
Sa
yı:

 58
 • Y

ıl:
 10

 • 
Oc

ak
 20

11

Türkiye Buluşmamızın Dördüncüsü 
Kızılcahamam’da Gerçekleşti

3
3
3

Kurum İdari Kurulu Ekim 2010
Mutabakat Metni İmzalandı

18. Milli Eğitim Şûrası’na
Damgamızı Vurduk

3. Temsilciler Toplantısı
Kızılcahamam’da Yapıldı

Şube Kongrelerimiz Büyük Bir Olgunluk, Sevgi, Saygı, Kardeşlik Hukuku Çerçevesinde Yapıldı
Öğretmene Ödenen Ücret ve Sağlanan İmkanlar Yeterli Değil
MEB Müsteşarı Esengül Civelek’e Sorunları ve Çözüm Önerilerimizi İlettik



Eğitim-Bir-Sen teşkilatları, Kasım ayının son haftasıyla 
birlikte yeni bir döneme merhaba dedi. Demokratik 
işleyişin en güzel örneklerini ortaya koyan Şube Genel 

kurullarımızın büyük çoğunluğu 27-28 Kasım 2010 tarihlerinde 
yapıldı. Büyük bir olgunluk, sevgi, saygı ve kardeşlik hukukunun 
belirleyici olduğu bir vüs’atte gerçekleştirilen genel kurullarda 
Şube yönetimlerimiz tazelendi. Geçmişten bugüne türlü 
fedakârlıklarla Eğitim-Bir-Sen’in arzulanan seviyeye ulaşması 
için çaba gösteren tüm mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyor, 
yeni dönemde görev almayan teşkilat yöneticilerimize, yol 
arkadaşlığımızı sürdürmekle birlikte kişisel yaşamlarında 
sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Yeni görev alan teşkilat 
yöneticilerimizin, kendilerinden büyük bir beklentinin 
olduğunun bilinciyle, üst düzey çaba göstererek Eğitim-Bir-
Sen’in sendikacılık destanına yeni sayfalar ekleyeceklerine 
inanıyoruz. 

Yeni döneme ilişkin stratejilerimizi tartıştığımız, hedeflerimizi 
paylaştığımız teşkilat toplantılarımızı Kasım ve Aralık aylarında 
geniş katılımla Kızılcahamam’da gerçekleştirdik. 5-7 Kasım 
2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz İlçe, Üniversite ve Yurt-Kur 
temsilcilerimizin katıldığı 3. Temsilciler Toplantısı ile 18-19 Aralık 
2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz, Şube başkanları ve yönetim 
kurulu üyelerinin katıldığı 4. Şube Yönetim Kurulları Toplantısı 
her yönüyle çok verimli toplantılar oldu. Kaynaşmanın, 
dayanışmanın geliştirildiği; sevgi, saygı ve samimiyetin artırıldığı 
toplantılarda belirlenen kısa süreli hedeflere ulaşılmış olmanın 
mutluluğunu da yaşıyoruz. Önümüzdeki 3 yılda Eğitim-Bir-
Sen teşkilatlarını yönetecek olan kadronun taşıdığı heyecan, 
Eğitim-Bir-Sen’in çok kısa sürede eğitim hizmet kolunun genel 
yetkili sendikası olarak ‘toplu sözleşme’ masasına oturacağını 
gösteriyor. 

Eğitim-Bir-Sen’in, gerek sahip olduğu birikim gerekse bu 
birikimi yansıtma yeteneği 18. Milli Eğitim Şûrası’nda bir kez 
daha tüm haşmetiyle ortaya çıktı, 18. Milli Eğitim Şûrası’ndan 
kamuoyuna yansıdı. Şûra öncesi yapılan hazırlıkları, milletimizin 
beklentilerine uygun önerilerin kararlara yansımasının safahatını 
bültenimizin ileriki sayfalarında sizlerle paylaşıyoruz. 

Eğitim camiasının pek çok beklentisini karşılayan Ekim 2010 
Kurum İdarî Kurulu kararlarının ayrıntılarına da bültenimizde yer 
veriyoruz. 

Sevgi ve saygılarımla… 
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İnsan, değer oluşturan, oluşturduğu değerler 
doğrultusunda sistemler-kurumlar gelişti-
ren, hayatını tanzim edebilen bir varlıktır. Bu 

yüzden insan ve toplumdan söz ederken, din, bilim, 
sanat, teknoloji, ekonomi, felsefe, siyaset gibi alanları 
göz önünde bulundurmak artık kaçınılmaz bir zorun-
luluktur. Başka bir açıdan da, “Kültür Kapitalizmi”nin 
her şeyi metalaştırarak pazara sürdüğü; her şeyin 
daha çok tüketime, daha çok pazar payına göre dü-
zenlendiği bir dönemde, tek boyutlu-tek yönlü bir 
yaklaşım tarzıyla gerçek nedenlere ulaşmak, işe ya-
rar çözümler üretmek artık ihtimal dışıdır” diyebiliriz. 

İçinden geçtiğimiz süreç, en çok hakikate ulaş-
mayı, sonra da ulaşılan bu hakikat üzerinden bir dav-
ranış geliştirmeyi gittikçe zorlaştırmaktadır. Yaşadı-
ğımız yüzyıl ve gerçeklik arasındaki ilgiyi bir mar-
ka danışmanının yaptığı alıntıda görebiliriz: “Dünya-
mız, gerçekler dünyası değildir, algılamalar dünyası-
dır. Tüketici ne biliyorsa doğrudur, haklıdır. Konum-
landırma stratejisindeki temel yaklaşım yeni ve deği-
şik şeyler yaratmak değil, zihinlerde var olanı ustalık-
la yönlendirmek ve yine var olan birtakım bağlantı-
ları yeniden düzenlemektir.” 1

“Batı’da toplum öldü, tam bir boşluk için-
deyiz.” Avrupa’nın içine düştüğü durum her 
halde bundan daha çarpıcı dille anlatılamaz-
dı. Sözün sahibi, Fransız Sosyolog Alaine To-
uraine.2 Ona göre, finansal kapitalizm dün-
yayı mahvetmiştir. Küresel ekonomik kriz-
den sonra Batı’nın sorunları iyice derin-
leşmiştir, ekonomik sistem artık müda-
hale edilemez bir duruma gelmiştir. Sa-
dece o mu? Sosyal sorunlar da çözüm-
süzdür artık. Bu sorunlar karşısında 
dünyanın mutlak bir ses-
sizliği ve güçsüzlüğü 
söz konusudur. Bu 
yüzden düşünüre 

göre, “sosyal” olanın da sonuna gelinmiştir. Yani artık 
“toplum ölmüştür.” Avrupa’nın çocukları artık zengin 
ülkelerde yaşayamayacak. Touraine’ye göre, çözüm, 
“evrensel olanın” yeniden inşa edilmesi, öne çıkarıl-
masından geçiyor. Din, dil, millet evrensel olarak sa-
vunulan haklar olmalıydı…  Batı-Doğu diye bir yapı-
lanmaya değil, karar alma merkezlerinin çoğulculu-
ğuna ihtiyacımız var.3

Şimdi içinde yaşadığımız, sendikal faaliyetle-
ri yürüttüğümüz ülkemizle ilgili olarak “kim yöneti-
yor” sorusu üzerinden düşünce geliştirebiliriz.  Eğer 
1923-1950 yıllarından söz ediyor olsaydık, “Tek 
Parti oligarşisi hâkimdir. Onların gözünde halk, 
topluca eğitilerek dönüştürülmesi gereken bir yı-
ğından ibarettir. Bu tekelci yapı, eylemlerini huku-
ka, temel insan haklarına uygun olup olmaması-
na bakmaksızın, yaptıkları her şeyi meşru kabul 
etmişler; meşruiyetlerinin dayanağı-kaynağı ola-
rak da, ya kendilerini ya da işaret ettikleri hedefleri 
dayatmışlardır” diyebilirdik kestirme bir söyleyiş-
le. “Hâkim olmayı”, bir otoriteye sahip olma ve bu 
otoriteyi kullanabilmektir” biçiminde tanımlarsak, 

artık halkın gönüllü olarak kabul edip onayla-
madığı bir otorite ve hâkimiyetten söz 

etmek mümkün değildir. Üstelik bu 
hâkimiyet biçimi, halkın sürekli 
onaylamasıyla mümkün olan bir 
hâkimiyettir. 

Çok şükür, artık “Devlet” de-
diğimiz olgunun da insanların 
toplumsal hayatta,  kendileri için 
geliştirdikleri bir örgütlenme bi-

çimi, en geniş, yaygın ve kapsa-
yıcı bir işbölümü olduğunu; bu ne-

denle de devletin toplumun 
üstünde ve dışında olma-

dığı gerçeğini derin bir 
farkındalıkla yaşıyoruz. 

Toplumsal Gerçeklik
ve Sendikacılık



Yine ‘hukukun oluşumu’nun devletin oluşumunda-
ki çizgiyi izlediğini, devlet ile aynı zamanda doğdu-
ğunu, günümüzde iki yönlü işleve ulaştığını, bir yan-
dan iktidarı kurumlaştırıp onu meşrulaştırırken, öte 
yandan iktidara karşı bireyin hakları için güvence un-
surlarını oluşturması gerektiğinin de daha çok farkı-
na varıyoruz. Ancak, bir gerçeği asla unutmamalıyız: 

Burjuvazi ya da benzer güç sahipleri kendileri-
ne her zaman güçlü müttefikler aramışlardır, arama-
ya devam edeceklerdir. Hatırlayalım, Batıda burjuva-
zi -ki bizde olup olmadığı tartışmalı bir konu- bizde 
kendilerini devletin sahibi gören sınıf, belirli bir dö-
nemde memurlarla aralarında çokça ayrım yapma-
dan, mutlu birliktelikler oluşturmuştur. Ancak za-
man içinde Batı’da burjuvazi -bizde oligarşik bürok-
rasi- memur arasındaki iş ve güç birliği, iktidar ortak-
lığı zaman içinde bozulmuştur. Ülkemize gelince, oli-
garşik bürokrasi ile güçlü sermaye sınıfı arasında ku-
rulan ittifakla memurlar toplum içindeki ayrıcalıklı 
yerlerini kaybetmişlerdir. Sonuçta toplumsal hayatta 
her şey, belli ihtiyaçları karşılama kaygısından ve bel-
li nedenlerin sonucu olarak doğar, özellikle, “Hak-
sızlığa uğrayanların koalisyonu kendiliğinden 
oluşur” yasasının en somut örneklerinden biri 
olarak sendikal hak arama yöntemi, zaman zaman 
kesintiye uğrasa da, artık toplumsal hayatın ayrıl-
maz bir parçası haline geldi. 

Ancak şimdilerde, küreselleşme koşullarında, 
kapitalizm yeniden yapılanırken, Batı’da sendika-
cılık can çekişiyor. Özellikle üretimde, emeğin ni-
teliğinde ve istihdam ilişkilerinde köklü değişimle-
re gidiliyor. Bu durum, sendikaların geleneksel ya-
pılarını, çalışma yöntemlerini ve örgütlenme stra-
tejilerini değişime zorluyor. Değişimi, krizi demek 
daha doğru olacaktır, yönetmede en stratejik dü-
şüncelerin, “Toplum dünkü toplum değil, kapi-
talizm dünkü kapitalizm değil”  ekseninde ge-
liştirildiğini söyleyebiliriz. 

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, biz, bir 
taraftan örgütlenme-kurumsallaşma çabamıza hız 
verdik; demokratikleşme, bürokratik vesayetten 
kurtulma, demokratik anayasa, toplu görüşme, 
toplu sözleşme derken, tarih şunu tescil edecektir 
ki, “Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen gerçek bir toplum-
sal aktör, en önemli sivil toplum örgütüdür.” 

Bu arada anayasal değişikliklere bağlı olarak 
ikincil mevzuatın hazırlanması, üyelerimizin karşı-
laştığı sorunların çözümü gibi konularda çalışma-
larımızı aralıksız sürdürdük. 

Görevimiz, yine on yıllar alacak Eğitim-Bir-
Sen geleneğini, kültürünü inşaya devam eder-
ken; sendikalılaşmış olanları örgütlemek ve ar-
tan tecrübemizle sendikalılaşmaya hız kazandır-
mak olacaktır. Bir kez daha yineliyoruz: 

Eğitimciler Birliği Sendikası ve Memur Sendi-
kaları Konfederasyonu olarak seçimimizi; daha de-
mokratik, daha adaletli, refah düzeyi yüksek, insan 
haklarına duyarlı bir Türkiye’den yana yaptık. Böy-
le bir Türkiye’nin kurulması için, bugüne kadar oldu-
ğu gibi, bundan sonra da sorumluluk almaya devam 
edeceğiz. Emek, özgürlük ve demokrasi konusunda 
toplumun tüm katmanlarının kalıcı bir duyarlılığa 
sahip olması konusunda gösterdiğimiz çabanın arta-
rak devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 
Çünkü devraldığımız medeniyet mirası, sahip oldu-
ğumuz inanç ve ahlaki değerler bunu gerektirir. Çün-
kü biz, her birimiz, kurucu genel başkanımızdan mi-
ras aldığımız, “Her eylem yeniden diriltir beni” ideali-
nin hakkını verdikten sonra, yine bu dizeleri miras bı-
rakacağız. Tıpkı devraldığımız bir başka gerçek gibi: 

Ayrılığın sevdaya yaptığı, rüzgârın ateşe 
yaptığıyla bir ve eşittir. Küçük olanları söndürür, 
büyük olanları büyütür, büyütür. 
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1  Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar Mı? Marka Olmanın Abc’si, Güven Barça, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2004
2  Şu an asıl görevi, Paris’teki “Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales”de (EHESS - Sosyal Bilimler Yüksek Eğitim Okulu) araştırma direktörlüğü. Post-endüstriyel toplum kavramının  
   yaratıcısı 85 yaşındaki Touraine, Türkiye’de daha çok “Modernliğin Eleştirisi” adlı kitabıyla tanınıyor. Fakat onun Türkçe’de “Demokrasi Nedir,” “Birlikte Yaşayabilecek miyiz? Eşitliklerimiz
   ve Farklılıklarımızla,” “Yeni Sosyal Hareketler,” “Kadınların Dünyası,” “Yeni Bir Paradigma: Bugünün Dünyasını Anlamak İçin,” “Başka Türlü Düşünmek” gibi ona yakın kitabı bulunuyor.
3  Röportajın tamamı için bk. http://www.haberturk.com/polemik/haber/566966-batida-toplum-oldu-tam-bir-bosluk-icindeyiz
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2009 ve 2010’da Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda yetkili olan sendikamız, 
katıldığı üçüncü Kurum İdari Kurulu 
(KİK) toplantısında da eğitim çalışan-
ları lehine birbirinden önemli kararla-
ra imza attı. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan 
Kurum İdari Kurulu Ekim 2010 toplan-
tısında, sunduğumuz önerilerden 17’si 
imza altına alınırken, 4’ünün ise Yük-
sek İdari Kurulu’nda görüşülecek ko-
nular arasına alınması kararlaştırıldı. 

Kurum İdari Kurulu Ekim 2010 top-
lantısı, 25 Ekim 2010 tarihinde Ku-
rul Başkanı ve Müsteşar Yardımcı-
sı Salih Çelik başkanlığında yapılmış, 
19 Ekim 2010’da Eğitim-Bir-Sen’in Ba-
kanlığa gönderdiği öneriler incele-
nerek; önerilerin çokluğu ve merkez 
teşkilatında birden fazla birimin gö-
rev alanına girmesi nedeniyle Kuru-
lun Sekretaryası’nı yürüten Perso-
nel Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire-
si Başkanlığı’nca bir çalışma yapılması 
ve bu çalışma sonucu elde edilen bil-
giler çerçevesinde, Kurul’un ileri bir ta-
rihte toplanması kararı alınmıştı. Sek-
retaryanın çalışmalarını tamamlaması 
sonucu Kurul 22 Aralık 2010 tarihinde 
tekrar toplanarak, Ekim 2010 Çalışma 
Raporu’nu sonuçlandırdı. 

Mutabakat metninde; 
-Eğitim kurumlarında görev yapan 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarına 

fiziki imkanlar ölçüsünde uygun me-
kan sağlanması, 

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı persone-
li ile Teknik Hizmetler Sınıfı persone-
li ve unvansız Genel İdari Hizmetler Sı-
nıfı personeli (VHKİ, memur, bilgisayar 
işletmeni vb.) için merkezi ve mahalli 
hizmetiçi eğitim ve kursların açılması-
nın sağlanması, 

-Lise ve dengi okul mezunu olarak 
görev yapan personelden, ön lisans ve 
lisans öğrenimlerini tamamlamak iste-
yenlere, görevlerini aksatmamak kay-
dıyla, görev yaptıkları idarelerce ge-
rekli kolaylığın sağlanması, 

-Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlı-
ğı tarafından okul müdürleri için açılan 
seminerlerde 4688 sayılı Kamu Görev-
lileri Sendikaları Kanunu ve bununla il-
gili mevzuatın seminer programların-
da yer verilmesinin sağlanması, 

-Eğitim çalışanlarının müze ve di-
ğer tarihi yerlere ücretsiz olarak gire-
bilmelerinin sağlanması için çalışma 
başlatılması, 

-Öğretmenevi üye aidatı uygulama-
sının kaldırılarak, tüm eğitim çalışanla-
rının öğretmenevi üyesi olarak kabul 
edilmesi çalışmalarının başlatılması, 

-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi’ne göre yapılan öğrenci kayıt-
larında; sınavla öğrenci alan okullar 
hariç, diğer okullarda eğitim çalışanla-
rı görev yaptıkları okullara çocuklarını 

kaydettirmeleri için gerekli tedbirlerin 
alınmasının sağlanması, 

-Parasız Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı’na başvurabilmek için ailenin 
yıllık gelirinin kişi başına düşen mik-
tarı esas alınmaktadır. Bu miktarın az-
lığından dolayı öğretmen çocuklarına 
ayrılan kontenjan anlamsız kalmakta-
dır. Bu nedenle, öğretmen çocukları sı-
navlara başvuru yapamamaktadır. Bu 
rakamların yükseltilerek mağduriye-
tin giderilmesi için pansiyon ücretinin 
çarpanı olan ‘üç katı’ ifadesinin artırıl-
ması çalışmalarının başlatılması, 

-Bakanlık merkez ve taşra teşkila-
tında görev yapan hizmetliler için, Gö-
revde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere iki 
yılda bir sınav yapılmasının sağlanma-
sı, 

-İkili eğitim yapan okulların yöneti-
cilerinin ek ders ücretlerinin artırılma-
sına yönelik çalışmaların başlatılması, 

-Ortaöğretim kurumlarında görev 
yapan rehber öğretmenlerin sınav dö-
nemlerinde ücret alabilmelerinin sağ-
lanması için çalışmaların başlatılması, 

-Öğretmenlerin, özür durumuna 
bağlı atama ve yer değiştirmelerinde il 
emri uygulamasının yapılabilmesi için 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’nde gerekli değişiklik ça-
lışmalarının başlatılması, 

-Sözleşmeli öğretmenlerin kad-
roya geçişi ile ilgili Personel Genel 
Müdürlüğü’nce hazırlanarak 9/3/2010 
tarih ve 14004 sayılı yazı ile Başba-
kanlığa gönderilen Kanun Tasarısı 
Taslağı’nın bir an önce sonuçlandırıl-
masının sağlanması, 

-Sözleşmeli öğretmenlerin kad-
roya geçişi ile boşalan pozisyonların, 
özür durumu yer değiştirme işlemi ya-
pıldıktan sonra boş pozisyonların is-
teğe bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği 
için kullanılmasının sağlanması, 

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması-
na İlişkin Esaslar’da yer alan ve uygu-
lanmakta olan sözleşmeli öğretmenle-

Kurum İdari Kurulu Ekim 2010
Mutabakat Metni İmzalandı
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rin karşılıklı yer değiştirmelerine (be-
cayiş) ilişkin hükmün daha etkin uygu-
lanmasının sağlanması, 

-İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, 
İlçe Milli Eğitim müdürleri, Şube mü-
dürleri, Eğitim müfettişleri, uzmanlar 
ve şefler ek ödeme almadıkları için, ek 
ders ücretlerinin artırılmasına yönelik 
çalışmaların sonuçlandırılması, 

-Öğretmen ihtiyacının karşılanma-
sı amacıyla, zorunlu hizmet bölgele-
rinde istihdam edilen öğretmenlere, 
illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, 
ekonomik, kültürel ve ulaşım imkan-
ları dikkate alınarak, kalkınmada ön-
celikli hizmet tazminatı verilmesi ama-
cıyla ilgili mevzuatlarında gerekli çalış-
maların başlatılması önerileri üzerinde 
görüş birliğine varıldı.  

Yüksek İdari Kurulu’na
Sunulacak Konular 
-Sözleşmeli öğretmenlerin yer de-

ğiştirmelerinde harcırah (sürekli görev 
yolluğu) ödenmesi, 

-Sözleşmeli öğretmenlere ödenen 
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’nden 
ve ek ders ücretlerinden Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) primi kesilme-
mesi, 

-Hizmetlilerin eğitim kurumlarında 
gece bekçisi olarak görevlendirilmesi 
uygulamasına son verilmesi, 

-657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamın-
da çalışanların 30 günü aşan hastalık 
izni kullanmaları halinde sözleşmele-
rini fesheden düzenlemenin değiştiril-
mesi çalışmalarının sonuçlandırılma-
sı önerileri ise, Yüksek İdari Kurulu’nda 
görüşülecek konular arasına alınması 
için Makama arz edilmesi konusunda 
görüş birliğine varıldı. 



Şube Yönetim Kurulları 4. İstişare Toplantısı Kızılcaha 
mam’da yapıldı. Genel Disiplin ve Denetleme kurulları, Şube 
başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Denetleme ve Di-
siplin Kurulu başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantı-
da konuşan Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-
Sen’in açık ara yetkili olmak mecburiyetinde olduğunu ifa-
de ederek, “Toplu görüşme kazanımlarımız, toplu sözleşme-
yi söke söke almamız, referandum sonucu, yeni Anayasa bek-
lentileri, milletimizin ve dünya mazlumlarının bizden beklen-
tisi bunu gerektiriyor” dedi.

Temel Hak ve Özgürlüklerden
Yana Tarafız 

Üyelerinin, ülkenin ve insanlığın geleceğini dert edi-
nerek sendikacılık yaptıklarını belirten Gündoğdu, “Çerçeve-
sini devletin çizdiği sendikacılığa da, çerçevesi devlete karşı 
çizilen sendikacılığa da karşıyız. Sendikaların tarafsız olması 
önemlidir. Biz, ancak temel hak ve özgürlükler, emek söz ko-
nusu olunca tarafız” şeklinde konuştu. 

İcazetli Demokrasiden
Kurtulmalıyız 
“Devlet bizim devletimiz, zaman zaman devlet adı-

na hükmeden bürokratik oligarşi başta olmak üzere her tür-
lü vesayete karşıyız” diyen Gündoğdu, bundan sonra da her 
türlü vesayete karşı olmaya devam edeceklerini kaydederek, 
“İcazetli demokrasiden kurtulmalıyız” ifadesini kullandı. 

Sendikacılığın; örgütlenme, toplu pazarlık ve sivil top-
lum boyutları olduğunu anlatan Gündoğdu, sendikacılığın 
sivil toplum boyutunu mükemmel şekilde yaptıklarını dile 
getirerek, şöyle konuştu: 

“İsrail’in Filistinlilere uyguladığı baskı ve zulüm karşı-
sında alanlara çıkarak, zalimlere lanet yağdırdık, Çin zulmü-

ne maruz kalan Doğu Türkistanlıları unutmadık, sel felaketine 
uğrayan Pakistan’a yardım kampanyaları düzenleyerek des-
tek olduk. Ortak Akıl Hareketi mitingleriyle ‘Hakimiyet kayıt-
sız şartsız milletindir’ dedik. Referandumda, ‘evet’ çıkması için 
yoğun bir mücadele verdik. Anayasa Değişikliği Paketi’nin 
yüzde 58 oyla kabul edilmesinde Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen’in katkısı büyük olmuştur. Bu ve benzeri eylem ve etkin-
liklerimizle sivil toplumun yüz akı olduk.” 

Referandum Turnusol Kağıdı
Görevi Yaptı 
Referandumun en önemli işlevinin turnusol kağıdı gö-

revi yapması olduğunu, herkesin referandumda rengini bel-
li ettiğini vurgulayan Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşme hak-
kının Anayasa Değişikliği Paketi’nde yer almasını sağladıkla-
rını, toplu sözleşme hakkının yer almaması durumunda pake-
tin çok eksik kalacağını dile getirdiklerini kaydetti. 

Türkiye Buluşmamızın 
Dördüncüsü Kızılcahamam’da 

Gerçekleşti 
“Eğitim-Bir-Sen açık ara yetkili olmak mecburiyetindedir.

Toplu görüşme kazanımlarımız, toplu sözleşmeyi söke söke almamız,
referandum sonucu, yeni Anayasa beklentileri, milletimizin ve

dünya mazlumlarının bizden beklentisi bunu gerektiriyor”
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Toplu Görüşmelerde
9 Yılın En İyi Sonucunu Aldık 
Son toplu görüşmelere de değinen Gündoğdu, 9 yılın 

en iyi sonucunu aldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: 

“Toplu görüşme sonucunda yüzde 4+4 zam, çalışma-
yan eş için yapılan aile yardımında yüzde 8’lik artışa ilave yıl-
lık bazda 40 TL artış sağladık. Asıl önemlisi, sözleşmeli per-
sonelin de bu yardımdan yararlanacak olması. Onların aylık-
larında 1 Ocak 2011’den itibaren 110 TL’lik ilave bir artış ola-
cak, 1 Temmuz 2011’de ise bu artış yaklaşık 140 TL’ye ulaşa-
cak. 2008 yılında üzerinde mutabakata varılan, 2009 ve 2010 
yıllarında herhangi bir artış yapılmayan ek ödemelerde; 2011 
Ocak’tan geçerli olmak üzere 80 TL artış yaptırdık. Toplu gö-
rüşme ikramiyesinin yeniden hayata geçirilmesini ve böy-
lece 3 ayda bir sendika üyesi kamu görevlilerine 45 TL ikra-
miye ödenmesini sağladık. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları-
nın (hizmetli, memur, teknisyen vb.) görev tanımlarının ya-
pılmasını, bu personelin atama ve yer değiştirme işlemleri-
nin düzenlenmesi konusunda bir çalışma yapılmasını da ka-
rara bağladık.” 

Toplu görüşmelerde sözleşmeli personel ile ilgili birçok 
önemli kararın da alındığını belirten Gündoğdu, “Sözleşmeli 
personele eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme hakkı ve-
rilmesi, sözleşmeli personelin yöneticilik yapabilmesi, sözleş-
meli personel pozisyonlarının iptal edilmesi durumunda, bu 
personelin diğer sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşti-
rilmesinde objektif sistem kurulması, ilk defa sözleşmeli per-
sonel alımının söz konusu olması durumunda, öncelikle ku-
rum içi ilana çıkılarak boş pozisyonların kurum içinden dol-
durulması akabinde boşalan pozisyonlar için dışarıdan per-

sonel alımı yoluna gidilmesi, sözleşmeli personele sürekli gö-
rev yolluğu ödenmesi konusunda çalışma yapılması, sözleş-
meli personelden sözleşme ücreti damga vergisi alınmaması 
ya da bunun kurum tarafından karşılanması gibi kamu görev-
lilerini memnun eden, sözleşmeli personelin de kadroya geç-
me umudunu artıran talep ve konuların mutabakat metnin-
de yer almasını sağladık” diye konuştu. 

Şûra’da En Önemsediğimiz
Konulardan Biri ‘Kesintili Eğitim’di 
18. Milli Eğitim Şûrası’nda yaptıkları çalışmalar hakkın-

da da bilgi veren Gündoğdu, Şûra’da, öğretmen istihdamında 
kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı uy-
gulamalara son verilerek tüm öğretmenlerin kadrolu olarak 
istihdamının sağlanması, mevcut sözleşmeli öğretmenlerin 
kadroya geçirilmesi, öğretmen açığını kapatmak için 150 bin 
kadrolu öğretmen ataması yapılması, zorunlu hizmet alanla-
rındaki eğitim kurumlarında görev yapan eğitim çalışanlarına 
zorunlu bölge hizmet tazminatı ödenmesi için karar aldırdık-
larını vurgulayarak, Milli Güvenlik dersine branş öğretmenle-
rinin girmesi yönündeki önerilerinin benimsendiğini bildirdi. 

Şûra’da en önemsedikleri konuların başında ‘kesintili 
eğitim’in geldiğini ifade eden Gündoğdu, ‘eğitim sürelerinin; 
1 yıl okul öncesi eğitim,  4 yıl temel eğitim,  4 yıl yönlendirme 
ve ortaöğretime hazırlık eğitimi, 4 yıl ortaöğretim olmak üze-
re zorunlu eğitimin 13 yıl olacak şekilde düzenlenmesi’ne iliş-
kin önergelerinin kabul edildiğini kaydetti. 

Ahmet Gündoğdu, ‘Öğretmenlerin 5 yılda bir psiko-
teknik testten geçirilmesi’ önerisinin kabul edilmemesini 
sağlayarak, öğretmenleri ‘psiko-teknik testten geçirilme’ ayı-
bından kurtardıklarını dile getirdi. 
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Gündoğdu, ‘Eğitim çalışanlarına ödenmekte olan ek 
ders ücretlerinin 12 TL’ye çıkarılması’nın yanı sıra birbirinden 
önemli onlarca kararın alınmasını sağladıklarını anlattı. 

Hukuki Dayanağı Olmayan Başörtüsü
Yasağına Son Verilmelidir 
Temel hak ve özgürlüklerin kesintiye uğratılmamasını, 

eğitimde fırsat eşitliğini, inanç ve düşünceyi ifade hürriyetini 
önemsediklerini vurgulayan Gündoğdu, inancı gereği başını 
örten kızların üniversite kapılarından geri çevrilmesinin insan 
hakkı ihlali olduğunu belirtti. Başörtülülerin eğitim hakkın-
dan yoksun bırakılmalarının hukuki hiçbir dayanağının olma-
dığını ifade eden Gündoğdu, “Keyfi olarak uygulanan başör-
tüsü yasağına son verilmelidir. Başörtüsü üniversitelerde ser-
best olmalı ve başörtüsüyle üniversiteyi bitiren kızlarımız ka-
muda da çalışabilmelidir” dedi. 

‘Laiklik elden gidiyor’ yaygarasıyla Türkiye’de yasakla-
nan başörtüsünün laikliğin beşiği Fransa’da serbest olduğu-
na dikkat çeken Gündoğdu, “Burada hadleri bildirilenler Bel-
çika parlamentosunda ayakta alkışlandılar. Ülke olarak bu 
ayıptan kurtulmalıyız” diyerek, başörtüsünün Meclis’te de 
serbest olması gerektiğini sözlerine ekledi. 

Daha sonra 7 farklı salonda devam eden toplantılarda 
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Şube başkanlarıyla is-
tişarelerde bulunurken; Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, 
Şube sekreterleriyle; Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, 
Şube Denetleme başkanları ve Şube Mali sekreterleriyle; Ge-
nel Teşkilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, Şube Teşkilatlan-
ma sekreterleriyle; Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıl-
dırım, Şube Basın Yayın sekreterleriyle; Genel Eğitim ve Sos-
yal İşler Sekreterimiz Esat Tektaş, Şube Eğitim ve Sosyal İşler 
sekreterleriyle; Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri-
miz Ramazan Çakırcı, Şube Disiplin Kurulu başkanları ve Şube 
Mevzuat ve Toplu Görüşme sekreterleriyle bir araya gelerek, 
sekreterya olarak yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları 
bilgilendirdiler, yapılması gerekenler konusunda görüş alış-
verişinde bulundular. 

Toplantıda, ayrıca bir ‘şiir dinletisi’ programı ve konfe-
rans da düzenlendi. Şaban Abak, İrfan Coşkun, Arif Bük, Be-
kir Şirin, Fuat Arpa ve Yunus Özdemir, katılımcılara şiir ziyafe-
ti sunarken; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Turan, “21. Yüzyıl-
da Eğitim ve Liderlik” konulu bir konferans verdi. 
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Geçen gün Ankara’daydık.
Edirne, uçakla; Eskişehir, trenle varmıştı.
Hakkâri de oradaydı.
Tekirdağ ve Trabzon da Ankara’ya gelmişti.
Mersin, Adana, Tunceli, Samsun, Gaziantep, Bayburt beraber-

diler.
Evet, Türkiye oradaydı, Ankara’daydı.
Yenilenmiş, tazelenmiş Eğitim-Bir-Sen, yurdun bütün iklimleri-

ni toplamıştı Başkent’e.
Heyecan Ankara’daydı, memleketin nabzı Ankara’da atıyordu.
Eğitimcinin; gücü, sendikası, Eğitim-Bir-Sen’i Ankara’daydı.
Hülasa Türkiye’nin en büyük, en etkin örgütü, en geniş halkası 

Ankara; Ankara, Eğitim-Bir-Sen olmuştu. 
Arkadaşlarımız boş gelmemişlerdi Payitaht’a. 
Yeni, yenilenmiş, yeniden güç kazanmış olarak gelmişlerdi. 
Yanlarında ideallerini, heyecanlarını, heveslerini getirmişlerdi. 
Katık niyetine heybelerine üye formları koyup, binlerce dostu 

taşımışlardı Ankara’ya. 
Bir rekordu taşıdıkları. Ayın başlangıcındaki yarısı için 6 bin 

yeni dostun katılışı bir ilkti. 
Birbirleriyle yarışmışlardı arkadaşlarımız, Ankara’ya daha fazla 

yeni dost ulaştırmak için.
İstanbul 2 No’lu Şubemiz oyun yaptı Adana Şubemize; gizlice 

sıyrıldı aradan. Adana da aynı oyunu Kocaeli ve Şanlıurfa şube-
lerimize oynamıştı. Hesapta yokken 1. oldu İstanbul 2 No’lu Şu-
bemiz. 

Hoş bir heyecandı, tebrikler. Habercisi olayım; intikamları acı 
olacaktır, Adana’nın, Kocaeli’nin, Şanlıurfa’nın. 

800 arkadaşımız, binlerce örgüt hikâyesiyle gelmişti Ankara’ya. 
Her bir hikâye ayrı bir deneyimdi örgütümüz adına. Ve her 
hikâye ayrı bir karşılıksız fedakârlıktı.

Zaten bütün gücümüz, onbinlerin fedakârlıklarının yekûnunun 
adı değil miydi?

160 bin üyemizin her biri, başka bir güzel hikâyenin kahrama-
nı değil miydi? 

Türkiye’nin Ankara’ya toplanması, bir nöbet değişimi sonrası-
na denk düştü.

Birçok ilde arkadaşlarımız, örgüt vakarımız içerisinde nöbet 
değişimini yaşadılar.

Yılların emeğiyle Eğitim-Bir-Sen’i en büyük yapanlar, gönül 
huzuru içerisinde tecrübelerini katık yaparak, bayrağı yeni ar-
kadaşlara devrettiler.

Yeni arkadaşlarımız, bayrağı devredenlere vefayı, her zaman 
bir nimet ve işimizin bereketi olarak bileceklerdir. Bizim dün-
yamız buna inanır, bunu söyler. Vefa bize tecrübeyi kazandırıp, 
yeni başarıları getirecektir. 

Ali Uslu, Mustafa Yakar, Mehmet Şirinkaya, Mehmet Çabuk, 
Turgut Erguvan, İsmail Yalçın, Turgut Ünal, Erdinç Bülük, Zeke-
riya Efiloğlu, Ramazan Özdemir, Cevdet Parlar, Ahmet Yurtman, 
Ramazan Aşçı, Alpaslan Alkış, Kasım Aydoğdu, Bilal Yeşen, Ömer 
Akmanşen, Şahin Kayaduman, Abdulnasır Şimşek, Hasan Ekin-
ci, Tamer Tomakinoğlu, Mehmet Sadık Cengiz, Sevban Yıldırım, 
Necmi Macit, Aslan Balta, Şanlı Sarıhan, Yusuf Türkmen, yöne-
timleriyle beraber sendikamıza yıllarca emek verip, onu zirve-
ye taşıdılar. 

Geriye bir büyük eser bırakmanın gururuyla emaneti yeni ar-
kadaşlarımıza devrettiler.

Sendikamız; daha önce bayrağı devreden diğer kardeşlerimiz, 
ağabeylerimiz gibi, bu dostları da gönül defterine kaydetmiştir. 

Onun manadaki arşivi; sel görmez, deprem yaşamaz, yangına 
direnir. 

Uğraşımız, balığın bilmesindense, Halik’ın bilmesi üzerine ku-
rulu değil miydi? Balık da bilecek, Halik da. 

Bayrağı devralan arkadaşlarımızın heyecanını birlikte yaşadık. 
Aldıkları sorumluluğun bilincinde olmalarının mutluluğunu 

beraberce tattık. 
Bu ülkeye, bu ülke insanına neleri borçlu olduğumuzu bilerek 

yük omuzlandı. 
Yükü omuzlayan her bir arkadaşımız, farkımızın farkındadır. 
Onlar zaten kendi farklılıklarını, bu işe gönül vererek ortaya 

koymuş arkadaşlarımız. 
Sendikamızın yeni dönemdeki hedefinin 300 bin üye olduğu-

nu bütün teşkilatımız biliyor. Potansiyelimizin daha büyük oldu-
ğunu da biliyoruz. Biz eğitim çalışanlarını tanıyoruz.

Ve biz Türkiye’yiz. Bu ülkenin bütün renkleriyle boyanmıştır, 
bizim çatımız. 

Türkiye’ye, Türkiye’nin renklerini hâkim kılmaktır, hedefimiz. 
Verdiğimiz, bunun mücadelesidir. Bunun için Şırnak’tayız, bu 
sebeple Sinop’tayız. 

Sancımız, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği adınadır. 
Günübirlik görülen işlerimiz, geleceği kuşatmak anlamındadır. 
Yeminimiz, büyük meseleler üzerinedir.
Sendikacılığı, hakça bölüşümün aracı biliriz; mücadelemizi bu-

nun üzerine yürütürüz.
Ülkenin demokratikleşmesinin sorunlara çözüm olacağına 

inandık, onun ismine kurduk kavgamızı. Bunun için meydanlar-
dan ses verip, yankı aldık. 

Yakmadan da, yıkmadan da kavga verilebileceğini öğrettik, 
şiddeti tek yol bilenlere.

Farklılıklarımızı zenginlik bilip, onunla kucakladık birbirimizi. 
Farklılıkları kucaklayarak da birliğin, bütünlüğün sağlanacağını 
öğrettik, farklılıklardan korkanlara. 

Milletimizin değerleriyle mücehhez kılmaya çalıştık, düşünce-
lerimizi. 

Kınayanların kınamalarına aldırmadan paylaştık doğru bildik-
lerimizi, herkesle. 

Yaptıklarımızı, söylediklerimizi önce vicdanımızın süzgecine 
vurduk. 

Vicdanımızın süzgecinden geçmeyen hiçbir şey, ne adına olur-
sa olsun, hayat bulmadı Eğitim-Bir-Sen’de. 

Büyüklüğümüz, kaynağını buradan alır.
İtibarımız, bunun üzerinden yükselir.
Ve bunun için,
İyi ki varsın Eğitim-Bir-Sen,
İyi ki varsınız ona gönül verenler. 

Geçen Gün Ankara’daydık

Erol BATTAL
Genel Teşkilatlanma Sekreteri erolbattal@egitimbirsen.org.tr



Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan bu yana eğitim-
öğretim ve bilim hizmet kolunda önemli çalışma-
lara imza atmış; eğitim çalışanlarının sosyal, eko-

nomik, demokratik ve mesleki hak ve menfaatlerini koru-
ma ve geliştirmenin yanı sıra hizmet kolumuzda niteliğin 
artırılmasını da önemsemiş ve bu çerçevede birçok etkin-
liğin öncüsü olmuştur. 

Çalışmalarımızı memnuniyetle takip eden eğitim çalı-
şanlarının sendikamıza teveccühü her geçen gün daha da 
artmış ve sendikamız 15 Mayıs 2009 ve 2010’da Milli Eği-
tim Bakanlığı çalışanlarından en fazla üyeye sahip sendi-
ka konumuna gelerek, Kurum İdari Kurulu’nda çalışanların 
temsilcisi olmuş, birçok önemli kararın alınmasında pay-
daş rol üstlenmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen, yaptığı bu çalışmaların yanı sıra kurum-
larla işbirliği halinde çalışmaları da önemsemiş, paydaş 
veya davetli olarak katıldığı her organizasyona çok olumlu 
katkılar sunmayı prensip haline getirmiş ve gereğini yeri-
ne getirmiştir. Bu bağlamda katıldığımız son program 18. 
Milli Eğitim Şûrası olmuştur. 

17. Milli Eğitim Şûrası’nda olduğu gibi, 18. Milli Eğitim 
Şûrası’na da aktif katılım kararı alan sendikamız, illerde ve 
bölgelerde yapılan Şûra toplantılarına temsilci katılımla-
rı sağlamış, Bakanlık merkezinde yapılan ‘Ön Komisyon 
Çalışmaları’na da aktif katılım sağlamıştır. Sendikamız, ay-
rıca, Şûra Genel Kurulu öncesi Şûra gündem maddelerine 
ilişkin tespit ve tekliflerimizi içeren bir rapor hazırlayarak, 
Şûra komisyon çalışmalarından önce tüm komisyon üye-
lerine ulaştırmıştır. 

Şûra Genel Kurul komisyonlarına katılarak görüş ve 
önerilerinin komisyon kararlarına girmesini sağlayan sen-
dikamız, ayrıca diğer Şûra delegelerinden gelen önemli 
tekliflere de destek vermiştir. Gerek Şûra komisyonlarında 
gerekse Şûra Genel Kurulu’nda verilen bazı önergelere iti-
razda bulunan sendikamız, bu önergelerin birçoğunun is-
teğimiz doğrultusunda reddedilmesini sağlamıştır. 

Şûra Genel Kurulu’nda vermiş olduğumuz, eğitim ve 

eğitim çalışanları açısından önemli çok sayıda önergemiz 
kabul edilmiştir. 

Şûra’nın tüm süreçlerinde etkin rol alan Genel Başka-
nımız Ahmet Gündoğdu’nun Şûra Genel Kurulu’nda yap-
mış olduğu konuşmalar başta olmak üzere sendika tem-
silcilerimizin Şûra’nın bütün aşamalarında sunduğu katkı-
lar, tüm katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüş ve tak-
dirle karşılanmıştır. 

-Sendika temsilcimizin, “Milli Güvenlik dersinin Sosyal 
Bilgiler veya İnkılap Tarihi dersi öğretmenleri tarafından 
verilmesi” önerisi, “Milli Güvenlik dersi müfredatı gözden 
geçirilmeli ve derslere branş öğretmenleri girmeli” şeklin-
de benimsenmiştir. 

-“Mesleki ve teknik lise mezunlarına kendi alanlarında 
yükseköğretim programlarına giderken ek puan verilmesi, 
mesleki eğitim kampüsleri oluşturulması; kız teknik, erkek 
teknik, ticaret ve turizm genel müdürlüklerinin tek çatı al-
tında birleştirilmesi, her okula bir kadın bir erkek rehber 
öğretmen atanması, öğrencilerin ve velilerin eğitim süreç-
lerine katılımlarının sağlanması” kabul edilmiştir. 

-“Öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, söz-
leşmeli, ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek tip 
istihdam modeline geçilmesi, bir perspektif plan çerçeve-
sinde eğitim personelinin; performansa dayalı, özendiri-
ci yöntemlerle ve isteğe bağlı olarak sözleşmeli hale geçi-
rilmesi için çalışmalar yapılması” maddesinde geçen söz-
leşmeli istihdam şekline sendika temsilcimiz itiraz etmiş, 
Genel Kurul’da verdiğimiz önergeyle bu maddenin yeri ve 
içeriği öğretmenlerin lehine olacak şekilde şöyle değişti-
rilmiştir: 

“Öğretmenliğin gelir düzeyi ve statüsünün yükseltil-
mesine dönük çalışmalara hız verilmeli; Öğretmen istihda-
mında kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi 
farklı uygulamalara son verilerek tüm öğretmenlerin kad-
rolu öğretmen olarak istihdamı sağlanmalı; mevcut söz-
leşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli; öğretmen açığı-
nı kapatmak için 150.000 kadrolu öğretmen ataması yapıl-

18. Milli Eğitim Şûrası’na  Damgamızı Vurduk
“Eğitimde 2023 Vizyonu” gündemiyle Kızılcahamam’da toplanan ve 5 gün süren 18. Milli Eğitim Şûrası 

kapsamında, “Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi”, “Eğitim ortamları, kurum kültürü 
ve okul liderliği”, “İlköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, ortaöğretime erişimin sağlanması”, “Spor, 
sanat, beceri ve değerler eğitimi” ve “Psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme” konularında çalışmalar 
yapıldı.

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet 
Özer, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Esat Tektaş ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz 
Ramazan Çakırcı’nın katıldığı Şûra’da, “Eğitim-Öğretim-Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Şûrası” raporları ve “Eğitimde 2023 Vizyonu/18. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin 
Tespit ve Teklifler” isimli yayınlarımız ile Ekim 2010’da çıkardığımız “Değerler Eğitimi” konulu Eğitime Bakış 
dergimizin 18. sayısı, katılımcıların istifadesine sunulmak üzere dağıtıldı.

Şûra’nın tüm süreçlerinde etkin rol alan Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun Şûra Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmalar başta olmak üzere sendika temsilcilerimizin Şûra’nın bütün aşamalarında sunduğu 
katkılar, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.
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malı ve katkı düzeyi yüksek öğretmenler ödüllendirilme-
li ayrıca zorunlu hizmet alanlarındaki eğitim kurumların-
da görev yapan eğitim çalışanlarına zorunlu bölge hizmet 
tazminatı ödenmelidir.”  

-“Öğretmen olarak atanacakların uzmanlık alanları da 
dikkate alınmak suretiyle öğretmenlik yapmalarını engel-
leyecek nitelikte fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarının olup 
olmadığının ilgili fakülteye kayıt olmadan önce ve ata-
ma öncesinde detaylı bir şekilde tetkik edilmesi ve mes-
leğe atandıktan sonra her 5 yılda bir psiko-teknik test-
ten geçirilmesi” maddesine sendika temsilcimiz itiraz-
da bulunmuş, Genel Kurul’da Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu’nun verdiği bir önergeyle bu madde tamamen 
kaldırılmıştır. 

“Eğitim çalışanlarına ödenmekte olan ek ders ücretleri 
12 TL’ye çıkarılmalıdır”, 

-“Okul yöneticilerinin 6 saat derse girme zorunluluğu 
‘6 saate kadar derse girer’ şeklinde değiştirilmelidir”, 

-“Okul yöneticilerinin, Eğitim Öğretim Sınıfı’ndan Ge-
nel İdare Hizmetleri Sınıfı’na geçirilmesi” şeklindeki öner-
geler Şûra Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

-“Eğitim süreleri 1 yıl okul öncesi eğitim,  4 yıl temel 
eğitim,  4 yıl yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimi, 
4 yıl ortaöğretim olmak üzere zorunlu eğitimin 13 yıl ola-
cak şekilde düzenlenmesi” şeklinde değiştirilmesine ilişkin 
önergemiz Genel Kurul’da kabul edilmiştir. 

-“Anayasa’nın 24. maddesinin ‘Din ve Ahlak eğitim ve 
öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din 
Kültürü ve Ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumların-
da okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışın-
daki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteği-
ne, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır’ 
hükmü gereğince isteyen anne babaların çocuklarına seç-
meli din eğitimi verilerek ahlaki ve manevi değerlerin ko-
runması” önergemiz Genel Kurul’da kabul edilmiştir. 

“Öğretmen ve yöneticilere mesleki gelişimlerini sağla-
mak amacıyla uzaktan veya örgün eğitim yoluyla lisansüs-
tü eğitim imkanı sağlanmalıdır” şeklindeki önergemiz de 
Şûra Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. 

Ayrıca, “Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde öğ-
rencinin içinde bulunduğu gelişim döneminin özellikle-
ri, öğrenme kuramları, programın dayandığı yaklaşım göz 
önünde bulundurularak öğrencilerin işbirliği içinde çalışa-
bilecekleri ortamlar düzenlenmelidir”, 

“Öğrenme ortamlarının etkili olarak düzenlenebilmesi 
için psikoloji, biyoloji, ekoloji, mühendislik, mimarlık, tek-

noloji ve ekonomi gibi bilimlerden de 
yararlanılmalıdır”, 

“Eğitim ortamları, yapılandırmacı 
yaklaşıma göre hazırlanan programla-
rı uygulayabilecek şekilde düzenlen-
melidir”, 

“Eğitim ortamları tasarlanırken, 
dünyada ve Türkiye’de kabul gören ha-
yat boyu öğrenme stratejisi dikkate 
alınmalıdır”, 

“Okul ve sınıflardaki öğrenci sayısı, 
eğitim programının felsefesi, dersin ve 
konunun özelliği, öğrencilerin özellik-

leri ve okulun imkânları dikkate alınarak belirlenmelidir”, 
“Bütün okullarda normal öğretime geçilmesi için ge-

rekli tedbirler alınmalıdır”, 
“Sosyal ve sportif etkinlikler için uygun koşullar hazır-

lanmalı, eğitim ortamları ve eğitim programı, öğrencile-
rin ders dışı etkinliklere katılımı kolaylaştıracak şekilde dü-
zenlenmelidir”, 

“Okullarda beslenme ihtiyaçlarının hijyenik olarak kar-
şılanması sağlanmalıdır”, 

“Okuldaki güvenlik sorunlarını çözebilmek için gerekli 
eğitiminden geçirilmiş güvenlik görevlileri istihdam edil-
melidir”, 

“İkili öğretime kademeli olarak, orta vadede son veril-
mesi, birleştirilmiş sınıf uygulamalarının sistematik bir de-
ğerlendirmesi yapılarak, birleştirilmiş sınıf uygulamasının 
mümkün olan en alt düzeye çekilmesinin sağlanması, ka-
labalık sınıf mevcutlarının çağdaş ölçütlere göre (20-25) 
düzenlenmesi, ayrıca birleştirilmiş sınıf okutacak öğret-
menlerin, birleştirilmiş sınıf öğretimi ve yönetimi konu-
sunda hizmet içi eğitim almalarının sağlanması”, 

“Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarına ilişkin teş-
viklerin artırılarak sürdürülmesi, bu konuda 1739 sayılı ya-
sanın 15. maddesinin daha etkin hale getirilmesi”, 

“Okullarda uygulanan ders programları ile fiziki düzen-
lemelerin “Okulu Yaşam Alanı” haline getirecek biçimde 
yeniden ele alınması”, 

“Ortaöğretimde tekli eğitime geçilmesi, öğlen yemek-
lerinin okulda verilmesi”, 

“Okulların büyüklüklerine ve öğrenci sayısına göre, 
mevzuat ve yasalarda düzenlemeler yapılarak bütün okul-
lara bağımsız bütçe verilmelidir” gibi birçok önerimiz ka-
bul edilmiştir. 

“Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin lisansüstü 
eğitim görmeleri teşvik edilmeli, lisansüstü eğitimini ta-
mamlayanlar ödüllendirilmeli; daha önceleri uygulamada 
olan yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 25, doktora yap-
mış olanlara ise yüzde 40 fazla ek ders ücreti ödeme uygu-
lamasına yeniden geçilmelidir” şeklindeki önergemiz ise 
kabul edilmemiştir. 

Şûra Genel Kurul görüşmeleri esnasında diğer delege-
ler tarafından verilen ve sendikamızın politikalarıyla örtü-
şen birçok önerge sendika temsilcilerimiz tarafından des-
teklenmiş, birçoğu da kabul edilmiştir. 

Şûra, genel olarak bizim açımızdan verimli ve başarı-
lı geçmiştir. Kararların yürürlüğe girmesinin takipçisi ola-
cağız.
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18. Milli Eğitim Şûrası’nda Milli Güvenlik dersinin kaldı-
rılması da tartışıldı. Tartışmalar sonucunda, söz konusu der-
sin müfredatının gözden geçirilerek yenilenmesi ve derse 
branş öğretmenlerinin girmesi önerisi benimsendi. 

Kızılcahamam’daki Asya Termal Tesisleri’nde gerçekleş-
tirilen Şûra’da, “İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilme-
si, Ortaöğretime Erişimin Sağlanması” konusunu ele alan 
komisyonda, Milli Güvenlik dersi tartışıldı. 

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Milli Güvenlik dersi-
nin ya kaldırılması ya da bu dersin sosyal bilgiler veya inkı-
lap tarihi dersinde verilmesini önerdi. 

Milli Güvenlik derslerinin kaldırılması gerektiğini ifade 
eden Etyemez, içeriğinin de sosyal bilgiler ve inkılap tarihi 
derslerinde yer alabileceğini dile getirdi. Ders kaldırılmaya-
caksa, kışladan subay gelmesi yerine öğretmenlerin bu der-
si vermesi gerektiğini kaydeden Etyemez, şunları söyledi: 

“Çünkü artık Milli güvenlik kavramında ciddi bir deği-
şiklik yaşanıyor. Gördük ki, Türkiye’nin dört bir tarafında çok 
fazla bir problemimiz yok. İlişkiler kurduğunuz zaman gü-
venlik sorunu yaşamıyorsunuz. Korku üzerine kurgulanmış 
bir eğitim vermek yerine bunu daha farklı bir boyuta taşı-
mak, bunu sosyal bilgiler veya inkılap tarihi dersinde ver-
mek gerekir diye düşünüyorum. Kışladan subaylarımızı, işi-
ni gücünü bıraktırıp eğitim ortamına çağırmanın bir anla-
mı yok. Üniformalı bir şekilde gelip derslere girmesine ge-
rek yok.” 

 Tartışmalardan sonra komisyonda, “Milli Güvenlik dersi 
müfredatı gözden geçirilmeli ve derslere branş öğretmen-
leri girmeli” önerisi benimsendi. 

Mesleki ve teknik liselerinin de tartışıldığı komisyonda, 
mesleki ve teknik lise mezunlarına kendi alanlarında yükse-
köğretim programlarına giderken ek puan verilmesi, mes-
leki eğitim kampüsleri oluşturulması; kız teknik, erkek tek-
nik, ticaret ve turizm genel müdürlüklerinin tek çatı altın-
da birleştirilmesi, her okula bir kadın bir erkek rehber öğ-
retmen atanması, öğrencilerin ve velilerin eğitim süreçle-
rine katılımlarının sağlanması konularında görüş birliğine 
varıldı.

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, demokratik 
açılım sürecinin eğitim sistemine de yansıtılma-
sını istedi.

18. Milli Eğitim Şûrası’nın Genel Kurul toplantısında ko-
nuşan Ahmet Gündoğdu, Şûra gündemi ve önerilerimiz 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

12 Eylül’de gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile yaka-
lanan demokratik dönüşüm sürecinin eğitim sistemine de 
yansıtılması gerektiğini ifade eden Gündoğdu, “Demokra-
tikleşme ve demokrasi, kişinin kendisini özgür hissetmesi-
dir. Sözleşmeli bir öğretmenin kendini özgür hissetmesinin 
ve gönül rahatlığı içinde işini yaptığını düşünmesinin im-
kansız olduğu bir sistemde demokratik eğitim sisteminden 
bahsetmemiz mümkün değildir” dedi. 

Sözleşmeli öğretmenlerin hemen kadroya geçirilmesi 
yönündeki taleplerini tekrarlayan Gündoğdu, her gün işten 
çıkarılma endişesi ve korkusu içindeki bir öğretmenin eği-
tim sistemine katkı yapamayacağına dikkat çekti. 

İş güvencisi olmayanların yaşadığı dramın en can-

lı örneklerinin 28 Şubat döneminde yaşandığını hatırlatan 
Gündoğdu, “28 Şubat’ta gördük ki, üniversitelerde sözleş-
meli olarak çalışan akademisyenlerden, idarenin hoşuna 
gitmeyenler hemen kapının önüne kondular. Bunun tek-
rarlanmasını istemiyoruz. Bu tür küçük şeylerle zaman kay-
betmek yerine, eğitim sisteminin sorunlarını çözecek köklü 
reformlara yönelmek gerekir” şeklinde konuştu. 

Eğitim sisteminin kök sorunlarının ele alınması gerekti-
ğinin altını çizen Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne-
rede akademik bilimsel bir öneride bulunsak, orada ‘siz ke-
sintisiz 8 yıllık eğitimle sorunlu musunuz?’ deniyor. 8 yıllık 
eğitimle sorunumuz yok. Altyapınız uygunsa, 10 yılı 12 yıla 
çıkarın ama bunun dayatmaya indirgenmiş olmasıyla so-
runlu değil, kavgalıyız.” 

8 yıllık kesintisiz eğitimin ideolojik dayatma olduğunu, 
bunun hiçbir bilimsel veriye dayanmadığını belirten Ahmet 
Gündoğdu, şunları söyledi: 

“70 soruyu çözeni başarılı, 69 soruyu çözeni geri zeka-
lı yapan bir eğitim sisteminin içindeyiz. Yüzde 99’u Müslü-

Şûra’da Önerimiz Doğrultusunda Milli Güvenlik
Dersine Branş Öğretmenlerinin Girmesi Benimsendi 

Demokratik Açılım Eğitim Sistemine de
Yansıtılmalıdır
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man olan bir ülkenin gerçeğini görmek lazımdır. 12 yaşı-
na gelen çocuğun camiye gitmesinin yasak olduğu bir ülke 
olamaz. İmam hatiplilerin orta kısmını kapatacağız diye kız 
ve mesleki ortaöğretimi kapattık.” 

Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişi-
mi konularının ele alındığı komisyonda, toplantıya katılan 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından deği-
şik konularda önergeler de verildi. Öğretmen istihdamı, ek 
ders ücretinin artırılması, öğretmenlerin 5 yılda bir psiko-
teknik testten geçirilmesine yönelik komisyon raporunun 
düşürülmesi önerileri kabul edilirken, lisansüstü eğitimin 
desteklenmesine yönelik öneri ise reddedildi.

Öğretmen İstihdamında Farklı Uygulamalara
Son Verilmelidir 
Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi 

Komisyonu’ndan komisyon raporu olarak Genel Kurul’a ge-
len, öğretmenlikte sözleşmeliye dayalı istihdamın destek-
lenmesine yönelik 8. madde, önergemizle şöyle değiştirildi: 

“Öğretmenliğin gelir düzeyi ve statüsünün yükseltilme-

sine dönük çalışmalara hız verilmeli; Öğretmen istihdamın-
da kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi fark-
lı uygulamalara son verilerek, tüm öğretmenlerin kadrolu 
öğretmen olarak istihdamı sağlanmalı; mevcut sözleşmeli 
öğretmenler kadroya geçirilmeli; öğretmen açığını kapat-
mak için 150 bin öğretmen ataması yapılmalı ve katkı düze-
yi yüksek öğretmenler ödüllendirilmeli, ayrıca zorunlu hiz-
met alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan eğitim 
çalışanlarına zorunlu bölge hizmet tazminatı ödenmelidir.” 

Ek Ders Ücretinin 12 TL’ye Çıkarılması
Önerimiz Kabul Edildi 
Ek ders ücretlerinin, “Eğitim çalışanlarına ödenmek-

te olan ek ders ücretleri 12 TL’ye çıkarılmalıdır” şeklindeki 
önergemizle, 12 TL’ye yükseltilmesi kabul edildi. 

‘Öğretmenlerin Psiko-testten Geçirilmesi’
Maddesini İptal Ettirdik 
Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Geli-

şimi Komisyonu’ndan komisyon raporu olarak Şûra Genel 
Kurulu’na gelen, Öğretmenlerin Yetiştirilmesi Bölümü’nün 
14. maddesinde yer alan, “Öğretmen olarak atanacakların 
uzmanlık alanları da dikkate alınmak suretiyle, öğretmenlik 
yapmalarını engelleyecek nitelikte fiziksel ve ruhsal rahat-
sızlıklarının olup olmadığının ilgili fakülteye kayıt olmadan 
önce ve atama öncesinde detaylı bir şekilde tetkik edilmesi 
ve mesleğe atandıktan sonra her beş yılda bir psiko-teknik 
testten geçirilmesi” şeklindeki maddenin tamamı, verdiği-
miz önerge doğrultusunda iptal edildi. 

“Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin lisansüstü eği-
tim görmeleri teşvik edilmeli, lisansüstü eğitimini tamam-
layanlar ödüllendirilmeli; daha önceleri uygulamada olan 
yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 25, doktora yapmış 
olanlara ise yüzde 40 fazla ek ders ücreti ödeme uygulama-
sına yeniden geçilmelidir” şeklindeki önergemiz ise Genel 
Kurul’da kabul edilmedi.

Şûra Genel Kurulu’nda, zorunlu eğitim uygulamasının, 
1+4+4+4 şeklinde kademeli olarak 13 yıla çıkarılması yö-
nündeki önergemiz kabul edildi. 

 Komisyon kararı olarak Genel Kurul’a gelen ve tartı-
şılan maddelerden biri olan “Gelişim özellikleri bakımın-
dan farklı düzeylerdeki öğrencilerin bir arada bulunması-
nın ortaya çıkardığı pedagojik sorunların ortadan kaldırıl-
ması için ilköğretim okullarında sekiz yıllık zorunlu eğiti-
min öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak 
kademelendirilmesi, fiziksel mekanların bu kademelere 
göre öğrencilerin ayrı alanlarda eğitim görmelerini sağla-
yacak biçimde bölümlendirilmesi, okulların öğrenme alan-
ları olmanın yanında, bir kültür merkezi ve yaşam alanla-
rı olarak düzenlenmesi” önerisi, Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu’nun teklif ettiği önergeyle değiştirildi. 

Kurul’da söz alan Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, 
ikinci maddenin, “Eğitim süreleri 1 yıl okulöncesi eğitim, 4 
yıl temel eğitim, 4 yıl yönlendirme ve ortaöğretime hazır-

lık eğitimi, 4 yıl ortaöğretim olmak üzere zorunlu eğitimin 
13 yıl olacak” şekilde düzenlenmesini önerdi. Bu önerge, 
Kurul’da oylanarak kabul edildi. 

Türkiye’nin Dayatmalardan Kurtulmasını İstiyoruz 
Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Ahmet 

Gündoğdu, 28 Şubat döneminin bir eseri olarak eğitim sis-
teminde yer alan kesintisiz 8 yıllık eğitimin, getirdiği so-
runlarla birlikte, yapılacak düzenlemeyle ortadan kalkaca-
ğını söyledi. 

8 yıllık zorunlu eğitimin artık yetersiz kaldığını ifade 
eden Gündoğdu, “Diğer taraftan 28 Şubat sürecinde hiçbir 
bilimsel toplantı olmaksızın 16 tane Milli Eğitim Şûrası’nın 
kararları devre dışı bırakılarak, ideolojik bir şekilde sade-
ce İmam Hatip liselerinin orta kısmını kapatma gayesi ile 
getirilen 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitim dayatması var. 
Biz, Türkiye’nin bütün dayatmalardan kurtulmasını istiyo-
ruz” dedi. 

Zorunlu Eğitimin Kesintili Olarak 13 Yıla Çıkarılması 
Yönündeki Önergemiz Şûra’da Kabul Edildi
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Şûra’da, isteyen anne babaların, çocuklarına seçmeli 
din eğitimi verilerek ahlaki ve manevi değerlerin korun-
ması yönünde tavsiye kararı alındı. 

Verdiği önergelerle ilgili konuşan Genel Başkanımız 
Ahmet Gündoğdu, tek tip insan yetiştiren eğitim siste-
mi yerine, düşünen, karar veren, kendi zekâsıyla hareket 
eden bir nesil yetiştiren sisteme geçilmesi gerektiğini söy-
ledi. 

Gündoğdu, akademik ve süreli yayınların yanı sıra, ulu-
sal ve uluslararası birçok sempozyum ve toplantı gerçek-
leştirdiklerini de ifade ederek, “Burada sizlere bu çalışma-
larımızın ürünü olan basılı eserler takdim edildi. Biz, bura-
da bir şey öneriyorsak, bunun çalışmasını yapıp, öyle gel-
dik. Burada hiç kimse, ‘Ahmet Gündoğdu önerdi’ diye ‘evet’ 
demiyor. Önergelerimizin kabul edilmesi, yapılan çalışma-
nın takdir edilmesi ve karşılık bulmasıdır” dedi. 

Din eğitiminin Avrupa’da tercihe bağlı olarak serbest 
olduğu bilgisini veren Gündoğdu, aynı uygulamanın 
Türkiye’de de hayata geçirilmesini istediklerini belirtti. 

Gündoğdu, kabul edilmeyen önergeleriyle de, Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi dersinin Anayasa’daki, ‘Din Kültürü ve 
Ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan 
zorunlu dersler arasında yer alır’ hükmü doğrultusunda 
verilmesini istediklerini söyledi.  

Kabul edilen önergemiz şöyle:
18. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurulu Divan Başkanlığına
Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi Komisyonu’ndan 

Şûra Genel Kurulu’na gelen raporun Değerler Eğitimi 

Bölümü’ne aşağıdaki teklifimizin madde olarak ilave edil-
mesini arz ve teklif ederim. 

Teklif:
“Anayasanın 24. maddesinin, “Din ve Ahlak eğitim ve 

öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din 
Kültürü ve Ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumların-
da okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışın-
daki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteği-
ne, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır” 
hükmü gereğince isteyen anne babaların çocuklarına seç-
meli din eğitimi verilerek ahlaki ve manevi değerlerin ko-
runması”

Ahmet Gündoğdu
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı

Kabul Edilmeyen Önergemiz ise şu şekilde: 
18. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurulu Divan Başkanlığına
Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi Komisyonu’ndan 

Şûra Genel Kurulu’na gelen raporun Değerler Eğitimi 
Bölümü’nün 14. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mesini arz ve teklif ederim.

Teklif:
“Değerler eğitimi konusunda önemli işlev gören Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nin, İlköğretim ve Ortaöğ-
retimin tüm sınıflarında; çoğulcu bir anlayışla daha etkin 
olarak okutulması” 

Ahmet Gündoğdu 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı 

‘İsteğe Bağlı Din Öğretimi Verilmesi’ Önerimiz 
Şûra’da Uygun Bulundu

13 Yıllık Kesintili Eğitim Önerisi 
1+4+4+4 olarak önerdikleri eğitim sisteminde, 4 yılı sa-

dece sınıf öğretmenlerinin gireceği temel eğitim olarak 
planladıklarını belirten Gündoğdu, “İkinci 4 yılı, yönlen-
dirme ve ortaöğretime hazırlık. Daha önceki Milli Eğitim 
Şûralarında alanın kararlar gereği, akademik liseler, İmam 
Hatip liseleri, mesleki ve teknik liseler gibi okul türlerinin 
de azaltıldığı bir sistem kurgusu var. Buna paralel ortaöğ-
retime hazırlık ve yönlendirme. Yönlendirmeden, bu öğ-
rencilerin gelecekte akademik bir ortaöğretimle, üniversi-
te mi düşünüyorlar, mesleki eğitimle, kalifiye eleman ola-
rak kısa sürede işe atılmayı mı düşünüyorlar; Sosyal bilim-
ler, Sosyal liseler, İmam Hatip   liseleri ya da daha çok din 
eğitimi almak mı istiyorlar, onlara tercih sunulacak bir 4 yıl 
ve ortaöğretimde 4 yıl olmak üzere 13 yıla çıkartılan zorun-
lu eğitim önerimiz var. Yani bugüne kadar var olan 8 yıllık 
zorunlu eğitimin 1+12 ile 13 yıla çıkarılmasını ama kesinti-
sizlik dayatmasının bir 28 Şubat süreci ürünü olması dola-
yısıyla geçmiş Milli Eğitim Şûra kararları, bugünkü Şûra ka-
rarları ve çağdaş dünyayla birlikte değerlendirerek, kade-
meli bir sisteme geçilmesini önermiş bulunuyorum” diye 
konuştu. 

Gündoğdu, verdikleri önergenin hayata geçirilmesi ha-
linde, İmam Hatip liselerinin orta kısmının yeniden açılma 

isteğinin gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik bir soru-
ya, “İmam hatiplerin orta kısmı diye ayrı bir okul açma de-
ğil, burada öğrencilere ana sınıfı ve 4 yıllık temel eğitim-
den sonra yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimini 
alternatifli seçenek sunarak, ‘mutlaka okuyacaksınız ama 
şu şıklardan hangisini isteriniz’ diye tercih sunulması, bu 
tercih ettiklerinde de daha sonra pişman olurlarsa, her tür-
lü yatay ve dikey geçişin serbest olacağı bir eğitim modeli 
öneriyoruz” cevabını verdi. 

Gündoğdu imzasıyla verilen konuyla ilgili önerge şu 
şekilde: 

18. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurulu Divan Başkanlığına
İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğ-

retime Erişimin Sağlanması Komisyonu’ndan Şûra Genel 
Kurulu’na gelen raporun ikinci maddesinin aşağıdaki şekil-
de değiştirilmesini ve buna bağlı olarak aynı raporun altın-
cı, otuzaltıncı ve kırküçüncü maddelerinin rapordan çıka-
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Teklif:
“Eğitim süreleri 1 yıl okul öncesi eğitim,  4 yıl temel eği-

tim,  4 yıl yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimi, 4 
yıl ortaöğretim olmak üzere zorunlu eğitimin 13 yıl olacak 
şekilde düzenlenmesi.”
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Amerika Birleşik Devletle-
ri (ABD) Ankara Büyükelçili-
ği İç Siyasi İşler Şefi ve Çalış-

ma Ataşesi Laura H. de Otalvaro, Politi-
ka Memuru Berna Keen ve Süheyla Tay-
la, sendikamızın eğitimle ilgili görüşle-
rini öğrenmek amacıyla Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’yu makamında ziyaret etti. 

ABD Heyetine ‘Furkan’ Sitemi 
Ahmet Gündoğdu, ziyaretten mem-

nuniyet duyduğunu ifade ederek, 
sözlerine başladı. İsrail askerlerinin, 
Filistin’e insani yardım götüren Mavi 
Marmara Gemisi’ne yaptığı baskın son-
rasında sessiz kalan Obama yönetimi-
ne kırgın olduklarını belirten Gündoğ-
du, gemide bulunan yardım gönüllü-
lerinden biri olan 17 yaşındaki ABD va-
tandaşı Furkan’ın vurularak şehir edildi-
ğini, ancak buna sessiz kalınmasına an-
lam veremediklerini söyledi. 

Gündoğdu, görüşmede, ülkemizde 
yaşanan başta 28 Şubat süreci olmak 
üzere eğitimi etkileyen, eğitimi ilgilen-
diren önemli konular ve buna bağlı ola-
rak 18. Millî Eğitim Şûrası’na katkıları-
mız hakkında açıklamalarda bulundu. 

28 Şubat Süreci Mesleki Eğitime
Büyük Zarar Verdi 
Cumhuriyet öncesinden başlaya-

rak eğitim sisteminin kendini sürek-
li yenilediğini, geliştirdiğini, ancak 28 
Şubat 1997 tarihli postmodern darbe-
nin bu yenileşme ve gelişmeye müda-

hale ettiğini, eğitimin yol haritasını çiz-
mesi gereken bilim, akıl ve pedagojinin 
bu sürecin etkisiyle hiçbir şekilde dik-
kate alınmadığını kaydeden Gündoğ-
du, öğrenciler, üniversite giriş sınavla-
rında aynı sorulara tabi tutulduğu hal-
de, üniversiteye yerleştirmede öğren-
cilere, okul türüne göre işlem yapılarak 
meslek liselilerin önüne izahı mümkün 
olmayan bir katsayı engeli getirildiğini 
ve adaletsiz bir uygulama ile çok sayıda 
öğrencinin eğitim hakkının engellendi-
ğini dile getirdi. 

İmam Hatip liselerinin önünü kes-
mek maksadıyla sekiz yıllık kesinti-
siz eğitimi dayatanların ve o dönemde 
YÖK’ün başında bulunanların, bilimi ve 
bilim adamlığını bir kenara koyarak, 28 
Şubat dayatmacılarına adeta ‘emreder-
siniz’ diyerek, sürecin maksadının ha-
sıl olmasının yanı sıra meslek liselerinin 
büyük zarar görmesine, çıraklık eğiti-
minin tamamen bitirilmesine sebep ol-
duklarını anlatan Gündoğdu, sanayide 
hiçbir işyerinin 15-16 yaşına gelmiş bir 
genci çırak olarak almayacağını, alma-
dığını, bu yaşa gelen gencin bir ustanın 
yanında meslek öğrenmesinin çok zor 
olduğunu vurguladı. 

Eğitimin Kesintili Olmasının
Yararlı Olacağı Görüşündeyiz 
Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen olarak, 

gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultu-
sunda eğitim almasından yana oldukla-
rını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bunun için ülkemizde halen sekiz 

yıl olan zorunlu eğitim, bir yıl okulön-
cesi olmak üzere 13 yıl olabilir diyoruz. 
Okulöncesi bir yıldan sonra ilk dört yıl-
da temel eğitim, ikinci dört yılda yön-
lendirme ve ortaöğretime hazırlık eğiti-
mi, son dört yılda ise ortaöğretim veril-
mesi şeklinde uygulanacak bir sistemin 
çok daha yararlı olacağı görüşündeyiz. 
AB ülkelerindeki genel ve mesleki eği-
time denklik sağlayacak bir yapılanma-
nın gerçekleşmesi, eğitim sistemimiz 
açısından çok önemlidir. 18. Milli Eği-
tim Şûrası’nda bu yönde vermiş oldu-
ğumuz bir önerge, şûra delegelerinin 
büyük çoğunluğunun desteğiyle kabul 
edilmiştir.” 

Öğretmenlere Değer Veren Bir
Anlayış Sergiledik 
“Ben ve arkadaşlarım Şûra 

Komisyonları’na ve Şûra Genel Kurulu’na 
aktif olarak katılarak, gerek komisyon-
larda gerekse Şûra Genel Kurulu’nda 
verdiğimiz önergelerle, önergelerimi-
zin gerekçelerini de ortaya koyarak bir-
çok önemli kararın alınmasına katkıda 
bulunduk” diyen Gündoğdu, “Çok sayı-
da karşı çıktığımız, iptal edilmesini sağ-
ladığımız komisyon kararları da oldu. 
Elbette demokratik bir ortamda itirazla-
rımızın kabul görmediği kararlar da ol-
muştur ve bu da bize göre demokrasi-
nin güzelliklerindendir. Tüm öğretmen-
lerin bir plan çerçevesinde sözleşmeli 
statüye geçirilmesi şeklinde komisyon 
kararı olarak Şûra Genel Kurulu’na ge-
len maddeye itiraz niteliğinde verdiği-

ABD Heyetinden Sendikamıza Ziyaret
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miz bir önergeyle, ‘öğretmenliğin gelir 
düzeyi ve statüsünün yükseltilmesine 
dönük çalışmalara hız verilmeli; öğret-
men istihdamında kadrolu, sözleşme-
li, ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı 
uygulamalara son verilerek tüm öğret-
menlerin kadrolu öğretmen olarak is-
tihdamı sağlanmalı, mevcut sözleşmeli 
öğretmenler kadroya geçirilmeli; öğret-
men açığını kapatmak için 150 bin öğ-
retmen ataması yapılmalı ve katkı düze-
yi yüksek öğretmenler ödüllendirilmeli-
dir. Ayrıca zorunlu hizmet alanlarındaki 
eğitim kurumlarında görev yapan eği-
tim çalışanlarına zorunlu bölge hizmet 
tazminatı ödenmelidir’ şeklinde bir dü-
zeltmenin yapılmasını sağladık.  Orta-
öğretimde Milli Güvenlik dersi diye bir 
dersimiz var ve bu ders, muvazzaf su-
baylar tarafından verilir. Biz, öğretmen-
lerimizin bu dersi verebilecek yeterli-
likte olduğuna inanıyoruz. Şûranın ilgi-
li komisyonunda, bu dersin Tarih, Sos-
yal Bilgiler veya Vatandaşlık dersi öğ-
retmenleri gibi branş öğretmenleri ta-
rafından verilmesinin daha doğru ola-
cağını teklif ederek, kabulünü sağla-
dık. Öğretmenlerimizi, eğitim yönetici-
lerimizi incitecek kararların alınmasına 
elimizden geldiği kadar engel olmaya 
çalıştık ve eğitim çalışanlarının maddi 
anlamda gözetilmesinden yana önem-
li kararların alınmasının öncüsü olduk” 
şeklinde konuştu. 

Değerler Eğitimini ve
Eğitimde Değerleri Önemsiyoruz
Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemiz-

de İslam Dini açısından bir kısım değer-
lerimiz olduğu gibi, önemsediğimiz ve 
eğitimde dikkate alınması gereken ev-
rensel bazı değerlerin de olduğuna dik-
kat çeken Ahmet Gündoğdu, “Bu de-
ğerlerin eğitim programlarında, eğitim 
kurumları aracılığıyla verilmesi gerek-
tiğine inanıyoruz. Aksi halde bu boşlu-
ğun ehil olmayan kişi veya kurumların 
eliyle doldurulması gibi bir durum söz 
konusu olacaktır. Anayasa’nın 24. mad-
desinde, ilköğretim ve ortaöğretim ku-
rumlarında zorunlu ders olan Din Kültü-
rü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretimin 
tüm sınıflarında, çoğulcu bir anlayışla 
verilmesine yönelik verdiğimiz önerge, 
Şûra Genel Kurulu’nda kabul edilmedi. 
Öğrenci velilerinin isteği doğrultusun-
da çocuklara seçmeli Din Eğitimi dersi 
verilmesine yönelik verdiğimiz önerge 
ise kabul edildi” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in, eğitimin niteliği-

nin artırılmasına yönelik yaptığı bilim-
sel toplantılardan da örnekler veren 
Gündoğdu, heyete, Memur-Sen’in ve 
Eğitim-Bir-Sen’in yayınlarından oluşan 
bir set hediye etti. Hediye edilen kitap-
ları memnuniyetle inceleyen heyetten 
Berna Keen’in, verilen dokümanlardan 
Memur-Sen’in ve Eğitim-Bir-Sen’in çok 
çalışan kurumlar olduğunun anlaşıldı-
ğını belirterek, öğrencilerin gerek orta-
öğretime gerek yükseköğretime geçiş-
te hazırlık kurslarının verildiği dersha-
nelerin durumunun ne olacağını me-
rak ettiğini söylemesi üzerine Gündoğ-
du, 18. Milli Eğitim Şûrası’nda yaptığı ilk 
konuşmada, Türkiye’nin dershane soru-
nundan kurtulması gerektiğini dile ge-
tirdiğini hatırlatarak, “Eğitim sistemi-
nin merkezinde insan olmalıdır. Eğitim 
sisteminin temel amacı, arkadaşını ele-
mek değil, bunun aksine evrensel de-
ğerlere sahip iyi insan yetiştirmektir” 
ifadelerini kullandı. 

Etyemez: Sorunların Çözümü
Eğitim Sistemine İlişkin
Önerilerden Geçmektedir 
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez 

de, dershaneyi konuşmanın sonucu ko-
nuşmak olduğunu, oysa eğitim sistemi-
nin sorunlarının çözümünün sisteme 
ilişkin önerilerden geçtiğini, bu neden-
le eğitim sistemindeki yönlendirmenin 
mercek altına alınması gerektiğini dile 
getirerek, şöyle konuştu: 

“Yönlendirme ve ortaöğretim hazır-
lık sisteminin temel esprisi, sınavları or-
tadan kaldırmak, eğitim sistemindeki 
tıkanmanın önünü açmaktır. Bu, tama-
men bilimsel yaklaşımlarla ortaya ko-
nulmuştur ve eğitim sisteminde birçok 
sorunu ve tartışma konusunu ortadan 
kaldıracaktır. Onun için eğitimde kade-
melendirme sistemini önerdik.” 

Etyemez, ikili öğretimden vazgeçil-
mesini, okullara genel bütçeden pay 
ayrılarak okul bütçelerinin oluşturulma-
sını, okullardaki karar süreçlerine veli ve 
öğrencilerin etkin katılımının sağlan-
masını savunduklarını sözlerine ekledi. 

Şûra’da Alınan Kararların Takipçi
Olacağız 
ABD Ankara Büyükelçiliği İç Siyasi İş-

ler Şefi ve Çalışma Ataşesi Otalvaro’nun, 
Şûra’da alınan kararların hemen uygu-
lamaya girmesinin mümkün olup ol-
madığına yönelik sorusu üzerine Ah-
met Gündoğdu, Şûra kararlarının tavsi-
ye niteliğinde olduğunu, yürürlüğe gir-

mesinin siyaset kurumunun, daha doğ-
rusu Bakanlığın tasarrufunda olduğunu 
ve bunun için bir kısım yasal düzenle-
me gerekebileceğini kaydetti. 

Gündoğdu, Şûra kararlarının uygu-
lamaya konulmasının takipçisi olacak-
larını, çünkü söz konusu Şûra’ya bü-
yük bir emek ve kaynak harcayarak ha-
zırlık yapıldığını, 800 bin eğitim çalışa-
nı ve 15 milyon öğrencisi ile birçok ülke 
nüfusundan daha fazla olan bir eğitim 
sistemi için, alınan kararları takip etme-
melerinin mümkün olmadığını vurgu-
ladı. 

İmamlar, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Dersine Girebilmeli mi? 
Berna Keen’in, medyada laik-antilaik 

gibi çok tartışılan bir konu olduğu, 
okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si öğretmeni olmadığı zaman bu derse 
imamların girdiği, ancak imamların for-
masyonunun olmadığı yönündeki so-
rusuna karşılık Gündoğdu, “İki tür ye-
terlilikte imam var. Bunlardan birincisi 
İlahiyat Fakültesi mezunu imamlar, ikin-
cisi ise İmam Hatip Lisesi mezunu olan-
lar. İlahiyat Fakültesi mezunu imamlar 
aynı zamanda Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi Öğretmenliği formasyonuna sahip 
kişilerdir. Bu imamların aldıkları eğitim-
de formasyon zaten vardır ve dolayısıy-
la bu derse girmelerinde herhangi bir 
sakınca yoktur. İmam Hatip Lisesi me-
zunu imamların zaten bu derse girme-
leri söz konusu değildir” diye konuştu. 

Gündoğdu, Otalvaro’nun, son 
zamanlarda gazetelerde yer alan 
‘Kürtçe’nin seçmeli ders olarak okutul-
ması’ konusundaki Eğitim-Bir-Sen’in gö-
rüşünü sorması üzerine, “Eğitim-Bir-Sen 
olarak, bilim dilinin, eğitim dilinin Türk-
çe olmasını istiyoruz. Ülkemizin zengin-
liği ve güzelliği olarak bildiğimiz tüm 
kültürel değerlerin korunmasını, geliş-
tirilmesini istediğimiz gibi, seçmeli ol-
mak kaydıyla bütün dillerin öğretilme-
sini de savunuyoruz” karşılık verdi. 

Görüşmenin başında Şehit Furkan 
için yapılan siteme karşılık veren Otal-
varo, Kayseri’ye sık sık gidip Furkan’ın 
ailesi ile görüştüklerini, Obama yöne-
timinin de hazırlanmakta olan raporu 
beklediğini belirtti. 

Görüşmede, Memur-Sen Genel Eği-
tim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kay-
tan, Genel Sekreterimiz Halil Etyemez 
ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekrete-
rimiz Esat Tektaş da hazır bulundu. 
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Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali Sekrete-
rimiz Ahmet Özer ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüş-
me Sekreterimiz Ramazan Çakırcı, Milli Eğitim Bakan-

lığı Müsteşarı Esengül Civelek’i makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarette, eğitim çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilme-

sine dönük Kurum İdari Kurulu’nda ve 18. Milli Eğitim Şurası’nda 
alınan kararlar doğrultusunda düzenleme yapılması yönündeki 
talebimizi Müsteşar Civelek’e ilettik. 

Tekniker, Teknisyen, Mimar ve Mühendis Kadroları İçin
Unvan Değişikliği Sınavı Yapılması Çalışmaları
Başlatılmalıdır 
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Bakanlık kadrolarında gö-

rev yapan tekniker, teknisyen, mimar ve mühendis kadroları için, 
ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, unvan değişikliği sınavının 
yapılması çalışmalarının başlatılmasını, eğitim öğretim hizmetle-
ri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında görev yapan persone-
lin yer değiştirmelerine ilişkin mevzuat çalışmalarının yapılma-
sını istedi. 

Ücret Dengesizliğine Son Verilmelidir 
İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, 

Şube müdürleri, Eğitim müfettişleri, uzmanlar ve şeflerin ek öde-
me alamadıkları için idari hiyerarşide ücret dengesizliği yaşandı-
ğına dikkat çeken Etyemez, “Bu ücret dengesizliğinin giderilmesi 
ve ücret farkının kapatılması için ek ders ücretleri 30 saate çıkarı-
larak, dengesizlik giderilmelidir” dedi. 

Sözleşmelilerin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Çalışma
Artık Sonuçlandırılmalıdır 
Etyemez, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine 

ilişkin çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması, sözleşmeli öğ-
retmenler için her yıl imzalanan hizmet sözleşmelerinden dola-
yı Damga Vergisi kesilmemesi konusundaki talebini tekrarladı. 

Kariyer Basamaklarında Yükselme Mevzuatında
Gerekli Değişiklikler Yapılmalıdır 
Kariyer basamaklarında yükselmenin, Anayasa Mahkeme-

si’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeni-
den uygulanabilmesi amacıyla ilgili mevzuatında gerekli deği-
şikliklerin yapılması, sınav açılmasına yönelik çalışmaların başla-
tılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması gerektiğini kaydeden 
Etyemez, “Kariyer Basamaklarında Yükselme sınavlarında başarı-
lı olup ancak kontenjan sınırlanmasından dolayı değerlendirme 
sonucunda uzman öğretmenlik sertifikası alamayan öğretmen-
lere, Anayasa Mahkemesi kararı da dikkate alınarak, uzman öğ-
retmenlik sertifikası verilmesi konusu yeniden değerlendirilme-
lidir” şeklinde konuştu. 

Ek Ders Konusunda  Adım Atılmalıdır 
Ders yılı içerisindeki iş günlerinde, çeşitli nedenlerle tatil edi-

len günlerde, ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğret-
menlerin söz konusu günlere denk gelen ders görevlerini yap-
mış sayılmaları hususunda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğ-

retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişik-
lik yapılmasını isteyen Halil Etyemez, eğitim kurumları yönetici-
lerinin aylık karşılığı haftada ‘6 saate kadar derse girmeleri’nin 
sağlanması için ilgili mevzuatında değişiklik yapılması, öğret-
menlerin eğitim-öğretim yılı sonu ve başında ilgili mevzuatına 
göre yaptıkları mesleki çalışmaların her günü için ‘üç saat ek ders 
ücreti ödenecek’ şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğ-
retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişik-
lik çalışmasının başlatılması, ek ders ücretlerinin vergiden muaf 
tutularak, vergi matrahına dâhil edilmemesi ve 18. Milli Eğitim 
Şurası’nda alınan karar çerçevesinde ek ders ücretinin 12 TL’ye çı-
karılması yönünde adım atılmasını talep etti.

Etyemez, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu müdür-
lüklerine öncelikle atölye laboratuar ya da meslek dersleri öğret-
menleri arasından atama yapılması, aday bulunamaması duru-
munda diğer alan öğretmenleri arasından da atama yapılması-
na yönelik düzenleme çalışmalarının başlatılmasının gerekli ol-
duğunu ifade etti. 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Sıkıntılı 
İlköğretim okullarında laboratuarların 15+1 kişilik olduğu 

düşünüldüğünde, 40 kişilik sınıfların bu derslerden gereken şe-
kilde yararlanamadığını belirten Etyemez, “Bilişim Teknolojile-
ri öğretmenlerimizin daha verimli ders anlatmaları ve öğren-
cilerin yeterince bu dersi öğrenmeleri için Bilişim Teknolojileri 
derslerinde mevcudu fazla olan sınıfların ikiye bölünerek ders-
lerin işlenmesi, sözleşmeli bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 
formatör öğretmen olmalarına imkan sağlanması, Formatör öğ-
retmenlerin ise, görev tanımlarının yeniden yapılarak uygulama 
birliğinin sağlanması, görevlendirme yerine okullara norm veril-
mesi için düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu. 

Müsteşar Civelek: Amacımız Sıkıntıları Gidermek 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Esengül Civelek, eğitimin ve 

eğitim çalışanlarının sorunlarının duyarlılıkla ele alındığı bir dö-
nemin olduğunu belirterek, sorunların çözümü için çabalıyoruz. 
Amacımız, eğitim çalışanlarının özlük hakları bakımından diğer 
kurum çalışanlarından geri kalmalarının önüne geçmek, maddi 
sıkıntılarını gidermektir” dedi. 

30 Yıl Önceki Düzenlemelerle İleriye Gidemeyiz 
Statükoyu sevmediğini, çözümden yana olduğunu vurgula-

yan Civelek, 25-30 yıl önceki düzenlemelerle eğitimi daha ileriye 
taşımanın mümkün olmadığını bildirdi. 

Civelek, kariyer basamaklarında yükselme konusunu da 
Meclis’te gündeme getireceklerini ve bu meseleyi çözmeye ça-
lışacaklarını söyledi. 

Şura’ya Sunduğunuz Katkıdan Dolayı Teşekkür Ederim 
Eğitim-Bir-Sen’in 18. Milli Eğitim Şurası’na yaptığı katkıyı tak-

dirle karşıladığını kaydeden Müsteşar Esengül Civelek, sendika-
mızın Şura’ya çok iyi hazırlandığını ve renk kattığını ifade ederek, 
bunun için başta Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu olmak 
üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür etti.  

MEB Müsteşarı Esengül Civelek’e
Sorunları ve Çözüm Önerilerimizi İlettik 
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, “Çerçevesini devletin çizdiği sendikacılığa da, çerçeve-
si devlete karşı çizilen sendikacılığa da karşıyız” dedi. 

Kırıkkale Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu, Kırıkka-
le Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’un Divan 
Başkanlığı’na Dursun Saray, Divan üyeliklerine ise, Ali Yılma-
zoğlu ile Hüseyin Kaplan seçildi. 

Eğitim-Bir-Sen tanıtım filminin gösteriminin ardından açı-
lış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Murat Bilgin, Eğitim-
Bir-Sen’in Kırıkkale’de dünden bugüne geldiği noktayı anlata-
rak, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in tıpkı Türkiye genelinde 
olduğu gibi, Kırıkkale’de de azim ve gayretle çalışmalarını yü-
rüterek, emin adımlarla büyüdüğünü söyledi. 

Çerçevesini Devletin Çizdiği Sendikacılığın da,
Çerçevesi Devlete Karşı Çizilen Sendikacılığın da
Karşısındayız 
Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu’na katılarak bir konuş-

ma yapan Ahmet Gündoğdu, “Çerçevesini devletin çizdiği 
sendikacılığın da, çerçevesi devlete karşı çizilen sendikacılığın 
da karşısındayız. Biz milletin ekmeğinin ve özgürlüğünün ya-
nındayız. Memur-Sen’imiz, 1995 yılında merhum Mehmet Akif 
İnan’ın öncülüğünde başlayan sendikal mücadelesine, doğru 
yerde durarak, doğru zeminleri kullanarak ve doğru zamanla-
ma yaparak devam edecek. Kapsamlı bir Anayasa değişikliği 
çalışması yapılmasına öncülük eden, Abant Çalıştayı’nda tek 
başına mücadele ederek kamu görevlilerinin toplu sözleşme 
hakkına sahip olmasıyla sonuçlanan süreci başlatan, Anayasa 
değişikliği paketine, kamu görevlilerinin toplu sözleşme hak-
kına sahip olmasını sağlayacak hükmü yazdıran, 2010 yılı top-
lu görüşmelerinde toplu görüşme masasından toplu sözleş-
meyle elde edilecek kazanımlar çıkaran, ‘Toplu Sözleşmeye 
de Toplumsal Sözleşmeye de Evet” kampanyasıyla 12 Eylül’de 
milletimizin ‘Vesayete Son, Demokrasiye Evet’ tercihinde bu-
lunmasında büyük pay sahibi olan Memur-Sen camiası, bütün 
bu sonuçları var etmek için ortaya koyduğu mücadeleyi tari-
hin kendisini yazması için yapmıyor olsa da, görünen ve anla-
şılan o ki, tarih Memur-Sen’i ve Memur-Sen’lileri yazacak” şek-
linde konuştu. 

Gelecek Yıl Resmi Olarak Toplu Sözleşme Yapacağız
2010 yılı toplu görüşmelerine de değinen Gündoğdu, 

“Masa değil, yasa sorunlu. Bu yasa değişmezse, önümüzdeki 
yıl masaya oturmayacağız” şeklinde açıklama yaptıklarını ha-
tırlatarak, daha sonra Abant’ta yapılan Çalıştay’a katılarak Top-
lu Sözleşme hakkının sonuç bildirgesine girmesini sağladıkla-
rını, bu hakkın Anayasa değişikliğinde de yer alması için giri-
şimlerde bulunduklarını kaydetti. 

2010 yılı toplu görüşmelerinde 9 yılın en iyi mutabakat 
metnine imza attıklarını, “2010 yılında fiili toplu sözleşme im-
zalamak istiyoruz” kararlılığıyla oturdukları son toplu görüş-
me masasında fiili toplu sözleşme imzaladıklarını dile getiren 
Gündoğdu, Memur-Sen’in kamu çalışanlarının hakkını kazan-
ma konusunda hiçbir mücadeleden çekinmediğini vurgulaya-
rak, bazı sendikaların tutarsız politikaları sebebiyle geçmişte 
bir kazanım sağlanamadığını ifade etti. 

“2001 yılında yürürlüğe giren 4688 sayılı Kanun’un var etti-
ği ve sonuncusunu yaptığımız 9 yıllık toplu görüşme dönemi-
nin en kapsamlı ve en iyi kazanımlarını içeren Mutabakat Met-
ni imzaladık” diyen Gündoğdu, görüşme sonucunda memur 
maaşlarında yüzde 4+4 artış, ek ödemede en az 80 TL’lik ar-
tış, aile yardımında 20+20 TL’lik artış (sözleşmeliler dahil), sen-
dika üyesi memurlara 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi 
verilmesi ve enflasyon farkı ödenmesinde anlaştıklarını, ayrı-
ca memurlarla ilgili 54 madde üzerinde uzlaşma sağladıkları-
nı söyledi. 

Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu Mutaba-
kat Metni’nde, toplu sözleşme hakkını, verdiği mücadeley-
le Anayasa değişikliğine yazdıran Memur-Sen’in, aynı azim ve 
kararlılıkla siyaset ve grev yasaklarına son verecek tek sendi-
kal merkez olduğu gerçeği var. Hepsinden önemlisi, bu Muta-
bakat Metni’nde, her biri Konfederasyonumuzun gücünü ve 
büyüklüğünü yansıtan Memur-Sen ailesinin 400 bin mensu-
bu var. Dokuz yıllık toplu görüşme serüveninin en iyi sonucu-
nu elde etmemizi sağlayan, bize güvenlerini güce dönüştür-
me fırsatı veren büyük Memur-Sen ailesidir.” 

Bazı sendikaların sürekli çelişki ve zikzaklar içinde olduğu-
nu belirten Gündoğdu, elde edilen kazanımların son 9 yılın en 
büyük kazanımları olduğunu, kamu çalışanlarının hakkını en 
iyi şekilde savunmak için toplu sözleşme talep ve ısrarını orta-
ya koyduklarını vurgulayarak, “Bu yıl fiili toplu sözleşme yap-
tık. Gelecek yıl inşallah resmi olarak toplu sözleşme yapaca-
ğız” diye konuştu. 

Darbecilerin Milletinden,
Milletin Devletine Geçiş Yapıldı
Konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de 

bulunan Gündoğdu, Memur-Sen olarak, çözümün paydaşı ol-
mak için gündem oluşturmaya ve aktif olmaya devam edecek-
lerini kaydederek, şöyle konuştu: “Referandumda milletin ira-
desine dokunanları çöp sepetine gönderdik. Bu zamana ka-
dar bizi ‘göbeğini kaşıyan adamlar’ ilan ederek, bu ülkede kira-
cı muamelesine tabi tutanlara sesleniyorum; sıkıştığınızda si-
zin kaçacak ülkeniz var ama bizim başka gidecek yerimiz yok. 
Atalarımız bu ülke için kanlarını akıttılar. Bedel ödedik, bedel 
ödemeye hazırız. Bu ülkeyi yeniden imar ve inşa etmek için eli-
mizden geleni sonuna kadar yapacağız.” 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ve
Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Şube Kongrelerine Katıldılar
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1961 ve 1982 anayasalarıyla, Anayasa Mahkemesi, Milli Gü-
venlik Kurulu (MGK), Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 
oluşturulduğunu ve darbe ürünü kurullarla millet iradesinin 
devre dışı bırakıldığını anlatan Gündoğdu, Anayasa değişikliği 
paketinin, ‘devletin milleti olarak devam mı edeceğiz, milletin 
devleti mi olacağız’ sorusuna cevap içerdiğini; yapılanın, dev-
letin milletinden, milletin devletine, üstünlerin hukukundan, 
hukukun üstünlüğüne geçiş olduğunu ve tam demokratik bir 
ülkede, laikliğin inananların inancının garantisi olduğu, mille-
tini tanıyan bir sosyal devlet için, Kenan Paşa ve avanesi gibi 
darbecilere yargı yolunu açacak, darbe yapanları koruyan ge-
çici 15. maddenin kaldırılmasına imkan tanıyacağı için anaya-
sa değişikliğine ‘Evet’ dediklerini vurguladı. 

Gündoğdu, “Anayasa değişikliği paketini, bu yolda atı-
lan önemli bir adım olarak gördük; 12 Eylül’deki referandu-
mu önemsedik ve destekledik. Üstünlerin hukukundan huku-
kun üstünlüğüne, devletin bireyinden bireyin devletine atı-
lan adımları normalleşme sürecine bir katkı olarak değerlen-
dirdik. 12 Eylül 2010’da yapılan referandum sonrasında ‘darbe-
cilerin milletinden milletin devletine’ geçiş yapılmıştır” ifade-
lerini kullandı. 

Başörtüsü Özgürlüğünü İhlal Etme Çabalarını
İzale Etmeye Yönelik Bir Düzenleme Yapılmalıdır 
Geçmişte başörtülü öğrencilere baskı uygulayanlara 12 

Eylül’de insan hak ve özgürlükleri açısından bir ders verildiğini 
dile getiren Ahmet Gündoğdu, “Biz, baş örtmenin din ve vic-
dan özgürlüğünün gereği bir hak olduğunu biliyoruz. Mutlak 
surette Anayasal ya da yasal bir düzenleme yapılacaksa, yaşa-
ma hakkı gibi doğuştan gelen bir hak olan inancı gereği başını 
örtme özgürlüğünü ifade etmek için değil, başörtüsü özgürlü-
ğünü ihlal etme çabalarını izale etmeye yönelik bir düzenleme 
yapılmalıdır” diye konuştu. 

Türkiye Normalleşiyor
Üç generalin açığa alınması konusuna da değinen Gün-

doğdu, Türkiye’nin normalleştiğini, demokratik hukuk devleti 
standartları sistemi içine doğru gittiğini, ancak bunu bazı ke-
simlerin hazmedemediğini söyledi. Süreci, geç de olsa, hükü-
metin yasal hakkını kullanmış olması olarak değerlendirdikle-
rini ve çok önemsediklerini belirten Gündoğdu, “Bu ülkede si-
vil, asker ayrımı olmadan yasalar çalıştırılmalıdır. Herkes kanun 
önünde eşittir. Kim suç işlediyse sonuna kadar üzerine gidil-
meli ve hesabı sorulmalıdır. Türkiye’de bir normalleşmeye gi-
diliyor. Son açığa alma olayı da, normalleşme yolunda bir adı-
mı ifade ediyor” dedi. 

Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
resmi kurumların il müdür ve müdür yardımcıları ile çok sayı-
da davetlinin katıldığı kongrede, AK Parti milletvekilleri Turan 
Kıratlıoğlu, Mustafa Özbayrak ve AK Parti İl Başkanı Zühtü Ak-
sal da birer selamlama konuşması yaptılar.

Tek liste halinde gidilen seçimde, Yönetim Kurulu; Murat 
Bilgin, Oktay Sümer, Murat Şahin, Bahattin Kapucu, Yaver Yal-
çın,  Naci Çağlar ve Ümit Yaşar Gürsoy’dan oluştu.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in türlü illegal yapılan-
malardan uzak, kendi ilke ve misyonu doğrultusunda faaliyet 
gösteren bir sendika ve konfederasyon olduğunu söyledi. 

Ahmet Gündoğdu, Ankara 3 No’lu Şubemizin 2. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Divanın oluşturulması ve 

Şube Başkanı İlhan Eranıl’ın açılış konuşmasının ardından kür-
süye gelen Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in sen-
dikal başarı ve kazanımlarını anlattı. 

Memur-Sen’in her türlü illegal yapılanmalardan uzak, ken-
di ilke ve misyonu doğrultusunda faaliyet gösteren bir kon-
federasyon olduğunu ifade eden Gündoğdu, bazı sendika ve 
konfederasyonların kendilerinin bazı siyasi parti ve marjinal 
gruplarla ilişkilerine bakıp, Memur-Sen’i de öyle görme çaba-
larının beyhude uğraşlar olduğunu dile getirdi. Gündoğdu, il-
keli ve tutarlı davranışlarını ve sendikacılıklarını sürdürecekle-
rini vurguladı. 

Gündoğdu, hak arayışında sınıfta kalanların, İmralı ve 
Silivri’nin eteğine yapışanların ve başdarbeci Kenan Evren’le 
aynı oyu vermeye çalışanların halini ibretle gören milletimizin 
gerekli cevabı verdiğini belirtti. 

Referandumla ilgili süreci de değerlendiren Gündoğ-
du, “Bürokratik oligarşiye karşı, kaostan beslenenlere kar-
şı Memur-Sen üstüne düşeni yapmıştır. Bu sürecin en önem-
li faktörü biz olduk. Diğerleri ise, hem toplu sözleşme çalışta-
yına katılmadılar hem de referandumda ‘hayır’ için mücadele 
ederek, toplu sözleşmenin aleyhine çalıştılar” dedi.

Her Türlü İllegal Oluşumdan Uzağız
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Eğitim-Bir-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Memur-Sen’in 
ise genel yetkili konfederasyon olmasının verdiği güçle birçok 
başarıya imza attıklarını söyleyen Ahmet Gündoğdu, kamu 
çalışanlarının en büyük başarısının, toplu sözleşme hakkının 
kazanılması olduğunu kaydetti. Gündoğdu, kamu çalışanları-
nın hakkını savunduğunu iddia eden diğer konfederasyonla-
rın ise, konuştuklarını söylemden öteye götüremediklerini ifa-
de etti. 

Kendilerinin kamu çalışanlarının hakkını savunan, ülke ve 
insanlık meselelerine duyarlı, temel insan hak ve özgürlükle-
rinin savunucusu olduklarını anlatan Gündoğdu, Filistin ve 
Doğu Türkistan mitinglerini buna örnek gösterdi. 

Eğitim-Bir-Sen’in, 18. Milli Eğitim Şûrası’ndaki katılım ve 
etkinliğini de paylaşan Gündoğdu, eğitim sisteminin sorun-
larının çözümüne yönelik verdikleri önergelerden biri hariç 
hepsinin kabul edildiğini, bunun da ne kadar doğru bir iş yap-
tıklarının göstergesi olduğunu söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen’in genel yetkili sendika olması için bütün 
üye ve yönetimlerin üzerine düşeni yapacağına inandığının 
altını çizen Gündoğdu, yeni oluşacak yönetimlerin hizmet ya-
rışındaki bayrağı daha ileri taşıyacaklarından şüphe duymadı-
ğını sözlerine ekledi. 

Kongreye, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Esat 
Tektaş da katıldı. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, 12 Eylül Referandumu ile 60 yıllık darbe geleneğine 
son verildiğini söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde mesleki eğitimi, çıraklık eğiti-
mini, din eğitimini 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatması ile yok 
eden başka bir ülkenin bulunmadığını ifade eden Gündoğdu, 
“Onun için yeni Türkiye’nin 28 Şubat sürecinin bütün dayat-
malarını sona erdirme mecburiyeti var” dedi. 

Gündoğdu, Memur-Sen Van İl Temsilciliği’nde yapılan Van 
2 No’lu (Üniversite Yurt-Kur) Şubemizin 1. Olağan Kongresi’ne 
katıldı. Burada bir konuşma yapan Ahmet Gündoğdu, 12 Eylül 
Referandumu sonrası yeni bir Türkiye’nin oluştuğunu kaydet-
ti. Referandum ile 60 yıllık darbeci geleneğe son verildiğini ifa-
de eden Gündoğdu, “Darbecilerin kirlettiği bir gün olan 12 Ey-
lül, millet iradesiyle temizlenen bir gün olarak yeni Türkiye’nin 
de başlangıcını oluşturmuştur. Merhum Mehmet Akif İnan ve 
dava arkadaşlarından, devraldığı bu bayrağı bugün Van’da ve 
Türkiye’de omuzlayan, daha ilerilere taşıyan siz değerli adan-
mış kardeşlerimizin de en önemli işi vesayeti deşifre etmek-
tir. Bu vesayet içerisinde darbecilerin, hakimiyetin millete ait 
olmasına rağmen millet iradesini anayasal kurum görüntü-
sü altında baltalayan kurumların yaptıklarını deşifre etmekte 
Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen ailesinin en önemli görevi olmuş-
tur. Memur-Sen Van İl Temsilciliğimiz de darbe ürünü kurum-
lardan Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Ordu göreve’ pankar-
tının altında yürümeyi marifet sayan zavallıların bu ülkenin 
üniversitelerini iri liselere dönüştürenlerin en önemli ayakla-
rından birisini burada en mükemmel biçimde deşifre ederek 
bu ülkenin tarihindeki onurlu yerini almıştır” dedi. 

1924 Anayasası ile milleti, güveni teoride tesis eden bir an-
layışın 1950’ye kadar tek parti diktatörlüğü ile devam ettiğini 
belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: 

“1960’ta darbe, 1970’te muhtıra, 1980’de darbe, 28 Şubat 
süreci, e-muhtıra, Balyoz planı, Yakamoz, Sarıkız, Ay Işığı, Er-
genekon, ne kadar geçmişte adı güzel kavram varsa, onları da, 
ülkeyi de kirlettiler. Onun için 12 Eylül çok önemli. Gerek me-
murun toplu sözleşme hakkına kavuşması gerek baş darbeci 
Kenan Paşa’nın Anayasa ile korunuyor olabilmesinin sona er-
mesi gerekse kadınlara, çocuklara, şehit yakınlarına pozitif ayı-
rımcılık, bunların hepsi önemlidir.” 

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) ile Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu (HSYK) kararlarının yargıya açılmasını çok önemli bir 
gelişme olarak nitelendiren Gündoğdu, “Burada yargısız infa-

za tabi tutulan Ferhat Sarıkaya ve onun gibilere evrensel bir 
hak olan savunma hakkının verilecek olması başta olmak üze-
re Türkiye’de demokrasinin katılımcılığa geçişi, vesayetin mil-
let iradesine geçişi ve en önemlisi bu geçişin paketidir” şeklin-
de konuştu. 

Mesleki Eğitimi 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Dayatması ile
Yok Eden Başka Bir Ülke Yok 
Milli Eğitim Şûralarında alınan kararlara rağmen, YÖK’ün 

ideolojik yaklaşımıyla 28 Şubat sürecinde kesintisiz eğitim da-
yatmasıyla karşılaşıldığını anlatan Gündoğdu, şunları söyledi: 

“Dünyanın hiçbir yerinde mesleki eğitimi, çıraklık eğitimi-
ni, din eğitimini 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatması ile yok eden 
başka bir ülke yok. İşte kabul edilen önergemizde, 4+4, ardın-
dan akademik lise hazırlığı, mesleki eğitim hazırlığı, çıraklık 
eğitimi hazırlığı ve kabiliyetine göre çocukların istediği, reh-
berlikle yönlendirileceği bir alan. Onun için yeni Türkiye’nin 28 
Şubat sürecinin bütün dayatmalarını sona erdirme mecburi-
yeti var” dedi. 

Eğitim Çalışanlarının Haklı
Taleplerine Tercüman Olacağız
Şube Başkanımız Davut Okçu, 1982 Anayasası’nın ürünü 

olan YÖK Kanunu’nun en kısa zamanda değiştirilerek demok-
ratik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirterek, “En kü-
çük bir birim olan köyün muhtarı bile köylünün oyu ile seçilir-
ken, üniversite hocalarının oyları rektör seçimi için bir değer 
ifade etmiyorsa, üniversitelerde hukuktan söz edilemez. Üni-
versite çalışanlarının kadroları ve benzeri özlük hakları rek-
törlerin bir işaretine bağlı ise, üniversitelerde barış içinde bir 

28 Şubat Sürecinin Bütün Dayatmalarını
Sona Erdirme Mecburiyeti Var
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çalışma hayatından söz edilemez. Nitekim bu yapı nedeniyle 
üniversitelerimiz yıllarca askeri kışlalar gibi yönetilmiştir. Öğ-
rencilerimiz kılık kıyafetleri nedeniyle, öğretim elemanları ve 
diğer çalışanlar da düşünceleri yüzünden fişlenmiş ve mağdur 
edilmişlerdir” ifadelerini kullandı. 

İlin en etkili ve yetkili sendikaları olarak önümüzdeki dö-
nemde hem çalışanlara ve hem de halka karşı sorumlulukları-
nı yerine getirmeye devam edeceklerini kaydeden Okçu, “Va-
nımız sahip olduğu zenginlikler itibariyle bölgemizin en şanslı 
ili konumundadır. Ne yazık ki, ilimize atanan memurlar stajyer, 
öğretmenler, daire amirleri, mülki amirlerin stajyer olması ge-
lişmeye engel teşkil etmektedir. Van adeta acemi ocağına dö-
nüştürülmüştür. Hal böyleyken tecrübesizlikten kaynaklı ola-
rak yetkiler birbirine karışmış, bürokrasi kilitlenmiştir. Sonuçta 

Van acemi yöneticiler elinde can çekişmektedir” diye konuştu. 
Okçu, insan hakları standartlarını yükseltmenin asli gö-

revleri olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Eğitim-Bir-Sen Van 2 No’lu Şubesi olarak Üniversitemizin Tür-
ki Cumhuriyetlere, İran ve Irak gibi komşulara açılmasını zaruri 
görmekteyiz. Bu hedefi Van’ın ekonomisini, turizmini canlan-
dıracak en büyük hizmet olarak görmekteyiz. Bu amacın ger-
çekleşmesi için üzerimize düşen her türlü çabanın öncüsü ola-
cağız. Özellikle lisansüstü eğitim için yeterli alt yapımız bulun-
maktadır.” 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami 
Battal ve Van’daki sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı 
kongrede tek liste ile sandığa giden Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu, 
150 delegeden 90’nın oyunu alarak başkan seçildi.

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Konya Şubemizin Mev-
lana Kültür Merkezi’nde yapılan 4. Olağan Kongresi’ne katıl-
dı. Milletvekilleri Sami Güçlü, Ali Öztürk, Hüsnü Tuna, AK Parti 
Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, Meram Belediye Başkanı Ser-
dar Kalaycı ve üyelerimizin katıldığı kongrenin açılışında ko-
nuşan Şube Başkanımız Latif Selvi, bundan sonra da çalışmala-
rına tüm hızıyla devam edeceklerini söyledi. Selvi, Eğitim-Bir-
Sen’in farkın sendikası olduğunu, yapısı ve tüm üyeleriyle di-
namik, iletişim ve çalışma ağına sahip olduğunu kaydetti. 

İnsana ve insani değerlere ait ne varsa orada Eğitim-Bir-
Sen’in olduğunu dile getiren Selvi, “Eğitim-Bir-Sen, ülke me-
selesine asla ilgisiz kalmaz. Toplumsal duyarlılığın yansıtılma-
sında öncü rol oynar. Milletimizin maddi ve manevi değerle-
rini önemser. Tüm içtenliğiyle onu yaşar ve yaşatmaya çalışır. 
Fikir, düşünce ve inanç özgürlüğüne büyük önem verir” dedi. 

Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri de birer se-
lamlama konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Genel 
Sekreterimiz Halil Etyemez, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşundan 
bugüne mücadelesine ve çalışmalarına değindi. 

Hükümet ile yapılan toplu görüşme sürecini ve Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yaptığımız Kurum İdari Kurulu toplantıları hakkın-
da bilgi veren Etyemez, 18. Milli Eğitim Şûrası’nda alınan karar-
ları ve bu kararlara Eğitim-Bir-Sen’in etkisini anlattı. 

“Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan bu yana eğitim-öğretim 
ve bilim hizmet kolunda önemli çalışmalara imza atmış; eği-
tim çalışanlarının sosyal, ekonomik, demokratik ve mesle-
ki hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirmenin yanı sıra hiz-

met kolumuzda niteliğin artırılmasını da önemsemiş ve bu 
çerçevede birçok etkinliğin öncüsü olmuştur” diyen Etyemez, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Çalışmalarımızı memnuniyetle takip eden eğitim çalışan-
larının sendikamıza teveccühü her geçen gün daha da artmış 
ve sendikamız 15 Mayıs 2009 ve 15 Mayıs 2010’da Milli Eğitim 
Bakanlığı çalışanlarından en fazla üyeye sahip sendika konu-
muna gelerek, Kurum İdari Kurulu’nda çalışanların temsilcisi 
olmuş, birçok önemli kararın alınmasında paydaş rol üstlen-
miştir.” Halil Etyemez, Eğitim-Bir-Sen’in, eğitimcilerin ve eğitim 
çalışanlarının gerçek sesi olduğunu sözlerine ekledi. 

Kongreye tek listeyle giren Latif Selvi, yeniden başkanlığa 
seçildi. Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, daha sonra Şubemi-
zin kongresine katılmak üzere Karaman’a geçti. 

Kayseri Şubemizin 4. Olağan Kongresi, Genel Mali Sekrete-
rimiz Ahmet Özer’in katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi Top-
lantı Salonu’nda yapıldı. 

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti İl Başkanı Ömer 
Dengiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hü-
seyin Naziksoy, Yurt-Kur Bölge Müdürü Necmettin Altan, Va-
kıflar Bölge Müdürü Ali Veral, Çevre Orman İl Müdürü Ali Rıza 
Baykan, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Karaas-
lan, Çelik-İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, Elektrikçiler 
ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan, İlçe Milli Eği-
tim müdürleri, Şube müdürleri, Gönüllü Kültür Teşekkülleri, 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve temsilcilerinin de 

katıldığı kongrenin açılışında konuşan Şube Başkanımız Ay-
dın Kalkan, üç yıl boyunca yapmış olduğu icraatlardan örnek-
ler vererek, geçmişin muhasebesini yaptı. 

Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, ‘sivil anayasa, sivil si-
yaset, sivil yönetim’ için mücadele ettiklerini ifade ederek, bu 
amaçla referandumda ‘evet’ çıkması için büyük bir çaba harca-
dıklarını söyledi. 

Daha demokratik bir Türkiye’nin yanı sıra eğitim çalışanla-
rının haklarını korumayı ve yeni kazanımlar elde etmeyi amaç-
ladıklarını vurgulayan Özer, 2009’da Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
yetkili olduklarını, 2010’da ise bu yetkiyi pekiştirdiklerini anla-
tarak, “Şimdiye kadar ne işe yaradığı bilinmeyen Kurum İda-

Eğitim Çalışanlarının Gerçek Sesiyiz

‘Sivil Anayasa, Sivil Siyaset ve Sivil Yönetim’ İçin Mücadele Ediyoruz
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ri Kurulu’nu anlamlı hale getirerek, eğitim çalışanları adına 
önemli kazanımlara imza attık” dedi. 

Özer, 18. Milli Eğitim Şûrası’na katılarak, kararların alınma-
sında etkin rol oynadıklarını ve verdikleri önergelerin çoğu-
nun kabul edildiğini dile getirdi. 

Şûra kararlarının tavsiye niteliğinde olduğunu, yürürlüğe 
girmesinin Bakanlığın tasarrufunda olduğunu kaydeden Özer, 
büyük bir emek ve kaynak harcayarak hazırlık yaptıklarını Şûra 
kararlarının uygulamaya konulmasının takipçisi olacaklarını 
vurguladı. 

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yapılan oylama 
sonucunda, Aydın Kalkan tekrar başkan seçildi. Genel Mali 
Sekreterimiz Ahmet Özer, Nevşehir Şubemizin kongresine de 
katıldı. 

Batman Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni İl Kültür ve Turizm 
Konferans Salonu’nda yaptı. Kongreye,   Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Erol Battal, AK Parti İl Başkanı Ziver Özdemir, çok 
sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyelerimiz katıldı. 

Kongre, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divanın oluşumundan son-
ra kongrenin açılış konuşmasını Şube Başkanımız Şafi Özperk 
yaptı. Sivilleşme, demokratikleşme ve haksızlıklara karşı dur-
ma konusunda önemli adımların atılmasına katkıda bulun-
duklarını ifade eden Özperk, eğitim çalışanlarının haklarını sa-
vunma noktasında kayda değer çalışmalar yaptıklarını belir-
terek, çalışanlar adına birçok kazanım elde ettiklerini söyledi. 

Özperk, inancı gereği başörtüsüyle okumak isteyen kız-
ların üniversitelere alınmayarak, eğitim haklarının ellerinden 
alındığını vurgularken, çocuklarını tango, bale kursları ve al-
kol ortamına gönderenlere kimsenin bir şey demediğinin al-
tını çizdi. 

Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, Türkiye’de en 
büyük eğitim sendikasının Eğitim-Bir-Sen olduğunu kaydetti. 

Kendilerinden başkalarını bölücü olarak görenlerin bu ül-
kenin yarsından fazlası tarafından kabul edilmediğini anlatan 
Battal, “Bunlar halkın tamamının diliyle konuşmuyor” dedi. 

M. Şafi Özperk, kongrede güven tazeleyerek, yeniden  baş-
kanlığa seçildi. 

Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, daha sonra 
Diyarbakır Şubemizin kongresine iştirak etti.

Kütahya Şubemiz, 4. Olağan Kongresi’ni Kılıçarslan Anado-
lu Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Kongreye, Genel 
Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım, siyasi parti temsilcileri 
ve çok sayıda üyemiz katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Ka-
mil Uçan, sendika olarak eğitim çalışanlarının sorunlarını ve 
ülke gündemini yakından takip ettiklerini, ülkemizdeki de-

mokrasi ve özgürlük bilincinin gelişmesi için daima çaba sarf 
ettiklerini söyledi. Herhangi bir siyasi görüş ya da partiye bağlı 
olmadan çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uçan, yapı-
lan iyi işleri alkışlarken, hatalı veya yanlış gördükleri eylemleri 
de eleştirmekten geri kalmadıklarını dile getirdi. 

Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım, 2007 yılında 
yapılan 3. Olağan Kongre’de şu anki Şube yönetimiyle birlikte 
seçildiğini ve daha sonra 2008 yılı başında Genel Merkez yö-
netimine geçmesiyle Şube başkanlığı bayrağını Kamil Uçan’a 
devrettiğini hatırlattı. 

Söylem ve eylem birliği olan bir sendika olduklarını ifade 
eden Yıldırım, “Demokratik, şeffaf, aydınlık, müreffeh bir Türki-
ye ideali taşıyoruz. Huzurun, barışın egemen olduğu bir dün-
ya kaygısındayız” dedi. 

Yıldırım, Türkiye’nin demokratikleşmesinde, insanımızın 
özgürleşmesinde, değerlerinin donattığı biçimde yaşama öz-
gürlüğünü edinmesinde Eğitim-Bir-Sen camiasının emeğinin 
çok büyük olduğunu vurguladı. 

“Başörtüsü meselesi, katsayı meselesi, eğitim çalışanla-

En Büyük Eğitim Sendikasıyız

Türkiye’nin Meseleleri Bizim Meselemizdir
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Adıyaman Şubemiz, 4. Olağan Kongresi’ni, Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreterimiz Esat Tektaş’ın katılımıyla Halk Eğitim 
Merkezi’nde yaptı. 

Mevcut Başkanımız Gaffari İzci ile Hüseyin Söylemez’in 
yarıştığı seçimi, Gaffari İzci kazandı. Yeni Şube Yönetimi’ne, 
İzci’nin listesinde yer alan Neşet Taner, Cengiz Bilen, Sinan Te-
mel, Eyüp Elmascı, Abdullah Turhan ile Hüseyin Söylemez’in 
listesinde yer alan Ali Deniz seçildi. 

Divan Başkanlığı’nı Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri-
miz Esat Tektaş’ın yaptığı kongrede konuşan Gaffari İzci, dava-
ların isimlerle değil, asil ve asıl yüreklerle sahiplenilebileceğini 
söyledi. İzci, Eğitim-Bir-Sen’in sadece meslek sendikası olma-
dığını, ezeli ve ebedi bir davanın savunucusu olduğunu söz-
lerine ekledi.

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Esat Tektaş, hak-
lının, güçsüzün, zulme uğrayanın yanında olduklarını ve bu 
amaçla yola çıktıklarını belirterek, “Eğitim çalışanlarının sosyal, 
demokratik, ekonomik ve mesleki hak ve menfaatlerini ancak 
bizlerin koruyup geliştirebileceğine; eğitimin niteliğinin ancak 
bizlerin katkılarıyla yükseltilebileceğine olan inancımızla çıktı-
ğımız yolda Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen çatısı altında bir araya 
gelerek hizmet ve etkinliklerimizi sürdürdük” dedi. 

Hakkı, emeği, özgürlükleri, kaliteyi, kaliteli hizmet anlayışı-

nı önceleyip önemsedikçe büyüdüklerini ve bugün Türkiye’nin 
en büyük sendikası, en büyük konfederasyonu olduklarını 
kaydeden Tektaş, “Bizler güçlendikçe ülkemizde demokrasi, 
hak ve özgürlüklerin de gelişeceğini; ülkemiz geliştikçe sen-
dikamızın daha da büyüyüp güçleneceğini biliyorduk. Böyle 
de oldu, böyle olmaya da devam edeceğine inanıyoruz” şek-
linde konuştu. 

Bundan sonra da aynı heyecan, aynı anlayış ve aynı duyar-
lılıkla yollarına devam edeceklerini dile getiren Tektaş, genel 
yetkiyi alarak, son toplu görüşmelerde çalışanlar adına elde 
ettikleri kazanımlardan daha iyilerini 2011 yılı toplu sözleşme-
lerinde alacaklarını sözlerine ekledi. 

Elazığ Şubemizin 4. Olağan Kongresi, Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı’nın katılımıyla 
Öğretmenevi Konferans Salonu’nda yapıldı. Kongrede, Yasin 
Karakaya başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi. 

Toplantıda konuşan Şube Başkanımız Yasin Karakaya, yeni 
dönemde çalışmalarına, görüş ve öneriler doğrultusunda 
daha fazla proje üreterek devam edeceklerini söyledi. 

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Ramazan 
Çakırcı, sendika olarak, insanca bir yaşam, bireyin özgürleş-

mesi ve toplumun demokratikleşmesi mücadelesi verdikleri-
ni belirterek, “Sendikamız, kurulduğu 1992 yılından 2001 yı-
lına kadar yasal zemin olmamasına rağmen memur sendika-
cılığının var olması için mücadele etti. 2001 yılından itibaren 
ise, kusurlu olan sendika yasasının kusurlarının giderilmesinin 
mücadelesini vererek, 12 Eylül 2010’da yapılan referandumda 
‘toplu sözleşme’nin yasalaşması noktasında büyük gayret gös-
terdi” değerlendirmesinde bulundu. 

Eğitim çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarının ge-
liştirilmesi ve iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini vurgula-
yan Çakırcı, “Eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerile-
ri Şûrası yaptık. Çözümünü de, sizden aldığımız güç ile gerçek-
leştireceğiz” ifadelerini kullandı. 

18. Milli Eğitim Şûrası’na da değinen Ramazan Çakırcı, 
Şûra’da, eğitim çalışanlarının aleyhine olabilecek hiçbir mad-
denin geçmemesi için uğraş verdiklerini, bununla birlikte eği-
tim çalışanları için önemli kararların alınmasını sağlayarak 
Şûra’ya damgalarını vurduklarını dile getirdi. 

Yapılan oylama sonucunda mevcut Şube Başkanımız Yasin 
Karakaya, güven tazeleyerek yeniden seçildi. 

rının sorunları bizim meselemiz” diyen Yıldırım, “Darbele-
re ve darbecilere karşı milyonların sesi yine biziz. Malatya’da, 
Samsun’da, Bursa’da Ortak Akıl mitingleriyle meydanlara çı-
kıp ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ diyen biziz. Son top-
lu görüşmelerde 9 yılın en iyi mutabakatına imza atan, Kurum 
İdari Kurulu toplantılarını işlevsel hale getiren de biziz” şeklin-
de konuştu. 

Yönetim faaliyetleri ve denetim raporunun okunarak ibra 
edilmesinden sonra yapılan seçim sonucunda oluşan yeni 
yönetim şu isimlerden oluştu: Kamil Uçan, Ömer Karakayalı, 

Mehmet Bilgili, Davut Ezen, Hasan Başyiğit, Celal Boztepe, Ah-
met Durgun.  

Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım, Eskişehir Şu-
bemizin Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen 3. Olağan Kongresi’ne de katılarak bir konuşma yaptı. 
Kongrede konuşan Şube Başkanımız İsmail Altınkaynak, yeni 
dönemde Eğitim-Bir-Sen’i çok daha etkin ve etkili çalışmalar 
yapan bir sendika haline getireceklerini belirtti. 

Kongrede, İsmail Altınkaynak’ın listesi 124 oy alarak seçi-
mi kazandı. 

Aynı Heyecanla Yolumuza Devam Edeceğiz

Çalışmalarımıza, Daha Fazla Proje Üreterek Devam Edeceğiz
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Temsilciler Toplantısı
Kızılcahamam’da Yapıldı3. 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, anti-
demokratik uygulamalara, temel hak ve öz-
gürlüklerin kısıtlanmasına, başörtülü kızların 

okul önlerinden geri çevrilmesine, başta eğitim çalışan-
ları olmak üzere tüm çalışanların emeğinin çalınmasına 
daha yüksek sesle karşı çıkılması için Eğitim-Bir-Sen’in 
mutlaka yetkili sendika olması gerektiğini söyledi. 

4 ‘K’ya Karşıyız 
3. Temsilciler Toplantısı, 5-7 Kasım 2010 tarihlerinde 

Kızılcahamam’da yapıldı. Yeni İlçe yöneticilerine, Üni-
versite ve Yurt-Kur temsilcilerine hitap eden Genel Baş-
kanımız Ahmet Gündoğdu, bir dayatma süreci olan 28 
Şubat’ta topluma ‘kesintisizlik, karma, katsayı ve korku’ 
dayatıldığını ifade ederek, “Biz bu dört ‘K’ya da karşıyız” 
dedi. 

Devletin cinsiyet ayrımcılığı yapmak gibi bir görevi-
nin olmadığını kaydeden Gündoğdu, yüzde 98’i Müslü-
man olan bir ülkede, milletin oylarıyla seçilerek Meclis’e 
giren başörtülü bir milletvekiline ‘had bildirilmesi’ gibi 
bir edepsizliğin yaşandığına dikkat çekerek, “Hadleri bil-
dirilenler Belçika parlamentosunda ayakta alkışlandılar. 
Türkiye olarak bu ayıptan kurtulmalıyız. Onun için ba-
şörtülü kızlarımız hiçbir engelle karşılaşmadan, ‘ikna 
odalarına’ muhatap olmadan üniversiteye girmelidir” 
şeklinde konuştu. 

28 Şubat döneminin bir eseri olarak eğitim sistemin-
de yer alan kesintisiz 8 yıllık eğitimin artık yetersiz kaldı-
ğını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: 

“28 Şubat sürecinde hiçbir bilimsel toplantı olmak-
sızın, ideolojik bir şekilde sadece İmam Hatip liseleri-
nin orta kısmını kapatma gayesi ile getirilen 8 yıllık zo-
runlu ve kesintisiz eğitim dayatması başta olmak üzere 
Türkiye’nin bütün dayatmalardan kurtulmasını istiyoruz 
ve bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi, 18. 
Milli Eğitim Şurası’nda da sürdürdük ve birçok önemli 
maddeyi kabul ettirdik.” 

Hizmetli, Memur Arkadaşlarımızı
Asla Unutmuş Değiliz 
Gerek toplu görüşmelerde gerekse Kurum İdari Ku-

rulu toplantılarında eğitim çalışanları adına önemli ka-
zanımlar elde ettiklerinin altını çizen Gündoğdu, “Sa-
dece öğretmenlerin haklarını savunmuyoruz. Kim olur-
sa olsun, haksızlığa uğrayanın yanındayız. Hizmetli, me-
mur kardeşlerimizi asla unutmuş değiliz. Kurum İdari 
Kurulu’nda onlara önemli kazanımlar sağladık” diye ko-
nuştu. 

Sözleşmeli Öğretmenlerin
Kadroya Geçirilmesi İçin
Çabamız Sürecek 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için 

çabalarının süreceğini vurgulayan Ahmet Gündoğdu, 
sözleşmeli öğretmenlerin gönül rahatlığıyla işini yaptı-
ğını düşünmesinin imkansız olduğu bir sistemin sağlık-
lı olmadığını söyledi.  
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Her gün işten çıkarılma korkusu içindeki bir öğretmenin 
eğitim sistemine katkı yapamayacağına işaret eden Gün-
doğdu, sözleşmeli öğretmenlere verilen kadro sözünün ge-
reğinin yerine getirilmesi için girişimlerde bulunmaya de-
vam edeceklerini bildirdi. 

Hiçbir İktidara Gözümüz
Kapalı Evet Demeyiz 
Memur-Sen’in, Eğitim-Bir-Sen’in hiçbir iktidara gözü ka-

palı ‘evet’ demediğini, demeyeceğini dile getiren Ahmet 
Gündoğdu, doğru bildiklerinden şaşmadan, Türkiye’nin 
menfaatine olabilecek her konuda öncülük etme görevini 
yerine getirdiklerini vurguladı. 

Anayasa değişikliği paketinin referanduma sunulmadan 
önceki süreçte ‘evet’ çıkması için yoğun bir çaba harcadık-
larını anlatan Gündoğdu, bunu da, Türkiye’nin kirlerinden 
arınması ve 12 Eylül 1980’de kirletilen demokrasinin 12 Ey-
lül 2010’da temizlenmesi, daha aydınlık bir gelecek için yap-
tıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “60 yıllık dar-
be sürecini kıralım dedik ve bunun için çalışmalara başladık. 

Eğitim-Bir-Sen referandumda öncü 
oldu ve bu rolünü başarıyla yerine 
getirdi. 

Son Toplu Görüşme
Masasında Fiili Toplu
Sözleşme İmzaladık 
2010 Yılı Toplu görüşmelerine 

de değinen Gündoğdu, “Masa de-
ğil, yasa sorunlu. Bu yasa değişmez-
se, önümüzdeki yıl masaya oturma-
yacağız” şeklinde açıklama yaptıkla-
rını hatırlatarak, daha sonra Abant’ta 
yapılan Çalıştay’a katılarak Toplu 
Sözleşme hakkının sonuç bildirgesi-
ne girmesini sağladıklarını, bu hak-
kın Anayasa değişikliğinde de yer al-
ması için girişimlerde bulunduklarını 
belirtti. 

Amaçlarının ‘üzüm yemek’ olduğunu kaydeden Gün-
doğdu, 2010 Yılı Toplu görüşmelerinde 9 yılın en mutaba-
kat metnine imza attıklarını, “2010 yılında fiili toplu sözleş-
me imzalamak istiyoruz” kararlılığıyla oturdukları son toplu 
görüşme masasında fiili toplu sözleşme imzaladıklarını dile 
getirdi. 

 

Temsilciler Teşkilatın Öncüleridir 
Temsilcilerin teşkilatın öncüleri olduğunu belirten Gün-

doğdu, çalışmalara hız verilerek, Eğitim-Bir-Sen’in genel yet-
kili sendika unvanına kavuşturulmasını istedi. Gündoğdu, 
haksızlıklara daha etkili ve yüksek sesle karşı konulması için 
bunun gerekli olduğunu sözlerine ekledi. 

Toplantıda, Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali 
Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz 
Erol Battal, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım, Ge-
nel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Esat Tektaş ve Genel 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı da 
birer konuşma yaptılar. 
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, öğretmenliğin gelir düze-

yi ve statüsünün yükseltilmesine dö-
nük çalışmalara hız verilmesi gerektiğini 
ifade ederek, “Öğretmen istihdamında 
kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğret-
menlik gibi farklı uygulamalara son veri-
lerek tüm öğretmenlerin kadrolu öğret-
men olarak istihdamı sağlanmalı; mev-
cut sözleşmeli öğretmenler kadroya ge-
çirilmelidir. Öğretmen açığını kapatmak 
için 150 bin kadrolu öğretmen ataması 
yapılmalı ve katkı düzeyi yüksek öğret-
menler ödüllendirilmelidir. Ayrıca zo-
runlu hizmet alanlarındaki eğitim ku-
rumlarında görev yapan eğitim çalışan-
larına zorunlu bölge hizmet tazminatı 
ödenmelidir” dedi.  

24 Kasım Öğretmenler Günü dola-
yısıyla bir açıklama yapan Ahmet Gün-
doğdu, öğretmenlerin, sosyalleşmek su-
retiyle toplumsal yaşama katılma ve ya-
şamın bir kıyısından tutunmaya çabala-
ma süreci içerisinde, toplumun sahip ol-
duğu birikimi aktararak insanı yetiştirdi-
ğini ve ona toplum içerisinde bir rol ve 
statü kazandırdığını belirterek, “Fert fert 
bireylerden toplumu doğurmak bakı-
mından öğretmenin görevi ikinci bir an-
neliktir. Bu manada öğretmenlik, anne-
lik kadar kutsaldır. Toplumsal algı, öğret-
menliğin bu manevi değerinin hep far-
kında olmuştur” şeklinde konuştu. 

Öğretmenler Ücret
Karşılığında Yapılan Bir İşin
Hakkını Vermenin Ötesinde
Bir Fedakârlık Ortaya
Koymaktadır 
Öğretmenlerin öğretme sürecin-

de öğrencilerine karşı insani ve vicdani 
yönlendirmelerin etkisiyle ücret karşılı-
ğı yapılan bir işin hakkını vermenin çok 
daha ötesinde bir fedakârlık ortaya ko-
yarak çalıştıklarına dikkat çeken Gün-
doğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Öğrencilere karşı ortaya konulan 
fedakârlıklar bir aydın sorumluluğu-
dur. Ancak öğretmenlerimiz, ülkemiz-

de öğretmeni önemseyişin sadece laf-
ta oluşu dolayısıyla eşinden, çocukların-
dan, saygınlığından ve yaşam düzeyin-
den de fedakârlıkta bulunmak zorunda 
kalmaktadır. Türkiye’yi yöneten idareci-
leri yetiştiren öğretmenler, Öğretmen-
ler Günü’nde bir iki güzel cümle ve bir 
kuru teşekkürle yâd edilmekte; yönetici-
lerimiz, öğretmenlerin sorunlarını çöze-
cek, özellikle ekonomik anlamda öğret-
menin tüm hassasiyetini eğitim hizme-
tine odaklamasını sağlayacak bir rahat-
lamaya vesile olacak adımları atmaktan 
imtina etmektedir.” 

Toplumların Uygarlık Düzeyi,
Öğretmene Verdiği
Değerle Ölçülür 
“Öğretmenin malzemesi insandır. İn-

sanı işleyen bir sanatkârın mesleki has-
sasiyetinin ve haysiyetinin öncelenme-
si, toplumun geleceğinin garanti altı-
na alınması demektir” diyen Gündoğdu, 
“Toplumların uygarlık düzeyi, öğretme-
ne verdiği değerle ölçülür. Öğretmenle-
rimizin bir türlü çözülemeyen sorunları-
na ve maddi sıkıntılarına bakılacak olur-
sa, uygarlık düzeyimizin pek de yüz gül-
dürücü olmadığı ortadadır” diye konuş-
tu. 

Başta öğretmenler olmak üzere eği-
tim çalışanlarının onlarca sorunu bulun-
duğunun altını çizen Ahmet Gündoğdu, 
şunları kaydetti: “Eğitim-Bir-Sen olarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda en çok üyeye 
sahip sendika sıfatıyla eğitim çalışanları-
nı temsilen katıldığımız Kurum İdarî Ku-
rulu toplantılarında, çalışanların talep ve 
beklentileri doğrultusunda çözüme iliş-
kin yol gösteren, tavır ortaya koyan bir 
yaklaşımla eğitim çalışanlarının yaşadığı 
sorunların, çözümlenmesi mümkün so-
runlar olduğunu ortaya koymuş bulun-
maktayız. Kurum İdarî Kurulu’nda imza 
altına alınan hususlar, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ve Hükümet tarafından yeterin-
ce sahiplenildiği ve çözüme ilişkin sami-
mi çaba gösterildiği takdirde, eğitim ca-
miasında zihinleri çokça meşgul eden, 
mağduriyetlere neden olan pek çok so-

runun çözüleceğine ve böylece eğitim 
camiasını rahatlatacağına inanıyoruz.” 

350 Bin Öğretmen Atama Bekliyor
Öğretmen açığı sorununun, eğitimin 

toplam kalitesini olumsuz etkileyen bir 
sorun olarak devam ettiğini dile geti-
ren Gündoğdu, “Bugün Bakanlık verile-
rine göre 150 bin öğretmene ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Atama bekleyen öğretmen 
adayı sayısı ise 350 bindir. Öğretmen 
açığı sözleşmeli, vekil, ücretli öğret-
men alımıyla kapatılmaya çalışılmakta-
dır. Sözleşmeli öğretmenlerimiz, kendi-
lerini güvende hissetmemekte, kadrolu 
öğretmenlerin sahip olduğu kimi hak-
lardan mahrum oldukları için ikinci sı-
nıf öğretmen algısıyla karışık bir zihinle 
eğitim hizmeti vermeye devam etmek-
tedirler. Sözleşmeli öğretmenler mutla-
ka kadroya geçirilmelidir. Bölgelerarası 
öğretmen dağılımındaki adaletsizliği gi-
dermeye yönelik, zorunlu hizmet alan-
larındaki eğitim kurumlarında görev ya-
pan eğitim çalışanlarına zorunlu bölge 
hizmet tazminatı ödenmelidir” ifadele-
rini kullandı. 

Zorunlu Hizmet Alanlarındaki
Eğitim Çalışanlarına
‘Zorunlu Bölge Hizmet Tazminatı’
Ödenmelidir
Gündoğdu, öğretmen açığı, atama 

bekleyen öğretmenler, bölgelerarası 
öğretmen dağılımındaki adaletsizlikler, 
sözleşmeli öğretmenlik gibi konuları 18. 
Milli Eğitim Şûrası’nda hassasiyetle gün-
deme getirdiklerini ve verdikleri öner-
geyle bunların, “Öğretmenliğin gelir dü-
zeyi ve statüsünün yükseltilmesine dö-
nük çalışmalara hız verilmeli; öğretmen 
istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücret-
li, vekil öğretmenlik gibi farklı uygula-
malara son verilerek tüm öğretmenlerin 
kadrolu öğretmen olarak istihdamı sağ-
lanmalı; mevcut sözleşmeli öğretmen-
ler kadroya geçirilmeli; öğretmen açı-
ğını kapatmak için 150.000 kadrolu öğ-
retmen ataması yapılmalı ve katkı düze-
yi yüksek öğretmenler ödüllendirilmeli, 

Öğretmenliğin Gelir Düzeyinin ve
Statüsünün Yükseltilmesine

Yönelik Çalışmalara Hız Verilmelidir 
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Saadet Partisi’nden Ziyaret

ayrıca zorunlu hizmet alanlarındaki eği-
tim kurumlarında görev yapan eğitim 
çalışanlarına zorunlu bölge hizmet taz-
minatı ödenmelidir” şeklinde bir kara-
ra dönüşmesini sağladıklarını vurguladı. 

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri-
ni teşvik ve mevcut mesleki düzeyleri-
ni değerlendirme amaçlı getirilen Kari-
yer Basamaklarında Yükselmeye dönük 
düzenlemenin ortada kaldığını anlatan 
Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi’nin ip-
tal kararı doğrultusunda kariyer basa-
maklarında yükselme ile ilgili yasal dü-
zenlemenin yapılmasını ve bir an önce 
yeni bir sınavın gerçekleştirilmesini iste-
di. Gündoğdu, ayrıca 2005 ve 2006 yıl-
larında yapılan sınavlarda başarılı olup 
uzman öğretmenlik unvanı verilmeyen 
öğretmenlere de, mahkeme kararları 
beklenmeden uzman öğretmenlik un-
vanı verilmesi gerektiğini ifade etti. 

Ek Ders Ücretleri 12 TL’ye
Çıkarılmalıdır 
Gündoğdu, 18. Milli Eğitim Şûra-

sı’nda önerileri doğrultusunda benim-
senen tavsiye kararının gereğinin yerine 
getirilerek, eğitim çalışanlarına öden-

mekte olan ek ders ücretlerinin 12 TL’ye 
çıkarılmasını, uygulamada büyük sıkın-
tılara neden olan ‘okul yöneticilerinin 6 
saat derse girme zorunluluğu’nun ‘6 sa-
ate kadar derse girer’ şeklinde değiştiril-
mesini, öğretmen ve yöneticilere mesle-
ki gelişimlerini sağlamak amacıyla uzak-
tan veya örgün eğitim yoluyla lisansüstü 
eğitim imkânı sağlanmasını, öğretmen-
lerin ve eğitim yöneticilerinin lisansüs-
tü eğitim görmelerinin teşvik edilmesi-

ni, lisansüstü eğitimini tamamlayanların 
ödüllendirilmesini; daha önceleri uygu-
lamada olan yüksek lisans yapmış olan-
lara yüzde 25, doktora yapmış olanlara 
ise yüzde 40 fazla ek ders ücreti ödeme 
uygulamasına yeniden geçilmesini, 18. 
Milli Eğitim Şurası’nda benimsenen “Eği-
tim çalışanlarına Öğretmenler Günü’nde 
bir maaş ikramiye verilmesi” kararının 
gereğinin yerine getirilmesini de istedi. 

Saadet Partisi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Birimi 
üyeleri, sendikamızı ziyaret etti. 

Saadet Partisi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, eski 
milletvekillerinden Yaşar Canbey ve Yakup Budak’ın yer aldığı 
heyet,  Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali Sekrete-
rimiz Ahmet Özer, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, 
Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım, Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreterimiz Esat Tektaş ve Genel Mevzuat ve Toplu 
Görüşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı ile görüştü. 

Türkiye, En Büyük Sorunu Olan Eğitim Sorununu
İkinci Plana İtmektedir 
Ziyarette konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 

Necmettin Aydın, Türkiye’de eğitim sisteminin büyük sorunla-
rı olduğunu ifade ederek, “Türkiye, en büyük sorunu olan eği-

tim sorununu ikinci plana itmektedir. Çok ciddi olan bu sorun 
ne tam kavranmış ne de çözümü için önemli adımlar atılmıştır. 
Bu şekildeki bir sistem ile birkaç neslimizi kaybettik, maalesef 
kaybetmeye de devam edeceğiz” dedi. 

Eğitim sisteminin sorunlarının anlaşılması için Saa-
det Partisi olarak yeni bir teklif getirdiklerini belirten Aydın, 
Cumhurbaşkanı’nın bu ülkenin başkomutanı olduğunu hatırla-
tarak, “Cumhurbaşkanı bu ülkede başöğretmen de olsun. Çün-
kü ülkenin en büyük temel sorunu eğitim. Sembolik de olsa, bu 
şekilde sorunlara dikkat çekilmiş olur” şeklinde konuştu. 

İstihdam Biçimi Sorunlu 
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, öğretmen atamalarında 

hala yanlışlıklar yapıldığını kaydederek, “Öğretmenlerin istih-
dam biçimi sorunludur. Öncelikle bu sorunun çözülmesi gere-
kir. Eğitim sistemimiz, sözleşmeli, ücretli, vekil gibi adlar altın-
da yapılan istihdam biçimleriyle başarıya ulaşamaz. Çalışma ba-
rışı ve eğitim çalışanları arasında motivasyonun sağlanması için 
tüm öğretmenler kadrolu olmalıdır” diye konuştu. 

350 bin öğretmen adayının atanmayı beklediğini söyleyen 
Etyemez, “Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise 150 bin öğ-
retmen açığı var. Ama hükümet nedense bir türlü bu açığı ka-
patmıyor” ifadelerini kullandı. 

Öğretmen Sınıfa Sorunsuz Girmelidir 
Bütün sorunların temelinde eğitim eksikliğinin yattığını dile 

getiren Etyemez, Türkiye’nin sorunlarından kurtulması için eği-
time ciddi anlamda yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. 
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Türkiye’de 15 yıllık deneyimli bir öğretmen ile yeni 
başlayan bir öğretmenin ücreti arasındaki fark 
yıllık bin 64 dolar iken, bu fark OECD ülkeleri or-

talamasında ilköğretimde 10 bin 477 dolara, ortaöğretim-
de ise 13 bin 283 dolara çıkıyor. 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
Öğretmenler Günü dolayısıyla “Öğretmenlerin Demogra-
fik, Ekonomik ve Kültürel Durumları”na ilişkin bir rapor ha-
zırladı.  

Buna göre, Türkiye’de resmi kurumlarda 676 bin 120 
öğretmenin 67 bin 826’sı yönetici, 539 bin 60’ı kadrolu ve 
69 bin 234’ü sözleşmeli olarak görev yapıyor. 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki öğretmenlerin yüzde 
25,7’si, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki öğretmenlerin 
ise yüzde 18,5’i sözleşmeli. 

Mart 2010 itibariyle genel bütçe kapsamındaki kamu 
kurumlarında istihdam edilen 146 bin 831 sözleşmeli 
personelin yüzde 46,3’ü Milli Eğitim Bakanlığı’nda sözleş-
meli öğretmen olarak çalışıyor. 2010 yılına kadar toplam 
102 bin 749 sözleşmeli öğretmen alımı yapılmıştır. 

Kadrolu öğretmenlerin yüzde 5,2’si yüksek lisans öğ-
renimine sahip. Öğretmenlerin yüzde 34,8’i sınıf öğret-
menliği branşında. 

Türkiye’de 40 yaş altı kadrolu öğretmenlerin oranı 
yüzde 70 iken, OECD ülkeleri ortalaması bu rakamın yarı-
sından biraz fazladır. 

Sözleşmeli öğretmenlerin yüzde 42,9’u, kadrolu öğret-
menlerin ise yüzde 79,4’ü evli. 

Öğretmenler cinsiyetleri bakımından değerlendirildi-
ğinde, Türkiye’de okul öncesindeki öğretmenlerin yüzde 
95,3’ü kadındır. Bu oran, ilköğretimde yüzde 49,8’e, orta-
öğretimde ise yüzde 41,4’e düşmektedir. 

OECD ülkeleri ortalamasına bakıldığında ise, kadın öğ-
retmen oranı okul öncesinde yüzde 96,9, ilköğretimde 
yüzde 80,5, ortaöğretimde ise yüzde 53,7’dir. 

2010 yılında 52 bin 526 öğretmen adayı eğitim fakül-
telerinden (Tezsiz yüksek lisans ve diğer eğitim fakülteleri 
dahil) mezun olmuştur. Söz konusu rakam her yıl artmak-
tadır. 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında öğretmene hem en 
düşük ücreti veren hem de mesleki kıdem bakımından en 
az ücret artışı veren ülkelerin başında gelmektedir. 

Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin 1 yıllık ücreti 15 
bin 180 dolar (Ek dersler dahil), 15 yıllık kıdemli bir öğret-
menin 1 yıllık ücreti ise 16 bin 246 dolardır. 

Türkiye’de mesleğe yeni başlamış bir öğretmenin üc-
reti ile 15 yıllık bir öğretmen ücreti arasındaki fark sadece 
127 TL, 24 yıllık en üst kademedeki bir öğretmenin ücreti 
arasındaki fark ise 237 TL’dir. 

15 yıllık deneyimli bir öğretmen ile yeni başlayan bir 
öğretmenin ücreti arasındaki fark yıllık bin 64 dolar iken, 
OECD ortalaması ise ilköğretimde 10 bin 477 dolar, orta-
öğretimde ise 13 bin 283 dolardır. 

Türkiye’de mesleğe yeni başlamış bir öğretmenin üc-
reti bin 388 TL iken, 24 yıllık bir öğretmenin ücreti ise bin 
625 TL’dir. 

Toplumun dört ana hizmet alanı olan eğitim, adalet, 
güvenlik ve sağlık kurumlarında çalışanların ücretleri ince-
lendiğinde, bir polisin, avukatın veya doktorun aldığı üc-
retin, öğretmenin aldığı ücretten yüksektir. 

Öğretmenler Ekonomik Sıkıntıları Nedeniyle
Kendini Mesleğine Verememektedir 
Öğretmenin kişisel ve meslekî gelişimleri için ilgi duy-

duğu çeşitli etkinliklere (müzik, drama kursu gibi) katılma-
sı veya ayda bir iki defa sinema ya da tiyatroya gitmesi; ki-
tap, dergi, gazete gibi yayınları alması; ailesi ile birlikte ta-
til yapması gibi para gerektiren ihtiyaçlarının olacağı bir 
gerçektir. Bu tür ihtiyaçların karşılanması, mesleki verimli-
liğin artmasında önem arz etmektedir. Öğretmenlere öde-
nen ücret ve sağlanan diğer imkanların yeterli olmadığı, 
öğretmenlerin verdikleri hizmetin karşılığını alamadığı ve 
toplumsal statüsünün istenilen düzeyde olmadığı görül-
mektedir.  

Öğretmenler, var olan ekonomik sıkıntıları nedeniy-
le kendilerini mesleğine verememektedir. Görevlerini en 
iyi şekilde yapabilmeleri, kişisel ve mesleki gelişimlerinin 
sağlanması ve öğretmenlik mesleğinin cazip hâle getirile-
bilmesi için hem ekonomik hem de sağlanan imkanlar ba-
kımından öğretmenin durumunun, toplumda gelir düze-
yi yüksek diğer temel hizmet alanı olan sağlık, güvenlik ve 
adalet çalışanlarının düzeyine getirilmesi gerekmektedir.

Öğretmene Ödenen Ücret ve
Sağlanan İmkanlar Yeterli Değil

Memurlar Haziran 2010 Temmuz 2010 
Öğretmen 9/2 1.496 TL 1.550 TL 
Polis Memuru 9/3 1.988 TL 2.059 TL 
Uzman Doktor 1/4 2.275 TL 2.357 TL 
Doktor 1/7 1.923 TL 1.992 TL 
Avukat 1/4 2.428 TL 2.515 TL 

 
 

18-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 50-60 Yaş 61 Yaş ve 
Üzeri Toplam 

  N % N % N % N % N % N % 
Yönetici 4.800 7,1 27.736 40,9 19.563 28,8 15.273 22,5 454 0,7 67.826 100,0 
Kadrolu 144.000 26,7 233.276 43,3 120.720 22,4 40.093 7,4 971 0,2 539.060 100,0 
Sözleşmeli 59.311 85,7 9.839 14,2 74 0,1 - - - - 69.224 100,0 
Toplam 208.111 30,8 270.851 40,1 140.357 20,8 55.366 8,2 1.425 0,2 676.110 100,0 
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Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen 29Sayı: 58

2010 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat 
Metni’nde yer alan hususlar TBMM’ye 
sevk edilen torba kanun teklifiyle yasa-
laşacak. Toplu görüşme primi, sözleş-
melilere eş yardımı, sözleşmeli perso-
nelin maaşından alınan damga vergisi-
nin kaldırılması ve KİT’lerdeki ek öde-
me sorunun giderilmesinin yanı sıra 
birçok idari uygulama torba kanun tek-
lifinde yer alıyor. 

2010 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat 
Metni’nde yer alan hususlar TBMM’ye 
sevk edilen torba kanun teklifinin ka-
bulüyle yasalaşacak. Kamu çalışan-
ları adına, sadece Konfederasyonu-
muz Memur-Sen’in imzasının bulun-
duğu, diğer memur konfederasyonla-
rının imzalamadığı 2010 Yılı Mutaba-
kat Metni’nde yer alan hususlar, yine 
Memur-Sen’in ısrarlı takibi sonucu tek 
tek hayata geçiriliyor. 

Kamu çalışanları lehine gerçekleşe-
cek düzenlemeler, ‘Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılması İle Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Tasarısı’ içinde 
yer aldı. 

Kanun teklifi, Konfederasyonumuz 
Memur-Sen’in talepleri içinde yer alan 
ve mutabakat metninde yer alan birçok 
hususu içeriyor. Teklifte, sendika üyesi 
kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL şek-
linde toplu görüşme primi ödenme-
si, sözleşmelilere ilk kez aile (çalışma-
yan eş) yardımı yapılması, sözleşme-
li personelin maaşından alınan dam-
ga vergisinin kaldırılması ve KİT’lerdeki 
1 sayılı cetvele tabi personelin ek öde-
me tazminatının yüzde 100’den yüz-
de 200’e çıkarılmasının yanı sıra birçok 
idari uygulama yer alıyor. Yapılan de-
ğişiklik önerisinde çocuk yardımında 2 
çocuk sınırlaması kaldırılıyor. Sendika 
üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 
TL toplu görüşme primi ödenecek. Söz-
leşmeli personel de memurlar gibi aile 
yardımından faydalanabilecek. Sözleş-
meli personelin ‘’sendikaya üye olama-
yacağı’’ yönündeki hüküm yürürlükten 
kaldırılıyor. 

Bu hafta içinde görüşülerek ya-
salaşması beklenen değişiklik pake-
tiyle, 2010 Yılı Toplu Görüşme Muta-
bakat Metni’nin EK-1 Bölümünde yer 
alan;

1- Disiplin cezalarının tamamına 
karşı yargı yolunun açılması,

2- Devlet Personel Başkanlığı’nda 
Personel Veri Bankası’nın Kurulması,

3- Bazı kurumlardaki personelin 
GİH sınıfına geçirilmesi

4- Hamile memurlara hamilelikleri-
nin 24. haftasından itibaren gece nö-
beti ve vardiya görevi verilmemesi

5- Memurlara aylıklı refakat izni ve-
rilmesi,

6- Mazeret izni sürelerinde iyileştir-
meler yapılması, kayın hısımlarının ve-
fatı halinde de mazeret izni verilmesi

7- Disiplin cezalarına itirazların di-
siplin kurullarına yapılması

8- Hafta sonu ve tatillerde izin alın-
ması uygulamasının kaldırılması

9- Aile yardımında çocuk sayısı sı-
nırlamasının kaldırılması,

10- Emeklilere ödenen yol parasının 
500 TL’den 750 TL’ye çıkarılması

11- Sendika üyesi kamu çalışanları-
na toplu görüşme primi verilmesi

12- 399 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’deki sendika üyeliği yasağı-
nın kaldırılması hususları hayata geçi-
rilecek. 

Ayrıca, 2010 Yılı Mutabakat 
Metni’nde yer alan yüzdelik zam, 
TBMM’deki Bütçe Kanunu içerisinde 
yer alırken, ek ödemeler, çalışanların 
aile yardımının artırılması ve enflasyon 
farkının ödenmesine yönelik düzenle-
meler için de, Bakanlar Kurulu hazırla-
nıyor. 

KİT’lerde 2 sayılı cetvele ilişkin ku-
rumlararası ücret dengesizliğinin gide-
rilmesi ve ücret skalasının yeniden dü-
zenlenmesi konusundaki çalışma ise, 
YPK kararı hazırlanıyor. 

Getirilen Düzenlemeler
TBMM Başkanlığına sunulan, ‘’Bazı 

Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Tasarısı’’nda, Toplu Görüşme Muta-
bakat Metni’ne yer alan hususların yanı 
sıra, kamu çalışanlarına yönelik bir çok 
düzenleme de yer alıyor. 

Memurlara görevlerinden dolayı 
saldırıya ve kazaya uğramaları halinde 
verilen izinlerden sonra sağlık kurulu 
raporuyla belgelemeleri halinde 18 aya 
kadar aylıksız izin verilebilecek. 

Doğum yapan memura verilen do-
ğum sonrası analık izni süresinin bi-
timinden, eşi doğum yapan memura 
ise doğum tarihinden itibaren istekle-
ri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin ve-
rilecek. 

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu 
evlat edinen memurlar, 24 aya kadar 
aylıksız izne ayrılabilecek. 

Burslu olarak ya da bütçe imkanla-
rıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gön-
derilen veya sürekli görevle yurtdışına 
atanan memurlar veya yurtdışına kamu 
kurumlarınca gönderilen öğrencilerin 
memur eşlerine, 8 yılı geçmemek üze-
re görev veya öğrenim süresi içinde ay-
lıksız izin verilebilecek. 

5 hizmet yılını tamamlayan memu-
ra, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, 
toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullan-
dırılabilecek. 

Aylıksız izin süresinin bitiminden 
önce mazereti gerektiren sebebin or-
tadan kalkması halinde, 10 gün içinde 
göreve dönülmesi zorunlu olacak. Ay-
lıksız izin süresinin bitiminde veya ma-
zeret sebebinin kalkmasını izleyen on 
gün içinde görevine dönmeyenler, me-
muriyetten çekilmiş sayılacak. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memur-
lar askerlik süresince görev yeri saklı 
kalarak aylıksız izinli sayılacak. 

Memurlar, kimlik numarası esas alı-
narak kurumlarınca tutulacak personel 
bilgi sistemine kaydolacak. Her memur 
için bir özlük dosyası tutulacak. 

Kamu çalışanları sicil sistemi kaldı-
rılıyor. 

Ödüller Yeniden Düzenleniyor
Tasarıda, başarılı olan memurlara 

verilen ödül miktarı da günün şartla-
rına göre yeniden düzenlenerek teşvik 
edici hale getiriliyor. 

Memurlar, geçici görevlendirme 
yapmak isteyen kurumun talebi ve ça-
lıştıkları kurumun izni ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında geçici süreli 
olarak görevlendirilebilecek. 

Torba Tasarı’nın öngördüğü diğer 
düzenlemeler şöyle: 

Yurt dışında görev alacak görevli-
lere yabancı resmi kurumlarda 10 yıla, 
uluslararası kuruluşlarda ise 21 yıla ka-
dar aylıksız ücretsiz izin alma imkanı 
sağlanacak. 

Kadın memura toplam 16 haftalık 
doğum izni verilecek. Çoğul gebelikte 
buna iki hafta daha eklenecek. Süt izni 
süresi artırılıyor. 

Memurun yıllık veya mazeret iznin-
de sosyal yardımlara dokunulmayacak. 

Devlet Personel Başkanlığı bünye-
sinde memur bilgi sistemi oluşturula-
cak.

Bazı kamu kurumlarına sözleşmeli 
uzman ve uzman yardımcısı çalıştırma 
hakkı tanınıyor. 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu 
oluşturulacak.

Masada Aldık, Takibini Yaptık:
Toplu Görüşme Mutabakat Metni’nde Yer Alan Hususlar

Hayata Geçiriliyor
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Yükseköğrenimde
Herkese Geri Dönüş Hakkı Verilmelidir

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, yükseköğrenim hakkın-
dan ne şekilde olursa olsun, mahrum olan 

veya bırakılan herkese geri dönüş kapısının açıl-
masını istedi. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ahmet Gündoğ-
du, referandumla, 82 Anayasası’nın militarist düzen-
lemelerinin tarih olduğunu belirterek, Anayasa’nın 
militarist hükümlerine yönelik bu temizliğin bir ben-
zerinin, 12 Eylül darbesiyle oluşan fiili mağduriyetler 
konusunda da gerçekleştirilmesi çağrısında bulun-
du. 

Gündoğdu, “Hiç kuşkusuz, bu noktada adım atıl-
ması gereken alanlardan biri, yükseköğrenim hak-
kı ve bu hakkı elinden çeşitli gerekçelerle elinden 
alınan veya bu hakkı çeşitli nedenlerle kaybeden 
vatandaşlarımızdır. Her ne kadar, çeşitli dönemler-
de yürürlüğe konulan af kanunlarıyla bu konuy-
la ilgili olumlu düzenlemeler yapılmışsa da; eko-
nomik nedenler, yükseköğretim kurumlarının ve 
yöneticilerinin demokratik hukuk devleti ilkesiyle 
örtüşmeyen uygulama ve dayatmaları nedeniyle 
yükseköğrenim görme hakkına fiilen sahip olama-
yan vatandaşlarımızın sayısı azımsanmayacak dü-
zeydedir” dedi. 

12 Eylül 1980 ve benzeri dönemlerde demokra-
tik parlamenter rejim üzerinde oluşturulan antide-
mokratik ara süreçler sonucu, çeşitli nedenlerle yük-
seköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen vatandaşlara, 
yükseköğrenimlerine devam etme hakkı sağlayacak 
yeni bir fırsat oluşturulması çağrısında bulunan Gün-
doğdu, yetişmiş insan gücünün artırılmasına katkı 
sağlayacağına inandığı ve gerekli gördüğü bu çalış-
manın, geçmiş dönemlerde çeşitli nedenlerle yükse-
köğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilen ve belli aralık-
larla yürürlüğe konulan öğrenci aflarından yararlana-
mayanları da kapsayacak bir içerikle tamamlanması-
nın önemine dikkat çekti. 

Taleplerinin, YÖK’ün yükseköğretim kurumların-
dan öğrenci kaydı silinmesi uygulamasına son ver-
mek çerçevesindeki düzenlemesinin TBMM’ye sev-
kinden önce yerine getirilmesinin gereğine vur-
gu yapan Gündoğdu, şunları söyledi: “12 Eylül 
1980’den bugüne değin çeşitli nedenlerle yükse-
köğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere, öğrenim-
lerine kaldıkları yerden devam etme hakkı verecek 
bir düzenlemenin yürürlüğe konulmasını istiyoruz. 
Bu bağlamda, Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda 
YÖK’ün önerisine eklenen maddeyi destekliyor ve 
Meclis Genel Kurulu’ndan, yükseköğrenim kurum-
larından ne şekilde olursa olsun, kaydı silinen her 
öğrenciye geri dönüş hakkı verecek şekilde çıkarıl-
masını istiyoruz.” 

Yükseköğretim Kurulu’nca yapılmak istenen dü-
zenlemeye de atıfta bulunan Ahmet Gündoğdu, söz-
lerini şöyle tamamladı: 

“Bu çerçevedeki bir düzenleme, devlete ve 
millete yaşatılan ara rejim dönemlerinin var etti-
ği önemli bir mağduriyetin giderilmesini ve azım-
sanamayacak sayıdaki mağdur vatandaşımızın ye-
tişmiş insan gücü kaynağına dahil olmasını sağla-
yacaktır. Yapılmasını istediğimiz kanuni düzenle-
me, söz konusu öğrencilerin affedilmesinden ziya-
de ara rejim üretenlerin devlet eliyle oluşturdukla-
rı bir ayıbın ortadan kaldırılması düzenlemesi ola-
caktır. Diğer bir ifadeyle, devlet tarafından mağdur 
edilen vatandaşlarımızın, devletin kendilerine kar-
şı işlediği kusuru affetmesi sonucunu doğuracak-
tır.” 
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Sendikal Anlayışımız
Dar Kalıplarla Tanımlanamaz

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, sendikal anla-

yışlarının dar kalıplarla tanımlana-
mayacağını söyledi. 

Türkiye’nin demokratikleşmesi-
nin önündeki engelleri kaldıracak 
yeni bir Anayasa için taşın altına vü-
cutlarını koymaya hazır olduklarını 
ifade eden Gündoğdu, darbe ürü-
nü kurumların referandumla önem-
li oranda demokratikleştiğini gör-
düklerini kaydederek, “Ama hala Mil-
li Güvenlik Kurulu gibi bir kurul, siya-
setçileri terbiye etme kurulu olarak 
devam ediyor. Hala YÖK ve üniversi-
teler keyfi yapılarıyla tam manasıyla 
millete dönmüş değil. Bizim iktidara 
çağrımız, kurumlarınızı asli görevini 
yapar hale getirmezseniz, üniversite-
lerin mevzuatını bilimin ve özgürlük-
lerin merkezi olacak şekilde dizayn 
etmezseniz, keyfi yetkiyi kime verir-
seniz verin, krallar oluşur. Biz krallar 
istemiyoruz” dedi. 

Gündoğdu, Akçaabat Kültürpark 
Tesisleri’nde yapılan Memur-Sen 
Trabzon İl Divan Toplantısı’na katıldı. 

Şube Başkanımız Mehmet Kara 
ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
Memur-Sen’e bağlı diğer sendikala-
rın yönetimleri ile çok sayıda üyenin 
katıldığı toplantıda konuşan Ahmet 
Gündoğdu, sendikacılık anlayışları-
nı, “Özelde üyelerimizin özlük hak-
ları, genelde ülkemizin ve insanlığın 
geleceği diye formülleştirdik ve yol-
culuğumuz başlattık. Memur-Sen’in 
sendikal anlayışı dar kalıplarla ta-
nımlanamaz. Kendimizi tek cümley-
le tanımlarken, ‘Çerçevesini devle-
tin çizdiği sendikacılığa da, çerçe-
vesi devlete karşı çizilen sendikacılı-
ğa da hayır diyoruz’ diye yola çıktık. 
Memur-Sen’in en önemli görevi, ve-
sayeti deşifre etmektir” şeklinde ifa-
de etti. 

Yeni Anayasa İçin Memur-Sen’e
ve Eğitim-Bir-Sen’e İhtiyaç Var 
Memur-Sen’in ve Eğitim-Bir-

Sen’in referandumda yaptığı öncülü-
ğün tarihteki yerini almasına rağmen 
yeni anayasa değişikliği için yeniden 
Memur-Sen’e ve Eğitim-Bir-Sen’e ih-
tiyaç olduğunu kaydeden Gündoğ-
du, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Çünkü bürokratik oligarşi boş 
durmuyor. Dün Balyoz planlarıyla, Is-
lak imzalarla, Yakamoz, Sarıkız, Erge-
nekon, tarihte ne kadar güzel kav-
ram varsa onu kirleterek bu milletin 
geleceğini yok etmek adına planlar 
yapanlar; askeri ve sivil mahkeme, 
çift başlı mahkeme adı altında ye-
niden Başbakanlığı Genelkurmay’a 
bağlamak istiyorlar. Ben de diyorum 
ki, eğer bu ülke demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti olarak dün-
ya demokrasi ülkeleriyle boy ölçüşe-
cekse, Genelkurmay Başbakan’a de-
ğil, Milli Savunma Bakanlığı’na bağ-
lanmalıdır. Askeri mahkeme sona er-
dirilmelidir. Askeri-sivil çift başlı yar-
gı olmaz.” 

Toplu Sözleşme Hakkının
Elde Edilmesinde
En Büyük Pay Bizimdir 
Avrupa ülkelerinin yüzde 85’inde 

toplu sözleşme, yüzde 55’inde grev 
hakkı, yüzde 100’ünde örgütlen-
me olduğunu belirten Gündoğdu, 
“Toplu pazarlık hakkının grev hak-
kını içermesi gerektiğini çok iyi bili-
yoruz. Ama grev hakkını alalım der-
ken, iş güvencesinden mahrum ol-
maya razı olmak, ‘maaşınıza zam işi-
nize son’ gibi bir durum ortaya çıka-
rır ki, bu, bindiği dalı kesmek olur-
du. Yeni Anayasa’yla grev hakkımı-
zı da alacağız inşallah. Bu sene söke 

söke aldığımız toplu sözleşme hak-
kının en önemli yanı, iş güvencesine 
dokundurtmadan bu hakkı almış ol-
maktır. 9 yıldır sadece rica eden, uz-
laştığında atılan imzaların Bakan-
lar Kurulu’nun icazetine tabi oldu-
ğu, anlaşamadığımızda Uzlaştırma 
Kurulu’nun verdiği kararın hiçbir ge-
çerliliğinin olmadığı, kanarya seven-
ler derneği tüzüğü olmaktan çıkıp 
işçi kardeşlerimizde olduğu gibi pay-
daşlığa geçmiş olduk, ki toplu söz-
leşme hakkının elde edilmesinde en 
büyük pay Memur-Sen’indir” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Laikliğin Evrensel Bir
Tanımının Yapılması Şart 
“Türkiye demokratik, laik, sosyal, 

hukuk devletidir ama laikliğin tanımı 
yapılmadığı sürece, bu laiklik bu ül-
kede Sütçü İmam’ın torunlarını döv-
menin sopası olarak kalmaya devam 
edecektir” diyen Gündoğdu, sözleri-
ni şöyle tamamladı: 

“Doğduğu ülke Fransa’da bizim 
sürgün ettiğimiz kızları özgürce oku-
tan bir laiklik var. Bu laiklik, yüzde 
99’u Müslüman olan bir ülkede baş-
bakanların ayağa kalkarak haddini 
bildirdiği başörtülü Merve Kavakçı’yı 
döverken, yüzde 99’u Hıristiyan olan 
Belçika’da başörtülü kızımızın ayak-
ta alkışlanmasını beraberinde getiri-
yorsa, yeni Anayasa’da laikliğin tanı-
mının yapılmasının; dindarın dindar-
lığının teminatı, ateistin ateistliğinin 
teminatı olacak şekilde evrensel bir 
tanımının şart olacağının da altını çi-
ziyorum.” 



Kamu Personeli Danışma 
Kurulu, Devlet Bakanı Ha-
yati Yazıcı başkanlığında, 

Başbakanlık’ta toplandı. 
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen 

Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
ile Kamu-Sen Genel Başkanı Bir-
can Akyıldız’ın katılıp, KESK adı-
na kimsenin katılmadığı Danışma 
Kurulu’nda, Devlet Personel Başkanı 
Mehmet Tekinarslan’la birlikte bazı 
bürokratlar da hazır bulundu. 

Danışma Kurulu’nda, 2010 Yılı 
Toplu Görüşmeleri sonucu Konfede-
rasyonumuz Memur-Sen ile Kamu 
İşveren Kurulu arasında imzalanan 
Mutabakat Metni’nde yer alan hu-
suslarda yapılan işlemler ele alındı. 

İmza altına alınan konuların ha-
yata geçirilmesi için şimdiye kadar 
uygulamaya konulan genelge, Ka-
nun Hükmünde Kararname ve yasa 
çalışmaları hakkında bilgi veren 
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, toplu 
görüşmeden toplu sözleşmeye ge-
çişi sağlayacak yasal düzenlemele-
rin seçimden önce yapılacağını söy-
ledi. 

Bakan Yazıcı, “Anayasa değişikli-
ği çerçevesinde bundan böyle me-
murların artık toplu görüşme de-
ğil, toplu sözleşmeyle mali ve sos-
yal haklarının belirlenmesine ilişkin 
anayasa değişikliği de dikkate alın-
mak suretiyle 4688 sayılı Kamu Gö-
revlileri Sendikaları Kanunu’nda ya 
uyum değişikliği yapacağız ya da 
yeni baştan bir kanun yapacağız” 
dedi. 

Memur sendikaları ile kamu işve-
ren kurulu arasında Devlet Personel 
Başkanlığı’ndan da ilgili kişilerin ka-
tılımıyla bu senenin ikinci danışma 
kurulu toplantısını yaptıklarını be-
lirten Yazıcı, toplantılarda, toplu gö-
rüşmelerde karara bağlanan, listele-
nen konuların gerçekleşmesi ve ta-
kip süreçlerinin gözden geçirildiği-
ni söyledi. 

Bugünkü toplantıda, 28 Ağus-
tos 2010 tarihinde sonuçlandırılan 
toplu görüşme tutanağında yer alan 

toplam 40 maddenin ve ayrıca top-
lu görüşme tutanağında oransal ar-
tışlar, ek ödeme, aile yardımları ve 
sendika üyelik ödentisi gibi konula-
rın gerçekleşme durumlarının göz-
den geçirildiğini anlatan Yazıcı, şöy-
le devam etti:

“Memnuniyetle ifade etmek iste-
rim ki bir sayılı listede yer alan ko-
nuların tamamı yasa çıkarılması ge-
rekmekte olup, bu konu daha önce 
Devlet Personel Başkanlığı’nın ça-
lışmaları çerçevesinde 657 sayılı ka-
nunda düzenleme konusu yapıl-
mış, Meclise sunulmuştu. Bu torba 
kanun inşallah cuma günü komis-
yonda görüşülmesine başlanacak 
ve Bütçe Kanunu Meclis’te görüşül-
meden önce bu konulara ilişkin dü-
zenlemelerin yasalaşmasını bekli-
yoruz. Toplu görüşmelerde yapma-
yı taahhüt ettiğimiz 1, 2, 3 sayılı lis-
teler gözden geçirildi. Ve 5 ayrı lis-
tenin hemen tamamını bu yasanın 
çıkmasıyla yerine getirmiş olduğu-
nu göreceğiz.” 

Anayasa’da kamuda çalışanla-
ra ilişkin önemli düzenlemeler yap-
tıklarını belirten Yazıcı, “Anayasa de-
ğişikliği çerçevesinde bundan böy-
le memurların artık toplu görüşme 
değil toplu sözleşmeyle mali ve sos-
yal haklarının belirlenmesine ilişkin 
anayasa değişikliği de dikkate alın-
mak suretiyle 4688 sayılı Kamu Gö-
revlileri Sendikaları Kanunu’nda ya 
uyum değişikliği yapacağız veya 
yeni baştan bir kanun yapacağız” 
şeklinde konuştu. 

Bakan Yazıcı, sendikalarla birlik-

te çalışmalar yaparak nihai bir me-
tin oluşturacaklarını bildirdi. 

Kamu Personeli Danışma Kurulu 
toplantısını değerlendiren Memur-
Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu ise, bu top-
lantının asıl amacının toplu görüş-
me masasında ele alınamayan, hiz-
met kollarına has sorunların ele alı-
nacağı bir platform olmasına karşı-
lık katıldıkları iki toplantıda da bu-
nun gerçekleşmediğini söyledi. 

Gündoğdu, “Toplu görüşme ma-
sasında görüşülmeyip, ‘Kamu Perso-
neli Danışma Kurulu’na getirin’ de-
nilen sorunlar, ilgili kurum yöneti-
cilerinin de katılımıyla, Devlet Baka-
nı Hayati Yazıcı’nın nezaretinde ya-
pılacak toplantıyla çözüme kavuştu-
rulacaktı. Bu toplantının amacı buy-
du. Ancak, şimdiye kadar bu gerçek-
leşmedi. Bu toplantı öncesinde, yet-
kili sendikalardan hizmet kollarına 
yönelik sorunlar istenmesine karşın, 
toplantının gündem maddesi bile 
yapılmamıştır” diye konuştu. 

İmza altına alınan 2010 Yılı Mu-
tabakat Metni’nin hayata geçirilme-
si konusunda gösterdiği çabadan do-
layı Bakan Yazıcı ve Devlet Personel 
Başkanlığı’na teşekkür ettiklerini be-
lirten Gündoğdu, “2010 Yılı Mutaba-
kat Metni’nin uygulanmasına yöne-
lik bir gayret görüyoruz. Bunlar, bizi 
memnun ediyor. Ancak, Sayın Baka-
nımızdan, 2008 yılı ve öncesi yılla-
ra ait Mutabakat metinlerinin de uy-
gulamaya konulmasına yönelik aynı 
hassasiyeti ve gayreti göstermesini 
bekliyoruz” dedi.

‘Toplu Sözleşme Yasası Seçimden
Önce Çıkacak’
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Hayırlı Uğurlu Olsun
Esat TEKTAŞ
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri esattektas@egitimbirsen.org.tr

Eylül’de işyeri temsilcileri, 
Ekim’de ilçe Yönetim Kurulu 
Üyesi seçimlerini başarıyla ta-

mamlayan sendikamız; seçim sürecimi-
zin önemli bir aşaması olan şube kong-
relerini de 27-28 Kasım’da gerçekleştir-
miş oldu. Sendikamıza yakışır bir heye-
canla; üyelerimize ve sendika yönetici-
lerimize yakışır bir olgunlukla adeta bir 
şölen havasında işletilen bu süreç, ör-
gütümüzün gücünün, bilincinin ve ül-
kemiz için ne denli ihtiyaç olduğunun 
bir kez daha görülmesine vesile oldu. 

Kongre salonlarımız, amaçlarımızı 
gerçekleştirmek adına hizmet bayra-
ğına talip liste veya adayların yarıştığı 
meydanlar gibiydi.  Belki bu yarışı, şart-
ları gereği birinci, ikinci, üçüncü, … sı-
rada tamamlayanlar oldu ama bu mey-
danların kaybedenleri asla olmadı. Bu 
şölenlerde yer alan tüm arkadaşlarımı 
yürekten tebrik ediyorum. Seçilen, se-
çilemeyen; aday olan, olmayan/olama-
yan tüm arkadaşlarımın yaptıkları veya 
yapacakları hizmetlerin hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum.

Bu sürecin sonucu, yarışın birinci-
leri için bir an bile olsa geciktirilmeye-
cek yeni bir hizmet yarışı daha başla-
mış oldu. Üyelerimize ulaşma, onlarla 
buluşma, hizmetleri onlara sunma, on-
ların mutluluk ve sıkıntılarını paylaşma, 
sorunlarına çözüm arama/bulma yarı-
şı. Eğitim-Öğretim-Bilim Hizmet Kolu 
Çalışanları’nın tamamına ulaşma, onla-
ra sendikamızı tanıtma; onları sendika-
mızla tanıştırma yarışı.

Yaptığımız araştırmalar, hazırladı-
ğımız raporlarla; sempozyum, panel, 
konferans ve uluslararası kongreler 
gibi bilimsel toplantılarla, 18. Milli Eği-
tim Şûrası’na verdiğimiz katkılarla, eği-
timin niteliğinin artırılmasına yönelik 
faaliyetlerimizi onlara anlatarak; yine 
yaptığımız araştırmalarla, gerçekleştir-
diğimiz şûralarla, hizmet kolumuzda 
çalışanların sorunlarını ve çözüm öne-

rilerini tespit ettiğimizi ve sorunların 
çözümünün takipçisi olduğumuzu ör-
neklerle onlara göstererek; hiç kimseyi 
ötelemeyen, ötekileştirmeyen anlayışa 
sahip tek adres olduğumuzu, üye sayı-
larımızı harita üzerinde onlara göstere-
rek; gönülleri fethetme yarışı. 

Yıllarca elde etmek için mücadele-
sini verdiğimiz; ısrarla Anayasa değişik-
liği paketine dahil ettirdiğimiz ve son 
yapılan referandumda yürüttüğümüz 
evet kampanyasıyla halkın onayından 
geçmesini sağladığımız toplu sözleş-
me masasına, Eğitim-Bir-Sen’i oturtma 
yarışı.

Yani 27-28 Kasım şube kongrelerin-
de seçilerek talip olunan yarışı. 

Özet bir ifadeyle “etkili sendikayı, 
yetkili kılma yarışı”nı hemen başlatma-
lıyız. 

Şimdi, bir daha bismillah diyelim ve 
çıkalım yollara.

Seçilmiş tüm yöneticiler olarak, 
kongrelerimizden aldığımız güç ve he-
yecanla başta yetki olmak üzere tüm 
amaçlarımızı bir bir gerçekleştirelim.  

Etkili ve güvenilir bir sendikanın ni-
telikli yöneticileri olarak örgütümüzün 
var olan bütün unsurlarını en verimli 
şekilde koordine ederek, harekete ge-
çirmek; hedeflerimize ulaşma yolunda 
yetki, görev ve sorumluluklarımızı ku-
şanalım.

Eğitimcilerin sosyal, ekonomik, de-
mokratik ve mesleki haklarının koru-
masının, eğitimde eşitliğin sağlanma-
sı ve niteliğinin artırılmasının sorum-
luluğunu üzerimizde hissederek yolla-
ra düşelim.

Değerler düşmanlığına pirim ve-
rilmemesi, değerli sayılmamızın an-
cak değerlerimizin sahiplenilmesiyle 
mümkün olacağı bilinç ve sorumlulu-
ğuyla yollara düşelim.

Antidemokratik oluşum ve girişim-
lere karşı konulması; hukukun ve hal-
kın iradesinin üstünlüğünün mücade-

lesini verme sorumluluğunu üslenerek 
yollara düşelim. 

Eğitimcilerin mutluluk ve hüzünle-
rinin paylaşılması adına, insani ve ku-
rumsal sorumluluklarımızın farkında 
olarak yollara düşelim.

Mağdurların kimi kimsesi; mazlum-
ların, zulme karşı haykıran en gür sesi 
olma sorumluluğunu yüreklerimizde 
hissederek yollara düşelim.

Her zaman olduğu gibi yine en bü-
yük organizasyonların ev sahibi olarak 
ve en önemli konuları gündemimiz ya-
parak; en ciddi araştırma ve raporla-
rı hazırlayarak; en doğru eylemlerde, 
doğru söz ve davranışlarla haklı tepki-
lerimizi ortaya koyarak ve her eylemde 
olduğu gibi yeniden dirilerek yola de-
vam edelim. Yolculuğumuzu, ülkemiz 
insanının yüzde yüzüne yakınının ha-
yır duasının bizim için olduğunu hisse-
derek; sendikamızın her ilçe ve ilde bü-
tün sivil toplum örgütlerinin öncüsü 
olduğu sorumluluğuyla ve bu sorum-
luluktan doğan görevleri yerine getire-
rek sürdürelim. Merhum Mehmet Akif 
İnan’ın “Bütün giysileri yırtsak yeridir/
Yeter bize vefa elbiseleri” mısraını ha-
tırlayıp bu hizmetlerimizi, 27-28 Kasım 
şube kongrelerinde hizmet yarışına ka-
tılan fakat ikinci, üçüncü, … sırada bi-
tiren dostlarımızla birlikte, bu güzellik-
lere o dostlarımızı da ortak ederek ya-
palım, hep birlikte hedefe doğru ilerle-
yelim. 

Hizmet kolumuzda görevli ve sendi-
kamıza üye olmayı bekleyen onbinler-
ce/yüzbinlerce çalışanın bulunduğunu 
ve bu çalışanların sendikamıza üye ol-
ması için onlarca/yüzlerce sebep sayı-
labileceğini düşünüyorum. Ülkemiz ve 
insanımız için artık yetkili olması bir za-
ruret haline gelen Eğitim-Bir-Sen’in, bi-
linçli üye ve güçlü yönetici kadrosuy-
la bu hedefe en yakın zamanda ulaşa-
cağına olan inancımı tekrarlıyor, şimdi-
den hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
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Genel Sekreterimiz Halil Etye-
mez, Tokat Şubemizin İl Divan 

Toplantısı’na katıldı. 
Tokat Şubemizin İl Divan Toplantısı, 

Şube Yönetimi, İlçe yönetimleri, Kadın-
lar Komisyonu, Üniversite ve Yurt-Kur 
temsilcilerimiz, 4/B ve 4/C’li çalışanların 
temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. 

Açılış konuşmasını Şube Başkanımız 
Cemil Çağlar’ın yaptığı toplantıda Ge-
nel Sekreterimiz Halil Etyemez, Eğitim-
Bir-Sen’in geleceğe dönük vizyonu, ça-
lışmaları ve hedefleri doğrultusunda bir 
sunum yaptı. 

“Üyelerimizin, ülkemizin ve insanlı-
ğın geleceğini dert edinerek sendikacı-
lık yapıyoruz” diyen Etyemez, çerçevesi-
ni devletin çizdiği sendikacılığa da, çer-
çevesi devlete karşı çizilen sendikacılığa 
da karşı olduklarını söyledi. 

Sendika olarak tarafsız ve bağımsız 
olduklarını ifade eden Etyemez, ancak 
temel hak ve özgürlükler, emek söz ko-
nusu olunca taraf olduklarını söyledi. 

Korkulardan Kurtulmak Gerekir 
Bürokratik oligarşi başta olmak üze-

re her türlü vesayete ve ırkçılığa karşı ol-
duklarının altını çizen Etyemez, “Devle-
tin tanımladığı milletten, milletin tanım-
ladığı devlete geçilmesi gerektiğini dü-

şünüyor ve bu yönde mücadele veriyo-
ruz. Bundan sonra da her türlü vesaye-
te karşı olmaya devam edeceğiz. İcazet-
li demokrasiden kurtuluncaya dek mü-
cadelemiz sürecektir” şeklinde konuştu. 

Etyemez, sendikacılığın gelişmesi-
nin önündeki en büyük engelin korkular 
olduğunu belirterek, devletin milletten, 
bürokratın memurdan, rejimin ise her-
kesten korkar durumda olduğunu, kor-
kuların kimseye bir şey kazandırmadığı-
nı, o sebeple korkulardan kurtulmak ge-
rektiğini kaydetti. 

Konuşmasında, 18. Milli Eğitim 
Şurası’na da değinen Halil Etyemez, 
Şura’da eğitim çalışanları lehine önem-
li kararların alınmasını sağladıklarını dile 
getirerek, şöyle konuştu: “Malum, Şura 
kararları tavsiye niteliğindedir. Bundan 

sonra genel merkezimiz kararların ha-
yata geçirilmesi için çalışacaktır. Şura’da, 
öğretmen istihdamında kadrolu, sözleş-
meli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi fark-
lı uygulamalara son verilerek tüm öğret-
menlerin kadrolu olarak istihdamının 
sağlanması, mevcut sözleşmeli öğret-
menlerin kadroya geçirilmesi, öğretmen 
açığını kapatmak için 150 bin kadrolu 
öğretmen ataması yapılması, zorunlu 
hizmet alanlarındaki eğitim kurumların-
da görev yapan eğitim çalışanlarına zo-
runlu bölge hizmet tazminatı ödenme-
si için karar aldırdık. Yine Şura’da ‘Öğret-
menlerin 5 yılda bir psiko-teknik testten 
geçirilmesi’ önerisinin kabul edilmeme-
sini sağlayarak, öğretmenleri ‘psiko-
teknik testten geçirilme’ ayıbından kur-
tardık.”

Manisa Şubemiz, İl Divan Toplan-
tısı’nı, Genel Eğitim ve Sosyal 

İşler Sekreterimiz Esat Tektaş’ın katılı-
mıyla Öğretmenevi’nde gerçekleştirdi. 

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Şube Başkanımız Mehmet Emin So-
fuoğlu, herkese hizmet için gayret gös-
terdiklerini belirtti. 

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekre-
terimiz Esat Tektaş, değerlerimizden al-
dığımız güçle her türlü haksızlığa karşı 
olmayı görev bildiklerini ifade ederek, 
şunları söyledi: 

“Hepimiz bir genel başkan niteliğin-
de çalıştık ve çabalarımızla iki yıl önce 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yetkili sen-
dika olduk. Toplu sözleşme hakkımız-
dır ve referandumda bu hakkımızı aldık. 
Ülkeye tepeden bakanların karşısında 
durduk ve tarihe geçen bir duruşumuz 

oldu. Bunu da her geçen gün sayısı ar-
tan üyelerimizle gerçekleştirdik.” 

Etkili ve güvenilir bir sendikanın ni-
telikli yöneticileri olarak örgütümüzün 
var olan bütün unsurlarını en verim-
li şekilde koordine ederek, hedeflerimi-
ze ulaşma yolunda yetki, görev ve so-

rumluluklarımızı kuşanmamız gerektiği-
ni vurgulayan Tektaş, “Eğitimcilerin sos-
yal, ekonomik, demokratik ve mesleki 
haklarının korumasının, eğitimde eşitli-
ğin sağlanması ve niteliğinin artırılması-
nın sorumluluğunu üzerimizde hissede-
rek çalışmalıyız” diye konuştu. 

Her Türlü Vesayete ve Irkçılığa Karşıyız

Duruşumuzla Tarihe Geçtik
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Genel Sekreterimiz Halil Et-
yemez, eğitim çalışanları-
nın, şimdiye kadar Milli Eği-

tim Bakanlığı’nda Kurum İdari Kurulu 
(KİK) Toplantısı’nın ne olduğunu, ne 
anlama geldiğini ve ne işe yaradığını 
bilmediğini ifade ederek, “Ne zaman 
Eğitim-Bir-Sen Milli Eğitim’de yetkili 
sendika oldu, işte o zaman eğitimciler 
KİK toplantılarının işlevselliğini hisset-
ti. Toplu görüşmelerde eğitim çalışan-
ları masada yok gibi. Anayasa uyum 
yasaları sonrası ilk kez yapılacak olan 
‘Toplu Sözleşme’de kazanımlar elde 
edilsin isteniyorsa, iş ehline verilmeli-
dir. Eğitim-Bir-Sen’siz olmaz” dedi. 

İstanbul 4 No’lu Şubemiz, Geniş-
letilmiş İşyeri Temsilcileri Toplantısı’nı 
Pendik Mehmet Akif Ersoy Kültür 
Merkezi’nde yaptı. Şube eksenli ya-
pılan çalışmaların yeni seçilen İşye-
ri temsilcilerine tanıtımının yapıldığı 
sunu sonrası açılış konuşması yapan 
Şube Başkanımız Ali Yalçın, 720 üye 
ile devraldıkları nöbeti başarıyla sür-
dürdüklerini ve 2 bin 800 üye sayısını 
geride bıraktıklarını söyledi. İlçe Tem-
silcilik seçimleri ve Şube Delege se-
çimlerinden sonra 11 Ekim’de 11. Di-
van Toplantısı’nı yaparak, 29 işgünü 
için 262 üye hedefi koyup sahaya in-
diklerini kaydetti. İki hafta içinde 111 
üye kaydettiklerini belirten Yalçın, 27 
Kasım’a kadar 151 yeni üye ile 262’yi 
tamamlayarak, yüzde 10 hedefini ya-
kalayacaklarını dile getirdi. 

Genel Sekreterimiz Halil Etye-
mez, 2010 yılı toplu görüşmelerin-
de Memur-Sen’in yetkili konfederas-
yon olarak masaya oturmasının masa-
yı anlamlandırdığını ve son 9 yılın en 
iyi mutabakatına imza attığını söyle-
di. Maaşı en düşük olan, eşi çalışma-
yan bir memurun 2011’de toplam 235 
lira iyileştirme alacağını ifade eden Et-
yemez, “Ne yazık ki, eğitim çalışanla-
rı toplu görüşme masasında temsil 
edilemiyor. Eğitimciler, masada tem-
sil için genel yetkiyi başkalarına veri-
yor ama hesabı da bize sormaya kalkı-
yor. Bu, gerçekten büyük bir haksızlık-
tır. Yetkiyi verin, hesabı da sorun” şek-
linde konuştu. 

Memur-Sen’in, geçen yıl toplu gö-
rüşme masasında restini çekerek, 
“Eğer seneye ‘Toplu Sözleşme’ yoksa, 
biz de yokuz” dediğini hatırlatan Halil 
Etyemez, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Yasal altyapının oluşması için hü-
kümetle bir çalıştay kararı alındı. Ama 
diğer konfederasyonlar önyargılarının 
ya da icazetçi sendikal yapılarının kur-
banı oldular. Çalıştaya katılmadılar ve 
katkı sunmadılar. Memur-Sen olarak 
çalıştayı şekillendirdik ve referandum-
da ‘Toplu Sözleşme hakkı’nın halkoyu-
na sunulmasını sağladık. Bu, bizim ba-
şarımızdı ve gerçekleşti. Referandu-
ma ‘hayır’ diyenler, çalıştaya katkı sun-
mayanlar, yasal altyapısı oluşturulacak 
‘Toplu Sözleşme’ masasına hangi yüz-
le gelecekler? Uyum yasaları sonra-
sı 2011’de memur ilk defa sayemizde 
toplu sözleşme masasına oturacak ve 
Bakanlar Kurulu’nun iki dudağı arasın-
da sıkışmaktan kurtulacaktır.” 

İşyeri temsilcilerinden, Kurum İdari 
Kurulu toplantılarının nasıl kavga ma-
sası olmaktan çıkarılıp kazanım ve iyi-
leştirmelerin olduğu toplantılara dö-
nüştüğünü anlatmalarını isteyen Et-
yemez, “Toplu Sözleşme için masaya 
Eğitim-Bir-Sen’i taşıyın ve bu işlerin 
Eğitim-Bir-Sen’siz olmayacağını her-
kes görsün” diye konuştu. 

Şubemizin 2010 yılında rakamsal 
bazda en fazla büyüyen Şube olması-
na katkı sunan herkese teşekkür eden 
Halil Etyemez, 29 işgünü içerisinde 
“yüzde 10” üye hedefinin yakalanaca-
ğına inandığını belirterek, işyerlerinde 
inisiyatif alıp öne çıkan temsilcilere, 
İlçe Temsilcilik yönetimlerine ve Şube 
Yönetimi’ne başarı diledi. 

Eğitim-Bir-Sen’siz Olmaz
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Genel Sekreterimiz Halil Etye-
mez, kızların okumalarının 
önündeki engellerin kaldırıl-

ması gerektiğini ifade ederek, “Üniver-
sitelerde hiçbir dayatma, hiçbir şart ol-
madan kızlarımız istediği gibi okula gi-
debilmelidir. Sadece üniversiteler yet-
mez, kamu çalışanlarının önündeki en-
gellerin de kaldırılması; ülkemizin mut-
laka demokratikleşmesi, sivilleşmesi ge-
rekiyor” dedi. 

Bursa Şubemiz, İl Divan Toplantısı’nı, 
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez ve 
Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır 
Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirdi. 

Öğretmenevi’ndeki toplantıda bir 
konuşma yapan Genel Sekreterimiz Ha-
lil Etyemez, sendika olarak referandum 
sürecinde aktif olarak rol oynadıkları-
nı söyledi. Türkiye’de demokratikleşme 
sürecinin devam etmesi ve özgürlükle-
rin önündeki engellerin kaldırılması için 
referandum sürecinde ‘evet’ için çalıştık-
larını vurgulayan Etyemez, “En başta da 
söylediğimiz gibi biz anayasa değişikli-
ğine, ‘yetmez ama evet’ dedik. Teşkilat-
larımızın tamamı referandum sürecinde 
aktif olarak çalıştı. Bizim için en önemli 
maddelerden birisi, toplu görüşmeden 
toplu sözleşmeye geçilmesiydi. Sendika 
olarak verdiğimiz mücadele sonucunda 
bu sene hükümetle toplu görüşme de-
ğil, adeta toplu sözleşme yaptık. Son do-
kuz yılın en önemli kazanımlarını elde 
ettik. Eğitim çalışanlarına yönelik sosyal 
yardımlarda önemli aşamalar kat ettik. 
Memur-Sen olarak bizim tek amacımız, 
kamu çalışanları adına en önemli kaza-
nımları elde etmekti ve biz bu amacımı-
za ulaştık” dedi. 

Anayasa değişikliğiyle gelen yenilik-
lerin kendilerini memnun ettiğini dile 
getiren Etyemez, Kamu Görevlileri Ha-
kem Kurulu’nun kararlarının kesin olma-
sının, fişlemelerin önüne geçilmesinin 
ve toplu görüşmenin toplu sözleşmeye 
çevrilmesinin önemine dikkat çekti. 

Türkiye’de birçok sorunun çözümü 
için yeni bir anayasa yapılması gerektiği-
ne dikkati çeken Halil Etyemez, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ülkemizde demokratik 
olmayan süreçlere engel olunması için 
mutlaka yeni bir anayasaya ihtiyaç var. 
Başörtüsü sorununun bugün nasıl tartı-
şıldığını görüyorsunuz. Kızlarımızın oku-
malarının önündeki engeller kaldırılma-

lı. Bu konudaki yapay tar-
tışmaları yadırgıyoruz. 
Üniversitelerde hiçbir 
dayatma, hiçbir şart ol-
madan kızlarımız istedi-
ği gibi okula gidebilmeli-
dir. Hem hükümetin hem 
de muhalefetin bu konu-
da gerekli adımları atma-
sı gerekiyor. Sadece üni-
versiteler yetmez, kamu 
çalışanlarının önündeki 
engellerin de kaldırılma-
sı; ülkemizin mutlaka demokratikleşme-
si, sivilleşmesi gerekiyor. Bu yöndeki en-
gellerin kaldırılması çok önemlidir. 

Bu yılki eğitim-öğretim döneminin 
de sancılı başladığının altını çizen Etye-
mez, Türkiye genelinde 149 bin öğret-
men ihtiyacının olduğunu vurguladı. Ya-
şanan KPSS skandalı yüzünden 30 bin 
öğretmenin atamasının yapılamadığı-
na işaret eden Etyemez, bundan dola-
yı 30 bin sınıfın eğitim dönemine öğret-
mensiz girdiğini ifade etti. KPSS skanda-
lının eğitim ve eğitimciye vurulan en bü-
yük darbe olduğunu belirten Halil Etye-
mez, “ÖSYM’nin yeniden yapılandırılma-
sı, yeni bir sınav merkezinin oluşturul-
ması gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Okulların hizmetli, güvenlik ve kan-
tin denetimsizliği gibi sorunlarının ha-
len çözüme kavuşturulamadığını ifade 
eden Etyemez, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Okullarımızda 30 bin hizmetliye ih-
tiyaç var. Milli Eğitim Bakanlığı okulla-
rın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Okullarımı-
zın mutlaka bütçeye kazandırılması ge-
rekiyor. Ek ders ücretlerinin yeniden dü-
zenlenmesi; eğitim çalışanlarının vergi-
den muaf tutulması gerekiyor. Eğitimin 
sorunları çözülürse, eğitimcilerin de so-
runları çözülür. Eğitimcilerin sorunları-
nın çözümü, toplumsal sorunların çözü-
mü anlamına gelir.” 

Ülkemizin Ağırlıklarından
Kurtularak Geleceğe Emin
Adımlarla İlerlemesini İstiyoruz 
Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hı-

dır Yıldırım, demokrasiyi, insanımızın ta-
mamının barış ve esenlik içerisinde ya-
şamalarının imkanı olarak gördüklerini 
ifade ederek, “Tam demokratik bir dü-
zen için uğraş veriyoruz. Ülkemizin ağır-
lıklarından kurtulmasını ve geleceğe 

emin adımlarla ilerlemesini arzu ediyo-
ruz. Bunu söylem olarak dile getirirken, 
kendi bünyemizde de en güzel örnekle-
rini ortaya koymaya çalışıyoruz” diye ko-
nuştu. 

İşyeri temsilciliği seçimleriyle başla-
yan sürecin, İlçe temsilcilik yönetim ku-
rullarının ve Şube delegelerinin seçi-
miyle devam ettiğini kaydeden Yıldırım, 
“Tam demokratik bir sendikal yapı oluş-
turmaya ve bu yapıyı, üyemizin iradesi-
nin tam manasıyla yansımasıyla teşek-
kül etmeye çalışıyoruz. Teşkilatımız yeni 
bir döneme, yeni bir heyecanla ve taze-
lenmiş olarak başlıyor. İnşallah önümüz-
deki dönem, bizim için çok daha mem-
nun edici çalışmaların gerçekleştirildiği 
bir dönem olacaktır” değerlendirmesin-
de bulundu.  

Sendikacılık Anlayışımız
Değerler Üzerine Kuruludur 
Şube Başkanımız Numan Şeker ise, 

Şube olarak referandumda aktif bir şekil-
de çalıştıklarını kaydederek, Türkiye’nin 
demokratikleşmesinin önündeki büyük 
bir engelin kalktığını ifade etti. 

Mevcut üye sayılarının 4 bin 300 ol-
duğuna dikkat çeken Şeker, İlçe temsil-
cilerinden, üye sayısını artırmalarını iste-
di. “Bizim sendikacılık anlayışımız değer-
ler üzerine kuruludur” diyen Şeker, şöyle 
konuştu: “Biz değerler sendikacılığı yapı-
yoruz. Üye sayımızı artırmak için kimse-
ye baskı yapmıyoruz. Yaptığımız tek bir 
şey var, o da çok çalışmak. Gece gündüz 
çalışarak sürdürdüğümüz sendikal mü-
cadelede başarılı olmak tek isteğimiz. Bu 
noktada sizlerin de aynı özveriyle çalıştı-
ğınızı görüyorum.” 

Toplantının sonunda, yeni dönemde 
görev almayan 10 temsilciye, önceki ça-
lışmalarından dolayı teşekkür plaketi ve-
rildi. 

Eğitim ve Çalışma Hayatının Önündeki 
Bütün Engeller Kaldırılmalıdır 
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Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
12 ilde, 300 okulda, 600 öğretmen ve bin 200 öğren-
ciye ‘Okul Kantinleri’ni sordu. Verilen cevaplar, öğren-

ci ve öğretmenlerin önemli bir kısmının yiyecek ve içecek ihti-
yacını karşıladığı kantinlerin durumunun pek iç açıcı olmadığı-
nı ortaya koyuyor. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 20,3’ü okullarındaki 
kantinin yeterince sağlıklı olmadığını, yüzde 30,2’si ise kısmen 
sağlıklı olduğunu düşünüyor. Sağlıklı olduğunu düşünenlerin 
oranı yüzde 49,5. Öğretmenlerin ise yüzde 14,4’ü okullarındaki 
kantinin yeterince sağlıklı olmadığını, yüzde 33,7’si ise kısmen 
sağlıklı olduğunu düşündüğünü kaydediyor. Kantinlerin sağ-
lıklı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 51,9. Araştırmaya ka-
tılan bayan öğretmenler, erkek öğretmenlere nazaran okulun-
daki kantinin yeterince sağlıklı olduğunu daha az düşünüyor. 

Satılan Ürünlerin Sağlıklı Olmadığına
İnananların  Sayısı Fazla
Öğrencilerin yüzde 19,4’ü okul kantinlerinde satılan ürün-

lerin insan sağlığı açısından güvenli olmadığını, yüzde 34,3’ü 
kısmen güvenli olduğunu, yüzde 46,3’ü ise güvenli olduğunu 
söylüyor. Öğretmenlerin yüzde 17,2’si okul kantinlerinde satı-
lan ürünlerin insan sağlığı açısından güvenli olmadığını, yüzde 
33,6’sı kısmen güvenli olduğunu, yüzde 49,4’ü güvenli olduğu-
nu ifade ediyor. Bayan öğretmenler, erkek öğretmenlere naza-
ran okul kantinlerinde satılan ürünlerin insan sağlığı açısından 
güvenli olmadığına daha fazla inanıyor. 

Cips, Gazlı İçecekler…
Öğrencilerin yüzde 84,6’sı okulunun kantininde cips, gaz-

lı içecek, şekerleme, sucuklu-salamlı tost gibi ürünlerin satıldı-
ğını, yüzde 13,3’ü bazılarının satıldığını, yüzde 2,1’i satılmadığı-
nı belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 81,3’ü okulunun kantininde 
cips, gazlı içecek, şekerleme, sucuklu-salamlı tost gibi ürünlerin 
satıldığını, yüzde 16,5’i bazılarının satıldığını, yüzde 2,3’ü satıl-
madığını ifade ediyor. 

Öğrencilerin yüzde 72,6’sı okuldayken yiyecek içecek ihtiya-
cını kantinden karşıladığını, yüzde 10,3’ü okul çevresinde yiye-
cek satan yerlerden karşıladığını söylüyor. Öğretmenlerin yüz-
de 49,4’ü okuldayken yiyecek içecek ihtiyacını kantinden karşı-
ladığını kaydediyor. Her iki öğretmenden birinin ve her üç öğ-
renciden ikisinin okuldayken yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kan-
tinden karşıladığı ortaya çıkıyor. 

Öğrencilerin yüzde 9,4’ü okulunun kantininde çalışanların 
güvenli kişiler olmadığını, yüzde 19,8’i kısmen güvenli kişiler ol-
duğunu; Öğretmenlerin yüzde 2,4’ü okulunun kantininde çalı-

şanların güvenli kişiler olmadığını, yüzde 17,5’i kısmen güvenli 
kişiler olduğunu düşünüyor. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 16,7’si okulunun 
kantinindeki çalışanların sağlık koşullarına uymadığını, yüzde 
29,9’u kısmen uyduğunu belirtiyor. İlk ve ortaöğretim öğrenci-
leri, okulunun kantinindeki çalışanların sağlık koşullarına uyma-
dığını aynı oranda düşünüyor. Kız öğrenciler, erkek öğrencile-
re nazaran okulunun kantinindeki çalışanların sağlık koşullarına 
uymadığını daha fazla düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 6,7’si 
okulunun kantinindeki çalışanların sağlık koşullarına uymadığı-
nı, yüzde 3’ü kısmen uyduğunu ifade ediyor. 

Eldiven ve Bone Kullanımına Özen Gösterilmiyor 
Öğrencilerin yüzde 30,1’i okulundaki kantinde çalışanların 

eldiven ve bone kullanmadığını, yüzde 15,1’i çok nadir kullan-
dığını, yüzde 31,6’sı bazen kullandığını bazen kullanmadığını, 
yüzde 23,1’i kullandığını söylüyor. Öğrencilere göre ilköğretim 
kantinlerinde çalışanların, ortaöğretim kantinlerinde çalışanla-
ra nazaran daha az eldiven ve bone kullandığı ortaya çıkıyor. 
Öğretmenlerin yüzde 17,8’i okulundaki kantinde çalışanların el-
diven ve bone kullanmadığını, yüzde 19,2’si çok nadir kullandı-
ğını, yüzde 37,8’i bazen kullandığını bazen kullanmadığını, yüz-
de 25,2’si kullandığını belirtiyor. Öğretmen ve öğrencilere göre, 
ilköğretim kantinlerinde çalışanlar, ortaöğretim kantinlerinde 
çalışanlara nazaran daha az eldiven ve bone kullanıyor. 

Öğretmenlerin yüzde 23,1’i okulundaki kantinin denetlenip 
denetlenmediğini bilmediğini ifade ederken, yüzde 1,7’si hiç 
denetlenmediğini, yüzde 10,9’u çok nadir denetlendiğini, yüz-
de 31,7’si bazen denetlendiğini bazen denetlenmediğini, yüzde 
32,6’sı ise her zaman denetlendiğini belirtiyor. 

Okulundaki kantinin denetlendiğini ifade eden öğretmen-
lerin yüzde 90,6’sı, bu denetimin okul idaresi tarafından yapıl-
dığını, yüzde 1,6’sı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı-
nı, yüzde 7,8’i ise diğer kişi veya kurumlar tarafından yapıldığı-
nı söylüyor. 

Güvenli ve Sağlıklı Bir Öğrenme Ortamı
Olmazsa Öğretimde ve Öğrenmede Sıkıntılar Yaşanır 
Okul kantinlerinin denetimi; okul yönetimi, Milli Eğitim Ba-

kanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler tarafından koordineli 
olarak, belirli periyotlar halinde gerçekleştirilmelidir. Kantinler-
de satılan gıdaların ve burada çalışan kişilerin sağlık koşullarına 
uyması, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığı açısından önemlidir. 
Kantinler, hem satılan veya kullanılan gıda ve ürünler bakımın-
dan hem de çalışanların güvenli kişiler olması ve hijyen koşulla-
rına uyması bakımından denetlenmelidir. 

Türkiye’deki okulların ortamının eğitim ve öğretim açısın-
dan güvenli ve sağlıklı mekânlar haline getirilmesi; şiddetten, 
tehlikeden ve sağlığa zararlı durumlardan uzak tutulması ge-
rekir. Bunlar sağlanamadığı takdirde, sonuçtan, sadece okullar-
da öğrenci ve öğretmenler değil, eğitim süreci, okulun yakın ve 
uzak çevresi ve bütün toplum olumsuz etkilenir. 

Okullarda etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve öğrenci-
lerin kendi potansiyellerini geliştirebilmeleri için, okulun öğ-
renci ve öğretmenler açısından güvenli ve sağlıklı bir yer olma-
sı gerekmektedir. Güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamı olmaz-
sa; öğretmenler öğretimde, öğrenciler de öğrenmede sıkıntılar 
yaşayacaktır. Bunun için okulların güvenli ve sağlıklı hale getiril-
mesi bir zorunluluktur. Unutmamalıdır ki, en büyük yatırım, ge-
leceğimiz olan çocuklara yapılanıdır. 

	  

	  

	  

	  

13.4%	  

35.8%	  

33.6%	  

12.6%	  

4.6%	  

!"ul	  "&n(ninizde	  s&.l&n	  ürünlerin	  ins&n	  s&ğl2ğ2	  &32s2nd&n	  
güvenli	  olduğunu	  düşünüyor	  musunuz?	  (Öğretmenler)	  

Kesinlikle	  düşünüyorum	  

Düşünüyorum	  

Kısmen	  düşünüyorum	  

Düşünmüyorum	  

Kesinlikle	  düşünmüyorum	  

Öğrenci ve Öğretmenler Kantinleri Yeterince Sağlıklı Bulmuyor 
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Milli Eğitim Bakanlığı, 26/5/2008 ta-
rih ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile İlköğretim ve Ortaöğretim Ku-
rumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sos-
yal Yardımlar Yönetmeliği’nde yer alan, 
“Ailenin yıllık gelir toplamından fert ba-
şına düşen net miktarın, içinde bulunu-
lan malî yılın bütçe kanununun (M) işa-
retli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Ba-
kanlığı okul pansiyon ücretinin en azı-
nın dört katını geçmemek kaydıyla 
maddî imkânlardan yoksun bulunmak” 
ifadelerini, “Ailenin bir önceki yıla ait yıl-
lık gelir toplamından fert başına düşen 
net miktarın içinde bulunulan mali yı-
lın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 
(M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eği-
tim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden 
en azının üç katını geçmemek kaydıyla 
maddi imkânlardan yoksun bulunmak” 
şeklinde değiştirmiştir.  

Bu değişiklikle aile fert başına düşen 
gelir miktarı, 2007’de 5100 TL, 2008’de 
5400 TL iken, 2009 yılında bir önceki yıla 
ait 4353, 2010 yılında bir önceki yıla ait 
4590 TL olacak şekilde düşürülmüştür. 

Bununla birlikte kişi başına düşen geli-
rin hesaplamasında ek ders ücretleri de 
matraha dahil edilmektedir. Bu mikta-
rın düşürülmesi ve düzenli gelir olma-
masına rağmen ek ders ücretlerinin ge-
lir miktarına dahil edilmesi, öğretmen 
çocuklarına ayrılan kontenjanı anlam-
sızlaştırmaktadır. Bu durum, çift maaş-

lı öğretmen çocuklarının bu imkândan 
yararlanmasını imkânsızlaştırdığı gibi, 
tek maaşlı üç veya daha az çocuğu olan 
öğretmenlerin çocuklarının da sınavla-
ra başvuruda bulunmalarına engel teş-
kil etmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müra-
caatta bulunarak, söz konusu öğretmen 
çocuklarının bursluluk sınavına girebil-
meleri için, İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 5. (2) 
maddesinin (d) fıkrasında, “Ailenin bir 
önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamın-
dan fert başına düşen net miktarın, için-
de bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu’nun (M) işaretli cetvelin-
de belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul 
pansiyon ücretinden en azının üç katını 
geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan 
yoksun bulunmak” şeklinde olan düzen-
lemedeki ‘üç katı’ ibaresinin ‘dört katı’ 
olarak değiştirilmesini ve düzenli gelir 
olmayan ek ders ücretlerinin gelir mik-
tarına dahil edilmemesi yönünde deği-
şiklik yapılmasını istedik. 

15/07/2005 tarihli ve 2005/9138 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Disip-
lin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hak-
kında Yönetmelik’in 4’üncü maddesi-
nin (d) bendinde, “Hakkında disiplin so-
ruşturması yürütülen devlet memuru-
nun üyesi olduğu sendikanın temsilci-
si de bu maddede belirtilen disiplin ve 
yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her 
bir disiplin ve yüksek disiplin kurulun-
da görevlendirilen temsilci ilgili sendi-
ka tarafından önceden bildirilir...” hük-
mü getirilmiştir. 

Devlet memuru hakkında disiplin 
soruşturması yürütülmesi halinde, ilgili 
memurun üyesi olduğu sendika temsil-
cisinin de disiplin kurulunda yer alma-
sı koşulu getirilmiştir. Disiplin kurulla-
rının teşkilinin kurumlar tarafından ya-
pılması hükme bağlanmış, böylece, bu 
kapsama giren devlet memurları ile il-
gili disiplin kurullarında verilecek ka-

rarların daha adil ve demokratik olma-
sı sağlanmıştır. 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, 
Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin 
Yönetmeliği’ne göre ise, disiplin kurul-
larında sendika temsilcilerine yer veril-
mediği için verilen bazı kararlarda hu-
kuksuzluklar yaşanmaktadır. Bu durum 
da, yükseköğretim üst kuruluşları, yük-
seköğretim kurumlarının yönetici ve 
öğretim elemanları ile memur ve diğer 
personele ilişkin disiplin soruşturması, 
görevden uzaklaştırma ve itiraz usulle-
ri ile uygulama şekillerinde hukuka ay-
kırı bazı kararlar alınmasına neden ola-
bilmektedir. 

Konfederasyonumuz Memur-Sen 
ile Kamu İşveren Kurulu arasında imza-
lanan 2010 Yılı Toplu Görüşme Mutaba-
kat Metni’nde, “Yükseköğretim kurum-
ları ile kamu iktisadi teşebbüsleri di-
siplin kurullarına sendika temsilcileri-

nin katılımının sağlanması” kararlaştı-
rılmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bir 
yazı göndererek, söz konusu karar doğ-
rultusunda Yükseköğretim Disiplin ku-
rullarında sendika temsilcisinin de yer 
almasını sağlayacak şekilde düzenleme 
yapılmasını istedik. 

Yükseköğretim Disiplin Kurullarında Sendika Temsilcisi de 
Bulundurulsun

Bursluluk Yönetmeliğindeki ‘Üç Katı’ İbaresi ‘Dört Katı’
Olarak Değiştirilsin 
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Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

Ramazan ÇAKIRCI
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

Ataerkil toplumlarda bir baba-
nın oğlu üzerindeki otoritesi 
gibi, devletin de 90’lı yıllara ka-

dar memur üzerinde benzer bir otorite-
sinin olduğunu söylersek abartmış sayıl-
mayız. Devletin, memurlarına karşı otori-
tesi pederşahi bir otoriteydi. Bu ilişki, aile 
reisi bir babanın çocukları ile hukuki iliş-
kisinde olduğu gibiydi. Memurların reşit 
bir insan gibi kabul edilmelerine veya iş-
çiler gibi örgütlenmelerine ihtiyaç yok-
tu. Devlet zaten memurlarına karşı neyin 
doğru, neyin yanlış olduğunu, memurun 
nasıl davranması gerektiğini kendisi tak-
dir ederdi; baba-itaatkâr oğul ilişkisin-
de olduğu gibi. Böyle bir ilişkide, devlet 
ile memuru arasında tartışma veya mü-
zakere gibi ilişkiler düşünülemezdi. Me-
murun hak iddiasında bulunması müm-
kün değildi. Devlet, bir baba gibi baba-
lık hukukundan kaynaklanan bir anlayış-
la hakkı takdir eder, memur da itaat eder-
di. Devletin yetkilisi Bakan ya da Başba-
kan çıkar, “Bütçe imkânları çerçevesin-
de mümkün olan en yüksek oranda me-
murlarımızın maaşlarına zam yaptık” der-
di. Enflasyon rakamı kaç olursa olsun bu 
söze itiraz olmazdı. Ama diğer tarafta, ör-
gütlü olan işçilerin devletin takdir ettiği-
ni nasıl tersine çevirdiğini de biliyoruz. 
1991 yılını hatırlayalım. Maden işçileri ey-
lem kararı almıştı. İşçiler, Zonguldak’tan 
Ankara’ya doğru yürüyüşe geçmişti. Dö-
nemin Başbakanı Yıldırım Akbulut, işçile-
rin taleplerini karşılayacakları yönünde 
açıklaması ile eylem sona ermişti. Buna 
karşın memurların, sendikal örgütlenme 
hakkı elde edinceye kadar, hak aramala-
rı söz konusu olmazdı. Memurlar, örgüt-
lenme hakkına kavuşuncaya kadar, hü-
kümet ne takdir ettiyse o oldu. Çünkü 
devlet baba idi. En doğrusunu da o tak-
dir ederdi! Örgütlenme hakkı da o kadar 
kolay elde edilmedi. Sendikamız en ba-
riz şekilde bunu yaşadı. 1992 yılında ku-
rulan sendikamıza, ‘sendika kurmak yasal 
değil’ denilerek kapatma davası açıldı. Bu 
olumsuzluklara rağmen verilen mücade-
le ile memur sendikacılığında yasal ze-
min arayışları devam etti. Zor da olsa ya-
sal zemin oluştu. Engelleme ve yıldırma-
lara rağmen örgütlenme sürecini başarı 
ile tamamladı. Ülkemizde bu süreçler ya-

şanırken, beraberinde memur paradig-
masını da yavaş yavaş değiştirdi. Sendi-
kal hareket ile memur, haklarını demok-
ratik ve hukuki yollarla almaya, ülkenin 
gündemine yön vermeye, sesini olabil-
diğince yükseltmeye başladı. Bu deği-
şim, 90’lı yıllar ve öncesi ile kıyaslanma-
yacak bir değişimdi. Diğer taraftan, deği-
şim, bürokratik oligarşiyi bertaraf etme-
ye başladığı gibi, Türkiye’de sivilleşme 
sürecini de hızlandırdı. 

Hepimiz gündelik hayattaki bu deği-
şimi görüyoruz. Düne kadar idareye karşı 
dava açmak hangi memurun haddine idi. 
Dava açmak neredeyse vatana ihanetle 
eş değerdi. Dava açan memur sürüm sü-
rüm süründürülürdü. Haritada kendine 
yer beğenirdi. Şimdi ise bürokratik yapı 
değişmeye başladığı gibi, memurun pa-
radigması da değişti. Artık memur dev-
letin yanlışına karşı sessiz kalmıyor. İda-
renin yaptığı yanlış işleme karşı dava açı-
yor. Hak arıyor.  Sivil inisiyatif alıyor. Ülke-
nin gündemine de yön veriyor. Darbele-
re karşı mitingler düzenliyor. 

Memurlar, hak arayışını örgütlü gücü 
ile yaptı. Memurun örgütlü gücü sendi-
kalar; sadece maaş zamları için mücade-
le eden örgütler değil, denetleyen, inisi-
yatif alan, demokratikleşme mücadelesi-
ne veren örgütlerdir. 

Konuyu biraz daha özel bir alana çe-
kersek, memurun özlük ve sosyal hakları-
nın iyileştirilmesine dönük mücadelesin-
de sendikaların üç farklı yöntemle müca-
dele ettiğini söylemek mümkündür. 

Birinci Yöntem: Kamu çalışanlarının 
özlük ve sosyal hakları ile ilgili düzenle-
meler yapılırken sendikalar paydaş ola-
rak görülmektedir. Çalışanların talepleri-
nin düzenlemelere yansıtılmasında ara-
cı olmaktadır. Sendikalar, yasama ve yü-
rütme erkinin yapacağı idari düzenleme-
lerde kamu çalışanlarının aleyhine olabi-
lecek düzenlenmeleri engellediği gibi, 
kamu çalışanlarının taleplerinin bu dü-
zenlemelerde yer verilmesine aracılık 
eder. Sendikacılığın olmazsa olmazı gör-
düğümüz yasalaşması için kampanyalar 
yürüttüğümüz toplu sözleşme, kurum-
ların yaptıkları toplantılara sendikaların 
kamu çalışanları adına katıldığı toplantı-
lar, sendikal mücadelenin önemli araçla-

rıdır. Bu araçlarla birçok sorunun masada 
çözülmesi mümkündür. 

İkinci Yöntem: Demokratik tep-
ki gösterme yöntemi. Demokratik tep-
ki, hukuki bir yanlışa karşı baskı grubu 
oluşturmak yoluyla hukuka aykırı duru-
mun giderilmesini istemektir. Gösteri, 
yürüyüş, basın açıklamaları, bildiri dağıt-
ma, toplantı, miting, iş bırakma, boykot 
ve kampanyalar gibi eylemleri sayabili-
riz. Bu yöntemler, sendikacılıkta sıkça de-
nenen yöntemlerdendir. Bu yöntemlerde 
amaç, kitlenin rahatsızlığını gerekli mer-
cilere duyurmak, bu mercileri etkilemek, 
ilgili mercilerin gerekli adımları atmasını 
sağlamaktır. 

Üçüncü Yöntem: Sendikaların dava 
açma ehliyetine sahip olması. Son dö-
nemde çokça kullandığımız yöntemler-
den biri de, idareye karşı dava açmadır. 
Temsil ettiğimiz kitlenin menfaatlerinin 
ihlali söz konusu olduğunda dava açma 
hakkını kullanmaktayız. 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda, üye-
lerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, 
ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesin-
de veya hukuki yardım gerekliliğinin or-
taya çıkması durumunda üyelerini veya 
mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki 
yönetim ve yargı organları önünde tem-
sil etmek veya ettirmek, dava açmak ve 
bu nedenle açılan davalarda taraf olmak 
gibi sendikalara yetki verilmiştir. Kamu 
çalışanlarının mağduriyetine neden ola-
cak idari düzenleme veya idari işleme 
karşı sendika olarak doğrudan dava aça-
bildiğimiz gibi, mağdur üyelerimizi tem-
silen de davalar açmaktayız.  Dava açma 
ehliyetine sahip mağdur üyelerimiz adı-
na açtığımız davalarda, hem bireysel ola-
rak mağdur üyenin sorununu çözmekte 
hem de bu çözüm emsal teşkil edeceğin-
den, tüm kamu çalışanlarına çözüm yo-
lunu açmaktadır. İdari düzenleme veya 
işlemler hakkında menfaat ihlali olan 
üyelerimizin yetki, şekil, sebep, konu ve 
maksat gibi yönlerden biri veya birkaçı 
ile hukuka aykırılığı söz konusu olduğun-
da, idari işlem veya düzenlemenin ipta-
li için davalar açılmaktadır. Özellikle ge-
nel düzenlemelerin iptali için açtığımız 
davaların yanısıra, idarenin bireysel mağ-
duriyetlere yol açan işlemlerine açtığımız 
davalar da hak arama kültürünün geliş-
mesi açısında önemlidir. 

ramazancakirci@egitimbirsen.org.tr
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Hukuk
Köşesi

-İlköğretim okulları bünyesin-
de özel eğitime muhtaç öğrencile-
re yönelik açılan sınıflarda ders oku-
tan öğretmenlere mesleki çalışmala-
rına bağlı olarak ödenen ek ders üc-
retlerinin yüzde 25 fazlasıyla ödenip 
ödenemeyeceği hakkında bilgi verir 
misiniz? 

-657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 176’ncı maddesinde; ek 
ders ücretlerinin, özel eğitime muh-
taç öğrencilerin eğitim ve öğretim gör-
düğü kurumlarda görevli öğretmen ve 
yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik 
olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine 
ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere 
yüzde 25 fazlasıyla ödeneceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Diğer taraftan Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 27/2/2007 tarihli ve 
2007/19 sayılı Genelgesi’nin 22’nci sı-
rasında, “Bu hüküm kapsamında fazla 
ödemeden yararlanacaklar; aralarında 
rehberlik ve araştırma merkezlerinin de 
bulunduğu özel eğitim amaçlı açılan her 
derece ve türdeki eğitim kurumları yö-
netici ve öğretmenleri ile bu öğrencilere 
yönelik olarak eğitim faaliyetinin yürü-
tüldüğü ilköğretim okulları bünyesinde 
açılan özel sınıflarda görevli öğretmen-
ler olacaktır. Bünyesinde özel sınıf bulu-
nan ilköğretim okulları tümüyle özel eği-
tim amaçlı olmadıklarından, bu okulla-
rın yöneticileri söz konusu fazla ödeme-
den yararlanamayacaklardır”  açıklama-
sına yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, ilköğretim okul-
ları bünyesinde açılan özel sınıflarda 
görevli öğretmenlerin bu görevlerine 
bağlı olarak yararlandırıldıkları ek ders 
ücretlerinin yüzde 25 fazlasıyla öden-
mesi gerektiğinden, mesleki çalışma 
sürelerinde yararlandırıldıkları ek ders 
ücretinin de belirtilen oranda fazlasıy-
la ödenmesi gerekmektedir. 

-2008 yılı Aralık atamasında Ar-
dahan Merkez İmam Hatip Lisesi’ne 
sözleşmeli tarih öğretmeni olarak 
atandım. 2010 yılı Aralık atamasın-
da ise Bitlis ili Tatvan İlçesi İmam Ha-
tip Lisesi’ne kadrolu tarih öğretme-
ni olarak atandım. Sözleşmeli öğret-
men olarak görev yapmış olduğum 
iki yıllık süre zorunlu çalışma yü-
kümlülüğünden sayılacak mıdır? 

-06/05/2010 tarihli ve 27573 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli 
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Ata-
ma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 
31’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında, 
“Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngö-
rülen hizmet alanlarındaki eğitim ku-
rumlarında 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birin-
ci fıkrasının (B) bendi kapsamında söz-
leşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler 
zorunlu çalışma süresinden sayılır” hük-
müne yer verilmiştir. 

Bu hükümden de anlaşılaca-
ğı üzere, zorunlu çalışma yükümlülü-
ğü öngörülen Ardahan İmam Hatip 
Lisesi’nde sözleşmeli öğretmen olarak 
geçirmiş olduğunuz süreler zorunlu ça-
lışma yükümlülüğünden sayılacaktır. 

-Devlet memuru olarak görev 
yapmaktayım. Ortaöğretim seviye-
sinde Anadolu Lisesi hazırlık sını-
fında 1 yıldan fazla gördüğüm öğre-
nim sürelerim bakımından, 657 sa-
yılı Kanun’un 36’ncı maddesinin Or-
tak Hükümler Bölümü (A) bendinin 
6/b alt bendinden yararlandırılabi-
lir miyim? 

-657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 36’ncı maddesinin “Ortak 
Hükümler Bölümü”nün (A) bendinin 
6/b alt bendinde, “Ortaokul ve dengi, 
lise ve dengi okulların normal öğrenim 
süresinden fazla olması halinde, başarı-

lı her öğrenim yılı için bir kademe iler-
lemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğ-
retim okulları mezunlarına, meslekle-
ri ile ilgili görevlerde çalışmaları halin-
de ayrıca bir kademe ilerlemesi daha 
verilir” hükmü yer almaktadır. Söz ko-
nusu hüküm çerçevesinde, ilgilinin öğ-
renim gördüğü dönemde ortaokul ve 
lise dengi okulların öğrenim süresi ka-
dar öğrenim gördüğü ve öğrenim süre-
sinden fazla olarak ayrıca hazırlık oku-
duğunu belgeleyen ilgili hakkında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
36’ncı maddesinin 6/b alt bendinin uy-
gulanması gerektiği değerlendirilmek-
tedir. 

-Müdür başyardımcısı olarak 
görev yapmaktayım. Asaleten ata-
ma şartlarını taşımama rağmen, 
aynı okulda boş bulunan müdürlük 
görevini yürütmek üzere geçici ola-
rak görevlendirildim. Ek ders ücreti-
mi, görevlendirildiğim kadrodan mı 
yoksa halen asaleten görev yaptı-
ğım müdür yardımcılığı kadromdan 
mı alacağım konusunda beni aydın-
latır mısınız? 

-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saat-
lerine İlişkin Karar’ın 16’ncı maddesinin 
ikinci fıkrasında, “Bakanlık merkez teşki-
latında Bakan veya yetkili kıldığı makam, 
taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik 
onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen 
görevleri yapmak üzere görevlendirilen 
yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa ve-
rilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer ku-
rumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen 
yönetici ve öğretmenler, Bakanlık mer-
kez teşkilatındaki görevlendirmeler için 
1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her 
altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen 
görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz ta-
tilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı 
ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte 
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kendilerine verilmiş ek ders görevi bulu-
nup bulunmadığına bakılmaksızın göre-
ve başladıkları tarihten itibaren haftada 
18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve 
buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının 
bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak 
onayda görevlendirilecek personelin adı, 
soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve gö-
rev süresi ile diğer hususlar açıkça belir-
tilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden ya-
rarlanan personele ayrıca asli görevi için 
öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğ-
retmenlerin ilgili müfredatı kapsamında 
ders okutmak üzere diğer eğitim kurum-
larında geçici olarak görevlendirilmeleri 
bu fıkra kapsamında değerlendirilmez” 
hükmüne yer verilmiştir. 

Aynı Karar’ın 22’nci maddesinin 
ikinci fıkrasında ise, “Bunun dışındaki di-
ğer görevlere asaleten atanma şartlarını 
taşıyanlardan, müşterek karar ile atama 
yapılması gereken kadro veya görevler 
için Bakan, diğer kadro ve görevler için 
asili atamaya yetkili amir tarafından boş 
kadrolara vekâleten atananlara, yalnız-
ca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders 
ücreti vekâlet görevinde bulunduğu ku-
rumca ödenir” denilmektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlıkça ha-
zırlanarak tüm valiliklere gönderilen 
27/02/2007 tarih ve 11707-2007/19 
No’lu Genelge’nin ek ders ödemeleri-
ne ilişkin açıklamada, geçici olarak gö-
revlendirilenlerin ek ders ücreti 14’ncü 
maddede, vekâleten atananların ek 
ders ücreti ödemelerine ilişkin açıkla-
ma ise aynı Genelge’nin 15’inci madde-
sinde açıklanmıştır. 

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Yöne-
tici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Karar’ın yukarıda be-
lirtilen hükümleri ve 27/02/2007 tarih 
ve 11707-2007/19 No’lu Genelge’nin 
yukarıda belirtilen bölümleri ile ilgi-
li atama yönetmeliği hükümleri çerçe-
vesinde durumunuzun değerlendirile-
rek, geçici görevlendirme veya vekalet 
onayınızın Milli Eğitim Bakanlığı Yöne-
tici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Karar’da belirtilen şe-
kil şartlarına uygun olarak alınması ha-
linde ek ders ücreti ödemelerinizin 
sağlanması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, müdür başyardım-
cısı olarak aynı okulun müdürlük göre-
vini yürütmek üzere geçici olarak gö-
revlendirildiğinizden, asli görevlerini-
zin gereklerini bütün unsurlarıyla ek-
siksiz olarak yerine getirmeniz ve ken-
di kadronuza ayrıca bir görevlendir-
me yapılmaması kaydıyla, geçici göre-
viniz süresince sadece asli görevleriniz 
için öngörülen ek ders ücretinden ya-

rarlandırılmanızın uygun olacağı düşü-
nülmektedir. 

-Mesleki Eğitim Fakültesi, Ço-
cuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenli-
ği Programı’ndan mezunum. 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanunu’na gi-
riş derece ve kadememe bir derece-
den yararlanıp yararlanmayacağım 
hususunda bilgi verir misiniz? 

-657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun değişik 36’ncı maddesi-
nin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) fıkra-
sının 5’inci bendinde, “Dört yıl ve daha 
fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden 
tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı 
ile benzeri Sağlık Bilimleri Lisansiyerle-
ri (Hayvan Sağlığı dahil) Biyolog unvanı-
na sahip Akademik personel, giriş derece 
ve kademelerine bir derece eklenmek su-
retiyle bulunacak derece ve kademeler-
den hizmete alınırlar” hükmüne yer ve-
rilmiştir. 

Söz konusu düzenleme Sağlık Bi-
limleri Lisansiyeri sayılanlar bakımın-
dan giriş derecelerine bir derece eklen-
mesini öngördüğünden, bu yıla kadar 
da mezun olduğunuz okul mezunları 
sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmamak-
taydı. 

Ancak, Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu’nun 10/02/2010 tarihli toplan-
tısında, Mesleki Eğitim Fakültesi, Ço-
cuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 
Programı’ndan mezun olanların Sağ-
lık Bilimleri Lisansiyeri sayılmasına ka-
rar verilmiştir. 

Anılan karar dikkate alınarak, bu 
tarih itibariyle yukarıda yer alan hüküm 
doğrultusunda memuriyete giriş dere-
ce ve kademenize bir derece eklenme-
si gerekmektedir. 

-Özelleştirme Kanunu uyarın-
ca Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşki-
latı kadrolarına atandım. Sözleşme-
li statüde sigortalı olarak geçen hiz-

met sürelerinin kazanılmış hak aylık 
derece ve kademelerinde değerlen-
dirilecek mi? 

-24/11/1994 tarih ve 4046 sayı-
lı Özelleştirme Uygulamalarının Dü-
zenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un “Kuruluş-
lardaki Personelin Nakli” başlıklı 22’nci 
maddesinde, “…Nakle tâbi personelin, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanıl-
mış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kay-
dıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşla-
rının boş kadrolarından Devlet Personel Başkan-
lığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık 
tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması tek-
lif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşla-
rının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ha-
riç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ih-
tiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabi-
lir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolar-
da istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan 
unvanlarla çalışan diğer statülerdeki persone-
lin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrola-
ra yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mes-
leğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süre-
li meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sı-
navı sonucunda göreve alınanların atama teklif-
leri, söz konusu görev unvanına uygun kadrola-
ra yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
gönderilen atama teklif yazısının atamayı ya-
pacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden 
itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuru-
luş tarafından atama işlemlerinin yapılması zo-
runludur. Naklen atanan personel hakkında ge-
çici 9 uncu madde hükümleri dikkate alınır….” 
denilmekte olup, geçici 9’uncu madde-
sinde ise, “Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağ-
lı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta 
iken bu Kanunun 22’nci maddesi uyarınca 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurum-
lara nakledilerek Devlet memuru statüsüne ge-
çirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı per-
sonel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun 
ek geçici 1, 2 ve 3’üncü maddelerine göre, 458 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durum-
larına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak 
kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış 
hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde de-
ğerlendirilir…” hükmüne yer verilmiştir. 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler 
uyarınca, sözleşmeli statüde geçen hiz-
met sürelerinizin 4046 sayılı Kanun’un 
geçici 9’uncu maddesi uyarınca kaza-
nılmış hak aylık derece ve kademeniz-
de dikkate alınarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
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4 Öğretmenlerin ayda dört günden 
fazla sevkli oldukları süreler ile hafta içi 
mesai saatlerine denk gelen resmî ta-
til, dini bayramlar ve kar tatili gibi her bir 
gün için 7 saat ek ders ücreti kesilmekte-
dir. Örneğin; haftada 30 saat derse giren 
bir sınıf öğretmeninin, bir gün rapor alıp 
derse girmediği için, 7 saatlik ek ders üc-
reti kesilmektedir. Oysa 16.12.2009 tari-
hinden önceki düzenlemede ders dağı-
lımları aylık karşılığı ve ücret karşılığı 3’er 
saat olacak şekilde günlük ders saatleri 
aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ol-
mak üzere iki bölümde değerlendirilmek-
teydi. Öğretmenlerin sevkli, izinli oldu-
ğu günler ile tatil günleri için sadece üc-
ret karşılığı olarak belirlenen ek ders üc-
reti kesilmekteydi. Bakanlığın bu konuda, 
16.12.2006 tarihinden önceki uygulama-
ya dönerek, öğretmenlerin izinli ve ayda 
dört günden fazla sevkli olduğu süreler 
ile resmi ve dini bayram günlerinde ek 
ders ücretinin kesilmemesi, ek ders ücret-
lerinin maaş ve aylık karşılığı olmak üzere 
ayrı ayrı değerlendirilme yapılacak şekil-
de değiştirilmesi,

4 Yöneticiler için öngörülen 6 saat 
derse girme zorunluluğunun kaldırılma-
sına yönelik olarak 439 sayılı Kanun’un 
6’ncı maddesinde yer alan “haftada 6 
saat” ibaresinin eskide olduğu gibi “hafta-
da 6 saate kadar” şeklinde düzenlenerek, 

Kararın 5’inci maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinde yer alan, “Örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcıları hafta-
da 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler” 
ibaresinin “haftada 6 saate kadar ders okutmak-
la yükümlüdürler” olarak değiştirilmesi,

4 Kararın 5’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde yer alan, “haftada 
18 saat” ibaresinin “haftada 15 saat” olarak, 
(ç) bendinde yer alan, “haftada 20 saat” 
ibaresinin “haftada 15 saat” olarak düzen-
lenerek,

Okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğret-
menleri, atölye ve laboratuar öğretmen-
lerinin aylık karşılığı okutmak zorunda ol-
dukları ders saati sayısının 15 saate indi-
rilmesi 

4 Kararın 5’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) bendinin son paragrafında 
yer alan; “Bu yükümlülük öncelikle alan-
larında, alanlarında ders bulunmayanlara 
ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alan-
ları dışında ders görevi verilmek suretiy-
le yerine getirilir” ibaresinin, “Bu yükümlülük 

alanlarında ders okutmak suretiyle yerine getirilir” 
şeklinde değiştirilerek,

Alan dışında girilen dersler için aylık 
karşılığı ders saati ile ilişkilendirilmeksizin 
ek ders ücreti ödenmesi, 

4 Kararın 6’ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan, “iki haftayı geçmemek üze-
re” ibaresinin madde metninden çıkarıla-
rak,

Her yıl eğitim öğretim yılı başında ve 
sonunda yapılan mesleki çalışmalardaki 
süre sınırının kaldırılması ve ilgili mevzu-
atı çerçevesinde öğretmenlere çalışmaya 
katıldıkları sürece ücret ödenmesi, 

4 Kararın 7’nci maddesine, “Bu madde 
kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerine hafta 
içi mesai saatleri dışında, cumartesi ve pazar gün-
leri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde kursiyer olarak ka-
tılanlara eğitimleri süresince her bir ders saati için 
ayrıca ek ders ücreti ödenir” şeklinde bir fıkra-
nın eklenerek, 

Mesai saatleri dışında veya hafta son-
larında kurumca düzenlenen veya ku-
rumca katılması talep edilen hizmet içi 
eğitim kurs ve seminerlerine katıldığı hal-
de ek ders ücreti alamayan personele ek 
ders ücreti ödenmesi, 

4 Kararın 8’inci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan, “anılan günler için 2 
saat ek ders ücreti ödenir” ibaresinin,  “anı-
lan günler için 6 saat ek ders ücreti ödenir” şeklin-
de değiştirilerek, yetiştirme, okuma yaz-
ma ve uyum kursları sebebiyle cumarte-
si ve pazar günleri okulda bulunmak zo-
runda olan yöneticilere bu görevleri kar-
şılığında makul bir ücret ödenmesi,

4 Kararın 10’uncu maddesinin birin-
ci fıkrasının (d) bendinde yer alan, “ders yılı 
süresince” ibaresinin madde metninden çı-
karılarak,

Ek ders ücretinin ödenmesinde Reh-

ber öğretmenler için öngörülen ders yılı 
sınırlamasının kaldırılması ve görevin fi-
ilen yapıldığı sürece ek ders ücretinin 
ödenmesinin sağlanması, 

4 Kararın 10. maddesinin birinci fık-
rasının (a) ve (b) bentlerine araştırmacı 
ve sosyal çalışmacı ibarelerinin eklenme-
si, aynı fıkranın (c) bendinin 2’nci alt ben-
dinde yer alan, “Yatılı ve pansiyonlu okul-
ların müdür ve müdür başyardımcılarının 
haftada 30 saati” ibaresinin, “Yatılı ve pan-
siyonlu okulların müdür, müdür başyardımcıla-
rı ve müdür yardımcılarının haftada 30 saati” 
şeklinde değiştirilerek,

Yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumla-
rında görev yapan eğitim kurumu yöneti-
cilerine (unvan farkı gözetilmeksizin) aynı 
miktarda ek ders ücreti ödenmesi,

4 Kararın 10’uncu maddesinin birin-
ci fıkrasının (c) bendindin birinci alt ben-
dinde yer alan, “Tam gün tam yıl eğitim ya-
pılan okul ve kurum müdür ve müdür baş-
yardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı 
süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saa-
ti” ibaresinin, “Tam gün tam yıl eğitim ya-
pılan okul ve kurum müdür, müdür başyardım-
cıları ve müdür yardımcılarının, bu eğitimin fii-
len yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haf-
tada 30 saati” şeklinde değiştirilerek, 

Tam gün tam yıl eğitim ve öğretim ya-
pan kurumlarda görevli müdür yardımcı-
larına ödenen ek ders ücretinin müdür ve 
müdür başyardımcısına ödenen ek ders 
ücreti kadar olmasının sağlanması,

4 Kararın 10’uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan, 
“haftada 15 saati” ibaresinin “haftada 30 sa-
ati” şeklinde değiştirilmesi ve ek birinci 
maddenin yürürlükten kaldırılarak,

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev 
yapan eğitim müfettişleri, İl, İlçe, Milli Eği-
tim müdürleri ile merkez ve taşra teşkila-
tı kadrolarında görev yapan şube müdür-
leri, uzmanlar ve şeflerin ek ders ücretle-
rinin en az 30 saate çıkarılması,

4 Kararın 11’nci maddesinin birin-
ci fıkrasının yer alan, “3 saati” ibaresinin 
“5 saati” olarak, “10 saat” ibaresinin ise “6 
saat” olarak değiştirilerek, 

Hazırlık ve planlama görevi karşılığın-
da ödenen ek ders ücretinin her 6 saat 
ders görevi için 1 saat ek ders ücreti ön-
görülerek haftada 5 saate kadar ek ders 
ücreti ödenmesinin sağlanması,

4 Kararın 12’nci maddesinin birinci 
fıkrasının sonunda yer alan, “…her bir sı-
nav komisyon üyeliği ve her bir sınav göz-
cülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.” 

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Tekliflerimizi Bakanlığa Sunduk
16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve

Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına dair tekliflerimizi Milli Eğitim Bakanlığı’na ilettik.
Tekliflerimiz Şöyle:
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ibaresinin “…her bir sınav komisyon üyeliği için 
8 her bir sınav gözcülüğü için 6 saat ek ders ücreti 
ödenir.” şeklinde değiştirilmesi ve ikinci fık-
ranın (a) bendinin “Bir öğretim yılında bir kişi-
ye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15’ten faz-
la sınav gözcülüğü görevleri” ibaresinin madde 
metninden tamamen çıkarılarak, 

Sınav görevine dayalı ek ders ücreti 
ödenmesine yönelik görevlendirme sa-
yısındaki sınırlandırmanın kaldırılması ve 
sınav komisyon üyeliğinin daha zahmet-
li ve uzun sürmesi nedeniyle sınav komis-
yon üyeliğine daha fazla ücret ödenmesi,

4 Kararın 13’üncü maddesinin birin-
ci fıkrasında yer alan “4 saat” ibaresinin 
“6 saat” olarak değiştirilmesi ve bu ücretin 
gece ücreti üzerinden ödenmesi, yine Ka-
rarın 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
“Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders üc-
reti karşılığı belleticilik görevi verilmez.” madde 
metninden tamamen çıkarılarak, 

 Bu eğitim kurumlarında görev yapan 
Formatör öğretmenler dahil olmak üze-
re tüm öğretmen ve yöneticilerin istekle-
ri dikkate alınarak belleticilik görevlerini 
yapabilmeleri ve bu görevleri karşılığında 
gece ücreti üzerinden ek ders ücretinden 
yararlandırılmaları,

4 Kararın 14. maddesine “Devlet Ki-
tapları Döner İşletmesi Müdürlüğü” ibare-
si eklenerek devlet kitapları Döner serma-
ye işletmesi müdürlüğü yöneticilerine ek 
ders ücretlerinin verilmesi, 

4 Kararın 16’ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde yer alan; milli bay-
ramlar ibaresinden sonra gelmek üzere 
“dini bayramlar,  resmi tatiller ile Bakanlık ve Vali-
liklerce yapılan tatiller” ibaresinin eklenerek,

Millî Bayramlarda tatil edilen günler 
için ödenen ek ders ücretinin resmi tatil 
ve dinî bayramlarda tatil edilen günlerde 
de ödenmesi,

4 Kararın 17’nci maddesinde yer alan, 
“…Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek 
toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılında-
ki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez” iba-
resi ile ikinci fıkrasının madde metninden 
tamamen çıkarılarak,

Ders dışı eğitim çalışmalarındaki eg-
zersiz saatlerine konulan %5’lik sınırın 
kaldırılması ve yöneticilere de ders dışı 
egzersiz çalışma yapabilme imkânının 
sağlanması,

4 Rapor veya izinli olunmasına bağ-
lı olarak ders görevinin yerine getirileme-
mesi ya da çeşitli nedenlere dayalı olarak 
öğretime ara verilmesine bağlı olarak ye-
rine getirilmeyen ders görevlerinin bütü-
nün ek ders ücretinden düşülmesine ne-
den olan hükümde değişiklik yapılması 
ve sevkli ve raporluluk bakımından gün 
sınırının da kaldırılarak daha önceki dü-
zenlemede öngörülen uygulamaya işler-
lik kazandırılması, 

4 Karara, “ikili öğretim yapan eği-
tim kurumu yöneticilerine haftada 10 saat 
daha ek ders ücreti ödenir” şeklinde bir ek 
madde eklenerek,  

İkili öğretim yapan eğitim kurumla-

rında görevli yöneticilere fazla çalışmala-
rı karşılığı ücret ödenmesinin sağlanması,

4 Taşımalı okullarda görevli okul mü-
dürlerine 25, müdür yardımcılarına 22, 
öğretmenlere ise okulda nöbetçi olduk-
ları gün için 3 saat daha ek ders ücreti 
ödenmesi,

4 Kararın 16’ncı maddesine, “Geçici ola-
rak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere öde-
necek ek ders ücreti asil kadroları için öngörülen 
ek ders ücretinden az olamaz” şeklinde bir fık-
ra eklenerek, 

Geçici olarak görevlendirilen eğitim 
kurumu yöneticileri ile öğretmenlerin bu 
geçici görevlendirmeleri nedeniyle mağ-
duriyetlerinin önüne geçilmesi, 

4 Kararın 6’ncı maddesinin beşinci 
fıkrasının, “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri da-
hil olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında sınıf 
veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sı-
nıf veya şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişi-
lik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik gö-
revleri karşılığında haftada 2 saat, eğitsel kol ve 
sosyal kulüp faaliyetlerinde görev alan öğretmen-
lere ise bu faaliyetleri karşılığında haftada 2 saat 
ek ders ücreti ödenir. Bu dersler ders dağıtım çizel-
gesinde ‘Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri’ adıyla 
gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders 
saatleri ile ilişkilendirilmez” şeklinde değiştiri-
lerek, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine 
de öğrenci sosyal kişilik hizmetleri kapsa-
mında ek ders ücreti ödenmesinin sağla-
ması,

4 Rehberlik ve Araştırma merkezleri 
ile özel eğitim okul ve kurumlarında gö-
rev yapan engellilere, sınıf öğretmenleri-
nin ek ders ücretlerinin bu kurumda gö-
rev yapan rehber öğretmenlerde olduğu 
gibi, 18 saat üzerinden ödenmesinin sağ-
lanması,

4 İlköğretim Okulu ve Lise müdürle-
rinin ek ders ücretlerinin 25 saate, müdür 
yardımcılarının ise 22 saate çıkarılması,

4 Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl 
ve yaz tatillerinde haftalık ek ders ücret-
lerinin 15 saate, eğitim-öğretimin devam 
ettiği zamanlarda ise haftalık ders ücreti-
nin 20 saate çıkarılması,

4 Bilim ve Sanat merkezlerinde uy-
gulanan tanılama testlerinde görevlen-
dirilen öğretmenlere her bir sınav komis-
yon üyeliği ve gözcülüğü için 6’şar saat ek 
ders ücreti ödenmesi,

4 Bilim ve Sanat merkezlerinde çalı-
şan öğretmenlere haftalık 20 saat ek ders 
ücreti ödenmesi,

4 Birleştirilmiş sınıf okutan öğret-
menlere haftalık 5 saat ilave ek ders üc-
ret ödenmesi,

4 Alan yönüyle bir ayırım yapılmak-
sızın yüksek lisans derecesi alanlara %25 
doktora derecesi alanlara %40 artırımlı 
olarak ek ders ücreti ödenmesinin sağlan-
masına yönelik olarak 657 sayılı Kanun’un 
176’ncı maddesinde değişiklik yapılması,

4 Sağlık Meslek Lisesi meslek dersle-
ri öğretmenlerine, Endüstri Meslek lisele-

rinde görev yapan meslek dersleri öğret-
menlerinin aldıkları ek ders ücreti kadar 
ek ders ücretinin ödenmesi, 

4 Öğretmen evleri yönetici ücretle-
rinin haftalık 30 saat olarak belirlenmesi,

4 Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders 
ücretlerinden SGK priminin kesilmemesi,

4 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan 
karar doğrultusunda ek ders ücretlerinin 
net 12 TL’ye çıkarılması yönünde Milli Eği-
tim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda 
düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.

Ayrıca ek ders ücretlerinin vergi mat-
rahı dışında kalması yönünde bir düzen-
leme yapılması; Kamu kurum ve kuru-
luşlarında görev yapmakta olan memur-
lara çeşitli adlar altında ek ödemeler ya-
pılmaktadır. Kamuda görev yapan me-
murlara yapılan bu ek ödemeler dam-
ga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tu-
tulmadan doğrudan memurlara öden-
mektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı’nda 
görev yapmakta olan herhangi bir sağlık 
çalışanının “döner sermaye” adı altında ya-
rarlandırılmış olduğu ücret damga vergisi 
hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmamakta-
dır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı’nda gö-
rev yapmakta olan ve ek ders ücretinden 
yararlandırılan personelin almış olduğu 
ek ders ücretleri damga vergisinin yanı 
sıra gelir vergisinin birinci dilimi olan %15 
oranında gelir vergisine tabi tutulmakta-
dır. Bu durum, kamuda görev yapmak-
ta olan memurlar arasında çalışma barışı-
nı olumsuz yönde etkilemekte ve eşit işe 
eşit ücret politikasının temel ilkelerine ay-
kırı düşmektedir. Ayrıca ek ders ücretle-
rinin gelir vergisi kapsamında değerlen-
dirilmesi ek ders ücretinden yararlandırı-
lan personelin vergi matrahının Temmuz 
ve Ağustos aylarında vergi diliminin ikinci 
dilimi olan %20’lik kısmına girmesi nede-
niyle Temmuz ayında yapılan maaş artışı-
nı da alıp götürdüğü gibi, diğer kamu ku-
rum ve kuruluşlarında görev yapan me-
murların yıl boyunca %15 oranında gelir 
vergisi ödemekte iken Milli Eğitim Bakan-
lığı çalışanlarının yılın ilk altı ayında %15, 
ikinci altı ayında ise %20 oranında gelir 
vergisine tabi tutulmasına neden olmak-
tadır.

Durum bu kadar açık ve netken, Mil-
li Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yararlan-
dırılmış oldukları ek ders ücretinden alı-
nan gelir vergisinin, diğer kurumlarda gö-
rev yapan memurlara yapılan ödemeler-
de olduğu gibi düzenlenmesi gereklilik 
arz etmektedir. Söz konusu yapılacak dü-
zenlemenin halen değişiklik çalışmaları 
devam eden 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 176’ncı maddesine, “Bu madde 
kapsamında ödenecek ek ders ücretleri damga ver-
gisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaz” şeklinde 
eklenecek bir fıkra ile çözüme kavuşturul-
ması mümkündür.
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Yüksek lisans yaptığı için kariyer ba-
samakları yükselme sınavlarından muaf 
olan ve 2006 yılında uzman öğretmen-
lik unvanın verilmesi için idareye başvu-
ran üyemizin, kontenjan yetersizliği ne-
deniyle başvurusu reddedilmişti. 

Anayasa Mahkemesi’nin 18.03.2009 
tarih 21173 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 21.05.2008 tarih ve F:2004/83, 
k:2008/107 sayılı kararıyla, üyemizin 
başvurusunun reddedilme gerekçe-
si olan kontenjan sınırlaması iptal edil-
miştir. Kontenjan sınırlamasının iptal ka-
rarı üzerine üyemiz, 24.03.2010 tarihin-
de idareden uzman öğretmenlik unva-
nı verilmesi talebinde bulunmuş, idare-
nin olumsuz cevabı üzerine Konya Şube 
Avukatımız tarafından Konya 1. İdare 
Mahkemesi’nde açılan dava üyemizin le-
hine sonuçlanmıştır. 

Bu kararla birlikte Kariyer Basamak-
larında Yükselme sınavlarında başarılı 
olup uzman öğretmen olamayan ve yük-
sek lisans yapmış olup 2006 yılında ya-

pılan değerlendirmeye başvuruda bulu-
nan, ancak kontenjan yetersizliği gerek-
çesi ile uzman öğretmen olamayan üye-
lerimiz adına açtığımız davalardan kara-
ra bağlananların tamamı lehimize sonuç-
lanmıştır. 

Kariyer Basamaklarına İlişkin
Olumlu Kararlar Gelmeye
Devam Ediyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakların-

da Yükselme Sınavı’nda başarılı olmak 
suretiyle veya sınavdan muaf olarak 
2006 yılında gerçekleştirilen Öğretmen-
lik Kariyer Basamaklarında Yükselme-
ye İlişkin Değerlendirme başvurusun-
da bulunan öğretmenlerden söz konu-
su unvanı elde edemeyenlerin Anayasa 
Mahkemesi’nce iptal edilen hükümle-
re dayalı olarak 2006 yılında yapılan de-
ğerlendirme sonucunda söz konusu un-
vanı elde eden öğretmenlerle aynı tarih-
ten geçerli olmak üzere uzman öğret-
men unvanına sahip olmasının sağlan-

ması ve buna dayalı mali haklardan ya-
rarlandırılması gerekçesiyle üyelerimiz 
adına Mart 2010 tarihinden sonra açtığı-
mız çok sayıda bireysel davadan şu ana 
kadar hiçbir olumsuz karar çıkmamıştır. 
Konuya ilişkin olumlu kararlar gelmeye 
devam etmektedir.

Yüksek Lisans Yapan Üyemize Uzman Öğretmenlik Sertifikası 
Verilmesi Kararlaştırıldı

Askerliğini yaparken, Aralık 2009 
kadrolu öğretmen atamalarında 
Uşak’ın Sivaslı İlçesi Cumhuriyet İlköğ-
retim Okulu’na kadrolu öğretmen ola-
rak atanan, ancak Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından, göreve başlamadığı gerek-
çesiyle ataması iptal edilen üyemiz adı-
na işlemin iptali, özlük ve mali hakların 
tazmini ve yürütmenin durdurulması 
talebiyle Manisa İdare Mahkemesi’nde 
açtığımız dava sonuçlandı. 

Mahkeme, dava konusu işlemin yü-
rütmesini durdurdu. Söz konusu karar-
da, “ …Olayda her ne kadar davacı 657 
sayılı Kanun’un 62 ve 63. maddelerinde 
öngörülen sürede göreve başlamamış-
sa da, bu durum askerde olması nede-
niyle oluşan hukuki mücbir sebep ne-
deniyle gerçekleştiğinden, davacının 
atama onayının iptali yönündeki işlem-
de hukuka uyarlık görülmemiştir”  ifa-
delerine yer verildi. 

Konuya ilişkin olarak, Milli Eğitim Ba-
kanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 
30/03/2010 tarih ve 17676 sayılı ‘asker-

de iken atanan öğretmen adayları’ ko-
nulu işleminde, “…askerlikleri esnasın-
da ataması/görevlendirilmesi yapıldı-
ğı halde 48’inci madde hükümleri gere-
ğince atamaları yapılmayan adaylar ta-
rafından açılan davalarda yargı mercile-
ri, askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti 

olduğu ve adayların sınava girerken ne 
zaman atanacaklarını bilmediklerinden 
bahisle çoğunlukla adaylar lehine karar 
vermektedirler. 

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı eği-
tim kurumlarına kadrolu veya sözleş-
meli öğretmen olarak atanan veya gö-
revlendirilenlerden askerde olmala-
rı nedeniyle görevine başlayamayan 
adayların askerliklerini bitirmelerini 
müteakip başvurmaları halinde görev-
lerine başlatılmaları gerekmektedir” 
denilmesine rağmen, askerlik nedeniy-
le göreve başlayamayanların ataması 
iptal edilerek mağduriyetlerine neden 
olunmaktadır. 

Bu nedenle; gerek Milli Eğitim Ba-
kanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 
30/03/2010 tarih ve 17676 sayılı işle-
mi gerekse yargı kararları, bu durumda 
olanların atamasının iptal edilmeme-
si gerektiğini açıkça ortaya koyduğun-
dan, idarelerin işlem tesis ederken, bu 
hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. 

‘Askerlik Nedeniyle Göreve Başlayamayan Öğretmenin Atamasının 
İptal Edilmesi Hukuka Uygun Değil’ 
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, öğret-
menlerin iller arası özür duruma bağ-
lı yer değişikliğinde, atamaların, özrün 
olduğu yerleşim birimine olacak şekilde 
yapılmasını talep ettik. 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’nin 37. maddesinin 1. fıkra-
sına göre, “Eş durumu özründen yer de-
ğiştirmelere ilişkin duyuru Personel Ge-
nel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Ara-
lık ve 15 Temmuz’a kadar Bakanlık inter-
net sayfasında yapılır. Duyuruda; kim-
lerin başvuruda bulunabileceği, başvu-
ru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hu-
suslara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru 
tarihinden en geç on gün sonra başlatı-
lır. Başvuru süresi beş iş gününden az on 
iş gününden fazla olamaz. Eş durumu 
özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve 
ağustos aylarında yapılır.” 

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üze-
re, eş durumu özrüne bağlı yer değiştir-
meler Ocak ayında yapılacaktır. Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın 15 Ocak 2011 tarihin-
den önce özür durumuna bağlı yer de-
ğiştirme başvurusunu ve atama işlem-
lerini tamamlaması durumunda, sözleş-
meli öğretmen iken 16 Aralık 2009 ta-
rihinde kadrolu olarak ataması yapılan, 
ancak 15 Ocak 2010 tarihinden sonra 
göreve başlatılan öğretmenler özür du-
rumuna bağlı yer değişikliği başvuru-
sunda bulunamayacaklarından, mağdur 
olacaklardır. Bu nedenle 16 Aralık 2009 
tarihinde ataması yapılarak, 15 Ocak 
2010 tarihinde göreve başlatılan öğret-
menlerin adaylık ve bir yıllık çalışma sü-
relerini 15 Ocak 2010 tarihinden önce 

tamamlamaları mümkün görünmemek-
tedir. Bu durumda olan öğretmenleri-
miz 15 Ocak 2011 tarihinden önce ya-
pılması muhtemel özür durumuna bağ-
lı yer değiştirme başvurusunda buluna-
mayacaklardır. Ocak ayında yapılacak 
özür durumu yer değişikliği takvimi be-
lirlenirken, sözleşmeli öğretmen iken 16 
Aralık 2009 tarihinde kadrolu olarak ata-
ması yapılan, ancak Bakanlıkça 15 Ocak 
2010 tarihinden sonra göreve başlatılan 
öğretmenlerin mağdur edilmemesi ge-
rekmektedir. 

Bu arada, Bakanlığın Ocak 2011’de, 
öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer 
değiştirme döneminde öğrenim özrüne 
bağlı yer değişikliği yapmayacağı iddia 
edilmektedir. Öğretmen Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği’nin 35 ve 38. 
maddelerine göre, öğretmenlerin Ocak 
ayında öğrenim özrüne bağlı yer değiş-
tirme hakkının olduğu açıktır. Yönetme-
liğin 38. maddesinin 2. fıkrasında, “Zo-

runlu çalışma yükümlüsü öğretmenler-
den lisansüstü öğrenim hakkı kazanan-
ların lisansüstü öğrenim gördükleri yük-
seköğretim kurumunun bulunduğu il-
deki zorunlu çalışma yükümlülüğü ön-
görülen hizmet alanlarına atanmayı ka-
bul etmeleri durumunda bunlardan zo-
runlu çalışma yükümlülüklerini tamam-
lamış olma şartı aranmaz. Bunların yer 
değiştirme istekleri atanmak istedikleri 
yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açı-
ğı ölçüsünde ağustos ayı içinde değer-
lendirilir” şeklinde ifade edilen husus, 
zorunlu hizmetini tamamlamamış olan 
öğretmenleri kapsamaktadır. 

Ayrıca, öğretmenlerin iller arası özür 
duruma bağlı yer değişikliğinde, öz-
rünün olduğu yerleşim birimi dışında-
ki yerlere de ataması gerçekleşmekte-
dir. Özrünün olduğu yerleşim birimine 
atanmadığından, öğretmenin mağdu-
riyeti giderilememektedir. Söz konusu 
mağduriyetlerin önüne geçmek için, bu 
tür yer değiştirmelerde, öğretmen özrü-
nün olduğu yerleşim birimine olacak şe-
kilde atamaların yapılması yönünde dü-
zenleme yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı gön-
dererek, Ocak 2011 Özür Durumuna 
Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda; 15 
Ocak 2010 yılında göreve başlayan öğ-
retmenlerin mağdur edilmemesi, öğ-
renim durumuna bağlı yer değiştirme 
imkânının verilmesi, öğretmenlerin özür 
durumuna bağlı yer değişikliğinde özür-
lerinin olduğu yerleşim birimine atama-
larının gerçekleştirilmesi yönünde çalış-
ma yapılmasını istedik. 

Kariyer Basamaklarında Yükselme 
Sınavı’nda başarılı olmak suretiyle veya 
sınavdan muaf olarak 2006 yılında ger-
çekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basa-
maklarında Yükselmeye İlişkin Değerlen-
dirme başvurusunda bulunan öğretmen-
lerden söz konusu unvanı elde edeme-
yenlerin Anayasa Mahkemesi’nce iptal 
edilen hükümlere dayalı olarak 2006 yı-
lında yapılan değerlendirme sonucunda 
uzman öğretmen unvanı elde eden öğ-
retmenlerle aynı tarihten geçerli olmak 

üzere uzman öğretmen unvanına sa-
hip olmasının sağlanması ve buna daya-
lı mali haklardan yararlandırılması gerek-
çesiyle üyelerimiz adına Mart 2010 tari-
hinden sonra açtığımız çok sayıda birey-
sel davadan şimdiye kadar hiçbir olum-
suz karar çıkmamıştır. 

Zonguldak, Konya, Aksaray, Isparta, 
Yozgat, Manisa ve Şanlıurfa İdare mahke-
melerinde açtığımız davalardan sonuçla-
nanların tümünü kazandık. Son olarak 36 
dava daha lehimize sonuçlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, bunca mahke-
me kararına rağmen, bu konuda herhan-
gi bir düzenleme yapmayarak, hem dev-
leti vekâlet ücreti ve yargılama giderleri 
yönüyle zarara uğratmakta hem de öğ-
retmenlerimizi mahkemelerde hak ara-
maya mahkûm etmektedir. 

Bakanlık, 2006 yılında kontenjan sı-
nırlamasından dolayı uzman öğretmen 
olamayanlara ‘uzman öğretmenlik serti-
fikası’ verilmesi için gerekli düzenlemeyi 
bir an önce yapmalıdır. 

Öğretmenlerin Özürlerinin Olduğu Yerleşim Birimine
Atanmalarını İstedik

Uzman Öğretmenlikte 36 Dava Daha Kazandık 
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Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, Ada-
na İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur 
olarak görev yaparken, Gaziantep Şehit-
kamil Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek 
Lisesi’ne motorlu araçlar teknolojisi öğ-
retmeni olarak atanmak suretiyle İLKSAN 
üyeliği sona eren üyemizin, kesilen aidat-
larının geri ödenmesi istemiyle yaptığı 
başvurunun reddedilmesi işleminin; hu-
kuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ile 
yapılan kesintinin başvuru tarihinden iti-
baren yasal faiziyle birlikte ödenmesi ta-
lebiyle açtığımız davayı karara bağladı. 

Mahkeme, davacının üyeliğinin beş 
yıldan az olduğu, işlemin hukuka uy-
gun olduğu ileri sürülerek reddi savunu-
lan davada, İLKSAN’ın, ‘Anayasa’nın 125. 
maddesi hükmü uyarınca hukuka aykırı 
işleminden dolayı davacının yoksun kal-
dığı aidat toplamını ödemesine’ hükmet-
ti. 

Mahkemenin verdiği kararda şu ifade-
lere yer verildi: “Uyuşmazlık konusu olay-
da, davacının üyelik süresinin beş tam yılı 
doldurmadığından bahisle ödemiş oldu-
ğu aidatların iadesinin mümkün olmadı-
ğı belirtilmişse de, Sandık üyeliği döne-
minde ödenen aidatların tasfiyesi konusu 
mülkiyet hakkına ilişkin olduğu ve mülki-
yet hakkının Anayasamızın ikinci kısmın-
da yer alan temel haklardan birisi oldu-

ğu, temel hak ve hürriyetlerin ise özleri-
ne dokunulmaksızın yalnızca Anayasa-
nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeple-
re bağlı olarak ve ancak kanunla sınırla-
nabileceği anlaşıldığından, davacının yu-
karıda yer verilen Yönetmeliğin 20. mad-
desindeki en az beş tam yıl üyelik koşu-
lunu sağlamadığı gerekçesiyle isteminin 
reddi yolunda tesis olunan işlemde huku-
ka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaati-
ne ulaşılmaktadır. Öte yandan, Anayasa-
nın 125. maddesi hükmü uyarınca idare-
nin hukuka aykırı işleminden dolayı da-
vacının yoksun kaldığı aidat toplamının 
ödenmesi gerekmektedir.” 

Mahkeme, bu nedenlerle dava konu-

su işlemin iptaline, kesilen aidatın davalı 
idareye başvuru tarihinden itibaren işle-
yecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece 
üyemize ödenmesine karar verdi. 

Gönüllülük Esasına Dayanmayan Bir 
Sistem Hukuka Aykırıdır 

Eğitim-Bir-Sen olarak, insanların bir 
sandığa üye olmaya zorlanmasını doğ-
ru bulmuyoruz. 4357 sayılı Kanun’un 11. 
maddesinde sayılan görevlere atanan ki-
şilerin isteklerine bakılmaksızın zorun-
lu olarak üye yapıldıkları, istekleri dışın-
da aylık ve ücretlerinden bir kısmının ai-
dat olarak kesildiği, yine başka görevlere 
atanmaları üzerine Sandık’la üyeliklerinin 
isteklerine bakılmaksızın sona erdirildiği, 
konunun Anayasa ile güvenceye bağlan-
mış mülkiyet hakkını da ilgilendirdiği dik-
kate alındığında; sandığa zorla üye yapıl-
manın hukuka aykırı olduğu ortadadır. 

Hukuk devleti ilkesi gereğince herkes 
dilediği şekilde vakıf, dernek ya da yar-
dım sandığına üye olabilir ve aidat öde-
yebilir. Fakat hiç kimse bir sandığa üye ol-
maya zorlanamaz, maaşından kesinti ya-
pılamaz. Bu durum, hukuk devletinin va-
tandaşlarına sunmuş olduğu bir teminat-
tır. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı’na üye olma ve üyelikten 
ayrılma hususları objektif ve kesin hukuk 
kuralları altında düzenlenmelidir. 

Mahkeme İLKSAN’ın İşlemini Hukuka Aykırı Buldu 

1982 Anayasası’nın bireylerin huku-
ki güvenliğini ve hak arama özgürlüğü-
nü sınırlayan en önemli maddelerinden 
biri de, Anayasası’nın 129. maddesi hük-
mü idi. Uyarma ve kınama cezalarıyla il-
gili olanlar hariç, disiplin kararlarının yar-
gı denetimi dışında bırakılamayacağı-
na ilişkin bu hüküm ile, 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu’nun 135. madde-
sinde disiplin amirleri tarafından verilen 
uyarma ve kınama cezalarına karşı itira-
zın varsa bir üst disiplin amirine yoksa di-
siplin kurullarına yapılabileceği; aylıktan 
kesme, kademe ilerlemesinin durdurul-
ması ve devlet memurluğundan çıkarma 
cezalarına karşı idari yargı yoluna başvu-
rabileceği ifade edilmişti. 

Devlet Memurları Kanunu’nun  136. 
maddesindeki, ‘itiraz edilmeyen karar-
lar ile itiraz üzerine verilen kararların 

kesin olduğu, bu kararlar aleyhine ida-
ri yargı yoluna başvurulamayacağı’ hük-
mü nedeniyle kamu görevlileri, hak-
sız ve yersiz bir şekilde uyarma ve kına-
ma cezası ile cezalandırılabiliyordu. An-
cak, 13 Mayıs 2010 tarihli ve 27580 sayı-
lı Resmî Gazete’de yayımlanan 5982 sayı-
lı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun’un 13. maddesiyle Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasası’nın 129. mad-
desinin 3. fıkrası, “Disiplin kararları yar-
gı denetimi dışında bırakılamaz” şeklin-
de değiştirilmiş ve 3376 sayılı Anayasa 
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun hükümleri gereğince 
12 Eylül 2010 tarihinde yapılmış olan 
referandum sonucunda Anayasa deği-
şikliği kabul edilmiş ve Yüksek Seçim 
Kurulu’nun söz konusu kararı 23.09.2010 

tarihli 27708 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır. 

Bu gelişme üzerine, uyarma cezası 
alan üyemiz adına Eğitim-Bir-Sen olarak 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
135. maddesi ile 136/3. maddesinin 
Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal davası başvurusun-
da bulunulması talebiyle ilk davayı aç-
mış bulunmaktayız. 

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Ana-
yasa değişikliği ile kamu görevlilerine 
“uyarma” ve “kınama” cezalarını idari yar-
gıya taşıma yolu da açılmış oldu. Bundan 
böyle kamu görevlileri hakkında uyarma 
ve kınama cezası tesis edecek olan disip-
lin amirlerinin, bu cezaları tesis ederken, 
daha dikkatli davranmaları gerekmekte-
dir.  

Anayasa Değişikliğinden Sonra “Uyarma” Cezasına Karşı
İlk Davayı Açtık!
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Eğitim-öğretim yılının dönem ba-
şında ve sonunda öğretmenlerin yap-
mış oldukları seminer çalışmaları kar-
şılığında ödenen ek ders ücretine iliş-
kin bazı illerde eksik ek ders ücreti 
ödendiği bilgisini almıştık. Bunu üze-
rine Bakanlık yetkilileri ile görüşmeler 
yaparak mağduriyetlerin oluşmama-
sını istemiştik. Bakanlık, görüşmeleri-
miz sonrası geç de olsa yazılı bir açık-
lama yaptı. 

Öğretmenlerin mesleki çalışma-
larına ilişkin mevzuat kaynaklarının 
başında 222 sayılı İlköğretim ve Eği-
tim Kanunu gelmektedir.  222 sayılı 
Kanun’da, “İlköğretim okullarının yaz 
tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni 
öğretim yılının başına kadar sürer. Öğ-
retmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki 
ay izinlidirler. Ancak, bu iki aylık izin 
sürelerine dokunulmadan kalan tatil 
zamanlarında yönetmeliğinde sapta-
nacak meslekle ilgili çalışmalara katıl-
makla yükümlüdürler” hükmü yer al-
maktadır. 

Ayrıca İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nde meslekî çalışmaların, 
derslerin kesiminden Temmuz ayının 
ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş günün-
den derslerin başlangıcına kadar ya-
pılacağı hükmü bulunmaktadır. 

Anılan mevzuat kaynakları ile mes-
leki çalışmaların öğretmenlere bir gö-
rev olarak verilmesi ve bu görevle il-
gili herhangi bir saat, gün veya haf-
ta sınırlaması getirilmemesine kar-
şın 2006/11350 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile yürürlüğe giren Millî Eği-
tim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmen-
lerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İliş-
kin Karar’ın 6’ncı maddesinin, “Öğret-
menlere, ilgili mevzuatına göre öğre-
tim yılı başında ve sonunda yaptıkla-
rı meslekle ilgili çalışma sürelerinde 
iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen 
görev yapmaları kaydıyla haftada 15 
saat ek ders ücreti ödenir” hükmü ile 
söz konusu mesleki çalışma süresine 
ilişkin bir kısıtlama getirilmiştir. 

Bu kararın, verilen zorunlu göre-
vi yapan öğretmenin bunun karşılı-
ğında alması gereken ek ders ücre-
tini almasını engelleyen 222 sayılı İl-

köğretim ve Eğitim Kanunu ve İlköğ-
retim Kurumları Yönetmeliği’ne aykırı 
bir hüküm olduğu, fiilen mesleki çalış-
ma yapan öğretmenlerin de hak kay-
bına ve mağduriyetine sebep olduğu 
ortadadır. Ortaöğretim kurumlarında 
çalışan rehber öğretmenlere ise, mes-
leki çalışma döneminde ek ders ücre-
ti ödenmediğinden dolayı Milli Eğitim 
Bakanlığı’na dava açmıştık. Açtığımız 
dava da devam etmektedir.

Sendikamız Millî Eğitim Bakanlı-
ğı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’daki 
söz konusu maddenin doğuracağı so-
runları öngörmüş, 2010 yılı Kurum 
İdari Kurulu’nda sorunu gündeme ge-
tirmiş; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici 
ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Karar’ın ilgili mad-
desinin, “Öğretmene, mesleki çalış-
ma yaptığı her gün için üç saat üc-
ret ödenmesi” şeklinde değiştiril-
mesini teklif etmiş ve Kurum İda-
ri Kurulu da söz konusu madde ile 
ilgili düzenleme yapılması teklifini 
kabul etmiştir. Kurum İdari Kurulu 
kararı gereği, Milli Eğitim Bakanlığı 
düzenleme yapmak üzere bir çalış-
ma başlatmıştır. Eğitim-Bir-Sen ola-
rak, Kurum İdari Kurulu’nda aldığı-
mız kararların hayata geçmesinin 
takipçisiyiz. 

Bakanlık, Eylül 2010 mesleki ça-
lışma dönemi ek ders ücretleri ile il-
gili illerde yaşanan tereddütleri or-
tadan kaldırmak ve öğretmenle-
rin mağduriyetine sebep olacak yo-
rumları bertaraf etmek için, valilik-
lere bir açıklama göndermiştir: 

Yönetmelik gereği eğitim-öğretim 
dönem başında ve sonunda yerine 
getirilmesi zorunlu olan mesleki çalış-
malarının, 2010-2011 eğitim-öğretim 
yılı için Eylül ayının ilk iş günü olan 1 
Eylül Çarşamba gününden, derslerin 
başlangıç tarihi olan 20 Eylül Pazarte-
si gününe kadar sürmesine rağmen, 
söz konusu çalışmanın hafta ortasın-
da başlaması ve ikinci haftasında da 
Ramazan Bayramı tatilinin denk gel-
mesi nedeniyle bir haftada beş iş gü-
nünün tamamlanamamış olmasından 
ve öğretmenlerin hak kaybına uğ-
ramamaları bakımından, 2010-2011 
eğitim-öğretim dönem başında yapı-
lan iki haftalık seminer süresinde yap-
tıkları mesleki çalışmaların Karar’ın 
6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında 
yer alan, “2 haftayı geçmemek üzere” 
ifadesinin, 2 hafta içerindeki fiilen ça-
lışılan 10 iş günü dikkate alınarak ek 
ders ücretlerinin ödenmesi gerekti-
ği değerlendirildiğinden, gerçekleş-
tirme ve harcama birimlerinin ek ders 
ücret ödemelerinde bu şekilde işlem-
leri gerçekleştirmelerinin konuyla ilgi-
li mağduriyetler yaşanmamasını sağ-
layacağı şeklinde değerlendirilmiştir. 

MEB, ‘Mesleki Çalışma Dönemi Ek Ders Ücreti Ödemesi’ne İlişkin 
Yazılı Açıklama Yaptı
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Sendikamızın, 2009 yılında söz-
leşmeli öğretmenlerin 30 günü 
aşan hastalık izni kullanmaları halin-
de sözleşmelerini fesheden; Hizmet 
Sözleşmesi’nin 11. maddesinin (b) fık-
rasında geçen “30 günü geçmemek 
üzere” ibaresinin ve genel bütçeye da-
hil dairelerde, katma bütçeli idareler-
de, döner sermayeli kuruluşlarda, bele-
diyelerde, özel idarelerde ve kamu ik-
tisadi teşebbüslerinde sözleşme ile ça-
lıştırılacak personele uygulanan  “Söz-
leşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların” 10. maddesinde yer alan “30 
günü geçmemek üzere” ibaresinin ip-
tali için Danıştay’da açmış olduğu da-
vada Danıştay İdari Dava Daireleri Ku-
rulu, 04.02.2010 tarihli ve 2009/921 
Esas sayılı kararında; söz konusu bu 
ibarelerin yürütmesinin durdurulması-
na karar vermişti. 

Bu karar uyarınca, sözleşmeli öğ-
retmenlerin 30 günü aşan rapor alma-
sı halinde hizmet sözleşmesinin feshe-
dilmeyeceğini, bu konuda kadrolu öğ-

retmenlerin tabi olduğu hükümlerin 
sözleşmeli öğretmenler için de uygula-
nacağını; 30 günü aşan rapor aldığı ge-
rekçesiyle hizmet sözleşmesi feshedi-
len sözleşmeli öğretmenlerin de göre-
vine geri dönebileceğini belirtmiş, bu 
kararın sözleşmeli öğretmenlerle bir-
likte üniversitelerde çalışan sözleşmeli 
personeli ve diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarında görev yapan “tüm sözleş-
meli personeli” ilgilendirdiğini açıkla-
mıştık. Ancak; ilgili makamlar tarafın-
dan bu konudaki kararın gereği yeri-
ne getirilmemiş, kamu kurum ve kuru-
luşlarında ( Milli Eğitim Bakanlığı, Üni-
versiteler, diğer kamu kurumları) çalı-
şan sözleşmeli personelin hizmet söz-
leşmesinde ve Sözleşmeli Personel Ça-
lıştırılmasına Dair Esaslar da, henüz bir 
düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle; 
bir yılda 30 günden fazla sağlık raporu 
alan çok sayıda sözleşmeli personelin 
sözleşmelerinin feshedildiği bilgisini 
almaktayız. Özellikle kanser gibi uzun 
süren hastalıklara yakalananlar ve kısa 

sürede ayağa kalkamayacak derecede 
kaza geçirenler, hizmet sözleşmeleri-
nin feshedilmesi sonucu hem işlerin-
den olmakta, hem de sağlık giderleri-
ni karşılayamayarak mağdur olmakta-
dır. Bu konuda başta üyelerimiz olmak 
üzere bir çok sözleşmeli personel, yar-
gı kararının bir an önce yerine getiril-
mesini istemektedir. Bakanlıkların 30 
günden fazla sağlık raporu alan sözleş-
meli personele hizmet sözleşmelerinin 
feshine yönelik uygulama yapması in-
sani olmadığı gibi hukuki de değildir. 

Anayasa ve 2577 Sayılı İdari Yargı-
lama Usulü Kanunu uyarınca; yargı ka-
rarlarının uygulanması gerekliliğin-
den dolayı Sendika olarak, Başbakan-
lık başta olmak üzere, Maliye Bakan-
lığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Da-
nıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 
04.02.2010 tarihli ve 2009/921 Esas 
sayılı yürütmenin durdurulması kara-
rı uyarınca bir an önce gerekli düzen-
lemeleri yapmaları hususunda talepte 
bulunduk. 

30 Günden Fazla Rapor Alan Sözleşmeli Personelin Hizmet 
Sözleşmesinin Feshedilmesi Yargı Kararına Aykırıdır!

657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun ek 32. maddesinde, “Eği-
tim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına 
dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda gö-
revli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara 
(İlköğretim okul müdürleri ile yardım-
cıları, cezaevi okullarında çalışan öğret-
menler, yönetici, eğitim uzmanı ve eği-
tim uzmanı yardımcıları dâhil, ilköğre-
tim müfettişleri hariç) her öğretim yı-
lında bir defaya mahsus olmak üzere 
öğretim yılının başladığı ay içinde Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlene-
cek tarihte ve Bakanlar Kurulu’nca be-
lirlenecek miktarda öğretim yılına ha-
zırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek dam-
ga vergisi hariç diğer vergi ve kesinti-
lere tabi tutulmaz” hükmü yer almak-
tadır. 

Diğer taraftan 2010 Yılı Merke-
zi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekli “K” 
Cetvelinin “VI. Diğer Ödemeler” baş-
lıklı 6. sırasındaki, “657 sayılı Kanun’un 

ek 32. maddesi uyarınca verilecek öğ-
retim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar 
Kurulu kararı aranmaksızın 540 Türk Li-
rası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim 
yılının başladığı aydan sonra ve birinci 
dönem ders yılının sonundan önce gö-
reve başlayanlara % 75, birinci dönem 
ders yılından sonra ve ikinci dönem 
ders yılının sona ermesinden önce gö-
reve başlayanlara ise % 50’si oranında 
yapılır” denilmektedir. 

Mezkûr düzenlemeler ve bu dü-
zenlemelerin gerekçeleri doğrultusun-
da öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğ-
retmenlerin fiilen yürüttükleri görevin 
gereği olarak öğretim yılı boyunca or-

taya çıkabilecek ders, araç ve gereçle-
rin teminine katkıda bulunmak, böyle-
ce etkin ve verimli çalışmalarına imkân 
sağlamak amacıyla ödenmektedir. Bu 
nedenle, sözleşmeli öğretmenlerin öğ-
retim yılına hazırlık ödeneğinden Sos-
yal Güvenlik Kurumu (SGK) primi kesil-
memelidir. Ancak öğretim yılına hazır-
lık ödeneğinden, hukuka aykırı olarak, 
SGK primi kesilmektedir. Bu durum da, 
sözleşmeli öğretmenleri mağdur et-
mektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bu kesinti-
nin yapılmaması için SGK’dan talepte 
bulunmuştuk. Talebimizin reddedilme-
si üzerine, 2009 yılında dava açmıştık. 

Ankara 18. İş Mahkemesi’nde du-
ruşmalı olarak devam etmekte olan 
dava, avukatlarımız tarafından takip 
edilmektedir. Dava sonucundan tüm 
sözleşmeli öğretmenler haberdar edi-
lecektir. 

Sözleşmeli Öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden Sigorta 
Primi Kesilmesi İşleminin İptali İçin Açtığımız Dava Devam Ediyor!
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Eş durumu özrü nedeniyle sözleşme-
li sınıf öğretmeni olarak atanan üyemi-
zin sürekli görev yolluğu ödenmesi ta-
lepli başvurusunun reddedilmesi üzerine 
Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve İne-
göl Kaymakamlığı (İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü) aleyhine Danıştay’da dava aça-
rak, İnegöl Kaymakamlığı’nın işlemi ile, 
söz konusu işleme dayanak teşkil eden 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006/58 Sayılı 
Genelgesi’nin 11. maddesinde yer alan, 
“Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev 
yolluğu ödenmeyecektir” hükmü, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 657 sayılı Kanun’un 
4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleş-
meli personel arasında imzalanan 2010 
yılı hizmet sözleşmesinin 7. maddesinde 
yer alan, “Personel, görev yeri dışında ge-
çici olarak görevlendirildiğinde günde-
lik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve 
öğrenim durumu aynı olan emsali devlet 
memurunu geçmemek üzere, 6245 sayı-
lı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esas-
lara göre hesaplanır” hükmünde yer alan 
‘görev yeri dışında geçici olarak görev-
lendirildiğinde’ ibaresi ve Sözleşmeli Per-
sonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 4. 
maddesinde yer alan, “Sözleşmeli perso-
nele geçici görev yolluğu dışında harcı-
rah ödenemez” hükmünün öncelikle yü-
rütmesinin durdurulmasını ve devamın-
da iptalini talep ettik. 

Dava dilekçesinde, Anayasa 
Mahkemesi’nin kararında yer alan, “Yol-

luk ödemesi, kamu hizmetinin gerektir-
diği durumlarda, bu hizmet için görev-
lendirilen kişilerin katlanacakları gider-
leri karşılamak üzere yapılan parasal bir 
idari işlemdir” ifadelerine dikkat çekile-
rek, “Nakil işlemi sonucunda, görev yeri 
değişen kamu görevlilerinin, maddi açı-
dan belli bir külfetle karşı karşıya kalma-
ları ve bu külfetin, kamu hizmetinin yü-
rütülmesinden kaynaklanması nedeniy-
le, isteklerine dayalı olarak nakledilmiş 
bile olsalar, söz konusu külfetin kamuca 
karşılanması icap ettiğinden, iptali isteni-
len kural, Anayasa’nın 2. maddesiyle bağ-
daşmamaktadır” denildi. 

Dava dilekçesinde, görev yeri de-
ğişen sözleşmeli personelin de kadro-
lu devlet memurları gibi nakil işlemi so-
nucunda, maddi açıdan belli bir külfetle 
karşı karşıya kalması ve bu külfetin kamu 
hizmetinin yürütülmesinden kaynaklan-

ması nedeniyle, isteklerine dayalı olarak 
nakledilmiş bile olsalar söz konusu külfe-
te kamunun katlanması gerektiğine işa-
ret edildi. 

657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak çalışan 4/B söz-
leşmeli personel ile kadrolu devlet me-
murlarının her ikisinin de üstlendikleri 
görev kamu görevi olup, sorumlulukla-
rı  aynı olmasına rağmen, kadrolu devlet 
memurlarına sürekli görev yolluğu veri-
lirken, sözleşmeli öğretmenlere bu yollu-
ğun verilmemesi; Anayasa’nın eşitlik, ça-
lışma barışı ve sosyal devlet ilkesiyle açık-
ça aykırılık teşkil etmektedir. Görev ve so-
rumlulukları aynı fakat istihdam şekilleri 
farklı olan  bu  kamu görevlilerinden; be-
lirli süreli hizmet akdiyle çalışan sözleş-
melilerin birçok konuda idarenin tek ta-
raflı iradesine bırakılmaları, onların mağ-
duriyetine neden olmaktadır. Sözleşmeli 
personelin eş durumu ve sağlık mazereti 
ile tayin hakkının bulunmadığı dönemde 
getirilmiş olan hükümlerin yeni düzenle-
melerle uyuşmadığı açık olup, yargı ka-
rarlarıyla da bu husus açıkça ortaya ko-
nulmuştur. 

Açtığımız bu davanın olumlu sonuç-
lanması durumunda, bundan, sadece 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 
sözleşmeli öğretmenler değil, aynı za-
manda kamu kurum ve kuruluşlarında ve 
üniversitelerde çalışan sözleşmeli perso-
nel de faydalanacaktır. 
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“Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir.” hükmü, 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personel 

arasında imzalanan  2010 yılı hizmet sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan; 
 
 “Personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, 
hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.” ibaresi ve 
 
             Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 4. Maddesinde yer alan; 
 
            “Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.” hükmünün öncelikle 
yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline, sürekli görev yolluğunun talep tarihinden işletilecek yasal 
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1- 4688 sayılı Kanunun dördüncü kısım birinci bölümünde sendika ve konfederasyonların yetki ve 

faaliyetleri başlığı altında düzenlenen 19. maddenin f bendinde belirtildiği üzere; ‘üyelerin idare ile ilgili 
doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya 
çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde 
temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak’ yetkisi sendikalara 
verilmiştir. Dolayısıyla sendikamıza verilen bu yetkiyle  üyemizi temsilen  dava açmaktayız. 

 

Sürekli Görev Yolluğu Alamayan Sözleşmeli Öğretmen Adına
Dava Açtık 

Okul yöneticisinin disiplin cezası al-
masını gerektirecek bir davranışının ol-
masının, yöneticilik görevinin ve yer de-
ğişikliğinin yapılması sonucunu doğur-
mayacağı, fiilin ağırlığına ve mahiyeti-
ne göre karar verilmesi gerektiği gerek-
çesiyle İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde 
açtığımız dava sonuçlandı. 

Mahkeme, her olayın mahiyetine 
göre işlem tesis edilmesine, bir disiplin 
cezası verilmesinin okul yöneticiliğin-
den alınmasına dayanak olmayacağına 
hükmetti. 

Dava dilekçesinde, üyemizin okul 
müdürü olarak görev yaparken, hakkın-
da açılan soruşturma sonucu başka bir 
okula öğretmen olarak atanmasına iliş-

kin işlemin, soruşturma sonucu tespit 
edilen fiillerin yer değişikliği gerektir-
mediği, soruşturmanın usulüne uygun 

yapılmadığı, lehine hususların dikkate 
alınmadığı ve soruşturmanın süresinde 
bitirilmediği, okul müdürlüğünün açık 
hale getirilmeye çalışıldığı, yöneticilik 
görevinden alınarak öğretmen olarak 
atanmasıyla mağdur edildiği belirtildi. 

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, üyemi-
zin, sübuta eren eyleminin sadece disip-
lin cezasını gerektirecek bir mahiyet ta-
şıması, naklen tayin müessesesinin ce-
zalandırma amaçlı kullanılamayacağı, 
ayrıca yöneticilik görevinden alınması-
nı gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta ol-
maması nedeniyle dava konusu işlem-
de kamu yararı ve hizmet gerekleri yö-
nünden hukuka uyarlık bulunmadığına 
karar verdi. 

Mahkeme: Disiplin Cezası Almak Yöneticilik Görevinden
Alınmaya ve Görev Yeri Değişikliğine Gerekçe Olmaz
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12.01.2010 tarih ve 27460 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile, devlet memurlarına ödene-
cek zam ve tazminatlar konusunda ekle-
nen geçici maddenin (1), “Yeni bir düzen-
leme yapılıncaya kadar, makam tazmina-
tından yararlananlar hariç olmak üzere, 
bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il 
müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il 
müftü yardımcısı, daire başkanı, daire baş-
kan yardımcısı, başkan, başkan yardımcı-
sı, genel sekreter, genel sekreter yardım-
cısı, savunma sekreteri, fakülte sekrete-
ri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, 
ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcı-
sı kadrolarında bulunanlardan 17/4/2006 
tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı’yla yürürlüğe konulan Devlet 
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminat-
lara İlişkin Karara Ekli (II) sayılı Cetvelin (A) 
bölümü ile (III) sayılı Cetvelin (B) bölümünde yer alanlar için ek 
ödeme oranı %100 olarak, (III) sayılı Cetvelin (F) bölümünde 
yer alanlar için %90 olarak uygulanır” hükmü uyarınca, Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfı’nda bulunan bazı kadroların ek ödeme 
oranlarında iyileştirme yapılmış olup, Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 12.01.2010 tarih ve 267 
sayılı Genelgesi ile de bu ek ödeme oranlarından faydalanabi-
lecek kadrolara açıklık getirilmiştir. 

Öte yandan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nün 12.01.2010 tarih ve 267 sayılı Genelgesi ile, 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki Şube Müdürlüğü kadrola-
rında çalışanların ücretlerinde iyileştirme yapılırken, şef kad-
rolarında bulunan personele bu iyileştirmenin yansıtılmadığı 
görülmüştür. Ek ödeme oranlarında yapılan düzenleme önce-
sinde, memurların yüzde 50, Şef ve Şube müdürlerinin yüzde 
52 iken, yapılan iyileştirme sonucunda, Şube Müdürü’nün ek 
ödemesi yüzde 100’e çıkarılmış olup, şeflere herhangi bir ek 
ödeme yapılmamıştır. 

Şef kadrosunda görev yapan personel, 12.11.2005 tarih ve 
25991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Üst 
Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 24/b bendinin 
son paragrafında, ayniyat saymanı kadrosu, şef kadrosundan 
daha alt görev sayılmaktadır. Ayrıca bu yönetmeliğin 8. mad-
desinin (f ) bendinde, şef kadrosuna başvurabilecek listesinde 
bulunan ayniyat sayman kadrolarında şu anda daha az maaş 
almaktadır. Konuya ilişkin örnek, (15.07.2010 tarihli bordro he-
saplarına göre maaşlar, aile yardımı ve çocuk yardımı hariç ola-
rak hesaplanmıştır) aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. 

Bu şartlar altında ayniyat say-
manı, sıhhi malzeme saymanı, 
sayman gibi kadroların, şef kad-
rosuna başvurarak kendinden 
daha az maaş alan bir yönetici 
durumuna düşmek istemeyeceği 
açıktır. Bundan dolayı, söz konu-
su çarpık ücret farklılığının gide-
rilmesi gerekmektedir. 

Konuya ilişkin olarak, 2008 
Yılı Toplu görüşmelerinde ‘eşit 
işe, eşit ücret’ ilkesi gereği, ida-
ri hiyerarşideki ücret dengesizli-
ğinin giderilmesi kararı alınmış-
tı. İdari hiyerarşide bulunan Şube 
Müdür gibi kadrolarda çalışanla-
ra iyileştirme yapılmıştı. Ama şef 
kadrolarında bulunan personel, 
alt kadroları olarak kabul edilen 
ayniyat saymanı ve bilgisayar iş-

letmeni kadrolarındaki personelden daha az ücret almasına 
rağmen, durumlarında herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Ko-
nuya ilişkin olarak, 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen, özel hizmet tazminatları in-
celendiği zaman, idari hiyerarşide şef kadrosundan sonra ge-
len ayniyat saymanı kadrosu 4. derecede 68, 3. derecede 80, 
2. derecede 100 ve 1. derecede 135 olarak değerlendirilmiştir. 
Şef kadrosunda ise, bu derecelerde Özel Hizmet Tazminatı 60 
olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, ayniyat saymanı kadrosunun 2 ve 1. derece kadro-
ları bulunmakta olup, Maliye Bakanlığı, Şef kadrosu için 2 ve 1. 
derece kadrolarına tenkis imkânı vermemiştir. Şef kadrosunda 
görev yapmakta olan bir personelin özlük haklarında, kadro 
derecesi sebebiyle de ayrı bir hak mağduriyeti yaşanmaktadır. 

Bu mağduriyetlerin giderilmesi için, Maliye Bakanlığı’na ve 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na yazılı müracaatta 
bulunduk. 

‘Eşit işe, eşit ücret’ ilkesi gereği, idari hiyerarşideki ücret 
dengesizliğinin giderilmesi için bazı kadrolarda çalışanların 
mali haklarında iyileştirme yapıldığı, ancak 1. basamak yöne-
ticilik görevi olan Şef kadrosunda çalışan personelin mali hak-
larında herhangi bir iyileştirme yapılmadığı ifade edilen yazı-
da, şeflerin alt kadroları olarak kabul edilen ayniyat saymanı, 
sayman ve bilgisayar işletmeni kadroları ile aralarındaki ücret 
dengesizliğinin giderilmesini; bunun için gerekli olan 4, 3, 2 ve 
1. derece Şef kadrolarına, en az ayniyat saymanına verilen özel 
hizmet tazminatlarının verilmesini isteyerek, ek ödeme oran-
larında yapılan düzenleme öncesinde,  memurların yüzde 50, 
Şef ve Şube müdürlerinin yüzde 52 iken, yapılan iyileştirmey-
le Şube müdürlerinin ek ödemesinin yüzde 100’e çıkarıldığını, 
şeflerin ise ek ödemelerinde artış sağlandığını, 12.01.2010 ta-
rih ve 27460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile yapılan iyileştirmenin, üniversite şef kadrolarını da 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettik. 

Üniversitede Çalışan Şeflerin Özlük Haklarında
İyileştirme Yapılmalıdır

 
 DERECELERE GÖRE ALDIĞI MAAŞ (TL) 
Kadro Unvanı Sıralı 5/1 4/1 3/1 2/1 1/1 
Şube Müdürü 1544 1626 1709 1849 2054 
Şef 1212 1305 1322 1349(3/4) 1358(3/7) 
Ayniyat saymanı 1276 1358 1443 1582 1787 
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Şube Kongrelerimiz Büyük Bir Olgunluk,
Sevgi, Saygı, Kardeşlik Hukuku Çerçevesinde Yapıldı 

Şube kongrelerimiz, sevgi, saygı ve kardeşlik hukukunu gözeten bir yaklaşımla yapıldı. Türkiye’nin 
demokratik, aydınlık, şeffaf ve insan merkezli bir sisteme kavuşması doğrultusunda canhıraş bir 
mücadele ortaya koyan ve en sivil duruşu sergileyen sendika olarak, söylem-eylem birliğimizi ve diğer 
sendikal örgütlenmelerden farkımızı gösteren en güzel örnek olarak, teşkilatımız bünyesinde büyük bir 
titizlikle gerçekleştirdiğimiz demokratik işleyiş sürecinde, önce İşyeri temsilcilerimizin, İlçe, Üniversite ve 
Yurt-Kur temsilciliklerimizin, Şube delegasyonu ve yönetimlerimizin belirlenmesinin ardından, 27-28 
Kasım tarihlerinde de, büyük bir olgunluk içerisinde ve demokratik teamüllere uygun bir şekilde Şube 
kongrelerimizi yaptık. 

Seçimlerde, bazı şubelerimizde kan değişimi yaşanırken, mevcut birçok Şube Başkanımız güven tazeledi.

İşte Eğitim-Bir-Sen’in 2010-2013 Yılları İçin Şube Yönetimlerini Oluşturan Kadrolar:



52 Eğitim-Bir-Sen Ocak 2011 Sayı: 58

ADANA

Başkan
Mehmet Sezer

Mehmet Topçu | Nihat Kaya | Habip Bilgin
Adem Kıyıkçı | Mustafa Çelik

Mustafa Yentur | M. Savaş Semercioğlu | Levent Ergen
Yunus Evlice | Ercan Özen

Teşkilatlanma Sekreteri
Hıdır Ünverdi

Basın Yayın Sekreteri
Osman Murtaza Gökdal

Şube Sekreteri
Eyüp Çinçik

Mali Sekreter
Süleyman Samsa

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mehmet Akkoç

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Erol Duran

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ADIYAMAN

Başkan
Gaffari İzci

Osman Beyazkaya | Murat Alan | İsmet Gözaydın
M. Gazi Sonuç | Mahmut Doğan

İsmail Ergün | Yaşar Uslu | Murat Bilgiç
Mahmut Eren | İsmail Bıçak

Teşkilatlanma Sekreteri
Abdullah Turhan

Basın Yayın Sekreteri
H. Sinan Temel

Şube Sekreteri
Neşet Taner

Mali Sekreter
Mustafa Cengiz Bilen

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Eyüp Elmasçı

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ali Deniz

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

AFYONKARAHİSAR

Başkan
Abdullah Çelik

M. Arif Özdilek | Aydın Özdemir | Murat Diktaş
A. Cemal Tola | Mustafa Üngör

İbrahim Durgut | Bayram Yeşil | Mehmet Dağdelen
Adem Tuna | M. Ali Vural

Teşkilatlanma Sekreteri
Bilal Karaçeşme

Basın Yayın Sekreteri
Mehmet Doğan

Şube Sekreteri
Mustafa Arslan

Mali Sekreter
Tevfik Öztürk

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Ahmet Gençtürk

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
İbrahim Yıldırım

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

AĞRI

Başkan
Süleyman Gümüşer

Enver Aba | İbrahim Daştan | Burhan Aras
Selahattin Bilgiç | Özer Bulut

Bülent Aydemir | Hasan Karaşahin | Mehmet Özmüş
Murat Esenboğa | Sami Arslan

Teşkilatlanma Sekreteri
Mehmet Salih Akdoğan

Basın Yayın Sekreteri
Kaya Karakoç

Şube Sekreteri
Abdurrahman Aslan

Mali Sekreter
Ersin Doğan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Ahmet İlman

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mehmet Cemil Sümbül

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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ANKARA 2

Başkan
Cemil Erkan

Mustafa Demir | Hayrettin Akaslan | İsmail Koçbıyık
Serpil Özcan | Sariye Akpak

Mustafa Bıçak | Maruf Beddur | M. Tayyip Kahyaoğlu
Murat Şen | Melek Demirez Yılmaz

Teşkilatlanma Sekreteri
İlkay Aydın Er

Basın Yayın Sekreteri
Yusuf Ziya Yıldırım

Şube Sekreteri
Mehmet Demirtaş

Mali Sekreter
Zeki Erdugan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Ayfer Yılmaz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Yahya Irmak

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

AMASYA

Başkan
Şahin Gümüş

Abdulhamit Budak | Ahmet Yıldırım | Nazan Öztürk
Saffet Candemir | İmdat Gümüş

Ahmet Gültekin | Mustafa Demir | Abdullah Onur
Hasan Ilıcak | Abdurrahman Arif İnan

Teşkilatlanma Sekreteri
İsmail Ayan

Basın Yayın Sekreteri
Kamil Tayyar

Şube Sekreteri
Erkan Lap

Mali Sekreter
Ayhan Ak

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mürsel Topsakal

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Abdulmuttalip Ziyagil

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

AKSARAY

Başkan
Mahmut Aslan

Ali Boysak | Yakup Uysal | Bilal Ağır
Hüseyin Et | Mustafa İçtin

Hayrullah Alaboyun | Şahin Doğan | Aydın Tekcan
Yusuf Gözüm | Ahmet Anaz

Teşkilatlanma Sekreteri
Güven Kemerkaya

Basın Yayın Sekreteri
Turhan Akkurt

Şube Sekreteri
Şaban Usta

Mali Sekreter
Hacı Berber

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Murat Günaydın

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mustafa Narin

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ANKARA 1

Başkan
Mustafa Kır

M. Recep Tiryaki | Necmi Altun | D. Ali Daldallı
Yakup Demir | Abdullah İpek

Şaban Cengiz | Ahmet Tombul | İlhan Kıymaz
İhsan Yalçınkaya | Bedrettin Ertem

Teşkilatlanma Sekreteri
H. Ali Okur

Basın Yayın Sekreteri
İbrahim Demirkan

Şube Sekreteri
Avni Zengin

Mali Sekreter
Ayhan Okuyucu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Nedime Süslü

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Rıza Ünver

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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ANKARA 4

Başkan
Şaban Çakmak

Abdullah Öztürk | Nazım Ünver | Özcan Bediz
Şenol Bıçakcı | Metin Meşeci

Tayfun Kütük | Nazif Şahin | Halil Yıldız
Metin Erbil | Kemal Aytekin

Teşkilatlanma Sekreteri
Tekin Korku

Basın Yayın Sekreteri
Hikmet Kömürcü

Şube Sekreteri
Celalettin Ekinci

Mali Sekreter
İsmail Çetinkaya

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hasan Basri Koca

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
İsmail Bilgiç

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ANKARA 3

Başkan
İlhan Eranıl

Yusuf Örün | Ali Ateş | Şaban Yılmaz
Harun Er | Namık Kemal Okumuş

Faruk Arslan | İrfan Bilici | Memet Kazak
Hayati Doğan | Murat Kuşoğlu

Teşkilatlanma Sekreteri
Turgay Gözüm

Basın Yayın Sekreteri
Hacı Şenol

Şube Sekreteri
Hülya Doğan

Mali Sekreter
Ahmet Altınsoy

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Abdulkadir Gemi

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ali Doğmuş

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ANTALYA

Başkan
Süleyman Gökçen

Ali Sılı | Muzaffer Ercan | Mustafa Şahin
Hasan Ali Ece | Cemal Su

Ramazan Küsken | Adem Bayar | Tayfur Çağlayan
Mustafa Özkaynak | Şeref Tonak

Teşkilatlanma Sekreteri
Hakan Birşen

Basın Yayın Sekreteri
Recep Batu

Şube Sekreteri
Halil Ünal

Mali Sekreter
Hasan Tevke

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Gülderen Güler

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hüdayi Vural

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ARDAHAN

Başkan
Erdinç Çakmak

Telat Kaplan | İrfan Şit
Umut Akay

Selim Adar | Abdullah Turgut
Ahmet Avşar

Teşkilatlanma Sekreteri
İbrahim Kocabıyık

Basın Yayın Sekreteri
Fatih Yılmaz

Şube Sekreteri
Nahittin Çavdar

Mali Sekreter
M. Serkan Karataş

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Y. Mine Ulukara

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Gökmen Aslankılıç

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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BARTIN

İl Temsilcisi
Muhammet Akça

Teşkilatlanma Sekreteri
Habibullah Ayer

Basın Yayın Sekreteri
M. Asım Özdemir

İl Sekreteri
İlyas Kara

Mali Sekreter
Ahmet Kuloğlu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mustafa Dilek

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ekrem Kayış

YÖNETİM KURULU

AYDIN

Başkan
Süleyman Alkoç

Muzaffer Arslan | İbrahim Sevinir | Cemal Ağırol
Mustafa Ural | Alaaddin Yalçınkaya

Fatma Aycan | Tevfik Aksoy | Mehmet Öztaş
Mustafa Sarıtosun | M. Adil Özoylumlu

Teşkilatlanma Sekreteri
Bilal Aycan

Basın Yayın Sekreteri
Ali İhsan İmrek

Şube Sekreteri
İsmail Yiğit

Mali Sekreter
Göksel Baran

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Sami Yalçın

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Nural Çam

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ARTVİN

Başkan
Bahattin Yetim

Mehmet Emin Yokuş | Gürsel Seçkin | Halim Odabaş
Cafer Öztürk | Yaşar Yılmaz

Erkin Tokgöz | Seçkin Yaşar Gündoğdu | Mehmet Gülsuyu
Zeki Uzun | Yaşar Öztürk

Teşkilatlanma Sekreteri
Recep Kurt

Basın Yayın Sekreteri
Salih Cömert

Şube Sekreteri
Orhan Polat

Mali Sekreter
Özkan Uzun

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Meryem Bayraktar

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Muhammet Özdemir

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

BALIKESİR

Başkan
İbrahim Etem Yılmaz

Bilal Karakaş | Hasan Karaburçak | Mehmet Gün
İsmail Çetin | Rauf Korkmaz

Halil Çelik | Muharrem Arslan | Musa Demir
Recep Üstündağ | İsmail Damar

Teşkilatlanma Sekreteri
Ramazan Konakbay

Basın Yayın Sekreteri
Mesut Solak

Şube Sekreteri
Şabettin Arslan

Mali Sekreter
Ali Tanrıkulu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mustafa Uras

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ümit Çelik

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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BAYBURT

Başkan
Fikret Özbey

Ekrem Akbaş | Muhlis Gülhan | Kenan Turan
Murat Koç | Cemil Albayrak

Ayhan Dursun | Bahri Tarıkulu | Osman Midi
Gökhan Köseoğlu | Erhan Kocabey

Teşkilatlanma Sekreteri
Cengiz Karakaşoğlu

Basın Yayın Sekreteri
Adem Durulmuş

Şube Sekreteri
Eslem Akbaş

Mali Sekreter
Fatih Akbaş

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
İhsan Mustafa Akbaş

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Davut Çakır

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

BATMAN

Başkan
Mehmet Şafi Özperk

Beşir Tileği | Mehmet Selim Solmaz | Mehmet Konak
Kamuran Eroğlu | Abdurrahman Özhan

Recep Kılıç | Faruk Işık | Vedat Önal
Hayrettin Akcan | Mehmet Ali Altunkaynak

Teşkilatlanma Sekreteri
Fethi Tutumlu

Basın Yayın Sekreteri
Aydın Mutlu

Şube Sekreteri
Mehmet Ergin

Mali Sekreter
Zeki Yalçın

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
İdris Gündüz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mehmet Şirin Temiz

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

BİNGÖL

Başkan
Yunus Kava

Mehmet Tokuş | Vahdettin Çifçi | Ali Eyyüpkoca
Musa Güler | Deniz Gili

Nurullah Azak | Kenan Halitoğlu | Ahmet Mithat Yıldız
Zülküf Zengin | Zihni Yazıcı

Teşkilatlanma Sekreteri
Haluk Çakan

Basın Yayın Sekreteri
Rıza Beroje

Şube Sekreteri
Mustafa Çiçek

Mali Sekreter
Hasan Boğatekin

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Abdurrahman Bitmez

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
İhsan Doğan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

BİLECİK

İl Temsilcisi
Muhammet Akgül

Teşkilatlanma Sekreteri
Turgut Erguvan

Basın Yayın Sekreteri
Cebrail Avcı

İl Sekreteri
Turgay Birgül

Mali Sekreter
Ercan Çakmak

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Rıdvan Pehlivan

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Veysel Yakın

YÖNETİM KURULU
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BURSA

Başkan
Numan Şeker

Yunus Bulut | Bayram Yılmaz | Muhammet Asil
Bilal Cankaya | Bülent Altuntaş

Mehmet Ali Akiş | Ahmet Keskin | Nurettin Eşiyok
Abdulvahit Aslan | İsmail Tahsin

Teşkilatlanma Sekreteri
Ersen Çetiner

Basın Yayın Sekreteri
Ali Ağaoğlu

Şube Sekreteri
Ramazan Acar

Mali Sekreter
Mustafa Sarıgül

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Razik Cinkavuk

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Fikriye Aydın

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

BOLU

Başkan
Ahmet Koçak

İsmail Yalçın | Mehmet Yazkan | Halim Fidan
Osman Çetinkaya | Şule Aslan

Abdullah Yılmaz | Halil Karaman | Rahmi Akbıyık
Ahmet Meterelliyöz | Nimet Yücesan

Teşkilatlanma Sekreteri
Burhan Kotan

Basın Yayın Sekreteri
Tahir Düş

Şube Sekreteri
Erkan Akman

Mali Sekreter
Hüseyin Öztürk

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mehmet Işık

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Bayram Yıldız

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

BİTLİS

Başkan
Rasim Taşcan

Sinan İtap | Fırat Yamanoğlu | Yaşar Alabalık
Suat Özdağ | Fırat Oran

Nurullah Erdemir | Ümit Aybay | Şerafettin Benice
Celal Kocaman | Kemal Demir

Teşkilatlanma Sekreteri
Fırat Kıranşal

Basın Yayın Sekreteri
Bülent Kıyağan

Şube Sekreteri
Ergin Kanal

Mali Sekreter
Zekayi Kırkan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
İhsan Kızmaz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Nedim Yoldaş

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

BURDUR

Başkan
Mücahit Kılınç

Atila Kılıç | Çiğdem Atlı | Nilüfer Akşit
Emel Man | Özlem Karpuz

Hacıali Özdemir | Ali Muhittin Demirel | Ali Akın
Tekin Yavuz | Ethem Özgen

Teşkilatlanma Sekreteri
Abdullah Atlı

Basın Yayın Sekreteri
Hüseyin Işık

Şube Sekreteri
Mehmet Man

Mali Sekreter
Savaş Akşit

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mustafa Yatakdere

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hasan Sağlam

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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ÇANKIRI

Başkan
Kasım Karatekin

Mürsel Eroğlu | Muhittin Demiray | Salih Ay
Mevlüt Demirci | Ahmet Özdemir

Mustafa Şahin | Üzeyir Çelik | Mustafa Kalkan
Yavuz Metin | Bayram Demirci

Teşkilatlanma Sekreteri
Abdurrahman Şayık

Basın Yayın Sekreteri
Ahmet Dönmez

Şube Sekreteri
Sadık Yılmaz

Mali Sekreter
Mustafa Abra

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Köksal Büyük

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Arif Kırkpınar

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ÇANAKKALE

Başkan
Numan Yaşar

Murat Büyük | Murat Bayraktar | Mehmet Erdoğan
Nevzat Uzun | Adnan Arı

Halil Özçelik | Murat Yılmaz | Sedat Aktaş
Mustafa Özcan | Nurten Kımter

Teşkilatlanma Sekreteri
Şahin Uyanık

Basın Yayın Sekreteri
A. Fevzi Damlalı

Şube Sekreteri
Ahmet Arıcan

Mali Sekreter
Recep Yonar

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hüseyin Şengil

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Erdal Doğancı

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ÇORUM

Başkan
Erol Kavuncu

Tahir Eşkil | Bekir Tokgöz | Süleyman Atcıoğlu
Abdurrahman Çırak | Necmettin Ünal

Ceylan Şahin | Hacı Sabit Duman | Murat Terlemez
Mustafa Ön | Bülent Öztürk

Teşkilatlanma Sekreteri
Mustafa A. Başbekleyen

Basın Yayın Sekreteri
Mehmet Yakar

Şube Sekreteri
Mesut Karaca

Mali Sekreter
Yusuf Bulanık

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hüseyin Kır

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Tekin Çınar

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENİZLİ

Başkan
Ahmet Sert

Mustafa Yollu | Zeki Budak | Enver Tokat
Nihat Topkara | Sefa Gelmiş

Hasan Savran | Enes Narin | Yılmaz Gürses
Abidin Mutlubaş | Mustafa Kocatürk

Teşkilatlanma Sekreteri
Bumedyen Altıntaş

Basın Yayın Sekreteri
Şükrü Kolukısa

Şube Sekreteri
Feyzullah Öselmiş

Mali Sekreter
Mustafa Tokdemir

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Kazım Tefçi

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Feridun Sarıkavak

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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ELAZIĞ

Başkan
Yasin Karakaya

Müslüm Çelik | Ömer Dinç | Asım Balıbey
M. Salih Yalçınkaya | Turgay Kalkancı

İlhan Makinist | Metin Akın | Haydar Dağ
Haluk Karakaya | Hamza Parlak

Teşkilatlanma Sekreteri
Mehmet Okur

Basın Yayın Sekreteri
Faruk Yıldız

Şube Sekreteri
İbrahim Bahşi

Mali Sekreter
Ahmet Aytekin

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Yetgin Er

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Veysel Taşköprü

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

DÜZCE

Başkan
Ömer Faruk Çelebi

Bahattin Yılmaz | Halis Çelebi | Mecit Güneş
Mehmet Ali Doğrul | Memet Mustafa Doğan

Bayram Ali Yılmaz | Hikmet Gümüş | Erol Korkmaz
Kadir Öksüz | Doğan Karaçay

Teşkilatlanma Sekreteri
İlhan Çetin

Basın Yayın Sekreteri
Turan Şahin

Şube Sekreteri
Orhan Kılıç

Mali Sekreter
Ali Özel

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Sait Gümüş

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Recep Biriktir

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

DİYARBAKIR

Başkan
Yasin Yıldız

Ş. İdris Demir | M. Emin Eraslan | Umut Akgül
Mehmet Akkılıç | Orhan Elmastaş

Oktay Bozan | Yusuf Doğan | Ebubekir Esen
Yüksel Gümüş | Ramazan Yavaş

Teşkilatlanma Sekreteri
Yılmaz Çebe

Basın Yayın Sekreteri
Etem Atlı

Şube Sekreteri
Yunus Memiş

Mali Sekreter
Necdet Güler

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mehmet Ensari

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hüsamettin Atlı

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

EDİRNE

İl Temsilcisi
Erdinç Dalgıç

Teşkilatlanma Sekreteri
İsmail Çelik

Basın Yayın Sekreteri
Emrah Çelebi

İl Sekreteri
Adnan Odabaş

Mali Sekreter
Aziz Yasir Boz

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Necla Öncel

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Fatma Dalgıç

YÖNETİM KURULU
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ERZURUM 1

Başkan
Erkan Ciyavul

Şeref Öztürk | Yücel Yıldırım | Yılmaz Güzelboyacı
Ömer Şenocak | Mustafa Durat

Yavuz Akyüz | Recai Odabaşı | M. Zeki Kağızmanlı
Demirel İlhan | Memduh Doğan

Teşkilatlanma Sekreteri
Mehmet Hatip Güler

Basın Yayın Sekreteri
A. Selim Doğan

Şube Sekreteri
Hüsrev Yaşa

Mali Sekreter
İbrahim Akpınar

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Ensar Totik

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Erdal Sağlam

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ERZİNCAN

Başkan
Nebi Gül

Osman Doğan | Hanefi Işık | Nevzat Bingöl
Hayati Yavuz | Muhammed Özdemir

Ahmet Yıldız | Yücel Kılıç | Emrah Kardeş
Sinan Kaya | Ercan Aktaş

Teşkilatlanma Sekreteri
Taner Bozdemir

Basın Yayın Sekreteri
Ferhan Albayrak

Şube Sekreteri
Temel Çiçek

Mali Sekreter
Zafer Arli

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
M. Mustafa Güneş

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hüseyin Dündar

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ERZURUM 2

Başkan
Zinnur Şimşek

Osman Nuri Aydın | Recep Kocaman | Musa Agdağ
Harun Akpınar | Sinan Yeşilyurt

İlyas Kocaman | İhsan Sönmez | Baba Yılmaz
Fatih Bayrakçeken | M. Fatih Yıldırım

Teşkilatlanma Sekreteri
Şerafettin Macit

Basın Yayın Sekreteri
Mükerrem Toraman

Şube Sekreteri
Mustafa Karataş

Mali Sekreter
Yücel Gözcü

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Seyit Ali Baykara

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ömer Ağırman

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ESKİŞEHİR

Başkan
İsmail Altınkaynak

Ramazan Kutlay | Hüseyin Okur | Osman Kundak
Ali Şahin Yıldız | Necdet Gözal

Zekeriya Çınar | İsa Özden | Mehmet Şenkül
Ali Çimen | Bülent Üzmez

Teşkilatlanma Sekreteri
Ali Rıza Mert

Basın Yayın Sekreteri
Önder Uçak

Şube Sekreteri
Muammer Karaman

Mali Sekreter
Yaşar Bigiş

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hakan Cirit

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Durna Gülşen

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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GİRESUN

Başkan
Mustafa Öz

Orhan Balık | Tahsin Bayram | Muhlis Yaslı
Lokman Yılmaz | Ömer Aydın

Yılmaz Köse | Recep Yağcı | Metin Göksu
Osman Topçu | Ahmet Akyol

Teşkilatlanma Sekreteri
Ali Yılmaz

Basın Yayın Sekreteri
Muharrem Demir

Şube Sekreteri
Fazlı Yıldız

Mali Sekreter
Zeki Soylu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
İhsan Erdoğan Şimşek

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Cemal Kayış

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

GAZİANTEP

Başkan
Mithat Sevin

Cumali Borazan | Ekrem Kirik | Murat Kar
Abdullah Bozkurt | Cemalettin Serin

Ali Boz | Mustafa Uğur Özdal | Yasin Vırıt
Mehmet Kartal | İlyas Güleş

Teşkilatlanma Sekreteri
Fatih Ermeydan

Basın Yayın Sekreteri
İlhan Kıraç

Şube Sekreteri
Ahmet Gök

Mali Sekreter
Cemil Çavdar

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Ayhan Sarı

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Nurullah Tekataş

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

GÜMÜŞHANE

Başkan
Veli Ağaç

Mehmet Atalay | Yücel Altuntaş | Baki Koçlu
Şükrü Sünnetçi | Abdulmuid Aykul

Zülküf Devran | Naci Doğan | Metin Sevindik
Mevlüt Yıldırım | Ali İskender

Teşkilatlanma Sekreteri
Naci Şenel

Basın Yayın Sekreteri
Habib Tanış

Şube Sekreteri
Abidin Merdan

Mali Sekreter
Fazlı Şimşek

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Baki Çalışır

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Musa Uncu

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

HAKKARİ

İl Temsilcisi
Nihat Gür

Teşkilatlanma Sekreteri
Naif Yaşar

Basın Yayın Sekreteri
Sefer Özatak

İl Sekreteri
Salih Timur

Mali Sekreter
Abdullah Kaya

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Metin Tanyürek

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Nihat Kılıç

YÖNETİM KURULU
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HATAY

Başkan
Cevat Önal

Mustafa Öztürk | Recep Bilgin | Reşit Kılınç
Faruk Taştepe | Mustafa Ertan Bozkır

Hüseyin Akarca | Mehmet Hanifi Tuncer | Hamza Çolak
Cemil Temel | İsa Alkan

Teşkilatlanma Sekreteri
İsmail Bayrakdar

Basın Yayın Sekreteri
Ahmet Kocaoğlu

Şube Sekreteri
Yusuf Kılınç

Mali Sekreter
Halil İbrahim Aksu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Aydın Konuşkan

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Cemal Gülistan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ISPARTA

Başkan
İhsan Arıcı

Ruhi Uygun | Hüseyin Arslan | Hasan Oruç
Orhan Çelik | Veli Karakurt

Yakup Kütük | Hayati Cengiz | İdris Sezgin
Mevlüt Avcu | R. Tamer Büyükküpçü

Teşkilatlanma Sekreteri
Polat Özkan

Basın Yayın Sekreteri
Ceylan Çaylak

Şube Sekreteri
Hüseyin Özçelik

Mali Sekreter
Selami Kılınç

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Aliyyül Murtaza Demir

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ramazan Pehlivan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

İSTANBUL 1

Başkan
Emrullah Aydın

Mustafa Erdoğlu | Mehmet Alyat | Yunus Özbek
Tahsin Karakaya | Hüseyin Arslantürk

Ali Çelik | Yalçın Gezer | Harun Sümbül
Hüseyin Türker | Ömer Yılmaz

Teşkilatlanma Sekreteri
Tahsin Yıldırım

Basın Yayın Sekreteri
Ömer Çakmak

Şube Sekreteri
Orhan Aydın

Mali Sekreter
Ramazan Yılmaz

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Fethi Cebeci

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Tuncay Eyidenbilir

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

IĞDIR

İl Temsilcisi
Levent Gürel

Teşkilatlanma Sekreteri
Ercan Aydemir

Basın Yayın Sekreteri
İzzettin Bayat

İl Sekreteri
Zülfikar Aksu

Mali Sekreter
Tansel Gürcan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Erhan Yıldırım

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Malik Akşit

YÖNETİM KURULU
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İSTANBUL 5

Başkan
Emin Engin

M. Halil Ertekin | Murat Er | Süleyman Topsakal
Mehmet Masalı | Erkan Biçer

Yunus Güneş | Abdullah Kayışoğlu | Ahmet Ferit Bener
Kenan İlhan | Cebrail Yaşar

Teşkilatlanma Sekreteri
Yunus Güzel

Basın Yayın Sekreteri
Celal Demirci

Şube Sekreteri
Bünyamin Çelik

Mali Sekreter
Mustafa Ünsal

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hasan Uygun

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Erhan Yaman

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

İSTANBUL 3

Başkan
Erol Ermiş

Önder Arpacı | Süleyman Demirdaş | Ali Şahin
M. Bakır Sarımurat | Sinan Taban

Talip Zeki Şenyurt | Aytekin Yılmaz | Nazım Yurdagül
Faruk Uysal | Harun Yalçın

Teşkilatlanma Sekreteri
İsmail Yıldırım

Basın Yayın Sekreteri
Halil İbrahim Kolancı

Şube Sekreteri
Ahmet Aktaş

Mali Sekreter
Abdulhalik Baş

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Kazım Bozbay

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Kadir Yılancı

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

İSTANBUL 2

Başkan
Hasan Yalçın Yayla

Önder Turhan | Mehmet Dağ | Resul Delen
Seyfullah Öztürk | Mücahit Çatal

Şeref Koç | Ferudun Karasevda | Hasip Turhan
Mehmet Kızılay | Gülten Sarı

Teşkilatlanma Sekreteri
İbrahim Demir

Basın Yayın Sekreteri
Mevlüt Koç

Şube Sekreteri
Erkut Öneş

Mali Sekreter
Eyüp Dağdibi

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
M. Necip Yılmaz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hidayet Aydın

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

İSTANBUL 4

Başkan
Ali Yalçın

İsmail Dağ | Yaşar Çağlar | Cevdet Yavuz
Cafer Koçyiğit | Muammer Okumuş

Tuncay Oruç | Mustafa Toprakçı | Salih Açıkel
Halil Bulut | Mehmet Emin Demir

Teşkilatlanma Sekreteri
Hasan Yılmaz

Basın Yayın Sekreteri
Abdullah Yadigar

Şube Sekreteri
Melih Durmaz

Mali Sekreter
Bilgehan Güler

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Talat Yavuz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Gökay Yılmaz

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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İZMİR

Başkan
Abdurrahim Şenocak

Yüksel Kurt | İlhan Arık | Şakir Aygün
Bekir Zakir Çoban | Burçak Akseki

İbrahim Marangoz | Bülent Akan | Şükrü Demirez
Soner Oğul | Davut Köse

Teşkilatlanma Sekreteri
Ali Kaya

Basın Yayın Sekreteri
Recep Yiğit

Şube Sekreteri
Ali Musa Bina

Mali Sekreter
İsmail Çam

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hüseyin Güneş

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Oğuzhan Ş. Yağmur

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

İSTANBUL 6

Başkan
İdris Şekerci

Murat Öğütçü | Ahmet Uçan | Muhammet Çayır
Kenan Keskin | Mehmet Yasin Kuran

Bahriye Karaveli | Erhan Sancar | Fatma Şengül
Harun Tekkeşin | Resul Bozyel

Teşkilatlanma Sekreteri
Tekin Şenel

Basın Yayın Sekreteri
Müjdat Kalkan

Şube Sekreteri
Kadir Bolat

Mali Sekreter
Selim Öztürk

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Sedat Işık

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hüseyin Çömlek

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KAHRAMANMARAŞ 1

Başkan
Adnan Alagöz

Hacı Osman Yalçın | Erhan Atakan | Zeynel Abidin Erdemir
Murat Asiltürk | Murat Demirci

Murat Akkurt | Ebul Kasım Bal | Mehmet Akif Uysal
İzzettin Pak | Ramazan Karaca

Teşkilatlanma Sekreteri
Abdulaziz Aydın

Basın Yayın Sekreteri
Ahmet Uçar

Şube Sekreteri
Durdu Mehmet Doğan

Mali Sekreter
Kadir Dikmen

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mustafa Yılmaz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ömer Güner

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KAHRAMANMARAŞ 2

Başkan
Hasan Furkan

Ertan Bülbüloğlu | Mücahit Paksoy | Adnan Adanalı
Erkan Çınar | Alaittin Ünlü

Tevrican Dokuyucu | Cengiz Ekmekçi | Yalçın Sarı
Mehmet Güler | Mahmut Kılınçkıran

Teşkilatlanma Sekreteri
Fatih Mehmet Diş

Basın Yayın Sekreteri
Seher Özlem Üçgül

Şube Sekreteri
Tevfik Yağcı

Mali Sekreter
Ali Erdal Teltik

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cemile Derya Kuşat Gürün

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mehmet Havan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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KASTAMONU

Başkan
Mehmet Zeki Karaman

Ahmet Şirin | Asım Şen | Erkan Memiş
Nazmi Şahin | Turhan Ahmetoğlu

Ebubekir Yiğit | Hüseyin Yetişken | Muhammed Cebecioğlu
Erdoğan Topçu | Ramazan Arslan

Teşkilatlanma Sekreteri
Orhan Sancaktaroğlu

Basın Yayın Sekreteri
Ahmet Mutafoğlu

Şube Sekreteri
Halil İbrahim Alaca

Mali Sekreter
Ertuğrul Kaba

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hüseyin Mucuk

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hasan Özcan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KARAMAN

Başkan
Yunus Özdemir

Zeki Tuman | Hasan Erkan
Barbaros Orman

Kasım Aydoğdu | Mehmet Yalvaç | Cahit Suci
Hamdi Pehlivan | Ahmet Zeki Ünal

Teşkilatlanma Sekreteri
Recep Gedikli

Basın Yayın Sekreteri
Abdurrahman Kurt

Şube Sekreteri
Mehmet Çalışkan

Mali Sekreter
Hüseyin Bağırgan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Şeref Acar

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Gülhan Zümbül

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KARABÜK

Başkan
Mustafa Cünük

Ahmet Kabadayı | Ali Yaşar | Dilek Balık
Hamza Küçükkara | Mustafa Kaplan

Kenan Kutsal | Kemal Uluçay | Orhan Erdoğan
Fatma Özkul | Zafer Özakça

Teşkilatlanma Sekreteri
Yunus Şahin

Basın Yayın Sekreteri
Şevket Küçükzoroğlu

Şube Sekreteri
Zeki Öz

Mali Sekreter
Dursun Yeşiloğlu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Nevzat Akbaş

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Cemalettin Böyükdikmen

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KARS

Başkan
Mahmut Kaan Ilgar

Gürol Artiğ | Volkan Topçuoğlu
Savaş Büyükkurt

Mustafa Timar | Murat Yeşilpek
Ercan Cengiz

Teşkilatlanma Sekreteri
Kasım Katırcı

Basın Yayın Sekreteri
Sedat Aslan

Şube Sekreteri
Suat Çalış

Mali Sekreter
Ali Cengiz Birdal

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mehmet Emir Bayrambey

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Müseyip Arslanbenzer

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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KIRIKKALE

Başkan
Murat Bilgin

Dursun Saray | Ahmet Şimşek
İlker Akgün

Kadir Başer | Hüseyin Kaplan | Ali Yılmazoğlu
Atila Yıldırım | Mehmet Kadir Yazar

Teşkilatlanma Sekreteri
Naci Çağlar

Basın Yayın Sekreteri
Ümit Yaşar Gürsoy

Şube Sekreteri
Bahattin Kapucu

Mali Sekreter
Oktay Sümer

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Yaver Yalçın

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Murat Şahin

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KAYSERİ

Başkan
Aydın Kalkan

Nihat Ok | Cemal Bolgi | Ekrem Dinçaslan
Mustafa Sönmez | Erdal Tunç

Yusuf Dündar | Ercan Duran | Özay Besim
İsmet Karaca | F. Salih Erdoğan

Teşkilatlanma Sekreteri
Mustafa Lale

Basın Yayın Sekreteri
Mustafa Kurban

Şube Sekreteri
Harun Göztaş

Mali Sekreter
Abudder Elbey

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Rıza Bozdağ

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mahmut Tatlı

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KIRKLARELİ

Başkan
Ramazan Çetin

Dursun Saray | Ahmet Şimşek
İlker Akgün

Hüseyin Kaplan | Ali Yılmazoğlu | Atila Yıldırım
Mehmet Kadir Yazar

Teşkilatlanma Sekreteri
Emrullah Küçükyılmaz

Basın Yayın Sekreteri
Ahmet Uzun

Şube Sekreteri
Bülent Kılıç

Mali Sekreter
Ender Kanlıoğlu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Ertan Çetin

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mehmet Çıtak

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KIRŞEHİR

Başkan
Ali Rıza Aka

Mesut Güneş | Sezai Sürbehan | Ömer Kodak
Mahmut Köylü | Recep Yağmur

Zeki Tekin | Şenol Altuntaş | Duran Gürses
Mustafa Dursun | Talat Yıldız

Teşkilatlanma Sekreteri
Zafer Köksal

Basın Yayın Sekreteri
İhsan Buğday

Şube Sekreteri
Naci Sargın

Mali Sekreter
Ahmet Koç

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Necmettin Turan

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hakan Yıldırım

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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KÜTAHYA

Başkan
Kamil Uçan

Bekir Özkul | Necati Kocaçoban | Sait Özdek
Feyzullah Gayret | Hüseyin Yurt

İdris Karadaş | Murat Dohancıoğlu | Mustafa Yücel
Cengiz Dilsiz | Soner Ceylan

Teşkilatlanma Sekreteri
Ahmet Durgun

Basın Yayın Sekreteri
Celal Boztepe

Şube Sekreteri
Ömer Karakayalı

Mali Sekreter
Davut Ezen

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mehmet Bilgili

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hasan Başyiğit

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KOCAELİ

Başkan
Halil İbrahim Keleşoğlu

Zeki Bayram | Fuat Şahin | Uğurtan Özenç
Ayhan Erin | Tuncay Başoğlu

Nevzat Aktaş | Ayşe Nur Yıldırım | Mehmet Fatih Yeşilbaş
Özlem Ayhan | Refik Çimen

Teşkilatlanma Sekreteri
Murat Balay

Basın Yayın Sekreteri
Mustafa Fidan

Şube Sekreteri
Zeki Koyun

Mali Sekreter
Abdullah Ünüvar

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Osman Aykut Özalp

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Nuri Ustacık

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KİLİS

Başkan
Bekir Şen

Cahit İslamoğlu | İbrahim Doğançay | Metin Akis
Mustafa Seyrek | Mustafa Kayapınar

Tayfur Sökmen | Mustafa Taşpınar | Mahmut Kesikminare
Yunus Öztürk | Muhammed Doğru

Teşkilatlanma Sekreteri
Ercan Özer

Basın Yayın Sekreteri
Tarık Topaloğlu

Şube Sekreteri
Zeynep Polat

Mali Sekreter
M. Şahin Gezeroğlu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hüseyin Deniz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ökkeş Dere

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KONYA

Başkan
Latif Selvi

Kasım Yazıcı | Harun Güzel | Ali Rıza Damar
Kemal Kahraman | Hayrunnisa Özer

Duran Çetin | Mustafa Aksoy | Zübeyir Yavuz
Harun Koçaker | Orhan Kahriman

Teşkilatlanma Sekreteri
Hüseyin Turhan

Basın Yayın Sekreteri
H. İbrahim Çelik

Şube Sekreteri
Nazif Karlıer

Mali Sekreter
M. Aziz Anik

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mevlüt Özdemir

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Şenol Metin

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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MANİSA

Başkan
Mehmet Emin Sofuoğlu

Hüseyin Akgün | İrfan Çiçek | İsmail Yalturak
Mustafa Çalık | Vedat Kuloğlu

Mehmet Dedebaş | Uğur Şirin | İlhan Yahya Demirbaş
Cevdet Aydın | Mehmet Gülcan

Teşkilatlanma Sekreteri
Muharrem Gülfidan

Basın Yayın Sekreteri
Beyhan Bayram

Şube Sekreteri
Murat Abalı

Mali Sekreter
Halil Kallat

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
İlyas Şen

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hüseyin Söbe

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

MARDİN

Başkan
M. Emin Esen

Abdulvasi Ete | Ömer Hedekoğlu | Şeyhmus Utlu
İdris Aydın | Zeki Atalay

Nevzat Öztürk | Mehmet Şafak Kavak | Tarık Kalkan
Şahabettin Tugay | Sami Üstündağ

Teşkilatlanma Sekreteri
Abdulbasit Deniz

Basın Yayın Sekreteri
Ahmet Gönenç

Şube Sekreteri
Eyyüp Değer

Mali Sekreter
Yılmaz Esen

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Hasan Özgün

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Abdusselam Şahin

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

MERSİN

Başkan
Atilla Olçum

Arif Özbek | Mehmet Bursa | Kamil Mercan
Mehmet Bolkan | Mahmut Koldan

Saim Demir | Yusuf Ada | İmran Bağdemir
Hatice Aygar | Fevzi Sarıdağ

Teşkilatlanma Sekreteri
Abdulla Çelik

Basın Yayın Sekreteri
Ferhat Kantar

Şube Sekreteri
Ertuğrul Yıldız

Mali Sekreter
Abdurrahman Uysal

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Gazi Odabaşı

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Ali Muhmani Koşan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

MALATYA

Başkan
Kerem Yıldırım

Yüksel Uçar | Ekrem Baltacı | Bayram Tophan
Recep Kaya | Mehmet Furkan

İlhan Hayta | M. Said Çelik | Orhan Özalp
Ergün Taşçı | Abdulvahap Tokmak

Teşkilatlanma Sekreteri
Cemal Kalay

Basın Yayın Sekreteri
Ahmet Yıldızhan

Şube Sekreteri
Hanifi Gül

Mali Sekreter
Mehmet Akgül

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Veysel Güler

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Selahattin Canpolat

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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NİĞDE

Başkan
Celalettin Özüdoğru

Recep Yaşar | Hüseyin Koç
Seyyar Erdil

Muzaffer Yörükoğlu | Selçuk Hüseyin Demirtaş | Ramazan Gün
Mehmet Bozbuğa | Ferhat Apaydın

Teşkilatlanma Sekreteri
Hasan Orhan

Basın Yayın Sekreteri
Halil İbrahim Tongur

Şube Sekreteri
Vehbi Yurteri

Mali Sekreter
Abdulkadir Küçük

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Veysel Aşgın

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Kürşat Güler

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

MUŞ

Başkan
Bayram Güler

Mustafa Kansız | Tahsin Oran | Cahit Demirağ
Evren Alper Gürler | Ali Kartal

Kayhan Yalçın | Hikmet Tutar | Ali Aslan Subaşı
Celal Çetin | Halis Şimşek

Teşkilatlanma Sekreteri
Özcan Yıldız

Basın Yayın Sekreteri
Yahya Adanır

Şube Sekreteri
Abdulrahim Bulu

Mali Sekreter
Şerif Turan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Yusuf Sezgin

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mehmet Vural

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

MUĞLA

Başkan
Sebahattin Akkır

Ayhan Sarıtaş | Kadir Nur | Osman Arslan
İdris Atıcı | Bayram Bulut

Kenan Tosun | Barış Saraç | Fatih Pehlivan
Zeynel Ülgen | S. Sırrı Karahisarlı

Teşkilatlanma Sekreteri
Hasan Çoban

Basın Yayın Sekreteri
Seydi Ahmet Üğe

Şube Sekreteri
Mustafa Karadağ

Mali Sekreter
Osman Tavas

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Halil İbrahim Özdemir

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Talip Yılmaz

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

NEVŞEHİR

Başkan
Mustafa Özdemir

Uğur Çatkılı | Savaş Özdemir | Ahmet Kemikkıran
Salih Ateş | Metin Eryaman

Erhan Ünal | Halil Demirkol | Mehmet Şengönül
İbrahim Palancı | Mustafa Aydemir

Teşkilatlanma Sekreteri
Ali Can Çağlak

Basın Yayın Sekreteri
İskender Çınar

Şube Sekreteri
Yılmaz Ceylan

Mali Sekreter
Veysel Koçyiğit

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Fatma Aygün

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Servet Bozkurt

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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OSMANİYE

Başkan
Erdoğan Asarkaya

Murat Sayın | Hasan Gülay | Mustafa Demirci
Fatih Çakmak | Mehmet Demir

Osman Nuri Yıldırım | Zekeriya Gül | Fatih Babaoğlu
M. Müslüm Demir | Ali Ayur

Teşkilatlanma Sekreteri
Mehmet Yıldız

Basın Yayın Sekreteri
M. Nazif Ercemal

Şube Sekreteri
Mahmut Kahraman

Mali Sekreter
Şeyhmus Katar

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mılla Katık

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Vedat Güngör

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ORDU

Başkan
İsmail Çelenk

Erdoğan Bölükbaş | Nazım Koçak | Beytullah Akdeniz
Önder Altunsoy | Hasan Bölük

Hüsamettin Karadeniz | Okan Aydın | Özcan Dora
Dursun Şahin | İbrahim Atik

Teşkilatlanma Sekreteri
Fatih Mehmet Oğurlu

Basın Yayın Sekreteri
Ergin Koç

Şube Sekreteri
Serdar Yurdabakan

Mali Sekreter
Selami Candan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Gökay Civelek

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Halil Çam

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

RİZE

Başkan
Seyfettin Afacanlar

İlhan Kurt | Muharrem Ertaş | Mehmet Karasu
Hasan Gülek | Mustafa Demir

Salih Yelkenci | Hasan Varelci | Yavuz Köktaş
Mücahit Atalay | Nuh Mehmet Erdoğan

Teşkilatlanma Sekreteri
Ali Koçer

Basın Yayın Sekreteri
Muharrem Kazanbaş

Şube Sekreteri
Şaban İsmailoğlu

Mali Sekreter
Mehmet Demirbaş

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Adem Atik

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Önder Şahin

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

SAKARYA

Başkan
Oğuzhan Özkan

Ender Topal | İrfan Karaçayır | Aziz Demir
Kadir Görme | Muhammet Aygün

Mehmet Taşkıran | Fatih Çelikel | Ahmet Karahan
Hasan Kahraman | Alim Oktar

Teşkilatlanma Sekreteri
Hasan Çelik

Basın Yayın Sekreteri
Abdulkadir Değirmenci

Şube Sekreteri
Cumhur Bozer

Mali Sekreter
Hüseyin Çakmak

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Murat Mengen

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mehmet Salih Canbal

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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SİVAS

Başkan
İlhan Karakoç

Eyüp Tanyıldız | Ramazan Yıldız | Ömer Yılmaz
Murat Darıcık | Bayram Koç

Ö. Faruk Taştan | Bülent Şimşek | Salim Çiçek
Hamdi Yurt | Şükrü Karabulut

Teşkilatlanma Sekreteri
Mehmet Bediroğlu

Basın Yayın Sekreteri
H. İsmail Doğan

Şube Sekreteri
Teyfik Aydemir

Mali Sekreter
Erol Kaynarpınar

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
H. İbrahim Temiz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Fahrettin Yılmaz

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

SİİRT

Başkan
Ömer Aslan

A. Mithat Saraçoğlu | Abdulhamit Yeşil | Sait Çevik
Mustafa Ayaz | Zekeriya Butur

Ahmet Erdal | Osman Ören | M. Metin Yargıcı
İbrahim Sağlam | Cemalettin Akınay

Teşkilatlanma Sekreteri
Murat Kalkan

Basın Yayın Sekreteri
M. Nezir Çakar

Şube Sekreteri
M. Adil Doğrusever

Mali Sekreter
Hakkı Okan Tan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Adnan İdris Ekin

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Hüsamettin Şahin

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

SAMSUN

Başkan
Nejdet Güneysu

Resül Özata | Ahmet Demircan | Mehmet Baş
Cemal Durmuş | Özer Ersoy

Ali Ak | Mustafa Kalelioğlu | İlyas Kılıç
Sabri Paltun | İhsan Bulut

Teşkilatlanma Sekreteri
Mustafa Çelebi

Basın Yayın Sekreteri
Erhan Akdeniz

Şube Sekreteri
Orhan Demircioğlu

Mali Sekreter
Behzat Kahveci

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Kazım Aygün

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mehmet Değirmenci

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

SİNOP

Başkan
Mustafa Aslan

Ayhan Öztürk | Ersan Yaman | Hüseyin Başcı
Erhan Coşkun | Seyfi Güler

Mustafa Can | İbrahim Arslan | Metin Şeker
Yaşar Sönmez | Olcay Dursun

Teşkilatlanma Sekreteri
Harun Köksalan

Basın Yayın Sekreteri
Ahmet Yusuf Er

Şube Sekreteri
Ramazan Çelik

Mali Sekreter
Necmi Can

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Sabri Gül

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mustafa Çilesiz

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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ŞANLIURFA

Başkan
İbrahim Coşkun

Rahim Işık | Fuat Coşkun | Hadi Bedir
Hasan Taşdelen | Necmettin Şahin

Necmi Çetin | Mehmet Göbek | M. Emin Yelimlibağ
Hamza Delikanlı | Mehmet Kırmızı

Teşkilatlanma Sekreteri
Metin Kıratlıoğlu

Basın Yayın Sekreteri
M. Fatih Hanpolat

Şube Sekreteri
Sabri Pala

Mali Sekreter
Mustafa Kanıkara

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mahmut Toprak

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Mustafa Rastgeldi

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

TEKİRDAĞ

Başkan
Ferruh Topuz

Hüseyin Sivri | Turgut Kelleci | Rıdvan Tufan
Harun Öz | Rıdvan Durak

Yusuf Ülker | Sami Can | Fahri Kırmızı
Yalçın Abanoz | Ethem Sözen

Teşkilatlanma Sekreteri
Yusuf Altunbaş

Basın Yayın Sekreteri
Sedat Sümbül

Şube Sekreteri
Veysel Çalık

Mali Sekreter
Ömer Ayhan

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Abdullah Yılmaz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Vedat Dağdelen

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

TOKAT

Başkan
Cemil Çağlar

Ramazan Özdemir | Hacı Ahmet Aslan | Dursun Korkmaz
Yakup Dede | Mehmet Köprülü

Mustafa Sevim | Yasemin Torun | Mustafa Al
Murat Yüzer | Cemalettin Kasap

Teşkilatlanma Sekreteri
Faruk Delen

Basın Yayın Sekreteri
Ömer Altın

Şube Sekreteri
Şaban Ceylan

Mali Sekreter
Erol Öktem

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Mustafa Erarslan

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Abdurrahman İlhan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ŞIRNAK

İl Temsilcisi
İbrahim Halil Erek

Teşkilatlanma Sekreteri
Mustafa Balcıoğlu

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Murat Aydın

İl Sekreteri
Asım Yılmaz

Mali Sekreter
Erdem Arslan

YÖNETİM KURULU
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VAN 1

Başkan
Süleyman Şakar

Aydın Varçin | Arif Avci | Selahattin Kuşan
Zübeyt Ergenç | Şahin İsmail Macit

Abdullah Davudoğlu | Ali Aslan | Esma Özgür
M. Sait Solhan | Metin Tunçekin

Teşkilatlanma Sekreteri
Orhan Bedir

Basın Yayın Sekreteri
Muhlis Ceylani

Şube Sekreteri
Fuat Arpa

Mali Sekreter
Naci Dündar

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Abdullah Kaya

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Şeref Yıldız

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

TRABZON

Başkan
Mehmet Kara

Ahmet Bektaş | Zekeriya Yüksel | Ergün Yılmaz
Süleyman Öztürk | Celal Zihni

Hüseyin Kültür | Mehmet Yerekapan | Bekir Güngör
Yaşar Adıgüzel | Ahmet Üçüncü

Teşkilatlanma Sekreteri
Tevfik İnce

Basın Yayın Sekreteri
Vedat Uzuner

Şube Sekreteri
Fatih Karabina

Mali Sekreter
Salim Günaydın

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
İlhan Deniz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Özgür Demirel

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

UŞAK

Başkan
Ramazan Akar

Halil Uçar | Himmet Sağlam | Ömer Yavaşça
Ümit Yaşar Kaya | Recep Özadam

Zafer Kahraman | Tahir Emre Can | Mümtaz Kaya
Lokman Öztürk | Raşit Çiftçi

Teşkilatlanma Sekreteri
Bilal Kara

Basın Yayın Sekreteri
Baki Sezer

Şube Sekreteri
Mehmet Karaçallık

Mali Sekreter
Fatih Çakmak

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Osman Uzun

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Raşit Çarpan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

TUNCELİ

İl Temsilcisi
Mehmet Söylemez

İl Sekreteri
İshak Orhan

Mali Sekreter
Mustafa Akın

YÖNETİM KURULU
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VAN 2

Başkan
Davut Okçu

Hasan Çiçek | Cahit Tekin | Şerafettin Şaran
Osman Eğilmez | Abdullah Zengin

İsmail Çelik | Rahmi Tekin | Burhanettin Kıyıcı
Mahmut Şaşmaz | Mustafa Kızıltaş

Teşkilatlanma Sekreteri
Cafer Keskin

Basın Yayın Sekreteri
Muğdat Durmaz

Şube Sekreteri
Servet Özkan

Mali Sekreter
Memet Kimya

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Sami Fazla

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Rıfat Atlı

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

YOZGAT

Başkan
Şükrü Adıyaman

Selim Yaman | Selahattin Arslan | Aydın Bora
Kenan Önal | Recep Aydemir

Ayhan Sazcı | Leyla Oğuz | Çavuş Bağdat
İnci Yalçın | Murat Ay

Teşkilatlanma Sekreteri
A. Kenan Şerefli

Basın Yayın Sekreteri
Cihat Memiş

Şube Sekreteri
Abdullah Neşeli

Mali Sekreter
Ziya Erkmen

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Fatih Erdoğan

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Can Gümüşhan

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

YALOVA

Başkan
Zekeriya Yayla

İsmail Şeker | Ahmet Aydın | Cengiz Göktürk
Özcan Şengül | Muhsin Sevencan

Hüseyin Özel | Orhan Başar | Hasan Göçebe
Hayrine İnan | Muharrem Özdemir

Teşkilatlanma Sekreteri
Uğur Hakan Tan

Basın Yayın Sekreteri
Ali Varelci

Şube Sekreteri
Cengiz Mete

Mali Sekreter
Salih Kılıç

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Erhan Dede

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Fatih Olgun

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

ZONGULDAK

Başkan
Kamuran Aşkar

Mehmet Akdoğan | Turgay Anar | Sinan Davulcu
Mehmet Çetinbak | Asuman Akkoyun

Muhammet Çetin | Hüseyin Kurt | Abdulkadir Altıntaş
Muammer Kıraç | Remzi Cin

Teşkilatlanma Sekreteri
Enes Şenol

Basın Yayın Sekreteri
Yalçın Kabakçı

Şube Sekreteri
Şaziye Kayalı

Mali Sekreter
Muzaffer Yıldız

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Uğur Akdeniz

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Avni Aytekin

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU
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AKSARAY

AFYONKARAHİSAR

Bolvadin Temsilciliğimizin
Yeni Hizmet Binası 
Bakan Veysel Eroğlu Tarafından Açıldı 

Bolvadin İlçe Temsilciliğimizin açılışı, Çevre ve Orman Ba-
kanı Veysel Eroğlu, Milletvekili Halil Aydoğan, Vali Haluk İmga, 
İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Şube Başkanımız Abdullah 
Çelik ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Meh-
met Zeybek, Bolvadin Kaymakamı Osman Nuri Canatan, siya-
si partilerin ilçe başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, Milli Eği-
tim Şube Müdürü A. Fevzi Özdemir, Bolvadin İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Bekir Sıtkı Özaydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdü-
rü Derviş Özçal, Bolvadin İlçe Temsilcimiz Uğur Hakan Kaya ve 
çok sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleşti. 

Üyelerimizin bayramlaşmasına da vesile olan açılışta, yeni 
hizmet binası hem konumu hem tefrişatıyla katılımcıların be-
ğenisini topladı. 

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, açılışta yaptığı ko-

nuşmada, eğitimin önemine değindi. Eroğlu, temsilciliğimizin 
yeni binasının hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde 
bulundu. 

Şube Başkanımız Abdullah Çelik, ilin 17 ilçesinde de teşki-
latlanıp etkili bir şekilde sendikal faaliyetlerde bulundukları-
nı, hizmet binalarıyla da eğitim ve eğitim çalışanlarına hizmet 
sunduklarını söyledi. Açılışı yapılan temsilcilik binasının ilçede 
eğitimcilere bir araya gelme ve istişare yapma imkanı sunaca-
ğını kaydeden Çelik, bu tür hizmetlerin eğitimin kalitesini ar-
tıracağına inandığını söyledi. 

Çelik, sendikal faaliyetleri hususunda Bakan Veysel Eroğlu 
ve Vali Haluk İmga’yı bilgilendirdi.

Aksaray Üniversitesi Yasaklarla Anılan
Üniversite Olmamalı

Şube Başkanımız Mahmut Aslan, Aksaray Üniversitesi’nin 
kayıt esnasında öğrencilerin kampus alanına dahi başörtü-
lü girmelerine müsaade etmemesini kınadı. Rektörlüğün son 
zamanlarda ülkemizde esen özgürlük rüzgarlarının aksine öz-

ADIYAMAN

Aynı Heyecan, Anlayış ve Duyarlılıkla
Yolumuza Devam Edeceğiz 

Şubemiz, 4. Olağan Kongresi’ni Halk Eğitim Merkezi’nde 
yaptı. Kongrede iki aday yarıştı. Mevcut Başkanımız Gaffari 
İzci ile Hüseyin Söylemez’in yarıştığı seçimi Gaffari İzci yeni-
den kazandı. 

Divan başkanlığını Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri-
miz Esat Tektaş’ın yaptığı kongrenin açılışında konuşan Gaffa-
ri İzci, davaların isimlerle değil, asil ve asıl yüreklerle sahipleni-
lebileceğini söyledi. İzci, Eğitim-Bir-Sen’in sadece meslek sen-
dikası olmadığını, ezeli ve ebedi bir davanın savunucusu ol-
duğunu sözlerine ekledi.

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Esat Tektaş, hak-
lının, güçsüzün, zulme uğrayanın yanında olduklarını ve bu 
amaçla yola çıktıklarını belirterek, “Eğitim çalışanlarının sos-
yal, demokratik, ekonomik ve mesleki hak ve menfaatlerini 
ancak bizlerin koruyup geliştirebileceğine; eğitimin niteliği-
nin ancak bizlerin katkılarıyla yükseltilebileceğine olan inan-
cımızla çıktığımız yolda Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen çatısı al-

tında bir araya gelerek hizmet ve etkinliklerimizi sürdürdük” 
dedi. 

Hakkı, emeği, özgürlükleri, kaliteyi, kaliteli hizmet an-
layışını önceleyip önemsedikçe büyüdüklerini ve bugün 
Türkiye’nin en büyük sendikası, en büyük konfederasyonu ol-
duklarını kaydeden Tektaş, “Bizler güçlendikçe ülkemizde de-
mokrasi, hak ve özgürlüklerin de gelişeceğini; ülkemiz geliş-
tikçe sendikamızın daha da büyüyüp güçleneceğini biliyor-
duk. Böyle de oldu, böyle olmaya da devam edeceğine inanı-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Bundan sonra da aynı heyecan, aynı anlayış ve aynı duyar-
lılıkla yollarına devam edeceklerini dile getiren Tektaş, genel 
yetkiyi alarak, son toplu görüşmelerde çalışanlar adına elde 
ettikleri kazanımlardan daha iyilerini 2011 yılı toplu sözleşme-
lerinde alacaklarını sözlerine ekledi. 



76 Eğitim-Bir-Sen Ocak 2011 Sayı: 58

AMASYA

gürlükleri kısıtlayan uygulamalarıyla ili ve üniversiteyi renci-
de eden uygulamalarına devam ettiğini ifade eden Aslan, “Ka-
dınların ve genç kızlarımızın küçümsenemeyecek bölümünün 
hem din ve vicdan özgürlüğünün gereği olan saçlarını örtme 
hakkını hem de eğitim ve çalışma hak ve özgürlüklerini yok sa-
yan bu yönüyle de yok hükmünde sayılması gereken ‘başör-
tüsü yasağı’, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’nün katı tutumu 
yüzünden ilimizde de çok kötü bir şekilde uygulanmaktadır.  
Esasen, ortada bu yönüyle çözülecek bir sorun değil, kaldırıl-
ması gereken hukuksuz bir yasak vardır” dedi.  

Baş örtmenin din ve vicdan özgürlüğünün gereği bir hak 
olduğunu kaydeden Aslan, şunları söyledi: “Bu konuda zorluk 
çekenlere doğruyu anlamaları ve kavramaları için de yıllardır 

çaba sarf ediyoruz. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü de bunu 
böyle algılamalı ve insanların başörtüsüyle uğraşmayı bırakıp 
bilim üretmenin kaygısını gütmelidir. Bizler şekille veya birey-
sel hak ve özgürlüklerle uğraşmanın üniversitelerimizde asıl 
amaç olan bilimsel çalışmaları engelleyeceğini düşünüyoruz. 
Buradan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne sesleniyorum; in-
sanların kıyafetleriyle veya bilimsel olmayan yaklaşımlarla uğ-
raşmayı biran önce bırakıp çağımızın gerektirdiği bilimsel ça-
lışmalara ağırlık verelim. Aksaray olarak gelişime ve ülkemizin 
kalkınmasına katkı sağlamanın kaygısını güdelim. Bu konuda 
üniversitenin açılım yapmasına ihtiyaç vardır. Aksi halde üni-
versitemiz ve ilimiz yasaklarla eğitim yapan damgasını yemek-
ten kurtulamayacaktır.” 

Engellileri Unutmadık 

Şubemiz, Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle eğitim ca-
miasının engelli üyelerine yönelik yemekli bir toplantı düzen-
ledi. Yemeğe, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Türkiye Beden-
sel Engelliler Federasyonu Eğitim Danışmanı İsmail Yılmaz, İl 
Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, İl Milli Eğitim Şube müdür-
leri ve engelli üyelerimiz katıldı. 

Şube Başkanımız Şahin Gümüş, Engelliler Günü’nün, en-
gelli vatandaşlarımızın bir kez daha hatırlanması ve sorunları-
na çözüm bulunması noktasında faydalı olması temennisinde 
bulundu. Sendika olarak engelli vatandaşlarımızın gerek çalış-
ma ortamında gerekse sosyal hayatlarında karşılaştıkları güç-
lükleri tespit ederek çözüm bulmak amacıyla “Engelliler Masa-

sı” kurduklarını ifade eder Gümüş, “Üzerimize düşen sorumlu-
luğun bilincindeyiz ve kendilerine sendika olarak sonuna ka-
dar destek vereceğiz” dedi. 

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Eğitim Danışma-
nı İsmail Yılmaz ise, böyle bir günde kendilerini düşünen tek 
sivil toplum kuruluşunun Eğitim-Bir-Sen olduğunu vurgulaya-
rak, Şube yönetimimize teşekkür etti. 

Şubelerimizden

ANKARA 1

Başörtüsü Sorunu Çözülmeden
Demokrasiden Söz Edilemez

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni Memur-Sen M. Akif İnan 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. 

Kongrenin Divan Başkanlığı’na Memur-Sen Genel Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Divan üyelikle-
rine ise Hasan Kara, Üzeyir Çetin, Hayri Doğruel ve Yüksel Haş-
lak seçildi. 

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız 
Mustafa Kır,  sendikaların hak arama ve haksızlıklarla müca-
dele etme kurumu olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Biz 
hep haklının, doğrunun, mazlumun yanında yer aldık; yanlı-
şın, haksızın, zalimin karşısında durduk. Biz bunu iktidar yan-
daşı veya muhalefet karşıtı olduğumuz için değil, her zaman 
doğrunun, haklının ve mazlumun yanında yer almayı, haksı-
zın ve zalimin karşısında durmayı kendimize şiar edindiğimiz 
için yaptık.” 

Başörtüsü ve meslek liselerine uygulanan katsayı adalet-
sizliğinin kamil manada çözülünceye kadar başka sorunları-
nın olmayacağını kaydeden Kır, “Bu sorunlar ya çözülecek ya 

çözülecek. Çünkü inanç ve ibadet hürriyetinin, düşünme ve 
düşündüğünü özgürce ifade edebilme özgürlüğünün, eği-
timde fırsat eşitliğinin tanınmadığı bir ülkede demokrasiden 
bahsedemezsiniz. Onun için sorun muhalefetin insafına bıra-
kılamayacak kadar önemlidir” şeklinde konuştu. 

Daha sonra Denetleme Kurulu Raporu, gelir gider ve tah-
mini bütçe, Şube Faaliyet Raporu okundu. Dilek ve temenniler 
bölümünde İrfan Özüdoğru, Ömer Faruk Alp ve Hasan Şen’in 
görüşlerini ifade etmelerinin ardından zorunlu organların se-
çimine geçildi. 

Tek listeyle gidilen kongrede, Mustafa Kır yeniden Şube 
Başkanı seçildi.  

Kongreye, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Daire Başka-
nı Hüseyin Türker, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Ay-
dın, Teftiş Kurulu Başkanı M. Ali Selamet, TTK Şube Müdürü 
Fatih Başak, Açık Öğretim Lisesi Müdürü Osman Özdemir ve 
üyelerimiz katıldı.  
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BATMAN

BALIKESİR

En Büyük Eğitim Sendikasıyız 

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni İl Kültür ve Turizm 
Konferans Salonu’nda yaptı. Kongreye   Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Erol Battal, AK Parti İl Başkanı Ziver Özdemir, çok 
sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi ve üyelerimiz katıldı. 

Kongre, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divanın oluşumundan sonra 
kongrenin açılış konuşmasını Şube Başkanımız Şafi Özperk 
yaptı. 

Sivilleşme, demokratikleşme ve haksızlıklara karşı 
durma konusunda önemli adımların atılmasına katkıda 
bulunduklarını ifade eden Özperk, eğitim çalışanları adına 
birçok kazanım elde ettiklerini söyledi. 

Özperk, inancı gereği başörtüsüyle okumak isteyen kızların 
üniversitelere alınmayarak, eğitim haklarının ellerinden 

Bayrağı Daha İleri Götürmek İçin
Elimizden Geleni Yapacağız 

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni Otel Basri’de yaptı. İki liste-
nin yarıştığı seçimi, İbrahim Etem Yılmaz Başkanlığı’ndaki lis-
te kazandı. 

Yeni yönetim, Şube binasında yapılan törenle görevi dev-
raldı. Burada bir konuşma yapan Şube Başkanımız İbrahim 
Etem Yılmaz, seçimin engin hoşgörü, olgunluk ve tatlı bir ya-
rış içerisinde geçtiğini,  bu işin bir hizmet yarışı olduğunu be-
lirterek, “Bizler de inşallah Eğitim-Bir-Sen bayrağını bir adım 
daha ileri götürmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. 

Önceki Yönetim Kurulu üyelerine, başta Başkan Mehmet 

Çabuk olmak üzere, Ahmet Zengin, Ercan Kurter, Halil Çelik, 
Taner Ocak, Orhan Sılay, Ahmet Kayacan’a, sendikamızın ku-
rumsallaşmasında, bugünlere getirilmesinde yaptıkları çalış-
malardan dolayı teşekkür eden Yılmaz, Mehmet Çabuk’a bir 
plaket sundu. 

AYDIN

Mühim Olan, Nereye Vardığımız
Değil, Nasıl Yürüdüğümüzdür 

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni Halk Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Kongrede, iki dönemdir Şube başkanlığı göre-
vini yürüten Mehmet Şirinkaya ve Memur-Sen İl Temsilcisi Sü-
leyman Alkoç’un listeleri yarıştı. 

Konuşmalardan sonra yapılan seçimlerde 150 delegenin 
tamamı oy kullandı. Yapılan sayım sonuçlarına göre mevcut 
Başkan Mehmet Şirinkaya’nın listesi 62 oy aldı. Kullanılan 1 
oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde delegelerin 87’sinin oyunu 
alan Memur-Sen İl Temsilcisi Süleyman Alkoç başkanlığında-
ki liste kazandı. 

Sonuçların açıklanmasının ardından bir teşekkür konuş-
ması yapan Süleyman Alkoç, şunları söyledi: “Meselemiz da-
vaya hizmet etmektir. Esasen bu minvalde her şey bizim için 
bir araçtır. Bu nedenle bu hayatta gerçek bir durak görmediği-
miz için nereye vardığımız değil, nasıl yürüdüğümüz mühim-
dir. Doğru yürüdüğümüzden, yürümeye çalıştığımızdan ve 
her şeyden önce niyetimizden eminiz. Demokratik ülkelerde 
her şeyin yerli yerinde olduğu, kurumun hızla geliştiği, çevre-

ye güzel bir etki sağladığı durumlarda bile başarı çıtasını daha 
yükseğe taşıyacağına inanan bir ekibin ortaya çıkıp aday ol-
ması olağan bir durumdur. Bir kurum içinde iktidar olmak ne 
kadar mühim bir durumsa, muhalefet ikliminin oluşmasına 
katkıda bulunmak da o kadar önemli ve gereklidir. Kendimi-
zi bu manada zorunlu ve sorumlu hissettiğimiz için aday ol-
duk. Esasında bu dönem zaten sendikamız içerisinde üye ola-
rak kalmanın planını yaparken; ekibimin heyecan ve birikimi-
ne rehberlik etme adına bu görevi kabul ettim. Eğitim sendi-
kacılığı bir tek adam işi değil, bir ekip işidir. Bu konuda geç-
mişte yaşadığım sendikal deneyimler bana bunu öğretti. Bu 
yüzden sizden şahsım adına değil, ekibim adına görev talep 
ettim. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflere ulaşacağımıza 
inanıyorum.” 
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alındığını vurgularken, çocuklarını tango, bale kursları ve 
alkol ortamına gönderenlere kimsenin bir şey demediğinin 
altını çizdi. 

Kongreye katılan Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Erol 
Battal, Türkiye’de en büyük eğitim sendikasının Eğitim-Bir-Sen 
olduğunu kaydetti. 

Kendilerinden başkalarını bölücü olarak görenlerin bu 
ülkenin yarsından fazlası tarafından kabul edilmediğini 

anlatan Battal, “Bunlar halkın tamamının diliyle konuşmuyor” 
dedi. 

Konuşmaların ardından faaliyet ve denetleme raporları 
okundu   ve ibra edildi. Kongre, zorunlu organların ve üst 
delegelerin seçiminden sonra dilek ve temenniler bölümüyle 
sona erdi. 

M. Şafi Özperk,  kongrede güven tazeleyerek, yeniden   
başkanlığa seçildi. 

BİNGÖL

Promosyon’da Kararlı Duruşumuz
Sonuç Verdi 
Şubemizin kararlı duruşu sayesinde promosyon görüşme-

leri eğitim çalışanları lehine sonuçlandı. Buna göre, promos-
yonların tamamı peşin olarak 2 bin 350 çalışana verilecek. 

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından imzalanan 
genelgeye göre, 1 Şubat 2010 tarihinden itibaren Milli Eği-
tim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumların, bankalarla yapaca-
ğı ‘maaş ödeme protokollerine’ bağlı olarak edinilecek parasal 
kaynakların tamamı eğitim çalışanlarına dağıtılacaktır. 

Şube olarak promosyonun peşin ödenmesi, sonradan ge-
lenlerin; ilk atama, asker öğretmen ve il içi atama ile gelenle-
rin mağdur edilmemesi ile ilgili çalışma yapılması, ayrıca 17 
teklifle birlikte  komisyona  sunduğumuz önerilerin tamamı 
benimsendi. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanımız Yunus 

Kava, sürecin şeffaf işlemesi adına beş 
eğitim bölgesindeki çalışanları tem-
silen beş koordinatör müdür ve di-
ğer iki sendika temsilcisinin gözlemci 
olarak toplantılara katılması yönünde 
komisyona sundukları teklifin kabul 
edildiğini belirterek, bankalarla yapı-
lacak promosyon anlaşmasıyla ilgili 
komisyon ve gözlemci üyelerle; kapa-
lı zarf teklifi, açık artırma usulü ve en 
yüksek teklifi veren bankalarla son olarak yüz yüze görüşme 
yöntemlerini belirlediklerini söyledi. 

En son teklif olarak kişi başına Vakıfbank’ın 574 TL, Zira-
at Bankası’nın 582 TL teklif ettiğini ifade eden Kava, “Ziraat 
Bankası bölge başkanıyla bir görüşme yaptık. Uzun uğraşları-
mız sonucu banka teklifini 2 bin 350 personel adına 1.504.000 
TL’ye (bir milyon beş yüz dört bin TL) yükselterek personel ba-
şına 640 TL vermeyi kabul etti” dedi. 

Kava, promosyonun tek seferde ödenmesi yönünde karar 
alınmasını sağladıklarını sözlerine ekledi. 

BURSA

Farkımızı Ortaya Koyarak
Yetkili Olacağız 

Şubemiz, 4. Olağan Kongre’de seçilen yeni Yönetim Kuru-
lu, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleriyle ilk 
toplantısını gerçekleştirdi. 

Yeşilkonak’ta akşam yemeğinde bir araya gelen yeni Yö-
netim Kurulu üyeleri, toplantıda bundan sonraki süreçte ne-
ler yapabilecekleri hususunda karşılıklı fikir alışverişinde bu-
lundu. 

Bütün çalışmalarını 34 kişiyle istişare ederek gerçekleştire-
ceklerini belirten Şube Başkanımız Numan Şeker, Şube bün-
yesinde bulunan AR-GE komisyonunun çalışmalarını bu dö-

nem daha aktif hale getireceklerini kaydederek, bu vesileyle 
farklarını ortaya koyarak ilde yetkili sendika olmayı başaracak-
larını vurguladı. 

Yurdun her bölgesinde hakkın, adaletin, emeğin ve özgür-
lüğün savunucusu olduklarının altını çizen Şeker, şimdilerde 
Eğitim-Bir-Sen’de görev almak adına herkesin bir yarış içeri-
sinde olduğunu dile getirdi. Şeker, “Bursa’da büyüyorsak, cid-
di çalışmalar yaparak büyüyoruz. Biz Bursa’da genel merkez 
anlayışında sendikacılık yapıyoruz. Şunu özellikle vurguluyo-
ruz ki, Bursa’da yetkiyi biz alacağız” dedi. 

ÇANAKKALE

Delegeler ‘Numan Yaşar’ Dedi 

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni Bizim Düğün Salonu’nda 
yaptı. Çok sayıda üyemizin ve davetlinin katıldığı kongrede, 
Divan başkanlığına Sefahattin Çiloğlu seçildi. 
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DENİZLİ

İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Oğuz’dan Ziyaret 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve beraberindeki 
heyet, 3. Olağan Kongre’de yeniden yönetime seçilen Ahmet 
Sert ve Şube Yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, ‘hayırlı 
olsun’ dileğinde bulundu. 

Mahmut Oğuz, sivil toplum kuruluşlarının medeni dün-
yanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu, sivil toplum 
örgütü sayısı arttıkça toplumda kaynaşmanın, paylaşmanın, 
birlik ve beraberliğin de bu orantıda artacağını söyledi. Oğuz, 
memur sendikalarının, memurların özlük haklarının iyileştiril-
mesi, sosyal hayat standartlarının geliştirilmesi, hak arama 
mücadelesi gibi birçok konuda büyük bir etkinliğe sahip ol-
duğunu belirtti. Eğitim yöneticileri olarak ilde eğitimin nite-
liğinin ve verimliliğinin artması için sendikalarla her zaman 
uyumlu bir çerçevede görüş alışverişinde bulunarak, gelen 
haklı talepleri değerlendirmeye aldıklarını, problem çözme 
odakla yaklaşımla hareket ettiklerini vurgulayan Oğuz, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da büyük projelere imza atmak istedikleri-
ni kaydetti. 

Şube Başkanımız Ahmet Sert, seçimlerin, demokrasinin 
bir gereği olduğunu, önemli olanın kimin seçildiğinin değil, 

bir bayrak yarışı olan bu eğitim gönüllüğünün hakkıyla temsil 
edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasının ehliyetine ve ema-
netine layık olunması gerektiğini dile getirdi. 

Eğitim-Bir-Sen’in genel ilkelerinden birinin, güçlünün ya-
nında değil, hakkın ve haklının yanında olmak olduğunu, bu 
düstur gereği tüm eğitim çalışanlarını kucaklayan bir anla-
yışla haklı olan her talebi dinleyip, çözüm arama noktasın-
da herkese yardımcı olmaya devam edeceklerini ifade eden 
Sert, sayısı her geçen artan, irileşen değil büyüyen bir sendi-
kanın temsiliyetini yüklenmenin çok zor bir görev olduğunu 
belirterek, yeniden seçilen arkadaşlarıyla aynı aşk ve aynı hız-
la çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Ziyarette İl Milli eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’a, Teftiş Ku-
rulu Başkanı Erol Al, İl Mili Eğitim Müdür yardımcıları Adem 
Kılınç, Mevlüt Kocatürk, Şube müdürleri İlhami Taylan, Ragıp 
Çelik, Reşat Erdoğan, Hüseyin Başgün ve Mehmet Kıvrak eş-
lik ettiler.

DİYARBAKIR

Söylem ve Eylemimizin ‘Kardeşlik
Hukukumuzun’ Ötesine Geçmemesi
Çok Önemlidir 

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni, Özel Nil İlköğretim Oku-
lu Konferans Salonu’nda yaptı. İki liste ve dört bağımsız ada-
yın yarıştığı seçimi, Yasin Yıldız başkanlığındaki liste kazandı. 

Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Erol Battal’ın da katıldı-
ğı kongrede bir konuşma yapan Şube Başkanımız Yasin Yıldız, 
Eğitim-Bir-Sen’in bir gurur abidesi olarak sivil duruşun değer-
ler savunuculuğu ve nitelikli işlerin markası, akademik biriki-
min toplandığı ve yayıldığı adres haline geldiğini söyledi. 

Toplumların gelişmesi ve yüksek medeniyet kültürünün 
oluşması için bireylerin farklı görüş ve düşüncelerine rağmen 
birbirlerini anlamaları ve birbirlerine tahammül göstermeleri-
nin bir zorunluluk olduğunu kaydeden Yıldız, “İnanan bireyler 
açısından eylem ve söylemlerimizin ‘kardeşlik hukukumuzun’ 
ötesine geçmemesi çok önemlidir” dedi. 

Bireysel menfaat ve beklentilerin kurumsal ve toplumsal 

menfaatlerin önünde tutulmaması gerektiğini belirten Yıldız, 
“Aksi takdirde toplumsal değişim ve dönüşümlerin gerçekleş-
mesi mümkün değildir” ifadesini kullandı. 

“Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” tabiri gereği 200’den al-
dıklarını üye sayısını 2004’te 500’e çıkararak Şube olduklarını 
hatırlatan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: “2007’de bin 185 
üye ile 2. Olağan kongremizi gerçekleştirmiştik. Bugünkü ola-
ğan kongremizi 2 bin 400 küsur üye ile gerçekleştirmiş olaca-
ğız.” 

Seçimi, yapılan oylama sonucunda Yasin Yıldız başkanlı-
ğındaki liste kazandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Şube Başkanı-
mız Numan Yaşar, protokolü temsilen AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Hakkı Akkoyun ve Türkiye Değişim Hareketi İl Temsil-
cisi Tuygan Çalıkoğlu birer konuşma yaptılar. 

Konuşmaların ardından okunan yönetim ve denetim ku-

rulu raporları oylanarak ibra edildi. Yeni yönetim, denetim ve 
disiplin kurulu adayları tanıtılarak, tek liste ile seçimlere gidil-
di. Delegelerin tamamının oyunu alan liste şu şekilde oluştu: 
Numan Yaşar, Ahmet Arıcan, Recep Yonar, Şahin Uyanık, Fevzi 
Ali Damlalı, Hüseyin Şengil, Erdal Doğancı. 
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DÜZCE

Ömer Faruk Çelebi ile Yola Devam 

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 kul-
landığı ve dört oyun geçersiz olduğu kongrede, Abdulvahap 
Özen’in listesi 68 oy, Ömer Faruk Çelebi’nin listesi ise 75 aldı. 

Şube Başkanımız Ömer Faruk Çelebi, seçimden sonra 
yaptığı açıklamada, “Seçimin kaybedeni yoktur, tek kazanan 
Eğitim-Bir-Sen’dir” diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 
Çelebi, konuşmasının sonunda delegelere teşekkür etti.

ELAZIĞ

Çalışmalarımıza, Daha Fazla Proje
Üreterek Devam Edeceğiz 

Şubemizin 4. Olağan Kongresi, Öğretmenevi Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Kongrede, Yasin Karakaya başkanlığında-
ki tek listeyle seçime gidildi. 

Toplantıda konuşan Şube Başkanımız Yasin Karakaya, yeni 
dönemde çalışmalarına, görüş ve öneriler doğrultusunda 
daha fazla proje üreterek, devam edeceklerini söyledi. 

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Ramazan 
Çakırcı, sendika olarak, insanca bir yaşam, bireyin özgürleş-
mesi ve toplumun demokratikleşmesi mücadelesi verdikleri-
ni belirterek, “Sendikamız, kurulduğu 1992 yılından 2001 yı-
lına kadar yasal zemin olmamasına rağmen memur sendika-
cılığının var olması için mücadele etti. 2001 yılından itibaren 
ise, kusurlu olan sendika yasasının kusurlarının giderilmesinin 
mücadelesini vererek, 12 Eylül 2010’da yapılan referandum-
da ‘toplu sözleşme’nin yasalaşması noktasında büyük gayret 
gösterdi” şeklinde konuştu. 

Eğitim çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarının geliş-
tirilmesi ve iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan 
Çakırcı, “Eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri şu-
rası yaptık. Çözümünü de, sizden aldığımız güç ile gerçekleş-
tireceğiz” dedi. 

18. Milli Eğitim Şurası’na da değinen Ramazan Çakırcı, 
Şura’da, eğitim çalışanlarının aleyhine olabilecek maddelerin 
geçmemesi için uğraş verdiklerini, bununla birlikte eğitim ça-
lışanları için önemli kararların alınmasını sağlayarak Şura’ya 
damgalarını kaydetti. 

Yapılan oylama sonucunda mevcut Başkan Yasin Karakaya 
güven tazeleyerek yeniden seçildi. 

ERZURUM 1

Sorunların Çözümünün Takipçisi
Olacağız 

Şube Başkanımız Erkan Ciyavul, kamu çalışanlarının ortak 
ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması 
ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalarına devam edecek-
lerini ifade ederek, “Öncelikli hedefimiz, sendikalaşma konu-
sundaki ilgiyi artırmak olacaktır” dedi. 

Ciyavul, yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarının örgüt-
lenme oranına bakıldığında, Milli Eğitim’de sendikalaşma ora-
nı yüzde 55’leri geçmişken, üniversitelerde bu oranın yüzde 
20’leri bile bulmadığını belirterek, “Şube olarak, sendikalılaş-
ma oranımız, Genel İdari Hizmetler Sınıfı’nda yüzde 75, akade-
mik personelde ise yüzde 25’tir” ifadesini kullandı. 

27 Kasım 2010 tarihinde yaptıkları 4. Olağan Kongre’de 

göreve gelen Şube Yönetim 
Kurulu’nun, eğitim çalışanlarının 
sorunlarıyla ilgili çalışmalarına baş-
ladığını kaydeden Ciyavul, şöyle ko-
nuştu: 

“Son derece demokratik or-
tamda yapılan seçimlerin ardından 
Şube Yönetim Kurulu olarak, dele-
gelerimize teşekkür ziyaretinde bu-
lunarak, üyelerimizin sorunlarının en kısa sürede ilgili makam-
lara iletileceği sözünü verdik. Bu çerçevede, üniversitemiz ça-
lışanlarının lojman dağılımı, görevde yükselme ve unvan deği-
şikliği sınavları, yemekhane hizmetleri, banka promosyonları, 
döner sermaye dağılımı gibi tespit edilen öncelikli sorunları, 
çözüm önerileriyle birlikte, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hikmet Koçak’a rapor halinde takdim edeceğiz. Çözüm 
odaklı sendikacılık ilkesi doğrultusunda sorunların çözümü-
nün takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”
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ESKİŞEHİR

Kongremiz Coşkulu Geçti 

Şubemiz, 3. Olağan Genel Kurulu’nu Yunusemre Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım’ın da katıldı-
ğı kongrenin açılışında konuşan Şube Başkanımız İsmail Altın-
kaynak, Şube olarak 2 bin 500 üye sayısına ulaştıklarını ifade 
ederek, Eğitim-Bir-Sen’in büyük bir güç olduğunu, özgür birey, 
nitelikli eğitim, demokratik Türkiye hedeflerine daha güçlü, 
daha büyük adımlar ve yeni dostlarla devam etmek istedikleri-
ni söyledi. Altınkaynak, bu yüzden Genel Kurul’a sunduğu yeni 
yönetim listesinde ekip ruhu ve dayanışmayı esas alarak ça-
lışmalar yürüteceğine inandığı isimlere yer verdiğini kaydetti. 

Yeni dönemde Eğitim-Bir-Sen’i çok daha etkin ve etkili ça-
lışmalar yapan bir sendika haline getireceklerini belirten Altın-
kaynak, bunu yaparken herkesten destek beklediklerini kay-
detti. 

Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım, söylem ve ey-
lem birliği olan bir sendika olduklarını ifade ederek, “Demok-
ratik, şeffaf, aydınlık, müreffeh bir Türkiye ideali taşıyoruz. Hu-
zurun, barışın egemen olduğu bir dünya kaygısındayız” dedi. 

Yıldırım, Türkiye’nin demokratikleşmesinde, insanımızın 
özgürleşmesinde, değerlerinin donattığı biçimde yaşama öz-
gürlüğünü edinmesinde Eğitim-Bir-Sen camiasının emeğinin 
çok büyük olduğunu vurguladı. 

“Başörtüsü meselesi, katsayı meselesi, eğitim çalışanla-
rının sorunları bizim meselemiz” diyen Yıldırım, “Darbele-
re ve darbecilere karşı milyonların sesi yine biziz. Malatya’da, 
Samsun’da, Bursa’da Ortak Akıl mitingleriyle meydanlara çı-
kıp ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ diyen biziz. Son top-
lu görüşmelerde 9 yılın en iyi mutabakatına imza atan, Kurum 
İdari Kurulu toplantılarını işlevsel hale getiren de biziz” şeklin-
de konuştu. 

Coşkulu geçen kongrede, yönetime bağımsız olarak dört 
adayın da müracaatı oldu. Yapılan seçimler neticesinde İsmail 
Altınkaynak’ın listesi 124 oyla seçildi.

GİRESUN

‘Bağımsızız Ama Tarafsız Değiliz’ 

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni Giresun Entegre Sosyal 
Tesisleri’nde yaptı. İki listenin yarıştığı ve Divan Başkanlığı’nı 
Toç-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Kartal’ın yaptığı kongreye, 
AK Parti İl Başkanı Mehmet Geldi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı 
Çetin Çakır, Bulancak Belediye Başkanı Kadir Aydın, Yavuz Ke-
mal Belediye Başkanı Abdullah Önal, İl Milli Eğitim Şube Mü-
dürü Ali Aliustaoğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Kerim Süral ve 
üyelerimiz katıldı. 

Kongrenin açılışında konuşan Şube Başkanımız Mustafa 
Öz, bugün ilde bin 500, Türkiye genelinde ise 150 bin üye sayı-
sına ulaşan sendikamızın eğitim çalışanlarının sorunlarını ma-
saya taşıdığını ve çözüm ürettiğini belirterek, “Eğitim-Bir-Sen 
olarak, temel hak ve özgürlüklerin ancak demokratik bir yö-
netimle hayat bulacağı gerçeğinden hareketle hep özgürlük 
ve demokrasiden yana taraf olduk, olmaya da devam edece-
ğiz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in bağımsız olduğunu fakat tarafsız olma-

dığını kaydeden Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Hak’tan ya-
nayız, halktan yanayız, milletin ve milli iradenin tarafındayız. 
Başörtülü kadınların ve genç kızlarımızın yükseköğrenim gör-
me ve çalışma hakkından yoksun olmaları durumu hala de-
vam etmektedir. Bu sorunun bir önce çözülmesini istiyoruz.” 

150 delegenin 147’sinin oy kullandığı seçimlerde Mustafa 
Öz’ün listesi 98, Hasan Külekçi’nin listesi ise 42 oy aldı.  

Birlik ve beraberliğin hakim olduğu seçimler sonucunda, 
seçime katılan adaylar birbirlerine çiçek vererek, aidiyet duy-
gusunu ve vurgusunu ön plana çıkardılar.

GÜMÜŞHANE

‘Sırtımıza Palto Vermiyorsunuz
Bari Başımızdaki Şapkayı Almayın’

Şube Başkanımız Veli Ağaç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayın-
ladığı bir genelge ile Milli Eğitim çalışanlarının, özellikle de öğ-

retmenlerin çocuklarının sınavla kazandığı bursluluğu kesmek 
istediğini söyledi. 

“Sırtımıza palto vermiyorsunuz, bari başımızdaki şapkayı al-
mayın” diyerek tepkisini dile getiren Ağaç, Devlet Parasız Yatılı-
lık ve Bursluluk sınavlarının yapılmadan önce öğrencilerin aile 
durumları ve ailenin ekonomik gelirlerinin değerlendirildiğini, 
yıllık geliri 4 bin 590 TL’nin üzerinde olan aile çocuklarının bu sı-
navlara müracaat edemeyeceğini ve giremeyeceğini hatırlattı. 
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2009-2010 eğitim-öğretim yılında da aynı uygulamanın ya-
pıldığını belirten Ağaç, durumu uygun olan ailelerin çocuk-
larının müracaat ettiğini ve sınava girdiğini, sınavı kazanan 
öğrencilerin ise bursluluk başvuruları sırasında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın, okullara ani bir kararla kuralların değiştiğini belir-
ten acele ve günlü bir genelge gönderdiğini kaydetti. 

Genelgede tek maaşlı eğitim çalışanlarının da maaşında artı 
bir iyileştirme olmadan ekonomik varlıklarının standartların üs-
tünde olduğunu belirterek, sınavı kazanan çocukların mağduri-
yetine sebep olunduğunu dile getiren Veli Ağaç, şöyle konuştu: 

“Sınavla bursluluk kazanan çocuklar hayal kırıklığına uğra-
tıldı. Kazanılmış hakları ani bir kuralla yok sayıldı. Biz bu ülkede 

ani kararlarla kazanılmış hakların 
yok sayıldığı uygulamaların sona 
erdiğini düşünüyorduk. Hâlbuki 
alışkanlıklarımız ve çalışanlar aley-
hine olan reflekslerimiz taze ve diri 
imiş. Hakların verilmeyip alındığını 
ilke edinen Eğitim-Bir-Sen, uygu-
lamaların hukuksuzluğunu ifade 
ederken, hukuksal mücadele baş-
latacağımızı ve konuyu takip ede-
ceğimizi belirtmek istiyorum.” 

HATAY

Rektör Prof. Dr. Salih Güder’e
‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti 

Şube Başkanımız Cevat Önal, Şube Yönetim Kurulu üyele-
riyle birlikte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder’i makamında ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Güder, “Bu genç fidanı 
geleceğin parlak bir üniversitesi haline getirmek hepimizin 
görevidir” dedi. 

Amacının, evrensel bir üniversite oluşturmak olduğunu 
kaydeden Güder, “Hedefim, bilim üretiminin özgür bir ortam-
da yapıldığı, iletişime açık, katılımcı ve şeffaf bir modelin uy-
gulandığı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma 
hizmet uygulamaları ile bölgesinde cazibe merkezi olan ev-
rensel bir üniversite oluşturmaktır. Üniversitemizi bilim üre-
ten bir konuma getireceğiz. Üniversite üst yönetiminin hedef-
leri olarak bir stratejik planımız var ve bu planı bütün birimle-
rimizin çaba ve katkısıyla hayata geçireceğiz. Kamunun bize 
aktardığı kaynakları etkin, rasyonel, ekonomik ve verimli kul-
lanmamız böyle bir çalışmayı gerekli hale getirmektedir.” Şek-
linde konuştu. 

MKÜ’nün gelişimi ve daha iyi noktalara gelmesi için herke-
se büyük görev düştüğünü ifade eden Güder, bu kapsamda 
eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi. Hatay’ın ekono-
mik ve sosyal kalkınmasına hizmet etmek ve üniversiteyi si-
villeştirmek için çalışacaklarını vurgulayan Güder, bu konuda 
her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. 

Şube Başkanımız Cevat Önal, söz konusu hedeflerin kendi-
lerini sevindirdiğini belirterek, “Hatay’da özgürlükçü, bilimsel, 
katılımcı ve şeffaf üniversite özlemimizin sizinle gerçekleşece-
ği kanaatimiz arttı. Yeni görevinizde başarılar diler, üzerimize 
düşeni her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.

Önal, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Güder’e yayınlarımızdan 
oluşan bir set takdim etti. Güder ise, heyetimize üniversite ya-
yınlarından oluşan kitaplar hediye etti.

İSTANBUL 1

Sorunlara Sırtımızı Dönemeyiz
Şubemiz, 4. Olağan Kongresi’ni Bahçelievler Abidin Pak 

Öğretmenevi’nde gerçekleştirdi. Tek listenin aday olduğu 
kongrede konuşan Şube Başkanımız Emrullah Aydın, baskı-
lara boyun eğmemiş bireyler olarak, diri ve direnen insanlar 
olmak zorunda olduklarını belirterek, “Kendimizi asla sığıntı, 
pasif, edilgen ve korkak olarak değil; aksine bu ülkenin ger-
çek sahiplerinin sesi olarak görmeliyiz. Hayatın sorunlarına 
sırtımızı dönemeyiz. Tam tersine savaşa karşı barışı, çatışma-
ya karşı diyalogu, çifte standarda karşı adaleti, üstünlük tas-
lama yerine eşitliği benimsemişseniz, örgütlü mücadeleden 
başka çareniz de olamaz. İşte bu mücadelenin başlangıç nok-
tası bu düşüncedir” dedi. 

Eğitim sisteminin temelinde, bireyi, insanı, toplumu, be-

şeri bir kaynak olarak telakki edip, 
bu beşeri kaynağı dönüştürme, 
homojen bir varlık haline getirme 
ve devletin ideolojisiyle bütün-
leştirme anlayışının bulunduğu-
nu kaydeden Aydın, “Bu, genelde, 
otoriter ve totaliter bir devlet anla-
yışının benimsediği bir eğitimdir. 
Yani eğitimi bir dönüştürme ola-
rak görüp, toplumu dönüştürmeyi 
amaçlar. Bu tip bir eğitimden ge-
çen toplum, totaliter anlayışı be-
nimser. Herkesin aynı şeyi düşünmesi, aynı şeylere üzülme-
si ve sevinmesini amaçlar. Bu tür bir anlayışta, hoşgörüden, 
müzakere kültüründen, diyalogdan, başkasına saygıdan ve 
farklı anlayışlardan söz edilemez. Dolayısıyla tektipleştiri-
ci, homojenleştirici bir eğitim sistemi içinde demokratik bir 
toplum ve birey geliştirmek mümkün değildir” diye konuştu. 
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İSTANBUL 4

Yeni Yönetim Oy Birliğiyle Seçildi 

Şubemiz, 4. Olağan Kongresi’ni Pendik Mehmet Akif Ersoy 
Sanat Merkezi’nde yaptı. Siyasi Parti İlçe başkanları, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri, yönetici ve üyelerimizin katıldığı kongrede seçime tek lis-
te halinde gidildi. 

Kongrenin açılışında konuşan Şube Başkanımız Ali Yalçın, 
“Bir avuç inanmış insanla 1992 yılında yola çıkıldı. Bu güzel in-
sanlara selam olsun. Toprağa fidelenen çekirdek filizlendi ve 
meyvesini verdi. Bugün Türkiye’nin en büyük konfederasyo-
nu oldu. Eğitimde genel yetkiye bir adım kalmış bir sendika-
dan söz ediyoruz. Çekirdeği fideleyenlere selam olsun” dedi. 

2010 yılında Türkiye geneli en fazla üye yapan şube olduk-
larını söyleyen Yalçın, bölgede en çalışkan sendika seçildikle-
rini belirterek, Şube olarak ISO 9001-2008 Kalite Belgesi ile ka-
liteyi tescillediklerini kaydetti. 

Şube Yönetim Kurulu, Şube Disiplin Kurulu ve Şube Denet-
leme Kurulu’nda görev alıp görevi devredenlere birer şükran 
plaketi verilen kongrede, Divan başkanlığını Pendik Birikim 
Dershanesi Müdürü Sabit Kılıç, Divan üyeliklerini Pendik Çam-

lık İlköğretim Okulu Müdürü Ayhan Gökel ve Şube eski Disip-
lin Kurulu Başkanı Müyesser İsabetli yaptı. 

Şube eski Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Dağ, Tuncay 
Oruç, Yaşar Çağlar ve Murat Şit yenilere fırsat vermek için aday 
olmadılar. Yeni yönetim oy birliği ile seçildi. 

Seçim sonucuna göre, yeni yönetim kurulu şu isimlerden 
oluştu: Şube Başkanı Ali Yalçın, Şube Sekreteri Melih Durmaz, 
Teşkilatlanma Sekreteri Hasan Yılmaz, Şube Mali Sekreteri Bil-
gihan Güler, Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Talat Yavuz, 
Şube Basın Yayın Sekreteri Abdullah Yadigâr ve Şube Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri Gökay Yılmaz. 

Geçen dönem yaptıkları ilkeli çalışmalarla başarılarını 
perçinlediklerini vurgulayan Aydın, “Yeni dönemde hep bir-
likte farklı çalışmalara imza atmak için planlamalar hazırladık. 
İnşallah sizlerle birlikte yeni başarılara imza atmayı hedefliyo-
ruz. Son olarak şunu belirtmek isterim ki, sendikacılığı sade-
ce menfaat birlikteliği olarak algılamamalıyız. Eğer böyle al-
gılarsak, yılların emeğinin verildiği bu kurumları kurtlar sof-

rası olarak görmenin ötesine geçemeyiz. Biz çağı ve insanlı-
ğı kurtarmaya talip, erdemli insanların birlikteliği ile oluşmuş 
bir kurumuz. Çalışanların A4 kağıdından ibaret üyelik form-
larıyla birlikte yüreklerini de kazanmaya talibiz. Gerçek başa-
rı ancak sayı ve gönül birlikteliği ile sağlanabilecektir” ifade-
lerini kullandı. 

rak, İlçe Emniyet müdürlükleri Ço-
cuk Büro amirliklerine gönderilme-
sini istiyor” dedi. 

İlçe Milli Eğitim müdürlükleri-
nin de, okul müdürlüklerine gön-
derdiği yazıyla söz konusu çalışma-
yı başlattığını kaydeden Engin, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Yani rehber 
öğretmenler 7 gün 24 saat gece, 
gündüz, tatil demeden hazır kıta 
olarak nöbet görevi bekleyecekler. 
Rehber öğretmenlere, konumları gereği Milli Eğitim Bakanlı-
ğı okullarda bile nöbet görevi vermezken, yapılan bu uygula-
ma eğitim camiasını şoke etmiş, şaşkınlığa yol açmıştır.” 

18 yaşından küçük çocukların sanık veya tanık olarak ifa-
desine başvurulurken yanlarında bir pedagog bulunmasının 
tamamen insani ve destekledikleri bir durum olmakla birlik-
te bu durumun rehber öğretmenlerin sırtına bir angarya gö-
rev olarak bindirilmesine kesinlikle karşı olduklarını vurgula-
yan Engin, “Bu konuda rehber öğretmenlerin hakkını savun-
mak için gerekli hukuki mücadeleyi sonuna kadar birlikte ve-
receğiz” şeklinde konuştu. 

İSTANBUL 5

‘Rehber Öğretmene Karakol Görevi’ne
Karşıyız 

Şube Başkanımız Emin Engin, İstanbul Valiliği’nin, Vali Yar-
dımcısı Ali Bakoğlu imzalı 30.09.2010 tarih ve 158898 sayılı ya-
zıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden İlçe Emniyet müdürlükle-
ri Çocuk Büro amirliklerinde mağdur sıfatı ile haklarında işlem 
yapılan 18 yaşından küçük çocukların ifadelerinin alınmasın-
da hazır bulundurulmak ve gerekli olan inceleme raporlarını 
düzenlemek için okullarda görevli Rehber Öğretmen, Psiko-
lojik Danışman, Pedagog ve psikologların haftanın yedi günü 
görevli olacak şekilde isim, iş adresi ile irtibat telefonlarını içe-
rir şekilde nöbet listelerinin hazırlanması, buna bağlı olarak 
kaymakamlık olurlarının alınması konusunda İlçe Milli Eğitim 
müdürlüklerinin talimatlandırılmasını istediğini ifade ederek, 
“İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ise, İlçe Milli Eğitim müdür-
lüklerine gönderdiği 03/11/2010 tarih ve 120353 sayılı yazılı 
emirde, İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden, Rehber Öğretmen 
nöbet listelerinin hazırlanması, kaymakamlıklardan olur alına-



84 Eğitim-Bir-Sen Ocak 2011 Sayı: 58

Şubelerimizden

İSTANBUL 6

Zihinlerdeki Turnikeler Kaldırılmalıdır 

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi’ne Rektör olarak atanan Prof. Yalçın Karayağız’ı 
ziyaret etti. 

Şube Başkanımız İdris Şekerci, Şube Sekreterimiz Kadir Bo-
lat, İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcimiz Veysel Mankan ve 
yeni seçilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temsilci-
miz Ersin Kocayayla’nın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Rek-
tör Karayağız, sendikamızı yakından takip ettiğini, özellikle 
promosyonlar konusunda sendikamızın gayretini takdir etti-
ğini söyledi. 

Göreve gelir gelmez üniversite girişindeki turnikeleri kal-
dırmakla işe başladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Yalçın Kara-
yağız, bilim ve düşünce merkezi olan üniversitelerde sendika-
ların daha güçlü olması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. 

Şube Başkanımız İdris Şekerci, hedeflerinin, İstanbul’da 
‘Üniversiteler Şubesi’ açmak olduğunu ifade ederek, üniver-
sitelerin yönetim yapısındaki demokratik iyileşmenin bunu 
hızlandıracağına inandıklarını, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nin de bu konuda kendileri için önem arz ettiği-
ni kaydetti. 

Turnikelerin kaldırılmasının önemli bir adım olduğunu vur-
gulayan Şekerci, bu adımın zihinlerdeki turnikeleri kaldırmaya 
bir vesile olmasını diledi. 

İZMİR

Bugünlere Emek Vererek Geldik 

Şubemizin 3. Olağan Kongresi Dr. Selahattin Akçiçek Kül-
tür Merkezi’nde yapıldı. Katılımın yoğun olduğu kongrede Mil-
letvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı 
Ömür Kabak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, Konak 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Yıldız, Karabağlar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Latif Susuz, Foça Milli Eğitim Müdürü İlyas Du-
man, Karaburun İlçe Milli Eğitim Müdürü Erşan Eroğlu, MÜSİ-
AD Şube Başkanı Cemal Öztürk ve Dokuz Eylül Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu gibi 
pek çok isim yer aldı. 

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız 
Abdurrahim Şenocak, memur sendikaları açısından örgütlü 
emek mücadelesinin çok uzun bir geçmişe sahip olmadığını, 
buna karşılık memur sendikacılığının haklar bakımından son 
dönemde epey mesafe kat ettiğini kaydetti. 

Şenocak, Şubemizin tüm ilçelerde teşkilatlanmasını ta-
mamladığını ve 3 bini geçen üye sayımızı bu dönemde 4 bine 
çıkaracaklarını belirtti. Ürettikleriyle ülke genelinde marka ha-

line gelen Eğitim-Bir-Sen’in çalışanların teveccühünü kazan-
dığının altını çizen Şenocak, “Biz bugünlere çalışarak, emek 
vererek geldik. Birileri gibi korkunun ve statükonun oluştur-
duğu ranttan beslenerek büyümedik. İstikrarlı büyümemizi 
hazmedemeyen çevreler bizi karalamaya çalışıyor. Ama nafi-
le, 2001’de sayımız 20 binken bu sayı 10 yılda 150 bine ulaştı. 
Biz emek örgütüyüz. Eğitimin önündeki engellerin kalkıp her-
kesin eşit haklara sahip olmasını istiyoruz. Özgürlüklerin önü 
açıldıkça, ülkemiz normalleştikçe Eğitim-Bir-Sen daha da bü-
yüyecektir” şeklinde konuştu. 

Daha sonra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, 
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, MÜSİAD Şube Baş-
kanı Cemal Öztürk ve Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Rama-
zan Turhan da birer konuşma yaptılar. 

KARABÜK

Mustafa Cünük Güven Tazeledi 

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni Karabük Öğretmenevi’nde 
yaptı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız 
Mustafa Cünük, şunları söyledi: “Sizlerle birlikte yaptığımız 
uzun, zahmetli ama aynı zamanda kararlı yürüyüşümüzden 
sonra bu güzel günlere ulaştık. Huzurunuza, Türkiye’nin her 
tarafında olduğu gibi Karabük’ün en güçlü sendikası ve si-
vil toplumu haline gelmenin haklı gururuyla çıkıyoruz. Sizler 

mücadelenizi sürdürüp başını-
zı dik tutmasaydınız, eğitim çalı-
şanlarının haklı taleplerinin, bıra-
kın gerçeklemesi, seslendirilmesi 
bile mümkün olmayacaktı. Dün 
ülke insanının üzerine kabus gibi 
çöken malum süreç, insanımızı 
ayrıştırmaya, onların hak ve hür-
riyetini elinde almaya kastetmiş 
bir anlayıştı. Sizlerle birlikte ülke-
nin dört bir tarafından Memur-
Sen’in, Eğitim-Bir-Sen’in gür se-
dasını yükselttik. Bir yandan 
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kamu çalışanlarının hukukunu korurken, bir yandan da ülke-
nin önünün açılması için daha çok demokrasi ve daha çok öz-
gürlük mücadelesini yılmadan yürüttük. Dün bu duruşumuz-
dan dolayı bizi ağır eleştirilere, hakaretlere tabi tutanlar, bu-
gün oluşan kazanımlar sebebiyle acaba mahcubiyet duyuyor-
lar mı? Acaba başlarını ellerinin arasına alıp kendilerini yeni-
den gözden geçiriyorlar mı? Sivil toplum olma becerisini gös-

teremeyenler, genel merkezlerinde darbeyle ve darbecilerle 
aynı fotoğraf karesinde poz verenler bugün ne haldeler.” 

Kongreye, Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan da katıldı. 
Ceylan, yaptığı konuşmada, katılımcılara başarı diledi. Denet-
leme ve Disiplin raporlarının okunmasının ardından yeni dö-
nemde görevini bırakan İlçe temsilcilerine teşekkür belgesi 
takdim edildi. 

KARAMAN

Eğitim Çalışanlarının Haklarının
Savunucusu Olmaya Devam Edeceğiz 

2. Olağan Kongre’de seçilen Şube Yönetim Kurulu üyeleri-
miz, İl Milli Eğitim Müdürü Sebahaddin Altun’a nezaket ziya-
retinde bulundular. 

Samimi bir havada geç ziyarette, ildeki eğitim-öğretim 
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Şube Başka-
nımız Yunus Özdemir, 27 Kasım 2010 tarihinde yapılan olağan 
genel kurul toplantısında seçildiklerini hatırlatarak, “Eğitim-
Bir-Sen olarak üyelerimizin özlük haklarının yanında eğitim 
öğretime de büyük destek vereceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ile sendika olarak her zaman yapıcı yaklaşım sergiledik ve 
sergilemeye de devam edeceğiz” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eği-
tim Müdürü Sebahaddin Altun, Türkiye’de sivil toplum örgüt-
lerinin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Yapıcı olan 

bütün eleştirilere açığız, eğitim sendikalarının eğitime yön ve-
ren önerileri bizim için her zaman önemli olmuştur. Eğitim an-
layışımızın temelini, milletimizin değerleriyle barışık, vatanını-
milletini seven nesil yetiştirmek üzerine kurmamız gerekir” 
şeklinde konuştu. 

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, kongreye katılan siyasi 
parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ziyaret-
lerinde de bulundu. Bu bağlamda, Memur-Sen İl Temsilciliği, 
CHP İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İl Yönetimi ziyaret edildi. 

Şube Başkanımız Yunus Özdemir, ziyaretlerde, ilde eğitim 
kalitesinin artması için her türlü imkânlarını seferber edecek-
lerini söyledi. Özdemir, “Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışan-
larının haklarının her platformda savunucusu olduk ve olma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu. 

KAYSERİ

Aydın Kalkan’la Yola Devam

Şubemiz, 4. Olağan Kongresi’ni, Kadir Has Kongre Merke-
zi Toplantı Salonu’nda yaptı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 
Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, AK Parti İl Başkanı Ömer 
Dengiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hü-
seyin Naziksoy, Yurt-Kur Bölge Müdürü Necmettin Altan, Va-
kıflar Bölge Müdürü Ali Veral, Çevre Orman İl Müdürü Ali Rıza 
Baykan, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kara-
aslan, Çelik-İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, Elektrik-
çiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan, İlçe Mil-
li Eğitim müdürleri, Şube müdürleri, Gönüllü Kültür Teşekkül-
leri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve temsilcilerinin 

de katıldığı kongrede, Divan başkanlığını Şube eski başkanla-
rımızdan KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cafer Beydilli, katip 
üyelikleri Yusuf Turgut ve Ragıp Akkurt yaptı. 

Şube Başkanımız Aydın Kalkan, üç yıl boyunca yapmış ol-
duğu icraatlardan örnekler vererek, geçmişin muhasebesini 
yaptı. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yapılan oyla-
ma sonucunda, seçimi, Aydın Kalkan’ın listesi kazandı.

KIRIKKALE

Sorunlarımızı Vali Güner’e İlettik 

Şube Başkanımız Murat Bilgin ve Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, Vali Hakan Yusuf Güner’i ziyaret etti. 

Şube Başkanımız Murat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen’in çalışma-
ları, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunları ve ilin sosyo-

kültürel gelişimine birlikte yapılacak katkılar konusunda Vali 
Güner’e bilgi verdi. 

Eğitim çalışanlarını motive edici çalışmalara öncülük 
edilmesinin önemine dikkat çeken Bilgin, İl İnsan Hakları 
Kurumu’na eğitimci olarak temsilci vermek istediklerini, ilde 
bir hizmetiçi eğitim merkezi açılması konusunda Valiliğin des-
teğini beklediklerini söyledi. 

Vali Hakan Yusuf Güner, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in 



86 Eğitim-Bir-Sen Ocak 2011 Sayı: 58

Şubelerimizden

çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdir ettiğini kaydet-
ti. Eğitimin en kutsal iş olduğunu, bu anlamda eğitim çalışan-
larının korunmasına büyük önem verdiğini dile getiren Güner, 
Eğitim-Bir-Sen’in dile getirdiği talepleri ivedilikle inceleyip ta-
kip edeceğini sözlerine ekledi. 

Görüşmenin sonunda, Şube Başkanımız Bilgin, Vali Güner’e 
sendikamızın yayınlarından oluşan bir set takdim etti. 

KIRŞEHİR

Sorunlara Çözüm Arayan
Bir Sendikayız 

Şubemiz 3. Olağan Kongresi’ni yaptı. Kongrede Divan’ın 
oluşturulmasının ardından bir konuşma yapan Şube Başkanı-
mız Ali Rıza Aka, Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu günden bu yana 
eğitim çalışanları için, eğitim için, ülkemiz için bir şeyler yapıla-
cağına inanarak, her zaman sorunlara çözüm arayan bir sendi-
ka olduğunu belirterek, “Toplumun sendikalara pek de iyi bak-
madığı bir dönemde Eğitim-Bir-Sen yeni bir soluk olarak top-
lumdaki yerini bulmuştur. İlkeli duruşuyla, gayreti ve çözüm 
odaklı anlayışıyla ebedi muhalefet sendikacılığı geleneğini sür-
dürmek yerine proje ve çözüm üreten bir sendikacılık yaparak, 
çatışmacı ve kavgacı görüşlerin kaybolup gideceği bilincinde 
yarışmacı bir sendikacılık anlayışının üstün kılınması için müca-
dele etmiş ve çalışanlar arasında kabul görmüş bir sendika ola-
rak ortaya çıkmıştır. Bugün 150 bin üyesiyle Türkiye genelinde 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yetkili sendika olmuştur. İlimizde de 
821 üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir” dedi. 

“Eğitim-Bir-Sen, bağımsızdır fakat tarafsız değildir. Biz 
Hakk’ın, halkın, milletin ve milli iradenin tarafındayız” diyen 
Aka, sendika olarak, özelde üyelerinin, genelde kamu çalışan-

larının ortak özlük, mali, sosyal hak ve menfaatlerini koruma-
yı ve geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, “Biz diyoruz ki, 
yanıltıcı olmayan tek reklam, insanın yaptığı işidir. Bu bağlam-
da, toplu görüşmelerde kamu çalışanlarının haklarını en etkin 
şekilde savunduk ve son 9 yılın en iyi mutabakatını imzaladık. 
Kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkının verilmesi için mü-
cadele ettik ve referandumla birlikte kamu görevlileri de top-
lu sözleşme hakkına kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığı şuraları ön-
cesi çalışmalar yaptık, büyük şura öncesi mini şuralarla sorun-
ları ve önerileri yerinden aldık ve Şura Genel kurullarına sun-
duk. Üyelerimizin her türlü özlük ve mali haklarının savunucu-
su olduk. İletişimi her zaman canlı tuttuk. Üyelerimizin sevinç-
lerini ve hüzünlerini paylaştık. Her zaman üyelerimizin yanında 
olduk” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 
Denetim Kurulu Raporu ibra edildi. Akabinde ise seçime geçil-
di. Tek listeyle gidilen seçimde Ali Rıza Aka’nın listesi, oy kulla-
nan delegelerin oylarının tamamını alarak güven tazeledi. 

KOCAELİ

Hakkı ve Adaleti Üstün Tutan Bir
Anlayışın Temsilcisiyiz 

Şubemiz, İl Divan Toplantısı’nı Antikkapı Restaurant’ta 
yaptı. Geniş katılımın olduğu toplantıda Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri ve İlçe temsilcileri hazır bulundu. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Ha-
lil İbrahim Keleşoğlu, milletin ve eğitim çalışanlarının gerçek 
temsilcisi olduklarını ifade ederek, “Belli fikirlerin etrafında kü-
melenip güven istismar ederek sendikacılık yapanların karşı-
sında durduk” dedi. 

İnsan merkezli sendikacılık yaptıklarını kaydeden Kele-
şoğlu, şunları söyledi: “Milli ve manevi değerlere sahip insan-
ların da sivil toplum alanında olması gerektiği için buradayız. 
Eğitim-Bir-Sen olarak medeniyet değerlerimizin ışığında yeni-
yi ve eskimeyen yeniyi mecz ederek, yeniden üreterek sorum-
lu bir sendikacılık yapıyoruz. Bugüne kadar icazetçi, statüko-
cu ve ideolojik sendikacılığın tuzaklarına düşmeden; emeğin, 
özgürlüğün, hakkın ve toplumsal dönüşümün mücadelesini 

vermeye çalıştık. Temsil ettiğimiz duruş, taşıdığımız misyon 
sorumluluğumuzu kat be kat artırmaktadır.” 

Amaçlarını gerçekleştirecek potansiyele, güce ve inanca 
sahip olduklarını bilerek hareket ettiklerini vurgulayan Kele-
şoğlu, “Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için sendikacılık ya-
pıyoruz. İnsanları yerleşim birimlerine, bölgelerine, ideoloji-
lerine göre kategorize etmiyoruz. ‘Önce insan’ diyoruz; insan 
merkezli sendikacılık yapıyoruz. Çünkü biz ‘Yaradılanı severiz, 
yaradandan ötürü’ anlayışında bir medeniyetin çocuklarıyız. 
Hakkı ve adaleti üstün tutan bir anlayışın temsilcisiyiz” şeklin-
de konuştu. 

Keleşoğlu, sözlerini, “Misyonumuzun varlığını tüm ülke-
mizde hissettirmesi için açık ara yetkili olmalıyız” diyerek ta-
mamladı. 
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KONYA

KÜTAHYA

Değer Üreten Ürün Veren Sendikayız 

Şubemiz, İlçe Temsilcileri Toplantısı’nı Mevlana Gülbahçe 
Tesisleri’nde yaptı. Toplantıda, basın açıklamasının ardından 
Şube Yönetimi’nden ayrılan Fehmi Ceylan ve Sever Korkmaz 
ile geçen dönem görev yapan İlçe temsilcilerimize birer pla-
ket verildi. 

Daha sonra bir konuşma yapan Şube Başkanımız Latif Sel-
vi, gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlattı. 

Dün, bugünlere ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade eden 
Selvi, “Bugünse, ülkemizin en etkin, belirleyici toplumsal hare-
keti ve sivil temsilciliği için mücadele edeceğiz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in ilkeli, değer üreten, ürün veren bir sendi-
ka olduğunun altını çizen Selvi, şunları söyledi: 

“Eğitim-Bir-Sen, çalışmalarında tezlerini ortaya koymada 
direktiflerle değil, bizatihi tabanından aldığını destek ve bi-
limsel veriler çerçevesinde ortaya koyar. Olabildiğince her ke-
simle iletişim kurmaya önem verir. Dışlayan ve dışarıda bıra-
kan anlayışı asla benimsemez. Yapıcı ve yanlışın düzeltilmesi-
ne dönük eleştiri ve tepkiler ortaya koyar. Tahammül ve hoş-
görü temel felsefesidir. İnsani olan her şeyi yaşatmaya gayret 

eder. Çünkü bir medeniyet, insanlığa sunulan üstün değerler 
üzerine bina edilir. Bir eğitim örgütü olarak eğitimin geliştiril-
mesinde karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunar. Eğitim 
çalışanlarının mesleki yeterliliklerini artırmak için çalışmalar 
yapar. Sistem sorunlarından kaynaklanan nedenlerle oluşa-
bilecek problemlere çözüm arar. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim 
standartlarını ülkemiz eğitim alanına da kazandırmaya çalışır.” 

Örgüt yapısı, sivil katılımcılığa verdiği önem, gösterdiği 
yüksek performansla Eğitim-Bir-Sen’in en önemli Şubesi ol-
duklarını belirten Selvi, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Eğitim-Bir-Sen, önümüzdeki süreçte, ülke genelinde oluş-
turacağı etki ve şehrimizde ortaya koyacağı performansla 
marka kuruluş olma özelliğini daha da başarılı noktalara ta-
şıyacaktır. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz ve eğitimin geliş-
miş ülkeler standartlarına ulaştığı bir dönem olmasını diliyo-
rum.” 

Yanlışları Eleştirmekten
Kaçınmayacağız 

Şubemiz, 4. Olağan Kongresi’ni Kılıçarslan Anadolu Lisesi 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Kongreye, Genel Basın Ya-
yın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve çok 
sayıda üyemiz katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Ka-
mil Uçan, sendika olarak eğitim çalışanlarının sorunlarını ve 
ülke gündemini yakından takip ettiklerini, ülkemizdeki de-
mokrasi ve özgürlük bilincinin gelişmesi için daima çaba sarf 
ettiklerini söyledi. Herhangi bir siyasi görüş ya da partiye bağlı 
olmadan çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uçan, yapı-
lan iyi işleri alkışlarken, hatalı veya yanlış gördükleri eylemleri 
de eleştirmekten geri kalmadıklarını dile getirdi. 

Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hıdır Yıldırım, 2007 yılında 
yapılan 3. Olağan Kongre’de şu anki Şube yönetimiyle birlikte 

seçildiğini ve daha sonra 2008 yılı başında Genel Merkez yö-
netimine geçmesiyle Şube başkanlığı bayrağını Kamil Uçan’a 
devrettiğini hatırlattı. Yıldırım, şöyle konuştu: “Türkiye’nin de-
mokratik, aydınlık, şeffaf ve insan merkezli bir sisteme kavuş-
ması doğrultusunda en gür sesi çıkaran, en sivil duruşu sergi-
leyen örgüt olarak, söylemimizle eylemimizin birliğini ve di-
ğer sendikal örgütlenmelerden farkımızı ortaya koyan en gü-
zel örnek, teşkilatımız bünyesinde büyük bir titizlikle gerçek-
leştirdiğimiz bu demokratik işleyiştir.” 

MANİSA

Hiçbir Ezberin Peşine Takılmadan
Yolumuza Devam Edeceğiz 

Şubemiz, 3. Olağan Kongresi’ni Manisa Öğretmenevi’nde 
yaptı. Demokratik bir ortamda, şölen havasında gerçekleştiri-
len kongrede Mehmet Emin Sofuoğlu’nun listesi seçildi. 
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MARDİN

Kongrede bir konuşma yapan Mehmet Emin Sofuoğlu,  
Türkiye’de siyasal, sosyal ve ekonomik değişimlerin yaşandı-
ğı bir süreçte 3. Olağan kongrelerini demokratik hoşgörü or-
tamında gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını kay-
dederek, “Erdemli bir hizmet yarışının demokratik bir olgun-
luk içinde yaşandığı genel kurulumuzda asla kaybeden taraf 
olmadı, sendikamız kazandı, hepimiz kazandık. Katkıda bulu-
nan herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

“Genel Merkez yöneticilerimizin kurumsallaştırdığı sendi-
kacılık anlayışımızı öncelikle insan ilişkilerimizi olumlu yönde 
en üst düzeyde göstererek, diğer sendikaların ve sivil toplum 
kuruluşlarının gıpta ettiği bir yönetim tutumu geliştireceğiz” 
diyen Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yönetim ekibimiz-
le, herkesi samimice kucaklayıcı ve kuşatıcı olacak, İlçe teşki-
latlarımıza ve tüm üyelerimize Eğitim-Bir-Sen’li olmanın guru-

runu ve farklılığını hissettireceğiz. Çeşitli problemlerimize yö-
nelik profesyonelce çözüm önerileri geliştirecek, üyelerimizin 
her türlü hukuki, insani ve mesleki sıkıntılarında dimdik yanla-
rında olduğumuzu güçlü bir şekilde göstereceğiz.” 

Gelecek günlerin, kalıcı iş ve eylemlerin sendikası, onurlu 
bir mücadelenin onurlu ve vakur temsilcileri olduklarını dile 
getiren Sofuoğlu, “Vesayet kültürünün klasik ve modern bi-
çimlerinden hiç birine teslim olmadan, hiçbir ezberin ve ucuz 
tarifenin peşine takılmadan yolumuza devam edeceğiz” diye 
konuştu. Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Amacımız, eği-
tim çalışanlarının sorunlarını gündeme getirmek, bunlara çö-
züm yolları bulmak, bu çözüm arayışında her kesim ve kurum-
la ilkeli, kucaklayıcı ve karşılıklı anlayış içinde yeni projelerle 
işbirliği yapmaktır.” 

Sosyal Faaliyetlere Ağırlık Vereceğiz 

Şubemiz, ilçe gezilerine başladı. İlk ziyaretini Derik’e ger-
çekleştiren Şube Başkanımız Mehmet Emin Esen, “Yeni yöne-
tim kurulu olarak, seçim sürecinde de söylediğimiz gibi, sen-
dikayı sadece merkezden yönetmeyeceğiz. Bütün ilçelerimi-
zi gezeceğiz, ilçelerimizin eğitim ile ilgili sıkıntılarından birinci 
ağızdan ve yerinde haberdar olacağız” dedi.

Öğretmen açığı, derslik sayısının azlığı başta olmak üze-
re eğitimdeki diğer bütün sorunlarla yakından ilgilenecekleri-
ni kaydeden Esen, eğitimin yanı sıra eğitim çalışanlarının bir-
birleriyle kaynaşmaları ve sosyal anlamda ihtiyaçlarına cevap 
vermek amacıyla konferans, panel, sempozyum, gezi, spor ve 
benzeri sosyal faaliyetlere ağırlık vereceklerini vurguladı.

Sendikamızın, kardeşlik duygularının pekiştiği, acıların ve 
sevinçlerin paylaşıldığı bir merkez haline geleceğini dile geti-
ren Esen, “Derik’te eğitimle ilgili sıkıntıların farkındayız. Bu sı-
kıntıların giderilmesi için Eğitim Bir-Sen olarak elimizden ne 
geliyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu. 

Derik İlçe Temsilcimiz Şenol Karaarslan  ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erkan Ek’le bir araya gelen Esen, Şube Yönetim Kuru-
lu olarak ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. 

MERSİN

Tarihe Not Düşecek Yeni Eylem ve
Çözümlerin Peşinde Koşuyoruz 
Şubemiz, 4. Olağan Kongresi’ni Suphi Öner Öğretmenevi’nde 

gerçekleştirdi. Kongreye, siyasi partilerin temsilcileri, bürokrat-
lar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerimiz katıldı. 

Seçime Atilla Olçum başkanlığındaki tek listeyle gidildi.
Kongrede bir konuşma yapan Şube Başkanımız Atilla Ol-

çum, değerleri, idealleri, ahlaki amacı olmayan bir sendikacılı-
ğın kitaplarında yer bulamayacağını ifade ederek, “Eğitim-Bir-
Sen, hizmet sendikacılığının, birlik sendikacılığının, insan odak-
lı sendikacılığın yegâne adresidir” dedi. 

Belli fikirlerin etrafında kümeleşmiş, onları istismar ederek 
sendikacılık yapmaya ve yapanlara karşı olduklarının altını çi-
zen Olçum, şöyle konuştu: “Bugüne kadar tabuları kutsallaştı-
rarak onlar üzerinden söylem geliştirmedik, tam aksine tabuları 
kırarak daha özgür bir ortama kavuşma mücadelesi verdik. Ku-
rucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan’ın ‘Nehirler 
düşlerim göl kenarında’ vizyonuyla, merkezinde insan olan çö-
züm önerileri geliştirmeyi görevimiz saydık. Sadece üyelerimi-

zin özlük haklarına hapsolmuş üc-
ret sendikacılığı yapmadık. Misyo-
numuzun ve vizyonumuzun te-
melini oluşturan ‘insanı öncele-
mek ve insana dair herşeyi önem-
semek’ anlayışıyla sendikal örgüt-
lenmeye ve sivil toplum kuruluş-
larına eğreti bakanlara yeni bir 
tercih sunduk.”

Aynı kulvarda yer aldıkları bazı sendika, konfederasyon ve 
sivil toplum kuruluşu kendilerine varlık sebebi olarak yeni so-
runlar üretmeye çalışırken, Eğitim-Bir-Sen olarak varlıklarını 
güçlendirecek ve tarihe not düşecek yeni eylemlerin ve çözüm-
lerin peşinde koştuklarını kaydeden Olçum, “Bu ufuk, gölleri ne-
hirlere dönüştürmeyi hedefleyen insanların var ettiği Memur-
Sen’e ülkenin en büyük konfederasyonu olma niteliği kazandır-
mıştır” şeklinde konuştu. 

“Unutmamalıyız ki, her birimiz farklı sorunlarla boğuşuyo-
ruz ancak çözüm tek; farklılıklarımızı gerginlik değil, zenginlik 
nedeni görebilen bir demokrasi kubbesi oluşturmak” diyen Ol-
çum, sözlerini şöyle tamamladı: “Adalet, özgürlük ve ahlak… İn-
sanı insan yapan bu değerlerin kavgası bizim sendikacılığımızın 
özünü oluşturuyor.” 
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MUĞLA

MUŞ

Hedefimiz Yüzde 40 Üye Artışı

Şubemiz, 2. Olağan Kongresi’ni Muğla Öğretmenevi’nde 
yaptı. İl Milli Eğitim Şube müdürleri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, yönetici ve üyelerimizin katıldığı kongrede seçi-
me tek listeyle gidildi. 

Kongrenin açılışında konuşan Şube Başkanımız Sabahat-
tin Akkır, “Eğitim-Bir-Sen Muğla’da ilk olarak 2002 yılında Meh-
met Mersin tarafından kurulmuş ve o tarihten bugüne istik-
rarlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Sendikamızın ku-
ruluş ve teşkilatlanma aşamasında birtakım sıkıntılar yaşan-
mıştır. Ancak bu yolda mücadeleye ihlas ve samimiyetle de-
vam eden arkadaşlarımız sayesinde bugüne geldik. Yeni bir 
heyecanla yolumuza devam ediyoruz” dedi. 

Sendikayı, hak arayan bir kurum olmanın yanında aydın-
latan bir kültür hareketi olarak gördüklerini kaydeden Ak-
kır, “Yalnız kendimize değil, bütün topluma refah ve özgür-
lük sağlamak ve kim olursa olsun mazlumun yanında olmak, 
haksızlığa karşı çıkmak için sendika diyoruz. Sendikalı olmak, 
her şeyden önce yalnızlıktan kurtulmak demektir. Üye olunan 
sendikanın 150 bin kişilik gücünü yanına almak demektir. Her 
şeyden önemlisi, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi paylaşıyo-
ruz. Sendikayı, hak arayan bir kurum olmanın yanında aydın-
latan bir kültür hareketi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. 

“Üyelerimizin bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. 11 Ka-
sım 2007 tarihinde 1. Olağan Kongre’yle Şube Başkanı oldu-
ğumda, üye sayımız 400 idi; 2008 yılı Mayıs ayında 460, 2009 
yılı Mayıs ayında 552, 2010 Mayıs ayında 622’ye çıktı. Kasım 
2010 itibariyle üye sayımız 800’dür” diyen Akkır, genellikle 
Mart ve Nisan aylarında olan üye artışını şimdiden yakalamış 
bulunduklarını belirterek, “Hedefimiz yüzde 40 üye artışı sağ-
lamaktır” ifadesini kullandı. 

Akkır, sözlerini şöyle tamamladı: “Öncelikle üyelerimi-
ze, sendikamıza ve evrensel değerlerimize sahip çıkacağız. 
İlçe yönetimlerini sık sık ziyaret edeceğiz. En kısa sürede me-
murlarımızı, şeflerimizi ve hizmetlilerimizi bir araya getirerek 
programlar yapacağız. Yönetim ve üyelerimizden gelecek her 
türlü teklife katkı sağlayacağız.” 

Eğitim Çalışanlarının İhtiyaç Duyduğu
Etkinlikler Yapacağız 

Hasköy İlçe Temsilciliğimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla düzenlediği “Dostluk Gecesi”ne katılım yoğun 
oldu. 

İlçe Temsilcimiz Veysel Acar, Eğitim-Bir-Sen olarak ilçede 
ilk kez böyle bir etkinliği düzenlemenin heyecanını taşıdık-
larını ifade ederek, bundan sonra “öğretmenlerin, eğitim ça-
lışanlarının ve ilçe halkının ihtiyaç duyduğu tarzda, başta pa-

nel, konferans, gezi vs. olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenle-
yeceklerini söyledi. 

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı gecede, katılımcılara açık büfe 
ikramda bulunuldu. 

OSMANİYE

Birleştirmek İçin Sendikacılık
Yapıyoruz 

Şubemizin olağan kongresinde başkanlığa üçüncü kez 
Erdoğan Asarkaya seçildi. Ticaret ve Sanayi Odası Toplan-
tı Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede Divan başkanlığını 
Memur-Sen İl Başkanı Mücahit Çelik yaptı. 

Kongrenin açılışında konuşan Şube Başkanımız Erdoğan 
Asarkaya, ayrıştırmak için değil, birleştirmek için sendikacılık 
yaptıklarını söyledi. Asarkaya, amaçlarını gerçekleştirecek po-
tansiyele, güce ve inanca sahip olduklarını bilerek hareket et-
tiklerini ifade etti. 

Kongrede, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Said Çalışkan, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü İlyas Özdemir, 
AK Parti İl Başkanı Ömer Yağmur, BBP İl Başkanı İsmail Gümüş 
ve Hasanbeyli Belediye Başkanı Yusuf Tozluklu da birer konuş-
ma yaptılar. 

Konuşmaların ardından, emeği geçen İlçe temsilcileri ile 
bazı yöneticilere teşekkür plaketi takdim edildi. 
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SİİRT

RİZE

Aslan Yeniden Seçildi 

Şubemizin 4. Olağan Kongresi Kültür Merkezi’nde yapıl-
dı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Divan 
Kurulu’nun seçilmesiyle başladı. Divan Kurulu, Neşet Eteker, 
Ö. Fethi Çelepçekay ve Abdullatif Tekyol’dan oluştu. 

Seçime tek listeyle giren Ömer Aslan, güven tazeleyerek 
yeniden şube başkanlığına seçildi. Ömer Aslan, kongrede 
yaptığı konuşmada, ilde eğitim çalışanlarının sorunlarının çö-
zümünde sendikanın üstlendiği misyonu hatırlatarak, Siirt’in 
son yıllarda eğitim konusunda göstermiş olduğu başarının te-
sadüf olmadığını söyledi. 

İlçe Temsilcileriyle İstişare Toplantısı
Yapıldı 

Şubemiz, İlçe temsilcilerinin katılımıyla Çayeli Hizmetiçi 
Eğitim Merkezi’nde bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. 

Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanımız Seyfettin 
Afacanlar, sendikamızın çalışmaları hakkında katılımcılara bil-
gi verdi. 

Sendikamızın tanıtım videosunun izlenmesiyle devam 
eden toplantıda, üç dönemdir Şube Başkanlığı yapan Meh-
met Sadık Cengiz ve Şube Basın Yayın Sekreterimiz Fahri 
Alkan’a, bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dola-
yı bir plaket verildi.

Toplantıya, Çayeli İlçe Temsilcimiz Salih Yelkenci, Pazar İlçe 
Temsilcimiz Celil Çakıroğlu, Ardeşen İlçe Temsilcimiz Musta-
fa Hacıoğlu, Fındıklı İlçe Temsilcimiz Mustafa Demir, Güneysu 
İlçe Temsilcimiz Hikmet Yanık, Derepazarı İlçe Temsilcimiz İs-
mail Kaytaz, Kalkandere İlçe Temsilcimiz Sultan Murat Saral ve 
İkizdere İlçe Temsilcimiz Mücahit Atalay katıldı. 

SİVAS

Her Anında Alın Teri Akıtılan
Çalışmalara İmza Attık 
Şubemiz, yeni dönem Şube Organları Toplantısı’nı Beyaz 

Dünya Restaurant’ta gerçekleştirdi. Toplantıya, Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, Şube Denetleme ve Disiplin Kurulu’nun asil ve 
yedek üyeleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanımız İlhan Ka-
rakoç, bugüne kadar üyelerinin yüzünü kızartacak bir iş yap-
madıklarını belirterek, “Alnı ak, başı dik insanların sendikası ol-
duk. Haksızlıklar karşısında susmadık, hakkımızı sonuna kadar 
savunduk. Yani hakkın ve haklının yanında yer alan bir sendi-
ka olarak bugünlere geldik. Tabii ki bugünlere kolay gelme-
dik. Her anında alın teri akıtılan çalışmalara imza attık. Dolayı-

sıyla alın teri akı-
tılan işlerimizin 
devamlılık arz et-
mesi lazım” dedi. 

Yeni bir döne-
min başladığını 
dile getiren Kara-
koç, “İnşallah siz-
lerin destek ve gayretleri ile yeni hedefler belirleyeceğiz. Yine 
sizin destek ve gayretlerinizle hedeflerimize ulaşacağız” şek-
linde konuştu. 

Daha sonra Şube Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini tanı-
tarak, sekretaryalarının çalışma alanları hakkında bilgi verdi. 

Toplantıda, “Sosyal İşler Komisyonu”, “Avrupa Birliği Proje 
Ekibi” ve “İndirimli Alışveriş Komisyonu” adı altında komisyon-
lar kurularak, üye seçimi ve görev dağılımı yapıldı. 

ŞANLIURFA

Kongre’de Yarışan İki Liste
Akşam Yemeğinde Buluştu 

4. Olağan Kongre’de yarışan iki liste akşam yemeğinde bir 
araya geldi. Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Memur-Sen İl 

Temsilcisi Mahmut Atçı’nın da hazır bulunduğu  yemekli top-
lantıda, Suphi Çiçek, Vehbi Uzundağ, Mustafa Kırıkçı, Ö. Faruk 
Sezer, Murat Müjdeci, Halil Atlı, Celal Akbulut’la buluştu. 

Şube Başkanımız İbrahim Coşkun, seçim sürecinde ve son-
rasında gösterdikleri anlayıştan ve olgun tavırlarından dolayı 
Suphi Çiçek ve ekibine teşekkür etti. Eğitim-Bir-Sen’i daha üst 
noktalara taşıyabilmek için kendilerinden destek görecekle-



Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen 91Sayı: 58

Şubelerimizden

TOKAT

Türkiye’nin Faydasına Olan İşlerin
Destekçisiyiz

Milletvekilleri Dilek Yüksel, Prof. Dr. Osman Demir, AK Parti 
Tokat İl Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet 
Bay, AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanı Anşa Avar, 4. Olağan 
Kongre’de güven tazeleyen Şube yönetimine ‘hayırlı olsun’ zi-
yaretinde bulundu. 

Milletvekili Osman Demir, sivil toplumun demokrasimi-
zin gelişmesinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, 
“Eğitim-Bir-Sen, her zaman sorunları bilen, bunları dile getire-
bilen, her zaman hakkını arayan ve bu toplumun hakkı olarak 
hakkı savunan bir sivil teşkilattır. Tokat’ta çok güzel işler yap-
tılar. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Eğitim Bir-Sen olarak siz-
lerin görüş ve düşüncelerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Si-
zin eğitim alanında sendikacılık yaparken, temel esas kabul 
ettiğiniz değerler ne ise, bizim değerlerimiz de aynıdır” dedi. 

Milletvekili Dilek Yüksel de, demokrasilerin vazgeçilmez 
unsurlarının başında gelen sivil toplum örgütlerine büyük 

önem verdiklerini kaydetti. Yüksel, ülke gerçeklerini de dikka-
te alarak, çalışanların özlük haklarının daha da iyileştirilmesi 
için azami çabayı gösterdiklerini belirtti. 

Şube Başkanımız Cemil Çağlar, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, “Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da 
iktidar partisi ile muhalefet partileri ile derneklerle, vakıflarla 
ve sendikalarla işbirliği içinde olacaklarını, ülkemizin ve mil-
letimizin faydasına yapılacak her işi destekleyeceklerini, mil-
letimizin aleyhine olan her hareketin karşısında olacaklarını” 
vurguladı. 

“Eğitim-Bir-Sen, ülke meselesine asla ilgisiz kalmaz” diyen 
Çağlar, “Toplumsal duyarlılığın yansıtılmasında öncü rol oy-
nar. Milletimizin maddi ve manevi değerlerini önemser. Tüm 
içtenliğiyle onu yaşar ve yaşatmaya çalışır. Fikir, düşünce ve 
inanç özgürlüğüne büyük önem verir” şeklinde konuştu. 

TRABZON

‘Üniversitede Örgütlenme Çalışmaları’
Toplantısı Yapıldı 

Şubemiz, üniversite çalışanı üyelerimizle Sahil Şahbazoğlu 
Tesisleri’nde bir toplantı yaptı. Ağırlıklı gündemin üniversite-
de örgütlenme çalışmalarının oluşturduğu toplantıda konu-
şan Şube Başkanımız Mehmet Kara, bilimin üretildiği yer olan 
üniversitelerin eğitim alanında çalışan bir sendikaya mutla-
ka pozitif katkıları olacağını belirterek, bu nedenle akademis-
yenlerin sendikamıza üye olmalarını önemsediklerini söyledi. 
“Kendilerinin bilgi birikimlerinden üst düzeyde yararlanmayı 
hedefliyoruz” diyen Kara, “Bunun içindir ki, bu dönem yöne-
tim kurulumuzda bir hocamızın olmasını sağladık. Ne kadar 
adım atarsak, ne kadar reform yaparsak yapalım eğitim ala-
nında çalışan bütün bileşenleri aynı potada toplamadıkça ba-
şarılı olamayız” şeklinde konuştu. 

Kara, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu manada üniversite-
mizin yapacağı katkıları her zaman dikkate alacağımızı be-
lirtmek isterim. Zaten Genel Merkezimiz de yaptığı bütün ça-
lışmalara üniversiteleri ortak etme noktasında azami gayret 
göstermektedir.” 

Üniversite Temsilcimiz Hamdullah Çuvalcı, bundan sonra-
ki çalışmalarda üniversite çalışanları olarak birarada olmak is-
tediklerini dile getirerek, “Üniversitede yapılanmamız konu-
sunda hem üye arkadaşlardan hem de il yönetiminden des-
tek bekliyoruz. Bizler sendikamızın misyonu gereği gençliği-
mizde var olan hedefsizliğin çarelerini araştırmak zorundayız. 
Profil gittikçe düşüyor. Üniversite gençliğimiz teslimiyetçi ol-
masın, yargılasın, sorgulasın, araştırsın ama yumurta da atma-
sın” diye konuştu. 

Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Prof. Dr. İlhan De-
niz, aynı paydada buluşabilecekleri çok sayıda üniversite çalı-
şanının olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Sayı telaffuz et-
mek gerekirse, 1000 sayısını rahatlıkla telaffuz edebiliriz. Bu 
anlamda Şube olmak için gerekli olacak 400 sayısına rahatlık-
la ulaşabiliriz. Her arkadaşımı şimdilik 5’er üye yazmakla gö-
revli kabul ediyorum.” 

rine inandıklarını kaydeden Coşkun, “Bizim camiamızda rant 
kavgaları, küslük, kargaşa olmaz. Bunu hep beraber ispatladık 
çok şükür. Davetimize icabet ettiğinizden dolayı, Suphi Başka-
nımın şahsında sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 

2002-2009 yılları arasında Şube başkanlığını yürüten Sup-
hi Çiçek, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kongre öncesi zi-
yaret ettiğimiz her delegeye, kendi adımıza olduğu gibi, sizin 
adınıza da bir konuda teminat verdik. Kesinlikle aramızda her-
hangi bir ayrılık, küslük, kopma olmayacak diye. Elhamdulil-
lah, bugün bu masada bir araya gelmemiz, bu süreçte eme-

ği geçen herkesin gösterdiği duyarlılığın sonucudur. Ben İbra-
him Başkanıma ve yönetimine bu nazik davetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.” 
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TUNCELİ

Çemişgezek Türkiye’ye Model Olacak 

Çemişgezek İlçe temsilcilik seçimi, Öğretmenevi Toplantı 
Salonu’nda yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut 
İlçe Temsilcimiz Levent Şener yeniden seçildi. 

Temsilcilik seçiminin açılış konuşmasını yapan Levent Şe-
ner, Türkiye’nin çok hassas bir dönemden başarıyla geçtiğini, 
ülke içinden önceden yazılmış kötü senaryoların bir bir boşa 
çıkarıldığını” vurgulayarak, “güçlü ve daha aydınlık bir Türkiye 
için birlik ve beraberlik içerisinde, aklın ve bilimin istikametin-
de hareket edilmesi gerektiğini” söyledi. 

Türkiye’de son dönemde meydana gelen olumlu gelişme-
lerin yansımalarının ‘Seyitler Kenti’ Tunceli’de de görüldüğünü 
ifade eden Şener, bölgenin artık korkulacak bir yer olmadığı-

nı, ataması çıkan eğitim çalışanlarının tereddüt etmeden görev 
yerlerine geldiklerini kaydetti. Şener, eğitime açılan yeni bina-
lar ve eğitim kadrolarının tamamlanması ile eğitimin alt yapısı-
nın güçlendirildiğini, artık başarının kaçınılmaz olduğunu ifa-
de ederek, “İlçemiz Çemişgezek de tüm Türkiye’ye model ola-
cak” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in ilçede artık teşkilatlanmasını tamamladı-
ğını belirten Şener, bu güzel ortamın önümüzdeki dönemde 
diğer ilçelere yansıyacağına dikkat çekerek, tüm üyelere teşek-
kür etti. 

YALOVA

Biz Bir Aileyiz 

Şubemiz, 2. Olağan Kongresi’ni, Halk Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Çok sayıda davetli ve üyelerimizin yoğun katılı-
mıyla yapılan kongrede, seçime tek listeyle giren Zekeriya Yay-
la yeniden başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığı’nı Şube eski başkanlarımızdan Yusuf 
Özkan’ın yaptığı kongrenin açılışında konuşan Zekeriya Yayla, 
Eğitim-Bir-Sen’in kurumsal kimliğini geliştirdiğini, üyelerinin 
mali ve sosyal haklarını aramanın yanında Türkiye’deki eğitim 
ve sosyal politikaların belirlenmesinde gündemi belirleyen si-
vil toplum örgütlerinin başında geldiğini söyledi. 

Yayla, “Sizler bizi desteklediğiniz sürece Eğitim-Bir-Sen hep 
var olacaktır” dedi. 

Bu arada, seçim sonrası ilk şube genel yönetim kurulu top-

lantısı yapıldı. Burada bir konuşma yapan Zekeriya Yayla, top-
lantıya çocuğu kucağında gelen Mukaddes Aykut’a teşekkür 
ederek, “Arkadaşımızın bu şekilde gelmesi, her şeye rağmen 
görevini ne kadar ciddiye aldığını ve bizim bir aile olduğumuzu 
gösteren önemli bir görüntüdür” şeklinde konuştu. 

Toplantıda söz alan Şube Teşkilatlanma Sekreterimiz Uğur 
Hakan Tan, “Yalova’da sendikamızı bulunduğu noktadan daha 
yukarıya taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye ko-
nuştu. 

ZONGULDAK

Rektör Mahmut Özer’e
‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti 

Şube Başkanımız Kamuran Aşkar ve Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Mahmut Özer’i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar di-
ledi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. 
Mahmut Özer, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in çalışmalarını ya-
kından takip ettiğini belirterek, “Bu topraklar hizmet bekliyor. 
Biz bu topraklara hizmet etmek istiyoruz. Çalışacağız. Farkımızı, 
bırakacağımız izlerle de göreceksiniz” dedi. 

Üniversitelerin, bilgi ve hizmet üreten mekânlar olduğunu 
kaydeden Özer, ilimizi ve üniversitemizi en ileri noktaya taşımak 
öncelikli amacımız olacaktır” dedi. 

Şube Başkanımız Kamuran Aşkar, Türkiye’nin en genç üni-
versitelerinden biri olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne 

genç bir akademisyenin rektör olarak atanmasının kendilerini 
gelecek adına umutlandırdığını ifade ederek, şunları söyledi: 

“Özellikle şunu belirtmek isterim ki, üniversitelerde yasakla-
rı yasaklayan bir anlayış bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Biz 
üniversitenin yasaklarla, baskılarla değil, demokratik, özgürlük-
çü ve bilimsel buluşlarıyla anılmasının çok daha önemli olduğu-
na inanıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, 72 milyonu kucak-
layarak, birbirimizi severek barış içerisinde yaşamanın gereğine 
inanıyorum. ZKÜ’nün bundan önceki süreçte halk ve şehirle bü-
tünleşemediğini söyledik. Temennimiz, Zonguldak’la ve halkla 
barışık bir üniversite görüntüsünün oluşmasıdır.” 






