönetimimiz, 29 Haziran 2009 tarihinde yapılan olağanüstü kongreyle göreve geldi. Bayrağı bir önceki yönetimden
devralan Şube Yönetimi, bu süreçte birçok başarıya da imza attı. İlk olarak İlçe
temsilcilik seçimlerini 3 Ekim 2009 tarihinde, tam bir demokrasi şöleni içinde
sandıklar kurarak, tüm ilçelerde sağlıklı bir şekilde yaptı. Hemen ardından seçilen yeni yönetim, İlçe Yönetim kurullarıyla 7 Kasım 2009 tarihinde bir Divan
Toplantısı yaptı. Toplantıda çıkan karar, Şubemizin yol haritasını da gösteren bir düstur olarak belleklere kazındı:
Mazeret yok, hizmete devam. Bir sonraki görevimiz, Şubemizin sınırları içerisinde kalan İstanbul Üniversitesi’nde örgütlenmek oldu. Atılan başarı tohumları
üniversitede yeşerdi ve sendikamız hak
ettiği konumu üniversitede kazandı.
Sivil toplum örgütlerinin amiral gemisi konumundaki sendikamız, baskıcı ve totaliter rejimlerin heveslerine yol
vermemek, çeşitli çevrelerin Türkiyemiz
üzerinde oynamaya çalıştığı oyunları
bozmak ve Türkiye demokrasi sevdasından bir nebze olsun geri adım atmamak
üzere çeşitli eylemlerde hep en öndeki
yerini korumuştur. 26 Kasım 2009’da geniş katılım sağlanan ve İstanbul’daki diğer sivil toplum kuruluşlarının da katılıyla Taksim’de İstanbul Barosu’nun önünde gerçekleştirdiğimiz “İstanbul Barosu,
Cuntanın Korosu” adlı eylemimiz de, basında yerini almış bir eylem olarak Şubemizin tarihinde yerini almıştır.
Ülkemizin gündemini de takip eden
bir yaklaşımla 20 Şubat 2010 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Altan, Prof. Dr.
Mümtaz’er Türköne ve Doç. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla “Türk Demokrasi Tarihi-Türk Usulü Demokrasi” paneli
ile 1960’lardan günümüze ‘Basında Demokrasi İhlalleri Fotoğraf Sergisi’ni yoğun kitlelerin katılımıyla gerçekleştirdik.
Üyelerimizin hukuki açıdan karşılaştığı sorunları anında ve yerinde çözmek
amacıyla sadece Şubemize hizmet vermek üzere üç avukattan oluşan bir avukatlık bürosuyla 10 Mart 2010 tarihinde
bir sözleşme imzalamış olup, Şube Yö-
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netim Kurulu’nun ne
kadar doğru bir karar verdiği üyelerimizden gelen olumlu yansımalarla da
görülmüştür.
Şube olarak 12
Mart 2010’da, Milli Şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’u Edirnekapı Şehitliği’ndeki
kabri başında yad
ettik. Şube ve ilçe
yöneticilerimizle,
üyelerimiz ve öğrencilerimizin katıldığı kabir ziyaretinde,
Mehmet Akif’in ve
onun kuşağındaki
aydınlarımızın, milli
mücadeleye katkıları üzerinde duruldu.
Ve 1 Mayıs 2010,
Taksim Meydanı…
Emek ve dayanışmanın söylem ve eylemlerinin bugüne
kadar belli bir zümreyle özdeşleştirildiğinin yıkıldığı gün
olarak tarihe not
düştük. En ön saflarda Şubemizin gönüllü neferleri olarak yerlerimizi aldık.
31 Mayıs 2010…
‘İsrail Terörünü Lanetlemek’, Gazze ve
Filistin’de yaşanan
zulmü kınamak üzere yollara, meydanlara bir kere daha
çıktığımız tarih oldu.
Ellerde sendikamızın flamaları ve Filistin bayrakları olduğu halde tek yürek, tek millet olarak
İsrail’i lanetledik.
22 Haziran 2010 tarihinde, ülkemizin üzerinde oynanan oyunları tel’in adına “Şehitlerimize Rahmet, Taşeron Terör
Örgütüne Lanet” yürüyüşümüzü Edirne-

kapı Şehitliği’nde Kur’an Tilaveti’yle sonlandırdık.
Eğitim camiasında haklı bir gururla yoluna devam eden Şubemiz, yeni
kongreye de adeta bir demokrasi şöleni
havasında hazırlanmakta ve hizmetlerine devam etmektedir.

İstanbul 3 Değişti-Gelişti-Güçlendi

Y

aşamak kadar ayrı kalmanın
da zor olduğu, sevdasının düştüğü yürekten bir daha asla silinmediği, her şeye rağmen güzelliği
ve özelliği ile dünyayı büyüleyen Şehr-i
İstanbul’da sendikacı olmak, sendika
kültürünü oluşturmak, sendikanın gerekliliğini, önemini, değerini anlatmak,
inandırmak…
Görevimiz kutsal, değerli; emek ister, yürek ister, dal budak salmak için
kökten gelen güç ister. Bir olmak, birlikte olmak adına verdiğimiz uğraşta pek
çok başarıya imza atma şansımız oldu.
Bu yıl hakikaten değiştiğimiz, geliştiğimiz ve güçlendiğimiz bir yıl oldu.
Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, ilk aklıma gelen, Kariyer Basamaklarında Yükselme sınavları için üyelerimizle tıpkı heyecanlı öğrenciler gibi ders çalıştığımız, birbirimizi motive ederek, yüreklendirerek eksiklerimizi tamamladığımız üç hafta süren kurslarımız geliyor.
Bu kurslar o denli etkili ve yararlı oldu ki,
pek çok üyemiz, hepimizi gururlandıran
sonuçlara imza attı.
Bu yıl millet olarak, ümmet olarak her
şeyden öte insan olarak içimizi yakan,
göğsümüzü daraltan en büyük insanlık ayıbını gerçekleştiren İsrail’i kınamak;
onun, dünyanın gözü önünde esir ettiği,
yok etmek için her yolu denediği Filistinli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını
göstermek adına mitingler düzenledik,
basın açıklamaları yaptık. Gazze’deki
acıyı yüreğimize koyarak, buradayız dedik. Mavi Marmara Gemisi’nde bütün
dünyanın gözleri önünde yaşanan, bütün dünyanın vicdanını kanatan vahşete, dalalete, hıyanete karşı durmak adına yollara döküldük. Gücümüzü inancımızdan alarak, haksızlığı, adaletsizliği,
merhametsizliği anlatmaya çalıştık, tüm
duymayı unutmamış kulaklara, görmeyi
kaybetmemiş gözlere.
Acıyı paylaşarak azaltmayı başardığımız gibi, mutluluklarımızı da paylaşarak çoğaltmayı başardık. Sadece EğitimBir-Sen üyelerinin değil, tüm eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarının düzeltilmesi, iyileştirilmesi, çağa ve ekonomik koşullara uygun hale getirilmesi

için çalıştık. Bunu yaparken, hedefimizi, üzüm yemek olarak belirledik. Bağcıyı dövmeye uğraşmadık.
Haklarımızdan asla vazgeçmedik
ama ülkemizin ve dünyanın koşullarını da gözardı etmedik. Duracağımız yeri, susacağımız yeri, konuşup yürüyeceğimiz yeri doğru belirledik. Böylece hedefe, kırıp dökmeden, ulaşmayı başardık.
11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını hep birlikte yaşadık. Hep
birlikte olmanın tadını bir tabak
çorbada, bir bardak çayda, bir tatlı sohbette yakaladık. Öyle güzel,
öyle dolu dolu ve anlamlı iftar akşamları oluşturduk ki, tüm üyelerimizi aileleriyle tanıma imkanı bulduk, aileleriyle aile olma gururunu
yaşadık.
Bu yılın belki de değerli çalışmalarından biri, “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu Şura’nın Marmara Bölgesi ayağına ev sahipliği yapmamız olmuştur. Bu Şura’da oluşturulan komisyonlar inanılmaz bir çalışma performansı sergilemiş ve
eğitimin her kademesini sorgulayarak, sorunlarını çözümleri ile
birlikte sunmuştur. Komisyonların,
farklı görev yerlerinden üyelerimizi bir araya getirmesi, görüş alışverişlerinin sağlanması, kalıcı ve anlamlı dostlukların oluşmasına da
vesile olmuştur.
Pek çok konuda ilerlemeler kaydettik. Ama yaptıklarımızı yeterli görmenin bizi gerileteceğine olan inancımızla
kendimize daima, “Daha neler yapabiliriz?” diye sorduk.
Sevgiyle, inançla, özveriyle yapılan
her şeyin tadı tuzu daima gönül ısıtan,
gönlü hoş eden kıvamdadır. Çalışmalarımızdan sevgimizi, inancımızı eksik etmedik.
İstanbul 3 No’lu Şube olarak, divan
toplantılarımızı, sivil toplum kuruluşları
ile işbirliğini, dostluk ve kardeşlik içeren
ziyaretlerimizi hiç ihmal etmedik. Bunların bize kattığı değeri üyelerimizle paylaştık. Varolmanın, bir olmanın, birlik ol-

İSTANBUL 3

manın, çok olmaktan, çokluk olmaktan geçtiğini bilerek üye sayımızı artırmanın, varolan üyelerimizle iletişimimizi inançlarımız kadar gerçek, yüreğimiz
kadar sıcak tutmanın yollarını aradık.
Onların dertleri ile dertlendik. Sorunlarını, sorunumuz saydık. Bunları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, gerektiğinde Bakanlığa kadar taşıdık. Çözüm için elimizi taşın altına koymaktan asla kaçınmadık.
Eğitim-Bir-Sen, güçlü ve büyük bir
aile. Bu ailenin üyesi olmak, bu aile için
bir şeyler yapabilmek büyük bir gurur ve onurdur. Bu onuru paylaştığımız tüm kardeşlerimize İstanbul 3 No’lu
Şube’den nice başarı öyküleri anlatabilmek dileğiyle selam olsun.
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Hizmet Sendikacılığı Tescillendi

İSTANBUL 4

E

ğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu
Şube’nin hizmet sendikacılığı
alanında yaptığı çalışmalar takdir topladı. Yönetici atama sürecinde Şubemiz tarafından yapılan Serdivan Çalıştayı; yöneticilik, şeflik ve görevde yükselme olmak üzere üç tane sınava hazırlık kitabına vesile oldu. Sınavlara hazırlık
kursları, indirimli yüksek lisans anlaşmaları, KPDS-ÜDS hazırlık kursları, yeni yöneticilerin mesleki gelişimi ve motivasyon programı gibi sıradışı çalışmalara
imza atan Şubemiz, ISO 9001–2008 Kalite Belgesi alarak sendikada kaliteyi de
tescil ettirmiş oldu.
“Kavga zemininde rekabet sendikacılığı değil, rekabet zemininde akademik hizmet sendikacılığı” sloganıyla yola çıkan İstanbul 4 No’lu Şube, çözüm odaklı projelerle sendikacılıkta hep
sıradışı çalışmalara imza attı. Belediyelerin eğitim harcamalarına mercek tutan
“Gelecek Seçimlere Değil, Gelecek Nesillere Yatırım” sloganı ile alanındaki belediyelerin bir yıllık eğitim harcamalarını basınla paylaşan Şubemiz, yerel seçimler öncesi bütün belediye başkanlarını sendika ofisinde ağırlayarak, “Eğitim
Yatırımları Konuşuluyor” konsepti altında eğitim harcamalarını sorguladı. Başta CHP, MHP, BBP, Saadet Parti, AK Parti olmak üzere bütün partilerin belediye
başkan adaylarını sendika ofisinde sırayla ağırlayan Şubemiz, adeta çekim merkezi gibiydi.
Üyelerini akademik çalışmaya yönlendiren Şubemiz, Maltepe Üniversitesi
ile üç dönemdir “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında İndirimli Yüksek Lisans
Anlaşması yaptı. Toplam 50 üye, tezlerini vererek akademik yolculuğa ilk adımı
attı. KPDS-ÜDS Hazırlık Kursu ile doktora düşünen üyelere katkı sağlayan Şubemiz, KPDS-ÜDS’ye Hazırlık Kursu Kitabı ile sıradışılığını devam ettirdi. 160
yeni okul yöneticisini İhlas Armutlu Tatil Köyü’nde, “Eğitim Yöneticileri Mesleki
Gelişim ve Motivasyon Programı” adı altında iki günlük paket programdan geçirdi.
Mustafa Özel, Doç. Dr. Mustafa Şentop, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Prof. Dr. Se-
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lahattin Turan, Prof. Dr. Osman Özsoy,
İletişim Uzmanı İbrahim Zeyd Gerçik,
Dr. Hamudiddin Yoldash, Gazeteci-Yazar
Prof. Dr. Mehmet Altan gibi tanınmış simalarla birçok seminer ve konferansa ev
sahipliği yapan Şubemiz, kültürel programlarda da iddialı olduğunu gösterdi.
“Marmara Üniversitesi Rektörüne
Suç Duyurusu”, “İstanbul Barosu Kimin
Borusu” eylemi, 24 Kasım’da İslam’a hakaret içerikli 4 bin kitabı öğretmenlere
dağıtan Kartal Belediyesi’ni “Hakaretten
Hediye Olmaz” sloganı ile protesto ve kitapları iade, “Şehide Rahmet, Teröre Lanet Sessiz Yürüyüşü”, 30 STK ile Sultanbeyli Filistin Mitingi gibi kamu vicdanının sesi olan iz bırakıcı organizasyonlar,
ilk akla gelen eylemlerimiz oldu.
“Öğretmenlere borç şoku!”, “Ek derslere kar yağdı”, “İtibar görmeyenler itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar”, “Ya Rotasyonu Uygulayın ya da Tapuları Verin”, “BT
Formatörleri İsyanda!”, “Beden Eğitimi
Öğretmenleri Pasif
Direnişte”, “Ulaşıma
%35 Zamma Tepki”,
“YGS’de Fransız Zulmü”, “Belediyeden
Öğrencileri Utandıran Hediye”, “Kaymakamın
Rotary
Aşkı”, “Kamusal Yalan 5 TL“ gibi gündemde yer bulan
birçok çıkışı yapan
Şubemiz, aynı zamanda sessiz yığınların sesi oldu.
Yetkili
Şube
olan ve 2009-2010
yılında, bir önceki Mayıs ayına göre
639 artışla Genel Merkez tarafından 2009-2010 yılının “en fazla büyüyen şube plaketi” ile ödüllendirilen İstanbul 4 No’lu
Şubemiz, bölgedeki yerel basın tara-

fından organize edilen yılın enleri ödül
gecesinde “Yılın Sivil Toplum Kuruluşu”
seçildi. “Eğitim Havadis” adı altında yayın yapan Şube gazetesi bulunmaktadır.
İstanbul 4 No’lu Şube, bir ilke imza atarak aynı zamanda kaliteyi tescil ettirdi ve
“ISO 90012008 Kalite Belgesi” aldı.

İstanbul 5 No’lu Şube Olarak
Üyelerimize Hizmeti Görev Bildik

G

örevi devraldığımız andan itibaren, Eğitim-Bir-Sen ailesine yakışır bir biçimde, şevkle,
gururla hizmet etmeye başladık. 1992
yılında merhum Mehmet Akif İnan tarafından kurulan sendikamızı nasıl daha
fazla büyütebiliriz, kurumsal bir güç haline getirebiliriz diyerek istişareler, toplantılar ve organizasyonlar yaptık. Şubemize bağlı olan Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Silivri ilçelerinde yapılan faaliyetlerle sendikamızı genişletmeye ve
daha çok üyeye ulaşmaya gayret gösterdik. Üç yıllık görev süremiz boyunca Şube Yönetimi ve İlçe temsilcileriyle
gayet başarılı ve programlı çalışmalara
imza attık. 5 No’lu Şube olarak, yaptığımız faaliyetlerin bazılarını şöyle özetleyebiliriz:
Yerel basında haberlerimizle ve makalelerimizle yer almaya özen gösterdik. İlçe temsilcilerimizle birlikte ilçelerin protokol heyetlerini ziyaret ettik.
Silivri’de Kiptaş’la anlaşarak üyelerimi-

zi ev sahibi yaptık. Geleneksel hale getirdiğimiz
iftar programlarımızı diğer ilçelerimizde de gerçekleştirdik. Okul ziyaretleri yaparak üyelerimizin
sorunlarıyla ilgilenmeye
ve onların yanlarında olduğumuzu göstermeye
çalıştık. Şubemizde istişare toplantıları yaparak sorunların çözümü ve sendikal anlamda
yapabileceklerimiz hususunda fikir alışverişlerinde bulunduk. Küçükçekmece
Belediyesi’yle ortak çalışma neticesinde
üyelerimizi Çanakkale gezisine götürdük. 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma
programı gerçekleştirdik.
‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem’ düsturundan hareketle, düzenlenen Ortak Akıl mitinglerine iştirak ettik. İnsanlıktan nasibini almamış İsrail’in
vahşetlerine dur demek için düzenlenen miting ve protesto gösterilerine
katıldık. Şube merkezimizde müdür ve
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müdür yardımcılığı sınavları için kurslar
düzenledik. Genel Başkanımızın sunumuyla “Sivil Anayasa ve Özgür Eğitim”,
Gazeteci-Yazar Mustafa Armağan’ın sunumuyla “Demokrasi Mücadelemizde
133 Yıl” ve Gazeteci-Yazar Nazlı Ilıcak’ın
sunumuyla “İnsan Hakları ve Eğitim Özgürlüğü” konferanslarını düzenledik.
Üyelerimize promosyon ve hediyeler
vererek, onlara sendikamızın farkını hissettirmeye çalıştık. Kısacası dolu dolu
geçirdiğimiz üç yılın Eğitim-Bir-Sen ailesine yakışması için elimizden gelen gayretin daha fazlasını göstermeye özen
gösterdik.

6 No’lu Şube “Altın Şube”
Olma Yolunda

2

5 Kasım 2008 tarihinde “İstanbul 6, Altın Şube” diyerek açılışını Genel Başkan Ahmet
Gündoğdu’nun da katılımıyla yaptığımız Şubemiz, iki yılda çok güzel çalışmalara imza attı.
Şube merkezini İstanbul’un merkezine, Mecidiyeköy’e açarak merkez Şube
olmayı hedefleyen Şubemizin açılışını,
Genel Merkez yöneticileri, İl Milli Eğitim
Müdür yardımcıları, Şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticiler
ve üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik.
İki yılda üye sayısını 800’den bin
350’ye çıkarıp, yüzde 65’lik bir artış sağlayarak önemli bir başarı elde ettik.
Sendikacılığa farklı bir bakış açısı ge-

tiren Şubemiz, yaptığı Kutlu Doğum,
Çanakkale Şehitlerini Anma, Mehmet
Akif Ersoy ve İstiklal Marşı, Mehmet Akif
İnan’ı Anma programları ve kültürel gezilerle üyelerine farklı bir zenginlik kazandırmıştır.
Üyelerine hizmette sınır tanımayan
Şubemiz, her Cumartesi yüzlerce kişiye
hukuk danışmanlığı hizmeti vererek bir-

İSTANBUL 6
çok sorunun çözülmesine yardımcı olmuştur.
Bölgesinde gidilmedik okul bırakmayıp, yerel yönetimler, kaymakamlıklar ve sivil toplum örgütleriyle devamlı
işbirliği içinde olup bölgesinde fikir danışılan ve olaylara yön veren bir kurum
haline gelmiştir.
Şubemiz, bunların yanı sıra, eğitim
seminerleri, müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursları, görevde yükselme sınavı hazırlık kursları,
salon programları, akil adamlar istişare ve değerlendirme toplantıları, kurum
müdürlerine, işyeri temsilcileri ve üyelere yönelik moral motivasyon toplantıları yaparak, daha sonra yapacaklarının teminatı olmuştur.
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Düzenli Toplantılarımızla Kurum
Kültürümüzü Daha da Geliştirdik

İZMİR

E

ğitim-Bir-Sen İzmir Şubesi olarak, Kasım 2007’de yapılan II.
Olağan Kongremizde 2 bin civarında olan üye sayımızı 3 binin üzerine taşıdık. Eğitim dalında hizmet vermekte olan sendikamızda çok sayıda
konferans, seminer, etkinlik, sergi gerçekleştirdik. Tekrar etkin hale getirdiğimiz hukuk birimimizde Avukat Güntekin Avcı ile birlikte üyelerimizin özlük
ve hukuki sorunlarının çözümüne yardımcı olduk.
Yine haftalık Şube Yönetim Kurulu
ve aylık olağan İl Divan toplantılarımızı
düzenli bir şekilde yaparak, kurum kültürümüzü daha da geliştirdik. Mesleki
kariyerini geliştirmek isteyen üyelerimizin hazırlandığı çeşitli sınavlarla ilgili
hazırlık kursları, seminerler düzenledik.
Yönetici atama, Anadolu ve Fen Liseleri, görevde yükselme sınavlarına yönelik düzenlediğimiz bu kurs ve seminerlere yoğun katılım oldu ve bunlara katılan üyelerimizin çok büyük bir çoğunluğu başarılı olarak, hedeflerine ulaştı.
18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle
öğrenciler arasında her yıl düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen “Şehide Mektup” yarışmasının sonuncusunu ise, 2009 yılında gerçekleştirdik. Tekrardan sakınmak için bu etkinliğe bir
süre için ara verdik.
Sendikamızın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda düzenlenen Eğitim ve Bilim
Olimpiyatları’na her defasında iştirak
ettik; bu etkinlik süresince alanda kurduğumuz stantlarımızı açık tutarak yayınlarımızı ve faaliyetlerimizi ziyaretçilerle paylaştık.
Sendika olarak Ocak 2010’da ‘Eğitim
Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Şurası’na ev sahipliği yaptık. Şubat
2010’da Murat Arslan’ın demokrasi, kadın hakları, çevre ve eğitim konularını
ele aldığı ‘Çizgilerle Demokrasi’ başlıklı karikatür sergisi düzenledik. Bu sergi üç gün süreyle öğrencilere açık kaldı ve çok sayıda ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılandı.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeni ile üyelerimizden karikatürist Hüseyin
Helva ve Murat
Arslan’ın ‘Çizgilerde Kadın’ temalı
karikatür
sergisini düzenledik, TRT sanatçılarının katılımıyla da Türk Sanat Musikisi konseri gerçekleştirdik.
Dünya
Kadınlar Günü’nde
gerçekleştirdiğimiz bir diğer etkinlik de, kahvaltılı kadın buluşması
oldu.
Kız Teknik Eğitim Genel Müdürü Emine Kıraç ile kadın çalışan üyelerimizin düzenlediği
bu toplantıda, Kıraç, kadınların sorunlarına değinen bir konuşma yaptı. Ardından Yazar Ayşe Böhürler, katılımcılara ‘Çalışma Hayatı ve Kadın’ konulu bir
konferans verdi. Bin kişinin hazır bulunduğu konferans büyük ilgi gördü.
Ele aldığımız bir diğer konu, engelliler ve onların sorunlarıydı. Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Mayıs 2008’de Menemen’de bulunan
Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim
Merkezi Konferans Salonu’nda, ‘Topluma Yararlı Bir Birey Olmaya Çalışıyorum
ama… Sizsiz Olmaz, Var mısınız?” konulu bir panel düzenledik. Tabii bu arada
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da
unutmadık. Aralık 2008’de şairimizi anmak için ölüm yıldönümünde İzmir Kız
Lisesi Konferans Salonu’nda “Akif’i Anlamak” başlıklı bir panel gerçekleştirdik.
Yine, 2008 ve 2009 yıllarında ‘Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde Yeni

Yaklaşımlar’ (DKAB) konulu seminerler düzenledik. Ayrıca “DKAB Müfredatında Alevilik” konusunun boyutlarının nasıl olacağı hususunu ele alan,
oturum başkanlığını Prof. Dr. Ruhi
Fığlalı’nın yaptığı bir panel düzenledik.
Haziran 2009’da sınıf öğretmenlerine
yönelik mesleki seminerler düzenledik.
Bu seminere de beş öğretim üyesi katkı sundu.
İzmir Kız Lisesi’nde, Kasım 2009’da
“Cumhuriyetin 86. Yılı ve Demokrasi Serüvenimiz” konulu bir konferans düzenledik. Üniversiteler kenti olan İzmir’de
üye sayımızı artırmak amacıyla öğretim üyeleri ve üniversite çalışanlarıyla
düzenlediğimiz kahvaltılarda buluştuk.
Bu kapsamda, YÖK Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay da Şubemizin toplantı salonunda üniversite çalışanlarıyla bir araya geldi, onların sorunlarını dinledi ve
YÖK’ün politikalarını anlattı.

Faaliyetlerimizle Diğer Sendika
Üyelerinin Dahi Takdirini Kazandık

K

ahramanmaraş
1
No’lu Şube, 2009
Haziran ayında yapılan Olağanüstü Kongre ile
yeni bir yönetimle üye yazım
çalışmalarına ve faaliyetlere hız vermiştir. Öncelikle kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmiş ve Şubemiz kurumsal olarak iki avukatla anlaşma sağlamıştır.
Eğitimi ve milletimizi ilgilendiren Danıştay’ın katsayı
kararını, YÖK’ün katsayı kararını, Çin’in Uygur Türkleri’ne
uyguladığı baskı gibi hemen
her olayda olumlu veya olumsuz tepkimizi basın açıklamalarıyla ortaya koyduk.
Üniversite
Temsilciliğimiz, yıllardır 30 olan üye sayısını 450 üyeye yükselterek Türkiye’de ikinci Üniversite Şubesi olmuştur. Böylece Kahramanmaraş’ta sendikamız Milli Eğitim ve
Üniversite’yi kapsayan 1 ve 2
No’lu Şube olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Kahramanmaraş 1 No’lu
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, yıllık izinlerini kullanarak giriştikleri üye yazım kampanyalarında bin 200’ü aşkın yeni üye kaydettiler. Sadece 2010 Nisan ayında 510
yeni üye yazımı ile Şubemiz
bir ayda yazılan üye sayısında Türkiye rekorunu elde etmiştir.
Şubemiz,
Memur-Sen’e
bağlı sendika başkanları, siyasi parti temsilcileri, vakıf
ve dernek yöneticileri ile bin
500’e yakın üyemizi iftar yemeğinde buluşturarak, büyük
takdir toplamıştır.
Genel Merkezimiz tarafından organize edilen ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları
ve Çözüm Önerileri Şurası’nın

KAHRAMANMARAŞ 1

Kahramanmaraş ayağı olan İl
Şurası’nı gerçekleştirdik.
2009 yılında açılan müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavları ile şeflik ve hizmetlilerin görevde yükselme
sınavlarına yönelik hazırlık
kursları düzenledik. Kurslarımız 1 ay boyunca devam etti
ve kurslarımıza yaklaşık 300
üyemiz katıldı. Bu kurslar sayesinde üyelerimiz sınavlarda
büyük başarılar elde etti. Bunun sonucunda yeni atanan
yöneticilerin yüzde 70’i üyelerimizden oluşmuştur. Şeflerin tamamı üyelerimiz arasına katılmış ve sendikamızın
bu faaliyetleri diğer sendika
üyelerinin dahi takdirini kazanmıştır.
Sendikamız, kültürel faaliyetlerinde de fark atmıştır. Üyelerimize yönelik olarak Dr. Abdulkadir Özbek’in
katılımıyla “Hafıza Teknikleri” konulu konferans düzenledik. Okul yöneticilerine yönelik olarak da Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, “Eğitim Yönetiminde Yeni Arayışlar: Bir Öğrenme Alanı Olarak Okulu Yönetmek” konulu konferans
vermiştir.
Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, davetlimiz olarak “Türkiye’nin Dış İlişkileri
ve Demokratik Açılım” konulu konferans vermiştir. Konferansta, salona sığmayan büyük bir katılımın olması ve Dışişleri Bakanımızın konuşmasında, “Bu konferans, bakan
olduktan sonra Konya’dan
sonra ikinci yurtiçi programım olmuştur” ifadesi, bizim
için ayrı bir onur kaynağı olmuştur.
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Üniversite Şubemiz
Başarıdan Başarıya Koşuyor

KAHRAMANMARAŞ 2

K

ahramanlar diyarı şehrimizin kurtuluş günü olan 12
Şubat’ı izleyen ve sendikamızın kuruluş yıldönümü
olan bir 14 Şubat günü kurulan Üniversite Temsilciliğimiz, 2009 yılında 34 kişiyle başladığı onurlu duruşuna çok
kısa zamanda üniversite personelinin gösterdiği teveccühle
Mayıs 2009 tarihinde 240 üye sayısına ulaşarak yetkili sendika
hakkını elde etmiştir.
Aynı hız ve kararlılıkla; yıllardan beri ezilen, mağdur edilen
ve ötekiler sınıfına konularak tüm yasal hakları ellerinden alınan personelimize “yardımcı olabileceğimiz bir sıkıntınız var
mı?” diyerek, iyi ve kötü günlerinde yanlarında yer alan Şubemiz, 500 üye sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza atmış
ve bu başarısını Şube yetkisiyle taçlandırmıştır.
Üniversite yönetimi tarafından keyfi olarak dağıtılan promosyon ücretleri konusunda aynı dik duruşla mücadele eden
Şubemiz, Üniversite Yönetimi’nin baskısına maruz kalması üzerine, 12 0cak 2010 tarihinde Genel Başkanımız Ahmet
Gündoğdu tarafından verilen “Artık ‘Ordu Göreve’ pankartı altında yürümekle rektörlük yapılamayacağını herkes anlasın”
başlıklı konferansı ile cevap vererek, sesini bütün üniversitelere duyurma başarısını göstermiştir.
Bu kararlı tutumu sayesinde ulusal basında çıkan “Rektörlere ‘one munite’ yok mu?” haberleriyle oluşan tepkileri
dile getiren sendikamızın girişimleri sonucunda Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış ve promosyon ücretlerinin yüzde
100’ünün personele dağıtılması hakkı elde edilmiştir. Şubemizin baskılarına dayanamayan Üniversite Yönetimi ise, 2008
Ocak ayında almış olduğu Yönetim Kurulu kararını değiştirerek, promosyon gelirlerinin tamamının personele dağıtılması
yönünde karar almak zorunda kalmıştır.
26 Şubat 2010 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Durmuş Günay’ın verdiği “Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversitenin Anlamı” konulu konferans düzenleyerek, tüm akademik ve idari personelimizin katılımını sağlamıştır. Şubemiz,
konferansı veren Durmuş Günay Hocamıza, Prof. Dr. Mehmet
Sağlam’ın takdim ettiği bir plaket vermiştir.
İlkini 2009 yılında gerçekleştirerek, üniversite tarihinde bir
ilke imza atan Şubemizin düzenlemiş olduğu iftar programlarında, hizmetlisinden profesörüne varıncaya kadar tüm üyelerimiz, büyük bir huzurla ilk kez bir araya gelebilme olanağı bulmuştur.
Akademik ve idari personelin tüm sorunlarını büyük bir titizlikle inceleyerek, çözüm yolları noktasında fikirler üreten
Şubemizin bu başarısının altındaki en büyük etken, Yrd. Doç.
Dr. Hasan Furkan başkanlığında takım ruhuyla çalışan Şube
Yönetim Kurulumuza ilham veren Milli Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’un;
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım.
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Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
dizelerinde yatan Ayasofya kadar vakur, Sultanahmet kadar merhametli bir duruş sergilemesinden kaynaklanmaktadır.

Proje Merkezli Sendikacılık

K

arabük Şubesi, 2. Olağan
Kongre’nin ardından tarihin
yüklediği sorumluluk bilinciyle çalışmalarına başladı. Seçilen bütün
arkadaşlarımız bu kuruma bu ülkede ve
yaşadığımız şehirde büyük bir ihtiyaç olduğunun bilincindeydi. Çünkü biz büyük bir davanın mücadelesini yapıyorduk. Biz sendikamızı sorumlu olduğumuz bölgede lider yapmalıydık. Bu bilinçle yola çıktık.
Hedefimiz, herkese ulaşmaktı, herkesi kucaklamaktı. Bize ihtiyacı olanlara biz gitmeliydik, onların gelmesini beklemek olmazdı. Sadece sendikacılık yapmayacaktık, onun ötesinde yapılması gereken işler vardı. Köyde çalışan öğretmenin sorunu farklıydı, sözleşmeli öğretmenin sorunu farklı. Hizmetli
arkadaşlarımız okul müdüründen dertli, okul müdürü hizmetli ve memurdan.
Önce sorunları tespit ettik. Hizmetli
ve memur üyelerimiz görevde yükselme
semineri talebinde bulundu. Yüze yakın
üyemizin katıldığı seminer programları yaptık. Bu çalışmamıza katılan bütün
üyeler girdikleri sınavlarda başarılı oldular. Bazıları şef oldu, bazıları memur. Yaptığımız bu hizmet dolayısıyla arkadaşlarımızdan olumlu dönütler aldık. Seminer çalışmalarımız yönetici adaylarını,
öğretmenleri kapsayacak şekilde genişledi. Yüz elli kişinin katıldığı “Okul Yöneticiliği” ve yüzlerce öğretmenin katıldığı Anadolu ve Fen Liselerine Öğretmen
Seçme sınavlarına hazırlık seminerleri
düzenledik. Ürettiğimiz hizmetler bize
üye olarak döndü.
Çalışanları işyerlerinde her yıl en az
iki defa ziyaret etmeyi prensip olarak
benimsedik. Kurumlarda üyemiz ya da
değil, bütün çalışanlara değer verdiğimizi ve bütün çalışanları temsil ettiğimizi özellikle vurguladık.
Biz hizmet sendikacılığını somut olarak uyguladık. Sık sık üyelerimizle yemekli toplantılarda bir araya geldik. İşyeri temsilcilerimizle kahvaltılı toplantılar yaptık. İşyeri temsilcilerinin bu işin
lokomotifi olduğu bilincinden hareketle
onlarla sürekli irtibat halinde olduk.
İdare ile sorun yaşayan üyelerimizin

sorunlarını yerinde çözmeye önem verdik. Buna rağmen çözülemeyen problemleri mahkemeye taşıma konusunda
onlara yardımcı olduk. Bazı sorunlarla ilgili davalar açtık.
Sendikamız bünyesinde Proje Merkezi oluşturduk. Şube başkanlığı olarak yaptığımız “AB Ülkelerinde Bilgisayar Destekli Eğitim” projesi desteklenmeye layık bulundu. 30 öğretmenimizin İspanya ve Almanya’daki eğitim uygulamalarını yerinde görmelerini sağladık. Karabük Şubesi olarak, Karabük
Üniversitesi’nce yapılan bir projeye ortak olduk. Bu proje de Ulusal Ajans tarafından kabul edildi. Üniversitedeki üyelerimizden üçü yurtdışında deneyimlerini artırma fırsatı yakalamış oldu.
Sorumluluklarımızın sınırlar ötesini de içine aldığı bilincinden hareketle
Filistin’de,
Irak’ta, Afganistan’da,
Keşmir’de yaşanan insan hakları ihlallerini
tel’in eden basın açıklamaları, kitlesel eylemler yaptık. Mavi
Marmara Gemisi’ne yapılan saldırıyı lanetleyen bir miting düzenledik. Bu mitinge diğer
sivil toplum örgütlerinin de katılımını sağladık.
Bütün bu çalışmaların bize üye olarak
döndüğünü gördük.
550 üye ile gerçekleştirdiğimiz 2. Olağan
Kongre’den sonra bugün bin 50 üyeye ulaşmış durumdayız. Bütün ilçelerde örgütümüz teşkilatlanmasını tamamladı. Karabük
Üniversitesi’nde yetkili sendika durumundayız.
Anayasa değişikliğinin memur sendikacılığının önünü aç-

KARABÜK

tığının, Türkiye’de demokrasinin çıtasını yükselttiğinin farkında olarak bu değişikliği destekledik. Şube Başkanımız,
yerel TV kanallarında çeşitli programlara katılarak konunun önemini kamuoyuna anlattı.
Önümüzdeki dönemin en temel meselesinin eğitim olduğu bilinciyle buna
dönük projelerin hazırlığını başlattık.
Sendikayı bir eğitim merkezine çevirmek, önümüzdeki dönemin en önemli
hedeflerinden biridir.
Mustafa Cünük Güven Tazeledi
Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni 7
Kasım 2010 tarihinde Karabük Öğretmenevi’nde yaptı.
Mevcut Başkanımız Mustafa Cünük,
seçimde delegelerin oylarıyla güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.
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Karaman’da Hedef Yetki

KARAMAN

K

araman Şubemizde Kasım Aydoğdu başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nca sürdürülen sendikal çalışmalar şehrimizde ilgiyle takip
edilmektedir.
Şubemiz, başta eğitim çalışanları olmak üzere, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren temel konulardaki tutum ve
hassasiyetini basında ve kamu kurumları karşısında en etkin ve yeterli bir seviyede temsil etmeyi sürdürmektedir.
İlimizin coğrafi şartlarının çok farklı ve ağır olmasına rağmen bütün ilçe,
kasaba ve köylerde ziyaretler gerçekleştirerek, yeni üyeler kaydettik. İlimizde bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi’nde yeni üyeler kaydederek, büyümede hız kazandık.
Rutin olarak beş yıldır sürdürdüğümüz Cuma Toplantıları’nda, ilimizde ileri gelen şahısları misafir ederek sendikamızı ve faaliyetlerimizi daha iyi anlatma
şansını yakaladık. Yine bu sayede toplumun her kesimiyle iletişim kurmuş olduk.
Her yıl Öğretmenler Günü’nde, üyelerimize çeşitli hediyeler dağıtarak, günün anlam ve önemini vurguladık; yılın öğretmenini seçerek, ödüllendirdik.
Merkez ilçedeki eğitim çalışanlarının istekleri dışında hesap kesim tarihinin değiştirilmesiyle ilgili işlemde, ilgili banka
şubesi ve merkeziyle görüşmeler yapılarak, durumu eğitim çalışanlarının lehine
çevirdik.
Çeşitli zaman aralıklarıyla eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, EğitimciYazar Ali Erkan Kavaklı, Mahmut Arslan,
Bülent Akyürek, Nuri Şimşekler gibi tanınmış fikir ve siyaset adamlarını getirerek konferanslar düzenledik. Değişik zamanlarda ilimizdeki basın mensuplarıyla yemekli toplantılarda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk.
Her yıl Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini, şiir dinletileriyle kutladık. Dinletiye teşrif eden davetlilere yer yer kitap ve
gül dağıtarak, etkinliğimizi renklendirdik. Bu kutlamaları ilçelerimizde de yaygınlaştırarak, gelenekselleştirdik.
Müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına yönelik kurslar düzenledik. En
fazla katılımı olan sendika olarak, sınav
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sonrası yüzde 90’lara varan bir başarı ile
üyelerimize en iyi desteği verdik.
Sendika olarak üye sayımızın artmasıyla birlikte Şubemizi hem daha merkezi hem de mekan olarak daha büyük bir
yere taşıdık. Yeni yerimizde üyelerimizin
hizmetine açtığımız özel çok amaçlı salonda konferans, kurs gibi etkinlikler de
gerçekleştirmekteyiz.
Üyelerimizden gelen istekler doğrul-

tusunda Lig TV’ye abone olunarak, tüm
lig maçlarını ve filmleri dev ekranda ücretsiz izlemelerine imkan sağladık.
Oluşturulan Eğitim-Bir-Sen Sevgi
Ormanı’na üyelerimizle beraber yüzlerce fidan dikerek, yeşil bir dünya için biz
de birer imza attık.
Karaman Şubesi olarak, ilimizde yetkiyi de alarak daha fazla hizmet vermeyi
hedef olarak belirledik.

Üyelerimizle Buluşmayı
İhmal Etmedik

KARS

E

ğitim-Bir-Sen Kars Temsilciliği olarak, bütün ilçelerindeki üyelerimiz ile bir araya gelerek, eğitim ve öğretimin genel sorunları, üyelerimizin karşılaştıkları problemler
hakkında görüşlerini aldık, çözüm önerileri hususunda fikir paylaşımında bulunduk.
Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Öğretmenevi’nde iftar verdik. İl Milli Eğitim personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Kafkas Üniversitesi Öğretim üyelerinin katıldığı program Temsilcimiz M. Kaan Ilgar’ın konuşmasıyla
sona erdi.
Memur-Sen’e bağlı diğer sendikalarla, referandumda ‘evet’ için bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptık.

Üyelerimizden Aldığımız Güçle
Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz

Ş

ube olarak, “Pazar sohbetleri” kapsamında Ocak, Şubat ve Mart 2009 tarihlerinde
“Başlangıçtan Günümüze Filistin, Başlangıçtan Günümüze Ermeni Meselesi,
Türk ve Alman Eğitim Sistemleri” konulu konferanslar düzenledik.
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri
kapsamında Akçaabat Restoran’da düzenlediğimiz ‘Birlik Gecesi’nde merkezdeki üyelerimizle bir araya geldik.
Üyelerimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz.
Bu güçle sorunlarımızı aşıyor ve yetkiye
koşuyoruz. İnsanca bir yaşam standardına ulaşmak için demokratik, sosyal,
ekonomik ve özlük haklarımızda iyileşme yapılması için de sürekli olarak çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. Mevcut
haklarımızın korunmasının yanında,
yeni kazanımlar da elde ettik. Bugün olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımız artarak devam edecektir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
dolayısıyla Nasrullah Meydanı’nda basın açıklaması yaptık.
12 Eylül’de yapılan Anayasa değişik-

KASTAMONU
liği referandumu öncesi Kastamonu’da
faaliyet gösteren 33 sivil toplum kuruluşu ile birlikte ‘evet’ platformu oluşturarak, ortak basın açıklaması yaptık.
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Yasaksız Bir Türkiye İçin
“Özgürlük Eylemleri” Yaptık

KAYSERİ

E

ğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren hiçbir konuya duyarsız kalmadık. Yetmedi,
dünyanın dört bir yanında yaşanan insan hakları ihlallerine yüksek sesle karşı çıktık, afetzedelere ‘karınca kararınca’
yardımlarda bulunduk.
Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması yolunda ayak bağı olan yasakların sona erdirilmesi için “Özgürlük
Eylemleri” organize ettik.
Öğretmenlere vermiş olduğumuz Öğretmenler Günü
yemeğimiz, her yıl mutat olarak devam etmektedir.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü, üyelerimizle birlikte her yıl büyük bir coşkuyla kutluyor ve bunu basınla da
paylaşıyoruz.
Okullararası Voleybol Turnuvamızı her yıl düzenleyerek,
geleneksel hale getirdik. Yine,
Okullararası Futbol Turnuvamızı da her yıl düzenleyerek,
onu da geleneksel hale getirdik.
“Yeni Anayasa Tartışmaları Çerçevesinde Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Dersi” konulu ulusal panel düzenledik. Kurucumuz şair, yazar Mehmet Akif
İnan’ı anma programı düzenledik
İlköğretim ve ortaöğretim
olmak üzere, ayrı ayrı “Şehide
Mektup” yarışması düzenleyerek, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdik. Yine, ilköğretim ve ortaöğretim ayrı olmak
üzere “İstiklal Marşı’nı En Güzel
Okuma” yarışması tertip ettik.
İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünü değişik etkinliklerle kutladık.
8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü değişik etkinliklerle
idrak ettik.
Anneler Günü programı
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düzenleyerek, bayan öğretmenlerimize
yönelik yemek verdik.
Yüzme kursu düzenleyerek, üyelerimizin yüzme öğrenmelerini sağladık.
Tüm İlçe temsilcilerimizin bir araya
geldiği Sarıoğlan, Talas, Pınarbaşı ve diğer ilçelerde istişare toplantıları düzenlemeye devam ediyoruz.
Gençlik Yürüyüşü’ne Eğitim-Bir-Sen
olarak katkımız büyük oldu.
Anadolu liselerinde çalışacak olan

öğretmenlerimize yönelik düzenlemiş
olduğumuz kurs büyük ilgi gördü.
Her hafta düzenli olarak ‘Özgürlük
Eylemleri’ düzenledik.
İsrail’in mazlum Filistin halkına karşı
yürüttüğü zulmü meydanlarda defalarca lanetledik. Bunun için Kayseri’de bir
miting organize ettik, Ankara’da yapılan mitinge katılım sağladık.
Meslek liselerine karşı uygulanan
katsayı adaletsizliğine karşı birçok basın açıklaması yaptık.
Öğretmen, hizmetli ve memurların sorunlarının masaya
yatırıldığı onlarca basın açıklaması yaptık. Hizmetli ve memurlar için görevde yükselme
kursları tertip ettik.
Gazeteci - Yazar Şamil
Tayyar’a, “Ergenekon”la ilgili
konferans verdirdik.
Uzman öğretmenlik kursu
düzenleyerek, pek çok öğretmen üyemizin uzman öğretmen olmasını sağladık.
Üyelerimiz için müdürlük
ve müdür yardımcılığı kursları
düzenleyerek, pek çok öğretmen üyemizin idareci olmasına katkıda bulunduk.
Eğitimci-Yazar
Halit
Ertuğrul’u dört gün boyunca
Kayseri’de misafir ederek, farklı ilçelerde eğitime dair konferanslar verdirdik.
Yardımcı hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızın, mesai
fazlası çalışmalarının karşılığı
olan ücretlerini almalarını sağladık.
Mevcut hinterland belediye başkanlarını bir araya getirerek, “Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkıları” isimli bir panel
düzenledik.
Bütün bu çalışmaların yanında, her hafta düzenli olarak köy, kasaba ve ilçeleri ziyaret ederek, üye çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Üyelerimizin Talepleri Doğrultusunda
Faaliyetlerimize Devam Ediyoruz

K

ırıkkale Şubesi olarak, Endüstri
Meslek Lisesi Avrupa Birliği Toplantı Salonu’nda müdürlük ve
müdür yardımcılığı sınavına girecek adaylar için 15 günlük bir kurs düzenledik. Katılımcıların tamamına katılım belgesi verdik. Kurs sonunda iki adet deneme sınavı
yaptık. MEB tarafından düzenlenen yöneticilik sınavında dereceye giren (ilde ilk 10)
adaylara çeşitli hediyeler verdik.
411 milletvekilinin oyu ile TBMM’de kabul edilen, üniversitede uygulanan başörtüsü yasağını yürürlükten kaldıran kanunun akabinde Kırıkkale Üniversitesi önünde uygulamanın yapılıp yapılmadığını tespit etmek ve konuyla ilgili basın açıklaması yapmak üzere toplandık. Uygulamanın
devam ettiğini orada bulunan üyelerimiz
ile tutanak altına alarak, basın açıklaması
yaptık, akabinde Kırıkkale savcılığına mevcut rektör hakkında Anayasa ve kanunlara
aykırı hareket etmekten dolayı suç duyurusunda bulunduk. Çeşitli platformlarda
konuyla ilgili açıklamalar yaptık.
Daha önce düzenlediğimiz ÇanakkaleBursa, Edirne-İstanbul gezilerine, 2010

yılı içerisinde Mardin-ŞanlıurfaGaziantep illerine düzenlediğimiz
Kültür gezilerimize devam ettik.
Eğitim-Bir-Sen Kırıkkale şubesi olarak, 7-8-9 Mayıs tarihleri arasında
Diller ve Medeniyetler Şehri Mardin,
Peygamberler Şehri Şanlıurfa, Gaziler Şehri Gaziantep’e kültür gezisi
düzenledik. Her zaman olduğu gibi
üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi.
Genel Merkezimizin planladığı ve tüm
illerde gerçekleştirilen ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Şurası’nı
Kırıkkale Şubesi olarak tüm alanlarda Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirdik. Katılımcılar, bilgi ve birikimlerini herkesle paylaşarak komisyon
bazında raporlar hazırladılar. Raporlarla
birlikte Bölge Şurası’na katılacak delegeler
de seçildi. Bunun devamında Çorum’a gidilerek Bölge Şurası’na iştirak edildi.
Mescid-i Aksa şairi Mehmet Akif İnan’ın
kurduğu bir sendika olarak Filistin’de yaşanan insanlık dışı vahşete kayıtsız kalmayarak, sendikamız öncülüğünde Kırıkkale sivil toplum kuruluşları olarak Gazze’de ya-

KIRIKKALE

şananlar için İsrail’i tel’in ve Filistin’e destek mitingi düzenledik. Mavi Marmara
Gemisi’ne yapılan saldırı sonucu şehit olan
19 kardeşimiz için Genel Merkezimizin de
içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarınca Ankara Sıhhiye meydanında düzenlenen Filistin’e destek mitingine katıldık.
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu,
düzenlediğimiz “Kuşatılmış Demokrasi ve
Sivil Toplum” konferansında konuştu.
Üyelerine yönelik hizmetleri aksatmadan devam ettiren Eğitim-Bir-Sen Kırıkkale Şubesi olarak, ilimizde faaliyet gösteren
çeşitli giyim ve gıda firmaları ile indirim
anlaşmaları imzaladık. Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda bu faaliyetlerimizi imkânlar ölçüsünde sürdüreceğiz.

Kırklareli’de Cesur Adımlar Atılıyor

4

688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun çıkmasıyla
birlikte Trakya’nın güzide illerinden olan Kırklareli’de Eğitim-Bir-Sen Şube
Yönetimi olarak, gerek sendika gerekse
konfederasyon çapında pek çok faaliyete
ve ilklere imza attık.
Haftada iki gün (Salı-Cuma) iki ekip halinde okul ve ilçe ziyaretleri yaptık. Resmi
ve sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler gerçekleştirdik.
Eğitimde başarı konferansları düzenledik, açık hava basın toplantıları yaptık.
Üyelerimize yönelik spor ve aktivite odası oluşturduk. Üyelerimizi ve toplumu ilgilendiren hemen her konuda basın açıklamaları, kahvaltılı basın toplantıları yaptık.
Anneler Günü, İnsan Hakları Günü, Öğretmenler Günü etkinlikleri tertip ettik.
İsrail’i tel’in mitingi yaptık.

KIRKLARELİ
Yılsonu toplantıları ve piknik
programları düzenledik.
Üyelerimizi, verdiğimiz iftarlarda
bir araya getirdik.
Üyelerimizin sevinçli ve kederli
günlerinde yanlarında olduk.
Bölge milletvekilleri ile yaptığımız
toplantılarda kendilerine eğitimin sorunlarını dosya halinde sunduk.
Üye yazım kampanyaları yaptık, Yollukların ödenmesi, atamalar gibi konularda hukuk mücadelesi verdik.
Öğretmen sorunları, hizmetli ve memur sorunları, toplu görüşme beklenti ve
teklifleri gibi çalışmalar gerçekleştirdik.
Kurum çalışanlarından öğretmen, memur ve hizmetlilerin problemleri ve çözümleri hakkında bir çalışma yaparak, bütün yetkili kurumlara gönderdik. Kurumlararası ücret dengesizliğinin giderilmesi

için basın açıklaması yaptık. Kurum ve çalışanlarının haklarının korunması noktasında, her alanda bilgi ve becerilerimizi milli
eğitimle paylaştık.
Genel Merkezimizin Türkiye çapında organize ettiği etkinliklere katılım gibi
pek çok aktiviteye imza attık, aynı zamanda pek çok aktiviteyi de Genel Merkezimiz
ile eş zamanlı olarak yürüttük. Üyelik çalışmalarında son sıradan başladığımız sendikal koşuda bugün için önemli bir noktaya
gelmiş bulunuyoruz.

Sayı: 57

Kasım 2010

Eğitim-Bir-Sen 53

Kırşehir Şubemiz
Heyecanla Çalışmaya Devam Ediyor

KIRŞEHİR

K

ırşehir Şubemiz, 11 Kasım
2007 tarihinde yapılan 2. Olağan Kongre’de Ali Rıza Aka
başkanlığındaki tek listeyle gidilen seçimde emaneti devralmıştır. Yönetim
Kurulu’nda Murat Burçak, Oktay Cebeci, Ahmet Koç, Mehmet Korkmaz, Hakan Yıldırım, Mustafa Karaca yer almış;
Mustafa Karaca’nın istifasının ardından
Süleyman Bozova Şube Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev almıştır.
Yeni yönetimimiz, 501 rakamıyla aldığı üye sayısını 800’e ulaştırmıştır. Şubemiz, yaptığı üye kaydı çalışmalarının
yanında üyeleri, İşyeri, İlçe temsilcileri
ve her kademedeki yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği, iletişim ve özveriyle çalışmalarına en güzel şekilde devam ederek, sendikamızın misyon ve vizyonuna uygun olarak, bugün gelmiş olduğu
yerde haklı mücadelesine gerektiği gibi
katkı sağlamıştır. Bu anlamda Şubemizin hem özlük hakları hem de sosyal, hukuki, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalarından bazıları şunlardır:
11 Kasım 2007’de yapılan kongrenin hemen ardından 18 Kasım 2007’de
Öğretmenevi’nde İl Divan Toplantısı yapılarak, yeni dönem ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulmuş,
hedefler belirlenmiştir.
25 Kasım 2007’de İlçe yönetimleriyle Öğretmenevi’nde İlçe Yönetim Kurulları Toplantısı yapılmış, ileriye yönelik
çalışmalar planlanmıştır. Kongre sonrası üçüncü aşama olarak İşyeri temsilcileriyle “İşyeri Temsilcileri Toplantısı” yapılmış, İşyeri temsilciliği konusunda temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir.
Merkez ve ilçelerimizdeki okullarımız, kurumlarımız her yıl ziyaret edilmiş,
sendikamızın tanıtımı yapılarak, üye çalışmaları yapılmıştır.
‘İşyeri panoları, sendikaların kendilerini ifade ettikleri en önemli yerdir’ anlayışıyla bütün iş yerlerimize panolar asılmıştır.
Aralık 2007’de seminer ve konferanslar serisi başlatılmış; bu bağlamda, Aralık
2007’de İl Vaizi Mustafa Ciğer “Kurban”
konulu, Ocak 2008’de Sanayi Ticaret İl
Müdürü Adil Ertuğrul “Tüketici Hakları”
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konulu, Mart 2008’de Eczacı ümit Bayram “Bilinçli İlaç Tüketimi” konulu, Mart
2008’de Rehber Öğretmen Şeref Baran
“Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu, Ocak 2009’da Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Yıldırım “Mehmet Akif İnan ve Sendikacılık” konulu,
Mart 2009’da Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Burçak “Mehmet Akif Ersoy”
konulu, Mart 2010’da Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan “Tanzimat’tan Günümüze Toplumsal Değişim” konulu seminerler vermişlerdir.
Ocak 2008’de Şair-Sendikacı Şaban Abak “İstiklali Haykıran Şair” konferansını il merkezimiz ve Kaman ilçemizde, Şubat 2008’de Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu “Yeni Anayasa’da
Eğitim ve Özgürlükler” konulu, Nisan
2008’de Kaman ilçemizde Yazar Halit Ertuğrul “Aile ve Gençlik Sorunları” konulu, Nisan 2008’de Dr. Ali Can Tatlı “Hazreti Peygamberi Anlamak” konulu, Mayıs 2008’de Merkez, Çiçekdağı, Kaman
ve Mucur ilçelerimizde Eğitimci-Yazar
Ali Erkan Kavaklı “Beyin Gücünü Etkili
Kullanma Sanatı” konulu, Ocak 2010’da
Dr. Şaban Karasakal “Hicret” konulu
konferanslar vermişlerdir. Ayrıca Mayıs 2010’da Ankara Üniversitesi Öğretim
üyeleri Prof. Dr. Mustafa Aşkar, Prof. Dr.
İbrahim Sarıçam ve Mehmet Özdemir’in
katıldığı “Hazreti Peygamberi Doğru Anlamak” konulu panel gerçekleştirilmiştir.
Yöneticilik sınavları için kitap bastı-

rılmış, kurslar düzenlenmiş ve deneme
sınavları yapılmıştır. Yine memurlarımız
için şeflik sınavlarına hazırlık kitabı, hizmetli üyelerimiz için memurluk sınavlarına hazırlık kitabı bastırılmıştır.
Kadınlar Komisyonu oluşturulmuş,
kadın üyelerimize Kadınlar Günü’nde ve
Aşure Günü’nde yemekli toplantılar düzenlenmiştir.
Her yıl bir okulumuzun bahçesine 41
adet çam ağacı dikilmiştir.
Sendika Şube binamız yeni yere taşınmış, gerekli donanımlarla ve modern
görünümüyle üyelerimizin hizmetine
açılmıştır.
Her yıl “Eğitim Çalışanları Satranç
Turnuvası” düzenlenmiş, dereceye girenler ödüllendirilmiştir.
Üyelerimizin sevinç ve üzüntüleri
paylaşılmış; cenaze ve hastalık gibi durumlarda üyelerimizin yanında bulunulmuştur. Merkezi mesaj sistemiyle bu
durumlar tüm üyelerimizle zamanında
paylaşılarak, birlik ve beraberliğimizin
güçlendirilmesi sağlanmıştır.
Şube Yönetim Kurulu, haftalık toplantılarla çalışmalarını organize ederken, hafta sonları en az bir yönetici sendikada hazır bulunarak çalışmaları yerinde takip etmiştir.
Basın açıklamalarıyla gündem oluşturulmuş, tepki ve destekler dile getirilmiştir.
Hafta sonları Şubede, merkezde
veya ilçelerde değişik yerlerde yemekliyemeksiz İşyeri temsilcileri, gruplar halinde tüm üyelerle, ilçe üye ve temsilcileriyle, denetleme ve disiplin kurullarıyla istişare toplantıları yapılmıştır.
Üyelerimize hukuki anlamda destek
sağlanmış, dava açmak isteyenlere hukuk büromuz marifetiyle davaları açılmıştır.
Komisyonlar oluşturularak, raporlar
hazırlanmış, eğitim çalışanlarının sorunları dile getirilmiştir.
Filistin ve Pakistan’a yardım kampanyaları düzenlenmiştir.
Şube Yönetim tarafından, il genelinde basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri, resmi makamlarla istişare toplantıları yapılmıştır.

Kilis’te Hizmet
Sendikacılığına Devam

B

ekir Şen başkanlığında çalışmalarını yürüten Kilis Şube
Yönetim Kurulu olarak, göreve geldiğimiz 2007 tarihinden bugüne kadar, üyelerimiz başta olmak
üzere eğitim çalışanlarına ve halkımıza yönelik sosyal, kültürel ve özlük
hakları alanında birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2007 yılında temsilcilik
olarak Kilis’te 90 üye ile üçüncü sendika konumunda iken, 2008 yılında yetkili sendika ve 2010 yılında 472 üye sayısına ulaşarak Şube olduk.
Üyelerimizin özlük ve ekonomik
hakları ile ilgili birçok konuda idari ve
hukuksal girişimlerde bulunarak, birçoğundan olumlu sonuç aldık. Banka promosyonlarında etkili olduk. Kişi
başı 900 TL ile bölgede en yüksek promosyonun alınmasını sağladık.
Sendikamıza hizmet binası aldık.
Türkiye’de hizmet binası alabilen üç ilden biri olduk.
TOKİ ile yaptığımız anlaşma gereği
146 metrekarelik merkez 2. Etap TOKİ
konutları, üyelerimize, memurlarımıza
ve vatandaşlarımıza kazandırılmıştır.
TOKİ ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, toplam bedelden 12-15 bin TL
arası indirim sağlanarak, 96 aylık vade
144 aya uzatılmıştır. Peşinat ise 15 bin
olarak tüm katlar için sabitlenmiştir.
Mayıs mutabakatından sonra üyelerimize Söğütlüdere mesire alanında
ikinci pilav günü düzenledik ve bunu
geleneksel hale getirdik. Ayrıca üç yıldır geleneksel hale getirilen Aşure
Günü’nde üyelerimize aşure tatlısı ikram ediyoruz.
Pakistan’a yardım için iftar programı düzenledik. Programda 5 bin TL
yardım toplayarak, İHH aracılığı ile
kardeş ülke Pakistan’a gönderdik.
3 Eylül 2010’da Mevlevihane Parkı önünde 48 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek, referandumla ilgili basın açıklaması yaptık. Ardından, 500 metrelik Türkiye’nin en uzun
‘evet’ pankartını açtık. Pankartta sivil

KİLİS

toplum kuruluşlarının isimleri ile referanduma niçin ‘evet’ denileceğiyle ilgili ibareler yazdık.
İsrail’in Mavi Marmara Gemisi’ne
yaptığı baskını protesto için kitlesel
basın açıklaması yaptık. Sivil toplum
kuruluşlarıyla birlikte İsrail zulmüne
karşı miting düzenledik.
Kilis Eğitim-Bir-Sen olarak, şiir geceleri organize ettik, konferanslar düzenledik. Konferanslara konuşmacı
olarak Ahmet Taşgetiren, Halit Ertuğrul ve Hasan Celal Güzel’i davet ettik.
“Namaz Platformu”nu ilimize davet ederek, üyelerimizin ve halkımızın
yoğun katılımıyla panel düzenledik.
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Kuzuluk Manifestosuyla Çalışmalarımızda
Profesyonellik Anlayışını Hâkim Kıldık

KOCAELİ

E

ğitim-Bir-Sen Kocaeli Şubesi’nde, 2007 kongresinde seçilen Şube Başkanı’nın 1 yıl
sonra başkanlıktan ayrılmasıyla 2008
yılında Ömer Akmanşen yönetiminde
yeni yönetim oluşturulmuştur. Yapılan
ilk toplantıda, Eğitim-Bir-Sen’e yakışan
yeni bir büronun tutulmasına ve tefrişatının yapılmasına, sendika çalışmalarında profesyonellik anlayışının hakim
olması için Kuzuluk’ta, Kocaeli EğitimBir-Sen manifestosunun yayınlanmasına karar verildi. Divan Kurulu’nun aktif hale getirilerek, çalışmaların tabana
yayılması sağlandı.
Müdürlük, müdür yardımcılığı ve
görevde yükselme sınavlarına hazırlık kursları düzenlendi. Her yıl olduğu gibi, Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilere yönelik program yapılarak, hediyeler verildi.
İlimizde eğitim çalışanlarına karşı yapılan menfur saldırılar kınanarak,
Gültepe İlköğretim Okulu, İzmit Lisesi,
Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu, Gazi
Lisesi’ndeki mağdurlar ziyaret edildi.
İsrail’in mazlum Filistinlilere yaptığı
insanlık dışı saldırıyı kınamak için basın
açıklaması ve miting yapıldı.
Eğitim çalışanlarına yönelik sosyal
etkinlik düzenlendi; satranç kursu, hasta ziyaretleri, taziye ziyaretleri…
Öğretmenevleri ile ilgili bütün eğitim sendikalarıyla birlikte basın açıklaması yapıldı.
20 Mart 2009 tarihinde sendika binasının resmi açılışına Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ve il protokolü
tam kadro katıldı.
İşyeri temsilcileri ve İlçe yönetimleriyle ikramlı toplantı yapılarak, Mayıs ayının sendikamız açısından önemi vurgulandı. Şubemiz tarihinde bir
ayda en çok üye bu toplantıdan sonraki ay olan 2009 Nisan’ın da gerçekleşti.
Genel Merkezimizin programladığı ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve
Çözüm Önerileri Şurası’nın il raporları
bölge toplantısına da ışık tuttu. Sınava
dayalı atanan müdürlere uyum semineri düzenlendi.
Sorunların çözümü ve topluma bi-
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linç kazandırmak amacıyla kurulan
Toplum Destekli Polis, kazanılan sokak
çocuklarına dağıtılmak üzere iki koli kitapla ziyaret edildi. ‘Yaşam İçin İletişim’
konusunda toplum destekli polisle ortak çalışma yapıldı.
Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle eğitim çalışanlarına aileleri ile birlikte, geniş katılımlı ikramlı piknik dü-

zenlendi. Kocaeli’deki eğitim sorunları
ve yerel yönetimlerce çözüm önerileri raporu düzenlenerek, Büyükşehir ve
İlçe Belediye başkanlarına iletildi.
Üyelerimizin için, ücretsiz olarak şehitler diyarı Çanakkale gezisi programı
düzenlendi.
2008-2010 tarihleri arasında Genel
Merkez aracılığıyla 333 dava açıldı.

Toplumsal Duyarlılığın
Sesi Olduk

KONYA

E

ğitim-Bir-Sen Konya Şubesi,
ilde eğitimcilerin ve toplumsal duyarlılığın sesi ve hak arama mücadelesinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Üye sayısı bakımından en büyük Şube olan sendikamız,
7 bine yaklaşan üyesiyle Konya’da eğitimcilerin tek adresi olma özelliğini bu
dönemde de korumaktadır.
Şube olarak, üyelerimizle hep sıcak
ilişkiler kurduk. Üyelerimize çanta hediye ettik. Bayan ve erkek üyelerimiz
için ayrı ayrı özel olarak yaptırılan çantalar beğeniyle karşılandı.
Şubemiz, Meram Kozağaç Parkı’nda
iftar düzenledi. Çok sayıda üyemizin
katıldığı iftarda, davetlilere geleneksel
Konya Düğün Pilavı ikram edildi.
İlçe Temsilcileri Toplantısı, Öğretmenevi B Salonu’nda yapıldı.
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’e bağlı sendikaların
genel başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz “Toplu Görüşmeler ve
Ülke Sorunları” konulu toplantıya katıldı.
Memurlukta görevde yükselme sınavına girecek olan yardımcı hizmetliler sınıfı çalışanları için sınava hazırlık
kursu düzenlendi. Ders notları ve soru
örnekleri dağıtılan kursiyerler, kurs boyunca sınav konularıyla ilgili testler çözerek, konuları birebir eğitim yöntemi
ile öğrenmeye çalıştılar.
Eğitim-Bir-Sen Konya Şubesi, eğitim çalışanlarının özlük haklarının savunucusu ve takipçisi, manevi ve kültürel değerlerimizin savunucusu ve
koruyucu olmaya 2011 yılında da devam edecektir. Dünyada, Türkiye’de ve
Konya’da yaşanan her hak ihlali, her
zulüm ilgi alanımızdır.
Her zalim haksızlığında karşısında
bizi bulacaktır.
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Saha Çalışmasının Yanında Sosyal ve
Kültürel Faaliyetleri de Kesintisiz Sürdürdük

KÜTAHYA

Ş

ubemizde 2007 yılında gerçekleştirilen 3. Olağan Kongre sonucunda Şube Başkanı seçilen
Hıdır Yıldırım’ın sendikamız Genel Basın
Yayın Sekreterliği’ne seçilerek Ankara’ya
gitmesiyle birlikte Şube Yönetimi yeniden şekillendi ve Kamil Uçan Şube Bakanı olarak seçildi.
Şube yönetimimiz, sendikamızı çalışanlara anlatmak ve çalışanlarla birebir
görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla
daima saha çalışması gerçekleştirmenin
yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerini
de kesintisiz bir şekilde sürdürmesi sonucunda üye sayısını günden güne artırarak 2 bin 650 sayısına yükseltti.
Şube Yönetim Kurulu, haftada bir
gün yasal izin kullanarak köy, kasaba ve
merkezde bulunan okulları ziyaret etti.
Üyelerin sorunları ve talepleri bizzat yerinde dinlenerek, sorunların giderilmesi
ve taleplerin karşılanması için çalışmalar gerçekleştirildi.
Kamuda çalışan tüm memurların
sosyal ve ekonomik haklarının iyeleştirilmesi, huzurlu bir çalışma ortamının
oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için 2010 yılında memurlara verilen zam teklifinin kabul edilemeyeceği
belirtilerek, toplu sözleşme ve grev hakkının verilmesi talebiyle Valilik önünde
kitlesel basın açıklaması yapıldı.
Dünyada meydana gelen olaylar
karşısında da duyarsız kalmayan Şubemiz, Filistin halkına uygulanan devlet
terörü ve Mavi Marmara Gemisi’ne düzenlenen baskın karşısında da dik bir
duruş sergileyerek, ildeki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla tel’in mitingleri düzenledi. Pakistan’da yaşanan sel felaketine duyarsız kalmayarak, Şube Yönetimi ve üyelerin katılımıyla nakdi yardımda bulunuldu.
Ülke gündemini meşgul eden parti
kapatma ve anayasa değişiklikleri konusunda da suskun kalmayarak, ülkemizdeki demokrasi ve özgürlüklerin genişletilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirildi.
Şubemizde eksikliği hissedilen Üniversite Temsilciliği’ni oluşturmak ve üni-
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versite çalışanlarıyla tanışarak sendikamızı anlatmak üzere üniversiteye düzenli ziyaretler yapıldı, sendikamız anlatıldı. Bu ilkeli ve ısrarlı çalışmalarımız
sonucunda bir elin parmak sayısını geçmeyen üye sayımız 80 üyeye çıkarılarak
Üniversite Temsilciliği oluşturuldu.
Millet iradesini rafa kaldıran darbe
girişimlerine karşı başlatılan ‘Ortak Akıl
Hareketi’nin Bursa’da düzenlediği “Kayıt
Yok Şart Yok Egemenlik Milletindir” mitingine çok sayıda üye ile birlikte katılarak “darbelere dur” denildi.
Genel Merkez tarafından gönderilen tüm materyal ve promosyonlar zamanında merkez ilçedeki tüm okullara
ve ilçe temsilciliklerine ulaştırıldı; üyelere anahtarlık, kalem ve ajanda gibi promosyonlar dağıtıldı.
İldeki tüm ilçe temsilciliklerinin katılımıyla farklı ilçelerde İl Divan toplantıları ve İşyeri Temsilcileri toplantıları düzenlenerek, istişarelerde bulunuldu. Sendikal faaliyetler konusunda bilgi alışverişinde bulunularak, tüm teşkilatın güncel konularda bilgi sahibi olması sağlandı.

Tüm öğretmen ve idarecilerin katılabileceği müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursu ve deneme sınavları düzenlendi. Bakanlıkça yapılan sınav sonucunda başarılı olan yönetici adaylarına başvuru dönemlerinde mevzuat hükümleri konusunda rehberlik yapıldı.
Görevde yükselme sınavı için hazırlık kursuna katılan hizmetli ve memurlara yönelik deneme sınavları hazırlanarak, uygulandı.
Üyelerimizin hak kayıplarını engellemek ve haklarının iadesini sağlamak
için gerekli hukuki destek sağlandı. İdare ile çözüme kavuşturulamayan konularda Genel Merkez Hukuk Bürosu ile
koordineli çalışılarak, üyelerimiz adına
davalar açıldı.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerle de
gündemdeki yerini alan Şubemiz, konferanslar düzenledi. Kurucusu Genel
Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın ölüm
yıldönümü münasebetiyle Mevlit okutuldu. Üyelerin tanışıp kaynaşmasını
sağlamak amacıyla yılsonu piknikleri ve
iftar yemekleri tertip edildi.

Çalışmalarımızı Değerlendirmeyi
Geleneksel Hale Getirdik

M

alatya Şubesi olarak, haftada bir gün toplanarak sendikal çalışmalarımızı değerlendirmeyi ve planlamayı geleneksel
hale getirdik. Şube olarak, üyelerimizle
farklı sosyal ve kültürel etkenliklerle bir
araya gelmeyi önemsedik.
Bu çerçevede, 5 Ocak 2008 tarihinde başlayan 1. Geleneksel M. Akif İnan
Halı Saha Futbol Turnuvası düzenledik.
Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliğimizin düzenlediği “Mehmet Akif İnan
Masa Tenisi Turnuvası”, Bizim Mekan Tenis Salonu’nda yapıldı.
Kitlesel basın açıklamamızda, İsrail’in
Filistin’de yaptığı katliamı, katliama seyirci kalan ABD, BM ve AB’yi protesto ettik.
Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu,
“Model İnsan Öğretmen Peygamber”
konulu konferans verdi. Davetlimiz olarak Malatya’ya gelen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer’e
konferans verdirdik.
Belediye Konferans Salonu’nda “Küreselleşme Sürecinde Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar” konulu bir panel düzenledik. Panele, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Fırat Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Vehbi Çelik, İnönü Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Zülfikar Durmuş ve Doç. Dr. İbrahim Gezer konuşmacı olarak katıldı.
Şubemiz Kadınlar Komisyonumuz
Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama
programı tertip etti.
Organize ettiğimiz dört haftalık yöneticilik sınavına hazırlık kursu gerçekleştirdik. Yoğun bir program sürdüren
kursiyerler, kurs gördükleri okulda hem
katılım sertifikalarını aldılar hem de deneme sınavına girdiler. Gerek kursa gerekse deneme sınavına yoğun bir katılım oldu.
Hizmetlilerin görevde yükselme sınavına hazırlanmaları ve Milli Eğitim
müdürlükleri tarafından verilen hazırlık eğitimine destek olması amacıyla açtığımız kursu deneme sınavı ile tamamladık.
Şahin Kayaduman başkanlığında
sendikal çalışmalarımızın başladığı yaklaşık 15 yıldan beridir, haftada bir gün
toplanarak çalışmaların değerlendiril-

MALATYA

mesi geleneksel bir hal almıştır. Henüz
sendika yasası çıkarılmadan Malatya’da
oluşturulan İcra Kurulu, sendika yasası
ve tüzüğümüzle birlikte bizim için yarı
resmi bir hal almıştır.
İcra Kurulu, kongrede çeşitli birimlere seçilmiş tüm arkadaşlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü bir kuruldur. Toplam 30 kişiden oluşur. İcra Kurulumuz haftanın belli bir günü ve saati
mutlaka istisnasız toplanır. Her arkadaşımız sorumlu olduğu okullarla ilgili haftalık çalışmalarını değerlendirir. Üyelerimizin yerinde tespit edilmiş çalışma hayatı ile ilgili sorunları tek tek ele alınır.
Yapılacaklar planlanır. Bir nevi İstişare
organı olarak çalışmalarını aksatmadan
yürütmektedir.
Her ayın ikinci hafta sonu periyodik
olarak İlçe Temsilcileri Toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantılarda, İlçe temsilcilerimiz, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında ayrı ayrı bilgi vererek, istişarede bulunur.
İnönü Üniversitesi’ndeki akademisyen üyelerimizle iki ayda bir periyodik
olarak istişare toplantısı düzenlemekteyiz. Bu toplantılarda, üniversite akademik personeli üyelerimiz bir araya gelerek, başta sendikal faaliyetler olmak
üzere çeşitli konularda istişarelerde bulunurlar.
Üniversitemizin idari personeli ile
yaptığımız istişare toplantılarında üniversite idari personelinin sorunları değerlendirilmektedir
Sendikamızın kuruluş yıldönümünü,
yerel basın kuruluşlarımızın temsilcileri ve basın mensuplarıyla birlikte kutluyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz kahvaltılı kutlama programında yerel basınımızın değerli temsilcileri ile bir araya gelerek sendikamızın faaliyetleri hakkında bilgi sunarken, eğitimin sorunları ve çözüm önerileri konusunda da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle
Malatya’da yaşanan eğitim sorunlarının
dile getirildiği ve sendikal faaliyetlerimiz
çerçevesinde değerlendirildiği toplantıda, yıldönümü kutlaması yanında basınımızın gözüyle sendikamızın son bir
yılı da masaya yatırılmış olmaktadır.
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Manisa’da Yetkili Sendika Olduk

MANİSA

2

007 Mayıs ayı mutabakatında bin 389 olan üye sayımızı,
üç yıllık süre sonunda tüm İlçe
temsilciliklerimizle birlikte 2 bin 597’ye
çıkartarak, Manisa’da yetkiyi aldık.
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri,
Anadolu Öğretmen Liseleri ve Her Türlü Anadolu Lisesi’ne öğretmen seçimi sınavları öncesinde hazırlık kursu düzenlenmiştir.
2009 Kasım ayında yapılan MEB yönetici seçme sınavı için Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, hazırlık
kursu düzenlenmiştir. Yönetici seçme sınavı ve görevde yükselme sınavları öncesinde üyelerimizin sınav başarılarını
artırmak için hazırlık kitapları dağıtıldı.
Ramazan aylarında (2008-2009) Manisa merkezde her yıl yaklaşık bin 300
üyemize iftar verdik. 2010 yılı Ramazan
ayı içerisinde Manisa geneli tüm ilçelerimizde iftar programı organizasyonları
tertip edildi.
Her ay mutad bir şekilde İl Divan
toplantıları gerçekleştirildi. Sonuç itibari
ile 3 yıllık süreçte 26 kez İl Divan Toplantısı yapılmıştır.
Manisa yerelinde yayın yapan gazetelerde ve muhtelif ulusal bazda yayın yapan yayın kuruluşlarında gündeme dair haberlerimiz, yerel basında ülke
gündemiyle ilgili 490 defa haberimiz
çıkmıştır.
Her yılbaşlarında ve 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde
tüm üyelerimize günün önemine dair
hediyeler verilmiştir.
İşyerlerinde üyelerimize ziyaretler
yapılarak, üyelerimizin aidiyet duygularının gelişmesi sağlanmıştır.
Sendika bürosu daha geniş ve ferah hale getirilmiştir. Yeni büromuz
17/05/2010 tarihinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, üyelerimiz ve ilçe
temsilcilerimizin katılımıyla açılmıştır.
İlçe yönetimleriyle birlikte 2010
Şubat ayında Caprice Termal Palas
Oteli’nde değerlendirme ve motivasyon
toplantısı yapılmış olup, sürecin sonunda Manisa’da yetkili sendika olunmuştur.
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Manisa merkezde bulunan bölge
sorumlularıyla 24/05/2009 tarihinde
Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne gezi düzenlenmiştir.
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu
ve Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır
Yıldırım, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanlarının katılımıyla 2010

Nisan ayında İl Divan Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi’nin
öncülük ettiği İnsan Hakları ve Demokrasi Platformu ilimizde kurulmuş olup, 3
yıl boyunca gündeme dair konularda bu
platformun içinde yer alan sendika ve
derneklerle birlikte açıklamalarda bulunulmuştur.

Düzenlediğimiz Konferanslarla
Gündem Oluşturuyoruz

S

MARDİN

me getirerek, çözüme yönelik önerilerde
bulunduk.
Darbe planlarına yüksek perdeden
tepki gösterdik, ‘Cuntanın Balyozu Kırılsın, Genelkurmay’dan Hesap Sorulsun’
diyerek alanlara çıktık.
Mardin Şube Yönetim Kurulu olarak, Belediye Başkanı Mehmet Beşir
Ayanoğlu’nu makamında ziyaret ettik. İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Muhammet Öztürk’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduk.
Yönetici adaylarına kendilerini deneme fırsatı sunduk.
2009 Yılı Toplu görüşmelerinde taleplerimizin kabul edilmemesini protesto ettik. Düzenlediğimiz geleneksel piknik şölenlerinde üyelerimizi biraraya getirdik.

endikamız, düzenlediği konferanslarla demokratik açılıma katkı sunmaya ve gündem
oluşturmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Sosyolog Doç. Dr. Ramazan Yelken “Demokratikleşme Sürecinde Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek” konulu bir konferans verdi.
Araştırmacı-Yazar Altan Tan, düzenlediğimiz toplantıda, Türkiye gündemiyle
ilgili ses getiren açıklamalarda bulundu.
İnsanlık düşmanı terörist devlet
İsrail’e, yaptığımız geniş katılımlı mitingle lanet yağdırdık.
Yeni atanan müdür ve İşyeri temsilcilerimizle kahvaltıda buluştuk. Kent
Konseyi’nde eğitimin sorunlarını günde-

Türkiye’nin Büyüyen Yıldızı Mersin’de
Eğitim-Bir-Sen de Büyümeye Devam Ediyor

E

ğitim-Bir-Sen Mersin Şubesi, çalışmalarına ilk günkü gibi heyecan, coşku ve kararlılık içinde
devam ediyor. Mersin şehri, sürekli göç
alan ve tercih edilen bir şehir olarak büyümeye devam ederken, Eğitim-Bir-Sen
Mersin Şubesi de bu büyümeye ayak
uydurmakta ve hem üye sayısını artırıcı çalışmalar yapmakta hem de şehrin,
Türkiye’nin ve dünyanın gündemini izlemektedir. Buna paralel olarak çalışmalarını şekillendirmekte; işi doğru yapmak
değil, doğru olan işleri yapmak için çaba
harcamaktadır.
Mersin Şube Yönetim Kurulu, 2008
yılından bu yana birçok güzel çalışmaya
imza atmıştır. Bir eğitim sendikası olarak,
öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladık. ‘Yaşama prensibimiz fedakarlık’ düsturu ile hareket eden
öğretmenlerimizi bu günlerinde de yalnız bırakmadık.
Teşkilatımızı diri ve canlı tutmak için
istişarelerimize önem verdik ve geniş katılımlı İl Divan toplantılarımızı aksatmadan gerçekleştirdik. Adeta omurgamızı

oluşturan İşyeri temsilcilerimizle her ay
bir araya gelerek, teşkilatımızın hem sorunlarını hem de çözümlerini konuştuk.
Mersin’e çeşitli açılışlar için gelen dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e
hem şehrin eğitim sorunlarını hem de
eğitim çalışanlarının sorunlarını bir rapor
halinde sunduk.
Mersin Şubesi olarak, hem eğitim çalışanı bayanları hem de annelerimizi Anneler Günü münasebetiyle andık ve onların bu güzel gününe ortak olmak isteyerek, eşleri ile birlikte bir akşam yemeği yedik.
Türkiye’nin genel sorunlarından biri
olan katsayı zulmüne karşı sesimizi yükselttik ve bu konuda duyarsız kalan, demokrasiyi sindirememiş onlara karşı
doğruyu ifade etmek istedik.
Bizler her zaman eşitlikten ve adaletten yana tavır sergiledik. Şef, memur,
hizmetli ve diğer eğitim çalışanlarımızın
mağduriyetlerinin giderilmesi ve özlük
haklarının ileri bir seviyeye ulaştırılması
için gerekenin yapılmasını yetkililere ifade ettik.

MERSİN

Mersin, bilindiği üzere sıcak bir il
olma özelliği taşımaktadır. Bunun için insanlar bazen soğuk havalara hasret kalabiliyor. Biz de üyelerimizi kar pikniklerine
götürerek, hem iklim hasretlerini giderdik hem de kaynaşmayı sağladık.
Olumlu olan konulara desteğimizi
Anayasa değişikliği paketinde de sürdürdük. “Toplu sözleşmeye de, toplumsal
sözleşmeye de referandumda evet” ve
“12 Eylül’ü darbeyle kirlettiler, ‘Evet’le
temizleyeceğiz” yazan afişlerle kampanyalarımızı sürdürdük.
Buraya yazamadığımız birçok konuda aktivitelerimizi büyük bir hassasiyetle devam ettirdik ve bu çalışmalarımızın meyvelerini de üyelerimizin
olumlu tepkileriyle aldık.
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Muğla’da İstikrarlı Büyüme

MUĞLA

M

uğla’da sendikamız her yıl düzenli olarak yüzde 10 ile yüzde 20 arasında büyüme kaydetti. Sendikamız binasında 2009 yılı müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavına hazırlık çalışmaları düzenlendi. Sınav sonucu idarecilik görevine başlayan üyelerimiz
ziyaret edildi. Geçen dönemde Her Türlü Anadolu Liseleri ve görevde yükselme
hazırlık kursları tertip edildi. Bu kurslarda
kendi üyelerimiz gönüllü görev aldı ve sınav sonucunda büyük başarı elde edildi.
Düzenli olarak ayda bir İlçe temsilcileriyle toplantılar yapıldı. Ekim ayından itibaren her hafta ilçelere gidilerek yeni üye
kayıtları yapıldı. Ayrıca bu ziyaretlerle İlçe
yönetiminde görevli arkadaşlara büyük
moral destek sağlandı. Ziyaret edilen ilçelerin mülki amirleri ile eğitim sorunları ve

çözüm yolları hakkında konuşuldu.
Üyelerimizden hastası olanlar, vefat
edenler, evlenenler usulüne uygun olarak ziyaret edildi. Çalışanların haklarını savunmak için sorunu seslendiren ve çözüm
önerisi içeren çalışmalar yapılarak, birçok
defa yetkili makamlara mektup ve faks eylemi gerçekleştirildi.
Üç yıl boyunca yerel basınla iyi bir ilişki kurularak, sürekli olarak sendikanın gö-

rüşleri kamuoyuyla paylaşıldı. Teşkilat kurma çalışmalarının yanında sosyal faaliyetleri de aksatmayan Şubemizin etkinliklerinden bazıları şunlar:
Muğla Öğretmenevi’nde sendikamızca İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, müfettişler, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve üyelerimizin katılımı ile
coşkulu bir iftar programı gerçekleştirildi. Her yıl üyelerimize ve ailelerine yönelik geniş katılımlı yılsonu piknik ve geziler
düzenledi. Genel Teşkilatlanma Sekreteri
Erol Battal’ın katılımı ile Şubemizde istişare toplantısı yapıldı. Muğla merkezde Şair,
Yazar Metin Önal Mengüşoğlu “Müstesna
Şair Mehmet Akif Ersoy”, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde Prof. Dr. Namık Açıkgöz “İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy” konulu konferanslar verdiler.

Muş’ta Neler Yapmadık ki?
MUŞ

H

er yıl düzenli olarak Ramazan’da
bütün ilçelerde ve merkezde üyelerimizle kaynaşmayı sağlamak için iftar yemeklerini nezih
mekânlarda vermeye çalıştık.
Yeni açılan üniversitemizde etkin bir
sendikacılık yaparak, kuruluşunun ilk yılında 120 üyeyle yetkili ve etkili bir sendika
olduk. Üniversitedeki üyelerimizle piknikte ve iftar programlarında bir araya geldik.
Filistin zulmüne karşı halkımız ve üyelerimizle beraber miting ve basın açıklamaları yaparak, İsrail’i tel’in ettik.
Her yıl dönem başı, dönem ortası ve
dönem sonlarında eğitim ve öğretim yılının ülkemizde ve ilimizde değerlendirilmesiyle ilgili basın açıklamaları yaptık.
Sorunları, özellikle ilimizdeki 2 bin 500’ü
aşan öğretmen açığını dile getirip, çözüm
yolları aramaya çalıştık.
Anneler Günü’nde bayan üyelerimizi unutmadık. Çam sakızı çoban armağanı hediyeler vermeye çalıştık.
Her yıl düzenli olarak iki defa ikramlı
divan toplantıları yaptık. İlimizdeki sendikal çalışmalarımızın bir değerlendirmesini

62 Eğitim-Bir-Sen

Kasım 2010

Sayı: 57

yaparak, bir sonraki divana kadar neler yapabileceğimizin programını hazırladık.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu görevde yükselme sınavları için kurslar düzenledik. Kurslarda deneme sınavları yaptık.
İşyeri temsilcileri ile istişare toplantıları yaptık.
Avrupa destekli proje ile “gazaltı kaynakçılığı” adı altında bir kurs açtık. Kursa
gelen öğrencilerimize sertifika vererek iş
sahibi olmalarını sağladık.
Üyelerimiz adına bankalarla ilk defa
promosyon anlaşmaları yaptık; üniver-

sitemizde yüzde 100’ünün, Milli Eğitim
Müdürlüğü’nde ise yüzde 95’inin çalışanlara verilmesini sağladık.
Muş’ta ihtiyaç duyulduğu zaman diğer
sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinebilineceğini ve basın açıklamaları yapılabileceğini gösterdik.
Yıl boyunca gezilmedik okul bırakmadık. Üye çalışması için yılda en az bir sefer
işyerlerini ziyaret ettik. Sorunları yerinde
dinledik. Çözümler bulmaya çalıştık.
Anayasa değişikliği ile ilgili referandum için diğer sivil toplum örgütleriyle bir
araya gelerek, çalışmalar yaptık.
Her yıl düzenli olarak sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenledik.
Her ay düzenli olarak sendika binamızda üniversitedeki hocalarımızın katkılarıyla seminerler düzenledik.
Muş ilinde PTT ile anlaşma yaparak
üyelerimize yüzde 20 indirim sağladık.
Muş’ta “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri İl Şurası yaptık. Ardından Erzurum’da düzenlenen bölge şurasına iştirak ederek, katkılarda bulunduk.

Sivil Toplumun Lokomotifi Olduk

2

007’de yapılan kongrede seçilen Şube Yönetim Kurulumuz,
Osman Süslü başkanlığında
çalışmalarına başlamıştır.
Üyelerimizle mesaj ağını kurduk,
kan bankasını oluşturduk. 2009 yılı mahalli seçimlerinde Şube Başkanımız Osman Süslü Belediye Başkanı seçildiğinden dolayı Şubemiz Mustafa Özdemir
ile yola devam kararı almıştır.
İlimiz basın mensupları ile ülke gündemini ilgilendiren konularda basın
toplantısı düzenlenmiştir. Kamuoyunu ilgilendiren her konuda basın açıklamaları yaptık. Sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldık, genelde sekretaryasını sendikamız yürüttü. Sivil toplum kuruluşlarının lokomotifi olduk. Filistin mitingleri tertip ettik. Ayrıca ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ mitingi tertip ettik.
Geleneksel Aşure Günü’nde aşure ikramı yapılmıştır. Bayan üyelerimize pozitif ayrımcılık yapılarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeği tertip edilmiş,
kendilerine broş hediye edilmiştir. Bayan üyelerimize, Anneler Günü programı yapılmıştır. Bütün üyelerimize çanta
dağıtılmıştır. Filistinli çocukların eğitimi
ve 5 okula kütüphane kurmak için kermes düzenlenmiştir.
Eğitimin sorunlarıyla ilgili Sözleşme
dergisi çıkarılmıştır. Geleneksel EğitimBir-Sen Pilav Günü ve Pikniği yapılmıştır. Sendikamıza ferdi katkı sağlayan
üyelerimize çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Üniversite Temsilciliğimiz oluşturulmuştur. Düzenli olarak üniversite ziyaretleri yapılmıştır.
Bayan üyelerimiz için Güneydoğu
gezisi, Bursa-Çanakkale tarih gezisi düzenlenmiştir. Kurumlararası futbol turnuvası düzenlenmiş, bu turnuvaya 52
takım katılmıştır. İstiklal Marşımızı Güzel
Okuma Yarışması yapılmış, Vehbi Vakksoğlu bu yarışmamıza konuşmacı olarak
katılmıştır.
Üyelerimize 50 saatlik eğitim yöneticiliği kursu verilmiştir. Her ay İl Divan toplantıları düzenli olarak yapılmış-

tır. Okul müdürleri ve kurum temsilcileri ile yemekli istişare toplantısı yapılmıştır. Yeni atanan kurum müdürü
ve müdür yardımcıları ziyaret edilmiş
ve çiçek gönderilmiştir. İlimizde derece yaparak atanan okul müdürü ve
müdür yardımcılarına yemekli toplantıda özel hediye verilmiştir. Başkanlar
Kurulu Toplantısı’na
Kozaklı’da evsahipliği yapılmış ve ilimizin tarihi ve doğal güzellikleri gezdirilmiştir. Ortak Akıl
mitinglerine katılım
sağlanmıştır.
Sendikamız üç
yıl içinde yüzde 200
büyümüştür.
İlçe
merkezlerinde yemekli toplantılar düzenlenmiştir. Genel
Başkanımız Ahmet
Gündoğdu’nun katılımıyla SBN Sigorta ile yapılan anlaşmanın tanıtımı yapılmıştır. Aynı zamanda Genel Başkanımızın katılımıyla İl Divan Toplantısı
düzenlenmiştir. Sendikamızın tefrişi yeniden düzenlenmiş,
nezih bir ortam oluşturulmuştur. İnternet sitemiz sürekli güncellenmiştir.
Şube Yönetim Kurulu toplantıları aksatılmadan ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir. Yönetimdeki arkadaşlarımız,
haftada bir gün izin hakkını kullanarak, birçok okulumuzu ziyaret etmiştir.
İki avukatımızla üyelerimizin sorunla-

NEVŞEHİR

rıyla devamlı ilgilenilmiştir. Üyelerimizle yakın ilişki içinde bulunulmuş, sendikamız lokali 7 gün üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Yıllık çalışma panosu
düzenleyerek, planlı ve düzenli çalışma
gerçekleştirilmiştir. Gelen ve giden daire amirleri ziyaret edilmiş, yayınların sürekli ve dengeli dağıtılması sağlanmıştır.
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Niğde’de Hedef Büyütüyoruz

NİĞDE

N

iğde’nin en büyük, en etkili ve yetkili sendikası olan
Eğitim-Bir-Sen, yaptığı etkinliklerle adından söz ettirmeye devam
ediyor.
Üyelerinin ve eğitimcilerin isteklerine yönelik faaliyetlerde bulunmayı kendine ilke edinen Niğde Şubemiz, geçtiğimiz dönemde yaptığı çalışmalarla etkin ve yetkin olduğunu bir kez daha
gösterdi.
Konferans, kurslar, basın açıklamaları
ve değişik etkinliklerle Niğde’de ses getiren Şubemizin etkinlikleri devam ediyor.
Yazar Halit Ertuğrul ve Sait Alpsoy’un katılımları ile yapılan konferanslar, NLP ve
iletişim seminerleri, yemekli bilgilendirme toplantıları ve kültürel gezilerle sosyal sendikacılık anlayışıyla yapılan diğer
etkinliklere hem üyelerimiz hem de Niğdeliler büyük ilgi gösterdi.
Niğde Şubemiz 2009 yılında yapılan
eğitim kurumları yöneticilik sınavlarına
hazırlık kursu açtı. Alanında deneyimli
eğitmenlerin verdiği kurslara üyelerimizin büyük ilgisi vardı. Kursa katılan üyelerimize yönelik sınavlara hazırlık kitapları, soru kitapçıkları, test ve dokümanlar Şubemiz tarafından ücretsiz olarak
dağıtılarak; üyelerimizin sınavlara iyi bir
şekilde hazırlanması sağlandı.
Yaklaşık 1 ay süren kursun sonunda
katılımcılara sertifika töreni düzenlendi.
Osmanbey Otel’de yapılan kurs ve sertifika törenine Genel Sekreterimiz Halil
Etyemez de katıldı.
Niğde’deki kurumlar arasındaki iletişime önem veren Şubemiz, göreve
yeni başlayan Niğde Valisi Âlim Barut’a
hoş geldiniz ziyaretinde bulundu. Şubemiz, Vali Barut’a Eğitim-Bir-Sen Genel
Merkezi’nce hazırlanan yayınlardan hediye etti.
Üyelerinin bütün sorunlarıyla birebir ilgilenen Şubemiz, vefat eden üyelerimizi de unutmadı. 17 Aralık 2007 tarihinde sendika çalışması için ilçelerimizi
dolaşırken, elim trafik kazasında kaybettiğimiz Şube Sosyal İşler Sekreterimiz İsa
Akça’nın anısına düzenlenen masa tenisi turnuvası ile kendisini rahmet ve minnetle andık. Yine trafik kazasında kay-
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bettiğimiz üyemiz
Huriye Özben’in ailesine ferdi kaza sigortası kapsamında
15 bin TL’lik yardımda bulunduk. Ayrıca 1 Mayıs 2000 tarihinde okullarına giderken kazada kaybettiğimiz
öğretmenleri, kazanın olduğu kavşakta her
yıl güllerle ve dualarla anmaya devam
ediyoruz.
Geçtiğimiz
yıl
İsrail’in Filistinli kardeşlerimize yaptığı
zulüm ve şiddet Şubemizin gündeminde sık sık yer aldı.
Yaptığı basın açıklamaları ile İsrail’e tepki gösteren Niğde
Şubemiz, Gazze’ye
insani yardım malzemesi götüren filoya yapılan saldırıyı
da bir mitingle protesto etti.
Üyelerimiz arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek ve tanışmak amacıyla sık sık
programlar düzenleyen Şubemiz, bu
programlarla sendikamızın adını sık sık
duyurdu.
Niğde genelindeki yeni atanan
müdür ve müdür
yardımcılarıyla birlikte Eğitim-Bir-Sen üyesi tüm okul idarecilerinin katıldığı tanışma ve kaynaşma toplantıları samimi ve coşkulu bir
havada geçti.
250’ye yakın müdür ve müdür yardımcısının katıldığı Eğitim Yöneticileriyle Değerlendirme Toplantısı, sınavlarda

en yüksek puan alarak atanan yöneticilere plaket verilmesiyle sona erdi.
Sonuç olarak, Niğde’de hedef büyütüyoruz! Niğde’nin en büyük, etkili ve
yetkili sendikası olarak bugün olduğumuz yerden daha ileriye gitmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.

Açık Ara Birinci Sendika Olma
Hüviyetimizi 7 Yıldır Koruyoruz

O

rdu’da Eğitim-Bir-Sen, tüm
ilçelerde
teşkilatlanmıştır.
Sendikamız, il ve ilçelerde
açık ara birinci sendika hüviyetini yedi
senedir korumuştur.
Sendikamız, 2007’de yapılan kongrede bin 800 üye sayısına sahipken, 2010
yılı itibariyle Başkan Tamer Tomakinoğlu
ve ekibinin gayretli çalışmalarıyla 2 bin
200 üye sayısına ulaştırılmıştır.
Ordu Şubemiz, Tamer Tomakinoğlu başkanlığında geçen üç yıl içerisinde
seviyeli, onurlu çalışmalar yürütmüştür.
Sendikamız hizmet binasını işler halde
tutmuş, üyelerimizin istekleri doğrultusunda hareket edilmiştir.
2007-2010 yılları arasında 97 adet
basın açıklaması yapılmış, çeşitli programlar ve paneller düzenlenmiştir. Ayrıca tüm milli ve dini bayramlarda ve mahalli günlerde kutlamalar yapmıştır. ‘Çanakkale geçilmez’ derken, Kurucumuz
Mehmet Akif İnan da unutulmamıştır.
Üyelerimizin sorunlarıyla yakından
ilgilenilmiş. Üyelerimize Boztepe Devlet
Hastanesi ile anlaşma yapılarak ücretsiz
sağlık taraması ve kanser araştırmasından aile bireyleri ve yakınlarının ücretsiz yaralandırılmaları sağlanmıştır. İlimizin sorunları Ordu Valisi Orhan Düzgün’e
sunulmuş ve çözüm için çalışma yapılmıştır. Başta Ordu Üniversitesi Rektörü olmak üzere ilimiz bürokratlarına ziyaretler yapılarak sendikamızın faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, üyelerimizin
sorunlarıyla ilgili öneri ve isteklerimizin
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Ordu’da yapılan çalışma sonucunda
promosyon genelgesinin değişmesi ve
üyelerimizin promosyonları alması sağlanmıştır.
Her yıl il ve ilçelerimizde üyelerimizin kaynaşmasının sağlanması için iftar
programları düzenlenmiştir.
Sendikamız, üyelerimizin desteği
ile gelenekselleştirdiği yayla pikniklerini kapsamlı katılımlarla yapmıştır. Sendikamız Ordu’da gündemi belirler hale
gelmiş, birçok söylentiye rağmen yüzlerce üyemizin TOKİ Başkanlığı aracılığı ile konut sahibi olması sağlanmış ve
sağlanmaya devam edilmektedir.

Şube binamızda üyelerimize her türlü hizmeti sunmaktayız. Üyelerimiz internet ortamında her türlü çıktı ve çalışma yapabilmektedir. Yine Ordu Şubemize bir hizmet aracı alınmıştır.

ORDU

Her gün sıcak çay servisinin yapıldığı
Şubemizde, üyelerimize tüm spor karşılaşmalarını izleyebilme imkanı sunulmuş, Şube lokali üyelerimize güzel bir
ortamda hizmet verir hale getirilmiştir.
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Çalışmalarımızı, İlkelerimizden
Taviz Vermeden Gerçekleştirdik

OSMANİYE

E

ğitim-Bir-Sen Osmaniye Şubesi, yetkiyi, “Pasif bir sendikacılık yaparak, başkalarına sataşarak, başkalarını suçlayarak değil,
üretken hizmet sendikacılığı ile kendisini çözümün bir parçası olarak görüp,
tüm eğitim çalışanlarının haklarını savunarak” kullanmayı ve “İnsanların en
hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturuyla toplumsal anlamda görevini
yapmayı şiar edinmiştir.
Bugüne kadar yetkili olmamamıza
rağmen etkili bir sendikacılık yaptık. Bu
etkinliğini Osmaniye’de yetkiyle taçlandıran Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının katkılarıyla daha da büyüyecektir.
Gönüllere hitap ederek, insan merkezli bir anlayışla tüm merkez ve ilçelerinde önemli bir üye artışı sağladık.
Sendikamız, Osmaniye merkez, Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinde en fazla üyeye sahip sendika olmayı başarmıştır.
Osmaniye Şubesi, değişik faaliyetlere imza atarak, teşkilat olmanın gereğini yerine getirmiştir.
Tüm üyelerimizin problemleri ile birebir ilgilenerek, onların yanında olduğumuzu bir ve beraber olduğumuzu
hissettirdik. Üyelerimizin doğum, evlilik, hastalık ve ölüm gibi önemli günlerinde yanlarında olarak sevinçlerini ve
üzüntülerini paylaştık.
İşyeri temsilcilerimizle sürekli istişare içinde bulunduk, onlarla zaman zaman yemekli-kahvaltılı programlarda
bir araya geldik, sorunları paylaşıp çözüm aradık.
Yeni atanan idareci ve öğretmenlere, üyemiz olsun olmasın, ‘hoş geldin’ ve ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerinde bulunduk. Yeni atanan öğretmenlerimize
‘hoş geldin’ mektubu gönderdik.
Mülki erkânı ziyaret ederek, problemleri ve çözüm önerilerimizi paylaştık.
İftar programlarında üyelerimizi bir
araya getirerek, sosyal kaynaşmayı sağladık.
Sürekli olarak bir plan dâhilinde işyerlerimizi ziyaret ettik. Üyelerimize yö-
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nelik seminerler düzenledik. Yönetici
adaylarına kurslar açtık.
Genişletilmiş İl Divan toplantılarını
her ay değişik bir ilçede yaptık. Sorunları yerinde görüşüp çözmeye çalıştık.
Üniversitede üye ve teşkilatlanma ça-

lışmalarına ağırlık verdik. Bayan üyelerimize yönelik çay partileri düzenledik.
Tüm bu çalışmalarımızı, ilkelerimizden taviz vermeyerek, gerçekleştirdik.
Güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü
kılma mücadelemiz devam edecektir.

Yağmurun Ülkesi Rize’de
Eğitim-Bir-Sen Hep İlkleri Yaptı

K

aradeniz Bölgesi’nin şubeleşen ilk sendikası olan EğitimBir-Sen Rize Şubesi, önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin birimlerinin bulunduğu iller arasında en çok üniversitede üye kaydeden Şube olmuş, Rize
Üniversitesi’nin kurulmasından bugüne
kadar da üniversitede hep yetkili olmuştur. Yani Rize Şubemiz hem Milli Eğitim’de
hem de üniversitede yetkili Şubedir. 2009
yılında yapılan maaş promosyon çalışmalarında önce Rize Üniversitesi’nde sonra
da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde promosyonların yüzde 100’ünün 3 yıllık peşin olarak çalışanlara dağıtıldığı ilk ilimiz olmuştur.
Türkiye genelinde ilk defa Ankara haricinde toplu görüşme çadırı kuran Şubemiz Rize olmuştur.
İlk defa sendika olarak iftar çadırı kuran
ve Ramazan ayı boyunca Rize merkezde iftar çadırıyla tüm halka açık iftar veren Rize
Şubemiz olmuştur. Çayeli Temsilciliği’nde
ise Eğitim Fakültesi öğrencilerine yönelik
sendika binasında iftar verilmiştir.
İlk defa sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri bir araya getirerek, savaş karşıtı büyük miting düzenleyen ilimiz olmuştur. İlk kez Şubemizin açmış olduğu resim
sergisi Türkiye çapında onlarca il ve ilçede
sergilenmiştir. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz yılsonu pikniklerinde üyelerimi-

zi Doğu Karadeniz’in yaylalarıyla buluşturduk.
Ülkemizin değerli bilim ve fikir adamlarını konferans ve panellerde üyelerimizle buluşturduk.
2009 yılında sendikamızın kuruluş
günü olan 14 Şubat kutlamaları çerçevesinde Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ramazan Kaplan’ı ilimize davet ederek,
“Kültür Dili olarak Türkçe-Türkçenin Gücü”
konulu konferans düzenledik. İl Divan
toplantılarını, imkanlar çerçevesinde gerek merkezde gerekse büyük ilçelerimizde
dönüşümlü olarak yaptık.
Okul ve ilçe ziyaretleriyle üyelik çalışmalarına devam ederken, Vali ve kaymakamlarımızı, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerimizi de ziyaret ettik. İl planlama toplantıları ile Kent Konseyi çalışmalarına katkı sağladık. ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları
ve Çözüm Önerileri İl Şurası’nı düzenleyerek, Bölge Şurası ve Şura Genel Kurulu çalışmalarına katkı sunduk, sorunların ve çözüm önerilerinin kitaplaştırılmasına ve kamuoyu oluşturulmasına katkı sağladık.
Yerel ve ulusal yazılı ve görsel basına
basın açıklamaları ve beyanatlar verdik,
programlarımıza katılımlarını sağladık.
İdarecilik ve görevde yükselme sınavları için kurslar tertip ettik, üyelerimize kitap ve CD kaynakları temin ettik.
İl ve İlçe Yönetim birimlerimizin sendi-

RİZE

kamızın il dışındaki toplantı ve eğitim çalışmalarına katılımlarını sağladık.
Üyelerimizin her türlü hukuki sıkıntılarında kendilerine destek olduk ve dava açmaları konusunda sendikamızca kendilerine avukat ve hukuki destek verdik.
Üyelerimizin TV, bilgisayar, internet,
gazete, dergi, fotokopi, masa tenisi, satranç, koşu bandı, mekik ve kondisyon bisikleti ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde sendika binamızı tefriş ettik.
Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi
özel günlerle ilgili promosyon hediye çalışmaları yaptık. Bundan sonraki hedefimiz, ilimizdeki üniversitemizin kadrosunun büyümesine paralel olarak Üniversite
Şubesi’ni kurmak olacaktır.
Rize Şubesi Yönetimi olarak, sendikamızın kuruluşundan bugünlere gelmesine kadar emeği geçen herkese teşekkürü
bir borç bilir, başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere Dar-ı
Beka’ya göç edenlere Allah’tan rahmet dileriz.

Kısa Sürede Sakarya’yı Ayağa Kaldırdık
SAKARYA

2

5 Ekim 2009 tarihinde yapılan
Olağanüstü Kongre’yle Sevban
Yıldırım başkanlığında göreve
gelen Şube yönetimimiz, kısa sürede gerçekleştirdiği sosyal, kültürel etkinlikler ve
sendikal faaliyetlerle Sakarya’yı ayağa kaldırdı.
Prof. Dr. Eser Karakaş’a “Türkiye’de Normalleşme Süreci”, Ali Hüsrevoğlu’na “Vakıf Medeniyeti”, Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’ya “Sivil Toplum ve Kuşatılmış Demokrasi”, Hüsnü Mahalli’ye “Ortadoğu ve Kanayan Yara Filistin”, Sami
Selçuk’a “Türkiye’de Demokrasi”, Hasan
Celal Güzel’e “Canım Öğretmenim”, Emin
Işık’a “Mehmet Akif’te Milliyetçilik”, Mehmet Sağlam’a “Üniversite ve YÖK”, Ali
Hüsrevoğlu’na “Medine’den Esen Rüzgar”
konulu konferanslar verdirdik.

Umre organizasyonu ve TÜYAP Kitap
Fuarı’na gezi düzenledik.
Mehmet Akif’i Anma programları, İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması, Hat
Sergisi, Mustafa Demirci’nin ‘Türk Tasavvuf
Musikisi Konseri’, kültürel etkinliklerimiz
arasında yer aldı.
Kitlesel Basın Açıklamalarımız: “İsrail’i
Protesto”, “Katsayı Zulmü”, “Başörtüsü Platformu”, “1980 Darbe Anayasası’na toptan
‘hayır’ diyen Topağaç Köyü Ziyareti ve Ba-

sın Açıklaması”, “Referanduma Niçin ‘Evet’
Diyoruz”
Toplantı ve Etkinliklerimiz: İşyeri Temsilcileri Tanışma ve Genişletilmiş İstişare
Toplantısı, Dünya Kadınlar Günü Etkinliği,
Hizmet Kolları Komisyonlarının Kurulması,
“Sorunlar ve Çözüm Önerileri Şurası”, Aile
Günü Pikniği, İftar Programı, yerel TV ve
radyo programları, “Katsayı, Referandum,
Eğitimin Sorunları”, Prof. Dr. Ali Seyyar’ın
konuşmacı olduğu ‘Eğitim Yöneticileri Semineri’, Yönetici Atama Sınavlarına Hazırlık Kursları ve Deneme Sınavları, İşyerleriyle Promosyon Anlaşmaları, Temsilcilik olmayan ilçelerimizde ve üniversitede yeniden teşkilatlanmaların yapılması, üniversite akademik ve idari personelle istişare
toplantıları, İlçe ve İşyeri temsilcileri ziyaretleri ve rutin faaliyetler.
Sayı: 57
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Samsun’da Gündem Belirliyoruz

SAMSUN

2005’in ilk ayları içinde Devecioğlu İş
Hanı’nın üçüncü katındaki adresimize taşındık. Geniş ve ferah bir mekana kavuştuk. Açılışımıza, Genel Başkanımız Ahmet
Gündoğdu ve Genel Merkez yöneticilerimiz başta olmak üzere milletvekillerimiz,
belediye başkanlarımız, müdür ve diğer
birçok bürokratımız katıldı. Burada geniş
bir lokalimiz ve birimlerimizin büroları,
hep bir arada bulunmanın, koordineli çalışmanın avantajları vardı. Bu tarzımız, diğer şubelerimize örnek teşkil etmiştir.
2007 yılı içerisinde hedeflediğimiz bütün işyerlerimizi, ilçelerimizi ziyaret ettik,
ulaşmadığımız bir köy okulu bile kalmadı
ve yine sendikal faaliyetleri tanıtım açısından önemli olan okul panolarımızı büyük
oranda tamamladık.
19 Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) etkin ziyaretler ve sendikal çalışmalarla yer
tutmaya çalıştık. 30 Nisan 2010’da YÖK
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş
Günay’ı Samsuna getirerek, OMÜ Kültür
Merkezi’nde “Yüksek Öğretimde Gelişmeler ve Eğilimler” konulu bir konferans düzenledik. Hedefimiz, 400 sayısını aşmak ve
Eğitim-Bir-Sen OMÜ Şubesi’ni kurmaktır.
11 Kasım 2007’de tam bir şölen havası içerisinde Samsun Şubemizin Genel
Kurulu’nu yaptık, bu dönemde Samsun
olarak 2 bin 500 sayısını geçmiştik. Üç senedir profesyonel olarak çalıştık ve şimdilerde sayımızı 3 bin 500’lere ulaştırdık.
10 Mart 2008’de Çanakkale Şehitlerini
anma programı çerçevesinde Gözyaşı Geceleri ekibini getirdik, Kültür Merkezi’nin
dev salonuna üyelerimizi ve halkımızı
sığdıramadık. Yine aynı ay içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz sıra gecemizi
yaptık.
Vali, belediye başkanları İl Milli Eğitim
Müdürlüğü gibi kurum amirlerine mutad
ziyaretlerimiz olmaktadır.
2 Haziran 2008 tarihinden itibaren
“Öğrenci Giydiriyoruz, Ayakkabı Kampanyası” yaptık ve bin 500 çift ayakkabıyı
okullarımızın ihtiyaçlı öğrencilerine ulaştırdık; 2009 yılı içinde “Bot ve Mont Kampanyası” yaparak yüzlerce öğrencimize
mont ve kışlık botlar dağıttık.
2008’in ilk ayları içinde avukatımızla sözleşmemizi yeniledik ve üyelerimizin
yüzlerce davasını sonuçlandırdık.
Memur-Sen öncülüğünde Türkiye genelinde yapılan Ortak Akıl Hareketi mi-
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tinglerinin en muhteşemlerinden birini 5
Temmuz 2008’de Samsun’da gerçekleştirdik
Yaz dönemlerinde Genel Merkezimiz
yöneticilerimizi de davet ederek gerçekleştirdiğimiz geleneksel pikniklerimiz, son
baharlardaki hamsi partilerimiz, ramazanlardaki yüksek katılımlı iftar programlarımızla üyelerimiz arasında kaynaşma sağlamaya çalıştık.
25 Ekim 2008-29 Kasım 2008 tarihleri
arasında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan üç merkez ilçemizde süratle teşkilatlandık. İlçe yönetimlerine atamalar yaparak çalışmalarımıza bir ivme
kattık.
2009’un ilk ayı içerisinde OMÜ ve YurtKur’a ilişkin çalışmalar yaptık, yönetimlerini yenileyerek taze kan pompaladık, aktivitelerini artırmalarını sağladık.
Gerek sendika olarak gerekse diğer
sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde
Filistin’le dayanışma günleri, kermesler,
seri eylemler yaptık. İsrail’in Gazze işgalini, kullandığı kimyasal bombalarını, Mavi
Marmara Gemisi saldırısını ve benzeri İsrail zulümlerini; yüksek katılımlı mitinglerle, basın açıklamalarıyla protesto ederek,
şiddetle kınadık. Diğer sivil toplum örgütleriyle dayanışmalar yaptık; Amerikan ve
İsrail mallarına boykot ilan ettik, kuklalarını, bayraklarını yakarak İsrail’i tel’in mitingleri düzenledik. Doğu Türkistan’daki
zulmünden dolayı Çin’i protesto ettik ve
kızıl bayraklarını yaktık.
14 Şubat’ta sendikamızın kuruluş yıldönümlerini, 24 Kasım’da Öğretmenler
Günü’nü, 8 Mart’ta Kadınlar Günü’nü, yine
Mart ayları içinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı programlarıyla sendika kültürel etkinliklerimizi sürdürüyoruz. “Çanakkale Mahşeri” kitabının yazarı Mehmet Niyazi’yi 18
Mart 2009’da getirerek, muhteşem bir

konferans verdirdik. Yine OMÜ’den Celal
Tarakçı’ya Mehmet Akif ve Çanakkale konferansı verdirdik.
28 Şubat 2009’da Genel Başkanımız
Ahmet Gündoğdu’yu Samsun’a davet
ederek program yaptık. Vali, Rektör, İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri ziyaretleri yaptık.
22 Nisan 2009 tarihinden itibaren
SBN Sigorta anlaşması ve Memur-Sen Ailem Kartı tanıtım programlarıyla daha çok
üyeye ulaşma çalışmaları yaptık.
12 Haziran 2009 tarihinde iki otobüsle
güzel bir Çanakkale gezisi düzenledik, güzergah illeri de kapsayan bu gezi üyelerimiz üzerinde derin hatıralar bıraktı.
20 Eylül 2009’da bir aylık yöneticilik sınavlarına hazırlık kursu düzenledik. Değişik kaynaklarla ve CD’lerle üyelerimize
zengin kaynak sağladık, bilahare bu çalışmamızın karşılığını aldık. 120 civarında arkadaşımız sınavlarda başarılı oldu, çoğunun atamaları gerçekleşti.
5 Aralık 2010’da ‘Eğitim Çalışanlarının
Sorunları ve Çözüm Önerileri Şurası’nın
Samsun ayağını gerçekleştirdik, bilahare
Çorum Bölge Şurası ve Ankara finaline katıldık. Bu çalışma, hem katılımcılarımızın
motivasyonu hem de sendikacılığımızın
bir hizmet ve faaliyeti noktasından üyelerimiz ve rakip sendikalar üzerinde etkin
bir rol oynamıştır.
2010 Mayıs-Haziran ayları içerisinde
ve devam eden aylarda birçok protesto
eylemlerine imza attık ve kamuoyu nezdinde takdir ve beğeni kazandık. Bunlar,
başörtüsüne özgürlük eylemleri, Danıştay
kararını protesto, katsayı eylemleri.
28 Eylül 2010’dan itibaren Şube
Kongresi’ne yönelik çalışma takvimi çerçevesinde çalışmalarımız sürmektedir. Bu
arada, okul ziyaretleri, üye idarecilerimize motivasyon ziyaretleri, hukuki sorunları olan üyelerimize avukatımız aracılığıyla hukuksal destek, ülkemizin ileri demokrasiye geçişi önündeki engellerin kaldırılması, düşünce, inanç ve başörtüsü özgürlüğünün önünün açılması, sivilleşme hareketleri ve sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesi, etkinleştirilmesi, değer yargılarımızdan taviz verilmemesi, özellikle eğitim
politikalarımızda bu değer yargılarımızın
etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi
konuları her platformda cesurca dillendiriyoruz.

Demokratik Anlayışın Yerleşmesi
İçin Mücadele Ettik

SİİRT

E

ğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi Yönetim Kurulu, 11 Kasım 2007 tarihinde yapılan kongreyle seçildi. Yönetim kurulunun genç ve dinamik bir yapıya sahip olması, hem üyelerimize hak ettikleri hizmeti sunma hem
de sivil toplum örgütlerinde demokratik
anlayışın yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlamıştır.
Kasım 2007’de yapılan kongrede seçilen yeni Yönetim Kurulu, düzenli bir
çalışma sistemine sahip olup, haftanın bir günü eğitimle ilgili konuları değerlendirmek ve üyelere daha iyi hizmet sunmak amacıyla mutad toplantılar
yapmaktadır. İlimizdeki eğitim çalışanlarının sorunları ve bu sorunlara yönelik
çözüm yolları geliştirilmektedir.
Bin 400’ü aşkın üyeye sahip sendikamız, geleneksel olarak yılsonu piknikleri
ve Ramazan aylarında iftar programları
düzenleyerek, üyelerimizin tanışmasını
ve kaynaşmasını sağlamaktadır. Kamu
kurum ve kuruluşları nezdinde önemli bir konuma sahip sendikamızın geleneksel pikniğine ve iftar programlarına
bini aşkın üyemiz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılmaktadır. Sendikamızın 2010 yılındaki geleneksel pikniğine, Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu
da katılmış olup, yapılan çalışmalardan
duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.
Sendikamızın, 2007-2010 tarihleri
arasında, üyelerine yönelik yaptığı çalışmalardan biri de, yedi farklı şirketle
indirim anlaşmaları yapmasıdır. EğitimBir-Sen’e üye olan eğitim çalışanları gıdadan yakıta kadar birçok alışverişini indirimli olarak yapmaktadır.
İlimizde demokratik anlayışın yerleşmesini ve toplumun hassasiyet gösterdiği konuların dile getirilmesini sağlayan sendikamız, toplum nezdinde takdir görmüştür. 2007-2010 tarihleri arasında yaptığımız en önemli çalışmalardan biri de, ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek
olmuştur. İlimizi ve ülkemizi ilgilendiren
konularda (Demokratik Açılım, Anayasa
Reformu…) ortak basın açıklamaları ve
eylemler yaparak, demokratik anlayışın
yerleşmesi ve gelişmesi sağlanmıştır.
Sayı: 57
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Sinop’ta Saygın Bir Marka Olduk

SİNOP

S

endikamız, son üç yılda imzalanan mutabakat metinlerinde
her geçen yıl üye sayısını artırarak, Sinop’ta eğitim çalışanlarının güvencesi olmaya devam ediyor.
2007 yılı Mutabakat Metni’nde 425
olan üye sayımızı 2008 yılında 486’ye çıkardık. 2009 yılı Mutabakat Metni’nde
ise bir önceki yıla göre yine büyüyerek
sayımızı 525’e ulaştırdık. Şu anki sayımız ise, Şube yönetimimiz, İlçe yönetimlerimiz, okul ve kurum temsilcilerimiz
ve üyelerimizin çabaları ile 589’e ulaşmış bulunmaktadır. Başta Şube Başkanı Mustafa Aslan olmak üzere, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Sinop’ta bütün ilçelerde teşkilatlanmış olan sendikamızın, ilköğretim okullarında, liselerin tamamına yakınında
üye ve temsilcisi bulunmaktadır.
Her ilçemizde yönetim kurulları oluşturduk.
Merkez ve İlçe yönetimleri vasıtasıyla okul gezileri, okul yöneticileriyle mülakat çalışması yaptık. Okulları ziyaret
ederek, personelin sorunlarını dinledik.
Küçük bir büro olarak görev yapmaya çalışan sendikamızı, ulaşımı kolay ve
şehrin merkezi bir yerine taşıyarak, konfederasyonumuza hizmet eden 125 m²
kapalı kullanım alanı olan lokaliyle 3540 kişilik kurs ve toplantı salonu, televizyon seyretme ve oturma grubu mevcut olan bir merkeze kavuşturduk. Lokalimize; ADSL internet bağlantılı bilgisayar, faks, yazıcı ve televizyon aldık. http:/
sinop.egitimbirsen.org.tr adresli sitemiz
yayına girdi. İlçe yönetimlerini tek tek ziyaret ederek, teşkilatları güçlendirdik.
Sendikal çalışmalarımızı duyurmak,
çalışanların sorunlarını dile getirmek,
bunlara çözüm bulmak, yetkililere iletmek ve kamuoyu ile paylaşmak için gazetelerde etkin olarak yer aldık. EğitimBir-Sen’in misyonunu her fırsatta dile
getirmeye çalıştık.
Sinop merkez ve ilçelerinde konferanslar düzenledik. Ayda bir düzenli olarak yaptığımız il ve ilçe yönetim kurulları toplantılarını her ay bir ilçemizde yapmaya çalıştık.
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Üyelerimizle kaynaşmak ve yaşanan
sıkıntılara çare bulmak için yoğun çalışmalar yaptık. Üyelerimize sendikamızca
hazırlanan ajandalardan dağıttık. Ayrıca
ilimizde çeşitli eğitim seminerleri verdik.
Memurlarımız ve idareci adaylarımız
için yapılan sınavlara yönelik üyemiz
olan ve olmayan müracaat etmiş herkese hazırlık kursları verdik.
Üyelerimiz ile anında haberleşmek
ve onları gelişmelerden haberdar etmek
için cep mesajı (SMS) ağı oluşturduk.
Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren çeşitli konulara yönelik basın açıklamaları düzenledik. Ayrıca Anayasa değişiklik-

lerinde aktif ‘evet’ kampanyaları düzenledik.
‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve
Çözüm Önerileri İl Şurası’nı yaptık, Çorum Bölge Şurası’na katıldık. Yaptığımız
çalışmaların sonuçlarını Ankara’da yapılan Şura Genel Kurulu’nda ele aldık.
Geleneksel İftar davetlerimizi ve pikniklerimizi bu yıl da tertip ettik. Şube Kadınlar Komisyonu’nu oluşturduk.
Sendikamız, bugün Sinop’ta saygın
bir marka olmuştur. Eğitim-Bir-Sen, gündemi belirleyen ve takip edilen bir teşkilat olmuştur.

Özverili Çalışmalarımızın
Meyvesini Aldık

K

asım 2007’de yapılan 3. Olağan Kongre ile Sivas’ta sendikacılığın duayeni Esat Tektaş
başkanlığında oluşturulan Şube Yönetim Kurulu, kendilerine ilk hedef olarak
ilde yetkili olmayı belirledi.
Esat Tektaş’ın Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği görevine getirilmesi sonrasında Şube başkanlığına, başarılı çalışmaları ile herkesin üzerinde hemfikir olduğu Şube Sekreterimiz İlhan Karakoç getirildi. Aynı yıl, ilimizde yıllardır
süren özverili çalışmalar meyvesini verdi ve Şubemiz ilde 2 bin 42 üye ile yetkili oldu.
Yetkili olmanın vermiş olduğu özgüven ve sorumluluk ile başlayan bu yeni
dönemde, yeni hedeflerle yola devam
edildi.
Yönetim Kurulu üyelerimizin her
daim özverili çalışmaları ile gidilmedik
köy, ziyaret edilmedik okul bırakmadık.
“Gidemediğin yer senin değildir” dedik;
köy-köy binlerce kilometre kat ettik.
Üyemizin sorunlarını kendi sorunumuz
bildik; çözülünceye kadar takip ettik.
Üyelerimizi idarecilik sınavlarına hazırladık. İlimizde sınavla atanan her 100 kişiden 70’i sendikamızdan yetişti. Online
deneme sınavları ile tüm Türkiye’de ses
getirdik. Sitemiz ziyaretçi rekoru kırdı.
İl Divan toplantılarını aksatmadan
yapmaya gayret ettik. Diri bir teşkilat olduğumuzu herkes ve her kesim gördü,
fark etti. İlçe temsilcilerimiz ile yıllık faaliyet planlarımız dahilinde koordineli bir çalışma yürüttük. Üye yazım kampanyaları ile tüm ilçelerde yetkili olduk.
Tüm işyerlerinde temsilci bulundurarak
sorunların kaynağından haberdar olduk. Dolayısıyla çözümlerimizde o denli pratik ve rasyonel oldu.
Genel Merkez tarafından hazırlanan
her türlü dokümanlar üyelerimize ulaştırılarak, gelişmelerden haberdar olmalarını sağladık. Genel Merkez sitemizde
en çok haberi yayınlanan şubelerden
biri olduk. Sendikamız haber bülteninin
tüm sayılarında haberi yayınlanan birkaç şubeden biri olarak çalışmalarımızın duyurulmasını sağladık.

Eğitimci olduğumuz gerçeğini hiçbir zaman unutmayarak, eğitim seminerleri düzenledik. Ali Erkân Kavaklı ve
Halit Ertuğrul gibi tanınmış
eğitimcileri üyelerimizle buluşturduk. Genel Başkanımız
Ahmet Gündoğdu’yu üç defa
Sivas’ta ağırladık ve Sivas’ın
gündemini biz belirledik.
Geleneksel iftar programlarımızla kardeşliğin, birlik ve
beraberliğin resmini çektik.
Salonlara sığmadık, günlere ayrıldık. Toplu konut projeleri ile fark yarattık. Teslim
aşamasına gelen konutlarımızla ‘sosyal sendikacılık nedir’ sorusunun cevabını kalın
kalemlerle yazdık. Avukatlık
hizmeti veren birkaç şubeden biri olarak onlarca dava
kazandık.
Sesimizin kısılmasını isteyenlere inat, meydanlara indik. Gür sesimizle haklı duruşumuzu haykırdık. Yani, her
eylem yeniden diriltti bizi.
İlimizde bulunan mülki idare makamları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partileri zaman
zaman ziyaret ederek, kurumlararası
senkronizasyonun önemini vurguladık.
Cumhuriyet Üniversitesi’nde yoktuk, var olmalıydık; var olmak yetmez
yetkili sendika olmalıydık. Çok değil,
altı ay gibi kısa bir sürede Cumhuriyet
Üniversitesi’nde var olduk; yetmedi,
yetkili olduk. Bunun için görevlendirdiğimiz Şube Basın Yayın Sekreterimiz H.
İsmail Doğan ve Şube Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Murat Darıcık,
her hafta üniversite yollarında idiler. Azmettik, başardık. Yetkili ve etkili sendika olarak üniversitede Prof. Dr. H. İbrahim Delice başkanlığında üniversite ve
öğretim üyesi algısını ters yüz ettik. “Çin
Zulmüne Akademik Tepki” diye tarihte
bir ilki gerçekleştirdik. Akademisyenlerimizi, korkusuzca ses verirken, gördük,

SİVAS

kamuoyuna gösterdik. Bir üyemiz vardı, 200 üyeye ulaştık. Temsilcilik bürosu açarak, “Bu üniversitede zor” diyenleri mahcup ettik.
Sivas’ın en etkili sendikası olarak
üyelerimizin her türlü sorunlarında yanında olduk; gece-gündüz demeden,
24 saat açık telefonlarımız ile çalışmaya
devam ettik. Üyelerimizin düğün, sünnet, cenaze vb. özel günlerini mesaj sistemi aracılığıyla paylaştık, Şube Yönetim Kurulu olarak bu tür etkinliklere bizzat katıldık, ayrıca çiçek gönderdik.
3. Olağan Şube Kongresi, İşyeri Temsilciliği seçimi ve İlçe Yönetimi için Genel Merkez tarafından gönderilen prosedürü eksiksiz olarak yerine getirdik;
demokratik bir ortamda bütün çalış
malar tamamlayarak, tutanakları Genel
Merkez’deki ilgili birimlere gönderdik.
4. Şube Kongremizin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.
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ŞANLIURFA

Akif İnan’ın Hatırasına Yakışır Bir
Sendikacılık Kültürü Oluşturmaya Çalıştık

S

endikal mücadeleyi tabana yayarken, yönetimin tek başına hareket etmesinin zorluğundan
yola çıkarak ekipler oluşturduk. Allah’a
hamd olsun, Nisan 2009’da kaydedilen
448 üye ile şubeler arasında Türkiye birincisi olduk ve aynı zamanda bu sayıyla 8 yıldır başka bir sendikada olan yetkiyi alarak,
ilimizde yetkili sendika olmanın gururunu
tüm üyelerimizle paylaştık.
Yöneticilik sınavlarına girecek üyelerimize bir ay boyunca ilimizde görevli beş
müfettişimizin verdiği kurslar düzenledik. Sınav sonunda bin 200 kişinin katıldığı deneme sınavı yaptık, bunu merkezde ve tüm ilçelerde uyguladık. Yapılan sınavları kazanan üyelerimize rehberlik etmek amacıyla iki ayrı toplantı yaptık. Atanan müdürlerimizi “Okul Yönetimi” seminerinde buluşturduk. Üyemiz olsun olmasın, atanan tüm yöneticilere “hayırlı olsun”
ziyaretinde bulunduk. Memurlukta yükselme sınavına girecek üyelerimize sendika binasında, 21 günlük kurs düzenledik.
Kurs sonunda illerin dağılımına göre üst
sıralarda yer alarak, 34 kişinin sınavı kazanmasına vesile olduk.
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez’in
moderatörlüğünü yaptığı “Şanlıurfa’da
Ortaöğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri” paneline, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
iki genel müdürümüz panelist olarak katıldılar. Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Şev-

ket Ökten’in hazırladığı ve sunumunu yaptığı anketimizi, “Eğitim
Komisyonu”muzun değerlendirmeleriyle birlikte kitaplaştırarak, eğitim
çalışanlarının hizmetine sunduk.
2010 yılından önce atanan öğretmenleri zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutan uygulamanın ilimize ve bölge illerine yansımasının
çok olumsuz olmasından ötürü, 19
şubemizin imzaladığı sorunları ve çözüm
önerilerini içeren geniş içerikli basın açıklaması yerel ve ulusal basında yankı buldu.
2010 yılı okul ve köy gezilerini tüm yıla
yayarak, mesaisi müsait olan onlarca üyemizle beraber yönetim olarak köy köy, ilçe
ilçe gezdik. Bu gezilerimizin sonucunda
2010 Nisan ayı üye sayısı bakımından Türkiye 5’incisi, 15 Mayıs 2010 tarihi itibariyle bir yılda yapılan toplam net üye sayısına göre de Türkiye 2’ncisi olduk. Yaptığımız köy gezilerinde rastladığımız aksaklıkları öğretmenlerimizin yerine haftalık olarak Milli Eğitim Müdürü’ne iletip, çözüm
aradık.
İsrail’in Filistin’e uyguladığı vahşeti
tel’in etmek üzere beş gün boyunca yapılan sistemli programlara öncülük ettik.
Bu programlar neticesinde oluşan 34 üyeli
“Sivil Toplum Platformu”nun aylık toplantıları sendika merkezimizde yapılmaya devam ediyor.
Mardin’deki katliamdan, Çin’deki saldı-

rılara, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarından, eğitim öğretim sınıfı dışındaki Milli Eğitim çalışanlarının hazırlık ödeneğine
kadar hemen her konuda yerel ve ulusal
basında yer bulan basın açıklamaları yaptık. Danıştay’ın katsayı kararına itirazımızı seslendirmek için yaptığımız basın açıklaması sonrasında Şube Başkanımız İbrahim Coşkun ve Şube Basın Yayın Sekreterimiz M. Fatih Hanpolat’a dava açıldı. Açılan dava beraatle sonuçlandı.
Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün katılımıyla “Çan’dan Minare’ye” konferansı düzenledik. Bunların dışında satranç turnuvası,
2009 yılında bin 200, 2010’da bin 258 kişinin katılımıyla iftar programı, istişare toplantıları, İşyeri temsilcileriyle düzenli toplantılar, piknikler düzenledik. Yaptığımız
tüm çalışmalarla Kurucu Genel Başkanımız M. Âkif İnan’ın hatırasına yakışır bir
sendikacılık kültürü oluşturmaya çalıştık.
Bundan sonra da Şanlıurfa, sahip olduğu
mirasa layık çalışmalara imza atacaktır.

Hedefimiz, Şube Vasfına Erişmek
ŞIRNAK

Ş

ırnak’ın coğrafi yapısından kaynaklanan zor şartları aşarak, güzel çalışmalara imza attık. Üç yıl öncesine
kadar ilimizde toplam üye sayımız 40-50
civarındayken, üç yıl içerisinde toplam
500’ü aşan üye sayısına ulaştık. Sirkülasyonun çok olması münasebetiyle şubeleşemedik. Üç yıl öncesine kadar sadece Cizre ilçemizde yönetim varken, sıkı bir çalışma ile beş ilçemizde İlçe Yönetimi’ni kurduk. İsrail’i protesto eyleminden kitabımız
Kuran-ı Kerim’in yakılmasını kadar birçok
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protesto eylemi yaptık; yapılan eylemlerde topluma önderlik ederek, Şırnak meydanlarında sesimizi duyurmaya çalıştık.
Diğer illerimizde yapılan basın açıklamalarının çoğunu, ilimizde de ödün vermeyen duruşumuzla sergiledik. Kurum müdürlerimizle ve valilerimizle bir araya gelerek ilimizin sorunlarının çözüm aşamalarında faal çalışmalarda bulunduk.
İl ve ilçelerimizde üyelerimizle iftar programlarında ve yemekli toplantılarda buluştuk. Gerek eylemlerimizle gerekse ba-

sın açıklamalarımızla Şırnak’ta gündemdeki yerimizin sürekli taze kalmasını sağladık. 2011 yılında hedefimiz, sendikamızı
Şube vasfına eriştirmek olacaktır.

Yeni Hedefimiz,
Tekirdağ’da Birinci Sendika Olmak

E

ğitim-Bir-Sen Tekirdağ Temsilciliği, tüm ilçelerle birlikte aylık İl Divan toplantılarını aksatmadan sürdürüyor. İl Yönetimi, özellikle
2009-2010 yıllarında yapmış olduğu üye
çalışmaları ile 400 üyeyi geçerek, Şube
olma hedefini gerçekleştirmiştir. Yeni
hedef, Tekirdağ’da birinci sendika olma
yolunda azami gayret göstermektir. İl
Temsilciliği, ilin eğitim sorunlarını da yakından takip ediyor. Eğitimle ilgili sorunların tespiti ve çözümü için sık sık İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki yetkililerle bir
araya gelmekteyiz.
Geleneksel hale getirdiğimiz Ne-

cip Fazıl Kısakürek’i anma programı düzenliyoruz. Tekirdağ Belediyesi Kültür
Merkezi’nde halka açık yapılan anma

TEKİRDAĞ

programı, katılımcılar tarafından büyük
bir ilgi ve memnuniyetle izleniyor. Ramazanda iftar programı, üyelerimizin ve
ailelerinin katıldığı piknikler, geziler ve
spor müsabakaları tertip ediyoruz.
Güncel konularda, özellikle Gazze
ile ilgili mitingler, basın açıklamaları yaparak, kamuoyunun dikkati çektik. Demokrasi mitingleri düzenledik.
İlçe teşkilatlarının ve İşyeri temsilciliklerinin eksikliklerinin tamamlanması,
temsilci bulunmayan eğitim kurumlarında sendikamızın temsilcisinin görevlendirilmesi çalışmaları ise devam ediyor.

Sendikacılığa Sosyal ve
Kültürel Boyutlar Kazandırdık

E

ğitim-Bir-Sen Tokat Şubesi Yönetim Kurulu olarak, göreve
geldiğimiz 11 Kasım 2007 tarihinden bugüne kadar her alanda etkin
bir sendika olma çabası içinde olduk.
Her zaman ve her zeminde üyelerimizle
bütünleştik. Onların özlük haklarının takipçisi olmanın yanında sevinçlerini ve
kederleri paylaştık. Biz sadece ücret takipçisi olan bir sendikacılık yerine, sendikacılığa sosyal ve kültürel boyutlar kazandırdık. Hem üyelerimizin sorunlarına
hem de gerek ülke içinde gerekse dünyada olan olaylara kayıtsız kalmadık. Her
konuda etkin bir sivil toplum çalışması
yapmada ilimizde hep önde olduk, hep
öncü olduk. Bu da, göreve geldiğimiz tarih itibariyle sürekli büyümemizi sağladı. Öyle ki, 2007’de 2 bin 100 olan üye
sayımız bugünlerde 3 bin 400’ü geçmiş
durumdadır.
Bizi ilimizde öne çıkaran, sürekli aktif
ve etkin sendikal çalışmalarımız olmuştur. Kısaca ifade etmek gerekirse; ülke ve
dünya gündemine yönelik konferanslar, seminerler, şiir dinletileri, yarışmalar,
sergiler, sürekli değişik konularda haf-

ta sonu sohbetleri, sendika içi hizmetiçi eğitim çalışmaları, idareci, öğretmen,
hizmetli, memurlara yönelik görevde
yükselme kursları, piknikler, mitingler, iftarlar, Kadınlar Günü programları vb. faaliyetlerimizle farkımızı ortaya koyduk.
İlköğretim 4-8 arası öğrencilerin katıldığı İstiklal Marşını En Güzel Okuma
Yarışması’nda ilçelerin birincileri, merkezde yaptığımız final yarışmasında bir-

TOKAT
birleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Duygulu anlar yaşayan aileler ve kamuoyunun ilgisini çeken yarışmanın finalistleri,
İlçe temsilcilerimiz ve Şube Yönetim Kurulumuzun katılımıyla gerçekleştirilen
üç günlük Çanakkale programıyla İstiklal Marşı’nın anlamını pekiştirdik.
12 Eylül referandumu çalışmalarında
il merkezi yeraltı çarşısı üzeride açmış olduğumuz “Demokrasi ve Özgürlük Platformu ‘Evet’ Çadırı” yaklaşık 20 gün boyunca sivil toplum çalışması olarak referandumda vatandaşlarımızın bilgilenmesine katkı sağlamıştır. Türkiye’de ilk
olarak yapılan bu çalışmaya Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu da katılarak
desteklemiştir.
Eğitim-öğretim yılı sonlarında geleneksel hale getirdiğimiz “Birlik Beraberlik ve Dayanışma Piknikleri” ile tüm üyelerimiz doyasıya eğlenmişleridir. Yapılan güzel ve muhabbet dolu sohbetlerle
tüm yılın stres ve yorgunluğunu atmaları sağlanmıştır. En güzeli de, bu vesileyle
ve geniş katılımlı olması nedeniyle, üyelerimizin aile fertleri ve çocukları da tanışıp kaynaşma imkânı bulmuşlardır.
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Trabzon Sağlam Adımlarla

TRABZON

G

ündemi takip eden değil, gündem oluşturan sendikacılık anlayışımız gereği, Genel Merkezimiz ile eşgüdümlü olarak yaptığımız
çalışmalarla sendikacılığa yeni bir soluk,
yeni bir bakış açısı getirdik. Bazı kör anlayışların, pörsümüş yaklaşımların ve ezberini bozamamışların keyfini kaçıran bir yol
izledik. Değişimin yıkıcı dalgalarına inatla
direnerek, o dalgalarda boğulmaları mukadder olanların görmedikleri, hayal edemedikleri ve hazmedemedikleri çalışmalarımız oldu bu dönemde. Çamur atmaya kalktılar, olmadı; hakaret ettiler, kendilerine iade edildi. Artık tabanları tarafından da sorgulanmaya başlandılar, yüksek sesle. Ve bu ses yükselecek. Ta ki topluma, tabanına sırça köşklerden bakanlar
kendilerine gelene kadar…
Bizler, sabit fikirlere ve ezberlere takılmadan, Genel Merkezimiz ile eşgüdümlü olarak gerçekleşen çalışmalarımızın yanında ilimizde de büyük bir dina-

mizmle çalışmalarımıza devam ettik. Sadece Şube Yönetimi olarak değil, Kadınlar Komisyonumuz ile de hem bayan üyelerimizin kendi aralarındaki sıcaklık ve samimiyetin artırılması hem de toplumsal
sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla etkinlikler düzenledik.
Şube Yönetimi olarak, bir dönem boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin bir kısmı şöyle:
Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz İl Divan toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları, iftar programları, okul temsilcileri toplantıları… Birçoğu yüksek katılımla
gerçekleşen bu etkinliklerde üyelerimiz
ve yöneticilerimiz kendilerini yenileme,
eksiklerini tamamlama ve ilerisi için enerji depolama fırsatı buldular.
Eğitim Öğretim Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri İl ve
Bölge Şurası yaparak (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize), tepeden inme yak-
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laşımlarla birilerinin sorunlarımızı belirlemesini beklemedik. En küçük teşkilattan
en üst kademeye kadar sorunlarımızı ele
aldığımız şuralarımız mükemmele yakın
bir çalışma anlayışıyla gerçekleşti.
Resmi kurumlarla sıcak ilişkiler kurduk. Vali, KTÜ Rektörü, Emniyet Müdürü ve diğer yerel yöneticilerimizi farklı zamanlarda ziyaret ettik. İlçe programlarımızda kaymakamlarımız ve İlçe Milli
Eğitim müdürlüklerimizi ziyaret etmeye
özen gösterdik.
Prof. Dr. Osman Özsoy hocamızla öğretmenlik üzerine zevkli, eğlenceli düşündürücü bir eğitim sohbeti gerçekleştirdik.
Doç. Dr. Halit Ertuğrul’un ‘Sınavlarda Başarı ve Motivasyon’ konulu dizi seminerleri de iz bırakan faaliyetlerimizden
biriydi. Trabzon merkezde iki ayrı okulda
gerçekleşen seminerlere yoğun ilgi gösterildi.
Eski bakanlarımızdan Hasan Celal
Güzel’in konuşmacı olarak katıldığı “Demokrasi” konulu konferans düzenledik.
Geleneksel hale getirdiğimiz iftar
programlarımızı bu yıl hariç, her yıl il merkezi ve ilçelerde düzenledik. Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin farklı zamanlarda katıldığı etkinlikler ve İl Divan
toplantıları yaptık.
2008 yılında yapılan müdür yardımcılığı ataması sonuçlarına göre atanan idarecilere yönelik -hangi sendikadan olduğuna bakılmaksızın- idareci eğitimi semineri gerçekleştirdik.
Sosyal Güvenlik Yasası’na karşı memur aleyhine olduğunu düşündüğümüz
konularla ilgili basın açıklaması yaptık ve
eylemlere katıldık.
Evlilik, doğum, ölüm gibi zamanlarda
üyelerimizin yanında bulunmaya azami
gayret gösterdik. Genç kardeşimiz Yüksel Yanar’ın elim bir trafik kazasında vefatından sonra da Genel Başkanımız Ahmet
Gündoğdu ile birlikte ailesine başsağlığı
ziyaretinde bulunduk ve ailesine 15 bin
TL’lik sigorta tazminatı çeki takdim ettik.
2009 yılında yapılan sınav öncesinde
yöneticilik sınavlarına hazırlık kursu düzenledik, bütün adaylara açık iki deneme
sınavı yaptık. İki hafta süren kursa yoğun
katılım oldu ve katılan eğitimciler sınavlarda yadsınamayacak bir başarı elde etti.

Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı soykırıma karşı paydaş kuruluşlarla basın
açıklaması ve eylem yaptık.
İsrail’in kardeş Filistin halkına yönelik
zulmüne karşı eylemler yaptık. Filistin’e
insani yardım götüren gemiye yapılan
kanlı saldırıya karşı bir haftada üç ayrı eylem düzenledik.
Yüzde 2.5+2.5 oranındaki maaş zammı teklifini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, ülkenin kalkınması ve ekonomik
büyümeden refah payı istediğimizi her
platformda dile getirdik. Başbakanımıza merkez büyük postaneden mektuplarımızı gönderdik, ardından bir hafta sonra Atatürk Alanı’nda kitlesel basın açıklaması yaptık.
‘Ortak Akıl Hareketi’ mitinglerinin
Samsun ayağında bulunduk. Danıştay’ın
katsayı adaletsizliğinin devamı yönünde
verdiği karara karşı paydaş kuruluşlarla
basın açıklaması ve eylem yaptık. Bugün
gelinen noktada istediğimiz yerde olmasak da, elde edilen kazanım, ilerisi için
umut vericidir.
İlimizde ve ülkemizde eğitim-öğretim
faaliyetlerinin yürütülmesinde yaşanan
problemlere yönelik basın açıklamaları
yaptık. Eğitim kurumlarında yaşanan temizlik sorunu, şef ve memurların özlük
hakları, eğitim ödeneğinin tüm eğitim
çalışanlarına ve bir maaş tutarında verilmesi gibi konuları sürekli gündemde tuttuk, sonuç alıncaya kadar da tutmaya devam edeceğiz.
Üyelerimizin yaşadığı sorunlar ve uğradıkları haksızlıklar karşısında açtığımız
birçok davayı kazandık.
Anayasa değişikliği referandumu öncesinde benimsediğimiz yaklaşım gereği
‘yetmez ama evet’ yaklaşımını düstur edinerek, ülke çapında bir hareket olan ‘evet
platformu’ içinde önde yer aldık. Ülkemizde demokrasi kültürünün gelişmesi açısından büyük önem taşıyan referandum
sonucunu elbette evlatlarımız ve gelecek
nesil daha iyi takdir edecektir.

Tunceli’de Toplumsal Barışın Adı:
Eğitim-Bir-Sen

TUNCELİ

T

unceli’de kendisini yavaş yavaş hissettiren Eğitim-BirSen, özellikle Çemişgezek
İlçesi’nde toplumsal barış ve uzlaşının
adı oldu.
Yola, Mete Han Kaçar ile başlayan
Tunceli Eğitim-Bir-Sen, ilerleyen dönemlerde kan değişikliği ile teşkilatlanma çalışmasını tamamladı. Özellikle Çemişgezek’te yetkili sendika olmayı başaran sendikamız, öğretmen rotasyonunun en çok olduğu yer olmasına
rağmen bu özelliğini korumayı başardı.
Eğitim-Bir-Sen Çemişgezek, iftarların adı oldu. Üyemiz olan olmayan,
oruç tutan tutmayan tüm eğitim çalışanlarını her Ramazan’da bir araya getiren sendikamız, kaynaşma ve birlikteliğin sembolü olarak sorunların değil,
çözümün parçası olduğunu, memlekete yapılacak güzel işlerin yanında olduğunu gösterdi.
“Öğretmenlik Hatıraları” yarışması
eserlerinden oluşan kitapları tüm üyelere ulaştıran Eğitim-Bir-Sen Çemişgezek, “Okuyan öğretmen” sloganıyla eğitimcilere örnek oldu.
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme
Sekreterimiz Ramazan Çakırcı’yı ağırlamanın mutluluğunu da yaşayan Çemişgezek Eğitim-Bir-Sen, Tunceli’deki
eğitim sorunlarını yetkililere birinci elden aktarmayı başardı. Ramazan Çakırcı ile birlikte Elazığ Şube Başkanımız Yasin Karakaya ve Şube Sekreteri İbrahim
Bahşi’yi de ağırlayan sendikamız, onlara Çemişgezek’in tarihi ve doğal güzelliklerini de gezdirerek, kültür elçiliği rolünü üstlendi.
‘Seyitler Kenti’ Tunceli, sorunların
değil, çözümün parçası olduğunu, ülkeye yapılacak güzel işlerin yanında olduğunu gösterdi. 2008 ve 2009 yılı Muharrem ayı içerisinde ilçe merkezinde açık havada Aşure Günü düzenleyen Çemişgezek Eğitim-Bir-Sen, üyelerinin yanında tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, kamu kurumları yöneticilerine, çalışanlara ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu. 2009 yılı
Muharrem ayı içerisinde Çemişgezek

İlçe Müftülüğü’nce Çemişgezek Kırklar
Cemevi’nde düzenlenen iftarın konukları arasında İlçe yönetimimiz de bulunarak, toplumsal birlikteliğin adı oldu.
Çemişgezek Temsilciliğimiz, 2008
yılı OKS, SBS ve Devlet Parasız Yatılılık
ve Bursluluk sınavlarında gösterilen başarı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet İzzet Demir’i makamında ziyaret ederek, sınavlardaki başarıdan ve
eğitimin tesisleşmesindeki gayretli çalışmalarından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.
2009 Haziran ayında İstanbul’da düzenlenen Çemişgezekliler Gecesi’nde
kültürel çalışmalara verdiği katkılardan
dolayı Temsilcimiz Levent Şener’e plaket verildi.
2010 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen, İsrail askerlerinin Filistin’e insani
yardım taşıyan Marmara Gemisi’ne saldırması sonucunda şehit olanlar ve hain

terör saldırılarında şehit olan askerlerimiz için yasal izinle Çemişgezek’te camilerde eş zamanlı olarak mevlit okutuldu.
Geleneksel olarak Temmuz aylarında düzenlenen Çemişgezek Peynir ve
Dut Festivali’nde sendikamız en üst düzeyde temsil edilmiş, kültürel ve sanatsal çalışmaların içerisinde olmuştur.
Geleceğe Bir Adım Derneği’nin Yatılı İlköğretim Bölge okullarında yürüttüğü proje içerisinde bulunan Çemişgezek ve Pertek YİBO, 2007-2008 ve
2008-2009 eğitim-öğretim yıllarında
ziyaret edilerek, proje çalışanlarına teşekkür edildi.
İl Yönetimi’ni yeni kuran Tunceli
Temsilciliğimiz, geleceğe ümitle bakarak, ilde yetkili sendika olma hedefini,
toplumsal uzlaşı ile sendikacılıkta kendisine düstur ediniyor.
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Uşak’ta Etkili Bir Sendikacılık
Ortaya Koyduk

UŞAK

H

er yıl gerçekleştirdiğimiz geleneksel iftar programını,
Pakistan’da yaşanan sel felaketi dolayısı ile 2010 yılında iptal ettik.
Pakistan’a yardım kampanyasına öncülük ettik.
Çanakkale Şehitleri’ni anma haftası nedeni ile bir konferans düzenledik.
Konferansa konuşmacı olarak tarihi romanları ile gönüllere taht kuran Yavuz
Bahadıroğlu’nu davet ettik.
İsrail’in Filistin ve Gazze’de uyguladığı zulmü ve katliamı lanetledik. Siyonizm ve ABD politikalarını protesto
ederek, İsrail mallarının tüketimine karşı boykot kararı aldık.
2009 Ekim ayında Karahallı ilçemizde Uşak Kültürü ve Tarihi konulu yazar
Mustafa Akgün’ün katıldığı bir konferans düzenledik. Konferansta Uşak tarihi ile yöresel kültür mirasımız üzerine
bir sunum yapıldı.
2009 Kasım ayında Eşme Öğretmenevi’nde üyelerimizle dayanışma ve
kaynaşma gecesi düzenledik. Gecede
yöresel türkülerimizin de seslendirildiği bir müzik şöleni yaşandı.
15 Temmuz 2009’da Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne sessiz kalmamak için kitlesel basın açıklaması ve
protesto eylemi yaptık.
25 Haziran 2010 tarihinde Uşak Öğretmenevi’nde üyelerimizle dayanışma
gecesi düzenleyerek yemek verdik. Yemekte Genel Basın Yayın Sekreterimiz
Hıdır Yıldırım ve Şube Başkanımız Şanlı Sarıhan birer konuşma yaptılar. Üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen gecede, sendikamızın ülke geneli
MEB’de yetkili olduktan sonra çalışanlar
adına kazanımları ve Kurum İdari Kurulu (KİK) çalışmaları üyelerimizle paylaşıldı.
Uşak milletvekilleri Mustafa Çetin
ve Nuri Uslu sendikamızı ziyaret ederek, üyelerimizle ülke gündemini ve
Uşak’ta eğitim sorunlarını değerlendirdiler.
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun katılımıyla istişare ve danışma
kurulu toplantısı yaptık. 2010 yılı Ocak
ayının ilk haftasında Uşak Üniversitesi’ni
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ziyaret eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf
Ziya Özcan’la Şube Başkanımız Şanlı Sarıhan, Üniversite Temsilcimiz Yrd. Doç.
Selahattin Polat ve üyelerimizden Prof.
Dr. M. Fikri Şenol özel olarak bir araya
gelerek, üniversitede yaşanan sıkıntılarla ilgili kendilerine bir rapor sunuldu
ve çalışanların sorunları anlatıldı.
Eğitimci-Yazar Halit Ertuğrul sendikamızda üyelerimizle buluştu. Üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen
buluşmada duygu yüklü konuşmalar
yapıldı.
Anayasa değişiklik paketinin halkoyuna sunulmasından önce ilimizde
sendikamız öncülüğünde sivil toplum
örgütleri bir araya getirilerek, Sivil Dayanışma Platformu kuruldu ve 22 Ağus-

tos 2010 tarihinde Uşak halkının yoğun
katılımıyla halkoylaması ile ilgili bilgilendirme amaçlı konferans düzenlendi. Konferansa Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu damgasını vurdu. Yaptığı konuşma salonda dakikalarca alkışlandı.
Şubemiz tarafından, Fen Lisesi ve
Anadolu Öğretmen Lisesi sınavları için
üyelerimize kurs düzenlendi.
Bursa Fomara meydanında Ortak
Akıl Hareketi mitingine katılım sağlandı. Mitinge Uşak’tan 8 otobüs kaldırıldı.
Üyelerimize müdürlük ve müdür
yardımcılığı sınavı için kurs verilmiştir.
Kurs katılan üyelerimizin yüzde 70’i idarecilik sınavlarında başarılı olmuşlardır.

Sosyal ve Kültürel Çalışmalarla
Dopdolu Bir Dönem Geçirdik

İ

lde yetkili sendika olan Van Şubemiz, Mayıs 2007’de bin 552 olan
üye sayısını Mayıs 2010’da 2 bin
50’ye çıkararak, son üç yılda da bu yetkisini devam ettirmiştir.
TOKİ ile işbirliği çerçevesinde üyelerimize yönelik Konut Edindirme Projesi kapsamında 1 Kasım 2008 tarihinde
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan bin 58 konut, okul,
cami ve ticaret merkezinden oluşan
TOKİ-MEMUR-SEN konutlarının inşaatı
tamamlanmak üzeredir.
Van Hak ve Özgürlükler Platformu’na
(VAHÖP) üye olunmuş, başörtüsü başta
olmak üzere temel insan hak ve özgürlükleri ile ilgili basın açıklamaları ve pek
çok etkinlik yapılmıştır.
Barış ve Kardeşlik İçin Toplumsal Mutabakat Hareketi’ne (BAKAH) üye olunmuş ve bölgemizde şiddetin sona erdirilmesi amacıyla şiddet karşıtı söylemler
geliştirilmeye çalışılmıştır.
Şubemiz Memur-Sen’e bağlı diğer
hizmet kolları ile daha büyük ve daha
nezih olan yeni hizmet binasına taşınmıştır.
Kentte faaliyet göstermekte olan Sivil Toplum Örgütleri Dayanışma Kurulu üyeliği gerçekleştirilmiş, kurul bünyesinde dönem sözcülüğü görevi üstlenilerek, çeşitli etkinliklere öncülük edilmiştir.
Şubemiz tarafından periyodik olarak
çıkarılan “Eğitimde Yeni Ufuk” adlı dergimiz yayın hayatına devam ederek, 18.
sayısını çıkarmıştır.
Üyelerimiz için “ALES” sınavına yönelik kurs açılmış, kursa katılan üyelerimiz
sınavda başarı sağlamıştır.
Sendikamızda yöneticilik sınavına
yönelik kurslar düzenlenmiş ve deneme
sınavları yapılmıştır. Çok sayıda yönetici
ve öğretmenin katıldığı kurs, bir ay süreyle devam etmiştir. Kurstan sonra yapılan yöneticilik sınavında kursiyerlerimizin birçoğu başarılı olmuştur.
Van merkez, Çaldıran, Erciş, Gevaş,
Muradiye, Saray İlçe temsilciliklerince her yıl geleneksel iftar programlarına devam edilmiştir. Ancak 2010 yılı geleneksel iftar programı iptal edilmiştir.

Pakistan’daki sel mağduru
kardeşlerimize yardım kampanyalarına öncülük edilmiştir.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik,
AK Parti Van milletvekilleri Kerem Altun, Kayhan Türkmenoğlu ve İkram Dinçer
muhtelif zamanlarda sendikamızı ziyaret ederek, gündemle ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan
sendikamızı ziyaret ederek,
sendikal çalışmalarda işçi ve
memur dayanışmasının önemi üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar
Bedii Omay ve beraberindeki
heyet sendikamıza ziyarette
bulunarak, gündemdeki konularla ilgili görüşlerini üyelerimizle paylaşmıştır.
Eğitim-Bir-Sen
Mardin
Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri sendikamızı ziyaret etmiş, sendikal faaliyetler değerlendirilmiştir.
Şair Müştehir Karakaya’nın konuk
olarak katıldığı “Vefatının 9. Yıldönümünde Mehmet Akif İnan” konulu bir
program düzenlenmiştir.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle sendikamızda bir kutlama
programı yapılmış, programda sanatçılar müzik ziyafeti sunmuştur.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet
sendikamıza ziyarette bulunarak, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.
Sendikamızda çalışanların sorunlarına ilişkin şura yapılmış, şurada farklı alanlarda 8 komisyon kurularak çalışanların sorunları masaya yatırılmıştır.
Şura sonucunda her komisyon sonuç raporu hazırlayarak, raporları hem Bölge
Şurası’na hem de Genel Merkezimizin

VAN

Ankara’da yaptığı Şura Genel Kurulu’na
gönderilmiştir.
Her ay periyodik olarak yapılan temsilciler toplantılarına devam edilmiştir.
Sendikamızın 8. Geleneksel Yılsonu
Pikniği’nde buluşan üyelerimiz, aileleriyle birlikte hem eğlendiler hem de yılın yorgunluğunu attılar.
2008-2009 öğretim yılında sendikal
faaliyetleri kapsamında hedeflenen sayıda üye kaydeden üyelerimiz Güneydoğu gezisi ile ödüllendirilmiştir.
Konya Selçuk Üniversite Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Selçuk Ünlü ‘Goethe ve İslam’ konulu bir konferans vermiştir.
2009-2010 öğretim yılı sendikal faaliyetleri kapsamında hedeflenen sayıda üye kaydeden üyelerimiz üç gün süreli Karadeniz gezisiyle ödüllendirilmiş;
Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize
Eğitim-Bir-Sen yöneticileri ziyaret edilmiştir.
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Eğitim-Bir-Sen Yalova Şubesi
İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor

YALOVA

Y

alova’da Kurucu Başkanımız
Yusuf Özkan’ın teşkilatlanma
çalışmalarıyla başlayan sendikal hareketimiz, kurumsal kimliğin
oluşması, etkili ve yetkili bir sendika
olarak vefakar çalışmalarıyla ilde tüm
kamuoyunun takdirini kazanmaktadır.
Şube ve İlçe yönetim kurulları olarak, göreve başladığımız 2007 Kasım
ayından itibaren büyük bir özveriyle
çalışmalarımızı sürdürerek sendikamızı Yalova’nın en büyük sivil toplum örgütü noktasına taşıdık ve bugüne kadar hep zirvede olmayı başarmanın
gururunu üye ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla her fırsatta paylaştık, bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz.
Şube olarak üyelerimizin özlük
haklarıyla ilgilendiğimiz gibi her konuda üyelerimizin yanında olmaya özen
gösterdik. Yalova’nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılarımız oldu.
Bizleri ilgilendiren her konuda camiamızın sesi olduk. Yaptığımız çok sayıda
etkinliklerden bir kısmını hatırlatmak
gerekirse;
Başta Milli Eğitim olmak üzere tüm
kurum amirlerimizi ziyaret ettik ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk.
Yöneticilik sınavlarına üyelerimizi
hazırlayıcı kurslar düzenledik. Haksızlığa uğrayan üyelerimizle ilgili açtığımız
davaların çoğunu kazandık.
Üyelerimizin tanışması ve kaynaşması için il ve ilçelerde piknik düzenledik. Ramazan’da il ve ilçelerde iftar
programları düzenledik.
Yalova’ya yeni gelen eğitim çalışanlarıyla tanışmak ve mevcut üyelerimizin hal hatırını sormak amacıyla
okullarımızı ziyaret ettik.
Yalova’da yeni kurulan üniversitede teşkilatlanmamızı tamamladık
Kadınlar Komisyonumuz ile üyelerimizi bir araya getiren faaliyetler düzenledik. Üniversite çalışanları ile üyelerimizi bir araya getiren ve üniversiteden üyelerimizin beklentileri içerikli bir anket düzenledik.
Öğretmen, memur, şef ve hizmetli
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ayrımı yapmadan eğitim çalışanlarının
sorunuyla yakından ilgilendik.
Yalova’da artık Eğitim-Bir-Sen var.
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan

sonra da sizlerle birlikte büyümeye
devam edeceğiz. Büyümemize önemli
katkısı olan başta okul temsilcilerimiz
olmak üzere herkese teşekkür ederiz.

Problemlerin Çözümüne Katkı Yapma
Kararlılığımızı Gösterdik

YOZGAT

E

ğitim-Bir-Sen Yozgat Şubesi olarak, 14 Şubat 2008 tarihinde kuruluşumuzun 16. yıldönümü
üyelerimizin katılımıyla kutlanmıştır.
İstiklal Marşımızın kabulünün 87. yıldönümü münasebetiyle basın açıklaması
yapılmış ve Millî Marşımıza sahip çıkılması gerektiği vurgulanmıştır. 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü münasebetiyle basın açıklaması yapılmış, bayan üyelerimize karanfil dağıtılmıştır.
Türk Eğitim-Sen tarafından kadroları
iptal ettirilen 7 bin Anadolu Lisesi öğretmeni ile ilgili basın açıklaması yapılarak
mağdur öğretmenler ziyaret edilmiştir.
28 Şubat 2008’de, 28 Şubat süreciyle
ilgili basın açıklaması yapılmıştır.
Samsun’da yapılan Ortak Akıl Hareketi Mitingi’ne Yozgat merkez ve ilçelerden toplam 16 araçla katılım gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Birliği projeleri kapsamında
Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şubesi tarafından
üç proje başvurusu yapılmış, bu projelerden ikisi kabul edilmiş ve uygulamaya
konmuştur.
Sağlıklı Nesiller Projesi Yozgat merkez
ilçe ve 13 ilçemizi kapsayacak şekilde 20
lisede 2 bin öğrenciyi hedefleyen 2 bin kitap ve CD ile öğretmen ve öğrencilerimiz
bilgilendirilmiştir.
Göçmen Ailelerin Çocuklarının Eğitimi Projesi’nde ise Estonya, İtalya, Fransa
ve Yunanistan ülkeleriyle proje ortaklığı
yapılmış ve bu ülkelere toplam 12 hareketlilik gerçekleştirilmiştir. Proje tamamlanmıştır.
Ülkemizin içerisinde bulunduğu terör
ortamından bir an önce çıkabilmesi için
siyasal iktidar tarafından ortaya konan
kardeşlik projesi, ülkemize olumlu katkı
yapacağı kanaatiyle, basın açıklamalarıyla desteklenmiştir.
Grevli, toplu sözleşmeli bir sendika
yasasının çıkarılması için basın açıklamaları yapılmıştır.
Bölgemizde ABD’nin mazlum halklara
yönelik emperyalist tutumları basın aracılığı ile eleştirilmiş, aynı medeniyetin çocuklarının, yapılan haksızlıklar karşısında
birlik ve beraberliği vurgulanmıştır.
Filistin’de İsrail tarafından uygulanan
soykırım projesi, tüm platformlarda dile

getirilmiş, konunun hassasiyetine binaen kitlesel basın açıklamaları ve mitingler
tertip edilmiştir. Ankara’da yapılan büyük
mitinge iştirak edilmiş, konunun gündemde kalması için yardım kampanyaları düzenlenmiştir.
Sendika olarak üyelerimizin sosyal
ve ekonomik haklarının korunması için,
il merkezinde bir avukat ile anlaşma yapılmış, üyelerimize hak arama konusun-

da öncülük edilmiş ve hukuki destek sağlanmıştır.
Yerel anlamda sivil inisiyatif örgütleriyle diyaloga geçilmiş, Yozgat Sivil Toplum Örgütleri ve Özgürlük Platformu
oluşturulmuştur. Bu platform, ülke gündemiyle ile ilgili konularda sivil toplum
örgütlerini bir araya getirmek suretiyle,
problemlerin çözümüne katkı yapma kararlılığını göstermektedir.
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Üyelerimiz İle Sürekli
İrtibat Halindeydik

ZONGULDAK

E

ğitim-Bir-Sen Zonguldak Şubemiz, 2007-2010 döneminde etkin bir sendikacılık örneği gös-

terdi.
Üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmaya çalışan Şubemiz, yapılan etkinlikler ve faaliyetlerden üyelerinin de haberdar olması için web sitesini etkin bir
şekilde kullanmaya başladı.
Okul temsilcileri ve üyeleri ile sık sık
kahvaltılı toplantı düzenleyen sendikamız, üyelerimiz ile birebir görüşme imkanını, sorunlarını anlatma fırsatı sağladı.
Özel günlerde üyelerini unutmayan sendikamız, kitap hediyesi, Anneler
Günü’nde annelerimize hediyeler ve her
üyemize hediye çanta dağıtımı gibi jestlerde bulundu.
Zonguldak’ın en etkin sivil toplum
kuruluşu olan Şubemiz, ildeki kamu kuruluşlarına, yöneticilerine ziyarette bulunurken, kurumlarla görüş alışverişinde bulunmayı ihmal etmedi. İldeki eğitim sorunlarının giderilmesi için Meclis Başkanı ile görüşen sendikamız, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının giderilmesi için basın açıklamaları ile
sorunları gündemde tutma yoluna gitti.
İstiklal Marşımıza ve yazarı Mehmet
Akif Ersoy’un anısına öğrencilerimize
yönelik İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi ve dereceye girenlere bilgisayar hediye edildi.
Şubemiz tarafından açılan yöneticilik sınavlarına hazırlık kursuna üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Deneme sınavları yapan Zonguldak Şubemiz, kursa
katılan üyelerimizden çoğunluğunun sınavlardan başarıyla çıkmasını sağladı.
Çok sayıda basın açıklaması yapan
Şubemiz, gerek yerel gerekse de ulusal
konulara duyarsız kalmadı. Yerelde yapılan yanlış uygulamalara anında müdahale ederek eğitim çalışanlarının mağduriyetinin önüne geçen Şubemiz, hükümetin yanlış politikalarına sessiz kalmadı. Şubemiz tarafından, IMF ve hükümetin ekonomik politikaları, verilen düşük zamlar ve toplu sözleşme isteği yüksek sesle protesto edildi ve basında geniş yer bulması sağlandı. Ülkede ve dün-
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yada meydana gelen toplumsal olaylara karşı net tavır ortaya koyan Şubemiz, içte ve dışta yaşanan terör olaylarına karşı sert tepki gösterdi. İsrail’in zulmü ve Filistin’e yardım götüren gemiye
saldırması Zonguldak halkının geniş katılımıyla protesto edildi.
Sadece toplu görüşme dönemine
yakın zamanlarda etkinlik yerine, her
dönem etkin olmayı prensip haline getiren Zonguldak Şubemiz öncülüğünde
düzenlenen Söyleşi Günleri’ne ilin deneyimli gazetecileri, sanayicileri, siyasetçileri çağrılarak üyelerimizle buluşmaları
sağlandı.
Etkinliği ve göz dolduran çalışmaları
ile hep önde yer alan ve katlanarak bü-

yüyen sendikamıza karşı yapılan mesnetsiz iddialara anında cevap veren Şubemiz, karalamaların önüne geçerek
‘çamur at izi kalsın’ diyen sendikacılara
yaptıkları etkinliklerle örnek olma yoluna gitti.
Sendikal gelişime önem veren Şube
Yönetimi, yıl içinde yapılan kişisel gelişim ve toplantılara katıldı ve bunlardan
azami şekilde yararlanma yoluna gitti.
Sene sonlarında üyelerinin tanışması
ve kaynaşması için geleneksel piknikler
düzenleyen Şubemiz, ilçe temsilciliklerinin de faaliyetler konusunda etkin olmasını sağlayarak, deneyimli sendikacı
Kamuran Aşkar’ın öncülüğünde başarılı çalışmalara imza attı.

İçindekiler

