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Sendikal süreci yakýndan takip edenler bilir; kamu
sendikacýlýðý zor bir sýnavdan geçiyor. Varlýk sebebine
inandýrma sýnavýndan geçiyor. Günübirlik küçük beklenti-
lerin deðil, geleceði inþa etmeye yönelmiþ, kesintisiz bir hak
ve adalet mücadelesi zemini olduðuna inandýrma sýnavýn-
dan geçiyor. Çalýþanlar olarak bir parçasý olduðumuz
toplumun ve devletin geleceðine dair yüce ideallerin
gerçekleþtirilmesi için, sivil toplumun yönetime katýlmasý; 

demokrasinin gerçek anlamda tabana yayýlmasý için
vazgeçilmez bir araç olduðunu gösterme sýnavýndan geçiy-
or. Evet, çetin bir kýþtan geçiyor gibi geçiyoruz bu sýnavdan.

Türkiye, 1991'de ÝLO sözleþmesini imzalayýnca devlet
memurlarýnýn sendika kurup yönetebilmelerine yeniden
imkân tanýyan bir hukuki süreci de baþlatmýþ oluyordu.
Ancak ülkeyi az sayýda yandaþ bürokratla yönetmeye
alýþmýþ ve iktidarýný paylaþmaya yanaþmayan, bu sebeple
de demokratik katýlýmý daima en azda tutmayý tercih etmiþ
siyaset mekanizmasý, devlet memurlarýnýn sendikal
örgütlenmelerine hep mesafeli durdu. Bu yöndeki talep ve
beklentileri hep  nazlanarak ve içini boþaltarak karþýladý.
Kamu çalýþanlarýna grev ve hatta  toplu sözleþme hakký taný-
mayan 4688 sayýlý kanun, böyle bir kerhen razý oluþun
ürünüdür.

Son toplu görüþmeler, kamu sendikacýlýðýnýn gelip
dayandýðý noktanýn "toplu sözleþme" olduðunu bir kere
daha gözler önüne serdi. Anlaþýldý ki memur masaya
"görüþmek" için deðil, "sözleþme imzalamak" için otur-
madýkça, talep ve önerileri bürokratik siyaset mekaniz-
masýnýn, kararlarý ve iktidarý paylaþmaya kapalý, sivil
toplumu dýþlayýcý, antidemokratik tutumu ile karþýlaþacaktýr.

Ümit ve þevk kýrýcý bu tabloyu aþma ve bir güven sarsýl-
masýna meydan vermeme görevi yine idealist, ufuk ve vizy-
on sahibi, aydýn kiþilikli sendika yöneticilerinindir. Bir hak
elde edilecekse bunun yine sendikal mücadele ile elde
edileceðini, yaþanacak muhtemel baþarýsýzlýklarýn bu
mücadeleyi kesintiye uðratmamasý gereðini yorulup usan-
madan anlatma görevi Eðitim-Bir-Sen'in idealist kadrolarýn-
dadýr. Çünkü bizim cehdimiz, gayretimiz, mücadelemiz üç
günlük deðil; hak yerini buluncaya kadardýr. Kamu
sendikacýlýðý bu zorlu dönemecini, yaþadýðý çaðýn þahidi
olma þuurundaki inanmýþ dava adamlarýnýn, kendini toplum
hizmetine adamýþ gönül eri hizmetkârlarýn istikrarlý ve hal-
isane mücadelesiyle aþacaktýr. Nitekim içinde bulunduðu-
muz oruç ayý Ramazan, sabredip ihlas ile hakka yönelen-
lerin, sonunda bayram ile müjdelendiklerini de telkin ediyor
bize.  
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Önümüzde büyük bir gelecek var.  Yazýma o büyük
geleceðin öncüleri ve mimarlarýný selamlayarak baþlýyo-
rum. 

Tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar iyi eðitim gör-
müþ, bu kadar donanýmlý bir topluluk hiç olmadý. 

Bu yazýyý yazarken aslýnda yüzbinlere seslendiðimin
farkýndayým. Ve eminin ki sizler de tarihin  yeni bir kýrýlma
anýnýn  hem kahramanlarý  hem de tanýklarý olduðunuzun  bil-
incindesiniz.

Baþta Akif Ýnan büyüðümüz olmak üzere ayak izlerine
bastýðýmýz fikir, düþünce, eylem ve örgütlenmedeki öncülerimizi
rahmetle, hürmetle yad ediyorum. 

Biz bir geleneðin devamýyýz. Dün iki elin parmaklarý kadar
olan sayýmýz bugün yüzbin sýnýrýnda. Yetkili olduðumuz illerin
sayýsýný gün geliyor ezbere saymakta zorlanýyoruz. Dün yok
sayýlan, görmezden gelinen evrensel bir düþünce, çaðlar üstü
deðerler bütünü bugün örgütlü sendika olarak sadece
Türkiye'de deðil uluslar arasý sivil toplum örgütleri arasýndaki
onurlu yerini almýþtýr. 

Gündem belirliyor, tavýr alýyor, uyarýyor, deðiþtiriyor,
deðiþtirmeye çalýþýyoruz. Ayaða kalktýk ve kim olduðumuzu ne
istediðimizi gösterdik ve göstermeye devam edeceðiz. 

Yeni bir dönemdeyiz. Köklü tercihler yapmanýn zamaný geldi.
Ve bu sorumluluk bizim omuzlarýmýzda. Temel fikirlerimizi,
örgütlenme anlayýþýmýzý, insan iliþkilerimizi gözden geçirmenin
vakti geldi. En baþtan þunu kabul etmeliyiz. Herhangi bir konuyu
baðlý bulunduðu bütünden ayýrarak çözmenin, saðlýklý fikir yürüt-
menin imkaný yoktur. 

Her defasýnda yeni bir aþamaya taþýdýðý için katlandýðýmýz
eðitimde çok þey deðiþmedi; bugün öðrencilerimiz de ayný
psikoloji ile yetiþkin iþe yaramazlarýn eðitim anlayýþlarýnýn zorun-
lu süreçlerinden geçmek zorunda. 

Bize verilmemiþ olaný, bizden esirgenmiþ olaný bulmalýyýz.
Bize neyin boyun eðdirdiðini, bizi neyin engellediðini ya da
neyin zafer kazandýrdýðýný bilmeliyiz. Bunu sadece sendikal
anlamda söylemiyorum. Bizi ilgilendiren her alanla ilgili olarak
söylüyorum. 

Kendimizi eðitmeliyiz. Bütün araçlarý kullanarak elimize
geçen fýrsatlarý kaçýrmayarak. Ve her defasýnda kendimizi
aþarak. Yüzyýllardýr devam eden bir çeþit aþaðýlanma sürgün ve
cezaya dönüþen bu hayatýn prangalarýný kýrarak kendimizi bul-
malýyýz. Bunun için sadece kültürümüzü deðil gerektiðinde
araþtýrma ve eylem alanlarýmýzý yeniden belirlemeliyiz. 

Unutmamalýyýz ki; geleceðin dünyasý uluslarýn, örgütlerin
bilgi temelinde rekabet ettikleri bir dünya olacaktýr. 

Yeni bir dünyanýn eþiðindeyiz. Her birimizin içinde yontul-
mayý bekleyen bir lider, bir iletiþim ustasý, savaþçý bir aydýn var.
Nasýl yontacaðýz, nasýl biçimlendireceðiz kendimizi? Ýyi seçilmiþ
bir bilgilendirme ve eylem süreciyle bunu yapabiliriz. 

Yeni bin yýlýn karmaþýk, çalkantýlý ve hýzla deðiþen ortamýnda
her türden haksýzlýða zorbalýða hýrsýzlýða göz boyamaya karþý
çýkmak için öncelikle liderlerimiz, yöneticilerimiz ve iþyeri temsil-
cilerimiz toplumsal, siyasal, teknolojik ve örgütsel geliþmelerin
sonuçlarýný önceden görebilmeli, gösterebilmeli ve gerekiyorsa
müdahil olabilmelidir. Ve sürekli kendilerini yenilemelidirler ki,
sorunlarýn üstesinden gelebilmenin yegane yolu da budur. 

Sendikal yapýlanma içinde iþyeri örgütlenmesi, hergün
yürütülmesi gereken, süreklilik isteyen geliþtirilmesi gereken bir
faaliyettir. Ýþyeri örgütlenmesi günlük olarak kavranmasý ve plan-
lanmasý gereken kurumsal bir faaliyettir. 

Sendikalar, iþyerlerinde temsilcileri aracýlýðýyla ete kemiðe
bürünür. Temsilcilerimiz iþyeri koþullarýný ve eðitim çalýþanlarýný
yakýndan tanýma ve gözlemleme olanaðýna sahiptirler. Bu yüz-
den temsilcilerimize özel bir önem vermeliyiz. Onlarýn sabýrlý,
anlayýþlý, bilgili, erdemli tutumlarý, sendikal mücadelenin gele-
ceði açýsýndan son derece önemlidir. 

Ýþyeri temsilcilerimiz çalýþanlarýn bireysel farklýlýklarýný ve ter-
cihlerini gözden uzak tutmamalýdýrlar. Onlarýn yaþadýðý hiçbir
sorunu küçümsememelidirler. 

Üyelerimizin sendikamýzla ve izlediði politikalarla
özdeþleþmesi "sendika benim, sendika biziz" aþamasýna
gelmeleri yürütülen mücadelenin etkisi ve kazanýmlarý açýsýndan
çok önemlidir. 

Sendikal faaliyetlere kuþku ile yaklaþan sendikayý kendisin-
den ayrý bir yapý olarak gören ve bunun sonucu olarak da kendi
haklarý için mücadele etmesini bekleyen üyelerin bu yaklaþýmý
mutlaka deðiþtirilmelidir. Aksi halde bir örgüt üyesi deðil, sayýsal
bir veri olarak kalacaktýr. 

Eðitim çalýþanlarý sendikal çalýþmalarýn kendi sorunlarýnýn
çözümü, kendi kazanýmlarý için atýlmýþ adým olduðunu anladýk-
larýnda sendikal mücadelede yerlerini almaktan kaçýnmayacak-
lardýr. 

Geriye dönüp baktýðýmýzda son yýllarda hep
büyüdüðümüzü, yükseldiðimizi görüyoruz. Kamu görevlileri
sendikalarý yasasý çýktýðý yýl 18 bin olan üye sayýmýz, önce 33
bin, ardýndan 48 bin, sonra 58 bin ve son olarak 78 bin rakamý-
na ulaþtý. Bu yýl yüzde 36'lýk artýþla hizmet kolumuzda rekor
kýrdýk. 

Öðretmen sorunlarý ve araþtýrmasý, hizmetli-memur sorunlarý
araþtýrmasýyla bu alanda çalýþanlarýn sorunlarýna ve beklentiler-
ine ýþýk tuttuk. Bizim yaptýrdýðýmýz bu araþtýrma sonuçlarý
devletin pek çok kademesinde, üniversitelerde ve sivil toplum
örgütlerinde referans alýnmaktadýr. Yaptýðýmýz danýþma kurulu
toplantýlarýnda Türkiye'nin seçkin düþünce adamlarýný bir araya
getirerek onlarýn birikimlerinden, sendikamýzýn ve toplumu-
muzun yararlanmasýný saðladýk. 

Biz bir gelecek hayal ediyoruz. 

Bizi bekleyen her türlü zorluðun farkýnda olarak bir gelecek
hayal ediyoruz. 

Bu milletin bir gün ayaða kalkacaðýný ve herkesin kendi
inancýna göre özgürce yaþayacaðýný hayal ediyoruz.

Kendilerini bu ülkenin gerçek sahipleriymiþ gibi gören ve
gösterenin olmadýðý, gerçek adalet ve özgürlüðün nefes almak
gibi doðal yaþandýðý bir ülke hayal ediyoruz. 

Eðer biz okumuþlar ordusu olarak tutunamaz, yeni bir
medeniyet için üzerimize düþeni yapamazsak, yýkým her alanda
sürecektir. 

Sendikalar Türkiye'de epeyce yol aldý. Ancak toplu
görüþmeleri toplu sözleþmeye dönüþtüremediðimiz takdirde
iktidarlarýn tek taraflý inisiyatifine býrakýlmýþ bir sendikacýlýk,
çalýþanlarýn haklarýný elde etmekte yetersiz olacaktýr. Yeni
dönemde grevli, toplu sözleþme hakkýný elde etmek için yoðun
bir mücadele içine gireceðiz. 

Ahmet Gündoðdu
Genel Baþkan

2006-2007 Eðitim-Bir-Sen Yýlý Olacaktýr

devamý 8.de
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Eðitim-Bir-Sen, kuruluþundan beri en geniþ
katýlýmlý toplantýsýný geçtiðimiz Eylül'ün ilk haf-
tasýnda Antalya'da gerçekleþtirdi. 81 ilde
yediþer kiþiden oluþan þube yönetim kurulu
üyelerinin tümünün, tüm ilçe baþkanlarýmýzýn ve
Genel Denetleme- Disiplin Kurulu üyelerinin
davet edildiði toplantýlara 1000'nin üzerinde
yönetici katýldý.

Yurdun dört bir yanýndan zorlu bir yolculuk
sonrasý gelip seminer toplantýlarýna katýlan her
düzeyden yöneticimizde güçlü ve dinamik bir
sendikada hizmet sunmanýn coþkusu ve sevin-
ci hakimdi.

Toplantýlar, ilçe baþkanlarý, þube yönetim
kurulu üyeleri ve þube baþkanlarý olmak üzere
üç gurup halinde yapýldý. Ýki gün süren ilk
toplantýya 580 ilçe baþkaný, yine iki günlük ikin-
ci toplantýya 458 þube yönetim kurulu üyesi ve
üç gün süren Baþkanlar Kurulu toplantýsýna 78
þube baþkaný katýldý.

Ýl ve ilçe teþkilatlarýmýza yönelik hem
sendikal eðitim, hem istiþare amaçlý olarak
düzenlediðimiz ve bir hafta süren eðitim semi-
neri toplantýlarýnýn ardýndan, Genel Denetleme
ve Disiplin Kurulu üyeleriyle Þube
Baþkanlarýndan oluþan "Baþkanlar
Kurulu"muzun 9. toplantýsýný da gerçekleþtirdik.

Tüzüðümüzdeki ifadesiyle Eðitim-Bir-Sen'in
"istiþari organlarýndan" olan Baþkanlar Kurulu,
önümüzdeki dönemde yapýlacak çalýþmalar ve
takip edilecek sendikal taleplerle ilgili çalýþma
yaptý. Toplantý sonrasý bir sonuç bildirgesi hazýr-
landý.

Bildirgede özellikle son toplu görüþmelerin
seyri ve sonuçlarýyla ilgili görüþler vurgula-
narak, toplu sözleþme hakkýnýn tüm sendikal
kazanýmlardan önde geldiði hususu üzerinde
duruldu.

1- Bugüne kadar yapýlan toplu görüþmel-
er göstermiþtir ki mevcut 4688 sayýlý kanunla,
çalýþanlarýn örgütlülükten gelen gücü, haklarýn
kazanýlma sürecine yansýmamaktadýr. Gerçek
ve etkin bir sendikal mücadele için, kamu
çalýþanlarýnýn grev ve toplu sözleþme haklarý, iç
hukukta da acilen düzenlenmelidir.

2- Kuruluþumuzdan beri, çalýþanlarýn
ortak hak ve menfaatlerinin etkin bir þekilde
korunup temsil edilebilmesi için, diðer sendika
ve konfederasyonlarla iþbirliðini temel bir ilke
olarak gözetmiþ ve uygulamýþýzdýr. Son toplu
görüþme sürecinde de Memur-Sen, diðer iki
konfederasyon yöneticilerine birlikte hareket
etme teklifinde bulunmuþtur. Ancak Kesk daha
baþtan masadan kaçmýþ, Kamu-Sen ise, bu
davetimize olumsuz cevap vererek, sendikalar
yerine "iþverenle" kol kola görüntü vermeyi ben-

ANTALYA’DA HEDEF
BÜYÜTTÜ

YÖNETÝCÝ
KADROMUZ

Bir hafta süren semi-
ner toplantýlarý ilçe
baþkanlarý, þube yöne-
tim kurulu üyeleri ve
þube baþkanlarý olmak
üzere üç gurup halinde
yapýldý.

‘

‘
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imsemiþ, böylece görüþme sürecinin olumsuz
sonuçlanmasýna sebep olmuþtur.

3- Eðitim hizmet kolunda sözde yetkili olan
sendika, toplu görüþme süresince eðitimciler adýna
hiçbir varlýk gösteremeyerek baþarýsýz olmuþtur. 

4- Toplu görüþme sürecinde hükümet temsil-
cisi sayýn M. Ali Þahin'in çalýþanlara karþý kasten ve
sendikalarý iþlevsiz býrakmaya yönelik takýndýðý
tutum, çalýþanlarý rencide etmiþtir. Bu tutuma Kamu-
Sen yöneticilerinin de ortak olmasý sonucu, çalýþan-
lar Toplu Görüþme masasýnda güç kaybýna
uðramýþlardýr.

5- YÖK, katsayý ve baþörtüsü ile ilgili
mücadelemiz devam edecektir. Yeni açýlan üniver-
site rektörlerinin, Meclis iradesi devre dýþý býrakýlmak
istenerek atanmaya çalýþýlmasý, YÖK'ün ne kadar
ideolojik ve keyfi davrandýðýnýn göstergesidir. Millet
iradesinin tecelli ettiði makam olan TBMM'yi devre
dýþý býrakmaya hevesli bu tür oligarþik yapýlarý sona
erdirmek için mutlaka kapsamlý bir Anayasa reformu
yapýlmalýdýr. 

6- Memur ve hizmetlilerin, görev tanýmlarý belir-
lenmeli, eðitim-öðretim ödeneði,                   hizmetli,
memur baþta olmak üzere bütün eðitim çalýþanlarý-
na verilmelidir. Ýdari ve yardýmcý hizmetlerde çalýþan-
larýn da öðretmenler gibi iller arasý ve il içi atama
dönemlerinin olmasý, muvafakat þartýnýn kaldýrýl-
masý, özlük ve ekonomik haklarýnýn iyileþtirilmesi
için sendikal mücadelemiz devam edecektir. Ayrýca
denge tazminatlarýyla (40+40) ilgili mevzuat da
bütün eðitim çalýþanlarýný kapsayacak þekilde
yeniden düzenlenmelidir.

7- Maaþ promosyonlarýnýn çalýþanlarýn hakký
olduðu doðrultusunda yasal düzenlemeler yapýlýn-
caya kadar mücadelemiz devam edecektir.

8- Kalkýnmada öncelikli bölgeler ve Ýstanbul'da
çalýþanlara mahrumiyet durumuna göre ek ödeme
yapýlmalýdýr. 

9- Bakanlýklar tarafýndan düzenleyici iþlemler
yapýlýrken sendikalardan her konuda görüþ alýn-
malýdýr. 

10- Okullardaki þiddetin temelinde, öncelikle
din eðitimi ve öðretiminin önündeki kýsýtlamalar
yüzünden, yeni yetiþen nesillerde milli ve manevi
deðerlerin köklü biçimde yerleþmemiþ olmasý yat-
maktadýr. Sevgi, dostluk, barýþ gibi toplumu bir
arada tutan deðerler de temelde yine din ve ahlak
eðitiminden beslenmektedir. Bu sebeple din öðreti-
mi, bu alanda boþluk býrakýlmayacak þekilde
güçlendirilmelidir.

11- Milletimiz, tarihte olduðu gibi bugün de
Lübnan ve Filistin halkýnýn yanýndadýr. Türkiye,
emperyalist emellerin deðil, bölge halkýnýn güven-
liðinin ve çýkarýnýn savunmasý için görev almalýdýr.

12- Emperyalizmin ülkemize yönelik oyunlarýnýn
bir uzantýsý olarak artan terör olaylarýnýn durdurul-
masý için, hükümet acil ve etkili tedbirler almalýdýr. 

13- 2006 - 2007 'Eðitim-Bir-Sen yýlý' olarak ilan
edilmiþtir. Bunun gereði olarak iþ yeri temsilcisinden
ilçe baþkanýna, þube yönetimimizden Genel
Baþkanýmýza bütün teþkilatýmýz, daha bir þevk ve
heyecanla eðitim çalýþanlarýnýn yanýnda olacak;
örgütümüzün, eðitim hizmet kolunun yetkili
sendikasý olmasý için çalýþmalarýna  bitmez bir ener-
jiyle devam edeceklerdir.
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Toplumun gerilmesi, insanlarýn birbirine husumetle bak-
masý; birilerinin, her zaman ekmek kapýsý olmuþtur.
Meþruiyetlerini, sosyal konumlarýný, evlerine götürdükleri
ekmeði bu kargaþa ortamýna borçlu olanlarýn kargaþa
yaratabileceklerine inandýklarý yegane malzeme olarak dini
ve dindârý görmüþ olmasý,  kaynaðýný devlet-millet kaynaþ-
masýnda yaþanan sorunlardan almaktadýr. Dini toplumsal
hayattan sürülmesi gereken bir olgu olarak gören anlayýþ,
halkýn huzursuzluðunun temellerini atmaktadýr.

Her dönemde yeni bir malzeme oluþturup, bunun
üzerinden kamuoyu meydana getirmeye çalýþan azýnlýklar
son zamanlarda da ayný yöntemi uygulamaktalar

Kitap okunacaksa, bunlar bizim yazdýklarýmýz olmalýdýr.

MEB'nýn öðrencilere yönelik hazýrladýðý "100 Temel Eser"
listesi, öðrenciler tarafýndan okunmaya baþlandý. Edebi
zevkten yoksun, niteliksiz, kendi ideolojik sloganlarýný sanat
eseri diye yutturan zümre, öðrencilerin bu kitaplarý oku-
masýndan rahatsýzlýk duydu. Ve yýllardýr kendi yaptýklarýný ifþa
edercesine, "kitaplara orijinallerinin dýþýnda tercümelerde
dinî hassasiyetler ekleniyor" diyerek  ortalýðý vaveylaya verm-
eye kalktýlar. Bu söylem, bu anlayýþýn en mahir olduðu
alandý. Çünkü onlar Cervantes'in Don Kiþot'taki Ýslâm Dini'yle
ilgili olumlu sözlerine bile tahammül edemeyip sansürleyen
güruhtu. 

Bu olay bizi þaþýrtmadý, rahatsýz da etmedi. Çünkü bu
insanlar bu tepkileriyle kendi ekonomik ve sosyal menfaat-
lerini koruyor, varlýklarýný devam ettirmeye çalýþýyorlar. Asýl
esef verici olan, hiçbir zaman kendi doðrularýný savunabilme
iradesini ortaya koyma cesaretini sergileyemeyen çok sayýn
yetkililerin tavrýdýr. Her defasýnda olduðu gibi, bu defa da
"aman efendim nasýl olur, biz onlara hadlerini bildiririz"
karþýlýðýyla, kendilerini korumanýn telaþýný sergilemiþlerdir.

Bir cinayetten bir despotizm. Adi bir katilden bir kahra-
man yaratabilir miyiz?

Ýsmailaða Camii cinayeti olayýnda da gördük ki din ve
dindârla ilgili her olayda olduðu gibi bu olayda da "acaba din
ve dindâr üzerinde nasýl baský kurabiliriz, nasýl bir rant elde
edebiliriz" diye malum çevreler ataða geçti. Milyon dolarlara
sattýklarý manþetlerini, sayfalarýný tarikatlere ve cemaatlere
ayýrdýlar.

Onlar bu konuda görevlerini yerine getirirken, cehalet-
lerini de ortaya koyuyorlardý. Bu tür dinî konularýn tamamýna
el attýklarýnda olduðu gibi, burada da, sapla samaný birbirine
karýþtýrýyorlar, en babasýndan sosyologlarý bile dini, mezhebi,
tarikatý cemaati, ayeti, hadisi bilmediklerini orta yere serip;
kaba cahilliklerinin farkýnda bile olmuyorlardý. Bu nedenle de
bu güruhun milyon dolarlýk manþetleri, saatler süren ekran
programlarý, halkýmýz tarafýndan asla ciddiye alýnmayýp hatta
gýrgýr konusu bile yapýlabiliyor. O deðerleri kendilerinden
menkul köþe yazarlarý, genel yönetmenler ancak kendi
çöplüklerinin baykuþu olabiliyorlar.

Burada asýl yaralayýcý olan, dindârlarla ilgili en küçük bir
olumsuzlukta bile; dindârlar adýna konuþtuðunu vehmeden
kiþiliði geliþmemiþ tiplerin, "efendim dediðiniz doðru; ancak
onlar marjinal, biz temiziz" tavrýdýr. Asýl zararlý olan bu tavýrdýr
ki; art niyetli, kötülük merkezli güruha da meþruiyet zemini
hazýrlayan iþte bu aymazlardýr.

Milliyetçi, muhafazakar olduðunu her fýrsatta dile getiren
eðitim sendikasý, mürteci avýna çýkmýþ, irticai kadrolaþmaya
savaþ açmýþ.

Sincan'da bir lise müdürü, "Amil Bey mantýk ve usul-
leriyle" etkinlikler düzenler. Bunlardan biri de okul
bahçesinde düzenlenen rock  konseridir. Bilet almayan
öðrenciler bedava izlemesin diye, bahçeye bakan sýnýflar
boþaltýlýr vs. Üyemiz olan okulun edebiyat öðretmeni, öðren-
cilerin rahatsýzlýklarý nedeniyle þikayette bulunur. Soruþturma
sonunda müdür görevden alýnýr. Bundan sonra malum
sendika  Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde, Milli Eðitim
Müdürünü karþýsýna almaya da korkarak, þube müdür-
lerinden birini hedefine alarak  "Ýrticai kadrolaþmaya hayýr"
diye basýn açýklamasý yapar.

Buraya kadar onlarý bildiðimiz için normal sayacaðýmýz
hikayenin, bundan sonrasýnda, gazetenin birinin konuyla
ilgili haber baþlýðýyla söylersek "þamanist- laikçi dayanýþ-
masý" baþlýyor. Bir partinin gençlik kollarýna baðlý çocuklarýn
ellerine, "irticai kadrolaþmaya hayýr" pankartlarý verilerek
Sincan sokaklarýnda yürütülüyorlar. Hürriyet Gazetesi olayý
1. sayfanýn tamamýna yayarak veriyor. CHP Meclis'e taþýyor.
Ve bu haberler günlerce de, ayný gazete ve ayný sendika
iþbirliðiyle öðretmen arkadaþýmýzýn Ýslâmî kimliði öne
çýkarýlarak devam ettiriliyor. Olay kamuoyundan istediklerinin
dýþýnda, ters tepki alýnca da, malum sendikanýn Genel
Baþkaný "olanlarý araþtýrmak için þubemizi ve baðlý temsilcil-
iði Genel Merkez'e çaðýrýp konuyu soracaðýz, olayý  daha
fazla büyütmemek gerek" diye atraksiyonlara baþ vuruyor.

Babam gelecek, söyleyeceðim sizi dövecek.

Kýsaca tanýmlarsak sendikal örgütlenmeler, bireylerin
hak ve menfaatlerinin korunduðu, geliþtirildiði yapýlardýr.
Çalýþanlar haklarýnýn ve menfaatlerinin korunduðuna
inandýklarý sendikalar çerçevesinde örgütlenirler ve yasal
haklarý gereði de, beklentilerine cevap vermeyen sendikalar-
dan istifa ederek ayrýlýrlar. Üye olmak kadar üyelikten ayrýl-
makta eðitim çalýþanýnýn hakkýdýr. Bu hakký kullanan eðitim
çalýþanlarýna karþý sokak çocuðu üslubuyla küfürler savur-
mak, tehditlerde bulunmak, þantajlara baþ vurmak, sanki bir
siyasi parti gibi "bekleyin bir yýl sonra iktidara geldiðimizde
hesabýný sorarýz" demek; her halde bir sendika için
düþünülemeyecek bir sondur. Ancak maalesef bünyesinde-
ki çözülmeyi durdurabilmek için Tük Eðitim-Sen, bu yön-
teme baþ vurmuþ, Genel Merkez Yöneticilerinden biri;
sitelerinde yazdýðý köþe yazýsýnda, kendilerinden ayrýlan
eðitimcilere, aðzýna geleni asla bir öðretmene yakýþmayacak
þekilde sýralamýþ: Tehditler, küfürler, hakaretler, þantajlar.
Þubelerimizden arkadaþlarýmýzýn ifadesine göre, yazýyý
okuyan bir çok Türk-Eðitim-Sen üyesi "bunlar bizi kurþun
asker mi zannediyorlar, býyýðýmýzýn traþýmýzýn þekline bunlar
mý karar verecek"  diyerek bu sendikadan istifa etmiþlerdir.
Ve arkadaþlarýmýz bizden bir de istekte bulunmaktalar: " kim-
ler bu ülkede sendikacýlýk yapýyor görülsün diye bu þahsýn
yazýsýný bültenimizde yayýnlayalým."  Ancak arkadaþlarýmýzýn
bu isteðine bu üslup bizim bültenimizi kirletir ve de
sendikacýlýk zarar görür diye karþý çýktýk. 

Son çýrpýnýþlarýnýn bu kadar acýklý olacaðýný tahmin etmiy-
orduk. Eðitim çalýþanlarýný þu an mecliste bile olmayan bir
partiyle tehdit etmek. Bu zihniyet için bile, acýnacak bir
durum olsa gerek. Ancak þuna inanýyoruz ki sendikal
hareket kýsa zamanda bunlardan temizlenecektir. Eðitim
camiasý bunu kabullenmeyecek, bu üslupta bunun çabuk-
laþtýrýcýsý olacaktýr. 

Erol Battal
Genel Teþkilatlanma Sekreteri

YARASALAR KARANLIÐI SEVER
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FÝLÝSTÝN VE LÜBNAN ÝÇÝN 
MEYDANLARDAYIZ...

Henüz 80-90 yýl öncesine kadar vatan
coðrafyamýzýn bir parçasý olan, bugün de dost
ve kardeþ halklarýn yaþadýðý birçok ülkede insan-
lar saldýrýya uðramaya ve ölmeye devam ediyor.

Irak'tan sonra son örneðini
Lübnan'da yaþadýðýmýz
tümüyle haksýz ve zalimce
saldýrýlar, Türkiye'de
kamuoyunu ayaða kaldýrdý.
Eðitim-Bir-Sen baþta olmak
üzere konfederasyonumuz
Memur-Sen'e baðlý tüm
sendikalar, ülkenin her ilinde
ve hatta ilçelerinde mitingler
düzenlediler,  týrlar dolusu
yardýmlar toplayýp gönderdiler.

Sendika olarak nakit yahut eþya baðýþ kam-
panyalarýyla "Filistin ve Lübnan Halkýyla
Dayanýþma" mitinglerinin ya bizzat düzenleyicisi,
yahut ortaklarýndan olduk. En görkemlileri Ýstan-
bul, Diyarbakýr, Erzurum, Bursa, Konya gibi
þehirlerde olmak üzere yurt genelinde yaptýðýmýz
eylemlerle milletimizin hassasiyetlerine tercü-

man olduk, dayanýþma ve birlik þuurunun
güçlenmesine katkýda bulunduk.

Ýstanbul Çaðlayan'da birçok siyasi partinin ve
STK'nýn ortaklaþa düzenlediði büyük
mitingte konuþan Genel Baþkanýmýz
Ahmet Gündoðdu, Türkiye olarak
Ortadoðu'da ve hatta yeryüzünün
herhangi bir noktasýnda iþlenen
zulme seyirci kalamayacaðýmýzý,
inancýmýzýn, medeniyet
geçmiþimizin ve tarihi misyonu-
muzun bize sunduðu büyük ve
tarihi sorumluluðumuzdan kaça-
mayacaðýmýzý söyledi.

Gündoðdu, "Baðdat, Þam ve Kudüs, Ýstan-
bul'un kardeþleridir. Bu þehirlere düþen her mer-
minin evimize düþtüðünün bilinci içindeyiz. Elbet
bu akan masum kanlarýn hesabý sorulacak,
zulümle ayakta kalmaya çalýþanlarýn saltanatlarý
baþlarýna yýkýlacaktýr" dedi.

Aþaðýda, konuyla ilgili olarak yurdun dört bir
yanýnda yaptýðýmýz çeþitli faaliyetlerin bir kýsmýný
özetliyoruz:
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Çorum'da kitlesel basýn açýklamasý

Çorum'da birçok
STK'nýn da bir araya
gelmesiyle Filistin ve
Lübnan halkýna destek
için geniþ katýlýmlý
protesto gösterisi düzen-
lendi. Eðitim-Bir-Sen
Çorum Þube Baþkaný ve
Memur-Sen il temsilcisi

Erol Kavuncu, aralarýnda Alperen Ocaðý, Anadolu
Gençlik Dergisi, ASKF, Aydýnlar Ocaðý, Çaðrý Vakfý,
Ehli Beyt Vakfý, Hak-Ýþ, Ensar Vakfý, Hukuki
Araþtýrmalar Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ýpek Yolu
Derneði, Þeker-Ýþ Sendikasý, Uhuvvet Eðitim Kültür
Vakfý ve Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn temsilcilerinin
bulunduðu kalabalýk bir grupla, PTT önünde yaptýðý
basýn açýklamasýnda, Türkiye'nin Filistin ve Lübnan
halkýnýn yanýnda olduðunu söyledi.

Çorum'da yine þubemiz tarafýndan Hürriyet
Parký'nda bir fotoðraf sergisi açýlarak, Ýsrail zulmünün
belgeleri sergilendi. Sergide açýlan imza defterini
yaklaþýk 10 bin vatandaþ imzaladý.

Amasya'da protesto ve imza

Amasya þubemizin düzenlediði Açýkhava basýn
toplantýsýnda, Ýsrail'in bir "terör devleti" olduðu vurgu-
lanarak, resmi iliþkilerin gözden geçirilmesi istendi.
Amasya þube baþkaný Þahin Gümüþ tarafýndan
yapýlan açýklamada, "ABD Ortadoðu'yu terk edene
kadar hepimiz Ortadoðu'luyuz" denildi.

Amasya'da açýlan imza kampanyasýnda da bin-
lerce imza toplandý.

Lübnan’da bir ev de biz yapalým

Lübnan'da Ýsrail'in yenilgisi ve
tahribatýnýn ardýndan; Gümüþhane

Þubemiz ‘’Lübnan'da Bir Ev de Biz
Yapalým" kampanyasý baþlattý.

Konuyla ilgili açýklama yapan þube baþkaný Veli
Aðaç: ‘’Deniz Feneri, ÝHH, Can suyu gibi yardým kuru-
luþlarý aracýlýðý ile baðýþ ve katkýlarýmýzý maðdurlara
ulaþtýrmaya çalýþýyoruz. Gümüþhane Eðitim - Bir -
Sen olarak en az bir ev yapýlýncaya kadar ilgili
yardýmlarý sürdürmek istiyoruz.’’ dedi.

Aydýn ve Bozdoðan'da sergi

Aydýn þubemizde Filistin ve Lübnan'da yaþanan
dramý gözler önüne seren bir fotoðraf sergisi düzenle-
di. Sergi daha sonra Bozdoðan ilçe temsilciliðinde Ýlçe
baþkanýmýz Nadir Coþkun’un giriþimiyle tekrarlandý.
AGD ile ortaklaþa yapýlan çalýþmada fotoðraflar
Belediye Meydaný'nda halka açýk bir alanda sergilendi. 

Lübnan ve Filistin’de þehit olanlar için gýyabi
cenaze namazý kýlýndý.

Van'da büyük miting

Van þubemiz, þehirdeki en görkemli mitinglerden
birinin düzenleyicileri arasýnda yer alarak, Lübnan ve
Filistin'e yönelik halk desteðini örgütledi.

Mitingte bir konuþma yapan þube baþkanýmýz ve
Memur-Sen il temsilcisi Davut Okçu,         "Lübnan ve
Filistin'de yaþanan hukuksuz ve ahlaksýz savaþ bitinc-
eye ve Ýsrail iþgal ettiði topraklardan çekilinceye
kadar bu ülke ile olan diplomatik iliþkilerimizin ve
Ýsrail'le yapýlan tüm anlaþmalarýn askýya alýnmasýný
istiyoruz" dedi.

Van'da ayrýca Saðlýk-Sen'in öncülüðünde ilaç
baðýþlama kampanyasý düzenlendi. Toplanan yak-
laþýk bir ton ilaç, Deniz Feneri Derneði aracýlýðýyla
Lübnan halkýna ulaþtýrýldý.

Zonguldak'ta imza kampanyasý

Zonguldak þubemiz, Uzun Mehmet vergi dairesi
önünde "Ýsraile lanet, Filistine ve Lübnana destek"
adlý fotoðraf sergisi açtý ve imza kampanyasý düzen-
ledi.

Serginin açýlýþýnda konuþan Eðitim-Bir-Sen ve

VAN

AYDIN

AMASYA

ÇORUM

GÜMÜÞHANE



Memur-Sen Zonguldak il baþkaný Kamuran Aþkar
"Her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz" anlayýþýyla imza
kampanyasý baþlattýklarýný, bu konuda duyarlýlýðýna
güvendiði Zonguldak halkýný imza atmaya davet ettik-
lerini söyledi. Dün Afganistan ve Irak, bugün Filistin
ve Lübnan diye devam eden saldýrýlarýn, yarýn
Türkiye'ye sýçramasýndan endiþe ettiklerini belirten
Aþkar, Türkiye'nin Ortadoðu'yu kendi evi gibi görüp
ilgilenmesi gerektiðini belirtti. 

Üç gün süren imza kampanyasý sonunda
toplanan 4850 imza, Dýþiþleri Bakanlýðýna gönderildi.

Elazýð'dan nakit yardým gönderildi

Elazýð'da yardým toplamak amacýyla bir "Filistin
Çadýrý" kuruldu. Postahane  Meydaný önünde kurulan
"Filitsin Çadýrý" önünde Þube Baþkanýmýz Yasin
Karakaya'nýn yaptýðý konuþma, Elazýð'da yayýn yapan
Kanal-23 televizyonunun  "Filistine Destek" pro-
gramýnda naklen yayýmlandý.

Karakaya, emperyalist güçlerin Müslüman kaný
dökmeye doymadýðýný, bu asýrlýk vahþetin durmasý
için mutlaka tüm Ýslam ülkelerinin güçlerini ve imkan-
larýný birleþtirmeleri gerektiðini söyledi.

Memur-Sen ve baðlý sendikalar baþta olmak üzere
þehirdeki diðer STK'larýn da desteðiyle toplanan mil-
yarlarca lira, ÝHH aracýlýðýyla, ekonomik ambargo
altýnda açlýða mahkum edilen Filistin halkýna
ulaþtýrýldý.

Bursa'da Filistin'le dayanýþma gecesi

Eðitim-Bir-Sen Bursa Þubesinin
de üyesi olduðu Bursa Gönüllü

Kuruluþlar Platformu tarafýndan þehirde
çeþitli çalýþmalar yürütüldü. Platform, bursa

Açýkhava Tiyatrosunda IHH Genel Baþkaný Av. Bülent
Yýldýrým ve Sanatçý Hasan Saðýndýk'ýn katýlýmlarýyla
Filistin ve Lübnan Halklarý Dayanýþma Gecesi organ-
ize etti.

Gecede Lübnan ve Filistin halký için toplanan
yardýmlar, ulaþtýrýlmasý ve daðýtýmý hakkýnda bilgi ver-
ildi.

Batman'da halk yardým topluyor

Batman Þubemizin öncülüðünde biraraya gelen
sivil toplum kuruluþlarý "Filistin-Lübnan Ýnsanî Yardým
Batman Giriþimi" oluþturdu. Giriþim, üç ay süreli bir
kampanya baþlatarak ayni ve nakdî yardýmlarýn
toplanacaðý yedi farklý noktada irtibat bürolarý açtý.
Þehir merkezinde Gülistan Caddesindeki irtibat büro-
sunun sorumluluðunu da  Eðitim-Bir-Sen üyeleri
üstlendi.Yoðun bir destek gören kampanya boyunca
toplanacak yardýmlar gönüllü yardým kuruluþlarý
aracýlýðýyla mazlum Filistin ve Lübnan halkýna
ulaþtýrýlacak. Kampanya halen devam ediyor.

Yozgat'ta miting ve sergi
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Yozgat'ta tümüyle sendikamýz tarafýndan organize
edilen "Filistin ve Lübnan Halkýyla Dayanýþma"
mitingine vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Þube
baþkanýmýz Yusuf Türkmen, Ortadoðunun dost ve
kardeþ halklarýna yapýlan saldýrýlarýn doðrudan
Türkiye'ye yapýlmýþ sayýlacaðýný, Müslüman kaný
dökülmesine duyarsýz kalamayacaðýmýzý söyledi.

Miting sonrasý üç gün süreyle bir fotoðraf sergisi
düzenlendi. Sergiyi ziyaret eden vatandaþlara, gönül-
lü yardým kuruluþlarýnýn hesap numaralarý verildi.

Kahramanmaraþ'ta STK'larýn iþbirliði

Kahramanmaraþ'ta çoðunluðu sendikalardan
oluþan 15 STK, ortak bir basýn açýklamasý yaparak
imza defteri açtýlar.

Ýl Özel Ýdaresi önünde yapýlan basýn toplantýda,
STK'lar adýna basýn bildirisini Eðitim-Bir-Sen Þube
Baþkaný Hacý Datlý okudu. Açýklamada, halkýn kardeþ
ülke halklarý konusundaki hassasiyetinin TBMM'ye
yansýmasýnýn önemi vurgulanarak, "Cinayete sessiz
kalanlar, canilerin suç ortaklarý olurlar" denildi.

KARABÜK

K.MARAÞ

Temel görüþümüz partiler üstü bir anlayýþla hareket
etmektir. Yanlýþ nerden ve kimden gelirse gelsin karþý çýk-
maktan asla kaçýnmayacaðýz. Bu iktidarýn Ýlksan'ý Mebsan'a
dönüþtürme isteðine, sözleþmeli öðretmen atamalarýna çok
net bir biçimde karþý çýktýk. Birilerinin yanýnda ya da karþýsýn-
da olmak gibi sýð bir politikanýn içinde asla olmayacaðýz.

2006-2007 Eðitim-Öðretim yýlý Eðitim-Bir-Sen yýlý olacak-
týr. Gönlü bizimle olsun ya da olmasýn, onurlu ve insanca
yaþamak isteyen herkesin yanýnda olalým ve herkes bizim
yanýmýzda olsun. 

Düþünsel olarak modern dünyanýn, çaðdaþ
demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin çok uzaðýna
düþmüþ olan ideolojik sendikalarýn çöküþünün bu dönemde
hýz kazanmasý bizim göstereceðimiz çalýþmalara baðlýdýr. 

Yeni dönemde hatýra yarýþmasýný ilkinden farklý olarak bu
sefer 'Unutamadýðým Öðretmenim' adýyla düzenleyeceðiz.
Böylece öðrencinin aklýnda ve kalbinde yer etmiþ olan öðret-
men modellerini gün yüzüne çýkarmayý hedefliyoruz. Ve
bunu da Akif Ýnan'ý anma haftasýnda yapacaðýz.

Bu dönemde görüþleriyle, eylemleriyle topluma yön
veren bütün kanaat önderlerini ziyaret ederek onlarýn birikim-
lerinden istifade etmeliyiz.

Ýllerimizde kadýn komisyonlarýný aktif hale getirmeliyiz. Bu
komisyonlarýmýzýn çalýþmalarý, öðretmenlerin yarýsýný oluþtu-
ran                      bayan öðretmenlerimizin de geleceðin
Türkiye'sinin kurulmasýnda yerlerini almalarýnda önemli bir

iþlev görecektir. 

Milli Eðitim Bakanlýðý Þurasý'na hazýrlýk olarak 4-5 Kasým
tarihlerinde sempozyum yapýyoruz. 

Yine bu dönemde seçkin bir akademisyen topluluðuyla
sendikamýz için "2023 Eðitim Vizyonu" baþlýðý altýnda eðitimin
her alanýnda karþýlaþýlan sorunlarý tespit etmeleri ve çözüm
önerileri geliþtirmeleri için bir çalýþma baþlattýk. Ortaya çýka-
cak olan belgenin hem sendikamýz, hem de milletimiz için
yararlý olacaðýný umut ediyoruz. 

Sendikamýzýn sürekli yükselen bir ivmeyle büyümesinin,
kurucu Genel Baþkanýmýz M. Akif Ýnan'ýn ruhunu þad ettiðine
inanýyorum. 

Rahmetli Genel Baþkanýmýz Akif Ýnan'ýn bu güzel eserini
en yükseklere çýkarmak, toplumun deðerleriyle bütün-
leþtirmek için gece gündüz çalýþan siz deðerli kardeþlerimi
kutluyorum.  

Geçen yýl yüzde 36 büyüdük.  Bu yýl ki hedefimiz en az
yüzde 50 büyümek olacaktýr.  Bu azim, bu gayret, bu
donaným fazlasýyla sizde mevcut. 

Ve biliyoruz ki; gerçek bir adanmýþlýðýn önünde hiçbir
engel duramaz. Paylaþacaðýmýz zamanlarýn, fikirlerin, duygu-
larýn; sendikamýzýn, ülkemizin ve tüm insanlýðýn geleceðine
yararlý olmasý dileðiyle, Yeni eðitim -öðretim yýlýnýzýn hayýrlý
olmasýný temenni ediyor ve hepinizi tekrar sevgi ve saygýyla
selamlýyorum 

1.sayfanýn devamý

ORDU

Ordu Þube Baþkanýmýz Tamer Tomakinoðlu da bir
imza ve baðýþ kampanyasý organize etti. 

Yetkili sendika olduðumuz illerden biri olan
Ordu’daki baðýþ kampanyasýna Ýlçe Baþkanlarýmýz ve
iþyeri tensilcilerimiz de iþtirak ettiler.

Karabük’te  düzenlenen kitlesel basýn açýklamasýnda
Þube Baþkanýmýz Mustafa Cünük, vatandaþlarý
kardeþ halklara yardým yapmaya çaðýrdý.
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Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan önümüzdeki 13-17  Kasým tarihlerinde yapýlmasý plan-
lanan "Milli Eðitim Þurasý"nda ele alýnacak konularýn belirlendiði toplantýlara Eðitim-Bir-
Sen olarak katýlýp sendikamýzýn görüþlerini dile getirdik.

Sendikamýzý temsilen Dr. Adil Þen'in görevlendirildiði sözkonusu hazýrlýk toplantýlarýn-
da, þurada öncelikle ele alýnmasý gerektiðini düþündüðümüz hususlarla ilgili görüþ ve önerilerimizi bir rapor
halinde sunduk.

Eðitimde yönlendirmenin ve kademelendirmenin, sýnav sisteminin, mesleki ve yaygýn eðitimin yeniden ele
alýnmasýnýn dile getirildiði raporda, yaygýn eðitimin ömür boyu eðitim biçiminde yeniden düzenlenmesi, yaþ
sýnýrlamasýnýn olmamasý, her tür ve düzeydeki eðitimde biliþim teknolojilerinin daha etkin kullanýlmasý,
STK'larýn kendi üyelerine vereceði eðitimlerin de sertifikasyon kapsamýna alýnarak çalýþma hayatýnda geçerli
kabul edilmesi gibi görüþlerimiz ifade edildi.

Sempozyum hazýrlýklarýmýz sürüyor

Eðitim-Bir-Sen olarak çözüme ortak ve çözümün paydaþý olma anlayýþýyla bu yönde yaptýðýmýz bilimsel
çalýþmalara bu yýl bir yenisini ekliyoruz. Önümüzdeki 4-5 Kasým'da "Eðitimde Yeni Arayýþlar ve Paradigmalarýn
Sorgulanmasý" baþlýðýyla yeni bir sempozyum düzenliyoruz. Alanýnda Türkiye'nin en seçkin bilim adamlarýnýn
davet edildiði bu sempozyumda sunulacak bildirilerin, köklü çözüm arayýþlarý içindeki eðitim sistemimize ýþýk
tutacaðýna inanýyoruz.

Sempozyumda sunulacak bildiriler kitaplaþtýrýlarak üniversitelere, kütüphanelere ve teþkilatlarýmýza gön-
derilecektir.

Eðitim Þurasýna katký

Ýlkini geçen yýl "Öðretmenlik Hatýralarý Yarýþmasý"
adýyla düzenlediðimiz hatýra yarýþmasýný bu yýl küçük
bir deðiþiklikle yeniden yapýyoruz.

Yine ödüllü olan ve il birincilerinin eserlerinin kita-
plaþtýrýlacaðý yarýþmanýn bu yýlki ana temasý "öðret-
men ve öðretmenlik" olacak. "Unutamadýðým Öðret-
menim" baþlýðýyla açtýðýmýz ve katýlýmcýlarýn unuta-
madýklarý ideal öðretmenlerinden çizgilerin yansýtýla-
caðýný düþündüðümüz yarýþmaya eðitim-öðretim ve
bilim hizmet kolunda çalýþan, sendikamýza üye olsun
olmasýn tüm eðitimciler katýlabilecektir. Yarýþma özel
eðitim kurumlarýnda çalýþanlarla tüm eðitim emekliler-
ine de açýktýr.

Eserler 1 Aralýk 2006 tarihine kadar, yazarýn bulun-

duðu ildeki sendikamýzýn il baþkan-
lýðýna bilgisayar ortamýnda ulaþtýrýla-
caktýr. 

Ýllerde birinciler seçildikten sonra
isimleri kapatýlarak Genel Merkez'e gönderilecek ve
camiamýzýn seçkin yazarlarýndan oluþan jürimiz
tarafýndan seçilecek ilk yedi esere toplam 10 bin YTL
ödül verilecektir.

Ödül töreni, kurucu genel baþkanýmýz þair ve
yazar M. Âkif Ýnan'ýn vefat yýldönümü olan 6 Ocak
2007'de eser sahiplerinin de katýlýmýyla Ankara'da
yapýlacaktýr.

Yarýþma þartnamesi ve ödüllerle ilgili ayrýntýlý bil-
giye www.egitimbirsen.org.tr adresinden ulaþýlabilir.



Eðitim öðretim
ve bilim hizmet
kolunda görev

yapan hizmetli,
memur, teknisyen ve þoför gibi

kadrolarda çalýþanlarýn sorunlarýný ve beklentilerini
ortaya koymak amacýyla yaptýðýmýz araþtýrma sonuç-
landý.

"Eðitim Çalýþanlarýnýn Sorunlarý" adýyla kita-
plaþtýrdýðýmýz ve Toplu Görüþmeler esnasýnda yap-
týðýmýz büyük bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna
duyurduðumuz araþtýrma, 1252 eðitim çalýþaný
üzerinden gerçekleþtirildi.

Toplam 94 soruyu içeren araþtýrmanýn en çarpýcý
sonucu, bu guruptaki tüm çalýþanlarýn yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda ve açlýk sýnýrýna yakýn bir geçim stan-
dardý içinde olmalarýdýr. % 74'ünün eþi çalýþmýyor.
Tamamýna yakýný kiracý. Görev tanýmlarý belirsiz
olduðu için, kurum idarecileri tarafýndan ve soruþtur-
ma tehdidiyle "angarya" iþ yapmak zorunda kalanlarýn
oraný % 45'i geçiyor. Buna baðlý olarak mevzuattaki
"idarecinin vereceði diðer iþleri yapar" maddesinin
istismarý önlenmelidir diyenlerin oraný da % 85 olarak
çýkmaktadýr.

Eðitim yýlý baþýnda öðretmenlere verilen eðitime
hazýrlýk ödeneðinin hizmetli, memur ayrýmý yapýl-
madan tüm eðitim çalýþanlarýna verilmesi talebi ise %
96 olarak görülüyor. Yine % 90 gibi büyük bir kesimi,
personel arasýnda karþýlýklý yer deðiþtirme imkanýnýn

tanýnmasýný talep ediyor. Ayný iþi yaptýklarý halde fark-
lý bakanlýklarda farklý maaþlar, ücretler sözkonusu
olduðu için, kurumlar arasýndaki ücret ve diðer hak-
lardaki farklýlýklarýn giderilmesini isteyenlerin oraný %
99 olarak karþýmýza çýkýyor.

Ýþ hacmine göre personel sayýsýnýn yetersizliði,
görevde yükselme talepleri, lojman, burs ve sosyal
tesislerden yararlanma kolaylýðý saðlanmasý, araþtýr-
mada öne çýkan diðer bazý baþlýklardýr.

Tüm bu rakamlar ve oranlar, Eðitim-Bir-Sen olarak
yýllardýr seslendirdiðimiz bu yöndeki taleplerimizin ne
derece haklý olduðunu da göstermektedir.

Araþtýrma kitabýmýzý þubelerimizde ve il halk
kütüphanelerinde görebilir, tamamýný sitemizden
(www.egitimbirsen.org.tr) indirebilirsiniz.

% 74'ünün eþi çalýþmýy-
or. Tamamýna yakýný
kiracý. Görev tanýmlarý
belirsiz olduðu için,
kurum idarecileri tarafýn-
dan "angarya" iþ yaptýk-
larýný düþünüyorlar. 

‘

‘

S E N D Ý K A M I Z I N   Y  
H Ý Z M E T L Ý   V E   M E M  

10



 Y E N Ý   A R A Þ T I R M A S I :
  M U R L A R I N   S O R U N L A R I

Bizimle ayný iþ kolunda örgütlenen bir sendika ve
baðlý bulunduðu konfederasyon, "bunlarý yaptým."
diyemeyince "þunlarý yaptýlar/yapmadýlar" diyerek,
bizimle ilgili aslý astarý olmayan spekülasyonlar yürüt-
mektedir.

Gün geçmiyor ki; sitelerinde, sayý yok ki bül-
tenlerinde sendikamýzla ilgili yalan yanlýþ yazýlara yer
verilmesinler.

Bu güne kadar, yanlýþlarýmýzda ýsrar etmeden;
söylediðimiz sözün, yaptýðýmýz iþin hep arkasýnda
durduk. Bu tavrýmýz bundan sonra da devam edecek-
tir.

Bir sitede, bir saatliðine yayýnlanýp, sonra tekzip
görüp yayýndan kaldýrýlan; sendikamýzýn toplu
görüþmelerle ilgili isteklerini ihtiva eden yazýyý, söyle-
neni anlamaktan aciz bir mantýkla önce sitelerinde
sonra da bültenlerinde yayýnlayarak bir çeþit  "may-
muna bak"  taktiði uygulanmaktadýrlar.

Toplu görüþmeler sürecinde  "yanaktan bir
makas" görüntüsü dýþýnda, hiçbir varlýk göstere-
meyen, 15 günlük süreçte 3 cümle bile kuramayan
eðitim hizmet  kolunun yetkili sendikasý, bu becerik-
sizliðini örtmek için bu sitenin haberinin baþlýðýna mal

bulmuþ maðribi gibi sarýlmýþtýr.

Üyemiz olsun veya olmasýn bütün eðitim çalýþan-
larý biliyor ki Eðitim-Bir-Sen olarak mayýs ayý
içerisinde bütün eðitim çalýþanlarýna açýk 100.000
kiþiye uyguladýðýmýz anket çalýþmasýyla toplu
görüþmelerle ilgili isteklerimizi oluþturduk. Hele
habere konu olan disiplin affýyla ilgili konu ise bütün
çalýþanlarýn yine yakýndan bildiði gibi sendikamýzýn
sürekli çalýþma yürüttüðü bir konudur ki, bu konuyla
ilgili ifade edildiði gibi yanlýþ yapmamýz zaten söz
konusu bile deðildir.

Yine siteye gönderilen ve yayýnlanan tekzip
yazýsýnda da ifade ettiðimiz gibi seçimlere katýlmak
için istifa eden memurun göreve dönmesiyle ilgili
talebimizse  "eþ göreve dönmeye" yönelik deðil, "ayný
göreve dönmeye" yöneliktir ve bu bugün bile alýnmýþ
bir hak deðildir.

Yukarýda da ifade ettiðimiz gibi bu yýl ki toplu
görüþmelerin çalýþanlar açýsýndan baþarýsýz
geçmesinin, ve çalýþanlarýn örgütlenerek oluþturduk-
larý gücün etkisiz kalmasýnýn yegane müsebbibi
Mehmet Ali Þahin'in çalýþanlarýn temsilcilerini bölm-
eye yönelik davranýþlarýna alet olup, milyonlarca
memurun maðdur olmasýný saðlayan Kamu-Sen'dir.

BAÞKALARININ EKSÝÐÝ BÝZÝM KAZANCIMIZDIR...
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Yeni bir eðitim-öðretim yýlýnýn baþlangýcýnda, eðitim çalýþanlarý olarak
okullarýmýza, öðretmenler olarak sýnýflarýmýza dönmenin, sevgili öðrenci-
lerimize kavuþmanýn heyecaný ve mutluluðu içindeyiz.

Okul öncesinde 600 bin, ilköðretimde 10 milyon 700 bin ve ortaöðre-
timde 3,5 milyon olmak üzere toplam 15 milyona yakýn çocuðumuz,
pazartesi ders baþý yapýyor. Kendilerine Allah'tan zihin açýklýðý, saðlýk ve
baþarýlar diliyoruz.

Onlarý yarýnlarýn aydýnlýk, büyük Türkiyesinin özgür, saygýn, gururlu
sahipleri olarak yetiþtirme ve geleceðe hazýrlama gibi kutlu bir hizmette
çalýþýyor olmanýn mutluluðunu, bu hazzý yaþamýþ olan her öðretmen bilir.

Okullarýmýzýn temizlikten güvenliðe, ýsýnmasýndan evrak iþlerine kadar
tüm hizmetlerini gören, eðitim hizmetinin sürdürülmesini saðlayan yardým-
cý hizmetler sýnýfýndaki arkadaþlarýmýz ise bu camianýn gerçekten çilekeþ
emektarlarýdýr.

Eðitim-Bir-Sen olarak, 2006-2007 eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasý
vesilesiyle eðitim hizmet kolunda çözüm bekleyen kimi konularý ana
baþlýklarýyla hatýrlatmak, hükümetin dikkatine ve kamuoyunun bilgisine
sunmak istiyoruz.

• Þiddetin panzehiri sevgidir: 

Öncelikle, geride kalmýþ olmasýný temenni ettiðimiz "okulda þiddet"
konusunda bir çaðrý yapmak istiyoruz. Gelin bu yýlý hep beraber "sevgi yýlý"
ilan edelim ve öðrenci-öðretmen-veli üçlüsü baþta olmak üzere toplum
fertleri arasýndaki sevgi baðlarýný güçlendirelim. Unutmayalým ki çocuðu
sevgi büyütür. Okuldan sýkýlan çocuðun temel sorunu aslýnda sevgisizlik-
tir. Öðrencilerin, öðretmenler baþta olmak üzere, büyüklere olan sevgi ve
saygýlarýný yitirmeleri; büyüklerin de ayný þekilde býkkýnlýk hissi içinde ve
þefkatsiz ortamda ders vermeye zorlanmalarý, eðitimin de içini boþaltmak-
tadýr.

Bu yüzden eðitim ortamý içinde sevgi ve saygý duygularýnýn yeniden
yükseliþini saðlayýcý tedbirler almalýyýz. Sevgi ve huzur ortamýnýn oluþu-
munda, temel manevî deðerlerimizin doðru örneklerle, davranýþlar
düzeyinde sunulmasýnýn önemi gözardý edilmemelidir.

• Eðitime hazýrlýk ödeneði bir maaþ tutarýnda olmalýdýr:

Birinci dönem baþýnda ödenen eðitim öðretime hazýrlýk ödeneði
400'den 425 YTL'ye çýkarýldý. Oysa bu rakamýn mutlaka en az bir maaþ
tutarýnda olmasý, hizmetli ve memurlar baþta olmak üzere tüm eðitim
çalýþanlarýna ödenmesi gerekiyor. Her yýl dile getirdiðimiz eðitim çalýþan-
larýnýn bu talebinin bu yýl da dikkate alýnmamýþ olmasý üzüntüye sebep
olmuþtur. 

2006-2007
Baþlarken…
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• Hizmetli ve memurlara ek iyileþtirme:

Devlette farklý bakanlýklarda "ayný iþi yapan"
hizmetli ve memurlarýn farklý maaþ almalarý uygu-
lamasý, ne yazýk ki bu yýl da sona erdirilemedi.
Millî Eðitim Bakanlýðý çalýþanlarý, örneðin bir
Saðlýk Bakanlýðýyla, bir Adalet Bakanlýðýyla
mukayese edildiðinde çok daha düþük ücret
almakta, adeta üvey memur muamelesi görmek-
tedirler.

Biz Eðitim-Bir-Sen olarak bu adaletsizliðin
köklü biçimde çözülmesini, eþit iþe eþit maaþ
ilkesinin uygulanmasýný istiyoruz. 

• Eðitime daha çok bütçe:

Bu yýl da yüzlerce okulda binlerce, onbinlerce
öðrenci öðretmensiz olarak sýnýfta oturacak. Bu
durum, millet ve devlet olarak yaþadýðýmýz en acý
kayýptýr. Bu sebeple bütçe görüþmeleri baþlaya-
cakken TBMM'yi, tek bir öðretmen eksiði
kalmayýncaya kadar kadro tahsisi yapmasý ve bir
seferberlik ilan eder gibi bu sene eðitime çok
daha anlamlý bir bütçe ayýrmasý konusunda has-
sasiyete davet ediyoruz.

• Öðretmen maaþlarýnda bölgelere göre
düzenleme yapýlmalýdýr!

Görev yapýlan bölgenin þartlarýna göre yapýla-
cak bir ücret düzenlemesi, ücra köy ve kasa-
balarda yýllardýr yaþanan öðretmen açýðýnýn kap-
atýlmasýnda önemli bir etken olacaktýr.
Kalkýnmada öncelikli iller ve Ýstanbul baþta
olmak üzere, 81 ilin ilçe ve köyleri, çalýþma þart-
larýnýn aðýrlýðý bakýmýndan guruplandýrýlmalý ve
buralarda görev alacak olan hizmetli, memur,
öðretmen ve idarecilere 300 ile 600 YTL arasýn-
da bir ek ödeme yapýlmalýdýr

Vekil, ücretli ve sözleþmeli öðretmenlik uygu-
lamasýna da artýk bir son verilmeli, sözleþmeli
statüyle mesleðe alýnan öðretmen
arkadaþlarýmýz, 657'nin 4a maddesine göre
kadrolu statüye geçirilmelidirler.

• YÖK Kanayan yara olmaya devam ediy-
or:

YÖK'ün oligarþik bir kurum olarak feshedilme-
si ve üniversite kurumunun toplum yararýna ve
millî beklentilere cevap verici bilimsel hizmetler
üretmesinin önünde bir engel olmasýna son ver-
ilmesi gerekmektedir.

Þimdiki mevzuata göre mevcut üniversitelere
YÖK'ün rektör atama yetkisi antidemokratikliði
ve rektörler üzerinde baský kurucu niteliði sebe-
biyle asla kabul edilemez bir durumken, YÖK'ün
yeni kurulan üniversitelerle ilgili "tedviren" rektör
atamaya kalkýþmasý, hukuken var olmayan
kendinden menkul yetkilerin kullanýlmasýnýn da
bir örneðidir.

• Meslek lisesi sayýsý ve türü artýrýlmalýdýr:

Toplam ortaöðretim kurumlarý içinde mesleki
eðitim veren okullarýn oraný % 65 olmasý
gerekirken bu oran ülkemizde % 30 civarýndadýr.
Mevcut üniversiteye giriþ düzeni ve katsayý
uygulamasý bu oranýn artmasýnýn önündeki en
önemli engeldir. Ülkemizin sektörel bazda gele-
cek on yýllarda ihtiyaç duyacaðý sahalara göre,
müfredatýndan baþlamak üzere yeni meslek lis-
esi türleri geliþtirilmeli, mevcutlarýn sayýsý, fiziki
imkanlarý ve kapasiteleri artýrýlmalýdýr. Katsayý
engeli mutlaka kaldýrýlmalýdýr.

• Okullarý devre dýþý býrakan sýnav sistemi:

Okullarý devre dýþý býrakan, okuldaki eðitimi
adeta kenardan dolaþan sýnav sistemi baþta
olmak üzere, eðitim sisteminin aksayan yönler-
ine neþter vurulmalýdýr. Yönlendirmeyi içeren,
yeteneklerin köreltilmesine deðil geliþtirilmesine
katký sunan, gençlerimizin hayatýný tek bir sýnava
endekslemeyen yepyeni bir sýnav sistemine
ihtiyaç vardýr. Talim Terbiye Kurulunun bu yönde-
ki çalýþmalarýndan olumlu sonuçlarýn çýkmasý
temennimizdir.

• Grev ve Toplu Sözleþme hakkýmýzdýr:

Son olarak bütün kamu çalýþanlarýnda olduðu
gibi eðitim çalýþanlarýnýn da, kendi ortak hak ve
menfaatlerini koruyup geliþtirebilmeleri için, üye
ve yönetici olarak yer aldýklarý sendikal örgütlen-
melerin bu iþlevini yerine getirebilmesi bakýmýn-
dan, grev ve toplu sözleþme hakkýmýzýn iç
hukukta da tanýnmasý gerektiðini vurgulamak
istiyoruz. ÝLO sözleþmeleri baþta olmak üzere
uluslar arasý hukuka göre zaten var olan bu hak-
larýn, iç hukuk düzenimizde gerekli mevzuat
düzenlemeleriyle bir an önce hayata geçirilmesi
gerekiyor. Kamu çalýþanlarý olarak artýk masaya,
"görüþmek" için deðil, "sözleþme imzalamak" için
oturmak istiyoruz.

Gelin bu yýlý hep beraber
"sevgi yýlý" ilan edelim ve
öðrenci -öðretmen-vel i
üçlüsü baþta olmak üzere
toplum fertleri arasýndaki
sevgi baðlarýný güçlendire-
lim.

‘
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TÜRKÝYE’DE ÝSTEMÝYORUZ!
Peygamber Efendimize Hakaret Eden PAPA’YI

BURSA

VAN

ELAZIÐ

SÝNOP

ANKARA

Papa'nýn Peygamber Efendimize yönelik aðza
alýnmayacak kadar aðýr ifadelerle saldýrmasý, tüm
camiamýzda infiale yol açtý.

Sözkonusu küstahlýðý protesto etmek ve
önümüzdeki Kasým ayýnda Türkiye'ye gelip ayin
yapmayý planlayan bu þahsý Türkiye'de
istemediðimizi haykýrmak için Eðitim-Bir-Sen Genel
Merkezi olarak tüm þube ve temsilciliklerimizle birlik-
te Vatikan Büyükelçiliði, Cumhurbaþkanlýðý ve
Baþbakanlýk'a yönelik bir faks eylemi gerçek-
leþtirdik. Ýllerin tamamýna yakýnýnda ve yüzlerce
ilçede gerçekleþtirdiðimiz eylemle, gündemi
belirledik ve meselenin adýný koyduk: Papa'yý
Türkiye'de istemiyoruz!

PTT önlerinde yaptýðýmýz kitlesel basýn açýkla-
malarýnýn ardýndan, adý geçen yerlere gön-
derdiðimiz metni aþaðýda sunuyoruz:

"Papayý Türkiye'de istemiyoruz

Papa'nýn, Peygamber
Efendimize yönelik
provakatif sözleri hem
Hýristiyanlýk adýna hem de
dünya barýþý adýna bir talih-
sizliktir. Daha önce çeþitli
AB ülkelerinde peygamber
efendimize hakaret içeren
karikatürleri cehalet eseri
saymýþ, Ýslam'ý ve Ýslam
peygamberini tanýmamanýn sonucu olarak gör-
müþtük. Papalýk makamýnda bulunan birinin Ýslam
ve Ýslam Peygamberi hakkýnda cahil olma lüksü
bulunmadýðýna göre, bu sözler açýk bir kin ve bir
saldýrý niyetinin dýþa vurumudur.

Karikatür saldýrýlarý ve Papa'nýn bu aðýr hakaretleri
de gösteriyor ki Bush'un "haçlý savaþý" sözü de, bir
dil sürçmesi olmayýp doðrudan Ýslam dünyasýna ve
Ýslam dinine yönelik programlý bir saldýrý niyetinin
ifadesidir. Papa da medeniyetler çatýþmasýna hizmet
etmiþtir.

Tablo bu iken Ýslam Medeniyetine yönelik bu
planlý saldýrýlarýn Türkiye'deki iþbirlikçileri, Papa'yý
ýsrarla Türkiye'ye davet etmek ve Fener papazý ile
birlikte Ayasofya Camii'nde Hýristiyan ayini yaptýr-
mak arzusundadýrlar. Geçen yýlki giriþimleri sonuç-
suz kalýnca bu yýl Cumhurbaþkanlýðý aracýlýðýyla
davet ettirip Türkiye'ye gelmesini saðlamaya çalýþýy-
orlar.

Burada kamuoyuna duyuruyoruz: Peygam
berimize dil uzatan böyle bir küstahý Türkiye'de
istemiyoruz. Gelmeye kalkýþmasý durumunda
karþýsýnda Eðitim-Bir-Sen'i bulacaðýný herkesin
bilmesini istiyoruz."
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Maaþýn alýnmasý karþýlýðý
bankalarca ödenen promosyon-
larýn, çalýþanlara daðýtýlmasý
kampanyamýz, illerde birer birer
sonuç vermeye baþladý.
Kastamonu, Amasya, Ýstanbul
ve Erzurum'dan sonra
Kayseri'de de sendikamýzca bu
yönde anlaþmalar imzalandý.

Eðitim-Bir-Sen olarak konuyla ilgili yürüttüðümüz
çalýþmalarda, eðitim çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn öden-
mesi için anlaþma yapýlan bankalarýn, anlaþmayý
yapan kuruma nakden ödediði hediyenin (promosy-
onun) çalýþanlarýn hakký olduðunu belirterek, bu
rakamýn çalýþanlara daðýtýlmasý gerektiði görüþünü
seslendirmiþtik. Bu amaçla yurt genelinde bir

afiþleme çalýþmasý yapmýþ,
illerde imza kampanyasý formu
düzenleyip þubelerimize gön-
dererek tüm illerde imza kampa-
nyalarý düzenlemiþtik.

Yapýlan bu çalýþmalarýn
meyve vermeye baþladýðýný
görmekten mutluluk duyuyoruz.

Ýstanbul 4 No'lu þubemizin,
Kartal, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinde yaptýðý
anlaþmalarla, bankadan alýnacak poromosyonlarýn
çalýþanlara daðýtýlmasý kararlaþtýrýldý.

Buna göre Kartal'da bankayla yapýlan anlaþma
sonucu alýnan 1 trilyon 775 milyar lira para çalýþan-
lara daðýtýlacak..

Devlet memurlarýnýn disiplin suçlarý sebebiyle
aldýklarý cezalar, 22 Haziran 2006 tarihinde kabul
edilen 5525 sayýlý kanunla tüm sonuçlarýyla birlikte
affedildi.

23.4.1999 ile 14.2.2005 tarihleri arasýndaki
suçlarýn affýný kapsayan kanun, alýnmýþ cezalarý
"bütün sonuçlarý ile" affettiðinden, sözkonusu cezalar
sicilden de siliniyor.

Sözkonusu kanunla, yüksek disiplin kurulu
kararýyla memuriyetten çýkarýlarak maðdur edilmiþ

olan devlet memurlarý da iþbaþý yapma hakký elde
etmiþ oldular. Bu konuda yaptýðýmýz giriþimler sonu-
cu MEB Personel Genel Müdürlüðü, 9 Aðustos'ta bir
genelge yayýmlayarak, disiplin affýndan yararlanan
memurlarýn hazýrlamalarý gereken evraký ve baþvuru
üsulünü duyurdu.

Memurlarýn disiplin suçlarý sebebiyle aldýklarý
cezalarýn affedilmesi, Eðitim-Bir-Sen olarak son üç
yýldýr sürekli gündemde tuttuðumuz taleplerimizden
biriydi.

Mücadelemiz 

sonuç 

verdi ve…

Disiplin 
Affý Yürürlüðe
Girdi...

Yurt dýþý-
na devlet bur-
suyla öðrenci

gönderi lmesi
için, Millî Eðitim

Bakanlýðý, Maliye
Bakanlýðý ile

görüþerek gerekli
bütçeyi artýrdý. Böylece

sayý arttý ve 1000'e yakýn
öðrencinin yurtdýþýnda burslu okumasý imkaný doðdu.
Açýlan sýnava þartlarý tutan 900'ün üzerinde öðrenci
baþvurdu ve 600 öðrenci yapýlan sýnavý kazandý.

Ýþte tam bu sýrada YÖK devreye girip yurtdýþýna
öðrenci gönderme iþini kendilerinin yapmasý gerek-
tiðini, MEB'in bu iþe karýþmamasý gerektiðini ileri
sürdü. Bakanlýk karþý çýkýnca da, doktoralarýný yapýp
yetiþmiþ genç beyinler olarak ileride yurda dönecek
bu insanlara, YÖK olarak üniversitelerde görev ver-
meyeceklerini söylediler.

Görüldüðü gibi YÖK'ün milletle kavgasý sürüyor.

Temennimiz, milletimizin bu kýymetli evlatlarý,
gurbet ellerde okuyup birer genç bilim adamý olarak
ülkelerine döndüklerinde YÖK'ün artýk "yok" olmuþ
olmasýdýr.

!

YÖK'ÜN MÝLLETLE KAVGASI SÜRÜYOR...

MAAÞ ANLAÞMALARI,  ÇALIÞANA DÖNMEYE BAÞLADI...

KISA 
KISA
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2006 Yýlý Toplu Görüþmeleri, 4688 sayýlý Kanun
gereðince 15 Aðustos'ta, Baþbakanlýk'ta baþladý.
Görüþmelerin öncesinde düzenlediðimiz basýn
toplantýsýyla; Toplu Görüþmelere yönelik görüþ, öneri
ve taleplerimizi kamuoyuna açýkladýk. Söz konusu
basýn açýklamasýnda "Eðitim Çalýþanlarýnýn Sorunlarý
Araþtýrmasý" baþlýðýyla yayýmladýðýmýz ve hizmetli-
memur gurubundaki çalýþanlar üzerine yapýlmýþ
kamuoyu araþtýrmamýzý da basýna sunduk.

Özellikle hizmetli ve memur kadrolarýnda çalýþ-
makta olan arkadaþlarýmýza yönelik taleplere geniþ
yer verdiðimiz ve bir örneði toplu görüþmelerin
baþlamasýndan önce rapor þeklinde
Konfederasyonumuz  Memur-Sen'e de sunduðumuz
taleplerimizi, kamu çalýþanlarýnýn geneli ve eðitim
çalýþanlarý olmak üzere iki ana baþlýk altýnda topladýk. 

Toplu Görüþme taleplerimize iliþkin  raporu-
muzun tam metnine, www.egitimbirsen.org.tr
adresinde Basýn Açýklamalarýmýz bölümünden
ulaþýlabilir.

Bilindiði gibi konfederasyonumuz Memur-Sen'le
ve yetkili sendikalarýmýz Diyanet-Sen ve Bem-Bir-
Sen'le 210 bini aþkýn kamu çalýþanýný temsilen Toplu
Görüþmelere katýldýk.

Toplu  Görüþme sürecine Þubat ayýnda 100 bin
adet daðýttýðýmýz "Toplu Görüþme Anket Formu"yla
baþladýk. Hazýrladýðýmýz rapor Memur-Sen tarafýn-
dan, baðlý diðer sendikalardan gelenlerle birleþtir-
ilip kitap olarak da basýldý.

Gerek ön hazýrlýklar aþamasýnda, gerekse
görüþmeler sürerken Konfederasyonumuzun etkin
ve baþarýlý olmasý için sendika olarak gereken
gayreti gösterdik.

Memur-Sen camiasý olarak kuruluþumuzdan
beri, çalýþanlarýn ortak hak ve menfaatlerinin etkin
bir þekilde korunup temsil edilebilmesi için, diðer
sendika ve konfederasyonlarla iþbirliðini temel bir
ilke olarak gözetmiþ ve uygulamýþýzdýr. Son toplu
görüþme sürecinde de Memur-Sen, diðer iki kon-
federasyon yöneticilerine birlikte hareket etme tek-
lifinde bulunmuþtur. Ancak Kesk daha baþtan
masadan kaçmýþ, Kamu-Sen ise, bu davetimize
olumsuz cevap vererek, sendikalar yerine "iþveren-
le" kol kola görüntü vermeyi benimsemiþ, böylece
görüþme sürecinin olumsuz sonuçlanmasýna
sebep olmuþtur.

Bu son görüþmelerin ihsas ettiði çok önemli bir
gerçek de, bütün kamu çalýþanlarýnda olduðu gibi
eðitim çalýþanlarýnýn da, kendi ortak hak ve men-
faatlerini koruyup geliþtirebilmeleri için, üye ve
yönetici olarak yer aldýklarý sendikal örgütlen-
melerin bu iþlevini yerine getirebilmesi bakýmýndan,
grev ve toplu sözleþme hakkýmýzýn iç hukukta da
tanýnmasý bir zarurettir. ÝLO sözleþmeleri baþta
olmak üzere uluslar arasý hukuka göre zaten var
olan bu haklarýn, iç hukuk düzenimizde gerekli
mevzuat düzenlemeleriyle bir an önce hayata geçir-
ilmesi gerekiyor. Kamu çalýþanlarý olarak artýk
masaya, "görüþmek" için deðil, "sözleþme imzala-
mak" için oturmak istiyoruz.

2006 YILI TOPLU 

GÖRÜÞMELERÝ VE TALEPLERÝMÝZ

TOPLU
GÖRÜÞME 
SÜRECÝ
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Aralarýnda öðretmenlerin de bulunduðu
sayýlarý 1 milyonu aþan devlet memurlarý,
2007 yýlýnda da yoksulluk sýnýrýnýn çok çok
altýnda, açlýk sýnýrýna yakýn düzeyde bir
ücrete talim etmek zorunda kaldýlar.

2007 yýlýnda da dememizin sebebi, Sayýn
Baþbakan'ýn "Bize 3 yýl süre tanýyýn" demiþ
olmasýný hatýrlatmak içindir. Üç yýl geçti,
dördüncü yýl da bitmek üzere, ancak bu yýl
için açýklanan zam oranlarý geçen yýlý bile
aratýr durumdadýr.

Bakanlar Kurulu kararýyla
memurlara 2007 yýlý için ver-
ilmesi kararlaþtýrýlan artýþ
oraný, memur gerçeðiyle
baðdaþmadýðý gibi ülke
gerçekleriyle de
örtüþmemektedir.

E n f l a s y o n d a k i
düþüþlere ve iftiharla açýk-
lanan büyüme rakamlarýna
raðmen, sözü edilen
iyileþmelerin kamu hizmetlerini
üreten cefakar memurun mutfaðýna
yansýmadýðý gerçeði bir kere daha gözler
önüne serilmiþtir.

Rakamlarý açýklayan hükümet sözcüsü
sayýn Bakan da bu durumun farkýnda
olmalýdýr ki, maaþ zamlarýný açýklarkenki ses
tonunda, büyüme rakamlarýný ve enflasyon
düþüþlerini ilan ederkenki gurur ve övünme
hissinden eser yoktu. Hatta sayýn Bakan,
geçen yýldan kalan % 2.32'lik enflasyon
farkýný bile gelecek yýlýn zammýymýþ gibi
takdim edip güya memurun aldýðý zam
rakamýný þiþirme yoluna gitmiþtir.

Bu tavýr, Devlet Bakaný Mehmet Ali

Þahin'in, Toplu Görüþmelerdeki sendikalarý
iþlevsiz býrakmaya, kamu çalýþanlarýný küçük
düþürmeye yönelik tutumunun bir
devamýdýr.

Lise mezunu bir memur halen 665 lira,
üniversite mezunu memur ise 668 lira
almaktadýr. Enflasyon farkýný eklesek dahi,
Temmuz 2007 itibariyle bu rakamlarýn ilki
735 lira, ikincisi 749 lira olmaktadýr.
Geleceðimizi emanet ettiðimiz fakülte

mezunu öðretmenlerimizin 824 lira
olan maaþý 911 lira olmaktadýr.

K o n f e d e r a s y o n u m u z
Memur-Sen'in Uzlaþtýrma
Kurulu'na bildirdiði; "en
düþük devlet memuru
maaþýnýn en az 1000 YTL
olmasý" talebinin, yukarý-
daki rakamlara bakýlýnca
ne kadar haklý bir talep

olduðu daha iyi görülmek-
tedir.

Kamu hizmetleriyle ilgili tüm
süreçlerde olduðu gibi ücretlerle

ilgili kararlarda da sivil toplum dýþlanmýþtýr.
Kamu çalýþanlarýnýn hiç olmazsa kendileriyle
ilgili temel kararlarýn alýnmasý süreçlerine
demokratik katýlýmlarý engellenmiþtir. Kamu
çalýþanlarýnýn üyesi olduðu sendikalar,
çalýþanlarýn sesi soluðu olmuþ, ancak Toplu
Görüþmelerde bu ses adeta boðulmuþ, duy-
mazlýktan gelinmiþtir.

Ülkemizin kaynaklarýnýn adil daðýtýmý ve
hakça bölüþümü bürokratlarýn kararlarýyla
deðil; bizzat temel hizmetleri üreten çalýþan-
lar eliyle gerçekleþinceye kadar, kamu
çalýþanlarý, hak ve emek mücadelesinde
kararlýlýkla yollarýna devam edeceklerdir.
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Açýklanan zam kabul
edilemez...

Hükümetin açýkladýðý zam oranlarý, memurun
derdine derman olmaktan uzaktýr

Kamu çalýþan-
larýnýn kendileriyle

ilgili temel kararlarýn
alýnmasý süreçlerine

demokratik katýlýmlarý
engellenmiþtir.
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Kurulduðundan beri birileri tarafýndan arpalýk gibi
kullanýlarak zarar ettirilen ÝLKSAN'ýn feshedilmesi,
ileride katlanarak büyüyecek zararý durdurmak
açýsýndan þarttýr.

Son ÝLKSAN kongresinde Denetim Kurulu'nun
baðýmsýz bir firmaya hazýrlattýðý raporda, ÝLKSAN'ýn
2005 yýlýnda 6 trilyona yakýn zararý bulunduðu, ayak-
ta kalmasýnýn tek yolunun faizlerin artmasý beklentisi
olduðu ve 2006, 2007 ve 2008'de zarar edeceðinin

de kesin olduðu açýklanmýþtýr. Kurumla ilgili
sendikamýzýn tutumunun ne kadar haklý ve doðru
olduðu bu raporla da teyid edilmiþtir.

240 bin eðitim çalýþanýndan isteðine baðlý olmak-
sýzýn kesilen aidatlar, yýllarýn kötü yönetimi ve
hükümetlerin "verdimse ben verdim" anlayýþýyla keyfi
tasarrufu sonucu heba edilmesinin önüne geçilmeli,
fesih sonrasý hak sahiplerinin alacaklarý kendilerine
ödenmelidir.

Ek derslere dair son düzenlemeyle eðitim kurumu
yöneticilerinin 6 saat derse girme þartý getirilmesi,
binlerce okulda yöneticilere de öðrencilere de zor
günler yaþatýyor.

Bilindiði gibi halen eðitim kurumu yöneticileri,
görev yaptýklarý okulda 6 ders saatince derse girmek
durumundadýrlar. Oysa gerek okul dýþýnda katýlmak
zorunda olduklarý toplantýlarýn sýklýðý, gerek bir eðitim
kurumunun sevk ve idaresinin getirdiði ciddi sorum-

luluk ve iþ yükü, onlarýn derse girmelerini imkansýz
hale getirmektedir. Bazý küçük okullar belki istisna
olsa bile genel durum budur.

Bunun sonucu olarak ya yönetici olarak yapmak-
la mükellef olduðu hizmetleri aksatmakta, yahut der-
sine gireceði sýnýfta o saat boþ geçmektedir.

Eðitim kurumu yöneticilerine 6 saat ders mükelle-
fiyeti uygulamasýndan vazgeçilmelidir.

KISA 
KISA

Sendikamýzýn Sinop, Þýrnak, Çankýrý, Bitlis, Muðla
il temsilcileri ile Amasya ve Aðrý þube baþkanlarý
deðiþti. Yaz aylarýnda sürdürdüðümüz teþkilat çalýþ-
malarý arasýnda bazý il temsilciliklerimizde ve
ilçelerinde toplantýlar yaparak, çeþitli sebeplerle il
temsilcisi veya il yönetim kurulu düzeyinde yeni
görevlendirmeler yapýldý.

Buna göre Eðitim-Bir-Sen Sinop il temsilciliðine
Mustafa Aslan, Þýrnak il temsilciliðine Selami
Karatekin, Çankýrý il temsilciliðine Turgut Ünal, Bitlis il
temsilciliðine Rasim Taþcan, Muðla il temsilciliðine
Mehmet Uçar getirildiler. Amasya þube baþkanlýðýna

Þahin Gümüþ ve Aðrý þube baþkanlýðýna da Yasin
Kuruçay seçildiler. Sözkonusu illerin yönetim
kurullarýnda da kýsmen deðiþiklikler ve yeni
görevlendirmeler yapýldý.

Arkadaþlarýmýza, sendikal mücadelede üstlendik-
leri sorumluluk ve görevlerini yerine getirmede üstün
baþarýlar diliyoruz.

Öte yandan Nevþehir ve Yalova il temsilciliklerim-
izde ise þube olmanýn heyecaný yaþanýyor.
Önümüzdeki Kasým ayý baþlarýnda bu iki ilimizde
sendikamýzýn kongresi yapýlacak.

7 ÝLÝN BAÞKANI DEÐÝÞTÝ



ÜÇ ACI KAZA
Ýstanbul, Tokat ve

Trabzon'da meydana
gelen trafik kazalarýnda
üç arkadaþýmýz ve yakýn-
larý vefat etti.

Ýstanbul'da I. No'lu
þubede Bahçelievler Ýlçe

Yönetim Kurulu üyemiz olan Halil Özdemir'i acý
bir trafik kazasý sonucu kaybettik. Ayný kazada
aðýr yaralanan annesi de oðlundan bir hafta
sonra vefat etti.

Tokat'ta Gaziosmanpaþa Üniversitesi idari
personelinden, sendikamýzýn üyesi Bekir Duran
ve annesi de Amasya civarýnda yaptýklarý trafik

kazasýnda hayatlarýný kaybettiler.

Trabzon'da da sendikamýzýn Maçka ilçe tem-
silciliði yönetim kurulu üyesi, Çatak Ý.Ö.O. öðret-
menlerinden Dursun Murat Kale ve eþi Semra
Kale, yine bir trafik kazasý sonucu vefat ettiler.

Arabasýndan sendikamýzýn bülten ve afiþleri
çýktýðý için, polisin sendika þube baþkanýmýz
Hasan Dilekoðlu'nu arayýp "Bir üyeniz kaza
geçirdi" diye haber verdiði Dursun Murat Kale'ye
ve eþine, sendikamýzýn kuruluþundan bu yana,
maddi ve manevi yardýmlarýyla beraber olduðu-
muz kardeþimiz Halil Özdemir'e, Bekir Duran'a
ve muhterem annelerine Allah'tan rahmet diliyor,
yakýnlarýnýn acýsýný paylaþýyoruz.

Þubelerimizde haftalýk olarak yapýlan "Þube Yönetim Kurulu Haftalýk Olaðan Toplantýsý" ve aylýk
yapýlan "Ýlçe Baþkanlarý Toplantýsý"na üçüncü bir toplantý türü eklendi: Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý.

Sendikamýzýn hemen her þube ve temsilciliðinde "Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý" düzenlenmeye baþ-
landý. Birçok ilde ve ilçede periyodik olarak yapýlan toplantýlar, þimdiye kadar yapýlmamýþ olan il ve
ilçelerde de düzenlenmeye baþlandý. 

Özellikle Ramazan ayý boyunca birçok il ve ilçede, iftar davetlerimiz, þube yönetimlerinin iþyeri
temsilcilerimizle bir araya gelmesine vesile oluyor.

Bilindiði gibi bülten, dergi, broþür, afiþ, takvim, rozet vb. sendikal yayýnlarýmýz baþta olmak üzere
tüm belge ve malzemelerimiz okullara, o okulda görevli bir eðitim çalýþaný olan ve sendikamýzýn eli,
gözü, kulaðý konumundaki "iþyeri temsilcimiz" tarafýndan ulaþtýrýlýyor. Üyelerimizin ve üye olsun
olmasýn tüm eðitim çalýþanlarýnýn sorun ve beklentileri de ilçeye, oradan þube yönetimlerine ve
nihayet genel merkeze, yine iþyeri temsilcileri aracýlýðýyla ulaþtýrýlýyor.

ÞUBELERDE ÝÞYERÝ 
TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTILARI

Halil Özdemir (ortada)
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Denizli'de kültür-sanat haftasý

Denizli þubemiz, konfederasyonumuz Memur-Sen
çatýsý altýnda üç yýldýr þehrin fikir, kültür ve sanat
alanýnda hareketli günler yaþamasýný saðlýyor.
"Denizli'de Kültür Sanat Haftasý" baþlýðý altýnda düzen-
lenen kültürel faaliyetler kapsamýnda bu yýl iki konfer-
ans, bir panel, film gösterimleri, sergi, kermes ve
satranç turnuvasý düzenlendi.

Organizasyonu yöneten Denizli Þube baþkanýmýz
Mehmet Baysal ve Memur-Sen Denizli Temsilcisi Halit
Ortaköy, "Denizli'de Kültür-Sanat Haftasý"nýn açýlýþýn-
da yaptýklarý konuþmalarda, sendikamýzýn tüm
Türkiye'de olduðu gibi Denizli'de de bir sendika
olmanýn ötesinde bir kültür kuruluþu gibi çalýþtýðýný,
kültür ve medeniyet deðerlerimizin yeniden inþa
edilmesi sürecinde þimdiden etkin katkýlar sun-
duðunu söylediler.

Bu yýlki etkinlikler kapsamýnda eski Milli Eðitim
Bakanlarýndan Hasan Celal Güzel ve Mazlum-Der
Genel baþkaný Ayhan Bilgen konferanslar verdiler.

Hakan Albayrak, Þaban Abak, Ýbrahim Karagül ve
Sefer Turan da "Türkiye'nin Tarihî Misyonu ve
Ortadoðu" konulu panelde konuþtular.

Dar gelirli ailelerin çocuklarý yararýna gýda ve eþya
kermesi, Filistin ve Lübnan fotoðraflarý sergisi, hafta
boyunca film gösterimleri ve herkese açýk satranç
turnuvasý, programýn diðer baþlýklarýydý.

Giresun'da þiir þöleni
Giresun þubemiz, uluslararasý Aksu ve Altýn Film

Festivali etkinlikleri kapsamýnda þiir þöleni düzenledi.
Giresun Belediyesiyle ortaklaþa düzenlenen, þiir
þölenine Bahaeddin Karakoç, Mehmet Atilla Maraþ,
Ýrfan Coþkun, Arif Bük ve Gökhan Akçiçek katýldý.

Giresun'da ilk defa düzenlenen Özel Ýdare Kültür

Merkezindeki þiir þöleni görkemli geçti. Genel
Yönetim Kurulu Üyemiz Ýrfan Coþkun, þölen açýlýþýn-
da yaptýðý konuþmada Eðitim-Bir-Sen'in kültürel ve
sosyal faaliyetlere önem veren bir sendika olduðunu
vurguladý. Giresun belediye baþkaný da konuþmasýn-
da Eðitim-Bir-Sen'e ve Giresun Þube Baþkanýmýz
Cemalettin Aydýnoðlu'na teþekkür etti. 

Ayný gün Giresun þubemizin organize ettiði
Giresun Eðitim Fakültesindeki þiir konulu konferansa
þair Bahaeddin Karakoç ve Mehmet Atilla Maraþ
katýldý. Eðitim Fakültesi dekanýnýn da dinleyici olarak
iþtirak ettiði konferansta Fakülte öðrencileri þiir üzer-
ine þairlerle sohbet etti.

Siyasi partilerin ziyaretleri

CHP Ýstanbul Milletvekilleri  Memur-Sen Ýstanbul Ýl
Baþkanlýðýný ziyaret etti.

CHP Ýstanbul Milletvekili Algan Hacaloðlu ve
Ahmet Sýrrý Özbek ile birlikte Üsküdar Ýlçe Baþkaný
Basri Bayer, CHP Belediye Meclis Üyesi
Abdurrahman Turan ve birlikte bir grup ilçe yöneticisi
Memur-Sen Ýstanbul Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. 

Memur-Sen Konfederasyonuna baðlý sendikalarýn
Ýstanbul Þube Baþkanlarýnýn hazýr olduðu ziyaret 1,5
saat sürdü. Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Ýstanbul
Koordinatör Ýl Baþkaný Ahmet Yurtman, Ülke günde-
mi ile ilgili sendika olarak özetle; demokratikleþme
önündeki dirençten, baþörtüsü probleminden,
meslek lisesi ve katsayý probleminden, TMK ile ilgili
yeni düzenlemeden, memur sicil affýndan, vergi
adaletsizliðinden, ÝLKSAN'dan, Ýstanbul'da artan
kiralardan ve çalýþanlarýn artýk karýn tokluðuna deðil
kiraya çalýþtýklarýndan, kazanýlmýþ haklarýn yitir-
ilmesinden, eðitim çalýþanlarýnýn  saðlýk ocaðý çilesin-
den yakýndý.

CHP Milletvekili Algan Hacaloðlu ise ziyarette
Memur-Sen'in söylenecek her þeyi bir çýrpýda
söylediðini belirterek, "sendikalarýn siyasi partiler
kadar gündemi yakýndan takip ettiklerinin farkýn-
dayýz" dedi. Milletvekili Algan Hacaloðlu; gelen bir

ÞÞUUBBEELLEERRDDEENN  HHAABBEERRLLEERR.. .. ..
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soru üzerine YÖK'e
karþý olduklarýný fakat
hükümetin niyetleri
dolaysýyla çekinceli
davrandýklarýný söyledi.

Þanl ýur fa 'da
i l k ö ð r e t i m
s o r u n l a r ý n a
çözüm öneri-
leri kitabý 

S e n d i k a m ý z ý n
Þanlýurfa Þubesi,
geçtiðimiz eðitim-öðre-
tim yýlý baþýnda düzen-
lediði bir panelle
"Þanlýurfa'da Eðitimin
Sorunlarý"ný masaya
yatýrmýþtý. Sözkonusu
panelde sunulan bildiriler, geçtiðimiz yaz döneminde
kitaplaþtýrýlarak eðitimcilerin hizmetine sunuldu.

Kitapta, ildeki altyapý yetersizlikleri, öðretmen
sirkülasyonu, kalabalýk sýnýflar, araç gereç yetersizliði,
derslik ihtiyacý, bölge þartlarýndan kaynaklanan
mahalli problemler, idari ve diðer problemler hakkýn-
da görüþ, öneri ve deðerlendirmeler yer alýyor.

Batman þubesi altýn daðýtýyor

Batman þubemiz, Ýlk ve Orta öðretim öðrenciler-
ine yönelik Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri
çerçevesinde 'Peygambere Mektup' konulu yarýþma
düzenledi. 1500'e  yakýn mektubun katýldýðý yarýþma
sonucunda  Ýlköðretim gurubunda Mizgin Orhan bir-
inci, (Vali Zeki Þanal ilköðretim Okulu 4 - C Sýnýfý),
Buþra Cihan ikinci, ( Mehmet Emin Þimþek Ýlköðretim
Okulu 8 - F Sýnýfý) ve Ayþe Ötleþ de üçüncü oldu (
Baðlar Ýlköðretim Okulu 8 - A Sýnýfý).

Ortaöðretimde ise 1.      Mehmet Tekin (Batman
Ziya Gökalp Anadolu Lisesi 10 Fen A Sýnýfý), 2.      Veli
Demir ( Kozluk Lisesi 11 Fen A Sýnýfý) ve 3.      M.
Selami Demir ( Batman Fen Lisesi 11 - B Sýnýfý) oldu.

Yarýþmada birincilere gelen eserlere Cumhuriyet
Altýný, Ýkincilere Yarým Cumhuriyet Altýný ve
Üçüncülere Çeyrek Altýn verildi.

Kayseri'de Peygamberimiz'e mek
tup yarýþmasý

Kayseri þubemiz tarafýndan düzenlenen
Peygamberimize Mektup yarýþmasý iki kategoride
yapýldý. Ýlköðretim ve Lise kategorisinde düzenlenen
yarýþmada, liseler kategorisinde Özge Tanýk'ýn "Gel
Efendim" adlý mektubu, 200 eser arasýndan birinci
oldu. Özge Tanýk, Kayseri Fen Lisesinde okuyor.

Ýlköðretim kategorisinde ise Fikri Çeliker
ÝÖO'ndan Ahmet Yaðlýcý "Bir Gülden Güllerin
Efendisine" adlý mektubuyla birinci oldu. Bu kate-
goriye ise binin üzerinde öðrenci katýldý. 

Her iki kategoride ilk üçe girenlerle Eðitim-Bir-
Sen'den aldýklarý ödüller þöyle:

Liseler:

1. Özge Tanýk -Kayseri Fen Lisesi (Büyük altýn,
inci kolye)

2. Fatma Özkara - Þeker Lisesi (Ýki adet
cumhuriyet altýný)

3. Dilek Kuþçu - Aydýnlýkevler Lisesi (Bir adet
cumhuriyet altýný)

Ýlköðretim:

1. Ahmet Yaðlýcý- Fikri Çeliker ÝÖO/Pýnarbaþý
(Büyük altýn, inci kolye)

2. Tuðba Yýldýz- M. Soysaraç ÝÖO/ Melikgazi
(Ýki adet cumhuriyet altýný)

3. Ali Yaþar- ÝMKB PÝO Aygözme/Develi (Bir
adet cumhuriyet altýný)

Þube Baþkanýmýz Ahmet Özer, Peygamberimize
Mektup yarýþmasýnýn ödül töreni dolayýsýyla yaptýðý
k o n u þ m a s ý n d a
"Bir milletin millî ve
manevî deðerleri,
o toplumu eði-
tirken kullanmanýz
gereken en temel
a rgüman la rd ý r.
Eðitimin temeli
millî ve manevî
deðerlere dayan-
malýdýr. Ýþte biz de
bir adým atarak
g e n ç l e r i m i z i
peygamberimizle
buluþturmak iste-
dik." Dedi.

Memurlar bu sene de bulgur
pilavý yedi

Toplu Görüþmelerde umduðunu bulamayan
memurlar bulgur pilavýna talim etmekten kurtula-
madý.

2006 yýlý Toplu Görüþmeleri öncesi memurlar
grevli-toplu sözleþmeli sendika kanunu ve yaþanýla-
bilir bir gelir düzeyine kavuþmak beklentileriyle
umuda kaþýk salladýlar. 
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Kayseri Þube Baþkaný Ahmet Özer,
‘’Yetkili Sendika’’ plaketini

Gündoðdu’dan aldý.
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Eðitim Bir-Sen Bursa Þubesinin düzenlediði
Bulgur Pilavý Günü, sendikamýzýn Altýparmaktaki
binasýnda üye ve dostlarýmýzýn katýlýmýyla gerçekleþti.

Þube baþkaný Aydýn Kýlýç, bulgurun, besin deðeri
yüksek bir nimet olmakla birlikte yoksulluðun da bir
simgesi olduðunu, memurlar olarak bulgura talim
etmek istemediklerini söyledi. 

Bursa þubemiz ayrýca geride býraktýðýmýz
dönemde, yönetici seçme sýnavý seminerleri, insan
haklarý eðitimi semineri, futbol turnuvasý ve Filistin
Halkýyla Dayanýþma Gecesi düzenledi.

Ýzmir'de festival ve þölen
Ýzmir Þubemiz, Kemalpaþa Belediyesi'nce düzen-

lenen Altýn Kiraz Festivali kapsamýnda bir þiir þöleni
organize etti.

Erdem Bayazýt, M. Atilla Maraþ, Kâmil Aydoðan,
Þaban Abak ve Þahan Çoker'in katýldýðý þölende þair-
ler, þube baþkanýmýz Abdurrahim Þenocak ve yöne-
tim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanýp aðýrlandý.

Merkez Danýþma Kurulu'muzun üyelerinden yazar
Necmettin Turinay da þölenin davetlileri arasýndaydý.

Kastamonu, Bolu'ya misafir oldu
Yaz döneminde birçok ilde sendika yöneticilerim-

izin öncülüðünde geziler ve piknikler düzenlendi.
Kastamonu þubemiz de 90 üyemizin katýldýðý bir

Bolu/Abant gezisi düzenledi.

Þube baþkaný M. Zeki Karaman ve çalýþkan þube
yönetim kurulu üyelerinin titiz  organizasyonuyla
yapýlan gezide önce Bolu þubesinin kongresine mis-
afir olundu. Daha sonra Hayrettin Tokadî Hazretleri
ziyaret edildi ve Abant gölü gezildi.

Türkiye'nin Tarihî Misyonu 

ve Ortadoðu
Konya Þubemizin düzenlediði "Türkiye'nin Tarihî

Misyonu ve Ortadoðu" paneli Alaaddin Keykubat
Konferans Salonununda Nihat Genç, Þaban Abak,
Hakan Albayrak'ýn katýlýmý ile yapýldý. Panel
öncesinde Memur-Sen genel sekreteri Ali
Küçükkösen ile Eðitim-Bir-Sen Konya þube baþkaný
Latif Selvi birer konuþma yaptýlar.

Panelde konuþmacýlar, Osmanlý coðrafyasýnda
bugünkü parçalý siyasi yapýnýn daha fazla sürdürüle-
meyeceði, bölge devletlerinin mutlaka güçlerini ve
imkânlarýný birleþtirmeleri gerektiði, akan Müslüman
kaný ve süren sömürünün de ancak böyle durdurula-
bileceði görüþünde birleþtiler. Þaban Abak, Sezai
Karakoç'un "Ýslam milletinin ve Ýslam medeniyetinin
Diriliþi" tezinin, Türkiye'nin tarihi bir sorumluluðu
olarak önünde durduðunu söyledi.

Konya þubemiz, öðrencilerin ÖSS tercihleri
konusunda yardým alabilecekleri uzmanlar
görevlendirerek, süreç boyunca ücretsiz danýþmanlýk

ÞUBELERDEN ÞUBELERDEN ÞUBELERDEN
ÞUBELERDEN ÞUBELERDEN ÞUBELERDEN
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hizmeti verdi. Karapýnar ilçe temsilciliðimizin yapmýþ
olduðu eðitim seminerine de katýlým ve ilgi büyüktü.
Toplantýda ilçe temsilcisi Ahmet Aydýnbelge ve þube
sekreteri Fehmi Ceylan birer konuþma yaptý. 

Aydýn'da konferans ve yarýþma
Aydýn Nazilli'de ilçe temsilciliðimiz "Necip fazýl

Kýsakürek'i anma ve þiirlerini güzel okuma yarýþmasý"
düzenledi. Öðretmenevinde yapýlan ön elemelerde
yarýþmaya katýlan 43 öðrenciden 12'si finale kaldý.
Nazilli Belediye Tiyatro salonunda yapýlan finalde ise
birbirinden güzel þiirleri kalabalýk bir dinleyici toplu-
luðu dinledi. Öðrencilere yarýþma sonucunda çeþitli
ödüller verildi.

Programda üstad Necip Fazýl'la ilgili slayt göster-
isi sunumu ardýndan gazeteci yazar Ali Haydar
Haksal da bir konuþma yaptý.

Ordu þubesi hedef büyüttü
En çok üye kaydederek "Yetkili Sendika" olduðu-

muz illerden Ordu þubemizde de üyelerimiz, eþ ve
çocuklarýyla Aybastý Ýlçesi Perþembe Yaylasý
Kabakdüzü Mesire yerinde biraraya geldiler.
Sendikamýzýn 19 Ýlçe yönetiminin de katýldýðý yayla
þenliðinde yaklaþýk 500 kiþi buluþtu. Ýlçelerden gelen
tüm sendika yönetici ve üyeleri ayrýca bir arada
durum deðerlendirmesi yaparak, 2007 yýlýnda
Ordu'da 2500 üye sayýsýna ulaþmak için çalýþma
kararý aldýlar.

Ordu Þube Baþkaný Tamer Tomakinoðlu, "Ordu
ilinde eðitim iþ kolunda 1633 üye sayýsý ile yetkili
sendikayýz. Hala üye olmamýþ her arkadaþýmýza tek
tek ulaþacak ve sendikal mücadelede el ele
verdiðimiz dostlarýmýzýn sayýsýný 2500'e çýkaracaðýz.
Bu yarýþta bize yardýmcý olan herkese þimdiden
teþekkür ederim." dedi.

Muðla yönetimi yenilendi

Sendikamýzýn Muðla il temsilciliðimizin yönetim
kurulu yenilendi. 2002 yýlýndan bu yana Eðitim-Bir-
Sen Muðla Ýl Temsilciliðini yürüten Mehmet Mersin,
bu görevi Mehmet Uçar'a devretti. Mehmet Mersin:
"Muðla'da þube olma yolunda hýzla ilerleyen
sendikamýz, yenilenen yönetimiyle güç ve dinamizm
kazanmýþtýr. Ýnþallah bundan sonra yeni yönetim ile

birlikte þube olma hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyo-
rum."dedi.

Genel Teþkilatlanma Sekreteri Erol Battal'ýnda
katýldýðý Muðla Öðretmenevindeki Muðla'ya baðlý
ilçelerin yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantý
sonunda 7 kiþilik yeni yönetim kurulu þöyle belirlen-
di. Mehmet Uçar (Þube Baþkaný), Çaðatay Özkan
(Þube Sekreteri), Sebahattin Akkýr (Þube Mali
Sekreteri), Mehmet Mersin (Þube Teþkilatlanma
Sekreteri), S. Ahmet Üðe (Þube Basýn Yayýn
Sekreteri), Osman Tavas (Þube Eðitim Sekreteri),
Ramazan Toraman (Þube Sosyal Ýþler Sekreteri).

Eðitimci kaymakama plaket

Alaca Kaymakamý Kemal Ýnan tarafýndan
baþlatýlan "Okullarýmýzý Güzelleþtirelim" kampa-
nyasýnýn baþarýyla sonuçlanmasý üzerine, kampanya
çerçevesinde dereceye giren okullara ve kampa-
nyaya destek vererek katkýda bulunan eðitim çalýþan-
larýna kaymakam tarafýndan ödül verildi.

Eðitim-Bir-Sen Alaca Ýlçe Temsilcimiz Kadir
Þimþek de, eðitime katkýlardan dolayý kaymakam
Kemal Ýnan'a bir plaket takdim etti. Plaket töreninde,
sendikamýzýn düzenlediði konferans için Çorum'da
bulunan yazar Ali Erkan Kavaklý da katýldý.

Çalýþanlar, sporla stres atýyor
Yine birçok þubemizde ve ilçelerde "yaz dönemi

çalýþmalarý" diyebileceðimiz çeþitli spor turnuvalarý
düzenlendi. Sakarya, Zonguldak, Ýstanbul, Denizli,
Bursa, Batman ve Rize gibi birçok ilde yapýlan turnu-
valar, ildeki kamu çalýþanlarý arasýnda sosyal yakýn-
laþmaya büyük katký saðlýyor.

Rize'de turnuva, kurucu genel baþkanýmýz M. Âkif
Ýnan adýna düzenleniyor. Bu yýl  8 takýmýn katýldýðý
Rize'deki futbol turnuvasý iki grup halinde yapýldý.
Saðlýk-Sen ve Eðitim-Bir-Sen iki takýmla, Toç-Bir-Sen,
Bem-Bir-Sen, Diyanet-Sen ve Büro-Memur-Sen'in
birer takýmla katýldýðý turnuvada final, Diyanet-Sen'le
Saðlýk-Sen arasýnda oynandý.

Saðlýk-Sen turnuvanýn birincisi oldu.

Ýstanbulda iþyerleri 

temsilcileri toplantýsý
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Ýstanbul 1 No'lu Þubemiz tarafýndan düzenlenen
okul temsilcilerinin eðitilmesi ve motivasyon toplan-
týsý 23 Eylül 2006 Cumartesi günü saat 10.00-16.00
arasýnda Bahçelievler Abidin Pak Öðretmenevinde
yapýldý. Toplantýya 10 ilçedeki yönetim kurullarýyla bu
ilçelerdeki iþyeri temsilcilerimiz katýldý.

Seminerde sunumlar eski genel baþkanlarýmýzdan
Zübeyir Yetik ve Genel Teþkilatlanma Sekreteri Erol
Battal tarafýndan yapýldý. Zübeyir Yetik sendikal taným,
bireylerin bireysel iradelerinin yok edilme süreci ve
bunun yeniden yeþertilmesinin zorunluluðu üzerinde
durdu. Erol Battal ise teþkilat yapýmýzýn
güçlendirilmesinin zorunluluðunu ve teþkilat disiplin-
in yapý için ne kadar elzem olduðunu anlattý.

4 ÞUBEDE KONGRE HEYECANI

Osmaniye:
Sendikamýzýn Osmaniye þubesi I. Olaðan

Kongresi 09 Eylül 2006'da yapýldý. Genel Baþkaný
Ahmet Gündoðdu ve Genel Sekreter Halil Etyemez'in
de katýldýðý kongreye, eðitim çalýþanlarýnýn yaný sýra
çeþitli sivil toplum örgütlerinin ve basýn kuruluþlarýnýn
ilgisi büyüktü. Kongrede Osmaniye'de Eðitim-Bir-
Sen'in kuruluþundan bu güne emeði geçen kiþiler
plaketle ödüllendirildi. Kongreye tek liste ile girildi ve
seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Erdoðan
Asarkaya baþkanlýðýnda aþaðýdaki kiþiler seçildi. 

Þube Baþkaný Erdoðan Asarkaya, Þube Sekreteri
Ýbrahim Tanýþýk, Þube Mali Sekreteri Burak Kýsaoðlu,
Þube Teþkilatlanma Sekreteri Mehmet Yýldýz , Þube
Basýn Yayýn Sekreteri Ömer Ergen, Þube Sosyal Ýþler
Sekreteri Talip Kamalak, Þube Eðitim Sekreteri
Mahmut Öztürk.

Bolu:
Bolu þubemiz kongresini yaparak yeni yönetim

kurulunu belirledi. Komþu illerden Düzce ile
Kastamonu yönetimlerinin de geldiði Bolu kongre-
sine sendikamýz Genel Yönetim Kurulu'ndan Erol
Battal, Þaban Abak ve Ýrfan Coþkun katýldýlar. Tek liste
ile gerçekleþen kongrede Bolu Þubesi Yönetim
Kurulu þu isimlerden oluþtu:

Þube Baþkaný Ýsmail Yalçýn, Þube Sekreteri Ahmet
Koçak, Þube Mali Sekreteri          Hüseyin Öztürk,
Þube Teþkilatlanma Sekreteri Mehmet Yazkan, Þube

Basýn Yayýn Sekreteri       Hüseyin Övün, Þube Sosyal
iþler Sekreteri Durmuþ Ali Yýldýz, Þube Eðitim
Sekreteri  Sezer Dizmen.

Mardin:
Mardin þubemiz ilk olaðan kongresini Belediye

Kültür Merkezinde yaptý. Komþu illerin þube baþkan-
larý, diðer sendika temsilcileri, çeþitli parti ve sivil
toplum örgütü temsilcilerinin yoðun ilgi gösterdiði kon-
greye Genel Yönetim Kurulu üyelerinden Erol Battal ve
Mustafa Aydýn da katýldýlar.

Mevcut baþkan Hasan Ekinci ile Mehmet Yýldýz'ýn
listelerinin yarýþtýðý kongre sonunda Hasan Ekinci'nin
listesi Þube Yönetim Kuruluna seçildi. Seçim sonrasý
adaylar birbirlerini kutlayýp halay çektiler.

Mardin þube yönetimi þu isimlerden oluþtu: Þube
Baþkaný Hasan Ekinci, Þube sekreteri Fasih Dinç,
Þube Mali Sekreteri Ali Demir, Þube Teþkilatlanma
Sekreteri Ömer Hendekoðlu, Þube Basýn Yayýn
Sekreteri A. Baki Bozkurt, Þube Eðitim Sekreteri
Mahmut Yavuz, Þube Sosyal Ýþler Sekreteri Ýzzettin
Aydýn.

Bingöl: 
Bingöl þubemiz de geçtiðimiz yaz döneminde kon-

gresini yapanlardan.

Genel Yönetim Kurulundan Erol Battal ile Mustafa
Aydýn'ýn katýldýðý kongrede Ramazan Çakýrcý baþkan-
lýðýndaki liste göreve seçildi. Bingöl þube yönetim
kurulu þu isimlerden oluþtu: Þube Baþkaný Ramazan
Çakýrcý, Þube Sekreteri Yunus Kaya, Þube Mali
Sekreteri Hasan Boðatekin, Þube Teþkilatlanma
Sekreteri Zülküf Zengin, Þube Basýn Yayýn Sekreteri
Zülfü Erol, Þube Eðitim Sekreteri Nurullah Yalçýnkaya,
Þube Sosyal Ýþler Sekreteri Mehmet Tokuþ.
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