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editörden

Saygıdeğer eğitim çalışan-
ları,

Bültenimizin elinizde-
ki bu özel sayısı, sendikamız 
Eğitim-Bir-Sen’in 81 ildeki 
tüm şubelerinde olağan seçim 
kongrelerinin yapılması sebe-
biyle hazırlanmıştır. Dar bir za-
manda, bu sayının metinlerini 
gözden geçirirken, coşku ve he-
yecandan yer yer gözlerimizin 
nemlendiğini itiraf etmeliyim.

Her ilimizin, her şubemizin bir önceki seçimden gü-
nümüze kadar geçen üç yıllık sürede yaptığı çalış-
maları ana başlıklar halinde siz eğitim çalışanlarının 
takdirine sunuyoruz. Böylece nasıl köklü ve sağlam 
bir zeminde yükseldiğimizi, temel inanç ve kültür de-
ğerlerimizle yoğrulmuş idealist ve fedakar eğitim ça-
lışanları olarak, Eğitim-Bir-Sen çatısı altında nasıl bir 
coşku ve heyecan dalgasıyla hizmete koştuğumuzu 
gözler önüne sermiş oluyoruz.

Elbette hiçbir ilimizde üç yıl boyunca yapılan çalış-
maların, başlıklarıyla bile olsa tümünü bir tek sayfaya 
sığdırmak mümkün değildi. Her ilden belki tadımlık 
miktarda bir çalışmayı burada anmış oluyoruz. Yine 
de derginin sayfaları şöyle ağır ağır çevrilip de ülke 
genelinde sürdürdüğümüz hak ve hizmet mücadele-
mizin satırlarda bir nabız gibi attığını görünce, “İşte 
Türkiye bu, işte sendikacılık bu, işte Eğitim-Bir-Sen 
bu!” diye içe doğru büyüyen bir sevinç nidasıyla co-
şup duygulanmamak mümkün değil.

Huzurevlerinden çocuk yuvalarına, hastanelere ka-
dar uzanan bir sosyal şefkat çizgisi, sel ve deprem 
afetzedelerine ister Batman’da Diyarbakır’da olsun, 
ister Pakistan’da, Endonezya’da; bir mümin yüreği 
genişliğiyle ve kardeşliğiyle her imdada koşma ceh-
di, Kitabımıza, Peygamberimize, bayrağımıza, dinî 
ve millî değerlerimize sahip çıkma, hakaret etmeye, 
dil uzatmaya kalkışanlara bir sur gibi karşı dikilme 

iradesi… Eğitim-Bir-Sen bu demek işte! Aynı zaman-
da bu demek, zira yasal anlamda varoluşumuzun 
ilk sebebi, eğitim çalışanlarının sosyal, ekonomik, 
mesleki, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini 
koruyup geliştirmektir. Ancak biz biliyoruz ki temel 
kültür ve medeniyet değerlerimizi titizlikle koruyup 
aynı zamanda onu geliştirici; yeniden üretici bir ruha 
sahip olmadan, medeniyetimizin yeniden inşası bilin-
cine sahip olmadan, başka herhangi bir hakka sahip 
çıkmak mümkün değildir.

Bu inanç ve şuur sebebiyledir ki Batman şubemiz 
hem sel felaketine uğrayan köylerde çocuklarımı-
za defter kitap dağıtmakta, hem de Pakistan’daki 
depremzedelere tır dolusu yardım gönderebilmek-
tedir. Bu ruhladır ki Aksaray şubemiz hem hizmet-
li ve memurlar için ücretsiz eğitim kursu açmakta, 
hem memleketin dağını bayırını ağaç fidanlarıyla 
donatmaktadır. Kars şubemizi kar altında Sarıkamış 
Şehitliğine çıkaran, İzmir’de öğrencilerimizden şehit-
lerimize mektup yazdıran, Çanakkale şubemize Seyit 
Onbaşı’nın kabrini ziyaret ettiren bu uyanık ruhtur. 
Hakkari’de, Çorum’da, Adıyaman’da hem Millî Eği-
tim Bakanına ilin eğitim sorunları ve çözüm önerile-
ri dosyasını sunup, hem de annelere gül dağıttıran, 
gençlere Kur’an hediye ettiren işte bu medeniyet 
bilinci; bu diriliş ruhudur. Eğitim-Bir-Sen, bu bilinç 
ve ruhun teorik plandan, pratik toplum hizmeti sa-
hasına çıkışının, Allah’ın izniyle uygulama safhasına 
yükselişinin bir zeminidir.

Şimdi yaptığımız seçimler, bu zemini adeta elden ge-
çirip bakımını yapma; bir zembereği yeniden kurar 
gibi, bir yayı yeniden gerer gibi bir kere daha hizmete 
ayarlama ameliyesidir.

Ameller niyetlere göredir, diye buyrulduğundan, 
Rabbim amellerimizi niyetlerimize göre değerlendirip 
azımızı çok eylesin, eksiğimizi kusurumuzu bağışla-
sın diye dua ediyor, şube kongrelerimizde göreve se-
çilen tüm saygıdeğer arkadaşlarımı, gönüldaşlarımı 
bu duygular içinde muhabbetle selamlıyorum.

sabak@egitimbirsen.org.tr

İşte Türkiye, İşte Sendika!

Şaban ABAK
Genel Basın Yayın Sekreteri



                                 

Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Başkan

Ülkemize ve insanımıza karşı oynanan ve 
oynanacak oyunlara karşı uyanık olma-
lıyız ve önlemler almalıyız. Her antide-

mokratik ve illegal girişimlerinde başarısız olan 
iç ve dış mihraklar bu sefer de PKK taşeronluğu-
nu kullanarak birliğimize ve dirliğimize kastedi-
yorlar. Etnik kimliklerimizin de kucaklayıcısı ve 
kuşatıcısı olan kardeşlik bağlarımızı koparmaya 
çalışıyorlar. İnanç değerlerimizin bizim üzeri-
mizdeki etkisini ve bağlayıcılığını göremiyorlar. 
Bilmiyorlar ki Ebu Leheb’e Mekkeli olması, Arap 
olması hatta  Hz. Peygamberin amcası olması 
bir avantaj sağlamamıştır. Bilmiyorlar ki bizim; 
Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziy-
le, Gürcüsüyle en az 1000 yıllık müşterek tarih, 
kültür, medeniyet ve inanç birlikteliğimiz var.  
Malazgirt’te, Çanakkale’de ve Haçlı seferlerine 
karşı her cephede birlikte mücadele vermiş bu 
milleti ne ABD  ne de taşeronu PKK ayıramaz, 
ayıramayacaktır, ayrılmayacağız.  Çünkü biz 
kardeşlik inanç değerleriyle birbirimize bağlı-
yız. Aramızdaki gönül, sevgi ve inanç bağı, et-
nik farklılıklarımızın üzerindedir. Dolayısıyla bu 
ülke hepimizin gerçeğinden yola çıkarak başta 
ABD, İsrail ve taşeron PKK olmak üzere  terör 
ve destekçilerine hayır diyoruz. İçeride ve dışarı-
da terörden siyasi rant elde etmeye çalışanların 
hüsrana uğrayacağına inanıyoruz.
Ülkemizi zayıflatmak, güçsüzleştirmek ve etki-
sizleştirmek için yapılan ve desteklenen  terör 
örgütüne karşı da en etkili yöntemler kullanı-
larak terörün tüm imkan ve kaynakları kuru-
tulmalı ve kökü  tamamen kazınmalıdır. Bunu 
yaparken teröristle bölge halkı iyi ayırt edilmeli, 
sınır ötesi operasyon konusunda dikkatli olun-
malı, iyi hesap edilmeli, emperyalist ülkelerin 
tuzağına düşülmemelidir. 
Sendikamız değerler sendikacılığı temelinde 
doğru yerde durmaktadır, doğru hedefler istika-
metinde yürümektedir. Sendikal mücadele uzun 
ve çileli bir maratondur. Onun için güçlü ve ku-
rumsallaşmış teşkilatlara ihtiyaç vardır. Sendi-
kamız 15 yıllık sendikal mücadelede değerler 
kimliği ışığında kurumsallaşmasını büyük ölçü-
de tamamlamış, arı gibi çalışan teşkilatlarıyla 
Anadolu’nun her tarafına ulaşmayı başarmıştır. 

Hizmet ve değerlerimi-
ze endeksli olarak devam 
eden bu yolculukta yüklen-
diğimiz misyonun farkında-
yız. Misyonumuzun büyük-
lüğünün bilincinde olarak 
küçük şeylere takılıp 
kalmadık. Geçmişten aldı-
ğımız güçle hep geleceğe hazırlık yaptık. Sem-
pozyumlar, paneller ve araştırmalarla çözüm 
gösterme sorumluluğunu fazlasıyla yerine ge-
tirdik. Genel merkez ve şubeler olarak ibadet 
aşkıyla  ve değerler kimliği etrafında çalıştık ve 
çalışmaya devam ettik. 
Bu sendikal bakışımız  ışığında eğitim çalışan-
larının özlük haklarının iyileştirilmesi, insan 
onuruna yaraşır ücrete kavuşmaları için çalış-
tık.  Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hak için 
kampanyalar düzenledik, bu talebimizin yeni 
anayasa çalışmalarında dikkate alınması için 
uyarılar yaptık, yapıyoruz.  Bunları yaparken 
çıkar çatışması yaklaşımıyla hareket etmedik. 
Toplumun ve ülkemizin menfaatleri ve hassasi-
yetlerini dikkate aldık. 
Kongrelerimizin ön hazırlığı ve delege seçimle-
ri tam bir demokrasi şölenine dönüştü. 10-11 
Kasım’da şubelerimizin genel kurulları var. Bu 
kongreler ilçelerden, işyerlerinden gelen dele-
gelerimizin/üyelerimizin birbiriyle buluştukları, 
kaynaştıkları, dertlerini ve sevinçlerini paylaş-
tıkları ortamlardır. Duruşu, misyonu ve vizyo-
nuyla sendikacılıklarını ispatlamış şubelerimizin 
kongrelerinin aynı hassasiyetle demokrasi şöle-
ni içinde geçeceğine yürekten inanıyorum. 12 
Kasım’dan itibaren de  “gidemediğiniz yer sizin 
değildir” sloganıyla çalışmak ve yetkiyi etkisiz-
lerden alıp hak edene vermek için işyerlerinde 
üye çalışmalarına hız vermeliyiz. 
 Bu duygularla şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Eği-
tim-Bir-Sen ve ülkemiz ideallerinin doruk nok-
talarda buluştuğu aydınlık günlerin lokomotifi 
olduğumuz inancıyla, şube genel kurullarımızın 
üyelerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyor, yeni ve yeniden görev 
alacak kardeşlerime başarılar diliyorum.

Birliğimiz Zenginliğimizdir

�EĞİTİM-BİR-SEN
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Ad
an

a 

Kendi bünyesinde 
çoğalan, az sayıda 

ilin başarısını yaşamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Evet artık Adana bir değil 
iki şube. Bu herhalde bir 
şube için en mutlu olması 
gereken bir başarı.
Mehmet Pala yönetimin-
deki şubemiz, Adana 
şartlarını dikkate alarak 
Adana’nın iki şube olma-
sını gerçekleştirdiler. Şu 
an Adana’da iki şubemiz 
faaliyet göstermektedir. 
Adana-1 Başkanı Mustafa 
Yakar, Adana-2 Başkanı 
Mehmet Akkoç Yönetimleriyle beraber çalışmala-
rına Mehmet Pala ve Yönetiminin bıraktığı yerden 
devam etmekteler.
Biz bu zamana kadar neler yaptık.
Öncelikle Genel Merkezin Türkiye genelinde or-
ganize ettiği bütün etkinliklere en yoğun şekilde 
katıldık. Başbakan’a 100.000 mektup kampan-
yasına bütün arkadaşlarımızın iştirakini sağladık. 
İlksan feshedilsin imza kampanyasını bütün işyer-
lerine yaydık.

Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her ko-
nuda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık
Yerel medyayı en iyi şekilde değerlendirdik. Röpor-
tajlarımız, köşe yazılarımız radyo ve televizyonlar-
da yer aldı.
Gündeme uygun halkın ve eğitim çalışanlarının 
katıldığı ve taktir ettiği seminerler, konferanslar 
tertip ettik.
Futbol ve voleybol müsabakaları tertip ettik. 
Üyelerimize konut edindirmek için çeşitli Toki’yle 
çeşitli çalışmalar içinde bulunduk. Bu çalışmala-

rımız belli bir aşamaya geldi. Sonuç-
lanması için çalışmalarımız devam 
etmektedir.
Her yıl ramazanda geleneksel hale 
getirdiğimiz iftar programlarını artık 
bütün ilçelerimizi kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırdık.
Her yıl üyelerimizin ve eşlerinin, ço-
cuklarının katıldığı piknikler tertip 
edildi. 
Müdür yardımcılığı, Müfettiş yardım-
cılığı, Fen ve Anadolu lisesi öğretmen-
liği, KBYS ve görevde yükselme sınav-
ları için kurslar düzenledik
Bölgemizdeki bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarını ziyaret ettik, çalışanların 
sorun ve isteklerini ilgili kişi ve kurum-
lara ilettik.
İlimizdeki STK’larla sağlıklı iletişimler 
kurup, ortak çalışmalara imza attık.

 Adana iki koldan büyüyor
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Ağrı şube başkanımız Hasan Arslan’ın kurum 
değiştirmesi üzerine göreve Yasin Kuruçay’la 

devam edilmiş onun da Bursa’ya tayin olmasıy-
la Süleyman Gümüşer’in başkanlığında devam 
eden sendikamız, Ağrı’da en güçlü ve en etkin 
sendika konumundadır. Şubemizin faaliyetlerini 
şöyle özetleyebiliriz:
Sendikamızı temsilcilikten güçlü bir şubeye taşı-
dık. 2006 yılında ilk, 2007 yılında ikinci defa Ağrı 
ilinde YETKİLİ SENDİKA olduk. Merkez ve ilçeler-
deki üyelerimizin telefonlarına ulaşarak bir telefon 
zinciri oluşturduk. Böylece üyelerimizin hastalık, 
cenaze, düğün törenlerinde ve doğum günlerinde 
yanlarında olmaya çalıştık gerekli ziyaretleri yap-
tık. 
İşyeri temsilcilerimizle periyodik aralıklarla topla-
narak çalışmaların daha koordineli hale gelmesi-
ni sağladık. İlçe temsilcilerimizle il divanı toplan-
tıları yaptık.
Müdür yardımcılığı, müfettişlik, görevde yükselme 
ve diğer sınavlara hazırlanan arkadaşlarımıza üye 
olsun olmasın ücretsiz kurs verdik.
Üyelerimiz arasında kaynaşma ve tanışmayı sağ-
lamak amacı ile Çarşamba günleri halı saha maç 
organizasyonu düzenliyoruz.
Üyelerimizin atama tayin ve benzeri tüm hukuki 
işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini 
takip ettik.
Sendikamızda çeşitli zamanlarda sendikacılık ve 
eğitim üzerine seminerler düzenledik.
Türkiye genelindeki şubelerle birlikte Başbakana, 
memurların her türlü haklarının iyileştirilmesi ve 
insan hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi taleple-
rimizi içeren mektup atma eylemini gerçekleştir-
dik.
Genel Merkezimizin üye yazım kampanyaları 

çerçevesinde Ağrı merkez ve merkez köyler da-
hil olmak üzere tüm ilçelerimizi de gezerek bu 
kampanyalara dahil olduk üye sayımızda ciddi bir 
artış gerçekleştirdik. Genel Merkezimiz bu konu-
daki başarılı çalışmalarımız nedeni bizleri plaketle 
ödüllendirdi. 
8 Mart dünya kadınlar günü dolayısıyla Ağrı mer-
kez ve ilçelerdeki okulları gezerek tüm bayan eği-
tim çalışanlarına çeşitli hediyeler takdim ettik.
Şube yönetiminin değişmesiyle birlikte tüm ilçele-
rimizi ve işyeri temsilciliklerimizi yeniden teşkilat-
landırdık.
Ülkemizde dünya ülkelerinin ve insani değerlerin 
aksine maalesef devam etmekte olan başörtüsü 
yasağına kamuoyunun dikkatini çekmek üzere bir 
panel düzenledik
Karikatür olayını geniş katılımlı kitlesel basın açık-
lamasıyla, Papanın İslam dinine yaptığı saygısızlığı 
da faks eylemiyle protesto ettik. Bunların dışında 
eğitim çalışanlarını ve halkımızı ilgilendiren her 
konuda görüşlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık. 
Sorunların çözümü için gerekli bütün çalışmaları 
sendikacılığın verdiği imkanlarla gerçekleştirdik.
ABD’nin Irak’ta gerçekleştirdiği vahşi soykırım ve 
operasyona karşı miting düzenledik. Bu konuda 
basın açıklamaları yaptık.
Yerli üretim ve tüketimi desteklemek amacı ile 
ABD, İsrail ve Fransa mallarını boykot etmek üze-
re bir miting düzenledik ve konu ile ilgili bir basın 
açıklaması yaptık.
ABD’nin 20.ve 21. yüzyılda yaptığı zulümleri ve 
neden olduğu savaşları kamuoyuna tanıtmak 
üzere “21. yüzyılda ABD vahşeti” adlı bir cd ha-
zırladık.
Türkiye’de bir çok ilin yaptığı dergi çıkarma işini  
de başarıyla gerçekleştirdik. Ağrı ilimize özgü olan 
bir dergi çıkardık.
Genel Merkezimiz tarafından tasarlanıp yayım-
lanan sitemizi güncellemeye, sendikal çalışma-
larımızı duyurmaya devam ediyoruz. http://agri.
egitimbirsen.org.tr
Halit Ertuğrul ve Abdurrahman Dilipak başta ol-
mak üzere birçok aydının katıldığı çeşitli konfe-
ranslar düzenlendi. 2005/2006’da Ahmet Bilik, 
2006/2007 M. Cemil Erden yılın öğretmeni seçil-
di. 8 Martta Nilgün Gelturan Hanım yılın kadını 
seçildi. Sendikamıza emeği geçen 100 üyemize 
Teşekkürname verildi. 

Ağrı’da Sendikacılığı biz yaptık

Ağ
rı
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Başlangıçtan beri “yetkili sendika” olduğumuz 
şubelerimizin başında Adıyaman gelmektedir. 

Bu sebeple, başta şube başkanımız Gaffari İzci ol-
mak üzere, şube yönetimine ve önceki dönemler-
de sendikamıza kıymetli hizmetleri olmuş başkan 
ve yöneticilere tüm Eğitim-Bir-Sen camiası olarak 
teşekkürü borç biliyoruz.
Adıyaman şubemizin son dönem çalışmalarının 
bir kısmını şöyle özetleyebiliriz:
Son üç yılda rakamlarla ifade edecek olursak, 91 
basın açıklaması, 9 konferans, 5 panel ve 1 şiir 
şöleni gerçekleştirildi.
Eğitim çalışanlarının sorunlarını seslendirme ve 
çözümü işaret etme anlamında kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla, medyayla ve üyelerimizle doğrudan 
iletişim en etkin şekilde kullanılmıştır. 8 kez yerel 
televizyonlarda canlı yayına, 10 kez radyo prog-
ramlarına katılım olmuş, 10 kez basına röportaj 
verilmiştir.
Yine bu dönemde 30 seminer ve kurs düzenlen-
miş, panel, anneler günü, fotoğraf sergisi, aşure 
günü...gibi çalışmalarla Kadın kollarının sendikal 
faaliyetlere etkin katılımı sağlanmıştır.

Piknikler, futbol turnuvaları ve satranç turnuvaları 
düzenlendi.
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun ve M.E. 
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Kaplan’ın 
katıldığı Akif İnan’ı anma programı ve yine genel 
başkanın konuşmacı olduğu “Demokratikleşme 
ve Sivil Toplum“ konferansı düzenlendi.  
Hakan Albayrak, Sefer Turan ve Şaban Abak’ın 
katılımcı olduğu “Ortadoğu’nun Geleceği ve Tür-
kiye” konulu panel düzenlendi.
 “Adıyaman’da Eğitim Sorunları ve Çözüm Öneri-
leri” paneli, Ali Erkan Kavaklı’nın katıldığı “Evde 
Ve Okulda Başarılı Çocuk Eğitimi “ konulu konfe-
ransı, ulusal düzeyde 10 şairin katıldığı şiir şöleni, 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal ve Prof. 
Dr. Vehbi Çelik’in katıldığı “İş Yeri Temsilcileri Eği-
tim Semineri”, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın 
konuşmacı olduğu “Hz. Muhammed’i Anlamak” 
konulu konferans, diğer çalışmalarımızdan bazı-
larıdır.
Promosyonların çalışanlara ödenmesi konusunda 
aktif girişimlerimizle Türkiye’de emsal olacak so-
nuca ulaştık ve promosyonlar çalışanlara ödendi.
Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı ile gö-
rüşülerek “Adıyaman’da Eğitimin Sorunları ve Milli 
Eğitim Çalışanlarının Özlük Hakları” ile ilgili yöne-
tim kurulumuzca hazırlanan dosya sunuldu.
Bu dönemde yönetim kurulumuz şu isimler görev 
yaptı: Gaffari İzci, Neşet Taner, Ali Bal, M. Cengiz 
Bilen, H. Sinan Temel, Ahmet Turan, Veysi Orhan. 
Sonuç olarak 1350 üyeden 2513 üyeye ulaştık. 
Adıyaman şubemiz, en yüksek yüzdelik oranla 
“yetkili sendika”dır.

 Bir başarı klasiği: Adıyaman
Ad

ıy
am

an
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Afyon’da işler “lokum” gibi

Afyon şubemiz, Mustafa Akça başkanlığında 
yapılan çalışmaları ve öncesini kısaca şöyle 

anlatıyor:
İkinci olağan kongremize giderken sendikamızın 
üye sayısı 860’tı. Kıran kırana geçen seçimlerde 
taraflar dengeyi bozamamış her iki listeye de 72 
oy çıkmıştı. Seçim kurulunun kurası sonucu Feh-
mi Sağbilge’nin başkanlığındaki liste 2005 yılında 
görevi devralmış oldu.
Bir taraftan üye çalışması yaparken diğer taraftan 
da yeni büromuzun etkin kullanıma sunma gay-
retindeydik. Gün boyu sıcak çay ikramında bula-
nabileceğimiz üyelerimizin yerel ve ulusal basını 
takip edebileceği, o günlerde gündeme yeni giren 
ADSL bağlantısı ile  internete ulaşabileceği nezih 
bir ortam oluşturduk.
Yönetim kurulu olarak  her hafta Salı günü topla-
nıp işleri planlıyorduk.
Genel Merkez’den gelen talimatları, yurt ve dün-

ya gündemiyle, eğitim çalışanlarının gündemiyle 
ilgili konularda alacağımız tutumu, yapacağımız 
açıklama, eylem yahut toplantıyı belirliyor, kulla-
nılacak malzeme ve araç gereci belirliyorduk.
Şube olarak da 15 günlük mini konferanslar dü-
zenlemeye başlamıştık. İlk olarak sendikamızın 
eski il başkanlarından Rüştü Özdemir, “Cemil 
Meriç”i anlatmıştı. Çaylı, pastalı keşkek partisi, 
aramızda yeni bir sıcak atmosfer oluşturmuştu.
Afyonkarahisarda görülmemiş bir katılımla bir kon-
ferans gerçekleştirdik. Doç Dr. Şaban Kızıldağ’ın: 
“Mazeret Yok” başlıklı etkili iletişim konferansıy-
dı bu. Kutlu Doğum haftasında Belediye Musiki 
cemiyetine görülmemiş bir kalabalık karşısında 
Türk Tasavvuf musikisinden örnekler sunma şan-
sı tanıdık. Öyle ki bu etkileşimin sonucunda hem 
dinleyiciler hem sendikamız hem de  musiki cemi-

yeti aldığı pozitif enerji ile bu konserleri geleneksel 
hale getirdi ve üç yıl boyunca devam ettirdi.
Frig Vadisi gezisini tertipleyen Şube Başkanımız 
Fehmi Sağbilge emekli olunca, aramızdan Mus-
tafa Akça beyi şube başkanlığına seçtik.
Bu dönemde de sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz 
sürdü. Bunlardan birkaç tanesi: Alp Boydak tara-
fından yenilenen İlköğretim programı ve öğretim 
sitilleri konferansı, ayrıca ilçelerimizde de tekrar-
landı. Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında 
Doç.Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konferansındaki ka-
labalık görülmeye değerdi.
“İnsan Haklarına Saygı ve Başörtüsüne Özgürlük” 
konulu İbrahim Özdabak’ın karikatür sergisi de 
Afyonkarahisar’ımızın ilklerindendi. Yerel basında 
her hafta bir açıklama, her hafta bir röportaj ça-
lışması yapılıyor sendikamız gündemden düşmü-
yordu. Okullarımızda öğretmenler odasında sıcak 
haberlerin yayınlanacağı duyuruların asılacağı 
panolar hazırladık. Okul temsilcilerimiz sendika-
mızın duyurularını ve haberlerini bu pano aracılığı 
ile duyurdular. 
SMS kısa mesaj  hizmetimizle her türlü bilgi akışı 
anında duyuruldu.
24 Kasım 2005 Öğretmenler günü münasebe-
tiyle tüm eğitim çalışanlarına tebrik gönderdik, 
üyelerimize Eğitim-Bir-Sen logolu seramik bardak 
hediye ettik.
Sendikamıza  dijital kamera, açık hava mitingle-
rinde kullanılmak üzere megofon ve bir dizüstü 
bilgisayar kazandırdık.
İlçe ziyaretlerimiz sürekli devam etti. 17 ilçemizde 
her ilçe en az bir kez ziyaret edilirken karşılaşılan 
sorunlara çözümler getirdik.
Afyonkarahisar Şubesi bu gün 1250 üyesi ile ye-
nileşme yolundaki 3. Olağan kongrede dinamik 
yeni yapısıyla eğitim çalışanlarının sesi olmayı sür-
dürmeye hazırlanıyor.
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Aydın Şubemiz, 1. Olağan kongresini 26 ara-
lık 2004 tarihinde Muğla ili ile birleşerek 

yapmıştı. Bu kongrede 240 olan üye sayısı, üç 
yıl içinde dört kat artarak kongreye gittiğimiz şu 
günlerde 815’e çıkarılmıştır. Mehmet Şirinkaya 
başkanlığında yürütülen sendikal çalışmalarımı-
zın son dönemdeki kısa bir özeti şöyle:
Şehit Öğretmenler İçin Öğretmenler Gününde 
eğitim camiasına ve tüm Aydın halkına, şehir 
meydanında lokma ikram edilmiştir.
TED Koleji Toplantı salonunda Gazeteci-Yazar 
Ali Erkan Kavaklı tarafından eğitim camiasına ve 
üyelerimize “Beyin gücünü etkili kullanma sana-
tı” adlı konferans verildi. Kavaklı ayrıca Turistik 
Park VİP salonunda yönetim kurulu ve üyeleri-
mize “Etkili Sendikacılık” konulu sunumda bu-
lundu.
2005 ve 2006 “Öğ-
retmenlik Hatıra-
ları” konulu yarış-
ma katılımcılarına 
yapılan törenlerle 
çeşitli ödüller ve-
rildi.
Genel Teşkilat-
lanma Sekreteri 
Erol Battal’ın ka-
tılımıyla üniversite 
çalışanlarıyla ve 
Genel Basın Yayın 
Sekreterimiz Şa-
ban Abak’ın katılı-
mıyla işyeri temsil-
cilerimizle yemekli 

toplantılar yapıldı. Milli Eği-
tim Müdürlüğü önünde  ek 
derslerle ilgili basın açıkla-
ması yapıldı.
Amerika’nın komşu ülke 
Irak’ı işgal etmesiyle yaşa-
nan insanlık dışı muamele-
leri telin etmek için yapılan 
basın açıklamasıyla beraber 
fotoğraf sergisi düzenlen-
miştir.
 Eğitim çalışanlarını ve 
halkımızı ilgilendiren her 
konuda görüşlerimizi üyele-
rimizle kamuoyuyla paylaş-

tık. Bu sürede onlarca basın 
açıklaması yapıldı.
           Eğitim çalışanlarının sorularının çözülmesi 
için Başbakan’a 100.000 mektup kampanyasına 
737 mektupla katıldık.
           İlksan feshedilmelidir imza kampanyasına 
yüzlerce imzayla katıldık.
 Türkiye çapında düzenlenen ek ders üc-
retleriyle ilgili eyleme etkin bir şekilde katıldık.
 Her yıl bütün üyelerimizin katıldığı iftar 
programları düzenlendi.
 Şehrin siyasi ve bürokratik isimleriyle eği-
timin, eğitimcinin ve üyelerimizin sorunlarıyla il-
gili sürekli görüşmeler yapıldı.
 İlçe temsilcilerimizin katıldığı şube divan 
toplantıları düzenledik. Bütün ilçelerimizde ve 
üniversite de temsilciliğimizi oluşturduk.

 Aydın, dörde katladı
Ay

dı
n
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Amasya Şubemiz 480 üyesi ile yaptığı ilk 
kongrede, şube yönetimi, Celalettin Kapu-

suz başkanlığında oluşmuştu. Daha sonra Cela-
lettin Kapusuz’un şube müdürü olması ve Ferhat 
Güneş’in yoğun çalışmalarından dolayı yönetim-
den ayrılmaları ile Ayhan Ak ve Nurullah Aksel ile 
yönetime devam edilmiştir.
 İlçeler ise Merzifon ilçe başkanlığı Bünya-
min Gençdoğan, Suluova Kerem Camcı, Taşova 
Kemal Vehbi, Gümüşhacıköy Zeki Yıldız, Göynü-
cek Ferhat Karapelit, Hamamözü Duran Kurt ile 

yönetimlerini oluşturmuşlardır.
 Üç yıllık dönemde sportif ve kültürel fa-
aliyetlerde bulunulmuş, Gönüllü Kuruluşlar Birli-
ği (Gök-Bir) ve Memur-Sen ile ortak çalışmalar 
yapılmıştır. Kurum ziyaretleri gerçekleştirilmiş, 
konularında uzman kişilerce konferanslar verdi-
rilmiş, tiyatro gösterisi yaptırılmış, geleneksel hale 
getirilen iftar yemeğinde Genel Başkan yahut Ge-
nel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, ilin siyasi ve idari 
kadroları üyelerle buluşturulmuş, üyelerin acı ve 
mutlu günlerinde yanlarında olunmuştur.
Promosyon çalışmaları ile İş bankası ile anlaşmış 
üyelerin 214 YTL hesaplarına aktarılması, aynı 
zamanda bankanın diğer işlemlerden ücretsiz ya-
rarlanmaları sağlanmıştır. Mütabakat metninde 
ilk yıl 560, 2. yıl 752, 3. yıl 890 sayısına ulaşılmış 
olup şu anda bu sayı 1100’lere ulaşmıştır. 
2006 yılı Mayıs 29’unda şube müdürlüğünden 
dolayı görevini bırakan Celalettin Kapusuz’un 
yerine seçilen başkanımız Şahin Gümüş ve eki-
bi de çalışmalarına aynı hızla devam ederek bir 
yıl içerisinde tüm köy ve kasabalar gezilmiş, üye 
çalışması yapmışlardır. Memur-Sen ile ortak kul-
lanılan bina sendikamıza yakışır şekilde dizayn 
ettirilmiş, hassas konularda (Filistin, Papa, Terör, 
Fransa ve ABD’nin sözde soykırım kanunu vb.) 
kampanyalar, organizasyonlar yapılmış, İlksan’ın 
feshedilmesi ile ilgili imza kampanyasına her sen-
dikadan katılımlar sağlanmıştır.

A
m

as
ya

Amasya çıtayı yükseltti



�0 EĞİTİM-BİR-SEN

A
nt

al
ya

 Antalya’da teşkilat heyecanlı

16.01.2005 tarihinde Genel Başkanımız Ah-
met Gündoğdu’nun katılımlarıyla I. Olağan 

Kongremizi yaptık.O gün itibariyle 411 olan üye 
sayısı, bugün itibariyle 1211 olmuştur.
Haftalık mutad  yönetim kurulu toplantıları za-
manında düzenli olarak yapılmıştır.Tüm ilçelerde 
teşkilatlanma  çalışmalarına hız verildi.14 ilçe-
mizde  de teşkilatımız kuruldu. Alanya, Korkuteli 
ve Kumluca’da temsilcilik mevcuttur.
Göreve geldiğimiz zaman kültürel faaliyetlere 
önem verdik.İlk olarak  Prof. Dr. Osman Çakmak, 
Prof. Dr.Yunus Çengel hocalarımızla ‘Öğrenmeyi 
Öğrenme ve Dünya’daki Modern Eğitim Sistem-
leri’ konulu konferans düzenlendi.
Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya 
Selçuk’un katılımıyla ‘Modern Dünya’daki Eği-
tim Sistemleri ve Türkiye’ konulu konferans dü-
zenledik.
Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı hocamızla Antal-
ya merkezde beş defa ve on iki ilçemizde ‘Eğitim 
ve Beyin Gücünü Etkili Kullanma’ konulu konfe-
ranslar  düzenlendi.
 Eğitimci yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul hocamız-
la ‘Aile Eğitimi ile İlgili’ Antalya ve Manavgat’ta 
konferans düzenledik.
Eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu hocamızla ‘Evde 
ve Ailede Mutluluk’ konulu Antalya merkez ve 
Serik’te konferans düzenledik.

Eğitimci yazar Mustafa Yazgan hocamızla ‘Ça-
nakkale Zaferi ve Dünya’daki Etkileri’ konulu 
konferanslar düzenledik.
Eğitimci yazar Yavuz Bahadıroğlu hocamızla 
Kumluca’da  ve Antalya merkezde ‘18 Mart Ça-
nakkale Savaşı ve Osmanlı Şuuru’ konulu konfe-
ranslar düzenledik.
Namaz Platformu Ekibi ile namazın önemi konu-
lu konferanslar düzenlendi.
Genel merkezin şubelere rehberlik konulu ziya-
retlerinde Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu 
ve Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal’ın 
katıldığı ‘Sivil Toplum ve Demokratikleşme ‘ ko-
nulu konferans düzenlendi.
Genel merkezin gönderdiği ‘İlçe Temsilcileri,İl Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve İl Başkanları Toplantısı’na 
ev sahipliği yapıldı.
En son Memur-Sen İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir 
Sen Şube Başkanlığı olarak şehitlere destek ko-
nulu basın açıklaması ve yürüyüş programı dü-
zenlendi.Zaman zaman güncel konularla ilgili 
basın açıklamaları yapıldı.Yerel TV’lerde canlı 
yayınlara çıkıldı.Sendikamızın vizyonu ve misyo-
nuna uygun hareket etmeye çalışmaktayız.Me-
mur- Sen ve Eğitim Bir Sen’in önümüzdeki mayıs 
ayında yetkili sendika olması noktasında çalış-
malarımıza devam edeceğiz
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Eğitim-Bir-Sen,  2003 yılında Yusufeli ilçemiz 
ve Artvin merkezde eş zamanlı olarak resmi 

anlamda kurulup faaliyetlerine başladı. Murgul, 
Hopa, Borçka ve Arhavi ilçelerindeki örgütlenme-
sini birkaç ay içinde tamamlayarak üye sayısını 
üç haneli rakamlara çıkardı. 2007 yılında Şav-
şat ve Ardanuç ilçelerinde de örgütlerini kurarak 
Artvin’in tüm ilçelerinde örgütlü bir sivil toplum 
kuruluşu haline gelmiştir.
İlk olarak Kafkasör’de bir piknik düzenlenerek, az 
sayıdaki yönetici ve üyelerimizle üye yapmaktan 
kuruluş işlemlerine kadar sendikacılıkla ilgili bil-
giler paylaşıldı. 
2004 yılında Genel Merkez yönetiminden Şaban 
Abak’ın, yine aynı yıl Trabzon ve Rize şube baş-
kanlarının konuşmacı, il genelindeki yönetici ve 
üyelerimizin dinleyici olarak katıldıkları genişletil-
miş eğitim çalışması yapıldı.
2003-2007 yılları arasında üyelerimizin ve diğer 
eğitim çalışanlarının yaşadığı idari ve hukuki so-
runlarla yakından ilgi-
lenilmiş, mahallinde 
teknik yardım sağlan-
mış veya sendika avu-
katlarına yönlendiril-
miştir.
Her yıl Ramazan ayın-
da merkez ve ilçele-
rimizde tüm üyeleri-
mizin çağrıldığı iftar 
yemekleri düzenlendi.
Yusufeli  ilçemizde her 
yıl ilçedeki tüm üyeleri-
mizin katıldığı yemek/
piknik düzenlendi.
“Başörtüsüne özgür-

lük” imza kampanyası katılım sağlanarak basın 
açıklaması yapıldı.
Irak’ın işgali ve Felluce katliamının kınanması için 
basın açıklamaları yapıldı.
Karikatür Krizi nedeniyle Danimarka ve batılı ül-
kelerin kınanması ve bu ülke mallarına karşı boy-
kot uygulanması için basın açıklaması yapıldı.
Yerel sorun ve olaylarla ilgili basın açıklamaları 
yapıldı. (Artvin Üniversitesinin açılması vs)
Hopa ilçemiz başta olmak üzere Arhavi, Borçka 
ve Yusufeli  ilçelerimizde Gazeteci Yazar Ali Erkan 
Kavaklı’nın katıldığı konferanslar düzenlenerek, 
her yıl tekrarı sağlandı.
Yavuz Bahadıroğlu’nun 29 Mayıs münasebetiyle, 
Vehbi Vakkasoğlu’nun Kutlu Doğum Haftası Mü-
nasebetiyle  Hopa ilçemizde konferans vermeleri 
sağlandı.
Prof. Dr. Alparslan  Özyazıcı’nın katıldığı Hücre-
den İnsana ve Sigara Alkol ve Uyuşturucunun 
Zararları konulu konferanslar  Hopa ilçemizde 
düzenlendi.
Prof. Dr. Ruhi Yavuz’un katıldığı Günümüz İnsanı-
nın Sosyal ve Psikolojik Problemleri  konulu kon-
feranslar  düzenlendi.
Bilim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ev-
rim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış konferanslarının 
ilimizde yapılması sağlandı. 
2007 yılından itibaren Konfederasyonumuza bağ-
lı diğer sendikalarla birlikte her yıl düzenlenecek 
olan bahar pikniği, bu yıl Eğitim-Bir-Sen Genel 
Sekreteri Halil Eteyemez’in de katılımıyla ve 350 
kişilik bir gurupla düzenlendi.

Artvin’de teşkilatımızı güçlendirdik
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 Ankara şubeleri, yeni döneme hazırlanıyor

Yakın zamana kadar Ankara’da 2 şubeyle faa-
liyet gösteriyorduk. Bu seçim döneminde An-

kara, kalabalık nüfusu ve geniş arazisi de dikkate 
alınarak 4 şubeye ayrılıyor.
Ankara 3 Nolu şubemiz Hüseyin Solmaz başkan-
lığında (Keçiören, Çubuk, Kazan, Çamlıdere, Kı-
zılcahamam) ve Ankara 4, Fatih Halaçlı başkan-
lığında (Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Ayaş, 
Nallıhan, Güdül, Beypazarı) teşkilatlanma ve 
kongreye hazırlık çalışmalarını sürdürüyorlar.
Mustafa Kır başkanlığındaki Ankara 1 (Çanka-
ya, Gölbaşı, Polatlı, Haymana, Bala, Ş. Koçhisar, 
Evren) ve Mehmet Alıcı başkanlığındaki Ankara 
2 Nolu şubelerimizin (Altındağ, Kalecik, Akyurt, 
Elmadağ, Mamak) son dönemde yaptıkları çalış-
maların kısa bir özetini şöyle yapabiliriz:
Genel Merkezimizin de Ankara’da bulunuşu do-
layısıyla Genel Merkez tarafından kararlaştırılıp 
organize edilen tüm salon veya açık hava toplan-
tılarına, yürüyüş ve protesto gösterilerine, imza 
kampanyaları, afişleme çalışmaları ve diğer sen-
dikal faaliyetlere Ankara şubeleri olarak üyeleri-
mizle iştirak etmekteyiz. Bunun dışında şubeler 

olarak müstakilen yürüttüğümüz bazı çalışmala-
rımızın başlıkları şöyle:
Önce 150, sonra 110 kişilik iki gurup halinde hiz-
metli ve memur üyelerimize görevde yükselme sı-
navına hazırlık kursu verilmiştir.
2004–2005 ve 2006 yılındaki müdür yardımcılığı 
sınavında yüzlerce öğretmen üyelerimize sınava 
hazırlık kursu düzenlenmiştir.
Her ramazan ayında protokole ve üyelerimize ge-
niş katılımlı iftar yemekleri verilmiştir.
Şu anda devam etmekte olan TOKİ ile anlaşmalı 
konutların hazırlıkları devam etmektedir.
Milletimizin ve eğitim çalışanlarının sorunları ve 
hassasiyetleri ile ilgili onlarca eylem ve basın açık-
laması yapılmıştır.
Futbol turnuvası, bayanlar komisyonu çalışmaları 
gibi çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmiştir.
Ankara 2 No’lu şubemiz, Engelliler Haftası ile 
Öğretmenler Günü’nü birleştirerek, görme engelli 
öğretmenlerimiz için bir ödül töreni düzenledi.
Görme engelliler okulunun isim babası da olan 
emekli öğretmen Sadık Araç’a ve görme engelliler 
İngilizce öğretmeni Huri Özel’e plaket takdiminin 
yapıldığı törende konuşan Ankara 2 No’lu şube 
başkanı Mehmet Alıcı, “öğretmenliğin feragat ve 
fedakarlık mesleği oluşunun müşahhas örnekleri 
olarak hocalarımızı huzurlarınızda selamlıyorum” 
dedi. Alıcı, öğretmenler günü ile engelliler hafta-
sını öne alarak birlikte anmayı, görme engelli öğ-
retmenlerimize bir vefa borcu olarak düşündük-
lerini, zor şartlarda büyük hizmetler sunmuş olan 
Sadık Araç ve Huri Özel hanımın şahsında tüm 
engelli öğretmenlerimizi hürmetle yad ettiklerini 
söyledi.
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Bartın’da sendikamızın örgütlenmesi geç baş-
ladı ancak, bugün her iş yerinde mutlaka bir 

Eğitim-Bir-Sen’li var. Hedefimiz en kısa zamanda 
şube olmaktır. Bu hedefimize 15 Mayıs itibarıyla 
ulaşmak için elimizden geleni yapacağız.
Temsilciliğimizde nöbet değişimi gerçekleştirdik. 
Uzun zaman Zahit Nar’ın başkanlığında yürüttü-
ğümüz çalışmalarımızı kısa süre önce gerçekleş-
tirilen bayrak değişimiyle aşağıda ismi bulunan 
arkadaşlarımızla birlikte yürüteceğiz: Başkan: 
Muhammet Akça, Şube Sekreteri: Hikmet Gü-
veloğlu, Şube Mali Sekreteri: Sami Tokgöz, Şube 
Teşkilatlanma Sekreteri: Ömer Faruk Yılmaz, 
Şube Basın Yayın Sekreteri: Tacettin Çetin, Şube 
Eğitim Sekreteri: Ahmet Kuloğlu, Şube Sosyal İş-
ler Sekreteri: Ali Çolak
Çalışmalarımızı şehrin en merkezi yerindeki bina-
mızda yürütmekteyiz. 
Örgütlenme çalışmalarında diğer illerden farklı 
olarak okullarla beraber ev ziyaretleri de yapmak-
tayız. Bu çalışmalarla kısa sürede sayımızı şube 
sayısının üzerine çıkaracağız. Bütün ilçelerimizde 
örgütlendik. İşyeri temsilciliklerimizi oluşturmaya 
çalışıyoruz. Güçlü bir ekibiz ve inanıyoruz ki iyi 
sonuçlar bizi bekliyor.
Çalışmalarımızı sadece örgütlenme olarak değil 

çeşitli sosyal etkinliklerde gerçekleştiriyoruz. Bu 
bağlamda yapılan faaliyetlerden İl Halk Eğitim 
Merkezi Konferans Salonunda düzenlediğimiz Ali 
Erkan Kavaklı konferansını zikredebiliriz. Halktan 
ve Öğretmenlerden yoğun ilgi gören konferansın 
konusu “Evde Ve Okulda Eğitimin Önemi”ydi.
Bartın’da bütün eğitim çalışanlarını davet ettiği-
miz iftar programları düzenledik.
Düzenlediğimiz pikniğe çok sayıda üyemiz ve ai-
leleri katıldı.
İldeki resmi ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret et-
tik. Birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.
Eğitim çalışanlarını ve ülkemizi, bölgemizi ilgilen-
diren her konuda Genel Merkezle koordineli ola-
rak basın açıklamaları yaptık.
Sitemizi güncelledik, (http://bartin.egitimbirsen.
org.tr) ve üyelerimize ulaşmak 
için SMS sis-
temi 
k u r -
duk.

Bartın’da şube oluyoruz
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Aksaray Şubemizin üç yıllık süre zarfında sos-
yal ve  kültürel faaliyetlerini, eğitim ve örgüt-

lenmeye yönelik çalışmalarını şu şekilde özetle-
yebiliriz:
Öğretmenler Günü ve Anneler günü kutlama 
programları tertip edildi.
Şiir dinletisi ve her yıl geleneksel futbol turnuva-
ları düzenlendi.
Ağaç dikme faaliyetleri gerçekleştirildi. Mehmet 
Akif İnan Hatıra Koruluğu oluşturuldu.
Her yıl tüm üyelerimize yönelik Geleneksel  Ha-
sandağı Pikniği düzenlendi.
Üyelerimizin vefat, doğum, düğün v.b önem-
li günlerine katılarak çeşitli hediyeler sunuldu. 
Emekli olan üyelerimiz ve sendikamızın faaliyet-
lerinde emeği geçmiş olan arkadaşlarımıza pla-
ket verildi. 
Sıkıntı içersinde olan üyelerimize ve hizmetli ar-
kadaşlarımıza ramazan aylarında yardımlar ya-
pıldı. Okuma imkanından yoksun öğrencilerimi-
ze burs ve dershane desteği sağlandı.
Üç aylık periyotlarla şube bülteni çıkarıldı. Şube 
sitemiz (http://aksaray.egitimbirsen.org.tr) sürek-
li güncellendi. Kan bankası oluşturuldu. Toplu 
mesaj sistemi işletilerek dini gün ve bayramlar-
da üyelerimize tebrik mesajı yollandı. Toplantı ve 
haberleşmeler mesaj sistemi ile sağlandı.
Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şubesi olarak kısa bir sü-
rede il genelinde tüm işyerlerinde örgütlenmemi-
zi tamamladık. Tüm işyerlerinde yetkili temsilci-
lerin resmi olarak görevlendirilmesi yapıldı. Her 
yıl düzenli olarak işyerleri en az iki kez ziyaret 
edildi, üyelik çalışmaları yapıldı  

Okullarımızda üyelerimizin karşılaştıkları prob-
lemlerin çözümü noktasında yönetim kurulu ola-
rak anında girişimlerde bulunuldu. 
Üyelerimizin tavsiye şikayet v.b görüşleri ve fikir-
leri düzenli olarak yaptığımız işyeri temsilcileri 
toplantısı ve istişare toplantılarında gündeme 
alındı. Kesintisiz her hafta yönetim kurulu top-
lantıları yapıldı.
Tüm iş yerlerine sendika panosu temin edildi. 
Yeni yönetim kurulunun oluştuğu 2005 tarihi 
itibari ile 400 üyesi bulunan sendikamız 2005 
Mayıs Mutabakatı metninde 552, 2006 mutaba-
kat metninde 1008, 2007 mutabakat metninde 
ise 1196 üye sayısına ulaşmıştır. Bu gün itibari 
ile 1237 sayısına ulaşan sendikamız Milli Eğitim 
Müdürlüğü bazında il genelindeki en büyük sen-
dika olmuştur. 
Memur, hizmetli ve öğretmenlerimize yönelik 
görevde yükselme, memuriyete geçiş, şeflik, uz-
manlık, müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına 
hazırlık kursları düzenlenmiştir.
Ülkemizin gündemi ile alakalı, Sivil toplum, eği-
tim, okul, aile v.b konularla ilgili konferans ve pa-
neller tertip edildi.
İlimizde öğretmen hatıraları yarışmalarına katılı-
mın yoğun olmasını sağlayıcı çalışmalar yapıldı. 
Okullarımızın ilde ve ulusal düzeyde başarılı olan 
öğrencileri çeşitli hediyelerle onurlandırılarak ba-
şarıları tebrik edildi. Öğretmen hatırası ile ilgili 
yayınlanan kitaplar çoğaltılarak tüm üyelerimize 
ve okullarımıza dağıtıldı.
Eğitim sorunu ülkenin kök sorunudur / Anneler 
günü coşkuyla kutlandı / Millî İradeye Saygı İs-
tiyoruz! / Meclisin kararı milletin kararıdır! / Yök 
ateşle oynuyor / Toplumun Gerçek Eğitimcileri: 
Kadınlar / Darbeciler tarihin çöp sepetindedir! 
/ İLKSAN Feshedilmelidir! / “Avea’yı Susturuyo-
ruz!”/ Sendikal mücadelemiz sonuç verdi: Pro-
mosyonlar çalışanlara dağıtılıyor! / Yeni ve sivil 
bir Anayasa istiyoruz / Yeni dönem Türkiye’nin 
hamle dönemi olsun / Kimse bizi silahla korkuta-
maz / Teröristi de arkasındakini de görüyoruz.
İlimizde bulunan  basın yayın kuruluşları ziyaret 
edildi. Basın mensuplarıyla yemekli toplantılar 
yapılarak sendikamızın gündeme yönelik bütün 
açıklamaları yerel gazete ve yayın kuruluşların-
da yayınlandı. Avea’ yı protesto eylemi sendika 
binasında basına açık şekilde yapıldı. Ek dersleri 
protesto eylemi İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 
yapıldı. İlimizde bulunan MEM, Valilik, Emniyet 
Müdürlüğü gibi kurumlara ziyaretler yapıldı.
Bu dönemde sendikal çalışmalar, Yasin Şimşek 
başkanlığında Mehmet Aras, Mahmut Aslan, 
Mehmet Bilir, Mümin Berk, Mehmet Ekici, Mus-
tafa Narin, Davut Kaya, Selami Gün ve Mustafa 
Doğan tarafından yürütüldü.

 Aksaray’da şimdi daha güçlüyüz
A

ks
ar

ay
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Ekinci ile 
başlayıp Ah-
met İçtüzer ile 
süren sendikal 
çalışmalarımız 
A r d a h a n’ d a 
Erdinç Çakmak 
ile faaliyetine 
devam ediyor. 
İl merkezinde 
yenibir hizmet 
binasına kavu-
şan Ardahan 
Temsilciliğimiz 
2008’de şube 
olma hedefine 
kilitlenmiştir. En 
kısa zamanda 
şube olacağız. 
Bütün yönetim 
kurulumuz için 
bundan gayrı bir hedef olamaz. Bu hedefi bütün 
arkadaşlarımız artık bir ideal haline getirdiler.

Biz bu zamana neler yaptık.
Öncelikle Genel Merkezin Türkiye genelinde or-
ganize ettiği bütün etkinliklere en yoğun şekilde 
katıldık. Başbakan’a 100.000 mektup kampan-
yasına bütün arkadaşlarımızın iştirakini sağladık. 
İlksan feshedilsin imza kampanyasını bütün işyer-

lerine yaydık.
Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her ko-
nuda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık
Yerel medyayı en iyi şekilde değerlendirdik. Rö-
portajlarımız, köşe yazılarımız radyo ve televiz-
yonlarda yer aldı.
Gündeme uygun halkın ve eğitim çalışanlarının 
katıldığı ve taktir ettiği seminerler, konferanslar 
tertip ettik.
Futbol ve voleybol müsabakaları tertip ettik. 
Üyelerimize konut edindirmek için çeşitli Toki’yle 
çeşitli çalışmalar içinde bulunduk. Bu çalışmala-
rımız belli bir aşamaya geldi. Sonuçlanması için 
çalışmalarımız devam etmektedir.
Her yıl ramazanda geleneksel hale getirdiğimiz 
iftar programlarını artık bütün ilçelerimizi kapsa-
yacak şekilde yaygınlaştırdık.
Her yıl üyelerimizin ve eşlerinin, çocuklarının ka-
tıldığı piknikler tertip edildi. 
Müdür yardımcılığı, Müfettiş yardımcılığı, Fen ve 
Anadolu lisesi öğretmenliği, KBYS ve görevde 
yükselme sınavları için kurslar düzenledik
Bölgemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarını 
ziyaret ettik, çalışanların sorun ve isteklerini ilgili 
kişi ve kurumlara ilettik.
İlimizdeki STK’larla sağlıklı iletişimler kurup, or-
tak çalışmalara imza attık.

Ardahan’da yetkili sendikayız
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Ocak 2005’te Balıkesir Şubemiz  1.Olağan 
kongresini yapmış ve yönetim kurulu üyeli-

ğine   İbrahim Etem Yılmaz (şube başkanı), Sü-
leyman Gökçen, Mehmet Çabuk, Halil İbrahim 
Koyuncu, Şabettin Aslan, Abdurrahman Alioğul-
ları ve Mesut Solak  seçilmişlerdi.
Şubemizin bu dönemde yaptığı sendikal çalış-
maların kısa bir özeti şöyle:
Balıkesir Belediyesi Salih Tozan Kültür Merkezi’nde 
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak’ın katılı-
mıyla bir konferans tertip edildi. Salih Tozan Kül-
tür Merkezi’nde Gazeteci-Yazar Mehmet Altan’ın 
katılımıyla bir konferans tertip edildi.Yazar kon-
ferans sonrası sendika lokalinde üyelerimizle 
söyleşi sonrasında  kitaplarını imzaladı. Sendika 
lokalimizde ülkemizin cesur kalemlerinden  Savcı 
Gültekin Avcı “Devlet Kurumları İçindeki İllegal  
Örgütlenmeler” konulu konferans verdi. Konfe-
rans  sonrası kitaplarını  imzaladı.
Her yıl Ramazan ayında İl merkezimizde ve il-
çelerimizde iftar programları düzenlenerek üye-
lerimizin kaynaşması sağlandı. İftarlarımıza 

siyasilerden, diğer birim sendikalardan, yerel yö-
neticilerden büyük katılımlar oldu.
Her yıl mayıs ayının son cumartesi günü gelenek-
sel hale getirdiğimiz kır etkinliklerimizin  bu yıl 
12. sini düzenledik. Bu etkinliğimize üyelerimizin 
eşleri ve çocukları ile katılımını sağlayarak  aileler 
arasında   tanışma ve kaynaşmaya  vesile olduk.
“Uzman Öğretmenlik” sınavına hazırlık amacıy-
la  üyelerimize yönelik 15 günlük  bir seminer 
düzenlenmiştir. Seminerde  Balıkesir Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yüksel Özden ve 
ekibinden faydalanılmıştır. Seminer üyelerimizce 
yoğun ilgi görmüştür. Bu  hizmetin sonucunda 
üyelerimizin başarı oranı % 100’e yakın olmuş-
tur.…
Hanımlar komisyonu kuruldu. Hanımlar komis-
yonumuz iş yeri ziyaretleri yaptılar. Bayan üyeleri-
miz arasında bir tanışma yemeği düzenlendi.
Yönetim Kurulumuz göreve geldiğinde 750 üye-
miz vardı. Şu anki üye sayımız 1450’dir. Üye sayı-
mızın yükselmesinde katkıda bulunan ve teşkilat-
lanma çalışmalarında üstün gayretleri olan İlçe 
Başkanlarımıza ve yönetim kurullarına teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca temsilciliğimiz olmayan ilçeleri-
mizde teşkilatlanma çalışmaları yapıldı. Sındırgı 
Temsilciliğimiz tarafından öğrenciler arasında 
“İstiklal Marşını Güzel Okuma” yarışması düzen-
lendi. Ve Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. 
Eğitim-Bir-Sen olarak düzenlediğimiz “Öğretmen 
Hatıraları” yarışmalarında il ölçeğinde dereceye 
girenlere çeşitli ödüller verildi. Şube olarak “Kan 
bağışı” kampanyası düzenledik, üyelerimizin 
katkıları sağlandı. Sitemiz güncellenmektedir.  
http://balikesir.egitimbirsen.org.tr

 Balıkesir’de eğitimcinin sesi olduk
Ba

lık
es

ir



�7EĞİTİM-BİR-SEN

Ba
tm

an

Ocak 2005 yılında Batman ve Mardin Temsil-
ciliklerinin birleşmesi ile 1.Kongremizi ger-

çekleştirdik.
Yönetim Kurulumuz M. Şafi Özperk (başkan), 
Abdurrahman Kardaş, Zeki Yalçın, Kamuran Al-
demir, Sıtkı Karadeniz, Mahmut Akay ve Zafer 
Şeker’den oluşmuştu. Arkadaşlarımız Zafer Şe-
ker ve Mahmut Akay ve Sıtkı Karadeniz’in zaman 
içerisinde ayrılması sonucu Ahmet Akan ve Beşir 
Tileği arkadaşlarımız yedekler arasından yönetim 
kurulu üyesi olarak görev aldılar.
Yaklaşık 250 üye ile birlikte başladığımız yürü-
yüşümüz yoğun çalışmalar sonucunda 900 Üye 
sayısına ulaşmış bulunuyor. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinden öğretmenlerin yoğun bir şekilde ta-
yin istemeleri sebebiyle her yıl ortalama 100 üye-
mizin diğer illere tayin edildiği göz önüne getirilir-
se, 900 sayısının anlamı daha da belirginleşiyor. 
Bu gün geldiğimiz nokta dolayısıyla Batman’da 
sendikamızın kuruluşunu gerçekleştiren başta M. 
Emin Usta, Abdurrahman Ekinci, Şehmus Oral, 
Süleyman Gayretli, Metin Yıldız ve emeği geçen 
tüm diğer arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bi-
liyoruz.
Üyelerimizle birlikte yaptığımız yoğun çalışmalar 
sonucunda Batman Eğitimciler Birliği Sendikası’nın 
hatırı sayılır bir STK olarak kabul edilmesini sağla-
dık. Örgütlenme çalışmaları çerçevesinde  il, ilçe 
ve köylerimizdeki okullara her yıl en az bir defa 
gitme kararımız gereği Batman da en ücra oku-
lumuzdaki eğitim çalışanlarına sesimizi duyurduk. 
Beşiri, Kozluk ve Gercüş ilçe temsilcilik binalarını 
açmış bulunuyoruz. Üyelerimizin bulunduğu bü-
tün işyerlerinde panolarımızı düzenli olarak astık. 
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışanlar 
arasında 40’a yakın üyemiz olduğu ve işyeri tem-
silciliği yetkisi bizde olduğu için işyeri temsilciliğini 

faaliyete geçirdik.
Geçen süre içerisinde öğretmenler için Müd.
Yardımcılığı, kariyer basamakları sınavı, müfet-
tişlik sınavı, KBYS ile hizmetli arkadaşlarımız 
için görevde yükselme sınav kursları düzenledik. 
Batman’daki eğitim çalışanları içerisinde kaynaş-
mayı sağlamak için Geleneksel Eğitim-Bir-Sen 
Futbol Turnuvası tertip ettik. Ramazan İftarlarını 
bu yıl ilçelere yaydık.
Batman’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluş-
ları ile çeşitli platformlar kurduk. Bu çerçevede ku-
rulan İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Platformu’na 
ev sahipliği yapıyoruz. Çeşitli oluşumlar arasında 
sıcak dialoglar kurulmasını sağladık. Belediye 
bünyesinde kurulan Yerel Gündem 21 de Koordi-
nasyon Kurulunun ve Eğitim Çalışma Grubunun 
sorumluluğunu üstlendik. Batman Valiliği’nin her 
yıl düzenlediği Nevruz Kupasına Eğitim-Bir-Sen 
takımı olarak iştirak ettik.
2005 yılında yaşanan Pakistan depremzedeleri 
yararına Batman Öğretmenevinde kermes dü-
zenledik.  Geçen yıl yaşanan sel felaketinde üye-
lerimizin katkıları ile selden zarar gören 3500 
öğrencinin okul malzemelerini karşılayıp okul yö-
netimleri aracılığı ile dağıttık. 2007 yılı Ramazan 
Ayında 600 parça elbiseyi muhtaç öğrencilere 
verdik. Ayrıca İsrail’in Lübnan İşgali sonrasında 4 
Tır malzemenin ilimizde toplanmasında Batman 
Eğitim-Bir-Sen Şubesi olarak aktif çalışmalara ka-
tıldık. 
2005-2006 Eğitim öğretim yılında Merkezdeki 11 
okulumuzda Anne-Baba Eğitimi Seminerleri dü-
zenledik. Ayrıca her yıl bir konferans kararımız ge-
reği Yazarlar Cemil Tokpınar, Seyfettin Bulut, Ga-
zeteci Ahmet Taşgetiren, Doç.Dr.İbrahim Gezer’i 
Eğitimcilerle buluşturduk. Mayıs 2005 yılında 
Necip Fazıl Kısakürek’in hayatının konu edildiği 
‘ÇİLE’ adlı tiyatro oyununu okullarda sergiledik. 
2006-2007 Eğitim-Öğretim yılının sonunda üye-
lerimiz ve ailelerinin katılımı ile gece düzenledik.

Sendikacılığın Sınırlarını Hep Zorladık
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1996 Yılında kurulan Bayburt Eğitim-Bir-Sen 
Temsilciliği  sivil toplum ruhunun Bayburt’ta 

daha etkin bir hale gelmesi için gönül birliği ya-
pan üyeleri ile hizmet seferberliği başlatmıştır. 
Bölge şartlarında gündeme gelen bütün sos-
yal ve kültürel faaliyetler içerisinde yer almış ve 
yönlendirici konuma gelmiştir. 4688 sayılı Sen-
dikalar Kanunun  çıkması ile birlikte teşkilatlan-
masına ağırlık vermiş bütün okul ve kurumlarda 
temsilcilikler oluşturmuştur. Bir önceki kongre 
döneminde Gümüşhane İl temsilciliği ile beraber 
ortak şube kurulmuştur. Şimdi ise her iki il ayrı 
ayrı şubedir. 
Dünya’ da ve Türkiye’de meydana gelen olum-
suzluklara karşı tepkisini koymuş, eğitimcinin sesi 
olarak, kamu çalışanlarının hak ve menfeaatleri-
nin korunması ve geliştirilmesinde basın bildirile-
ri ve mitingler düzenleyerek sesini duyurmuştur. 
Bu faaliyetler  çerçevesinde:
1 – Katsayı mağduru olan Meslek Liselerinin 
mağduriyetini dile getirirken onların sesi olmuş-
tur. 
2 – Özgürlükleri elinden alınan mağdurların ya-
nında yer almıştır.
3 – Okullarda şiddetin önlenmesinde  veliler bil-
gilendirilmiş, Milli Eğitim şurasında bölge prob-
lemleri ve Türkiye problemleri gündeme getirile-
rek kayıt altına alınmıştır.
4 – Kurum çalışanlarından öğretmen memur ve 
hizmetlilerin problemleri ve çözümleri hakkında 
bir çalışma yapılıp bütün yetkili kurumlara gön-
derilerek çözüm aranmıştır. 
5 – Kurumlar arası ücret dengesizliğinin gideril-
mesi hakkında basın bildirisi düzenlenmiştir. 
6 – Milli Eğitim kurum ve çalışanlarının hakları-
nın korunmasında her alanda bilgi ve becerilerini 
milli eğitimle paylaşmıştır. 
7 – Öğretmen hatıraları yarışmaları ve 81 İle 81 
Kütüphane kampanyaları başarı ile neticelendi-
rilmiştir.
8 –  Felaket yaşayan üyelerimize mahalli yardım 

imkanları sağlanmıştır. 
9 – Sendikamız Dünyadaki olaylara da duyarsız 
kalmamış Filistin’deki kardeşlerimize İran dep-
reminde İran’daki  kardeşlerimize, Tsunamide 
Endonezya’ya ve Pakistan depremine yardım 
kampanyası ile katılım sağlanmış olup toplanan 
ayni ve nakdi yardımlar ilgili yerlere ulaştırılmıştır. 
Türkiye’de yaşanan felaketlerde hassas davranı-
larak hepsinde üzerine düşen maddi ve manevi 
yardım sağlamıştır.
10 – Peygamberimize karşı küstahlık yapan 
Danimarka’yı kınamış Papayı Türkiye’de istemi-
yoruz kampanyası düzenlemiştir. 
11 – Seçim sürecinde tarafsız istikrarlı ve haklının 
yanında bir politika izlenmiştir. “Milletin kararı 
Meclisin kararıdır” başlıklı basın bildirisi hazırlan-
mıştır.
12 – Son gelişen terör olayları nedeni ile basın 
bildirisi ve telin yürüyüşü yapılmıştır. 
13 – Sendikamız son üç yıl içerisinde yoğun bir 
üye kaydı yaparak 2005 yılında 243 olan üye sa-
yısını 2007 yılı Eylül ayı itibarı ile 410 a çıkarmış 
olup şu anda Bayburt şubesi seçimlerine hazırlık 
yapmaktadır. Üç yıl içerisinde İl dışına giden üye 
sayısı 150 civarındadır. 
14 – Sendikacılığı kendisine görev edinmiş İl yö-
netimi ve üyeleri en iyi hizmetleri sunmuşlardır. 
Yeni bir sendika binasına taşınarak üyelerinin 
daha huzurlu bir ortamda bulunmalarını sağla-
mıştır. Bilardo, Satranç, Masa tenisi Futbol gibi 
sportif faaliyetlerle üyelerinin kaynaşmasına ön-
cülük yapmıştır. Sendika binasında masa tenisi 
ve 2 bilardo masası bulunan galiba tek şubeyiz.
15 – 2007 yılında 1. bahar şenlikleri yapılarak 
geleneksel hale getirtilmiştir.   
16 -  Önemli gün ve haftalarda günün ve hafta-
nın önemine hassasiyet gösterilmiş bütün üyele-
rin katılacağı şekilde programlar düzenlenmiştir. 
17 -  Şu anda sendikamız şube olmanın mutlulu-
ğu ve gururu ile 1. olağan kongresinin heyecanı-
nı yaşamaktadır.

 Bayburt’u özetlemek zor
Ba

yb
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t
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Diğer şubelerimize göre daha geç örgütlenen 
Bilecik Eğitim-Bir-Sen hızla büyümesine de-

vam etmektedir. İl merkezindeki bütün işyerlerinde 
işyeri temsilcilikleri ve Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, 
Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçele-
rinde ilçe temsilcilikleri oluşturulmuştur. Böylece 
ilimizde örgütlenme tamamlanmıştır.
Örgütlenme konusundaki hedefimiz yılbaşına var-
madan kongremizi gerçekleştirmektir. Bu hedefin 
gerçekleşebilmesi için yönetim kurulunu oluştu-
ran arkadaşlarımız büyük bir şevk ve heyecanla 
çalışmaktadırlar.
Bilecik Eğitim-Bir-Sen olarak örgütlenme çalış-
maları dışında sosyal etkinliklere de büyük önem 
vermekteyiz. Bu çerçevede halkımızın büyük bir 
teveccüh gösterdiği aşağıdaki etkinlikleri gerçek-
leştirdik.
Lokman AYVA   Paradigma ve Motivas-
yon

Yavuz BAHADIROĞLU Tarih Şuuru  İl Merkezi ve 
İlçelerde
Vehbi VAKKASOĞLU  Ailede Çocuk Eğitimi
Mehmet Emin AY   Ailede Din Eğiti-
mi
Yavuz BAHADIROĞLU 80.Yılında Çanakkale 
destanı
Ali ERKAN KAVAKLI  Beyin Gücünü Etkili Kul-
lanma
Sami SELÇUK   Hukukun Üstünlüğü
Halit ERTUĞRUL  Sınav Stresini Yen-

me Yolları İl Merkezi ve İlçelerde (Öğrencilere 
Yönelik)Gençlik ve Aile (Halka Yönelik)
Bu konferans çalışmalarının dışında eğitimi ilgi-
lendiren her konuda çeşitli etkinliklerimiz oldu ki 
bunların başlıcaları aşağıdadır.
*ÖSS de katsayı adaletsizliğine karşı imza kam-
panyası
*Öğretmenler Gününde gerek il merkezi ve ge-
rekse ilçelerde programlar yapılmaktadır.
*İstiklal Marşı’nın Kabulü nedeniyle “İstiklal Mar-
şını Güzel Okuma Yarışması” düzenlenmiştir. İl Bi-
rincisine Lap-Top Bilgisayar, İkinciye Cumhuriyet 
Altını ve Üçüncüye Yarım Altın ödül verilmiştir.
*İlçelerde Tanışma toplantıları ve piknikler düzen-
lenmiş üyelerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaş-
maları sağlanmıştır.
*İLKSAN’ın feshedilmesi için imza kampanyası
Ramazanda il merkezinde ve ilçelerde iftar prog-
ramları düzenlenmiş. Baharda ise pikniklerimiz 

geleneksel hale getirilmiştir.
Çalışmalarımızı aşağıda isimleri yazılı yönetim ku-
ruluyla yürütmekteyiz.
Başkan: Turgut Erguvan
Temsilcilik sekreteri: Muhammet Gül
Mali Sekreter: Şükrü Korkmaz
Teşkilatlanma Sekreteri: Remzi Düven
Basın Yayın Sekreteri: Cebrail Avcı
Eğitim Sekreteri: Ercan Çakmak
Sosyal İşler Sekreteri: Ömer Dalkıran

Bilecik Temsilciliğini Bilecik Şubesi Yapacağız
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4.10.2004 tarihinde  yapılan Bingöl temsilci-
liği seçiminde Ramazan ÇAKIRCI’nın baş-

kanlığında  Yunus KAVA, Hasan BOĞATEKİN, 
Rıza BEROJE, Mehmet Tokuş, Ahmet BÜRKEK, 
Zülfü EROL’dan oluşan yeni yönetim kurulu, 
üyelerin mutabakatıyla görevi devralmıştır. Yö-
netimin aktif ve planlı çalışması ile Ekim 2004’te 
95 olan üye sayısı, Mayıs 2005 mutabakatında 
165 üyeye ulaşmış,  2006 mutabakatın da 550 
üye ile ilde yetkili sendika olmuştur. 20.05.2006 
tarihinde Bingöl Şubesi 1. olağan kongresini ya-
parak yönetim kurulu  güven tazelemiştir. 2007 
mutabakatında ise 779 üye ile ilde yetkili sen-
dika olmayı sürdürmüştür. 3 yıl içinde diğer iki 
sendikanın toplamının 2 katı üye potansiyeline 
ulaşmıştır.

Sendikamız Bingöl’de büyürken  sendikal duruş-
tan taviz vermemiş ve olumsuzluklar karşısında 
muhalefet yaparak büyümüştür. Sendikal muha-
lefette gerek siyasi iktidara karşı, gerekse ildeki 
bürokrasiyi karşısına alarak sendikal mücadelesi-
ni sürdürmüştür. Şuan Bingöl Şubemiz Bingöl’de 
en güçlü ve en etkili sendikadır.
Sendikamız Bingöl’de toplumsal uzlaşı kültürünü 
geliştirmeyi önemsemiş, Bingöl’de faaliyet göste-
ren farklı kesimlerden 46 sivil toplum kuruluşunu 
bir araya getirerek Bingöl Platformunu oluştur-
mada öncülük etmiştir.
11-12 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen, 

Bingöl’de bir ilk olan; 56 bilim adamının katıl-
dığı 1.Bingöl Sempozyumunun tertiplenmesinde 
ciddi çalışmalar yapmış. Sendikamız bizzat tertip 
komitesinde yer almıştır. 
Bingöl’de Futbol turnuvalarından, Şiir dinletile-
rine, Şiir yarışmalarından konferanslara, semi-
nerlerden tiyatro organizasyonlarına kadar çeşitli 
sosyal kültürel etkinlikler düzenlenmiştir.
Şube yönetim kurulu; üyeleri ile  il ve ilçelerde 
çeşitli bilgilendirme ve istişare toplantıları yap-
maktadır. 
Üyelerimizin  özlük ve ekonomik hakları ve top-
lumsal olaylarla ilgili sayısız eylem ve basın açık-
laması yapmıştır.
Üyeler için Toplu Konut İdaresi ile toplu konut 
projesi çalışması yapılmış önemli bir  aşamaya 

gelinmiştir.
Yapılan çalışmalar  içerisinde en manidar ola-
nı 3000 civarında öğretmenlere, öğrencilere ve 
okul kütüphanelerine kitap hediyesi olmuştur.
Sürekli görev yollukları ile ilgili sendika avukatı-
mız tarafından bilgilendirme toplantıları yapılmış. 
Sürekli görev yollukları ile ilgili Ocak 2006’da 
aynı anda 85 dava açılmıştır.
Son olarak Ekim 2007’de maaş promosyonla-
rının %100’ünün çalışanlara verilmesi için ciddi 
çalışmalar yaparak maaş promosyonlarının ta-
mamının çalışanlara dağıtılmasını sağlamıştır. 

 Bingöl’de 3 başarı yılı
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Bitlis’te eğitimcinin sesiyiz

Bitlis il temsilciliğimiz, önümüzdeki yıl şube ol-
mak için kolları sıvadı. Başkan Rasim Taşçı, 

merkezde ve ilçelerde yönetim kurulu ile teşkilat-
lanma toplantıları ve işyeri temsilcileri toplantı-
larını yeni dönemde daha sık yapacaklarını, he-
deflerinin Bitlis’te 500 üyeye ulaşmak olduğunu 
belirtti.
Bitlis’te temsilciliğimizce son dönemde yapılan 
çalışmaları özetliyoruz:
Çalışanların haklarını savunmak için sorunu ses-
lendiren ve çözüm önerisi içeren çalışmalar ya-
pıp, bir çok defa yetkili merciilere mektup ve faks 
eylemi gerçekleştirdik.
İlimizdeki eğitim sorunlarını görüşmek için eğitim 
çalışanlarının katıdığı çay partileri düzenledik.
Merkezde ve ilçelerde İftar yemekleri verdik.
Batman Hasankeyf, Siirt Tillo, Tatvan Yelkenli, 
Van Muradiye Şelalesi gibi yerlere üyelerimizi ge-
ziye götürdük.
Karikatür  krizi ve Filistin için mitingler düzenle-
dik.
Üyelerimizin canlı şiir okudukları şiir dinletisi dü-
zenledik.
Başka yerlerden tiyatro toplulukları getirerek ti-
yatro gösterisi tertipledik.
Sendikamızın hizmet binasını daha merkezi ve 
kullanışlı bir yere taşıdık.
Çeşitli konferanslar düzenledik. Prof. Dr. İhsan 

Süreyya Sırma, Dr. Davut Okçu, Ali Erkan Ka-
vaklı, konferanslarıyla şehrimizde kültürel hare-
ketlilik meydana getirdiler.
İl genelinde eğitim çalışanlarının katıldığı ödüllü 
öykü yarışması düzenledik.
Emekli olan üyelerimiz için veda yemeği düzen-
leyip, eğitime verdikleri emekten ötürü hediyeler 
verdik.
İlimizin eğitim sorunları ile ilgili, gündemdeki 
ulusal meselelerle ilgili ve milli eğitim müdürlü-
ğünün yaptığı yanlışlıklarla ilgili basın açıklama-
ları yaptık.
Genel Merkez’den gönderilen bülten, afiş, büro-
şür tanıtım malzemelerini ve kalem, anahtarlık, 
bloknot gibi hediyelikleri düzenli olarak okulları-
mıza dağıttık.
Sitemizi güncelleyerek (http://bitlis.egitimbirsen.
org.tr) sendikal çalışmalarımızı duyurduk.
Sendikamızın ülke ve kamu çalışanları günde-
miyle ilgili görüş ve tutumunu açıklamak üzere 
yerel basın kuruluşlarıyla basın toplantıları dü-
zenledik.
Sendikamızın ülke genelinde yaptığı eylemlere, 
toplantılara, görüş açıklama yahut imza kam-
panyası gibi faaliyetlere Bitlis yönetim kurulu 
olarak, gerektiğinde üyelerimizle katıldık.
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İsmail Yalçın başkanlığında çalışmalarını yü-
rüten Bolu Şubemiz, göreve geldikleri 16 Ni-

san 2006 tarihinden bugüne kadar, üyelerimiz 
başta olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına ve 
halkımıza yönelik sosyal, kültürel, sportif alan-
da birçok faaliyet gerçekleştirdi.
Sendikamızın ülke genelinde aldığı kararların 
Bolu’da hayata geçirilmesinde, seslendirdiği 
görüş ve taleplerin, ürettiği sendikal materyal 
ve enerjinin eğitim çalışanlarına ulaşmasında 
şube yönetim kurulu olarak gayret içinde ol-
duk. 
 Bu dönemde yaptığımız faaliyetlerden bazıları 
şunlardır:
24 Kasım 2006 tarihinde Ali Erkan Kavaklı’nın 
konuşmacı olduğu ve bütün eğitimcilerin katıl-
dığı ‘Öğretmeni Başarıya Götüren Yol’ adlı kon-
ferans düzenlenmiştir.
Mart – Nisan  2007 tarihlerinde il merkezinde-
ki  6 okulda velilere yönelik “ Eğitimde Şiddetin  
Engellenmesi” konulu seminerler verilmiştir
16 Haziran 2007 tarihinde bütün üyelerimizin 
davetli olduğu bir piknik düzenlenmiştir.Genel 
Başkanımız Sayın Ahmet Gündoğdu’nun da 
katıldığı pikniğimiz dayanışma ve kaynaşma 
açısından güzel görüntülere sahne olmuştur.
Bolu-Aladağlarda temiz hava ve soğuk suların 

bulunduğu yaylalarda güzel bir gün geçirilmiş-
tir.
02 Haziran 2007 tarihinde Alabarda mesire 
yerinde; Şube yönetim kurulu, Disiplin kurulu, 
Denetleme kurulu, İlçe yönetimleri ve Üniversi-
te temsilcisinin de katılımı ile öğretim yılı sonu 
değerlendirme toplantısı yapılmıştır.İki gün sü-
ren ve bir yılın genişçe değerlendirildiği toplantı 
verimli geçmiştir.
2007 oks sınavında başarı gösteren okulların 
idareci ve öğretmenlerine  plaket verilmiştir
22 Eylül 2007 Tarihinde Bolu Köroğlu Otelde 

il merkezindeki 
üyelerimize bir 
iftar yemeği veril-
miştir
Ayrıca  bütün il-
çelerimize iftar 
yemeği verilmiş-
tir.
Bunun dışında  
ilimizdeki bütün 
kurumlar belirli 
alıklarla ziyaret-
leler düzenlen-
miş; ildeki sosyo 
kültürel faaliyet-
lerde sendikamız  
başarı ile temsil 
edilmiştir.

Bolu’da hizmete devam
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Burdur’un ilçeleri hareketli

Bitlis’te temsilciliğimizce son dönemde yapılan 
çalışmaları özetliyoruz:
Çalışanların haklarını savunmak için sorunu ses-
lendiren ve çözüm önerisi içeren çalışmalar ya-
pıp, bir çok defa yetkili merciilere mektup ve faks 
eylemi gerçekleştirdik.
İlimizdeki eğitim sorunlarını görüşmek için eğitim 
çalışanlarının katıdığı çay partileri düzenledik.
Merkezde ve ilçelerde Ramazan İftar yemekleri 
verdik.
Batman Hasankeyf, Siirt Tillo, Tatvan Yelkenli, 
Van Muradiye Şelalesi gibi yerlere üyelerimizi ge-
ziye götürdük.
Karikatür  krizi ve Filistin için mitingler düzenle-
dik.
Üyelerimizin canlı şiir okudukları şiir dinletisi dü-
zenledik.
Başka yerlerden tiyatro toplulukları getirerek ti-
yatro gösterisi tertipledik.
Sendikamızın hizmet binasını daha merkezi ve 
kullanışlı bir yere taşıdık.
Çeşitli konferanslar düzenledik. Prof. Dr. İhsan 
Süreyya Sırma, Dr. Davut Okçu, Ali Erkan Ka-
vaklı, konferanslarıyla şehrimizde kültürel hare-

ketlilik meydana getirdiler.
İl genelinde eğitim çalışanlarının katıldığı ödüllü 
öykü yarışması düzenledik.
Emekli olan üyelerimiz için veda yemeği düzen-
leyip, eğitime verdikleri emekten ötürü hediyeler 
verdik.
İlimizin eğitim sorunları ile ilgili, gündemdeki 
ulusal meselelerle ilgili ve milli eğitim müdürlü-
ğünün yaptığı haksızlıklarla ilgili basın açıklama-
ları yaptık.
Genel Merkez’den gönderilen bülten, afiş, büro-
şür tanıtım malzemelerini ve kalem, anahtarlık, 
bloknot gibi hediyelikleri düzenli olarak okulları-
mıza dağıttık.
Sitemizi güncelleyerek (http://bitlis.egitimbirsen.
org.tr) sendikal çalışmalarımızı duyurduk.
Sendikamızın ülke ve kamu çalışanları günde-
miyle ilgili görüş ve tutumunu açıklamak üzere 
yerel basın kuruluşlarıyla basın toplantıları dü-
zenledik.
Sendikamızın ülke genelinde yaptığı eylemlere, 
toplantılara, görüş açıklama yahut imza kam-
panyası gibi faaliyetlere Bitlis yönetim kurulu 
olarak, gerektiğinde üyelerimizle katıldık.
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Bitlis’te eğitimcinin sesiyiz

Burdur Şubemiz çalışmalarına hızla devam 
ediyor. Genel Başkan Ahmet Gündoğdu 

ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretleriyle güç 
tazeleyen sendikamız, son üç yılda atak faa-
liyetler gerçekleştirmiştir. Antalya, Denizli ve 
Isparta şube yönetimleri çalışmalarımızda bize 
destekte bulunmuşlardır.
Üye ve iş yerlerine yapılan ziyaretler, ilde ve 
ilçelerde düzenlenen iftar yemeği programları 
ile üyeler arasındaki dayanışma ve kaynaşma-
yı artırmıştır. Üyelerden aldığı bu güç ile diğer 
sendikalardan farklı olarak “Eğitimde Başarı” 
ve “Demokratikleşme” konulu konferanslarla 
akademik çalışmalar yapmıştır. Burdur ilinin 
OKS ve ÖSS’de başarılı olmasında sendikamı-
zın da katkısı olduğu ilgililer tarafından belir-
tilmiştir.  

Üyelerimizin özlük haklarının korunmasında 
gereken ilgi ve hassasiyet gösterilerek herke-
sin beğenisini kazanmıştır. Bütün bu çalışma-
larımızın önümüzdeki günlerde sendikamızın 
gelişmesine ve büyümesine katkıları olacaktır. 
Önümüzdeki günlerde her ilde bir okula kü-
tüphane açma kampanyası ile ilgili olarak 
açacağımız bir okul kütüphanesi ile diğerlerin-
den farkımız bir kez daha ortaya çıkacaktır. 
Burdur’da başta Gölhisar olmak üzere ilçeleri-
mizin üye sayısındaki artış bizi umutlandırıyor. 
Önümüzdeki dönemde ilçe ve işyeri temsilci-
leriyle yapacağımız aylık toplantıların çalış-
malarımıza hız katacağını ve Eğitim-Bir-Sen’i 
Burdur’da şube olma başarısına taşıyacağına 
inanıyoruz.



24 EĞİTİM-BİR-SEN

Bu
rs

a

Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi 2004 yılı Aralık 
ayında yaptığı Olağan 2. Genel Kurulunda 

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Aydın KILIÇ, 
Azam Ay, Mustafa Sarıgül, Numan Şeker, Hasan 
Ünal, Ramazan Acar ve Fatih Alkanseçildiler. 
Bir süre sonra Hasan Ünal’ın istifasıyla boşalan 
üyeliğe yedeklerden Ersen Çetiner yönetim ku-
rulu kararıyla getirildi. Aydın Kılıç’ın Memur-Sen 
İl Temsilciliğine seçilmesinin ardından da Şube 
Başkanlığına Yönetim Kurulunun kararıyla Nu-
man ŞEKER, Ekim 2006’da getirildi.
 Şubemizin üye sayıları da 2004’te 970 iken, 
2005’te 1178 olmuş, 2006’da 1508’e yüksel-
miş, 2007 mutabakat metinlerinde 1979’a ulaş-
mıştır. 31 Ekim 2007 itibariyle üye sayımız ise 
2398’dir.
Genel Kuruldan hemen sonra hızla çalışmalarına 
başlayan şube yönetimi, öncelikle bütün ilçeler-
de temsilciliklerin kurulmasına ve yapılanmasına 
özen gösterdi. Konfederasyonumuza bağlı diğer 
sendika yöneticileriyle diyalog kurarak il merke-
zinde tek çatı altında birleşmeye, mümkün olan 
ilçe merkezlerinde de Memur-Sen İlçe Temsilci-
liklerinin açılmasına öncülük etti. İnegöl, Gem-
lik, Orhangazi, İznik, Karacabey ve Mustafake-
malpaşa ilçelerinde İlçe Temsilciliklerimiz açıldı. 
Diğer ilçelerimizde de ekonomik durumumuz 
müsaade ettiği an temsilcilik binalarının hizmete 
açılması hedeflendi. 2. Olağan Genel Kuruldan 
bu güne 4’ü ilçelerde, 5’i il merkezinde olmak 
üzere 9 İl Divan Toplantısı, büyük katılımlarla 
gerçekleştirildi. Şubemizin yoğun istekleri ile Ge-
nel Merkezimizin organize ettiği 11. Başkanlar 
Kurulu Toplantısı Uludağ’da katkılarımızla ger-
çekleştirilmiştir. Zaman zaman okul yöneticileri 
ve okul temsilcilerimizle de toplantılar yapılmış, 
eğitimin genel ve yerel sorunları tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Hanım komisyonları oluşturularak 
bayan üyelerimize yönelik takdire şayan çalışma-
lar yapılmıştır. 
Gelecek yüzyılın sendikacılık anlayışını hizmetleri 

ile gösteren şubemiz yapmış olduğu çalışmala-
rıyla Bursa’da yaptığı birbirinden güzel çalışma-
larıyla örnek oldu. Sadece kendi üyelerine değil, 
bütün eğitim çalışanlarına gururla hizmet kapı-
larını açtı. Memuriyette yükselme seminerleri, 
kariyer basamakları yükselme seminerleri, Ana-
dolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri 
öğretmen seçimi sınavı seminerleri, insan hakları 
seminerleri bunlardan bazılarıdır.
Şubemiz sosyal faaliyetler yönüyle de birçok gü-
zel aktiviteyi gerçekleştirmiştir. Merkez ve taşra 
ilçelerde düzenlenen piknikler, gelenekselleşen 
iftar yemekleri, dini ve milli bayramlarda kut-
lamalar, geleneksel bulgur pilavı günleri, “500 
Altın Çocuğa 500 Altın” ödül dağıtımı, anneler 
günü ve dünya kadınlar günü kutlamaları, öğret-
menler günü kutlamaları, her yıl TÜYAP’ın dü-
zenlediği kitap ve bilişim fuarına katılım, huzur 
evi ziyaretleri ve aşure dağıtımı, eğitimde şidde-
tin önlenmesi seminer çalışmaları, insan hakları 
seminerleri gibi birbirinden farklı bir çok alanda 
sendikamız çalışkan üyeleri ile el ele vererek pek 
çok başarılı çalışmanın altına imzasını atmıştır.
Eğitim çalışanlarının ve tüm ülke sorunlarının 
haklı sözcüsü olan sendikamız bu bağlamda 
da üzerine düşeni ziyadesiyle yapmış, sorunları 
dillendirirken çözüm yollarını da işaret etmiştir. 
Teröre Lanet, Banka Promosyonları, Papa Ziya-
retini Protesto, Toplu Görüşmeler Kitlesel basın 
açıklamaları, Eğitim ve öğretim dönem başı ve 
sonu, öğretmenler günü basın açıklamaları, ye-
rel radyo ve televizyon programları, il çapında 
yapılan çeşitli etkinlikler, kapalı salon toplantıla-
rı, sendikamızın sesinin duyurulduğu ve varlığını 
hissettirdiği ortamlar olmuştur.
Kurumsallaşmaya ziyadesiyle özen gösteren sen-
dikamız kurum ziyaretlerini de ihmal etmemiştir. 
Başta İlimiz Valisi Nihat Canpolat olmak üzere, 
Emniyet Müdürlüğümüz, il ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlerimiz, Belediye Başkanlarımız, siyasi par-
tilerin yöneticileri, Üniversite Rektörleri, Yurt-Kur 
Bölge Müdürlüğü ve sayıları pek çok olan okul 
müdürleri ziyaret edilmiş ve sendikamızın görüş-
leri iletilmiştir.
Demokratik teamüllerin geliştirilmesi konusunda 
hassasiyetini gösteren sendikamız, bunu bizzat 
kendi iç yapılanmasında uygulamış; Genel Mer-
kezimizin gönderdiği yönetmelik ve tüzüğümüz 
doğrultusunda titizlikle delege seçimleri tamam-
lanmıştır. 3. Olağan Genel Kurulumuzu birlik ve 
kardeşlik ruhuyla gerçekleştirme arzusunun yü-
reğimizin sönmeyen ışığı olmasını diliyoruz.

Başkent sorumluluğunda sendikacılık
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Adı anıldığı anda 255 bin şehit verdiğimiz kor-
kunç savaşı da hatırladığımız Çanakkale, ülke 

ve dünya meseleleriyle ilgili her işimizde olduğu 
gibi sendikal çalışmalarımızda da bize ışık tutu-
yor, yol gösteriyor. Çanakkale ruhu, şüphesiz en 
canlı biçimde bu şehrimizde hizmet veren eğitim 
çalışanlarınca hissediliyor. Başkan Kemal Dokuz 
yönetimindeki Çanakkale şubemizin son dönem 
çalışmalarını kısa başlıklarıyla sunuyoruz:
Şubemiz, Genel Merkezce planlanıp koordine 
edilen tüm sendikal çalışmaları, eylem ve toplan-
tıları, basın açıklamalarını ve sair iş ve işlemleri 
Çanakkale’de gerçekleştirmekte, sendikamızın 
gücünü, eğitim çalışanlarının gücü ve sesi olarak 
temsil etmektedir.
34 defa İl ve İlçe Başkanları İstişare Toplantısı ya-
pıldı. 33.toplantımız Ağustos 2007 de İl Yönetimi 
ve İlçe Başkanları, denetleme ve disiplin kurulu 
üyeleri ve eşleriyle birlikte Türkiye’nin en büyük 
adasında Gökçeada’da yapıldı ve 3 gün sürdü. 
TOKİ ile işbirliği içerisinde Çanakkale Kepez bel-
desinde 140 adet konut projemizin ihalesi ya-
pılmış, inşaatları halen sürmektedir. Memur-Sen 
üyelerine tahsis ettiğimiz konutlar 2008 ağusto-
sunda teslim edilecektir.
Çanakkale’de sendikal aktivitelerimize ek olarak 
geleneksel hale gelen sosyal, kültürel çalışmala-
rımız ise şöyle:

Konferanslarımız:
1-Bir Destandır Çanakkale   
Vehbi VAKKASOĞLU (BİGA)
2-Türkiye’de Demokrasi ve Hukuk              
Sami SELÇUK (BİGA)
3-Kozmik Bilinç Ahmet MARENKİ
(ÇANAKKALE)
4-Demokrasi ve Özgürlükler                  
Ferruh BOZBEYLİ (ÇANAKKALE)

Pikniklerimiz ise her yıl sırasıyla, Ayazma-Bayra-
miç, Gölet-Yenice ve Çamlık-Ayvacık’a yapıldı. 
Her yıl Ramazan Ayı’nda İl ve İlçelerimizde iftarlar 
yapıldı. 2006-2007 yıllarında Çanakkale ruhunu 
üyelerimize ve topluma kazandırmak için takvim 
ve ajanda bastırdık. 
2007 yılı içerisinde 3 otobüsle Çanakkale  
Şehitlikleri’ne, 1 otobüsle Edirne’ye gezi düzen-
ledik. Yine Çanakkale Savaşları kahramanı “Seyit 
Onbaşı”nın Balıkesir Havran İlçesi Seyit Onbaşı 
Köyünde yakın zamanda vefat eden kızı Ayşe 
Yıkar’ı  ziyaret edip, ardından Seyit Onbaşı’nın 
kabri başında dualar okundu.
Yıllara göre üye sayımız ise 2004’te 307, 2005’te 
345, 2006’da 436 ve 2007’de 573 olmuştur.
Ayrıntılı bilgi sitemizde (http://canakkale.egitim-
birsen.org.tr) mevcuttur.

Çanakkale ruhu yol gösteriyor
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Kongresi 25.02.2007 
Pazar günü 100.yıl kültür 
sarayında 400 kişinin katılı-
mıyla gerçekleşti. Kongreye 
Eğitim-Bir-Sen Genel Mer-
kez Yöneticileri, komşu illerin 
şubelerinden gelen yönetim 
kurulu üyeleri ve Eğitim-Bir-
Sen Çankırı Şubesinin üyele-
ri katıldı. Seçimlere tek liste 
olarak giren Turgut Ünal, 
Abidin Ak, Tuncay Haskılıç, 
Muammer Demirkan, İsmail 
Yıldız, Mustafa Biber, Kasım 
Karatekin’den oluşan ekip yeni yönetim kurulu-
nu oluşturdular. Çankırı temsilcilik dönemindeki 
bayrak değişimiyle birlikte çalışmalarına daha bir 
hız verip bütün ilçelerde ilçe temsilcilikleri yeni-
den oluşturuldu. Merkezde ve ilçelerdeki bütün 
kurumlarda işyeri temsilcileri belirlendi. Bu çalış-
maların akabinde şube sayısına ulaşılarak şube 
kongresi gerçekleştirildi. Kongreye aynı yönetim-
le giren Turgut Ünal ekibiyle birlikte aynı tempo-
yu hiç eksiltmeden devam ettirdi.
Bu süreçte örgütlenme çalışmaları son hız-
la devam ederken sosyal etkinliklere de ağır-
lık verildi. Bu cümleden olarak Eğitim-Bir-Sen 
Çankırı Şubesi Kutlu Doğum Haftası sebebiyle 
Vehbi Vakkasoğlu’nun katıldığı konferans düzen-
ledi.Konferans 400 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 

Şube başkanı Turgut Ünal yaptığı konuşmada: 
İnsanlığı içinde bulunduğu karanlık dünyadan 
kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını 
aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak 
seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili Peygam-
berimizin dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı Kutlu 
Doğum Haftası’na ulaşmanın huzur ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz” dedi.
Sonra Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu Peygam-
ber Efendimizin aile hayatından örnekler verdi.
Yaklaşık 2 saat süren konferans katılımcılara 
güzel ve duygulu anlar yaşattı. Ramazan ayında 
iftar programı tertip edildi. 
Çankırı’da eğitimi ve eğitimciyi ilgilendiren her 
konuda şubenin söyleyecek sözü oldu. Bir çok 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Türkiye gene-
linde düzenlenen Başbakan’a 100.000 mektup 
kampanyasına yoğun bir katılım sağladık. Ayrıca 

İlksan feshedilsin 
imza kampanya-
sına bütün okul-
larda katılım sağ-
landı.
Üyelerimizin ya-
şamış oldukları 
her türlü özlük 
haklarıyla ilgili 
sorunda yanların-
da olundu.

Çankırı şube oldu, yetki 15 Mayıs’ta
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Güçlü olduğumuz, eğitim çalışanlarının sen-
dikamızdaki örgütlü gücünün somut olarak 

hissedildiği Çorum şube başkanımız Erol Kavun-
cu, yönetim kuruluyla yürüttüğü çalışmaları şöyle 
özetliyor:
Gelişen ve değişen şartlar gereği, vizyon ve mis-
yonumuza uygun bir ortamda sendikacılık yap-
mamız zorunluluğundan hareketle, tamamen öz 
kaynaklarımızla tefriş ettiğimiz yeni binamıza ta-
şındık. Açılışımızı Genel Başkanımız başta olmak 
üzere büyük katılımla, mahalli  basının manşetten 
verdiği tabirle ‘’Miting gibi’’ bir açılışla gerçekleş-
tirdik. Faaliyetlerimizden bazılarını şöyle özetle-
yebiliriz: Eğitim-Bir-Sen Çorum şubesi olarak İlçe 
Başkanlarımız ve uç beylerimiz olarak gördüğü-
müz işyeri temsilcileriyle en az ayda bir defa ol-
mak üzere yemekli toplantılar düzenledik.
Yönetimde aldığımız karar gereği, üyelerimizin 
yasal taleplerini kendilerine aktarmak, çözüm 
aramak amacıyla ilimizin siyasi temsilcileriyle  
programlı bir şekilde ayrı, ayrı toplantılar gerçek-
leştirdik, problemlerimize çözüm aradık. 
Ortalama, en az haftada bir kez, Çorum Eğitim-
Bir-Sen Şubesi olarak Çorum da faaliyet gösteren 
TV, 7 adet günlük gazete aracılığıyla gündeme 
ilişkin konularda basın toplantıları, açıklamalar 
yaptık. İçerisinde yaşadığımız toplumun sosyal ve 
kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlamak ama-
cıyla konferanslar düzenledik. Bu konferansçılar-
dan bazıları Ali Erkan Kavaklı, Vehbi Vakkasoğlu, 
Salim Uslu, D.Mehmet Doğan, Halit Ertuğrul, Sa-
lim Öğüt, Mahmut Özbay, Ahmet Taşgetiren idi.
Çorum şubesi olarak her  Ramazanda bütün üye-
lerimiz için iftar programları düzenledik.
Gelenekselleşen Çatak buluşmalarında üyelerimi-
zi aileleriyle bir araya getirdik. Buluşmalarımızda; 
Genel merkezimiz, komşu illerimiz, ve diğer da-
vetliler bizleri yalnız bırakmadılar. 3 günde 18.000 
kişinin ziyaret ettiği Hürriyet Parkı’nda İsrail katli-
amlarının göz önüne serilmesi için Lübnan ve Fi-
listin de yaşanan savaşta acılı insanların resimle-
rinin yer aldığı sergi düzenlenmiştir. 
Üyelerimize ve ilimizde çalışan hizmetli ve me-
murlara yönelik Görevde yükselme kursu düzen-
lendi.  Yine öğretmenlerimize yönelik KBYS için 
de kurs düzenlendi.
Irak işgal ve katliamını telin için üyelerimizin yo-
ğun katılımıyla bir eylem gerçekleştirildi.

Başörtüsü zulmünü telin etmek amacıyla 
Ankara’da yapılan mitinge Çorum Şubesinin or-
ganizesiyle diğer Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 
il ve ilçelerimizden 12 otobüsle katılım sağlandı. 
Başörtüsü zulmüyle ilgili olarak Çorumdaki Tv. ve 
basın kuruluşlarına protesto ilanları verildi.
Ek Ders eylemi, Başbakana Mektup eylemi, söz-
leşme şartlarına uymayan AVEA hatlarını sustur-
ma eylemi, Maaş Promosyonlarının çalışanlara 
dağıtılması için 5000 imza kampanyası, şube ola-
rak yaptığımız çalışmalardan bazıları.
İsrail’in Lübnan ve Filistin ‘deki  mezalimi ve Fellu-
ce katliamını meydanlarda protesto ettik
Danimarka’da yapılan Peygamberimize yönelik 
karikatür hakareti, öncülüğünü bizim gerçekleş-
tirdiğimiz ilimiz STK’ları ile  birlikte yapılan eylem-
le protesto edildi
Terör olayları Çorum Memur-Sen’in büyük bir ka-
tılımı ile, Çorum Şehitliğinde, okunan aşr-ı şerif 
ve yapılan duadan sonra, bir basın açıklaması ile 
kınandı.
ÇSTKB Eğitim Komisyonu olarak ‘’Okul Çağında-
ki gençler arasında meydana gelen şiddet olay-
larının sebepleri ve çözüm önerilerin içeren rapor 
M.E. Bakanına sunuldu.
Çorumun eğitim sorunları raporu Bakan’a ve bü-
rokratlara elden sunuldu. 
Çorumda kurulu İftar Çadırının faaliyetinin de-
vam etmesine katkı sağlandı. Üyelerimize 2000 
çay kupası dağıtıldı.
4 avukatın çalıştığı hukuk bürosuyla anlaşma ya-
parak, üyelerimizin taleplerini karşıladık.
Çorum’da kurulu bulunan bütün STK’larla ileti-
şim kurulup etkinlikler gerçekleştirildi. Ve bu ku-
ruluşlarla AÇE halkı için yardımlar toplanıp Deniz 
Feneri’ne teslim edildi.
İlimizde faaliyet gösteren Hitit Sigorta acentesi ile 
üyelerimize büyük avantajlar sunan indirim anlaş-
ması imzaladık.
Sitemiz güncellenmekte, (http://corum.egitim-
birsen.org.tr) , üyelerimize SMS servisiyle anında 
ulaşabilmekteyiz.
12 Aralık2004 tarihinde  yönetim olarak göreve 
geldiğimizde il merkezinde 270, il genelinde ise 
700 civarında üyeye sahip iken, Şube Yönetim 
Kurulu başta olmak üzere bütün üyelerimizin öz 
verili gayretleriyle,  il merkezinde 620, il genelin-
de ise 1520  üyeye ulaşarak Çorum da en büyük 
sendika olma başarısı gösterilmiştir.Bu başarıda 
emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.
         

Çorum’da eğitimcinin gücü biziz 
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 Denizli’de hedef, yetki

Denizli Şubemizde, başkan Mehmet Baysal 
ve yönetim kurulunca sürdürülen sendikal 

çalışmalarımız, şehirde ilgi odağı olmaya devam 
ediyor. Son dönem çalışmalarını ana başlıklar 
halinde şu şekilde özetleyebiliriz:
Sendikamızın eğitim çalışanları başta olmak 
üzere, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren temel 
konulardaki tutum ve hassasiyetini basında ve 
kamu kurumları karşısında en etkin ve yeterli bir 
şekilde temsil etmeye özen gösterildi. Bu amaçla 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla temaslarımız, ba-
sın yayın kuruluşlarıyla sürdüregeldiğimiz ilişkile-
rimiz, çalışmalarımızın tesir ve saygınlığını artır-
mıştır.
Üyelerimizle iletişimde SMS sistemini devreye al-
dık. http://denizli.egitimbirsen.org.tr adresindeki 
sitemizi güncellemeye, sendikal çalışmalarımızı 
duyurmaya özen gösteriyoruz.
 Pakistan’da yaşanan deprem dolayısıyla şube 
olarak 500 çadır ve battaniye kampanyası ya-
pılarak toplanan yardım yetkililerce Pakistan’a 
gönderildi.
Düzenli olarak her yıl Memur-Sen’e bağlı sendi-
kalar arasında futbol turnuvası yapıldı.
Kaynaşma ve tanışma amacıyla bir yıl merkezde 
bir yıl ilçelerde olmak kaydıyla iftarlar verildi.
Halit Ertuğrul ilimizde dört gün boyunca misafir 
edilerek merkezde ve ilçelerde konferanslar serisi 

gerçekleştirildi.
Her yıl düzenli olarak kültür sanat etkinlikleri ger-
çekleştirildi. Kermes ve resim sergileri etkinlikleri 
gerçekleştirildi.
Üç yılda  35 konferans gerçekleştirdik. Bu kon-
feranslardaki bazı misafirlerimizin isimleri şöyle: 
Prof. Dr. Sami Selçuk, Abdurrahman Dilipak, 
Hakan Albayrak, Şaban Abak, İbrahim Karagül 
Mehmet Altan, Mustafa Özel, Mustafa Miyasoğ-
lu, Hasan Celal Güzel, Ali Erkan Kavaklı.
Kurucu genel başkanımız M. Âkif İnan ve Denizli 
şubemizini kuruluşundan itibaren büyük katkıları 
olmuş; şube müdürüyken elim bir trafik kazasın-
da vefat eden üyemiz Uğur Boran’ı anma gecesi 
düzenledik. Programa Prof. Dr. Şükrü Karatepe 
ve Prof. Dr. Mahmut Özbay konuşmacı olarak 
katıldılar.
Her yıl üyelerimize ve ailelerine yönelik geniş ka-
tılımlı piknik ve geziler düzenledi.
Her ramazanda,  ilçelerde ve merkezde iftarlar 
düzenlendi.
Hafta sonlarında farklı konularda cuma söyleşi-
leri yapıldı.
Müdür yardımcılığı ve memurluğa yükselme 
kursları düzenlendi.
Denizli’nin sorunları ile ilgili dosyaları bakan da-
hil bütün ilgililere ulaştırdık.

D
en
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li
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Her ay ilçe temsilcileriyle çalışma ve değerlen-
dirme toplantısı yapıldı.

Merkez ve ilçelerde üyelik çalışmaları gerçekleş-
tirildi.
• Kurumlar ve yeni atanan arkadaşlarımız ziyaret 
edildi. 
• Ahlaki yozlaşmayla ilgili broşür basıldı ve dağı-
tıldı.
• STK’larla birlikte 50 bin kişinin katılımıyla ba-
şörtüsü mitingi -ilk defa- yapıldı.
• İHL’nin hafızlık ve bilgi yarışmasına katkı
verildi.
• Merkezde ve ilçelerde iftar programları yapıldı.
• Genel Merkezce düzenlenen toplantılara iştirak 
edildi.
• Genel merkezce düzenlenen bölge toplantısına 
ev sahipliği yapıldı.
• Merkez ve ilçelerde Kutlu Doğum haftası prog-
ramları düzenlendi.
• Merkezde ve Silvan, Bismil ve Çınar ilçelerinde
• M. Akif Ersoy’un hayatı ve mücadelesi konulu 
tiyatro gösterimi yapıldı.
• Çınar ilçemizde meydana gelen sel felaketinde 
öğrencilerini tkurtaran idareci ve öğretmenler “yı-
lın öğretmeni” ilan edilip törenle onur ve teşek
kür belgeleri verildi.
• Sosyal sendikacılık anlayışımız gereği Çermik ve 
Bismil’de evi yanan üyelerimize maddi yardım ya-
pıldı. Yine Bismil ve Çınar’daki selzedelere yardım 
yapıldı. Hasta ve borçlu olan üyelerimize imkanlar 
ölçüsünde nakdi yardım yapıldı.
• Banka promosyonları için basın açıklamaları 
yapıldı ve davalar açıldı.

• Genel Başkanın katılımıyla yemekli hizmet içi 
eğitim amaçlı konferans verildi.
• Bayan komisyon çalışması başlatıldı ve komis-
yon başkanı Serpil Ağaç eşiyle birlikte Ankara’daki 
Kadın Komisyonları Başkanları Toplantısına gön-
derildi.
• Kutlu Doğum ayı içerisinde D.Ü İlahiyat 
Fakülte’sinden Prof. Dr. Muhammed Çelik, Doç. 
Dr. Hasan Tanrıverdi, Doç. Dr. İbrahim Coşkun 
beyler ve Eğitim Fakülte’sinden Prof. Dr. Himmet 
Uç bey ile sohbet programları gerçekleştirildi.
• Evlenen bütün üyelerimizin düğün törenlerine 
iştirak edildi.
• Üyelerimizin hukuki sorunlarına avukat desteği 
verildi.
• Gündemle ilgili basın açıklamaları yapıldı.
silciliğimiz olmayan ilçelerimizde teşkilatlanma 
çalışmaları yapıldı.

“Sosyal Sendikacılık” örneği ve Diyarbakır
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Düzce şubemiz, yetkili sendika olduğumuz 
illerden biri. Başarılı çalışmalarıyla göz dol-

duran şubemizin kimi çalışmalarını başlıklarıyla 
sunuyoruz:
1-Düzce ili genelinde yer alan 140 kurumun ta-
mamında kurum temsilcileri atanmıştır.
2-Hanımlar komisyonu ihdas edilerek bu komis-
yon marifetiyle her yıl anneler günü, hanımlar 
günü vb. etkinliklerde bayan üyelerle yemekli 
toplantılar yapılmış,bu toplantılarda ayrıca katı-
lımcılara fular, başörtüsü vb. hediyeler verilmiştir. 
3-Tüm ilçelerde ilçe temsilcilikleri ve ilçe yönetim 
kurulları kurulmuştur.
4- Gölyaka, Akçakoca ve Çilimli ilçelerimizde  
80-100 m2 alanlı binalar kiralanarak ilçe iletişim 
büroları  açılmıştır.
5-Spor, Basın-Yayın, Hanımlar, Sosyal İşler, Mali 
İşler ve Sponsorluk, Mevzuat ve disiplin komis-
yonları üyelerimiz arasından seçilerek oluşturul-
muş ve yönetim kurulu sekreteryalarının çalışma-
larında yardımcı olmuşlardır.
7-İlçe ve işyeri teşkilatlarıyla düzenli toplantılar 
yapılmıştır. Kasım ayı itibarıyla 785 kesintili üye ile 
Düzce ilinin yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen’dir.
8- Sendikamızın tüm şubelerinde olduğu gibi 
Genel Merkezimizce şubemiz için tasarlanıp yine 
Genel Merkez server’i üzerinden yayın yapan 
web sitemiz http://duzce.egitimbirsen.org.tr dü-
zenli güncellenmektedir.
9- Tüm kurumlarda  duyuru panosu hazırlanmış, 
gönderilen afiş, ilan ve duyurular sergilenmiştir.
10-Sendikamız için 1 adet Digital kamera ve Fo-

toğraf makinesi, 1 adet projeksiyon cihazı alınmış 
ve bu araçlar yardımıyla faaliyetler görüntülene-
rek arşiv çalışması yapılmıştır. Basınla ilişkilere 
önem verilmiştir.
11- Üye bilgi sistemi  sayesinde  her üyenin  cep 
telefonlarına SMS ile bilgi akışı sağlanmıştır.
12-Ülke ve iş gündemi ile ilgili olarak her ay en 
az iki kez basın toplantısı düzenlenerek kamuoyu 
oluşturulmuştur.
13- Memur-Sen Konfederasyonu Düzce İl Tem-
silciliği ile birlikte Düzce Merkezinde talep örgüt-
lenmesi yapılmış, 130 dönüm yer temin edilerek 
TOKİ’ye bedelsiz devir edilerek üyelerimiz için 588 
adet konut, işyeri, cami, sağlık merkezi, kreşten 
oluşan Memur-Sen sitesi inşaatına başlanmıştır. 
İnşaatlar % 80 oranında tamamlanmıştır.
14- İl milli Eğitim müdürlüğü ile maaş promos-
yonları ile ilgili pazarlık yapılmış promosyonların 
%100 ünün aylıklara eşit taksitlerle dağıtılması 
konusunda anlaşılmıştır.
15- Akçakoca ilçemizde Memur-Sen Düzce İl 
Temsilciliği ile birlikte 100 adet konut projesi baş-
latılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
16- Ahmet Altan, Tınaz Titiz, Sait Yazıcıoğlu, Ha-
san Celal Güzel, Osman Altuğ gibi isimlerin katı-
lımlarıyla konferanslar tertiplenmiştir.
17- Her yıl düzenli olarak iftar programları, pik-
nikler, aşure günü düzenlenmiş, üyelerimize çe-
şitli eşantiyonlar hediye edilmiştir.
18- Genel merkezce düzenlenen Hatıra yarışma-
larına katılan ve il çapında dereceye giren üyele-
re şilt ve çeşitli hediyeler verilmektedir.

19-Kütüphane kampan-
yası çerçevesinde kitap 
bağışı toplanmış ve top-
lanan kitaplar okullara 
ve Düzce Kapalı Ceza 
ve Tevkif evine hediye 
edilerek Eğitim Bir-Sen 
Kütüphanesi oluşturul-
muştur.
20-Üyelerimize yönelik 
kurum yöneticiliği sı-
navlarına hazırlık, saz-
bağlama, ahşap, cam 
seramik boyama kursla-
rı tertiplenmiştir.

 Düzce’de çalışanların güvencesiyiz
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Edirne temsilciliğimiz, bugüne kadar yapılan-
larla yetinmeyip, önüki dönemde yeni bir teş-

kilatlanmayla şube olmayı hedefliyor.
Erdinç Bülük başkanlığında çalışmalarını yürüten 
sendikamız, il yönetim kurulunda ve ilçelerde yeni 
görevlendirmelerle çalışmalarını hızlandırma ka-
rarlılığındaki Edirne temsilciliğimizin, kıt imkanla-
ra rağmen gösterdiği çabayı takdir etmek gere-
kiyor.
İl Milli Eğitim Müdürü ziyaret edilerek kendisine 
eğitim çalışanlarıyla ilgili sorunların dile getirildi-
ği bir dosya sunuldu. İşyeri temsilciler toplantıları 
yapıldı. İşyeri temsilcilerinin ve ilçe yöneticilerinin 
dile getirdiği sorun ve talepler de Milli Eğitim Mü-
dürüne iletildi.
Genel Merkezce tasarlanan “http://edirne.egi-
timbirsen.org.tr” web sayfasının güncellenmesi 
çalışmalarına başlandı. Tüm üyelerimizle iletişim 
kurabilmemiz için toplu Mesaj sistemine geçildi. 
Üyelerimize yönelik faydalanmaları 
için çeşitli işyeri firmalarıyla in-
dirim anlaşmaları yapıldı.
Sendikamız avukatı belirlene-
rek üyelerimizin hukuki sorun-
ları ile ilgilenmesi için görevlen-
dirildi.
Hizmetlilerin “Görevde Yükselme 
Sınavı”na hazırlık için alanında uz-
man öğretmenler tarafından günde 
3 saat olmak üzere, 6 hafta devam 
eden kurs açıldı.
Memur ve Hizmetlilere yönelik bilgi-
lendirme ve problemleri dinleme top-
lantısı yapıldı.

Son dönemde 
Edirne’de yaptığımız 
kimi sendikal, sosyal 
ve kültürel çalışmaları 
kısa başlıklarıyla veri-
yoruz:
1- Edirne Eğitim-
Bir-Sen İl Temsilcili-
ği 24 Ekim 2007 de 
üyelerinin katılımıyla 
Terörü kınayan Basın 
Açıklaması yapmıştır.
2- Ramazan ayın-
da Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler sekreteri 
İrfan Coşkun’un da 
katılımıyla 250 kişinin 
katıldığı iftar programı 

tertip edilmiştir.
3- Edirne Musa Bey Köyü koruluğunda tüm 
üyelerimizin ve ailelerin katılımlarıyla piknik dü-
zenlenmiştir.
4- Edirne Eğitim-Bir-Sen Kadınlar komisyo-
nunun Saray içinde Av Köşkünde tertip ettikleri 
kahvaltılı, tanışma, danışma ve dayanışma prog-
ramı gerçekleşmiştir.
5- Ali Erkan Kavaklı’nın “Aile Eğitimi” semi-
neri Devecihan Kültür Merkezinde  düzenlenmiş-
tir
6- Birinci öğretmen hatıraları yarışmasında 
Edirne birincisi seçilen Kezban Kerman’ın çalış-
ması jüri özel ödülüne  layık görülmüştür.

Edirne’de hedef, şube olmak
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Elazığ şubemizin son üç yılda yaptıkları çalış-
maları, çok çok özetleyerek şöyle sıralayabi-

liriz:
Şubemizin Genel Merkezce tasarlanan “elazig.
egitimbirsen.org.tr” web sayfasının güncellen-
mesi çalışmalarına başlandı. Tüm üyelerimizle 
iletişim kurabilmemiz için Toplu Mesaj sistemine 
geçildi. 
Üyelerimize yönelik faydalanmaları için çeşitli iş-
yeri firmalarıyla indirim anlaşmaları yapıldı.
Sendikamız avukatı belirlenerek üyelerimizin hu-
kuki sorunları ile ilgili Av. Tarkan Dinç görevlen-
dirildi.
Hizmetlilerin “Görevde Yükselme Sınavı”na ha-
zırlık için alanında uzman öğretmenler tarafın-
dan günde 3 saat olmak üzere, 6 hafta devam 
eden kurs açıldı.
Memur ve Hizmetlilere yönelik bilgilendirme ve 
problemleri dinleme toplantısı yapıldı.
Müdür yardımcılığı sınavına girecek olan üyele-
rimize yönelik sendikamızda 
2 aylık kurs açıldı.
Üyelerimize yönelik konut 
edindirme çalışması için 
araştırmalar yapıldı. Toplu 
Konut İdaresinin arsala-
rı tesbit edilerek TOKİ’ ye 
başvuruda bulunuldu. TOKİ 
ile ilgili üyelerimiz arasında 
ev tiplerinin belirlenmesi-
ne yönelik anket çalışması 
başlatıldı. TOKİ’den iki uz-
man gerekli incelemelerde 
bulunmak için sendikamızı 
ziyaret etti. TOKİ konutları-
nın yapılacağı araziler belir-
lendi.
Milli Eğitim Müdürü ziyaret 
edilerek kendisine eğitim çalışanlarıyla ilgili so-
runların dile getirildiği bir dosya sunuldu. İşyeri 
temsilciler toplantısına Milli Eğitim Müdürü davet 
edilerek temsilcilerin tespit ettikleri sorunlar Milli 
Eğitim Müdürüne iletildi.
Okul öncesi eğitimin sorunları araştırılarak konu 
hakkında basın açıklaması yapıldı.
Kadın Kolları Komisyon üyesi Özlem Kılıç, Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen toplantı 

ve etkinliklere katılmak üzere Ankara’ya gönde-
rildi.
Başbakana ücret ve özlük hakları ile ilgili mektup 
eylemi gerçekleştirildi.
 “Hafta İçi Sohbetleri” adı altında Sigarayla Mü-
cadele Derneği Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Ya-
semin Açık ve Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan katılarak “Sigara, 
Alkol ve Madde Bağımlılığı” hakkında konferans 
verdiler. Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, “Beyin 
Gücünü Etkili Kullanma Sanatı” konulu konfe-
rans verdi.
“Unutamadığım Öğretmenim” hatıra yarışma-
sında dereceye girenlere her yıl basın huzurunda 
ödülleri verildi.
Erkek üyelerimize kravat, bayan üyelerimize broş 
yaptırılarak bayram hediyesi olarak dağıtıldı.
Kurucu Genel Başkanımız M. Akif İnan’ı anma 
programı gerçekleştirildi.
Kutlu Doğum Haftası, Filistin, Toplu Görüşmeler 

gibi çeşitli konularda geniş katılımlı açık hava ba-
sın toplantıları ve mitingler düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü, her yıl çeşitli etkin-
liklerle sendikamız tarafından kutlandı.
Şube başkanımız Yasin Karakaya, çeşitli televiz-
yonlarda canlı yayına katılarak sendikal çalışma-
larımız ve gündemdeki konulara yaklaşımımız 
hakkında açıklamalar yaptı. Basın toplantıları 
düzenlendi.

El
az
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 Elazığ’da eğitimcinin sesiyiz
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Erzincan şubemizin son seçim dönemi boyun-
ca yaptığı çalışmalardan yaptığımız seçmeler 

şöyle:
Eğitim-bir-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’nun da iştirak ettiği iftar yemeği dü-
zenlendi. Ayrıca Belediye Başkanı Mehmet Buy-
ruk, Milli Eğitim Müdürü Aydın Yalçın, AK Parti 
Erzincan İl Başkanı Yüksel Çakır, Saadet Partisi 
Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut,Eğitim-Bir-Sen 
Genel Sekreteri Halil Etyemez ve sendika üyeleri 
katıldılar.
Bütün eğitim çalışanlarına açık olan periyodik 
eğitim-kültür toplantıları düzenlendi. Toplantılar-
da millî şairimiz M. Akif Ersoy, “Okulda Şiddet”, 
“Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” gibi çeşitli konular 
işlendi.
Eğitim Bir-Sen Erzincan Şubesi ile Erzincan Kül-
tür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Anadolu 
Gençlik Dergisi Erzincan İl Temsilciliğinin ortakla-
şa düzenledikleri basın açıklamasında Danimar-
ka, Norveç, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya’da 
Peygamberimize karşı sürdürülen çirkin saldırılar 
kınandı.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, bera-
berinde Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, 
Erzincan Milletvekilleri Sayın Tevhit Karakaya, 
Sayın Talip Kaban Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube-
sini ziyaret ettiler. Ziyarette Milli Eğitim Bakanı’na 
Eğitimin  sorunları ve çözüm önerilerini içeren 
çalışmamız verildi. Bakana verilen dosyada, eği-

tim çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, 
meslek liselerinin  üniversite sınavlarında uğradığı 
haksızlıkların giderilmesi, YÖK’ün tamamen kal-
dırılması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların 
görev alanlarının belirlenmesi gibi birçok konu 
başlığı bulunuyor.
24 Kasım ‘Eğitim Çalışanları Günü’ dolayısıyla 
şubemiz tarafından her yıl yemekli toplantılar dü-
zenlendi. Öğretmenlik Hatıraları konulu yarışma-
mızda birinci olanlara ödülleri törenle verildi.
Genel Merkezimizin tüm şubeleriyle ülke genelin-
de gerçekleştirdiği tüm iş, eylem ve açıklamalar 
istenilen yer süre ve sayıda yerine getirilmiştir.
Şubemizin Kadın Kolları Başkanı ve Yöneticileri 
23 Nisan Bayramında, hastanelerde yatan hasta 
çocukları ziyaret edip çeşitli hediyeler sundular.
Erzincan şubemizin üye durumu ise yıllara göre 
şöyle: 2005’te: 550, 2006’da 678 ve 2007’de 
756.

Er
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Erzincan’da atılım dönemi
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 1 Tüm üyeleri üniversite mensuplarından oluşan 
ve 2007’de en çok üyeye ulaşarak “yetkili 

sendika” olan Erzurum –I Nolu şubemiz, önce 
Mustafa Durat, ardından Murat Aggön’ün baş-
kanlığında üstün başarılara imza attı. Şubemizin 
bu dönemdeki çalışmalarını şöyle özetleyebiliriz:
Üyelerimizin ve kamu kurumlarında çalışan arka-
daşlarımızın sorunlarını ve taleplerini gündemde 
tutmak amacıyla basın yayın kuruluşlarıyla aktif 
ilişki sürdürüldü.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz bey, 
Yönetim Kurulunca makamında ziyaret edildi. 
Üniversite çalışanlarının, bilhassa genel idari hiz-
metler personelinin sosyal, ekonomik ve demok-
ratik haklarıyla ilgili talepleri iletildi. Görüşmeler 
üniversite ve fakülteler düzeyinde periyodik olarak 
sürdürüldü.
2009 Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatların Er-
zurum da yapılması için üstün gayretlerinden ve 
başarılı çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. 
Sütbeyaz’a şube yönetim kulumuzca bir teşekkür 
plaketi verildi.

Kalem, anahtarlık, kahve bardağı, mini not defte-
ri gibi hediyeler yaptırılarak üyelerimize sendika-
mızı promosyonu olarak dağıtıldı. Dünya Kadınlar 
Günü  Münasebetiyle Bayan üyelerimize ve üni-
versitemizde çalışan bütün bayan arkadaşlarımı-

za çiçek ve saatli masa resim albümü dağıtıldı.
Kutlu doğum Haftasında Memur-Sen İl Teşkila-
tıyla ortaklaşa, 15 camide Mevlid okutularak ka-
tılımcılara şeker, gül suyu ve 3000 adet karanfil 
dağıtıldı.
“Ülkemizdeki ve Bölgemizdeki Misyonerlik  Faali-
yetleri  ve Düşündürdükleri” konulu halka açık pa-
nel düzenleyerek katılımcılara 1750 adet  Kur’an-
ı Kerim Meali dağıtıldı.
Anneler günü nedeniyle Yönetim Kurulu olarak 
Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Bakım Evi ziyaret 
edildi. Müzik programı düzenleyerek her ferde ka-
zak ve erşap hediye edildi. 
A.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğ-
rencileri Gülten Gültepe ve Ayfer Keçeci’nin  Dev-
let Resim Galerisinde açmış oldukları resim sergi-
lerine sponsor olundu.
Üyelerimizin 1.derecede ki akrabalarının hastala-
rı, yönetim kurulunca ziyaret edildi, çiçek gönde-
rildi. Üyelerimizin akrabalarının cenaze törenle-
rine ve taziyelerine yönetim kurulu olarak iştirak 
edildi.

19 Aralık 2004 Tarihinde yapılan 2.Olağan Ge-
nel Kurulunda 243 kayıtlı üye ile teslim aldığımız 
şubemizi, 2007 tarihinde 640 kayıtlı üyeye ulaş-
tırmanın ve üniversitede yetkili tek şube olmanın 
gururunu yaşıyoruz.

 Üniversitede yetkili şubemiz: Erzurum -I
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Erzurum’da millî eğitim çalışanlarının toplan-
dığı Eruzurum –II Nolu şubemiz, son üç yıllık 

çalışmalarıyla, izleyenlere, “azmin ve inancın ba-
şarısı budur” dedirtiyor. 2007’de şehirde en çok 
üye kaydedip “yetkili sendika” olan Zinnur Şim-
şek başkanlığındaki Erzurum –II Nolu şubemizin 
bu dönemdeki çalışmalarını şöyle özetleyebiliriz:
2005 -2006 yıllarında “Erzurum’da Eğitim- Bir- 
Sen in Sesi” adında bir gazete çıkardık ve her ay 
1000 adet bastırarak tüm merkez ve ilçelerdeki 
okullara dağıttık.
http:erzurum2.egitimbirsen.org.tr adresinden 
sendikamızın görüşlerini, eğitim çalışanlarının so-
runlarını ve güncel konu-duyuruları tüm üyeleri-
mize ulaştırdık.
Memur- Sen’e bağlı tüm iş kollarının bir arada fa-
aliyetlerini daha sağlıklı yürütebilmesi için üç katlı 
bir bina tutulmasına katkı sunduk ve Genel Basın 
Yayın Sekreterimiz Sayın Şaban Abak beyin de ka-
tıldığı görkemli bir açılış gerçekleştirdik.
2005 yılında Erzurum Lisesinde müdür yardımcı-
lık sınavına hazırlık kursu açtık.
2006 yılında ise kariyer basamakları sınavına ha-
zırlık kursu açtık.
Her yıl kutlu doğum haftalarında camilerde mev-
litler okutarak “gül” dağıttık.
Üç yıl boyunca tüm ilçelerimiz gezilerek üye kaydı 
çalışmasının yanında, eğitim çalışanlarının sorun-
ları dinlenerek bunlar genel merkeze bildirildi.
Ramazan ayı veya sair zamanlarda tüm ilçelerdeki 
üyelerimiz ziyaret edilerek toplantılar yapıldı; Oltu, 
Horasan, Pasinler, Köprüköy, Uzundere, Hınıs, Ilı-
ca, Pazaryolu ilçelerinde ise iftar yemekleri verildi. 
Peygamberimize Hakaret Eden Ülkeleri Kınayıp 
“Peygambere Sevgi Mitingi Ve Yürüyüşü”ne ka-
tıldık. 20 bin memuru kapsayan memur sicil affı 
için Erzurum’da iki imza kampanyası düzenledik 
ve toplanan imzaları bakanlığa gönderdik. Sözde 

ermeni soykırımını destekleyen Fransa’yı protesto 
eylemi yaparak tüm halkımıza Fransız mallarını 
boykot etmeleri için çağrıda bulunduk. Amerika 
ve İsrail’i te’lin, Filistin ve Lübnan’a destek için 
imza kampanyası düzenledik
Milli Eğitim Bakanlığının promosyonlarla ilgili 
genelgesinin yayınlanmasından  altı ay önce Er-
zurum Milli Eğitim Müdürü ile görüşüp bir mu-
tabakat imzalayarak % 30 okullara ,% 70 ininde 
çalışanlara dağıtılmasını sağladık.
Gazeteci-yazar Abdurrhaman Dilipak’ın konuş-
macı olarak katıldığı “21.Yüz Yıl ve Türkiye’nin 
Rolü” konulu bir panel düzenledik.
Erzurum ve ilçelerindeki öğretmen açığının gide-
rilmesi, AHİM’in başörtü konusundaki çifte stan-
dart kararının eleştirilmesi, doğuda görev yapan 
öğretmenlere ek ödeneğin verilmesi, memur ve 
hizmetlilerin durumlarını iyileştirilmesi ve eğitim 
ödeneğinden yararlandırılmaları, memurlara  
grevli toplu sözleşme hakkının verilmesi gibi on-
larca konuda basın açıklamaları, toplantı, yürü-
yüş ve konuşmalar gerçekleştirildi.
Türkiye Genlinde Üye Kaydında Birinci Olduk
Eylül 2005’te Türkiye birincisi,
Ekim 2005’te Türkiye üçüncüsü,
Kasım 2005’te Türkiye birincisi, üç ayın toplamın-
da da yine Türkiye birincisi olduk.
2004-2007 yıllarında Üye Artış Grafiğimiz ise şöy-
le oldu:
2004 yılı üye sayımız  : 630
2005 yılı üye sayımız  : 745
2006 yılı üye sayımız  : 1.567
2007 yılı üye sayımız  : 2.225
Erzurum’da en etkili sendika olarak faaliyetleri-
mizi sürdürürken yetkiyi de alarak bu başarımızı 
perçinlemiş olduk.     
  

Azmin ve inancın büyük başarısı
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 Eskişehir’den başarı öyküleri

Şube olarak anlamlı konferanslar düzen-
ledik. İstiklal Marşı sairimiz Mehmet Âkif 

Ersoy’u daha iyi anlamak için tarihçi-yazar Yavuz 
Bahadıroğlu’nu Eskişehirlilerle buluşturduk.
İlimizdeki okullarda yaşanan şiddet olaylarına 
dikkat çekerek sebeplerinin manevi eğitim eksik-
liği ve okulların fiziki yapısından kaynaklandığını 
ifade ederek alınabilecek tedbirleri ve doğabile-
cek tehlikeleri kamuoyuyla paylaştık.
Komşumuz Iraktaki vahşeti protesto ettik. Kamu-
oyunu Amerikan mallarını boykota çağırdık.10 
bin imza topladık. Şubemizin Hanımlar komisyo-
nu Anneler Gününde yılın annesini seçerek  an-
lamlı bir tören düzenledi.. Üyelerimizde sendika 
bilincinin artması için seminerler düzenledik.
Genel Merkezimiz tarafından yapılan öğretmenlik 
hatıraları yarışmasına katılımı sağladık. İlimizden 
gönderilen eserler iki yıl üst üste birinci olmuştur. 
Şubemiz bunun haklı gururunu yaşamış ve katı-
lımcılarına çeşitli ödüller sunmuştur.
Şubemiz tarafından sendikamızın genel misyo-
nundan ilhamla içerisinde sağlık, yaşam, eğitim-
le ilgili güzel makale, şiir, anekdotların  ve genel 
başkanımız Ahmet Gündoğdu ile röportajın bu-
lunduğu 81 ile, Eskişehir’de her okula ve kuruma 

ulaştırdığımız iki sayılık dergi çıkarttık. 
Manevi değerlerimize olan duyarlılığımızı her za-
man vurguladık. Peygamberimize hakaret eden 
Papayı ülkemizde istemedik. Bu konuyla ilgili, 
Cumhurbaşkanlığına   faks çektik. Tarih bilinci-
mizi pekiştirmek amacıyla tarihçi yazar Mustafa 
Armağan’ı Eskişehirlilerle buluşturduk.
Sendikamızın kuruluş yıldönümünde seçkin oniki 
şairin katıldığı şiir dinletisi düzenledik.
Ek derslerle ilgili düzenlemeyi protesto etmek 
amacıyla tüm üyelerimizin katıldığı protesto ey-
lemleri yaptık.
Her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz 
iftar  davetlerinde 1000 ‘i aşkın üyemizle buluş-
tuk.
Çalışma dönemimiz boyunca tüm ilçelerimizde 
konferanslar düzenledik. Ali Erkan Kavaklı ve  
Halit  Ertuğrul’u öğrenci ve öğretmenlerle buluş-
turduk. 
Her hafta gerek Eskişehir gerekse Türkiye günde-
mini değerlendirmek için  gündemle ilgili eleştiri 
ve çözüm önerilerimizi ifade etmek amacıyla ba-
sın açıklaması yaptık.
‘Okumak soylu bir eylemdir’dedik  Kitap okuma 
kampanyası başlattık.
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epGaziantep Şubemiz, geçtiğimiz üç yıl içinde 
büyük bir çalışma azmiyle ilin en büyük sen-

dikası olmayı ve “yetkili sendika” ünvanını almayı 
başardı. Şube başkanımız Zekeriya Efiloğlu’nun 
şahsında sendikamıza yönelik akıl almaz oyunlar 
ve iftiralar düzenlenmesine rağmen, eğitim çalı-
şanlarının sağduyusu ağır bastı ve Eğitim-Bir-Sen 
Gaziantep’de yetkili sendika oldu. Bu bir bakıma 
Gaziantep’de hizmet veren eğitim çalışanlarının 
ikinci bir “Şahin Bey” destanıydı.
Şubemizin üç yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar-
dan bir seçme sunuyoruz:
Üyelerimizin birikimlerini diri tutmak ve bu biri-
kimleri üyelerimiz arasında yaymak amacıyla “Se-
minerler Dizisi”ne başlandı. İş Yeri Temsilcileri’ne 
“Kaliteli Sendikacılık Nasıl Yapılır?” konulu semi-
nerde sunum yapıldı.
Öğrenci affı,  memur sicil affı, promosyonlar hak-
kında toplantılar yapıldı.
Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Kursu gerçek-
leştirildi. 30 kişi, bu sınavlar sonunda hizmetli sta-
tüsünden memurluğa terfi etti. Sınavdan sonra 
memur üyelerimize yemek 
verildi.
Müdür Yardımcılığı ve 
Müdürlük Düzey Belirle-
me Sınavı Hazırlık Kursu 
yapıldı.
Adıyaman, Kilis, Hatay, 
Adana ve Genel Merkez 
Yöneticilerimizden foto-
montaj şantajına maruz 
kalan Şube Başkanımıza 
destek ziyareti gerçekleş-
tirildi.
17. Milli Eğitim Şurası’na hazırlık kapsamında İl 
Komisyon Çalışmalarına iştirak edildi. 
Maarif Meydanı’nda Papayı Protesto Eylemi ger-
çekleştirildi. Fransa’nın Ermeni soykırımı ile ilgili 
takındığı küstahça tavır “Fransa, Kuyruğuyla Oy-
nuyor!” basın açıklamasıyla kınandı.
Yemekli İş Yeri Temsilcileri Toplantısı yapıldı. Top-
lantıya Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı 
sıra Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri İrfan 
Coşkun, İlçe Başkanları, merkez ve taşra ilçeler-
den iş yeri temsilcileri katıldı. Toplantıya 250 kişiyi 
aşkın yetkili katıldı. 
Şehitkâmil Belediyesi Konferans Salonu’nda Doç. 
Dr. Halit Ertuğrul’un katılımıyla “Aile ve Gençliğin 
Problemleri Konferansı” düzenlendi.
Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Konferans 
Salonu’nda Kişisel Gelişim Sempozyumu gerçek-
leştirildi. 
Hatıra yarışması il finali birincisi Cemalettin Gü-
neş, “Hangi Mum Yanarken Bekler” isimli eseriyle 
Türkiye İkincisi oldu.
Son yıllarda şube tarafından yapılan faaliyetlerin 
afiş çalışmalarıyla Genel merkezden gelen afişler 

çerçevelenerek toplantı salonuna asıldı.
Peygamberimizle ilgili çirkin karikatürler sebebiyle 
protesto eylemi yapıldı.Danıştay’ın Ana Sınıfı Öğ-
retmeni Aytaç Kılınç hakkındaki kararını kınayan 
basın açıklaması yapıldı.
“Gaziantep’in Eğitim Sorunları ve Çözüm Öneri-
leri” toplantısı yapıldı. Çanakkale Zaferi ile ilgili 
resim sergisi açıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
Yıldönümü ve Şehitler Haftası münasebetiyle dü-
zenlenen öğrenciler arası ödüllü ŞEHİDE MEK-
TUP YARIŞMASI düzenlendi.
“24 Nisan’da Alanlardayız” konulu ek ders eylemi 
Gaziantep’te yaklaşık 400 eğitim çalışanını buluş-
turdu. 
 “MEMUR VE HİZMETLİLERE ÜVEY EVLAT UY-
GULAMASINA “DUR!” DİYORUZ” konulu basın 
açıklaması yapıldı. “ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI” 
ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
Yeniden yapılanmaya giden Kadın Komisyonu, 
hem üyeler arası genel bir tanışma sağlamak 
hem de yılın annesini ödüllendirmek için yemekli 
toplantıda bir araya geldi. Program, 200’ü aşkın 

bayan üyenin katılımıy-
la gerçekleşti.
“Hain saldırıları bir kez 
daha nefretle ve şid-
detle kınıyoruz” konulu 
basın açıklaması yapıl-
dı.
Her yıl öğretmenler 
günü dolayısıyla üyele-
rimize ajanda dağıtıldı. 
Çeşitli aralıklarla üye-
lerimize cep ajandası, 
kalem, kupa ve sunum 

dosyası dağıtıldı.
ÖSS’de ilimizden bir öğrencinin Türkiye 26.’sı ol-
ması hasebiyle cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi. 
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya 
Su Günü dolayısıyla yapılan kompozisyon yarış-
masında ilimizde bir öğrencinin Türkiye 1.si ol-
ması sebebiyle Şubemiz öğrenciye plaket verip 
yarım Cumhuriyet altını hediye etti.
Ramazan aylarında imsakiye hazırlanıp dağıtıl-
dı. Her yıl iftar programı gerçekleştirildi. Son yıl 
2.100, bir önceki yıl 1.700 kişi iftarlarımıza katıl-
dı. 2006’da Genel Basın-Yayın Sekreterimiz Şa-
ban Abak, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
İrfan Coşkun, son iftarda ise Genel Başkan Ah-
met Gündoğdu ve Genel Sekreter Halil Etyemez 
beyler katıldılar. GÖKKUŞAĞI dergisinin 11’den 
17’ye kadar olan sayıları çıktı. 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü dolayısıyla bayan üyelere iki yıl ka-
ranfil, son yıl ise kozmetik seti dağıtıldı.
Toplam 12 İş Yeri Temsilcileri Toplantısı yapıldı. 
Gündemdeki konulara ilişkin yerel TV’lerde sen-
dikamızın görüşleri dile getirildi, yüzlerce basın 
açıklaması yapıldı.

Gaziantep’te yeni bir Şahin Bey destanı 
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 Giresun’da hamle yapmaya hazırlanıyoruz

Giresun şubemizde sendikacılık, yeni dönem-
de yeni ve güçlü bir hamleye hazırlanıyor. 

Cemalettin Aydınoğlu başkanlığında sürdürdü-
ğümüz sendikal çalışmalarımızın son dönemini 
şöyle özetlememiz mümkün:
Ülkemizi ve kamu çalışanlarını, eğitim dünya-
sını ilgilendiren hemen her konuda Genel Mer-
kezimizle ve tüm şubelerimizle aynı anda basın 
toplantıları, gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirdik. 
Eğitim çalışanlarının Giresun’da sesi olmaya 
özen gösterdik.
Kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edildi. İlçe 
başkanlarımızla il divan toplantılarını aylık peri-
yodlarla gerçekleştirdik. İşyeri temsilcileri görev-
lendirdik. Sendikal materyali ilçelere ve eğitim 
kurumlarına zamanında ulaştırdık. Üyelerimizle 
doğrudan iletişim için SMS sistemine geçtik. Şu-
bemizin sitesi, http://giresun.egitimbirsen.org.tr 
adresinde yayındadır ve düzenli güncellenmek-
tedir.
24 Kasım’larda, 8 Martta, Anneler Gününde, 
sendikamızın kuruluş yıldönümlerinde çeşitli sos-
yal kültürel faaliyetler ve anma programları or-
ganize ettik. 
Üyelerimiz ve aileleri için piknikler ve geziler dü-
zenledik.
Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeği 
Giresun’un en büyük oteli Başar Hotel’de yapıl-

dı. Ayrıca ilçelerimizde de iftar davetleri düzen-
lendi.
Öğretmenlik Hatıra yarışmalarına en üst düzey-
de katılım sağlandı. Son ilçe başkanlar kurulu 
toplantımız sendika lokalinde yapıldı. Toplantıda 
yeni yol haritası ve  seçim süreci karara bağlandı. 
Başkanlarla iftar yemeğinde buluşuldu ve moti-
vasyon tazelendi. Ramazan Bayramının 1.ve 3. 
günü sendikamızda bayramlaşma törenleri coş-
ku ile gerçekleşti. Enerji bakanı Hilmi Güler ve 
Kardeş şehir Ordu milletvekillerinin katılımı ile 
bayramlaşıldı. Giresun belediye başkanı ve Mil-
letvekilleri de sendikamızdaki bayramlaşma töre-
nine iştirak ederek bizleri onurlandırdılar.
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Gümüşhane Şubemiz temsilcilik düzeyinden 
2005 yılında tek başına şube ve yetkili sen-

dika olma başarısını gösterdi.
İl  merkezinde ve Kelkit ilçemizde teşkilatı bu-
lunan sendikamız Köse, Şiran, Kürtün ve Torul 
ilçelerinde de örgütlenme çalışmalarını tamam-
layarak şube olduğu yıl içinde ilçe teşkilatları yö-
netim yetkilerini almıştır.
Genel merkezimizin büyüme trendine uygun 
olarak 273 üye ile 2004 yılına başlayan şube-
miz 2005 yılında 358, 2006 yılında 515, 2007 
yılında 571 üye ile büyümesini sürdürmüş, ilde 
üye olabilecek 1517 eğitim çalışanının % 32’sini 
üye yaparak Türkiye genelinde Adıyaman ilinden 
sonra üyelik yüzdesi en fazla şubemiz olma başa-
rısını göstermiştir.
Teşkilatlanma çalışmalarına devam ederken  
“Yaz piknikleri, çarşamba günleri eğitim sohbet-
leri, Kutlu Doğum Haftası programları,  Kişisel 
gelişim seminerleri, Tiyatro gösterileri, müzik eğ-
lence programları ve lig tv yayınları” gibi sosyal 

etkinlikleri de  üyelerinin hizmetine sunmuştur.
Ayrıca bizzat organize ettiğimiz “Pakistan’a Yar-
dım Kampanyası”, “Lübnan’a Yardım Kampan-
yası” yanında; evlenen üyelerimizin düğün mera-
simlerine icabet edildi. Cenazesi olan üyelerimize 
taziyelerde bulunuldu, hasta olan üyelerimiz  yö-
netim kurulu olarak ziyaret  edildi.
Yerel ve bölgesel  basında  “Sendikacılıkta yeni 
dönem, İlimizde yetkili ve etkili  sendika, İlimiz-
de Eğitim sorunları ve çözüm önerileri, Eğitim-
Bir-Sen’in sıcak eli, Gönlümüzü ve gücümüzü 
birleştirelim, Annelerimiz her şeyimizdir, Üslubu 
lisan, terörün alçak yüzü” gibi ülkemizin ve ilimi-
zin gündemine ait konularda 100’e yakın basın 
açıklaması  ve tanıtıcı yazı  ile yer aldık.
Eğitim-Bir-Sen’in Gümüşhane’de layıkıyla temsil 
edildiği gerçeği “Bugünün dünden güç alarak 
yarına doğru yürüdüğü” zaman diliminde görev 
alan il temsilcilerimize ve şube olduktan sonraki 
başkan Veli Ağaç yönetimindeki Yönetim Kurulu 
Üyesi arkadaşlara teşekkür ediyoruz.
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Bugün dünden beslenir
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 Hakkari’de teşkilatlanmamız tamamlandı

Hakkari’de sendikal çalışmalarımıza her ge-
çen gün bir yeni başarı ekleniyor. Gayretli 

başkanımız Ramazan Özdemir ve idealist yöne-
tim kurulu üyelerimiz, dağ taş demeden ilçeleri, 
köy okullarını gezip eğitim çalışanlarının gücüne 
güç katmaya çalışıyorlar.
Hakkari’nin son üç yıllık çalışmalarını şöyle özet-
lememiz mümkün:
2005 yılı: İl temsilciliğine seçildiğimiz sırada, Çu-
kurca ve Şemdinli ilçe temsilciliklerimiz yoktu. 
Temsilciliklerin belirlenmesi için bu ilçelere nisan 
ve mayıs ayları içinde iki defa gidilmiş ve buralar-
da temsilciliklerimiz oluşturulmuştur.
“Başkaban’a 
Mektup” ey-
lemi çerçe-
vesinde 150 
kişinin katılı-
mıyla faks ey-
lemi gerçek-
leştirilmiştir. 
Kutlu Doğum 
E t k i n l i k l e r i 
çerçevesinde, 
g e l e n e k s e l 
olarak “Naat 
Gecesi” et-
kinliği gerçek-
leştirilmiş ve program sonrasında dinleyici olarak 
katılanlara 750 adet “Hz. Peygamber’in Hayatı” 
isimli kitap ve gül dağıtılmıştır. Ramazan ayında 
üyelere yönelik iftar yemeği verilmiştir.
Türkiye’deki YÖK sorununun çözümü, meslek 
liselerinin önündeki engelin kaldırılması için ili-
mizde imza kampanyası düzenlenmiştir. Haziran 
ayı içinde geleneksel olarak piknik programına 
devam edilmiştir. 24 Kasım öğretmenler günü 
çerçevesinde bütün okulların öğretmenler oda-
sına çiçek bırakılmış ve her üyeye de bir kalem 
hediye edilmiştir.
Eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda basın 
bildirisi yayınlanmıştır. Hakkari’nin eğitim sorun-
larını anlatan kapsamlı bir rapor hazırlanmış, il 
valisi, milli eğitim müdürü ve il milletvekillerine 
sunulmuş, ayrıca bu raporun üç yerel gazetede 
yayınlanması sağlanmıştır.
Her iki haftada, bir konuşmacı sendikaya getiri-

lerek sohbet toplantısı düzenlenmiştir.
2006 yılı: Üye sayısının arttırılmasına hız veril-
miştir. Her ay en az dört okul ziyaret edilmiştir. 
Çukurca ve Şemdinli’ye üç, Yüksekova’ya dört 
defa gidilmiş üye kayıtları sürdürülmüştür. Öğret-
menlik Hatıraları yarışmasında şubemizin birin-
cisi olan Erhan Selçuk, Genel Merkez’de yapılan 
değerlendirme sonucu Türkiye 3.sü olmuştur.
Danimarka’yı protesto eylemi gerçekleştirilmiş-
tir. Geleneksel iftar davetimiz ve “Naat Gecesi” 
programına devam edilmiş, dinleyicilere 1000 
adet kitap ve 750 adet gül dağıtılmıştır. 24 Ka-
sım öğretmenler günü çerçevesinde bütün okul-

ların öğretmen-
ler odasına 
çiçek bırakılmış 
ve her üyeye de 
bir kalem hedi-
ye edilmiştir. 
B a n k a l a r ı n 
verdiği pro-
m o s y o n l a r ı n 
çalışanlara ve-
rilmesi için imza 
k a m p a n y a s ı 
sürdürülmüş ve 
bu imzalar dos-
ya halinde Milli 

Eğitim Müdürlüğüne sunulmuştur.
2007 yılı: Üye kaydetme çalışmalarına ağırlık ve-
rilmiş, köylerde görev yapan öğretmenler tespit 
edilerek köylere ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Kadın komisyonu kurulmuş, kadın çalışanların 
aktif katılımı sağlanmış, Kadınlar Günü ve Anne-
ler Günü gibi etkinliklerin Kadın Komisyonumuz-
ca yapılması benimsenmiştir.
İlçeler mart, nisan ve mayıs aylarında dört defa 
ziyaret edilmiş, bu ziyaretlerle Çukurca’da üye 
sayısı 1’den 14’e, Şemdinli’de 3’ten 15’e yüksel-
tilmiştir. Yüksekova da ise istenilen sayıya ulaşı-
lamamıştır.
İlçe temsilcileriyle iki ayda bir toplantı gerçekleş-
tirilmiştir.
Bütün üyelerin desteğiyle üye kaydımız artırılmış 
ve mart, nisan ve mayıs aylarında 105 yeni üye 
kaydı yapılmıştır.
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Sendikamızın Hatay Şubesi, şube başkanı Ce-
vat Önal başkanlığında yürüttüğü üç yıllık ça-

lışmalarının bir kısmını şu şekilde özetliyor:
Üç yıllık dönem içerisinde ilçelerimiz ziyaret edil-
miş, yönetim kurulları ve üyelerle bir araya gelin-
miş ve sendikal çalışmaları hakkında  bilgilendir-
me ve eğitim çalışmaları  yapılmıştır.
Üyelerimiz için kurslar açılmış, iftar yemekleri, 
futbol turnuvaları düzenlenmiş, sevinçli yahut 
üzüntülü günlerinde üyelerimizin yanında olma-
ya özen gösterilmiştir.
Ayrıca bu süre zarfında aşağıda isimlerini ver-
diğimiz aydınlarımız davet edilerek konferanslar 
düzenlenmiştir:
 
 Abdurrahman DİLİPAK
 (Gazeteci-Yazar)
 Ahmet TAŞGETİREN
 (Gazeteci-Yazar)
 Ali Erkan KAVAKLI
 (Eğitimci-Yazar)
 Halit ERTUĞRUL
 (Eğitimci-Yazar)

Yine bu dönemde bir sosyal kültürel faaliyet ola-
rak Fahrettin DÖNMEZ’in ‘Maruf Oynatıyor’ adlı 
tiyatro gösterimi ücretsiz olarak yapılmıştır.
Bu dönemde ülke gündemi ve eğitim çalışanları-
nın gündemiyle ilgili olarak yaptığımız bazı basın 
açıklamalarının başlıkları ise şöyledir:
‘Yeni dönem Türkiye’nin hamle dönemi olsun’

‘Yeni ve Sivil Anayasa İstiyoruz’
‘Hükümetten beklentilerimiz var’
‘Haklarımızı alıncaya kadar sendikal mücadele-
miz devam edecek’
‘Eğitim Sisteminde iyileştirme çalışmaları’
‘Meclis’in kararı milletin kararıdır.’ 
‘Meclis iradesine ipotek konulamaz’
‘Haydi bir mumda siz yakın’
‘Kitapsız çocuk kütüphanesiz okul kalmasın’
‘Ek ders bilmecesi son bulsun’
‘Vergi diliminde esas gelir rakamı arttırılsın’
Son 3 yıllık dönemdeki üye sayımızın periyodik 
artışı şu şekilde olmuştur:
2004 :1102
2005 :1190
2006 :1511
2007 :1865 (Mutabakattaki rakam) Kasım 
2007 itibariyle 2178 üyeye ulaşılmıştır.
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Hatay’da yeni dönem
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Isparta şubemizin son kongre döneminde yürüt-
tüğü sendikal çalışmalar, ildeki eğitim çalışan-

ları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başkan Hü-
seyin Özçelik ve bayrak değişimi ile göreve gelen  
Selami Kılıç ve ekiplerince bu dönemde yapılan 
kimi çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:
Dünya Kadınlar Gününde bayan üyelerimize yö-
nelik kahvaltılı toplantı yapıldı.
Büyük Türk şairi ve dava adamı Necip Fazıl 
Kısakürek’in doğumunun 100. yılı münasebetiyle 
Samsun Tiyatro Topluluğunca sahneye konulan 
“ÇİLE” adlı tiyatro oyunu, önce Senirkent ve Ke-
çiborlu ilçelerinde, ardından Isparta il merkezinde 
sahnelendi.
KBYS için Isparta genelinde tüm öğretmenlere 
açık kurs düzenlendi.
 “Başarıya Götüren  Yol” konulu Halit Ertuğrul’un 
konferansı düzenlendi. “Evde ve Okulda Başarı-
nın Sırları” konulu Ali Erkan Kavaklı’nın konferan-
sı düzenlendi.
Büyük Isparta Otelinde tüm üyelere yönelik ye-
mekli toplantılar düzenlendi.
Isparta Belediyesi ile ortak “Şehide Mektup” ko-
nulu yarışma düzenlendi. Dereceye girenlere 
ödüller verildi.
Öğretmen Evi Toplantı Salonunda ön lisans me-
zunları için KBYS için kurs düzenlendi.

Üyelere Eğitim-Bir Sen ve Memur Sen logolu por-
selen bardak dağıtıldı.
Belediye İftar  Çadırında üyelerimize ve halka 
yönelik yemekli iftar programı düzenlendi. Öğ-
retmenler Gününe yönelik yemekli programlar 
yapıldı.
Yine üyelerimize ve ailelerine yönelik olarak Hızlı 
Okuma Semineri, Anne- Baba Okulu ve Veli Eği-
tim Semineri düzenlendi. Katılımcılara el kitapçığı 
, CD ve katılım sertifikası verildi.
OKS ve ÖSS ye giren öğrencilerimizin başarısını 
arttırmak amacıyla başarı ve motivasyon alanla-
rında yazılmış olan kitapçıklar hazırlanarak sınava 
giren öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.
Baskılı ajanda ve baskılı metal tükenmez kalem 
dağıtıldı.
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 Isparta’nın büyük atılımı
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Iğdır’da şube olma yolundayız

Iğdır Eğitim Bir-Sen olarak 2006 yılında üye 
sayımız 83 iken, 2007 yılında yürüttüğümüz 

yoğun çalışmalar neticesinde 2007 yılı mutaba-
katını 200 üye ile imzaladık. İl temsilciliğimizde 
Temmuz 2007 de yönetim değişikliği oldu. İl baş-
kanımız Serkan Sayan Ankara iline tayin olunca, 
İl Başkanlığı görevini şuan Turgay Caf yürütmek-
tedir. Şu an üye sayımız 260 a yaklaşmış olup, 
2008 yılı mutabakat metnini Eğitim Bir-Sen Iğdır 
Şubesi olarak imzalamak kararlılığındayız.
Iğdır Eğitim Bir-Sen her zaman yaptığı etkinlikler 
ile toplumun her kesiminden insanların takdirleri-
ni kazanmıştır.
2006 yılı 24 Kasım Öğretmenler Gününde çok 
önemli bir etkinliğin altına imzamızı atıp bunu 
geleneksel hale getirdik. Öğretmenlerin en mutlu 
gününde üyelerimiz ile birlikte kimsesiz çocukların 
yanında yer aldık.  Onlara yemek verdik ve ço-
cuk eğlence merkezine götürerek eğlenmelerini 
sağladık. O günden sonra yurtta kalan kimsesiz 
çocukların önemli bir kısmının öğretmen olmak 
istediklerini söylemeleri bizim için en büyük hedi-
ye oldu. Öğretmenlerin toplumun geleceği olan 
çocuklarımıza sahip çıktıklarını gösterdik ve bu 
yönde bir çığır açtık. Bizim etkinliğimiz toplumun 
dikkatini bu yöne çekti. Bu yıl da aynı etkinlikleri 
devam ettirmek kararlılığındayız.
Yine öğretmenler gününde tüm öğretmenlerimize 

çiçek göndererek kutladık.
Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Gre-
enpeace tarafından Ağrı Dağı üzerinde yapılan 
Nuh’un Gemisi Maketi faaliyetlerine Memur-Sen 
e bağlı diğer sendikalar ile birlikte katıldık ve bu 
konuda ki duyarlılığımız dile getirdik. Yerli ve ulu-
sal basında bu haber yer aldı.
Başka illerden ilimize atanan üyelerimize Rama-
zan Ayı içinde iftar yemeği düzenledik.
Ramazan Bayramı’nda ilimiz Milletvekili Ali Güner, 
Sendikamızı ziyaret etti. Bu görüşme esnasında, 
Iğdır’ın eğitim sorunlarını ve çözüm önerilerimizi 
dile getirdik. Mevcut problemlerin çözülmesi ve 
eğitim seviyesinin iyileştirilmesi konusunda Sayın 
Milletvekilimiz bize her türlü desteği vereceklerini 
belirttiler.
Düzenli aralıklar İl Milli Eğitim Müdürü ile görüş-
mekte ve mevcut problemler için çözüm önerileri-
mizi dile getirmekteyiz.
Tüm ilçelerde ilçe temsilcilikleri kurduk. Şuan ili-
mizde, ilçelerde temsilciliği olan tek sendika Eği-
tim Bir-Sen’dir.
İlimizdeki üyelerimizin her türlü hukukî işlemlerini 
takip etmesi için, Memur-Sen ile birlikte Av. Meh-
met Soyuk ile sözleşme imzaladık. Şu an bütün 
üyelerimizin hukuki işlemleri bu sözleşmeli avuka-
tımız tarafından yürütülmektedir.

Kırklareli temsilcimiz Bilal Yeşen ve yönetim 
kurulu üyeleri, son dönemde sendikal çalış-

malara hız verdiler. 
Genel Merkezce planlanıp koordine edilen tüm 
sendikal çalışmalara etkin bir şekilde katılmaya 
çalışılıyor.

Kırklarelideki arkadaşlarımız, son dönemde ya-
pılan basın toplantıları, işyeri ve ilçelerin ziyaret 
edilmesi, verilen iftar davetleri, kamu kurum ve 
kuruluşlarına yapılan ziyaretlerle yeni bir heyecan 

ve hareketlilik yaşıyor.

Geçtiğimiz ramazan ayında Kırklareli 

Öğretmenevi’nde görkemli bir iftar yemeği dü-

zenledi. Katılımın oldukça yüksek olduğu iftar ye-

meğine çok sayıda davetli iştirak etti. 

Davetliler arasında il Milli Eğitim Müdürü, Yar-

dımcıları Yasin Özdil, Ziya Eser, AKP Merkez Ilçe 

Başkanı Ertan Özbek ve Sağlık-Sen, Toç-Bir-Sen, 

Diyanet-Sen temsilcileri ile çok sayıda davetli bu-

lunuyordu.
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Kırklareli’de heyecanlı dönem başlıyor



44 EĞİTİM-BİR-SEN

İs
ta

nb
ul

 1 İstanbul 1 No’lu Şube olarak bu güne değin çe-
şitli faaliyetlerimiz oldu. 

Bültenler Çıkardık: Arkadaşlar bu bültenimizin 
içeriğinde neler olsun. Deme ya adam reklâm 
vermiyor mu neyse hayırlısı. Başka kapılara baka-
lım. İnşallah olur.
Basın açıklamaları yaptık: Abi ya nedir bizim bu 
hükümet yetkililerinden çektiğimiz. Bunlar bizim 
çalışma şartlarımızı bilmiyorlar mı yoksa bilmez-
den gelmek işlerine mi geliyor. Bu ortamda bu 
kadarcık bir zam artışıyla kayıplarımızı nasıl telafi 
edeceğiz. Bence bu konuyu bültenimizde dillen-
dirmeliyiz. 
İnsanımızı ilgilendiren her konu gündemimizde 
oldu: Bizim derdimiz sadece ücret sendikacılığı 
değil bence sosyal problemlerimizi de dillendir-
mek hatta ücretten ve ücret sendikacılığından 
öncellemek zorundayız.
Üyelerimize çeşitli dönemlerde gündemine uygun 
hediyeler dağıttık :Üyelerimize mutlaka bir hedi-
ye vermeliyiz. Neler vermemiz daha uygun düşer 
onu konuşalım.Bence kalem verelim. Yok ya kar-
deş daha ciddi ve kalıcı bir eser düşünelim derim 
ben. Ajanda çalışması yapalım derim mesela.
Hatıra yarışmasına sponsor bulup bütün üyele-
rimize ulaştırdık: Ya onu geçen sene yapmıştık 
farklı bir şey düşünelim. Genel merkezimizin dü-
zenlediği yarışmadaki kitaba sponsor bulup onu 
dağıtalım. Telaşıyla üyelerimize Logomuzun basılı 
bulunduğu birer kupa bardak, ajanda ve “Mum 
Işığında Son Mahnı” kitaplarını promosyon olarak 
dağıttık. 
Sportif müsabakalar düzenledik: Abi bu hakem 
kesin taraf tutuyor. Adam resmen arkadan çekti 

faul bile çalmadı. Yakınmalarını da içinde barın-
dıran Bağcılar Futbol Turnuvası ve Voleybol Tur-
nuvasını gerçekleştirdik. Eyvahhh gitti şah yenilgi 
kaçınılmaz cık cık cık yazık oldu. Bir yanlış hamle 
nelere mal oldu. Maç gideydi Lap Top gitti. 
Düşüncelerinin kafalarda cirit attığı Güngören 
Satranç Turnuvasını gerçekleştirdik.
Çeşitli konferanslar seminerler tertip edildi: Arka-
daşlar salon hazır mı? Sendika kırlangıçları asıldı 
mı?Başkanım salon hazırda katılımcı sayısı galiba 
düşük olacak. Ne yapsak arkadaşları yeniden bir 
daha telefonla arasak mı? Abi şükür ya. Salon 
hınca hınç dolu. Bundan da yüzümüzün akıyla 
çıkacağız inşallah.
İftarlar Düzenledik: Bu ramazanda yemeğin 
sponsorunu nerden bulacağız. Bir de salon prob-
lemimiz var çaresine bakmak lazım erkenden.Hey 
maşallah abi burada 600 kişi var. 
Kitlesel Basın açıklamaları düzenledik: Abi her 
ilçede eylem gurubu oluşturmalıyız. Ha diyince 
yola koyulacak. Yine beklediğimiz kadar arka-
daş yok. İnşallah başka sefere daha sıkı tutalım.
Abi eylemimizi bizim dünyanın 5 gazetesi vermiş 
hemde 1 sayfadan.
Şikâyetlerini ve sevinçlerini de içinde barındıran 
günün ve gündemin sorununa yönelik eylem ve 
basın açıklamalarımız oldu.
Teşkilat çalışmalarına ağırlık verdik: Mayıs ayı yak-
laşıyor arkadaşlar elimizi çabuk tutmalıyız eğer bu 
ilçede de yetkili sendika olmak istiyorsak. Azim-
li gayretlerimizle Bağcılar, Esenler, Güngören ve 
Zeytinburnu’nda yetkili sendika olduk.
Bütün bu yukarıda sıralanan işlerin başarılma-
sında emeklerinin inkârı mümkün olmayan üye-

lerimize, okul 
temsilcilerimize, 
bölge başkan-
larımıza, ilçe 
yönetim kurulu 
üyelerimize, ilçe 
başkanlarımıza, 
şube yönetim 
kurulu üyele-
rimize, şube 
başkanlarımıza 
yürekten ve en 
içten teşekkür-
lerimizi bir borç 
biliyor ve yineli-
yoruz. Sağolun 
varolun sizlerle 
birlikte daha 
nice güzellikle-
re varacağımıza 
inanıyoruz…

 Sendikacılık heyecan ve gönül işidir
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İstanbul 2’de taze heyecan

Yıllardır Ünal Mamur başkanlığında çalışma-
larını yürüten İstanbul’daki 2 Nolu şubemiz, 

bu yıl yapılan görev değişikliğiyle taze bir heyeca-
na sahne oluyor.
Yeni başkan Yavuz Padem ve genç ekibi, göre-
vi alır almaz heyecanla işe koyulup ilçe ve işyeri 
temsilciliklerini topladılar. Şubenin seçimlere ha-
zırlık çalışmalarını da başarıyla yürüten arkadaş-
larımızın ve önceki yönetimin yaptığı kimi önemli 
çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:
Şubemiz, ülke gündemi ve kamu çalışanlarıyla 
ilgili sendikal görüş, tutum ve taleplerimiz doğ-
rultusunda Genel Merkezce belirlenen tüm sen-
dikacılık işlemlerine, toplantı, yürüyüş, açıklama 
ve diğer görevlere titizlikle uymuş, örgütlülükten 
doğan gücü eğitim çalışanları için harekete geçir-
miştir. Bu anlamda kimi çalışmalarımızın başlıkla-
rını şöyle anabiliriz:
Papa defol, basın açıklaması,
Filistine yardım kermesine destek,
ABD işgalini tel’in, ABD, İsrail mallarını boykot 
eylemi,
Avea’yı protesto için telefon kapatma eylemi,
Konferanslar, üyelerimiz için açılan eğitici semi-
nerler,
TOKİ ile sürdürülen konut projeleri,
Sözde soykırım yasasını kınama ve Fransız malla-
rını boykot eylemi,
Deprem ve sel afetzedelerine ilaç, battaniye ve 

kırtasiye yardımı kampanyası,
Yolluklarla ilgili tüm mağdur üyelerimize hukuki 
yardım desteği
Şehide saygı teröre lanet yürüyüşü, 
Üyelerimizin düğün, doğum, cenaze vb cemiyet-
lerine katılım
İstanbul’da eğitim sorunları ve çözüm önerileri 
çalışması
Yerel basın kuruluşlarını ziyaretler ve kahvaltılı ba-
sın toplantıları,
Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama 
programları,
Her yıl her ilçede ramazan iftarları.
İstanbul 2 nolu Şube Başkanlığımızın artık gele-
nekselleşen ve geniş bir katılım yelpazesinin oluş-
turulduğu  iftar programı bu yıl da siyaset, sivil 
toplum örgütleri, belediye ve bürokratlardan olu-
şan geniş bir katılımcı topluluğu ile yapıldı. Emi-
nönü ilçe başkanımız Erkut Öneş’in takdim ettiği 
iftarımıza İstanbul B.Ş.B. Başkanı Kadir Topbaş 
da iştirak etti.
Yine son günlerde artan terör eylemlerini ve ar-
kasındaki çirkin Siyonist güçleri protesto etmek ve 
şehitlerimizi anmak üzere, İstanbul’daki 6 şube-
mizin yöneticilerinin de katıldığı “Şehide rahmet, 
teröre lanet” yürüyüşü kapsamında Edirnekapı 
şehitliğine sessiz yürüyüş düzenlendi. Eylemimiz, 
vatandaşların da takdir ve desteğiyle karşılandı.
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 3 İstanbul 3 Nolu şubemiz, çalışmalarıyla eğitim 
çalışanlarına “iyi ki varsın Eğitim-Bir-Sen” de-

dirtiyor, güven veriyor. 26 Aralık 2004 yılında yö-
netime seçilen Ahmet Yurtman ve yönetim kuru-
lu, eğitime ve eğitimcilere yönelik faaliyet, eylem, 
panel, konferans ve anma toplantılarıyla dikkat 
çekiyor. Birçok şubemizde örnekleri görüldüğü 
gibi yapılan sendikal çalışmalar zaman zaman 
mahalli basınla birlikte ulusal basın yayın organ-
larında da yer alıyor.
Özellikle öğretmenlerin sevk sorununun çözümü 
için, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı nezdinde giri-
şimlerde bulunuldu. Yurt çapında yapılan eylem-
ler ve ısrarlı takip sonucunda, bu sorun ortadan 
kaldırıldı.
İstanbul şubelerimizin ortak çalışmalarından biri 
de Büyükşehirde yaşayan memurların yüksek kira 
ve hayat pahalılığından kaynaklanan sorunlarının 
çözümü için “Büyükşehir Tazminatı” hakkının ta-
lep edilmesiydi.
Devasa eğitim sorunları yaşayan İstanbul’la ilgili 
“İstanbul’da Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerile-

ri” raporu hazırlandı. YÖK ve uygulamış olduğu 

antidemokratik uygulamalara karşı eylem yapıldı.

Genel Merkezimiz tarafından yurt çapında ya-

pılması istenen eylem, etkinlik, yarışma vb. tüm 

faaliyetlere iştirak edildi. Irak’ta yaşanan işgal ve 

insanlık dışı zulümlerden dolayı ABD’yi protesto 

eylemleri yapılarak kamuoyu vicdanı harekete ge-

çirildi. Siyasal iktidarların halktan aldıkları gücü 

hakkıyla kullanmaları için, hükümete hatırlatıcı ve 

uyarıcı basın açıklamaları yapıldı. Çeşitli konular-

da imza kampanyaları düzenlendi. Üyelerimizin 

mesleki bilgi ve becerilerini artıracak seminerler 

düzenlendi. Yöneticilik Sınavlarına hazırlık kursla-

rı düzenlendi.

Üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında ilgili 

makamlarla görüşmeler yapılarak neticeler alın-

dı. Merhum Genel Başkanımızı anma program-

ları yapıldı. 3 yıl öncesine göre üye sayısını 1200 

artıran İstanbul 3 Nolu Şubemiz, yeni dönemde 

sorumluluk bölgesinde en büyük sendika olmayı 

hedefliyor.

 İstanbul 3, eğitimcilere güven veriyor
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İstanbul’daki şubelerimizden 4 Nolu şubenin 
gayretli yönetimi, sendikal çalışmalarındaki 

çeşitliliği ve düzenliliği ile dikkat çekiyor. Ali Yal-
çın başkanlığındaki şubemizin bir sayfada özet-
lenmesi mümkün olmayan çalışmalarından ba-
zıları şöyle:

Geleneksel yat gezisi ve piknik her yıl başarı ile 
gerçekleştiriliyor. İftar davetleri Adalar dahil 6 
ilçede sürdürülüyor. Yerel basın kuruluşlarıyla 
önemli günlerde yemekli toplantılar düzenlene-
rek, sendikal çalışmalarımızla ilgili bilgi veriliyor.
İstanbul 4 Nolu şubemizde yapılan bazı eylem-
ler ve konuları ise şöyle: “Okul Müdürü Şantiye 
Şefi, Öğretmenler Tahsildar”, “Yeter Artık Sağlık 
Ocağı Çilesi Bitsin”, Başbakan’a Mektup eylemi, 
Disiplin Affı İstiyoruz Eylemi, “Yuuh Bee” Avea 
Protestosu, Papa Çeneni Kapa Eylemi, YÖK’ü 
Protesto Eylemi, Promosyonlar Hakkımızdır Ey-
lemi, Fransayı Protesto Yürüyüşü, “Şehide Rah-
met, Teröre Lanet” Sessiz Yürüyüşü.
Şube yönetimi sorumluluk alanlarındaki 6 ilçede 
bazı araştırmalar da yaparak bölgelerindeki bazı 
eğitim sorunlarına dikkat çektiler. Okul Çantaları 
Ağırlık Araştırması, Eğitim Yöneticilerinin Sorun-
ları Araştırması, Öğretmen Profili Araştırması, 
Eğitimde Şiddet Araştırması bunlardan bazılarıy-
dı.

Bölgedeki 6 Belediyenin 1’er yıllık eğitim harca-
maları basın toplantısı ile duyuruldu ve Belediye 
Başkanlarına plaket takdim edildi. 15 yerel ga-
zeteye eğitim ile ilgili duyarlılıklarından dolayı 
“Eğitim Ödülü” verildi. Şubemiz, “Havadis” adıy-
la tabloid gazete ebadında yayımladığı sendika 

bülteniyle de eğitim çalışanlarının örgütlü sesi 
Eğitim-Bir-Sen’i ilçelerdeki eğitim kurumlarına 
taşıdı.
Üyelerimiz için çeşitli indirim anlaşmaları imza-
landı.Yeditepe Üniversitesi ve Maltepe Üniversi-
tesi ile indirimli yüksek lisans anlaşmaları imza-
landı. 
Bölgedeki sağlık kuruluşu ve giyim üzerine bazı 

firmalarla yapılan indirim anlaşmaları devam 
ediyor.
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İstanbul 4’te aktivite çeşitliliği
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 5 Ramazan Aşçı başkanlığında çalışmalarını 
yürüten İstanbul 5 nolu şubemizin sorumluk 

alanı genişledi. Daha önce sadece Küçükçek-
mece ilçesinde faaliyet gösterern İstanbul 5, yeni 
dönemde Avcılar, Silivri, Büyükçekmece ve Ça-
talca ilçelerini de kapsayan bölgede çalışacak. 
Üç yıllık yolculuğumuzda nice mutlu olduğumuz 
çalışmalara imza attık. Bazen yoğun bir sevinç 
bazen sıkıntı yaşadık ancak şubemizi en etkin ko-

numa ulaştırdık. Yönetim kurulumuz ve ilçe tem-
silciliklerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların 
bu gün haklı gururunu yaşıyoruz.
Biz bu zamana neler yaptık.
Öncelikle Genel Merkezin Türkiye genelinde or-
ganize ettiği bütün etkinliklere en yoğun şekilde 
katıldık. Başbakan’a 100.000 mektup kampan-
yasına bütün arkadaşlarımızın iştirakini sağladık. 
İlksan feshedilsin imza kampanyasını bütün iş-
yerlerine yaydık.
Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her ko-
nuda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık
Yerel medyayı en iyi şekilde değerlendirdik. Rö-
portajlarımız, köşe yazılarımız radyo ve televiz-

yonlarda yer aldı.
Gündeme uygun halkın ve eğitim çalışanlarının 
katıldığı ve taktir ettiği seminerler, konferanslar 
tertip ettik.
Futbol ve voleybol müsabakaları tertip ettik. 
Üyelerimize konut edindirmek için çeşitli Toki’yle 
çeşitli çalışmalar içinde bulunduk. Bu çalışmala-
rımız belli bir aşamaya geldi. Sonuçlanması için 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Her yıl ramazanda geleneksel hale getirdiğimiz 
iftar programlarını artık bütün ilçelerimizi kapsa-
yacak şekilde yaygınlaştırdık.
Her yıl üyelerimizin ve eşlerinin, çocuklarının ka-
tıldığı piknikler tertip edildi. 
Müdür yardımcılığı, Müfettiş yardımcılığı, Fen ve 
Anadolu lisesi öğretmenliği, KBYS ve görevde 
yükselme sınavları için kurslar düzenledik
Bölgemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşla-
rını ziyaret ettik, çalışanların sorun ve isteklerini 
ilgili kişi ve kurumlara ilettik.
İlimizdeki STK’larla sağlıklı iletişimler kurup, or-
tak çalışmalara imza attık.

 İstanbul 5 alan genişletti
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Büyüyen sendikamız, son 6 ay içinde bazı 
illerimizde yeni şubelerle güç kazandı. 

İstanbul’daki şube sayımızı ve şubelerin sorumlu-
luk alanlarındaki yerleşim birimlerini de yeniden 
düzenlemiş bulunuyoruz. Buna göre İstanbul 6 
nolu şubesi şu ilçelerden oluştu: Şişli, Beyoğlu, 
Beşiktaş, Kağitane ve Sariyer.
Daha önce İstanbul II Nolu şube yönetiminde 
görevli Tarık Er’in başkan olarak görevlendirilme-
siyle oluşan İstanbul 6. Şubemiz, çalışmalarına 
büyük bir heyecan ve gayretle başladı.
İşyeri temsilciliği esas alınan bu yeni yapılan-
mada kısa ve uzun vadeli hedefler konuldu. İlçe 
belediye başkanlığından, parti temsilciliklerine, 
il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne kadar bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarında tanıtım ziyaretleri 
düzenlendi, cd’ler dağıtıldı.
Ramazan ayında iftar programları, açık mekan-
larda imkan dahilinde tanıtım standları açıldı. 
İşyeri ve ilçe yönetimlerinde hizmet içi seminerler 
düzenlendi. Bu dönemde özel sağlık kurumlarıy-
la, sürücü kurslarıyla, market ve alışveriş merkez-

leriyle indirimli anlaşmaların yapılması için baş-
latılan çalışmalarda anlaşma noktasına gelindi.
Ücretsiz bilgisayar, İngilizce,  diksiyon kursları 
düzenlendi. Üyelerimizin TOKİ aracılığıyla konut 
sahibi olması için ön talep belirleme çalışmala-
rımız halen devam etmektedir. Beykent Üniversi-
tesi ve 6 nolu şube arasındaki tezli yüksek lisans 
programı eğitimi büyük bir ihtiyacı karşılamak-
tadır. Son olarak terörü kınama ve şehitlerimizi 
anma amacıyla Edirnekapı Şehitliğine sessiz bir 
yürüyüş eylemi yapılmıştır.
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İstanbul’da 6. Şube heyecanı
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İzmir Şubemizde, 2003 yılı Mart ayında halen 
şube başkanımız olan  Abdurrahim Şenocak’ın 

göreve atanmasıyla birlikte çalışmalar ve teşki-
latlanma süreci hız kazanmış, şube kuracak üye 
sayısına 1,5 yıl gibi bir zaman zarfında ulaşılmış 
ve 2004 yılında I. olağan kongremiz gerçekleşti-
rilmiştir. Şu an üye sayımız 2000’leri aşmıştır. İz-
mir Şubemiz kendi iş kolunda en çok üyeye sahip 
olmasa da yaptığı faaliyetlerle İzmir’de en etkili 
sendika olmayı başarmış ve eğitim camiasında 
markalaşmıştır. 
Sendikamızın diğer tüm şubelerinde olduğu gibi, 
her ay düzenli olarak yapılan il divan kuruluna 
tüm Şube Yönetim Kurulu ile birlikte; İlçe Temsil-
cilerimiz, AR-GE Komisyonu, Mevzuat ve Hukuk 
Komisyonu ve Kadın Komisyonu üyeleri katılmak-
tadırlar.
Şubemiz faaliyet ve hizmetlerini beş ana başlıkta 
toplamak mümkündür. Bunlar:
      
1.Eğitim Faaliyetleri:
Üyelerimizin eğitimi bizim için önemlidir. Nitekim 
son iki senede yönetici sınavlarına, uzman öğret-
menlik, baş öğretmenlik sınavlarına ve memurla-
rın görevde yükselmesi ile ilgili sınavlara  yöne-
lik şubelerimizce düzenlenen kurs ve seminerler 
olumlu sonuç vermiştir. İzmir Şubemizin, seminer-
lere katılımlarda üye şartı aramaması, ildeki eği-
tim çalışanlarından takdir görmüştür.

2.Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:
Yalnızca emek, menfaat örgütü olmayıp aynı za-
manda bir fikir hareketi olmamız, değerler üze-
rinden sendikacılık yapmamız  nedeniyle sık sık 
konferanslar, kültürel etkinlikler ve yarışmalar 
düzenlemekteyiz. Bu konferans ve toplantılarda 

şimdiye kadar; İnsan Hakları, AB Sürecinde Eği-
tim, Şiir Şöleni, Yeni Müfredet (DKAB), Eğitim ve 
Kimlik gibi bir çok konuda ele alınmıştır.
İzmir Şubemizin bu yıl dördüncüsünü  düzenlediği 
öğrenciler arası ödüllü “Şehide Mektup” yarışma-
sı hem  artan bir ilgi ve katılımla sürdürülmekte, 
çocuklarımızdaki tarih bilinci ve sevgisine katkı 
sağlanmakta hem de bu projeyle diğer illere mo-
del olmaktadır..

3.Hukuk ve Mevzuat Desteği:
Şubemizde tesis edilen Hukuk Birimi; üyelerimize 
bireysel hukuki sorunlarında ücretsiz danışmanlık 
hizmeti vermektedir. Gerektiğinde anlaşmalı avu-
katlarımızdan da destek almaktayız.

4.AR-GE Çalışmaları:
AR-GE komisyonu; MEB mevzuatı açısından çık-
ması muhtemel, ya da gerçekleşen  yasal düzen-
lemeleri inceleyerek bunlar üzerinde, gereken de-
ğişiklikleri ve önerileri yetkililere iletmektedir.
Öğrencilerden karne parası alınması kararının 
geri çekilmesi İzmir şubemize bağlı komisyonu-
muzun girişimleriyle olmuştur.
Yine şubemizin girişimleriyle artık  çalışanlar, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı ildeki bütün okullarımız-
dan sevk alabilmektedirler.

5.Kadın Kollarımız
Ülkemizde kadın erkek bağlamında değil, insan 
hakları ve özgürlükler bağlamında temel sorunlar 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu komisyonumuz ise 
böyle bir ayrımcılıktan çok, bayan üyelerimizin de-
mokratik süreçlere daha fazla katılımını sağlamak 
amacını  taşımaktadır.

 Etkinliklerin şehri İzmir
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Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı”na 
katılacak üyelerimiz için ücretsiz hazırlayıcı kurs 

düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı’na hizmetlilerin sorunları ve 
çözüm önerilerine ilişkin binlerce mektup gönderil-
di.
Yeni oluşturulan kadın komisyonu üyeleri Ankara 
Başkent Öğretmen Evi’nde düzenlenen “Kadın Ko-
misyonları 1. İstişare Toplantısı”na katıldı.
Özgürlüklerin genişletilmesi amacı ile yurt genelinde 
oluşturulan ‘İnanç Platformu’ temsilcileri, Kahra-
manmaraş Şube Başkanımız Hacı  Datlı’yı maka-
mında ziyaret etti.
Papa 16. Benedikt’in İslam ile şiddet arasında bağ-
lantı kurup, Hazret-i Muhammed’e saldırıda bulunan 
iddialarını, şubemiz protesto etti.  Kahramanmaraş 
Postanesinden Vatikan Büyükelçiliği, Cumhurbaş-
kanlığı Özel Kalemi, Başbakanlık Özel Kalemi’ne 
“Papa’yı Türkiye’de İstemiyoruz” faksı geçildi.
Eğitimci-Gazeteci Yazar Mustafa Armağan’ın katıl-
dığı “Osmanlı Tarihinde Maskeler ve Yüzler” isimli 
sempozyum düzenlendi.
“Unutamadığım öğretmenim” hatıra yarışmasının 
ödül töreni Yimpaş otelde yapıldı.
Şube Yönetim Kurulu  
Milli Eğitim Müdürü 
Sebahattin AKGÜL 
ve Milli Eğitim Mü-
dür yardımcısı Necati 
Tarak’ı makamında 
ziyaret etti. 
Şubemiz ve Kahra-
manmaraş Aydınlar 
Ocağı tarafından bir-
likte organize edilen 
Eğitimci-Yazar Vehbi 
Vakkasoğlu’nun ko-
nuşmacı olarak ka-
tıldığı  “Başkasının 
Günahına Ağlayan Adam” konulu konferans Necip 
Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde sendikamız  
üyeleri Kanlıkoz’da piknik yaptı. Elbistan Temsilci-
liği, üyelerini beşinci Egitim-Bir-Sen yaz pikniğinde 
buluşturdu.  
Sendika binasında üyelerin de katılımıyla yapılan 
basın açıklamasında 1943 yılında kurulmuş olan 
İlksan’dan (İlköğretim Öğretmenleri Yardımlaşma 
Sandığı) kesilen paraların geri ödenmesi talep edil-
di.
Ankara Anafartalar Çarşısında meydana gelen ve 6 
vatandaşımızın ölümüne onlarca vatandaşımızın da 
yaralanmasına sebebiyet veren hain saldırı şiddetle 
kınandı.
Kayseri milletvekili ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdul-
lah Gül’ün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
seçilmesi dolayısı ile “Millî irade tecelli etmiştir” ko-
nulu basın açıklaması yapıldı.
Öğrenci Af Tasarısı, sendikamızın eğitim politikası 
ile ilgili görüş ve önerileri, öğrenci servisleri ve okul 
kantinlerinin denetime alınması, açık lise yönetme-
liğinde değişiklik, araştırma görevlisi kadrolarına 

atanacaklarda yaş sınırını 31’e yükseltilmesi ile ilgili 
basın açıklaması yapıldı. 
Yapılan bir açıklama ile Şeyh Ahmet Yasin’in hun-
harca katledilmesi “Devlet Terörü” olarak nitelendi-
rildi.
Basın açıklaması konusunda rekor kıran Kahraman 
Maraş Şubemizin basın açıklamalarından bazıları 
şöyle “ “Sendikal mücadelemiz sonuç verdi: pro-
mosyonlar çalışanlara dağıtılıyor!”, “Annelik, en 
yüce ünvandır”, “18 Mart Çanakkale Savaşları’nın 
90. yılı törenleri”, “Din Dersi Müfredatları İhtiyaçları 
Karşılayacak Şekilde Uygulamalı Olmalıdır.”, “Yük-
sek Öğretin Kurulu’nun diploma denkliklerine ilişkin 
tutarsız kararları ile ilgili”, “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü ile ilgili”, “Eğitimde Fransız modeli ile ilgili’,  
“Memur sicil affının acil çıkarılması ve memurlara 
bir derece verilmesi ile ilgili”, “İlköğretim okullarında 
kayıtların Haziran ayına alınmasyla igilili”  “Haydi 
Kızlar Okula” kampanyasının başarıya ulaşabilmesi 
için Atatürk Lisesi yeniden kız lisesine çevrilmesiyle il-
gili”,  “Misyonerlik yasakla önlenemez”, “Öğretmen 
Atamalarının Bakanlık Tarafından nokta tayinle ya-
pılmasını destekliyoruz”, “Dinin kutsallarına hakaret 
Avrupa’da da suç olmalı”, “Yavaş işleyen bürokra-

siden şikayet eden 
hükümetin aynı du-
ruma düştüğünü gör-
mekteyiz.”, “Terörün 
hedefi demokrasidir”, 
“Güneşi omuzlamış 
olanlar: Öğretmen-
ler”, “Kalkınmada 
Öncelikli Bölgelerde-
ki Öğretmenlere Ek 
Tazminat Ödensin”, 
“YÖK, İslami bilimler 
literatürünü bozma 
çabasındadır, bu uy-
gulamasından der-

hal vazgeçmelidir.”, “Toplu görüşmelerde memur 
ve hizmetlilerin hakları da göz ardı edilmemelidir”, 
“YÖK’ün Anayasa”ya aykırı olarak 15 yeni üniver-
siteye yaptığı atamalar tartışmalara yol açmıştır”, 
“Fransa, kuyruğuyla oynuyor!”, “Gençlerimize sa-
hip çıkalım”, “Herkes asli görevini yerine getirsin”, 
““Şûra üyelerinin iradesine ipotek konulmasın”, 
”2007 kazanç yılı olsun”, “Şiddetsiz bir toplum isti-
yoruz” “Çocuklarımızı internet ortamının zararların-
dan korumalıyız”, “İLKSAN Feshedilmelidir”, “Sis-
tem eğitmiyor, öğütüyor”, “Darbeciler tarihin çöp 
sepetindedir!”,“ Demokrasiye sahip çıkmaya karar-
lıyız”, “Millî iradeye saygı istiyoruz.”, “Şehit Cenaze-
leri Provoke Edilmemeli”, “Teröristi de arkasındakini 
de görüyoruz”, “İncirlik üssü hemen kapatılmalıdır” 
“Yeni hükümetten beklentilerimiz”,  “Kurtuluş millet 
iradesinin hakimiyetindedir”,  “Milli İradeye Saygı 
İstiyoruz.”,  
“Bu oyuna son verin”, “Hükümet tarafından hazır-
lanan Anayasa Taslağında memurlara, toplu sözleş-
me, grev ve siyaset yapma hakkı görünmüyor.”  ve  
“Anayasa Değişiklik paketi sulandırılmasın”.

Maraş’ta basın açıklaması rekoru
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 Karabük’te aktif çalışma dönemi

Sendikamızın Karabük Şubesi I. Olağan kong-
resini 2004 yılı Aralık ayında Kastamonu ile 

birlikte birleştirilmiş şube olarak gerçekleştirdi.
İl Temsilciliği olarak kurulduğu günden beri sürek-
li bir gelişme  gösteren sendikamız bu günlerde 
ikinci olağan kongresini müstakilen ve 550 üye ile 
yapma heyecanını yaşıyor.
Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Mustafa Cü-
nük başkanlığında çalışmalarımızı sürdürdüğü-
müz Karabük’te de marka olma yolunda ilerle-
mektedir. Eğitimciler Birliği Sendikası Karabük 
Şubesi eğitim çalışanları için yeni bir soluk, gür 
bir ses olmuştur. Duruşu ve üslubu ile eğitim çalı-
şanlarının teveccühünü kazanmıştır.
   Faaliyetlerimiz ilgi alanlarına göre  Zeki Öz, Dur-
sun Yeşiloğlu , Mehmet Ali Çavdar, Nevzat Akbaş, 
Behiye Karagözoğlu ve Erdal Üngören adlı arka-
daşlarımız tarafından yürütülmüştür. Karabük Şu-
bemiz bir de Web sayfası oluşturmuş, orada haber 
akışı sağlanmıştır. (http://karabuk.egitimbirsen.
org.tr) Sendikamıza bugüne kadar emeği geçen  
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Üyeler arası kaynaşmayı sağlayan iftar program-
ları, kahvaltılar ve piknikler düzenlenmiştir. Ayrıca 
bayan üyelerimize Anneler gününde çeşitli hediye-
ler sunulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları ara-
sında voleybol turnuvaları gelenekselleştirilmiştir. 
Toplumun bilgilendirilmesi için İl ve İlçe Merkez-
lerinde konferanslar düzenlenmiştir. Hayatta Ba-
şarının Sırları A.Erkan Kavaklı, “M.Akif Ersoy” 
Mehmet Doğan konferansı, Demokrasi Darbeler 
ve Eğitim konulu Hasan Celal Güzel konferansı.
a. Kaliteli Sendikacılıkla ilgili seminer çalışması
b. İşyeri temsilcilikleri ve ilçe temsilciliklerine  yö-
nelik çalışmalar
c. Görevde yükselme sınavına girecek üyelerimize 

seminer çalışmaları
d. Yöneticilik sınavına hazırlık seminerleri
e. Uzman öğretmenlik sınavına hazırlık seminer-
leri ve,
f. Çoklu Zeka kuramı ile ilgili seminer düzenlen-
di.
Kamuoyunu ve eğitim çalışanlarını yakından ilgi-
lendiren ve Genel Merkezce planlanıp koordine 
edilen tüm sendikal çalışmalara, toplantı, gösteri 
ve yürüyüşlere, basın açıklamalarına iştirak edil-
miştir.
a. Öğretim yılı başı ve sonu ile ilgili basın açıkla-
maları
b. Öğretmenler Günün ile ilgili basın açıklama-
ları
c. Toplu görüşmeler ve ek derslerle ilgili basın 
açıklamaları
d. Meslek Liseleri kılık kıyafet  ve YÖK ile ilgili ba-
sın açıklamaları.
e. Terör konulu basın açıklamaları

f. Meslek Liseleri ile ilgili 
imza kampanyası
g. Meslek liseleri ile ilgili 
Ankara eylemine katılım.
h.ABD, Fransa, İsrail mal-
larını boykot eylemleri  
i.İsrail zulmünü protesto 
eylemi
j. Çeşitli konularla ilgi Tv 
Proğramları:Memnuniyet 
Anketleri-Eğitim Çalışanla-
rının  
Problemleri-Yerel Konular 
bunlardan bazılarıdır.
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sendikamız ilkeli ve bilimsel sendikacılığı 
sayesinde 05.02.2006 tarihinde ilk kongresini 
yapmış, bugün 575 üyeye ulaşmış ve 5 ilçemizde 
de temsilciliklerini kurarak örgütlenmiştir. Rakip-
lerinin üye kaybederek erimelerine karşın Eğitim-
Bir-Sen her geçen gün büyümektedir.
Sokaklara dökülen, ücret sendikacılığı yapan, 
yandaşlarını kayıran sendikalara karşı; bilimsel, 
proje üreten, üyelerinin ve eğitim çalışanlarının 
daima yanında yer alan, Milli Eğitim ve diğer 
sendikalarla işbirliği yapan ilkeli ve yapıcı bir sen-
dikacılık anlayışı içindeyiz.
Kasım Aydoğdu başkanlığında sendikal çalışma-
larını sürdüren Karamanımızın yönetim kurulu-
nun, ilçe başkanlıklarımızın, işyeri temsilcileri ve 
üyelerimizin elbirliğiyle çalışmalarının, sendika-
mızı ilde “yetkili sendika” yapacağına inanıyo-
ruz.
Son dönemde yapılan bazı önemli çalışmalar ve 
konuları şöyle:
8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle bü-
tün kadın eğitim çalışanlarımıza birer buket hedi-
ye ettik. Karaman Anadolu Öğretmen Lisesinde 
bayan çalışanlarımızla birlikte Dünya Kadınlar 
Gününü basın açıklaması ile kutladık.
Bölünmüş Aile Çocuklarının Rehabilitasyonu 
Projesi:

Karaman Merkez 44 ilköğretim okulu ve orta-
öğretim okulunda toplam 25 000 öğrencide 
yaptığımız araştırmada ailelerin yaklaşık % 7 
sinin bölünmüş aile olduğunu saptadık. Bu ko-
nuda (bölünme nedeni, velayet, kardeş sayısı, 
geçim durumu, sosyal güvence, disiplin cezası, 
başarı durumu v.s.) bir proje hazırladık ve Valili-
ğe sunduk. Sonuç olarak ta  Kadın Sığınma Evi 
ve Ailelere Meslek Edindirme kursları açılmasını 
sağladık. Çalışmamızı bir basın toplantısı ile ka-
muoyuyla paylaştık.
Öğretmenevi Otağ Tesislerinde gelenekselleşen 
bir iftar yemeği verdik. Yemeğimize sivil toplum 
liderleri, siyasi parti temsilcileri, basın temsilcileri 
ve 600 civarında eğitimci katıldı.
Meslek Liselerine yapılan katsayı adaletsizliğini 
ve YÖK’ün yaptıklarını protesto eylemimize sivil 
toplum örgütleri, okul meclis başkanları, öğren-
ciler ve çok sayıda eğitimci katıldı.
Son terör olaylarıyla ilgili düzenlediğimiz pro-
testo eyleminde kalabalık bir toplulukla basın 
açıklaması yapıldı. Terörün, sözde müttefik ABD 
tarafından desteklendiği hatırlatılarak, en kısa 
zamanda incirlik üssü kapatılıp terörün beslediği 
kaynaklar kurutulmalı ve amerikan malları sınır-
sız boykot edilmelidir, görüşümüz seslendirildi.

Karaman’da nabız güçlü atıyor
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 Hedef: Kars Şubesi

Kars’ta diğer illerimizdekinden biraz daha fark-
lı ve anlamlı bir heyecan var. En kısa zaman-

da şube olabilmenin şevk ve heyecanı yaşanıyor. 
Mahmut Kaan Ilgar başkanlığındaki Kars yönetim 
kurulumuz, zor şartlarda sürdürdükleri teşkilat-
lanma çalışmalarının meyvesini almış olmaları ve 
sendikamızı şube hedefine endekslemelerinden 
dolayı tebrik edilmeli.
Geçtiğimiz kış aylarında kar altın-
daki Sarıkamış Şehitli-
ğini ziyaret etmele-
riyle Eğitim-Bir-Sen 
camiasının aklında 
yer etmiş olan Kars ve 
ilçelerindeki arkadaşla-
rımızın, bu yeni dönem-
de sendikamızı Kars’ın 
en büyük sendikası yap-
ma görev ve sorumluluğu 
bekliyor.
Son dönem çalışmalarını 
şöyle özetleyebiliriz:
2004 yılında birleştirilmiş şube olarak başladığı-
mız faaliyetlerimizi, yaşamış olduğumuz bir çok 
zorluğa rağmen sürdürmenin ve son bir hamleyle 
şube olabilecek aşamaya getirmenin vermiş oldu-
ğu hazzı yaşıyoruz. Eğitim-Bir-Sen’in ülke genelin-

de devam eden istikrarlı büyüme ve yükseliş tren-
dine serhat şehrimiz Kars’tan da  katılacağımıza 
olan inancımız tamdır.
Kurulduğumuz günden bu yana sayısız basın 
açıklaması, basın mensuplarıyla kahvaltılı ba-
sın toplantısı düzenleyip, eğitim çalı-

şanlarının sorun ve talep-
lerini kamuoyuna taşıdık. 
Çeşitli konularda imza 
kampanyaları, anketler, 
ilçe ve iş yeri temsilcileri 
toplantıları düzenledik. 
Genel Merkezimizin 
yurt çapında tüm teş-
kilatımızla yürüttüğü 
sendikal çalışmala-
rın, basın toplantısı, 
imza kampanyası 

yahut eylemlerin birine bile 
iştirak edemesek, bu bizim için büyük 

bir eksiklik ve üzüntü sebebi olurdu.
Üyelerimizin haklı talepleri hususunda çeşit-
li kurumlar nezdinde bir çok girişimlerimiz oldu. 
Sendikamızı Kars’ta bir sivil toplum ekolü haline 
getirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda en önemli 
hedefimiz gitmedik köy, uğramadık okul bırakma-
maktır. Bu hedefimize de ulaşmak üzereyiz.
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Kastamonu şube başkanımız Zeki Karaman 
ve çalışkan ekibi, sendika üye sayısını katla-

yarak büyütme konusunda yeni bir hamleye ha-
zırlanıyor. Sitesini güncelleyen, (http://kastamo-
nu.egitimbirsen.org.tr), üyelerle iletişimde kısa 
mesaj sistemine geçen, tüm ilçe ve işyerlerinde 
temsilcilikler düzeyinde teşkilatlanan şubemiz, 
eğitim çalışanlarının sesi, soluğu olmayı temel 
görev kabul ediyor.
Kastamonu’da son üç yılı kısaca değerlendirecek 
olursak üye sayısını artırmak için ilçelerimize ve iş 
yerlerimize ziyaretler yapıldı. Üyelerimizle tanış-
ma toplantıları yapılarak onların görüş, öneri ve 
varsa sorunları dinlendi.
2006 yılı Nisan ayında Şubemizin düzenledi-
ği ve üyelerimizin büyük bir katılım gösterdiği 
Bolu-Abant gezisi yapıldı. Gezi sonunda yapılan 
değerlendirmelerde üyelerimizin bu gezi progra-
mından oldukça memnun olduğu ve tekrarlan-
masının talep edildiği görüldü.
2006-2007 eğitim öğretim yılında ramazan ayı 
münasebetiyle ilçe merkezindeki üyelerimize yö-
nelik iftar programları düzenlendi. 
Ayrıca sendikamızın geleneksel hale getirdiği 
“Öğretmenlik Hatıraları Yarışması” için ilimizden 
yarışmaya katılan öğretmenlerimizden ilde ilk üç 
dereceye giren eser sahiplerine plaket ve çeşitli 

hediyeler, yarışmaya katılan diğer eser sahipleri-
ne de çeşitli hediyeler verildi. 
Kurucu Genel Başkanımız M. Akif İnan’ı anma 
programı gerçekleştirildi.
Kutlu Doğum Haftası, Filistin, ABD ve Fransız 
mallarını boykot, Toplu Görüşmeler gibi çeşitli 
konularda geniş katılımlı açık hava basın toplan-
tıları ve mitingler düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü, her yıl çeşitli etkin-
liklerle sendikamız tarafından kutlandı.
Şube başkanımız Zeki Karaman, çeşitli televiz-
yonlarda canlı yayına katılarak sendikal çalışma-
larımız ve gündemdeki konulara yaklaşımımız 
hakkında açıklamalar yaptı. Basın toplantıları 
düzenlendi.

Kastamonu’da yetkiye koşuyoruz
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 Kayseri’de iftihar tablosu

Yetkili sendika olduğumuz iki Büyükşehir’den 
biri olan Kayseri Şubemiz, eğitim çalışanla-

rının hem eli ayağı, hem de gururu ve güvencesi 
olmayı sürdürüyor.
Ahmet Özer başkanlığındaki yönetim kurulumu-
zun, son dönemde yaptıkları çalışmaları büyük 
oranda özetleyip başlıklarını veriyoruz:
1. a)Tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde acilen 
bir kan bankası oluşturduk.
   b) Üyelerimizin menfaatlerinin korunması ve 
kollanması için değişik market ve işyerleriyle indi-
rim anlaşmaları yaptık.
      c) Üyelerimize ve hatta üyemiz olmayan eğitim 
çalışanlarına Avukatlık hizmeti vermeye başladık.
2. Tüm ilçelerde ve işyerlerinde temsilcilik düze-
yinde teşkilatlanmamızı tamamladık.
3. Sendika olarak, Endonezya depreminde zarar 

gören insanlara yardım kampanyası düzenledik. 
4.  Müdür Yardımcılığı, KBYS, yurtdışı öğretmen-
liği ve görevde yükselme gibi sınavlar için ücretsiz 
kurslar düzenledik.
5. Muhteşem iftar davetleri, kalabalık geziler, yıl-
sonu piknikleri düzenledik.
6. Şiir geceleri, panel ve konferanslar düzenledik. 
Ahmet Taşgetiren, D. Mehmet Doğan ve Sefa 
Saygılı misafirlerimizden bazılarıydı.
7. Kadın Komisyonu kuruldu ve anneler günü, 
dünya kadınlar günü, Kutlu Doğum Haftası gibi 

faaliyetlerimizde komisyon üyeleri görev aldılar.
8. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Tüm 
İlçe Başkan ve Yönetim Kurulları ve Okul temsilci-
lerimizin katıldığı eğitim semineri düzenlendi.
9. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) doğu-
mu kutlu doğum haftası çerçevesinde Peygambe-
rimize mektup yazma yarışması tüm ilköğretim ve 
lise öğrencilerine yönelik yapıldı. Dereceye giren 
öğrencilere her iki kategoride 1’lere büyük Cum-
huriyet altını, 2. nci lere yarım altın, 3. ncü’lere 
çeyrek altın verildi.
10. Meydan Almer önünde İsrail’in Filistin ve 
Lübnan’daki zulümlerine işaret eden resim sergisi 
açıldı.
11. Atatürk evinde Çanakkale ile ilgili Resim Ser-
gisi düzenlendi.
12. Erciyes Üniversitesinde üye çalışmaları önce-

sinde öğretim üyeleriyle 
bir tanışma ve bilgi alış-
verişi toplantısı yapıldı.
13. Çalışmalarımızın 
ilimizde daha rahat ya-
pılabilmesi için araba 
alındı.
14. Maddi imkanları el-
vermeyip, dershaneye 
gidemeyen lise 1 sınıf 
öğrencilerine Matema-
tik, Fizik, Kimya ve Ede-
biyat derslerinden Cu-
martesi ve Pazar günleri 
gönüllü üyelerimizin gö-
rev aldığı ücretsiz kurslar 
düzenlendi.
15. Okullar arası Voley-
bol turnuvası düzenlen-
mesi karara bağlandı.

Karar çerçevesinde üç yıldır güzel bir etkinlik ola-
rak devam etmektedir.
16. Sendikamızın Hakkari İl Başkanlığına 200 
adet Kur’an-ı Kerim meali ve kırtasiye yardımı ya-
pıldı.
17. Anneler günü münasebetiyle okullarımız ziya-
ret edildi. Gül ve karanfiller dağıtıldı.
Sendikamıza ihtiyaca binaen projeksiyon cihazı 
laptop ve bilgisayar alımı yapıldı.
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Kırıkkale Şubemiz, ulusal ve yerel yöneticiler-
le görüşerek eğitimcilerin sorunlarını anlattı. 

Şubemizin diğer faaliyetleri şöyle:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşülerek 
eğitim çalışanlarının sorunları anlatıldı.
Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik ile gö-
rüşüldü ve eğitimcilerin sorunları dile getirildi.
Murat Bilgin’in başkan olduğu Kırıkkale Şubemi-
zin ilköğretim öğrencilerine yönelik yaptığı tiyatro 
gösterisine büyük katılım sağlandı.
  Kültürel ve sosyal faaliyetlerin azlığından yakı-
nan aileler  şubemizin bu etkinliğinden  memnun 
kaldıklarını bildirdiler.
 Şube Başkanımız ise, “ Sendikacılığın bir yönü 
de sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaktır.”dedi. 
Şube merkezinde üyelerle istişare toplantıları ya-
pıldı. İl Genelinde üye sayısını artırıcı çalışmalar 
yapıldı. 
Sendika yöneticileri ve üyeler arasındaki bağların 

güçlenmesi için sosyal etkinlikler düzenlendi.
Eğitim çalışanlarının özlük haklarının iyileşti-
rilmesi için geniş kapsamlı bir mektup eylemi 
düzenlendi. Yönetim kurulu üyelerinin katıldığı 
eylemde 1000’e yakın mektup başbakanlığa 
gönderildi.
24 Ekim’de ek dersler için geniş katılımlı eylem 
düzenlendi.
“Türkiye’de Papa’yı görmek istemiyoruz” eylemi 
gerçekleştirildi.
Yazar-şair Yavuz Bülent Bakiler “dil üzerine” kon-
ferans verdi.
Gazeteci/yazar Ahmet Taşgetiren “İslam ve de-
mokrasi” konusunda konferans verdi.
Yazar Rasim Özdenören “Yedi güzel adam”ı an-
lattı.
Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Celal Güzel “son 
siyasi gelişmeleri” değerlendirdi.
Gazeteci-yazar Hakan Albayrak, ve Şaban Abak 
“Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferans verdi-
ler.
Üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlandı.
AR-GE birimi tarafından yapılan araştırmayla ül-
kemizdeki ahlaki zaaf ve buna bağlı toplumsal 
çöküşün büyüklüğü ortaya kondu.
Kırıkkale valisi ve belediye başkanı ziyaret edildi.
Gazete ve televizyon ziyaretleri yapıldı.
Eğitim şurasının acilen toplanması çağrısı yapıl-
dı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde basın açıkla-
ması yapıldı.

Taleplerimiz Bakan’a iletildi
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 Kırşehir  kültür etkinliklerine doydu

Üye sayısı kısa sürede 220’den 501’e çıkarıldı. 
İlk genel kurulunu yaparak şubeleşti.

 D.Mehmet Doğan tarafından “Çanakkale ve İs-
tiklal Marşı” konulu konferans  verildi. 
 Gazeteci-Yazar Nasuhi Güngör tarafından “Türk 
Dış Politikası ve Kuzey Irak” konulu konferans ve-
rildi. 
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim öğ-
rencileri arasında Hz. Peygambere mektup ve 
şiir yarışması düzenlendi. Eğitimci yazar Vehbi 
Vakkasoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı kon-
feransın ardından dereceye girenlerin ödülleri ve-
rildi. 
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
yazar Ahmet Taşgetiren tarafından “Örnek İnsan 
Hz. Muhammed” konulu konferans verildi. 
Ulaştırma Eski Bakanı Prof. Dr. Enis Öksüz tara-
fından “Ortadoğu’da Askeri Harekatlar ve Muh-
temel Gelişmeler” konulu konferans verildi. 
Sendika üyelerimizden Metin Çakır tarafından 
“Çoklu Zeka Kuramı ve Öğrenci Merkezli Eğitim” 
konulu seminer verildi. 
Haftalık seminerler kapsamında Kırşehir Belediye 
Başkanı Halim Çakır “Şehrin Sorunları”  konu-
sunda seminer verdi. 
Sendika üyelerimizden Oktay Cebeci tarafından 
İnönü İlköğretim Okulunda “Aktif Öğrenme” ko-
nulu seminer verildi. Seminer sonunda katılımcı-
lara İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Ayrıksa’nın da 
katıldığı programda törenle belgeleri verildi.
Haftalık seminerler kapsamında Kırşehir Milletve-
kili Mikail Arslan  sendikaya davet edildi ve eği-
timle ilgili sorunlar dile getirildi. 
İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından “İman-
Amel Bütünlüğü” konulu seminer verildi. 
Ahi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. 
Rüştü Yeşil tarafından “Değerler Eğitimi” konulu 
seminer verildi.
Sendika merkezinde RAM öğretmenlerinden Şe-
ref Baran tarafından seminer verildi.
Sendika merkezinde  RAM öğretmenlerinden Ga-
zanfer Pehlivan tarafından seminer verildi. 
Sendika merkezinde Ahi Üniv. Öğr. Görevlisi Cen-
giz Şahin tarafından seminer verildi. 
Ramazan Bayramı münasebetiyle basın açıkla-
ması yapıldı.
Yeni Eğitim Öğretim yılı münasebetiyle basın açık-
laması yapıldı.
”Meclis İradesine İpotek Konulamaz” konulu ba-
sın açıklaması yapıldı.
Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayın-

landı.
İnsan Hakları Haftası münasebetiyle “Eğitim ve 
Çalışma Hakkı Temel İnsan Hakkıdır.” başlıklı ba-
sın açıklaması yapıldı.
“Avea’yı susturuyoruz” eylemi çerçevesinde basın 
açıklaması yapıldı ve telefonlar kapatılıp toplanan 
imzalar Avea genel merkezine gönderildi. 
Öğretmenler Günü münasebetiyle “Bir Güzel Ül-
küdür Gönül Verdiğimiz” başlıklı basın açıklaması 
yapıldı ve tüm okullara çiçek gönderildi.
“Papa’yı Türkiye’de İstemiyoruz” konulu basın 
açıklaması ve faks eylemi yapıldı.
Şube başkanımız M. Muhsin Kaya yeni eğitim öğ-
retim yılı ile ilgili basın açıklaması yaptı. 
Şube Başkanımız M. Muhsin Kaya Cumhurbaş-
kanı Sezer’in yaptığı açıklamalara karşı Ahi Tv’de 
“İnanca ve İbadete Dokundurtmayız” başlıklı bir 
basın açıklaması yaptı.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle mer-
kezdeki bütün okullara çiçek gönderildi ve günle 
ilgili basın açıklaması yapıldı. 
Yönetim Kurulu Kırşehir Gündem Gazetesini zi-
yaret etti.
Şube Başkanımız M. Muhsin Kaya Ahi Tv haber 
canlı yayınına katılarak avea protestosu ve sendi-
kal anlayışımızla ilgili açıklamalar yaptı. 
Yönetim Kurulumuz Ahi Tv’yi ziyaret ederek Tv 
müdürü Müşerref Acer  ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hasan Eraslan’la görüştü. 
Yönetim Kurulu Aşıkpaşa Gazetesi’ni ziyaret etti.
Şube Başkanımız M. Muhsin Kaya Ahi Tv’de Öğ-
retim Görevlisi Cengiz Şahin tarafından hazırla-
nan “Kırşehir’de Eğitimin Sorunları” konulu prog-
rama katıldı. 
Şube Başkanımız M. Muhsin Kaya ve diğer sendi-
ka başkanları Ahi Tv’de Öğretmenlerin Sorunları 
konulu canlı yayın programına katıldı. 
Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr.Hüseyin Çelik’e 
sendikamız tarafından, ilimizin eğitim sorunları ve 
taleplerimizi içeren bir rapor sunuldu.
“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyası baş-
latıldı.
Genel Merkez yöneticilerinden Şaban Abak ve İr-
fan Çoşkun’un  katıldığı il divan toplantısı yapıldı.
Şahmeran Düğün Salonunda üyelerimize iftar ve-
rildi.
Kırşehir Öğretmenevi Salonunda kahvaltılı okul 
ve ilçe temsilcileri toplantısı yapıldı.
Sendika binamızda geniş katılımlı il divan toplan-
tısı yapıldı.Kırşehir eğitiminin sorunları milletvekil-
lerine rapor halinde sunuldu. 
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Kocaeli Şubemiz, 28 Kasım 2004 tarihinde 
yapılan 2. Olağan Kongrede Halil İbrahim 

Keleşoğlu başkanlığında tek listeyle girilen seçim-
le yola devam kararı almıştır. Yönetim Kurulun-
da  Ömer Akmenşen, Yılmaz Yiğit, İsa Dilek,  M. 
Akif Arıcan, Arif Sağlam ve Fevzi Durmaz görev 
almışlardır. Ekibimiz önceki dönemde de yönetim-
de olmanın kazandırdığı tecrübeyle  faaliyetlerini 
sürdürmüştür.
Kocaeli Şube yönetimi 4688 sayılı yasa çerçeve-
sinde çalışmalarını sürdürmüş ve rutin üye kaydı 
çalışmalarının yanında aşağıdaki faaliyetleri ger-
çekleştirmiştir.
Müdür Yardımcılığına hazırlık kursu: Öğretmen-
lere yönelik bu kursumuz Valilik olurlu olarak 
Öğretim görevlilerinin tamamının müfettişlerden 
oluştuğu geniş kapsamlı bir kurs şeklinde düzen-
lenmiştir. Ayrı ayrı iki dönem halinde yaklaşık 200 
öğretmenimizin katıldığı bir kurstur.
Görevde yükselme kursu: Memur ve hizmetlilere 
yönelik olarak düzenlediğimiz yine Valilik olurlu 
resmi bir kurstur. Sendika farkı gözetilmeden bü-
tün memur ve hizmetliler kursumuza katılabilmiş-
lerdir.Yaklaşık olarak 110 kursiyer katılmıştır.
Sendikal Eğitim Semineri: İlçe Yönetim kurulu 
üyelerimize yönelik seminerimize Konuşmacı ola-
rak Hizmet-iş Sendikası Genel Danışmanı Yahya 
Düzenli ve Gen. Teş. Sekreterimiz Erol Battal ka-
tılmışlardır. Aynı formattaki seminer bütün okul 
ve kurum temsilcilerimize yönelik olarak, Yahya 
Düzenli’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Konferanslar: Mustafa Özcan’ın sunduğu “Tür-
kiye ve Yakın Doğu”, D. Mehmet Doğan’ın sun-
duğu “Dil ve Din” ve Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu’nun sunduğu “Sivilleşme Gerçeği ve 
Türkiye” konulu konferanslar bütün üyelerimize 
yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması: 12 Mart 
tarihinde final yapılacak şekilde düzenlenen bir 
takvime göre 2005 yılından beri Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz belki de 
Türkiye’de türünün en bol ödüllü yarışması. İl bi-
rincisine 1 dizüstü bilgisayar, okuluna projeksiyon; 
il ikincisine ve okuluna birer  masaüstü bilgisayar,  
il üçüncüsüne 1 fotoğraf makinesi, okuluna bilgi-
sayar verilmiştir. Ayrıca ilçe elemelerinde derece-
ye girenlere altın ve bütün katılımcılara safahat 
ve M. Akif Ersoy cd’si verilmiştir. Yarışmanın 2007 
Kuruluş Kutlaması ve Akif İnan’ı Anma: 14 Şubat 
2007 tarihinde Türkü dinletisi ve şiir dinletileriyle 
kuruluşumuz kutlanmış ve kurucumuz anılmıştır.
Anneler Günü Kutlaması: Kadınlar komisyonu-
muzun hazırladığı bir programla annelerimizin 
günleri kutlanmıştır. Programda ayrıca M.E.B. Kız 
Teknik Genel Müdürü Emine Kıraç hanımefendi 
konferans vermişlerdir.
Her Ramazan ayında bütün üyelerimize yönelik 
iftar davetleri düzenlenmektedir. 2007 Ramazan 
ayı konuk sayımız 700 kişidir. Bütün iftar davet-
lerimize Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ka-
tılmıştır.
Kocaeli B.Ş.Belediyesi yan kuruluşu olan Kent 
Konut ile anlaşarak üyelerimize ucuz konut temini 
için çalışma yapılmıştır. 
Danıştayın Başörtülüyü kötü örnek kararına karşı 
Kocaeli Fethiye Caddesinde bütün yönetim kuru-
lu üyelerimiz başörtüsü takarak basın açıklaması 
yapıp olayı protesto etmişlerdir. Olay ulusal bası-
nın yanında dış basında da yer almıştır.
Papanın Türkiyeye gelişi, Ek ders ücretlerinden 
kaynaklanan mağduriyet, Aveanın yaptığı haksız 
uygulama, İLKSAN’ın feshi YÖK’ün baskıcılığı 
protesto eylemlerimize konu olmuştur.      

Aşkla çalışınca bakın neler oluyor...

Ko
ca

el
i
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Güçlü sivil toplum, güçlü Türkiye’dir
Ko

ny
a

Şubemizin 2004 yılında 2599 olan üye sayısı 
2007 yılında 4652’ye ulaştı.

Konya’da 65 sivil toplum kuruluşu tarafından 
oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
Başkanlığı ve dönem sözcülüğüne Konya Şube 
Başkanımız Latif Selvi seçildi.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak 
her ay sonu düzenlenen etkinlikler ve basın açık-
lamaları ile gündeme ilişkin değerlendirmeler ya-
pıldı.
Konya Şubemizin ev sahipliğinde yapılan ilk top-
lantıda Halil İbrahim Çelik ve Abdullah Şık ta-
rafından hazırlanan Eğitim Bir Sen tanıtım filmi 
izlendi. Sunumun ardından Şube Başkanı Latif 
Selvi başkanlığında, Ege Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Doç. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun ve Dr. 
Tanju Tosun tarafından “Sivil Toplum ve Demok-
ratikleşme” konulu bir panel gerçekleştirildi.
Konya Şubemiz ile dindersi.com web sitesinin bir-
likte düzenlediği Din Eğitim Konulu Sempozyum 
gerçekleştirildi. Sempozyumda Din eğitiminde 
yeni yaklaşımlar ve din eğitimi değerlendirmesi 
yapıldı. Sempozyuma bildirileri ile Konya müftü-
lüğü görevlileri ve Konya müftü yardımcısı da ka-
tıldı. Sunulan bildiriler http://konya.egitimbirsen.
org.tr web adresinde yayımlandı.
Konya Merkez Öğretmen Evi Konferans salonun-
da Şubemiz tarafından seminerler düzenlendi. 
Konya İlinin Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerin-
de görevli okul müdürlerine Eskişehir Osman Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Tu-
ran tarafından “Eğitim Yönetimi ve Liderlik” ko-
nulu seminer verildi. Seminere İl ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü Yöneticileri, Eğitim Bir Sen Genel 
Sekreteri Halil Etyemez, Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve 150 ilköğretim okulu ve lisenin 

okul müdürü ve müdür yardımcıları katıldı. Semi-
ner de Okul Yöneticileri Yönetim, Liderlik ve Ka-
rar verme süreçleri konusunda bilgilendirildiler.
Milli Eğitim Bakanlığı Şeflik Sınavı’na üyelerimizi 
hazırlamak için kurslar düzenlendi. Kurslara katı-
lan şef adaylarının tamamı sınavda başarılı olarak 
açık bulunan şef kadrolarına atandı.
AKP Konya Milletvekili Hüsnü Tuna şubemize ta-
nışma ve teşekkür ziyaretinde bulundu.
“Mehmet Akif’i Anmak ve Anlamak” konulu pa-
nel Şube yönetimi organizesinde Alaaddin Kon-
ferans Salonunda yapıldı. Panelde Prof. Dr. Ra-
mazan Kaplan, Doç. Dr. Alim Gür ve D. Mehmet 
Dogan tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatı 
ve eserleri tüm ayrıntıları ile anlatıldı. 
Öğretmenler günü kutlama programı Alaaddin 
Salonunda yapıldı. Katılımın yoğun olduğu kut-
lamada Abdullah Şık tarafından hazırlanan Slayt 
gösterisi, Türk tasavvuf Musikisi Dinletisi ve Aşık 
Ataroğlu ile Aşık Özhani tarafından Türkü ziyafeti 
sunuldu. 
Cihanbeyli İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen 
Piknik programına Cihanbeyli ve Kulu ilçesinde 
görevli öğretmenler katıldı. Konya Şubesi yönetim 
kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Halil Etyemez’in 
de katıldığı toplantıda Cihanbeyli ilçe temsilcisi 
Galip Bilgili’ye Şube Başkanımız Latif Selvi tara-
fından başarı plaketi verildi.
Örgütlenme çalışmaları aralıksız sürdürüldü. İlçe 
Temsilcileri ile il yönetim kurulu üyelerimiz Mevla-
na Gülbahçe Tesislerinde biraraya geldi. İftar son-
rası yapılan toplantıda ilçe temsilciliği ve delege 
seçimlerine ilişkin ilçe temsilcilerine Latif Selvi ve 
Nazif Karlıer tarafından bilgi verildi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
24 Kasım Öğretmenler günü kutlaması için Sen-
dikamızı ziyaret etti. 
Başta eğitim-öğretim döneminin açılışı, kadınlar 
günü, erk ders, Numune Hastanesi Provakasyonu, 
Avea, İnsan Hakları Günü, Öğretmenler Günü, 
Fransa’nın sözde soykırım yasası, OKS, açık liseler 
ve İsrail’in yaptığı zulümler  olmak üzere çok sa-
yıda basın toplantısı düzenleyen şubemiz, eğitim 
çalışanlarının Konya’daki gerçek sesi ve gücüdür.
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Kütahya’da büyük hareketlilik

Kü
ta

hy
aYetkili sendika” olduğumuz büyük şubeleri-

mizden Kütahya Şubemiz, yaptığı her türden 
etkili ve saygın çalışmayla adeta şehirde bir bü-
yük hareketlilik meydana getiriyor. Hıdır Yıldırım 
başkanlığındaki Kütahya şubemiz, 2. Olağan 
Kongresi’nde seçilen yönetimiyle sürekli yükselen 
bir ivmeyle sürdürdü faaliyetlerini.
Sosyal ve kültürel etkinliklere ayrı bir önem veren 
Kütahya Şubemiz tarafından, 2005’te D. Meh-
met Doğan, Şaban Abak ve Mustafa Özçelik’in 
konuşmacı olarak katıldığı Prof. Dr. Mecid Eş’in 
yönettiği “İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” 
paneli gerçekleştirildi.
Doç. Dr. Selahattin Turan’ın konuşmacı olarak ka-
tıldığı “Eğitimde Liderlik” konferansı yapıldı.
2006’da Erdem Bayazıt, Osman Sarı, Mustafa 
Özçelik ve Şaban Abak’ın katıldığı “Mehmet Akif 
İnan’ı Anma Gecesi” gerçekleştirildi.
 Vefayı ve emeği önceleyen Kütahya Şubemizin, 
sendikamızın kurucusu Mehmet Akif İnan’ı anma 
etkinlikleri çerçevesinde Mustafa Özçelik’in ha-
zırladığı “Yedi Güzel Adamdan Biri Mehmet Akif 
İnan” kitabını bastırarak üyelerine dağıttı. 
Ali Erkan Kavaklı’nın konuşmacı olarak katıldığı  
“Evde ve Okulda Başarılı Eğitimin Sırları” konu-
lu konferans, Kütahya’nın Altıntaş, Emet, Gediz, 
Tavşanlı ve Simav ilçelerinde tekrarlandı. İl ve ilçe 
teşkilat mensuplarının katıldığı ve yine Ali Erkan 
Kavaklı’nın sunduğu “Sivil Toplum ve Sendikacı-
lık” semineri düzenlendi.
Sendikacılığın hak arama eyleminin odağı olma-
nın yanında üyelerinin bir arada bulunuşunu an-
lamlandırma vasıtası olduğunu da düşünen Kü-
tahya Şubemiz, geleneksel hale getirdiği iftar ve 
piknik organizasyonlarını sürdürdü. Kütahya’nın 
protokol mensuplarının, önde gelen siyasetçile-
rinin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve üye-
lerinin katıldığı iftar programlarının 2007 yılında 
11.sini, piknik organizasyonlarının da 10.sunu 
gerçekleştirdi. Dini bayramlarda, anneler günü, 
öğretmenler günü gibi özel günlerde de üyeleriyle 

mutluluğu paylaşma adına çeşitli organizasyonlar 
gerçekleştiren Şubemiz, birlikteliği, paylaşmayı, 
dayanışmayı, birbirini sevmeyi ilke edinen bir sen-
dikal bakışı hayata geçirdi. 
Üyelerinin mesleki anlamda gelişmek ve üst basa-
maklara yükselmek için katıldıkları sınavlar önce-
sinde seminer ve kurslar açan Kütahya Şubemiz, 
bu bağlamda öğretmenlik kariyer basamakların-
da yükselme sınavına hazırlık kursu, okul müdür 
yardımcılığı ve müdürlük sınavına hazırlık kursu 
ve hizmetlilerin görevde yükselme sınavına hazır-
lık kursu açarak üyelerinin ihtiyaç duydukları her 
alanda yanlarında olduğunu gösterdi. 
Ülke ve dünya gündemine ilişkin, genelde kamu 
çalışanlarını özelde eğitim çalışanlarını ilgilendi-
ren gelişmeler konusunda sürekli Genel Merke-
zimizle koordineli olarak hareket etmiş, ülke ge-
nelinde sürdürdüğümüz mücadelenin Kütahya 
ayağını güçlü bir şekilde temsil etmiştir. Sendi-
kamızın düşüncelerini basın yoluyla kamuoyuyla 
paylaşan Kütahya Şubemizin başkan ve yönetim 
kurulu üyeleri, ayrıca katıldıkları çeşitli televizyon 
programlarında Eğitim-Bir-Sen’in vizyonunu ve 
eğitime katkılarını ifade ettiler.
Kütahya Şubemiz, teşkilatlanma ve üye kaydet-
me çalışmalarında önemli mesafe kaydederek, 
1185 olan üye sayısını 1890’a yükseltti. Aylık il 
divan toplantılarıyla ilçe temsilcilikleriyle daha sıkı 
işbirliğine giden Kütahya Şubemiz, yine aylık iş-
yeri temsilcileri toplantılarıyla şubenin yöneliş ve 
stratejilerini işyeri temsilcileriyle istişare ederek 
tespit etme yoluna gitti. Okul ve kurum ziyaretleri-
ni üyelerle tanışma ve kaynaşma, okul ve kurum-
ların sıkıntılarını yerinde görerek çözüme katkıda 
bulunma fırsatı olarak gören Kütahya Şubemiz, 
Kütahya il merkezi ve ilçelerindeki işyerlerini dü-
zenli olarak ziyaret etti.
Sendikanın üyelerinin aidatından oluşan maddi 
imkanlarını kılı kırk yararak sarf eden Şubemiz, 
giderlerinden tasarrufta bulunarak Genel Merke-
zimizin bilgi ve izniyle bir hizmet aracı satın aldı.     
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 İlköğretim Okuluna Kütüphane
M

al
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ya Şahin Kayaduman başkanlığında İcra 
Kurulu’nu haftalık düzenli olarak toplayan 

Malatya Şubemiz, İcra Kurulu’nun fikirlerinin ışı-
ğında çok sayıda toplumsal hizmetin altına imza 
attı. İşte o değerli hizmetlerden bazıları:
Her yıl geleneksel hale getirilen iftar programları 
yapıldı ve bu iftar şölenlerinde üyelerle sendika 
yöneticileri, bürokratlar ve sivil toplum temsilcile-
ri bir araya getirildi.
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’ın katılı-
mıyla İnönü Stadında “Peygambere Sevgi Buluş-
ması” etkinliği yapıldı. Malatya’daki 27 sivil top-
lum örgütünün desteği ve onbinlerce izleyicinin 
katılımıyla program gerçekleşti.
Okul temsilcileri hizmet içi eğitimden geçirildi.
Müdür yardımcılığı ve görevde yükselme sınavı 
gibi sınavlardan önce kurslar düzenlendi.
 Milli Eğitim Eski Bakanı Mehmet Sağlam’ın ka-
tılımıyla Belediye Konferans Salonunda “YÖK 
ve Eğitimde Ahlaki Çöküntü”  konulu konferans 
düzenlendi.
İsrail’in Lübnan’a saldırısını protesto amacıyla 
kitlesel basın açıklaması yapıldı.
“YÖK’e Hayır” imza kampanyası düzenlenerek 
30 binin üzerinde toplanan imzalar Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik’e gönderildi.
Haçlı zihniyeti ve Papa’nın peygamberimize ha-

karet etmesi kitlesel basın açıklaması ile protesto 
edildi.
Amerika’nın Irak’ta yaptığı katliamları defalarca 
protesto edildi.
Lübnan ve Filistin’e yardım kampanyası düzen-
lendi.
Malatya Merkeze bağlı 19 Mayıs Fatih Elemendik 
Köyü İlköğretim Okulu’na Kütüphane kuruldu.
Halk Eğitim Merkezi’nde Tiyatro Gecesi düzen-
lendi.



63EĞİTİM-BİR-SEN

M
an

is
a

Manisa’dan Filistin’e kardeş eli

Çok güzel  sosyal etkinliklerin altına imza atan 
Manisa Şubemizin,  Filistinli kardeşlerimiz 

için 2 tır yardım malzemesi  ve 2.000 YTL maddi 
yardım toplaması taktir topladı. Abdulnasır Şim-
şek başkanlığındaki şubemizin diğer  faaliyetleri 
ise şöyle:
Üç yılda  üye sayısı 600’den 1600’e çıkarıldı.
Manisa Şubemizin önderliğinde Memur-Sen ola-
rak Irak’ın işgali konusunda diğer sivil 
toplum kuruluşları ve sendikalarla ortaklaşa ey-
lemler gerçekleştirildi.
Manisa’nın büyük ilçelerinde eğitim ile ilgili kon-
feranslar verildi ve sosyal faaliyetler yapıldı.
Öğretmen hatıraları yarışmasında Manisa birin-
cisi Filiz Namlı’nın eseri Türkiye 2.si oldu.
On iki ilçede sendikanın temsilcilik büroları açıldı.
Düzenli olarak ayda bir ilçe temsilcileriyle toplan-
tılar düzenlendi.

Filistin’e yardım kampanyasında Memur-Sen’e 
öncülük yaparak 2 tır yardım malzemesi ve 2.000 
YTL maddi  yardım toplanması sağlandı.
50 sivil toplum kuruluşu “Demokrasi Platformu” 
adı altında bir araya getirilerek Manisa gündemi 
belirlendi. 
TBMM Başkanımız Bülent Arınç’a şehit cenaze-
sinde yapılan saldırı bu platform tarafından ortak 
bir bildiri ile kınandı.
Meslek Liseleri ve başörtüsü konusundaki imza 
kampanyasında 26 bin imza toplandı.
Ücretler konusunda kitlesel basın açıklamaları 
yapıldı.
Üç yıl boyunca yerel basınla iyi bir ilişki kurularak 
sürekli olarak sendikanın görüşleri kamuoyuyla 
paylaşıldı.
Yerel TV olan ETV ‘de diğer sendika başkanlarıy-
la açık oturumlar gerçekleştirildi.
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 Mardin’de danışılan sendika olduk

Mardin Şubemiz, eğitim alanında geliştir-
diği proje ve fikirleriyle danışılan sendika 

konumuna geldi. Eğitim alanındaki faaliyetle-
rini artırarak sürdüren şubemizin, düzenlediği 
etkinliklerden bazıları ise şöyle:
Şiir şöleni, konferanslar ve iftar programları dü-
zenlendi. 
Bürokrasi ve siyasilerle düzeyli bir ilişki geliştiril-
di. Bu sayede Sendikanın kazanımları arttı.
Hasan Ekinci başkanlığındaki sendikamız 
Mardin’de danışılan; eğitim alanında fikir iste-
nilen, görüşleri dikkate alınan saygın bir kurum 
haline geldi.
“Sevginin Başöğretmeni Hz. Muhammed”e 
başlığıyla mektup yarışması yapıldı.
Başörtüsü yasağının kalkması için yapılan mi-
tinglere potansiyel olarak destek verildi ve yasa-
ğının kalkması için imza kampanyası yapıldı.
Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürleri 
yayınlayan batılı ülkeler 5 bin kişinin katıldığı 
kitlesel basın açıklaması ile protesto edildi.
200  olan üye sayısını kısa sürede artıran Mar-
din Temsilciliği şubeleşerek çalışmalarına hız 
verdi. Mayıs 2007’de ise 825 üyeye ulaşan şu-
bemizin bin rakamına yakalamasına az kaldı.
2006 üye yazım kampanyasında en başarılı şu-
belerden oldu.. Genel merkez  tarafından pla-
ketle ödüllendirildi.

Tüm ilçe teşkilatları ayda bir her defasında bir 
ilçede olacak şekilde toplantılar tertipledi. Bu 
faaliyet tüm şubenin tanışıp kaynaşmasını, sen-
dikal çalışmalarda istişare edilmesini, iyi proje 
çıkmasını ve kurumsallaşmayı sağladı.
Yerel ve ulusal basında sendikanın haberleri yer 
almaya başladı.
İlde sendikamızın ismi markalaştı ve ilin her fa-
aliyetinde sendikamızın projelerine yer verilme-
ye başlandı.
Son bir senedir Mardin’de eğitim gündemini 
şubemiz belirler hale geldi.
Mardin’de öğretmenlere promosyon verilmesi 
tamamen sendikanın çabalarıyla oldu. 
“Mardin’de 300 YTL ile Görev Yapan Kardelen 
Ayşe” haberine yalanlama yapıldı.
Bunun dışında İncirlik Üssü’nün kapatılması, 
öğretmen açığının giderilmesi, eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması, ek ders ücretleri, 18 Mart 
Çanakkale Zaferi, Mardin’deki toplanmayan 
çöpler, başörtüsü, sağlıklı bir eğitim demokrasi, 
velilere internet uyarısı, Avea’nın susturulması, 
hükümetten beklentiler,  Genelkurmay açıkla-
masına tepki, YÖK, ABD’nin Irak’a işgali, her 
okula kütüphane ve darbeler konularında basın 
açıklaması yapıldı.
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Mersin Şubemiz Çalışıyor

Eğitim çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili ey-
lemleriyle dikkat çeken Mersin Şubemiz, Fel-

luce katliamını protesto, ölen şehitler için düzen-
lenen mevlid ve peygamberimize yönelik yapılan 
saldırıyı kınama eylemleriyle kamuoyunun gün-
demine geldi. Şubemizin diğer etkinlikleri şöyle:
Ülkemizin yetişdirdiği değerli yazarlardan Senai 
Demirci il merkezi ile Silifke ve Erdemli İlçelerin-
de üyelere konferans verdi.
 Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk,Yazar Halit Er-
tuğrul, Eğitimci –Yazar Ali Erkan Kavaklı, Gazteci 
– Yazar Ahmet Taşgetiren ve Genel Başkanımız 
Ahmet Gündoğdu‘da sendikacılık ve demokrasi 
konularında konferans verdiler. 
2005 yılından beri, geniş katılımlı aylık kurum 
temsilciler toplantısı yapıldı ve 110 kişinin katıldı-
ğı eğitim semineri verildi.
 Şube Başkanımız Arif Özbek’in açılış konuşması 
ile başlayan toplantıda tüm yönetim kurulu üye-
leri  konuşma yaptı. Toplantıda özellikle 4688 
sayılı yasa, Eğitim-Bir-Sen Ana tüzüğü, sendikal 
kazanımlar, üyelik ve istifa prosedürleri işlendi. 
Ayrıca Mersin Memur-Sen’in üzerinde yoğun ola-
rak çalıştığı TOKİ konutları hakkında temsilcilere 
bilgi verildi ve onların bu konudaki fikirleri alındı. 

Toplantının son oturumunda temsilcilerin görüş 
ve önerileri de alınarak sonuç bildirisi yayınlandı
Eğitim çalışanlarını olumsuz etkileyen her tür ka-
rara ve düzenlemelere karşı üyeleriyle birlikte ha-
reket eden şubemiz, demokratik tepkisini ortaya 
koydu. Bu kapsamda yeni ek ders yönetmeliğini 
protesto etmek ve bu yönetmeliğin oluşturduğu 
kayıpların telafi edilmesini istemek  amacıyla ge-
niş katılımlı bir yürüyüş  düzenleyerek İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü önünde  basın açıklaması yaptı.
Ülkemizde ve dünyada yaşanan  toplumsal 
ve siyasi olaylara sessiz kalmayan şubemiz, 
Danimarka’da Peygamber Efendimize yönelik 
yapılan çirkin saldırıya karşı Mersin tarihindeki 
en büyük mitingi düzenledi.
Felluce’de  yaşanan insanlık dramına  dikkat çe-
kebilmek için 60 metrekarelik dev bir afiş yaptırı-
larak sendika binasına asıldı. Yine son olarak ül-
kemizi derin üzüntüye boğan Hakkari Dağlıca’da 
şehit olan 12 Mehmetçiğimizi anmak  ve terörü 
lanetlemek için Merkez Ulu Camiinde tüm halkı-
mızın katıldığı bir Mevlid tertip edildi ve  Sendika 
önünde halkımızn desteklediği bir basın açıkla-
ması yapıldı.
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Muş’ta insan hakları vurgusu

İnsan hakları ile ilgili basın açıklamaları yapan 
Muş Şubemiz, eğitim hakkının da yaşam hakkı 

gibi temel insan haklarından olduğunu vurguladı. 
Şubemizin diğir çalışmaları ise şöyle:
Öğretmenlerin durumu ve mağduriyetlerini konu 
alan kitlesel basın açıklaması yapıldı.
Kutlu doğumla ilgili il müftüsü Ali Melek tarafın-
dan Hz. Muhammed konulu konferans verildi.
Hz. Muhammed’e karikatürle yapılan hakaretten 
dolayı Muş’ta Memur-Sen ve Sendikamız öncü-
lüğünde 10 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir 
miting gerçekleştirildi. İsraillin yaptığı katliamlar-
la yapılan bir basın açıklaması ile protesto edildi. 
Memur maaşıyla ilgili kitlesel basın açıklaması 

yapıldı.
Danıştay kararlarının iç huzuru bozduğuna dair 
kitlesel basın açıklaması yapıldı.
Memur sicil affı ile ilgili kitlesel basın açıklaması 
yapıldı. Filistin ve Lüblan da yapılan katliamla ilgi-
li kitlesel basın açıklaması yapıldı.
Muş’ta öğretmen açığıyla ilgili basın açıklaması 
yapıldı.
Muş merkezde üyelerimize üçyüz kişilik iftar ye-
meği verildi ve iftarda aynı zamanda delege seçi-
mi de yapıldı.
Malazgirt te iftar yemeği verildi aynı zamanda 
Malazgirt ve Bulanık delegeleri seçildi.
Müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarından önce 
üyelerimize kurs ve seminer verildi.
Her yıl ramazan ayında kitap fuarı düzenlendi.
Ali Erkan Kavaklı’ya Muş’ta 3 ayrı konferans ver-
dirildi.
Çile adlı tiyatro Muş ve üç ilçesinde verildi.
Doç.Dr. Hüseyin Tanrıverdi kutlu doğumla ilgili 
konferans verdi
23 Nisan ve çocuk sevgisi yarışma yapıldı ve ödül 
verildi
Memurlara görevde yükselme kursu verildi
Uzman öğretmenlik için kurs düzenlendi
24 Kasım öğretmenler gönünde bütün üyelerimi-
ze kalem dağıtıldı
Anneler gönünde kadın üyelerimize yemekli top-
lantı ve ödüllendirme yapıldı.Her yıl düzenli ola-
rak iftar yemeği verildi.

Bu dönemde teşkilat kurma çalışmalarını ağırlık 
veren Muğla şubemiz, tüm ilçelerde teşkilatla-

rını kurdu. Teşkilat kurma çalışmalarının yanında 
sosyal faaliyetleri de aksatmayan şubemizin etkinlik-
lerinden bazıları şunlar:
Muğla Merkezde Eczacılar Odasının almış olduğu 
çalışanların sadece belirli eczanelerden ilaç alabile-
cekleri şeklindeki haksız uygulamanın kınanması ve 
düzeltilmesi talebi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
ABD ve işbirlikçi ülkelerin Irak’ı işgalini kınayan bir 
basın açıklaması yapıldı.
AK Parti Hükümetinin hazırlamış olduğu 11 mad-
delik YÖK yasa tasarısı ile ilgili olarak TBMM Baş-
kanı Bülent Arınç, Başbakan R.Tayyip Erdoğan, 
M.E.Bakanı Hüseyin Çelik, TBMM Milli Eğitim Ko-
misyon Başkanı Tayyar Altıkulaç ile Muğla Milletve-
killeri Hasan Özyer ve Seyfi Terzibaşoğlu’na mektup 
ve fax gönderildi. Yeni yönetmelik gereği Milli Eğitim 
Disiplin Kuruluna Sendikamız adına Kamil Telli se-
çilerek bildirildi.
Muğla Öğretmen Evinde Sendikamızca İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü Yöneticileri, Müfettişler,Okul Müdür-
leri, Siyasi Parti temsilcileri ve üyelerimizin katılımı ile 

coşkulu bir iftar programı gerçekleştirildi.
Öğretmenler Günü Münasebetiyle Basın açıklaması 
yapıldı.
Marmaris Öğretmen Evi’nde İl temsilcisi Mehmet 
Mersin, İl yönetimi, bazı ilçe temsilcileri, 
Marmaris merkez ve köylerinde okullarımızın ve eği-
tim çalışanlarının sorunlarını tesbit etmek amacıyla 
ziyaretlerde bulunuldu, gezi sonunda da İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile birlikte basın 
açıklaması yapıldı.
 Ek Dersler, ücretler ve hizmetlilerimizin sorunları ile 
ilgili konuları içeren “Başbakan’a Mektup” gönder-
me eylemi eylemi ve basın açıklaması yapıldı.
Toplu görüşme kararlarının uygulanması için Devlet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin’e faks çekildi.
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun da katılımı ile 
Marmaris Öğretmen Evi’nde basın açıklaması yapıl-
dı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edildi.
Genel Merkez’den Erol Battal ve Şaban Abak’ın ka-
tılımı ile Mehmet Uçar’ın başkanlığında yeni il yöne-
timi oluşturuldu. Fethiye, Köyceğiz, Milas, Ortaca, 
Bodrum, Kavaklıdere, Dalaman, Ula, Marmaris ve 
Yatağan İlçe Temsilcilikleri oluşturuldu.

Muğla’da ilçe teşkilatları tamamlandı
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Nevşehir’de hızla büyüyoruz

Nevşehir Şubemiz, Kasım 2006’da yapı-
lan olağanüstü kongre ile şube olmuştu. 

Bu kongrede iki liste yarışa girmiş, seçim de-
mokratik bir ortamda ve kardeşlik duyguları 
içersinde gerçekleşmişti. Atilla Uğur başkan-
lığındaki şubemizde yıl içinde görev değişikliği 
yapılmış, şube yönetimi Osman Süslü başkan-
lığında çalışmalarını sürdürmüştür.
Kasım 2006’da 400 civarında olan üye sayı-
mız, Kasım 2007 itibarıyla 600’ü aşmış du-
rumdadır. Kadınlar komisyonumuz oluşturul-
muş ve çalışmalarına başlamıştır.
Divan toplantıları yaparak sendikamızın il ve 
ilçe yöneticileri bir araya getirilmiş, sendikal 
çalışmalar değerlendirilmiştir.
Siyasi parti temsilciliklerine ve ilimizde faaliyet 
gösteren çeşitli dernek ve sivil toplum örgütle-
ri ile yerel televizyonlara ziyaretlerde bulunul-
muştur. Sendikamıza üye okul idarecilerinin 
katıldığı yemekli toplantılar düzenlenmiş ve 
okullardaki sendikal çalışmalar değerlendiril-
miştir.

Orta öğretim okullarını kapsayan Çanakkale 
Şehitlerine Mektup adlı bir kompozisyon yarış-
ması düzenlenmiş ve dereceye giren öğrenci-
lere çeşitli hediyeler, ödüller verilmiştir.
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun katılımıy-
la Çanakkale Ruhu konulu konferans düzen-
lenerek üyelerimizin katılımları sağlanmıştır.
Ramazan ayı içersinde Nevşehir Belediyesi ile 
ortaklaşa iftar ve bir dizi sosyal etkinlik düzen-
lenmiştir. 
24 kasım öğretmenler günü, Eğitim Öğretimin 
Başlaması, Milli ve Dini bayramlar, çocukları-
mızın internet ortamının zararlarından korun-
ması ve “Terörü Telin Şehitlerimize Saygı” gibi 
çeşitli konularda basın açıklaması yapılmıştır.
Üyelerimize ve ailelerine yönelik piknik, gezi 
düzenlenmiş, üyelerimizle haberleşmede SMS 
sistemine geçilmiştir. Şubemizin web sitesi  
http:/nigde.egitimbirsen.org.tr güncellenmek-
te ve şube çalışmalarımıza yer verilmektedir.      

Kilis temsilciliğimiz son dönemde hem teş-
kilatlanma hemde sosyal etkinlikler açısın-

dan yüz ağırtan çalışmalara imza atıyor. 
Üye sayısını bir yılda iki kat arttıran Kilis tem-
silciliğimizin hedefinde en kısa zamanda şube 
olmak var. Bekir Şen başkanlığında yürütülen 
bu çalışmanın en ses getireni bu yıl Ramazan 
ayında Kilis Belediye Başkanlığının tertip etmiş 
olduğu Kilis Belediyesi kültür etkinliklerinin ikin-
dicisinde yayınlarımızı içeren  bir kitap standı 
açtı. 
Bu yıl İkincisi düzenlenen kültür etkinlikleri 
Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi.Yoğun 
bir katılım ve ilginin olduğu Kitap fuarına Ak 
Parti Kilis Milletvekilleri Hasan Kara ve Hüseyin 
Devecioğlu standımızı ziyaret ederek hayırlı ol-
sun temennisinde bulundu.
Stand hakkında İl Temsilcimiz Bekir Şen’den bil-
gi alan Ak Parti Kilis Milletvekilleri Hasan Kara 
ve Hüseyin Devecioğlu sorunları dinledikten 
sonra çözüm yerinin meclis çatısı olduğunu ve 

eğitim çalışanla-
rının sorunlarını 
Meclis’e taşıya-
caklarını dile ge-
tirdiler.
Fuarda “Bir Ba-
rış Elçisi Olarak 
Hz. Muham-
med” adlı kitap 
öğretmen ve öğ-
rencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.
Ayrıca Kilis İl Temsilciliğimiz Öğretmen Evi’nde 
eğitim çalışanlarına ve üyelerimize iftar yemeği 
verdi. Geniş katılımın olduğu iftar programına İl 
Milli Eğitim Müdür yardımcı Şerafettin Kızıltaş, 
Memur-Sen Kilis İl Temsilcisi Ahmet Baba ve 
Kilis İl Temsilcimiz Bekir Şen katıldılar.
 Eğitim Bir Sen Kilis il Temsilcisi Bekir Şen yap-
tığı konuşmada eğitimcilerin yaşadığı sorunları 
bildiklerini ve çözmek için gayret ettiklerini söy-
ledi.

Kilis Şubemiz Kitap Fuarı’nda
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 Niğde’de iki misli büyüdük

Niğde şubemizde son üç yıl içinde üye sayı-
mız 650 den 1065 e çıktı. Şube başkanımız 

İsmail Karanfil ve başarılı yönetim kurulu üyeleri, 
böylece sendikamızı ilde iki misli büyütüp güç-
lendirmiş oldular.
Niğde şubemizce gerçekleştirilen kimi çalışmala-
rın özeti ise şöyle:
Güncel olaylarla ilgili konferanslar, paneller dü-
zenlendi. 
İl ve ilçelerde üyelerimize iftarlar verildi.
Ülkemizi, bölgemizi ilgilendiren önemli konular-
da, eğitim camiasını doğrudan ilgilendiren her 
konuda basın açıklamaları yapıldı. 
Halka açık olarak İHH işbirliği ile 3000 kişiye if-
tar yemeği verildi.
Düzenli olarak işyeri ziyaretleri yapıldı ve üyele-
rimizin sorunları yerinde dinlendi. Sorunlar ilgili 
yerlere ulaştırıldı. Sorunun çözümü takip edildi. 
Üyelerimiz arasında satranç ve futbol turnuvaları 
düzenlendi.
Piknikler düzenlendi. Üyelerimizden hastası 
olanlar, vefat edenler, evlenenler usulüne uygun 
olarak ziyaret edildi.
Avukat anlaşması yapılarak, üyelerimizin hukuki 

sorunlarının çözümünde yardımcı olundu.
http://nigde.egitimbirsen.org.tr sitemiz yayına 
girdi.
Düzenli olarak ilçe temsilcilikleri ziyaret edilerek 
teşkilatlanmalarına yardımcı olundu.
Bayan üyelerimizin teşkilatlanması için çalışma-
lar başlatıldı. 
Bu dönemde çalışmaları İsmail Karanfil, Celalet-
tin Özüdoğru, H. İbrahim
Tongur, Mustafa Uysal, Abdullah Çevik, Mustafa 
Eke ve Hasan Orhan’dan oluşan yönetim kurulu 
yürüttü.



69EĞİTİM-BİR-SEN

O
rd

u

Ordu ilinde 1800 üyemizle, bütün ilçelerinde 
teşkilatlanmış olan sendikamız, 16 İlçe ve 

merkez ilçede  birinci olarak yetkili ve etkili bir 
sendikadır.
Tamer Tomakinoğlu başkanlığında çalışmalarını 
sürdüren Ordu şubemiz, 3 yıl içinde gayretli bir 
çalışma sergileyerek Sendikamızı etkili ve yetkili 
hale getirmiştir. Ordu Şubemiz, üyelerimize yö-
nelik olarak Ordu merkezde ayrı bir sen-
dika hizmet binası kira-
lamış, üyelerine daha 
iyi hizmet verebilmenin 
hazzını yaşamıştır. 2005-
2007 yılları arasında top-
lam 119 adet basın açık-
laması yapmış ayrıca tüm 
Milli ve Dini bayramlarda 
ve Mahalli günlerde kutla-
malar yapmıştır. 
Şubemiz, çeşitli zamanlar-
da 6 panel düzenlemiş, 21 
anma ve kutlama programı yapmıştır.Yine 
3 tiyatro gösterisi ile 12 adet konferans 5 adet 
imza kampanyası başlatmış 3 adet anket çalış-
ması yapmıştır. 
Her yıl İl ve İlçelerimizde İftar programları yapıl-
mıştır.
Kutlu Doğum ile ilgili 4 yarışma yapıldı.
Ordu İl ve İlçelerinde kurum ve kuruluşlarla ya-
pılan anlaşmalar sonunda sendikalı  üyelerimizin 
harcamalarında indirimler sağlanmıştır.

Sendikamız  kadın kolları kurularak hanım üyele-
rimize çeşitli hizmetler sunulmuştur.
Ordu şubemiz ayrıca TOKİ işbirliği ile 470 üye-
mizi ev sahibi yapma çalışması başlatmış, TOKİ 
ile anlaşmaya varılmıştır. Kısa bir zaman içinde 
bu konutların temeli törenle atılacaktır. 
Şubemiz Ordu İlinde kurum ve kuruluşları ziyaret 
ederek takdir toplamıştır. 

Üyelerine daha iyi hiz-
met verebilmek için 
toplu mesaj sistemine 
geçilmiştir.
Tasarımı ve sunumu 
Genel Merkezimizce 
yapılan şubemizin 
web sayfası, (http://
ordu.egitimbirsen.
org.tr) sürekli ola-
rak güncellenmiş, 

çalışmalarımız siteye aktarılmış-
tır. Sendikamız lokalinde bilgisayarlarımız ADSL 
İnternet bağlantıları ile üyelerimize hizmet ver-
mektedir. Ayrıca yazı yazabilme, fotokopi yapa-
bilme ve tüm spor karşılaşmalarını izleyebilme 
imkanı sunuluyor.
Şubemizde her gün sıcak çay servisimiz bulun-
maktadır. Şube lokalini eğitim çalışanlarının do-
ğal buluşma ve toplantı mekanı haline getiren  
Şube Yönetim Kurulumuzu kutluyor, tüm çalış-
malarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Ordu’da “yetkili sendika” olmanın keyif çayı
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Osmaniye’de etkili sendikayız

Eğitim-Bir-Sen Osmaniye Şubesi olarak  
09.09.2006 tarihinde I. Olağan kongre 

sonucunda Erdoğan Asarkaya başkanlığında 
oluşan şube yönetim kurulumuz, kurulduğu 
günden bugüne kadar Osmaniye’de etkili çalış-
malara imza atmıştır.

Bütün ilçelerimizde ilçe yönetim teşkilatı oluştu-
rularak çalışmalar yapılmıştır.

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun katılımı 
ile Sivil Toplum ve Demokrasi adlı konferansı il 
merkezi ve Kadirli ilçemizde düzenlendi.

Eğitimci yazar Halit Ertuğrul’un katılımı ile “Aile 
ve Eğitim” ve “Üniversiteyi Nasıl Kazandım” 
adlı  konferanslar il merkezimizde ve Kadirli, 
Düziçi ilçelerimizde olmak üzere 7 adet konfe-
rans düzenlenmiştir.

Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı’nın katılımıyla 
“Etkili Öğrenme” adlı konferanslar merkez, Ka-
dirli ve Bahçe ilçelerinde  düzenlenmiştir.

12 Mayıs Anneler Gününde bayan üyelerimize 
yemekli toplantı düzenlenmiştir.

Çanakkale Şehitlerini Anma Haftasında “Vatan 
İçin” adlı tiyatro gösterisi düzenlenmiştir.

Ek derslerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde Basın açıklaması ve Ek ders eylemi ya-
pılmıştır.

Çeşitli zamanlarda Dünya, Ülkemiz ve Osmani-

ye gündemi ile ilgili basın açıklamaları, ziyaret-
ler ve eylemler gerçekleştirilmiştir.

Ramazan ayında İl merkezi ve tüm ilçelerimizde 
iftar programları düzenlenmiştir. Yemekli olarak 
işyeri temsilcileri ile çeşitli zamanlarda toplan-
tılar yapılmış, işyeri ziyaretleri belli aralıklarla 
gerçekleştirilmiştir. Aylık olarak il merkezi ve il-
çelerimizde divan toplantıları yapılmıştır.

Etkili ve Yetkili sendika olma yolunda tüm üye-
lerle beraber çalışmalar devam etmektedir.
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4688 sayılı Kamu Çalışanları Sendikası çık-
masıyla birlikte Karadeniz bölgemizin şube 

sayısına ilk ulaşan ili Rize Eğitim Bir Sen Şube 
yönetimi, Ocak 1995’te yaptığı ve güven tazele-
diği 2. olağan kongrenin ardından gerek sendika 
gerekse konfederasyon çapında pek çok faaliye-
te ve ilklere imza atmıştır.
Mehmet Sadık Cengiz’in başkanlığında neler ya-
pıldı diye bakıldığında bu üç yıl içerisinde onlarca 
sayfaya sığmayacak faaliyet gösterilmiş. Biz bun-
ların önemlilerini sadece başlıklar olarak aşağı-
daki şekilde sıralayabiliriz.
—Haftada iki gün (Salı-Cuma) iki ekip halinde 
okul ve İlçe ziyaretleri, 
—Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak fa-
aliyetler,
—Milli Eğitim ve Sendikalar arasında yürütülen 
ortak toplantılar,
—Kent konseyi çalışmalarına katılım ve komis-
yonlarda yer alma,
-Genel Merkez’in; mali sekreterler, şube sekre-
terleri, denetleme kurulu başkanları, kadın ko-
misyonları yönetim kurulları, ilçe başkanları ve 
il yönetim kurulu üyeleri ve bölge toplantılarına 
katılım,
—Eğitimde başarı konferansları, 
—Açık hava basın toplantıları, Rize Üniversitesi 
kuruluş çalışmaları,
—Üyelere yönelik indirim anlaşmaları, ajanda 
çalışmaları,
-M.Akif İnan futbol ve tenis turnuvaları, 
—Üyelere yönelik spor ve aktivite odası oluştur-
ma,
-Üyelerimizi ve toplumu ilgilendiren hemen her 
konuda basın açıklamaları, 
kahvaltılı basın toplantıları, 
—Anneler günü, İnsan Hakları 
günü, Öğretmenler günü. Ku-
ruluş yıldönümü….program ve 
hediye çalışmaları,
—Miting ve Resim Sergileri 
(180 resimden oluşan insan 
hakları resim sergimiz bir çok il 
ve ilçemizde de sergilenmiştir.)
-M.Akif İnan, M.Akif Ersoy, 
N.Fazıl Kısakürek anma top-
lantıları, 
Çanakkale Zaferi, İstiklal Mar-
şının Kabulü, Kutlu doğum 
haftası program ve tiyatro gös-
terileri, safahat, Çanakkale za-
feri, kutlu doğum kitap ve CD 

dağıtımı,
—Yıl Sonu toplantı ve Piknikleri 
—İftar programları
_Toplu Görüşme Çadırı ve aktiviteleri,
—İftar Çadırı kurma ve kumanya dağıtımı
-Üyelerin sevinçli ve kederli günlerinde yanların-
da olma çalışmaları (Çiçek,kutlama.taziye…vs.),
—Yerel ve bölgesel gazetelere röportajlar,
—Bölge Milletvekilleri ile toplantılar, Eğitim Dos-
yalarının sunumu
—Kaçkar TV, Çay TV, Rize TV, Gelişim TV prog-
ramlarına katılım
—Diğer Sendikalarla ortak canlı yayın program-
ları,
—Maaş Promosyonu çalışmaları organizasyonu 
ve promosyonların alınması,
—Üye yazım kampanyaları
—Hukuk mücadeleleri (Diş protez ücretleri, yol-
luklar, atamalar…)
—Özlük hakları ile ilgili çalışmalar (Yönetmelik 
incelemeleri, teklifler…)
—Anket çalışmaları (öğretmen sorunları, hizmet-
li ve memur sorunları, toplu görüşme beklenti ve 
teklifleri…)
—Hatıra yarışmaları (unutamadığım öğretme-
nim, öğretmenlik hatıraları…)
-Genel Merkez’in Türkiye çapında organize ettiği 
etkinliklere katılım,  gibi pek çok aktiviteye imza 
atılmış, aynı zamanda pek çok aktivite de genel 
merkezle eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Üyelik 
Çalışmaları olarak en son sıradan başladığımız 
sendikal koşuda bugün için 916 üye ile en aktif 
sendika haline geldik. Rize üniversitesi bünyesin-
de yetkiyi alarak  Psikolojik sınırı geçmiş olduk.

Karadeniz’in ilk şubesi Rize
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 Sakarya coşkun akıyor

Çalışmalarını başkan Ebubekir Demir yöneti-
minde sürdüren Sakarya şubemiz, ilde ger-

çekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerle eğitim 
çalışanlarının takdirini topluyor.
Şubemizde üç yılın kısa bir özeti şöyle:
1- Çeşitli konularda konferanslar düzenlendi. 
Bunların bir kısmı şöyle:
a- Ali Erkan Kavaklı “Evde ve Okulda Eğitim”
b- Yrd. Doç. Dr. Vahit İmamoğlu, “Akif’in Şah-
siyeti”
c- Yrd.Doç. Dr. Ahmet Faruk Kılıç, “Akif ve Top-
lum”
d- Mustafa Turan  “Çanakkale Zaferi”
e- Prof. Dr. Nevzat Tarhan   “Gençlik ve Sorun-
ları”
f- İhsan Eliaçık  “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal 
Marşı”
g- Mustafa Armağan  “İnsanlığın Son Adası; Os-
manlı”.
2- Her yıl üyelerimize yönelik, geniş katılımlı iftar 
programları düzenlenmiştir.
3-Sendika Genel Merkezimizce organize edi-
len “Öğretmenlik Hatıraları” yarışmalarına 
Sakarya’dan katılımın sağlanması için çalışma-
lar yapıldı.
4-Genel Başkanımızın katılımıyla, işyeri tem-
silcilerine “Sendika ve sendikal faaliyetler” ve  

“Türkiye’de Eğitimin Sorunları” konulu seminer-
ler düzenlendi.
5–2005–2006–2007 yıllarında il çapında “İstik-
lal Marşını Güzel Okuma” yarışması düzenlendi.
6–2004–2005–2006 yıllarında “Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma” programları düzenlendi.
7–2004–2005–206 yıllarında üyelerimize ajan-
da bastırılmış ve dağıtılmıştır.
8-“Adil ve eşit bir yüksek öğretim” sloganı ile 
imza kampanyası yapıldı
9- Veli eğitimine katkı sağlamak amacı ile “Aile 
ve çocuk eğitimi üzerine” 1000 adet CD hazırla-
narak, öğretmen ve velilere dağıtıldı.
10- Sendikamız kurucusu Mehmet Akif İnan’ı ve-
fat yıldönümlerinde anma programları yapıldı.
11–2005 ve 2006 yıllarında il çapında okullar 
arası “Halı Saha Futbol Turnuvası” düzenlendi.
12-Promosyonların eğitim çalışanlarına dağıtıl-
ması için imza kampanyası düzenlenerek, Vali 
ve Milli Eğitim Müdürü ile görüşüldü. Ayrıca bu 
konuda diğer eğitim iş kolunda faaliyet gösteren 
sendikalar ile de görüşülerek ortak basın açıkla-
ması yapıldı.
13-Genel Merkezimizin düzenlediği “Üniversi-
teye Özgürlük, ÖSS de Eşitlik” Mitingine katılım 
sağlandı.
14-Üyelerimize yönelik piknikler düzenlendi.
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Samsun’da 2003 ten bu tarafa ana başlıklarıy-
la yapılan bazı çarpıcı açıklama ve faaliyetle-

rimizi aşağıda sunuyoruz:
Eğitim çalışanlarının, kamu çalışanlarının, ülke-
mizin ve milletimizin menfaatlerinin sözkonusu 
olduğu her yerde Eğitim-Bir-Sen mutlaka sesini 
yükseltmiştir. Bu bütün Türkiye’de olduğu gibi 
Samsun’da da böyledir.
ABD’nin bölgemizde sürdürdüğü işgali her ve-
sileyle protesto ettik. Sözde soykırım kanunları 
çıkaran ülkeleri, Fransayı, Peygamberimize ha-
karet etmeye kalkışan Danimarka’yı, Papa’yı, 
İsrail’i kınamış ve işledikleri zulümlere dikkat çe-
kip kamuoyunu uyanık tutmuşuzdur.
Şube Başkanımız Nemci Macit ve yönetim kuru-
lumuz, ilde yaklaşık 250 okulumuza il merkezi ve 
ilçeler  bazında temizlik malzemeleri , okul ecza 
dolaplarına ilk yardım malzemeleri dağıtımında  
bulundu. Yine doktor ve hemşirelerimiz eşliğin-
de gittiğimiz her okulda öğrencilerimize, hijyenin 
şartları adıyla kısa seminerler verdik.
Çanakkale zaferinin 90. Yıl dönümü münasebe-
tiyle Eğitim-Bir-Sen ve Anadolu Gençlik Dergi-
sinin ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Vatan sa-
vunması ve Çanakkale zaferi” adlı Kompozisyon 
Yarışması  düzenlendi.
Samsun halkının duyarlılığının göstergesi olarak 
35 Sivil Toplum Örgütü ve 40 Bini aşkın imzayla 
19 Mayıs Üniversitesindeki ayrımcılık ve kamp-
laşmaya dayalı yönetim anlayışı protesto edildi. 
OMÜ’deki kıyımlara karşı duruldu.
Okullarımızda ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için 
yaklaşık 250 çift  bot ve mont dağıtımı gerçek-
leştirdik. Bir ay Ramazan boyunca sendikamızda 
Eğitim Çalışanlarımızı halkla bütünleştirdik ve if-
tar yemekleri verdik. Depremzede, kardeş ülke 
Pakistan halkına yardım kampanyası yaparak 
toplanan paraları Ziraat Bankası ilgili hesabına 
aktardık. 
Danıştay ikinci Dairenin kararı mağduresi Aytaç 
Kılınç Öğretmenin yanında yer aldık.
Hanımlar Kolu faaliyetlerini yürütmektedir  13 

Mayıs 2007 Anneler Günü dolayısıyla güzel bir 
program hazırlayıp sundular.
Son günlerde iyice artan terör olaylarını, arkasın-
daki işbirlikçi A.B.D ve İsrail’i kınayan açık hava 
basın toplantısını Samsunun en işlek caddelerin-
den Mecidiye’de büyük bir katılımla gerçekleş-
tirdik.
Memur-Sen Hatıra Ormanı oluşturma-fidan dik-
me, Samsunda zehir saçan Mobil Santral pro-
testoları ve eylemleri, İftar yemekleri, İl Divan 
Toplantıları, müzik ve çiğ köfteli sıra Geceleri, İş 
yeri temsilcileri yemekli toplantıları, İlçe ziyaret-
leri, bürokratlara  ve siyasilere ziyaretler, Ek Ders 
eylemleri, maaş zammı protesto eylemleri, Eği-
tim Öğretim Yılı başı-sonu basın açıklamaları, 
Öğretmenler Günü, Dünya Kadınlar Günü, An-
neler Günü, Huzur evi ziyareti, Bayrak, Sivilleş-
me-Sivil Anayasa, YÖK ve Katsayı adaletsizliği, 
YÖK’ü protesto ve İLKSAN kapatılsın için imza 
kampanyaları gibi konularda Genel Merkezce 
planlanan tüm çalışmalara Samsun şubesi ola-
rak iştirak ettik.
Okullarımıza sürekli ziyaretlerden geri durmadık, 
anket çalışmaları yaptık, Okullarda Şiddet sebep-
leri ve çözüm önerileri hazırlayıp çeşitli platform-
larda sunumlar yaptık, Okullar bölge toplantıları-
na önerilerle katıldık, Valilik ve İl M.E Müdürlüğü 
nezdindeki toplantılara katılım ve sunumlar yap-
tık, banka promosyon çalışmaları yürüttük, Toki iş-
birliğiyle üyelerimizi konut sahibi yapma çalışma-
ları halen devam etmektedir. Öğretmenlik Hatıra 
Yarışması Ödül Törenleri yaptık.  Çarşamba ilçe-
mizde, 15 gün süreli Kültürel Etkinlikler Fuarı aç-
tık. Şairlerimizi davet ederek şiir dinletileri yaptık. 
Terme Vezirköprü ilçelerimizde Filistin ve Afgan 
Dramını dile getiren resim sergileri açtık. Kavak 
ilçemizde Yaşardoğu İ.Ö.Okuluna Memur-Sen’le 
beraber, bir derslik,bir kütüphane bir laboratuvar 
kurduk. Asarcık İlçemizde okullarımızda diş fır-
çası ve diş macunu dağıtım kampanyası yaptık 
İl ve ilçe merkezlerimizde müdür yardımcılığı, 
görevde yükselme, uzman öğretmenlik sınavla-
rına hazırlık kursları açtık. Yine buralarda çeşitli 
konularda konferanslar verdirdik.Necip Fazıl ve 
Mehmet Akif anısına geceler düzenleyerek piyes-
ler oynattık. İdareci ve öğretmen atamalarında 
üyelerimize yardımcı olduk. Ayrıca, yerel Kanal  
S Televizyonunda, 2005 yılı boyunca ”EĞİTİM 
SAATI” adıyla canlı yayın programına katıldık, 
programı kendimiz yaptık. Sonraki günler, aylar 
içinde de zaman zaman Memur-Sen ve diğer bi-
rimlerle ortak yaptığımız canlı program yayınları  
olmuştur. Böylece, yerel ve ulusal basında sürekli 
yer alarak gündem oluşturup üyelerimize moral 
destek sağladık. 
Şubemizin şimdilerde ulaştığı 2500 sayısını çok 
daha büyük rakamlara çıkarma azmindeyiz.

Samsun’da hedef büyütüyoruz
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Siirt’te yetki yine bizde

3 yıllık yolculuğumuzda nice mutlu olduğu-
muz çalışmalara imza attık. Bazen yoğun bir 

sevinç bazen sıkıntı yaşadık ancak şubemizi en 
etkin konuma ulaştırdık. Yönetim kurulumuz ve 
ilçe temsilciliklerimizle birlikte yürüttüğümüz ça-
lışmaların bu gün haklı gururunu yaşıyoruz.
Ömer Aslan Başkanlığında neler yaptık? Evet 
çok şey yaptık. “Tevazu yeteneği öldürür.” Ekstra 
bir tevazu göstermeyeceğiz. Siirt’in yıllardır yetkili 
sendikasıyız. Çalışmalarımızla eğitim çalışanları-
nın teveccühünü kazandık. Bu teveccüh yetki ka-
dar etkimizi de artırdı.
Öncelikle Genel Merkezin Türkiye genelinde or-
ganize ettiği bütün etkinliklere en yoğun şekilde 
katıldık. Başbakan’a 100.000 mektup kampan-
yasına bütün arkadaşlarımızın katılımını sağla-
dık. İlksan feshedilsin imza kampanyasını bütün 
işyerlerine ulaşıp yüzlerce imza topladık. Genel 
Merkez’in kadın komisyonları toplantısından bir 
yıl önce yüzlerce bayan çalışanımızı yemekli bir 
toplantıyla bir araya getirdik..
Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her ko-
nuda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık
Yerel medyayı en iyi şekilde değerlendirdik. Rö-
portajlarımız, köşe yazılarımız radyo ve televiz-
yonlarda yer aldı. Üyelerimizin yaşadığı hukuki 
sorunlarda avukat desteği verdik.

Gündeme uygun halkın ve eğitim çalışanlarının 
katıldığı ve taktir ettiği seminerler, konferanslar 
tertip ettik. Çeşitli spor müsabakaları düzenle-
dik. 
Üyelerimize konut edindirmek için çeşitli Toki’yle 
çeşitli çalışmalar içinde bulunduk. Bu çalışmala-
rımız belli bir aşamaya geldi. Sonuçlanması için 
çalışmalarımız devam etmektedir.
Her yıl ramazanda geleneksel hale getirdiğimiz 
iftar programlarını artık bütün ilçelerimizi kapsa-
yacak şekilde yaygınlaştırdık.
Her yıl üyelerimizin ve eşlerinin, çocuklarının ka-
tıldığı piknikler tertip ettik.
Eğitim çalışanlarının katıldığı müdür yardımcılığı, 
müfettiş yardımcılığı, KBYS, fen ve Anadolu lise-
si öğretmenliği ve görevde yükselme sınavlarına 
hazırlık kursları düzenledik.
Müdür yardımcılığı, Müfettiş yardımcılığı, Fen ve 
Anadolu lisesi öğretmenliği, KBYS ve görevde 
yükselme sınavları için kurslar düzenledik
Bölgemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşla-
rını ziyaret ettik, çalışanların sorun ve isteklerini 
ilgili kişi ve kurumlara ilettik.
İlimizdeki STK’larla sağlıklı iletişimler kurup, or-
tak çalışmalara imza attık.
Dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine ve sa-
vaşlara karşı basın açıklamaları yaptık.
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Sendikamız son üç yılda imzalanan Mutaba-
kat Metninde her geçen yıl üye sayısını art-

tırarak Sinop’ta Şube olmanın haklı gururunu 
yaşıyor. 2005 yılı mutabakat metninde 180 olan 
sayımızı 2006 yılında 242 ye çıkardık. 2007 yılı 
mutabakat metninde ise bir önceki yıla göre %55 
büyüyerek sayımızı 373’e ulaştırdık. Şu anki sa-
yımız ise İl yönetimimiz, ilçe yönetimlerimiz, okul 
ve kurum temsilcilerimiz ve üyelerimizin çabala-
rı ile 425’e ulaşmış bulunmaktadır. Başta Şube 
başkanı Mustafa Aslan olmak üzere bu başarıda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Sinop’ta bütün ilçelerde teşkilatlanmış olan sen-
dikamızın, ilköğretim okullarında, liselerin tama-
mına yakınında üye ve temsilcisi bulunmaktadır. 
Her ilçemizde yönetim kurulları oluşturulmuştur.
Merkez ve İlçe yönetimleri vasıtasıyla okul gezile-
ri yapıldı. Okul yöneticileriyle mülakat çalışması 
yapıldı ve okullar ziyaret edilerek personelin so-
runları dinlendi.
Küçük bir büro olarak görev yapmaya çalışan 
sendikamız, ulaşımı kolay ve şehrin merkezi bir 
yerine taşınarak, konfederasyonumuza hizmet 
eden 70 m² kapalı, 40 m² açık kullanım alanı 
olan lokaliyle, 35-40 kişilik kurs ve toplantı salo-
nu, televizyon seyretme ve oturma grubu mev-
cut olan bir merkeze kavuşturuldu. Lokalimize; 
ADSL internet bağlantılı bilgisayar, faks, yazıcı ve 
televizyon sağlandı. http:/sinop.egitimbirsen.org.
tr  adresli sitemiz yayına girdi.
İlçe teşkilatları tek tek ziyaret edilerek  teşkilatlar 
güçlendirildi.
Sendikal çalışmalarımızı duyurmak, çalışanların 
sorunlarını dile getirmek, bunlara çözüm bul-
mak, yetkililere iletmek ve kamuoyu ile paylaş-
mak için gazete ve radyolarda etkin olarak yer 

aldık. Eğitim-Bir-Sen’in misyonunu her fırsatta 
dile getirmeye çalıştık.
Sinop Merkezde ve Boyabat ilçesinde konferans-
lar düzenlendi.
Ayda bir düzenli olarak yaptığımız sendikamız il 
ve ilçe yönetim kurulları toplantılarını her ay bir 
ilçemizde yapmaya çalıştık.
Üyelerimizle kaynaşmak ve yaşanan sıkıntılara 
çare bulmak için yoğun çalışmalar yaptık. Üye-
lerimize sendikamızca hazırlanan ajandalardan 
dağıttık.
Üyelerimiz ile anında haberleşmek ve onları 
gelişmelerden haberdar etmek için cep mesajı 
(SMS) ağı oluşturduk.
İsrail’in Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri 
nedeniyle 2006 yılında Filistin Halkına destek, 
İsrail’i kınamak için basın açıklaması düzenle-
dik. Papa’nın Müslümanlara yönelik hakaretle-
rini protesto için faks eylemi düzenledik.  Ayrıca 
yine geçen yıl Avea telefon şirketinin Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yapılan anlaşmayı ihlal etmesi üze-
rine Eğitim-Bir-Sen üyeleri olarak tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Sinop’ta da Açık Hava Basın Açık-
laması düzenledik. Bu yıl 24 Nisan’da Ek Ders 
ücretlerindeki adaletsizliği kınamak için İlçele-
rimizin de katılımı ile basın açıklaması yaptık. 
İLKSAN’ın feshedilmesi için tüm yurtta olduğu 
gibi Sinop’ta da imza kampanyaları toplayarak 
genel merkezimize gönderdik.
Geleneksel İftar davetlerimiz ve pikniklerimiz bu 
yılda tertip edildi. Sendika hanımlar komisyonu 
oluşturuldu. Komisyonumuz tarafından, 2007 
anneler gününde İlimizde ve ilçelerimizde çalı-
şan bayan öğretmen, memur ve hizmetlilere teb-
rik kartı gönderildi.
Sendikamız, bugün Sinop’ta saygın bir marka ol-
muştur. Artık, Sinop’ta sendikanın adı: EĞİTİM-
BİR-SEN’dir.

Sinop’ta marka olma dönemi



76 EĞİTİM-BİR-SEN

Si
va

s

Sivas’ta eğitimcinin saygınlığı arttı

20 Aralık 2004 
tarihinde ya-

pılan 2. olağan 
şube kongresin-
den Şube Başka-
nı Esat Tektaş’ın 
başkanl ığında 
oluşturulan Şube 
Yönetim Kurulu 
ve Şube Organ-
ları uyumlu ve 
verimli bir çalış-
ma örneği ser-
gileyerek, birçok 
alanda sendika-
mız Eğitim-Bir 
Sen’in Sivas’ın 
en saygın, en etkili sendikası, en dikkate alınır bir 
sivil toplum örgütü olmasını sağlamıştır.
İkinci Şube Kongresi’ne 856 üye sayısıyla giren 
şubemiz bugün yapılıyor olan üçüncü olağan 
şube kongresine 1800 üye ile giderek gücüne 
güç kattığını ispat etmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin bilinçli, sorumlu, fe-
dakâr ve gayretli çalışmaları sonucu tüm iş yerle-
rimizde temsilciler belirlenmiş, tüm ilçelerimizde 
ilçe temsilcilikleri oluşturulmuş; belirlenen tem-
silciliklere sendikal bilinç verilerek ilçe ve işyerle-
rinde etkili olma çabalarımız memnuniyet verici 
seviyelere çekilmiştir.
Şube Kadın Komisyonu oluşturularak Genel Mer-
kez toplantısına katılımı sağlanmış, komisyonun 
talebi doğrultusunda çalışan bayan üyelerimizin 
buluşma-tanışma programı gerçekleştirilmiştir. 
Yine Milli Eğitim çalışanları komisyonu oluşturul-
muş, tanışma toplantıları düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar 
uygulamaya konulmuş ve uygulama sonuçları 
takip edilerek tamamlandığı görülmüştür. Aynı 
anlamda işyeri temsilcileri ve ilçe temsilcilikleriy-
le de yıllık çalışma planımız çerçevesinde gerekli 
toplantı ve çalışmalar yapılarak sorunlar, beklen-
tiler ve çözüm yolları tartışılarak olumlu sonuçla-
ra ulaşılmıştır.
Genel merkezimizin programı ve talepleri doğ-
rultusunda yapılması gereken tüm etkinliklere 
şubemiz tarafından istenilen yer/zaman ve sayı-
da katılımlar sağlanmıştır.
Genel merkezimizin isteği doğrultusunda, yapıl-
ması gereken tüm basın açıklamaları şubemizce 
yapılmış ayrıca ilimize özel gündem konuları da 

çeşitli şekillerde ba-
sınımız aracılığıyla 
kamuoyuna ulaştı-
rılmıştır. Günün ve 
gündemin özelliğine 
göre birçok konuda 
diğer sivil toplum 
örgütleriyle birlikte 
ortak platformlarda 
olunmuştur.
Talep yoğunluğu 
dikkate alınarak 
merkez ilçe ve di-
ğer birçok ilçemizde 
eğitim-öğretim-bi-
lim içerikli seminer, 
konferans ve eğitim 

toplantıları yapılmıştır. Kuruluş yıldönümü etkin-
liklerimiz, hatıra yarışmaları, üye kayıt kampan-
yaları gibi çalışmalar şubemizce gerçekleştiril-
miştir.
İlimizde bulunan tüm siyasi parti başkanlıkları, 
birçok sivil toplum örgütü, aynı hizmet kolunda 
görev yapan tüm sendikalar, Valilik, Belediye 
Başkanlığı, Rektörlük vb. kurumlar Şube Yöne-
tim Kurulu tarafından ziyaret edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin zaman imkânları 
en iyi şekilde kullanılarak okul/kurum ziyaretleri 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Her yıl tüm ilçe-
lerimiz de dâhil olmak üzere iftar buluşmaları 
sağlanmıştır. 
İndirimli alışveriş imkânı sağlayan anlaşmalar 
yapılmıştır.
Üyelerimizin hukuk hizmetlerini sağlamak için 
sendika şubemizce avukatlık hizmeti sağlanmış-
tır. Sendikal çalışmalarımızla diyebiliriz ki ilimizde 
eğitim çalışanlarının gücü de saygınlığı da art-
mıştır.
Üyelerimizin düğün, sünnet, cenaze vb. özel 
günleri mesaj sistemi aracılığıyla üyelerle payla-
şılmış, sendikamız yönetim kurulu üyeleri bu tür 
etkinliklere hem bizzat katılmış, ayrıca bu tür et-
kinliklere çiçek gönderilmiştir. 
Üçüncü olağan şube kongresi, iş yeri temsilciliği 
seçimi ve ilçe yönetimi için Genel Merkez tara-
fından gönderilen prosedür eksiksiz olarak yerine 
getirilmiş, demokratik bir ortamda bütün çalış-
malar tamamlanmış, tutanaklar Genel Merkez-
deki ilgili birimlere gönderilmiştir. 
Üçüncü şube kongremizin camiamıza hayırlı ol-
masını diliyoruz.



77EĞİTİM-BİR-SEN

Şı
rn

ak

Şırnak’ta yeniden kuruluş heyecanı 

Şırnak’ta il temsilciliğinde görevli arkadaşları-
mızın tayini çıkınca Genel Merkezimizce yeni 

yönetim görevlendirildi.
Genç ve idealist eğitimcilerden oluşan Şırnak yö-
netim kurulumuz, ilde teşkilatlanma, ilçe yönetim 
kurullarını oluşturma, işyeri temsilcilerini belirle-
me çalışmalarıyla işe başladı.
Sahip olduğumuz değerler ve dünya görüşümüz, 
birleştirici, kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlen-
dirici bir işleve sahip olduğundan, Eğitim-Bir-Sen 
her yerde olduğu gibi Şırnak’ta da bu kardeşlik 
ve dayanışma ruhunun tezahür ettiği bir platform 
vazifesi görüyor.
Konfederasyonumuza bağlı bulunan Sağlık-Sen, 
Diyanet-Sen ve Toç-Bir-Sen’den arkadaşların da 
desteğiyle Şırnak Eğitim-Bir-Sen, henüz ulaşama-
dığımız üyelere ulaşmayı, onları sendikal çalışma-
larımıza ortak etmeyi hedeflemektedir.
Yönetim kurulumuzca İl Milli Eğitim müdürü zi-

yaret edildi. İlde bulunan bazı okul müdür ve yar-
dımcılarıyla görüşülerek eğitimcilerin sorunları ve 
çözümleri hakkında çalışmalar yapıldı. Eylül ayın-
da yeni yönetimi oluşturmak için toplantı yapıldı.
Yönetimde görev alacak arkadaşlar belirlendi ve 
görev dağılımı yapıldı.

İbrahim Halil Erek Başkan
Esat Ay   Şube Sekreteri
İbrahim Limon  Mali Sekreter
Erdoğan Abik  Teşkilat Sekreteri
Murat Aydın  Basın Yayın Sekreteri

Yıl içerisinde yapılabilecek geziler ve programlar 
belirlendi. Bütün ilçelerin tek tek gezilerek toplan-
tıların yapılmasına ve işyeri temsilcilerinin görev-
lendirilmesine karar verildi.
Şırnak yönetim kurulumuza, önümüzdeki dönem-
de üstün başarılar diliyoruz.     
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Şanlıurfa, sizi misafirliğe belkiyor

Başkan Suphi Çiçek yönetimindeki Şanlıurfa 
şubemizin üç yıllık çalışmalarının kısa bir 

özetini sunuyoruz: 
Merkezdeki okullar ve ilçeler yönetim kurulu 
arasında  paylaştırılarak işbölümü yapıldı.
Düzenli olarak merkezdeki okullar ve ilçe okul-
ları ziyaret edildi. 
Tüm okullara sendika panosu asıldı. İşyeri tem-
silcileri belirlendi. 
Her eğitim yılının başında ve sonunda  olmak 
üzere ilçe başkanları ile toplantılar yapıldı.
Aynı şekilde işyeri temsilcileri ile dönemsel top-
lantılar yapıldı. Bu toplantılarda teşkilatlanma 
ve sendikal hareket konusu işlendi. 
Yılda 2 tane olmak üzere şube dergisi çıkarıldı.
İlimizdeki ilköğretim sorunları bir panelde geniş 
eğitimci kitlesi eşliğinde Genel Başkanımızın da 
katılımı ile  tartışıldı. Tebliğler daha sonra kitap 
haline getirilerek bürokrasiye ve okullara ücret-
siz dağıtıldı.
Yazar Ali Erkan Kavaklı ilimize davet edildi. Si-
verek, Akçakale, Viranşehir ve Birecik ilçelerin-
de konferanslar düzenlendi.
Genel teşkilatlanma sekreteri Erol Battal ve Ge-
nel Basın-Yayın Sekreteri Şaban Abak’ın katılı-
mı ile şubemizde istişare toplantısı yapıldı.
Teşkilatlanma kampanyası kapsamında en çok 
üye yapan içlimize ödül verildi.
Mevzuat ve teşkilatlanma sekreterliğimiz işbirli-

ği ile ilçe başkanları ve yönetimleri için sendika 

yasası, tüzük ve ilgili yönetmelikleri kapsayan 

eğitici bir kitap çıkarıldı.

Akçakale ilçemizde “evim okulum, okulum 

evim “ projesi ile halkın eğitime katılımı sağ-

landı. Temsilciliğimiz tarafından katılımcılara 

sertifika verildi.

Sosyal işler ve  Eğitim komisyonumuz tarafın-

dan futbol ve satranç  turnuvası tertip edildi. 

Ayrıca her yılın sonunda geniş katılımlı kır pik-

nikleri yapıldı.

Şube yönetimimiz Bingöl’deki bölgesel eğitim 

sorunları toplantısına katıldı.

Mali sekreterimiz tarafından her ay kesinti liste-

leri maliyeden alınarak üye kontrolleri yapıldı.

İlçe yönetimleri çeşitli zamanlarda ziyaret edile-

rek yönetim değişiklikleri ve takviye çalışmaları 

yapıldı.

Son iki yılın Ramazan ayında yaklaşık 800 kişi-

nin katılımı ile üyelerimize iftar yemeği verildi.

İl merkezindeki okul yöneticileri üyelerimizle ye-

mekli tanışma ve istişare toplantısı yapıldı.

Teftiş kurulundaki üye arkadaşlarımızla yemekli 

toplantı yapıldı. Fikir teatisinde bulunuldu.

Şube yönetimi, bir Şube Başkanlar Kuru-

lu Toplantısı’nın da Peygamberler şehri 

Şanlıurfa’da yapılmasını arzu ederek, tüm Eği-

tim-Bir-Sen yönetim kadrosunu misafir etmeyi 

bekliyor.
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Yalova’da yıllarca başkanlığımızı yapan ve 
sendikamızı küçük bir temsilcilikten şube 

olma düzeyine taşıyan Yusuf Özkan’ın siyasete 
atılması sebebiyle görevi Zekeriya Yayla devral-
dı. Yetkili ve güçlü olduğumuz illerden biri olan 
Yalova’da şube yönetimimizin yeni hedefi  üye-
lerimiz için toplu konut inşa etmek. 
Yalova şubemizin son dönem çalışmalarını şöy-
le özetleyebiliriz:

Geriye dönüp dünü sorguladığımızda şubemiz 
olarak ne çok işe imza atmış olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Yaptıklarımızı sıralamak sayfa-
lar alacaktır. Ancak Genel Merkezimiz bizi bir 
sayfayla sınırlandırdı. Bu nedenle de çalışmala-
rımızın bir kısmı bu sayfalarda yer almayacak.
Biz bu zamana neler yaptık.
Öncelikle Genel Merkezin Türkiye genelin-
de organize ettiği bütün etkinliklere en yoğun 
şekilde katıldık. Başbakan’a 100.000 mektup 
kampanyasına bütün arkadaşlarımızın iştirakini 
sağladık. İlksan feshedilsin imza kampanyasını 
bütün işyerlerine yaydık.
Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her 
konuda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık

Yerel medyayı en iyi şekilde değerlendirdik. Rö-
portajlarımız, köşe yazılarımız radyo ve televiz-
yonlarda yer aldı.
Gündeme uygun halkın ve eğitim çalışanlarının 
katıldığı ve taktir ettiği seminerler, konferanslar 
tertip ettik.
Futbol ve voleybol müsabakaları tertip ettik. 
Üyelerimize konut edindirmek için çeşitli Toki’yle 
çeşitli çalışmalar içinde bulunduk. Bu çalışma-
larımız belli bir aşamaya geldi. Sonuçlanması 
için çalışmalarımız devam etmektedir.
Her yıl ramazanda geleneksel hale getirdiğimiz 
iftar programlarını artık bütün ilçelerimizi kap-
sayacak şekilde yaygınlaştırdık.

Her yıl üyelerimizin ve 
eşlerinin, çocuklarının 
katıldığı piknikler tertip 
edildi. 
Müdür yardımcılığı, Mü-
fettiş yardımcılığı, Fen ve 
Anadolu lisesi öğretmen-
liği, KBYS ve görevde 
yükselme sınavları için 
kurslar düzenledik
Bölgemizdeki bütün 
kamu kurum ve kuruluş-
larını ziyaret ettik, çalı-
şanların sorun ve istekle-
rini ilgili kişi ve kurumlara 
ilettik.
İlimizdeki STK’larla sağ-
lıklı iletişimler kurup, 
ortak çalışmalara imza 
attık.

Ya
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Yalova’da ilk kongre coşkusu
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 Trabzon’da tempomuz yüksek

Trabzon’da önceki şube başkanımız Hasan 
Dilekoğlu’nun il valiliğinde görev alması so-

nucu Şube Başkanlığı görevine seçilen Aslan Bal-
ta ve yönetimi, çalışmalara aynı yüksek tempoyla 
devam etti. Trabzon Şubemizin yönetiminin, üç 
yılını oldukça özetleyerek şöyle takdim edebiliriz:
Trabzon Lisesi Konferans Salonu’nda TYB Ku-
rucu Başkanı D. Mehmet Doğan “Dilimizin son 
yüzyılı” konulu bir konferans verdi.
Trabzon’un en büyük Salonu Hamamizade İh-
sanbey Kültür Merkezi’nde Kutlu Doğum Haftası 
kutlama programı yapıldı.
KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ke-
mal Sandıkçı’nın katılımıyla “Hz. peygamber’in 
şahsiyeti ve İnsanlığın O’na olan ihtiyacı” konulu 
bir konferans düzenlendi.
“18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 90. yıldönümü” 
nedeniyle kompozisyon yarışması düzenlendi. 
Yarışmada ilköğretim ve liseler kategorisinde de-

receye giren öğrencilere çeşitli ödüller dağıtıldı.
 “Şehide Mektup” isimli bir yarışma yapıldı. İlk 
ve orta dereceli okul öğrencileri arasında yapılan 
yarışmada birinci olan öğrencilere bilgisayar, de-
receye giren diğer öğrencilere ise çeşitli ödüller 
verildi.
Eğitim-Bir-Sen Bölge toplantısı EBS Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu’nun katılımıyla Trabzon’da 
yapıldı.
Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde 
Trabzon Çamlık Huzurevinde kalan emekli öğ-
retmenler ziyaret edildi.
Trabzon Hamamizade İhsanbey Kültür 
Merkezi’nde “Eğitim ve Demokrasi” konulu pa-
nel gerçekleştirildi. ABD Nevada Üniversitesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, Gaziosman-
paşa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman 

Çakmak, Hacettepe Üniversitesi öğretin üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’ın konuşmacı olarak 
katıldığı paneli KTÜ öğretim üyesi Yrd. Doc. Dr. 
Yahya Deryal yönetti.
Trabzon Dünya Ticaret merkezi’nde gerçekleşti-
rilen Eğitim ve Kültür Fuarı’nda Eğitim- Bir-Sen 
Trabzon Şubesi olarak bir stant açıldı.
Trabzon Şubemiz ile İnsan hakları Gündemi 
Derneği tarafından birlikte düzenlenen “Yaygın 
İnsan hakları Eğitimi” konulu interaktif seminer, 
Trabzon Aksular Otel’de gerçekleştirildi. 25 öğ-
retmenin katıldığı seminer sonunda katılımcılara 
sertifika verildi.
Sendika binamızda “Çarşamba Toplantıları” adı 
altında her har hafta başka bir konuğun katıldığı 
toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılara katılan 
konuklarımızın bir kısmı şunlardır:
Ahmet Gündoğdu (Eğitim-Bir-Sen Genel Başka-
nı), Selim Yavuz Sandıkçı ( Trabzon Milli Eğitim 

Müdürü), Volkan Canalioğlu ( Trabzon Belediye 
Başkanı), Veysel Malkoç (Trabzon Barosu Başka-
nı), Gültekin Yücesan (İHD Trabzon İl Başkanı).
Üç yıldır Ramazan aylarında il ve ilçe merkez-
lerimizde üyelerimizin katıldığı iftar yemekleri 
düzenlendi. Trabzon Hanımlar tanışma toplan-
tısı gerçekleştirildi. İl divan toplantılarından biri 
Hıdırnebi yaylasında yapıldı.
Trabzon ilindeki tüm işyeri temsilcilerinin katıldığı 
bir yemek verildi. Yemeğe Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu da katıldı.
4 Aralık 2004 tarihindeki kongrede 405 olan üye 
sayısı Kasım 2007 itibariyle 1500 rakamına ulaş-
mıştır.
Trabzon şubemize çalışmalarında başarılarının 
devamını diliyoruz.
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olağan toplantılarını aksatmadan sürdürüyor. 
İl yönetimi, sendikamızın şube olması için gerek-
li 400 üye sayısını önümüzdeki bir iki ay içinde 
tamamlamayı ve kongresini yaparak şube olmayı 
hedefliyor.
İl temsilciliği, ilin eğitim sorunlarını da yakından 
takip ediyor.
Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Necip Taylan, Sendi-
kamızı ziyaret etti.
Sendika temsilcileri ile bir araya gelerek 
Tekirdağ’daki genel sorunlar ve Eğitimle ilgili bil-
giler aldı. Sendikal faaliyetlerde başarılar dileyen 
Taylan, Eğitim-Bir-Sen il yönetimiyle temasını sü-
rekli tutacağını, eğitimcilerin sorunlarına ve talep-
lerine özellikle hassasiyet gösterdiğini belirtti.
Tekirdağ Temsilciliğimizde geleneksel olarak her 
yıl düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek’i anma 
programı düzenlendi. Tekirdağ Belediye Kültür 
Merkezinde halka açık yapılan anma programı, 
halkımız tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyet-

le izlendi.
Ramazanda iftar programı, üyelerimizin ve ailele-
rinin katıldığı piknikler ve geziler düzenleniyor. 
İlçe teşkilatlarının ve işyeri temsilciliklerinin eksik-
liklerinin tamamlanması, temsilci bulunmayan 
eğitim kurumlarında sendikamızın temsilcisinin 
görevlendirilmesi çalışmaları ise devam ediyor.
Tekirdağ yönetim kurulumuza, Eğitim-Bir-Sen’i 
şube yapma yolunda sürdürdükleri çalışmaların-
da başarılar diliyor, teşekkür ediyoruz.

 Tekirdağ, Şube olma yolunda
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Eğitim,Bir-Sen yurdun her tarafını sarmıştı. 
Bütün illerde vardı. İlçelerde örgütlüydü. Köy 

okullarında temsilcileri vardı. Ancak Tunceli de 
yoktu. Sendikamızı tanıtan afişlerde broşürlerde, 
bültenlerde, dosya kapaklarında Tunceli’yi göre-
memenin sıkıntısını yaşıyorduk.
Genel Merkezimizi, yöneticilerimizi arıyorduk. 
Niye bizim teşkilatımız yok’un sıkıntısını yaşıyor-
duk. Bizimle beraber aynı sıkıntıyı Tunceli merkez-
den arkadaşlarımızın da duyduğunu biliyorduk.
Sonra görüşmelerimiz sıklaştı. Genel Merkez’de 
olmayan ama teşkilat yapılanması içerisinde olan 
arkadaşlarımızla da görüşmeye başladık. Evet biz 
bu teşkilatın bir parçası olmuştuk. Artık Genel 
Merkez yöneticilerimiz de bizleri arıyordu.
Ve bizlere yetki verildi.
Üye çalışmaları yapmaya başladık. Yaptığımız her 
üyeyle birlikte heyecanımız artıyordu. Evet Eğitim-
Bir-Sen Çemişkezek’le birlikte Tunceli’de vardı. İl 
Merkezinden arkadaşlarımız Genel Merkez’le ay-
nen bizim sürece benzer şekilde görüşüyorlardı. 
Artık Tunceli Merkez’de de sendikamız yönetimini 
oluşturacak arkadaşlarımız belirlenmişti, bunun 
müjdesini aldık. Diğer ilçelerdeki arkadaşlarımızla 

görüşüyoruz.
Resmi kurumlarla Eğitim-Bir-Sen yöneticisi sıfatıy-
la görüşmeler yaptık.
Bütün eğitim çalışanlarına Genel Başkan imzasıy-
la bayram tebriği gönderilmesini sağladık.
Sendikamızın bülten, afiş, kitap, broşür vs. 
ürünlerini bütün okullara ulaştırmaya başladık. 
Tunceli’deki tüm eğitim çalışanlarını, Eğitim-Bir-
Sen çatısı altında güçlerini birleştirmeye davet 
ediyoruz.
Çalışmalarımızı aşağıdaki yönetim kuruluyla sür-
dürüyoruz.
Başkan: Mete Han Kaçar
Sekreter: Armağan Yıldırım
Mali Sekreter: Levent Şener

Vee... Eğitim-Bir-Sen Tunceli’de



82 EĞİTİM-BİR-SEN

To
ka

t

Tokat’ta eğitimcilerin örgütlü gücüyüz

Yetkili sendika olduğumuz illerden Tokat şu-
bemiz, etkin ve saygın sendikacılığının ya-

nında şehrin en göz doldurucu sosyal kültürel 
çalışmalarını da yürüten, bu alanda kimi ilklere 
de imza atan bir şubemizdir. Başkan Bedrettin 
Mumcu ile başlayıp son aylarda Cemil Çağlar ile 
devam eden çalışmalarımızın özeti şöyle:
Müdür yardımcılığı sınavına girecek olan öğret-
menlerimize Mart 2005 tarihinde, Müdür Yar-
dımcılığı ve Düzey belirleme sınavına girecek öğ-
retmenlerimize Haziran 2006 tarihinde, görevde 
yükselme sınavına girecek memur ve hizmetli ar-
kadaşlarımıza Haziran-Temmuz 2005 ve Kasım 
2005 tarihlerinde, Kariyer basamakları yükselme 
sınavına girecek öğretmenlerimize Ekim-Kasım 
2005 tarihinde hazırlık kursları açılmıştır.
Eğitim çalışanlarının sosyal haklarının iyileştiril-
mesi için ilimiz PTT önünde basın açıklaması 
yapılarak üyelerimiz tarafından Başbakan’a açık 
mektup gönderilmiştir.
Çocuklar ve büyükler için ayrı ayrı Mayıs 2005 
tarihinde “Yalçın Özden Tiyatrosu” tarafından 
tiyatro gösterimi düzenlenmiştir.
Filistin’li  kardeşlerimiz için yardım kampanyası 
açılmış ve 1 TIR malzeme gönderilmiştir.
İlimizde eğitim çalışanlarına yönelik “İletişim, 

Beden dili ve empati kurma” konulu seminer dü-
zenlenmiştir.
ÖSS ve OKS’ye girecek öğrencilerimize yönelik 
“Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” yeni sınav 
sistemini tanıtıcı konferans düzenlenmiştir.
Filistinli kardeşlerimize yapılan saldırıyı protesto 
için resim sergisi ve imza kampanyası açılmıştır. 
Toplanan imzalar bisikletle Ankara’ya götürüle-
rek Filistin Büyük Elçiliğine teslim edilmiş ve İsrail 
Büyük Elçiliğine siyah çelenk bırakılmıştır.
Gazeteci Yazar Ahmet Taşgetiren ilimize davet 
edilerek halkımıza konferans verdirilmiştir.
Sendikamızın ve Memur-Sen’in kurucu Genel 
Başkanı M. Âkif İnan anısına ölüm yıldönümün-
de “Akif İnan” koşusu düzenlenmiştir.
Kutlu doğum haftası münasebetiyle gazeteci-

yazar Senai 
Demirci ilimize 
davet edilerek 
konferans ver-
dirilmiştir.
“Her üye bir 
üye” kampan-
yası açılarak 
2004 yılında 
1400 olan üye 
sayısı 2300’e 
çıkarılmış ve 
sendikamız ın 
ilimizde yetkili 
sendika olması 
sağlanmıştır.
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Uşak’ta başarı destanı sürüyor

Yetkili sendika olduğumuz illerden olan ve ba-
şarılarıyla gurur duyduğumuz Sezai Yılmaz’ın 

başkan olduğu Uşak Şubemizin üç yıllık çalışma-
larının kısa bir özetini sunuyoruz:
1-Hizmetli ve memurlar için görevde yükselme 
sınavına hazırlık kursları düzenlendi, kurslara dü-
zenli katılan arkadaşlarımızın tamamı sınavı iyi 
derecelerle geçtiler.
2-İdarecilik sınavlarına ve kariyer basamakları sı-
navına hazırlık kursları düzenlendi. Katılımcı ar-
kadaşların çoğunluğu idarecilik sınavını başarıyla 
kazandılar.
3-Ramazan aylarında tüm üyelerimize yönelik ge-
leneksel iftar proğramları düzenlendi.
4-Haziran ayında tüm üyelerimize yönelik piknik 
düzenlendi . Pikniğimize üyelerimiz, siyaset ve bü-
rokrasinin önemli simaları katıldı.
5-Merkez ve ilçelerimizdeki okullar ziyaret edile-
rek üyelerimizin ve diğer öğretmenlerin, hizmetli 
ve memurların problemleri dinlendi.
6-Sendika binamızda üyelerimize ve iş yeri temsil-
cilerimize “Eğitim seminerleri” düzenlendi.
7-Ülkemizi ve kamu çalışanlarını ilgilendiren bir-
çok konuda toplantı, protesto ve mitingler düzen-
lendi, açıklamalar yapıldı.
8-Çeşitli anma ve kutlama faaliyetleri gerçekleşti-
rildi (İstanbul’un Fethi, Yönetimde yeni yaklaşım-
lar, Dünya kadınlar günü ve Mehmet Akif İnan’ı 
anma programları)
9- Her yıl “Öğretmenlik Hatıraları” konulu yarış-
ma düzenlenmiş, birinci olan eser genel merkeze 
gönderilmiştir.
10- Eğitimci yazar Ali  Erkan Kavaklı’nın konuş-
macı olduğu Aile ve okulda çocuk eğitimi konulu 
seminer tüm ilçelerimizde ve il merkezimizde dü-
zenlenmiştir. Seminerler Aile, Öğrenci, Eğitimci ve 
bürokrasi tarafından yoğun ilgi gördü.
11- Yargıtay Onursal başkanı Dç. Dr. Sami 
Selçuk’un katıldığı “Demokrasi ve Hukukun üs-
tünlüğü “konulu konferans düzenlendi. 1000 ki-
şilik katılımın gerçekleştiği konferans, yerel basın, 
siyasiler, bürokratlar ve halkımız tarafından yoğun 
ilgiyle izlendi.
12-Her yıl İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 
anma programları düzenlendi.
13-Irak işgaline karşı ABD ve işbirlikçilerini  pro-

testo ve ABD mallarına karşı boykot eylemleri ya-
pıldı.
14-Peygamberimize dil uzatanlara karşı tel’in, 
protesto ve boykot eylemleri yapıldı
15-Tarihçi yazar Mustafa Armağan tarafından 
“Ermeni meselesinin bilinmeyen yönleri” konulu 
konferans verildi. 
16-Atama yolluklarının  ödenmesi ile ilgili hukuk 
mücadelesi gerçekleştirildi. Bu eylemler sonucu 
yasal düzenleme yapıldı. Ek ders ve Aveayı sustur-
ma eylemlerimizi gerçekleşti.
17- Eğitimci yazar Mehmet Doğan konuşmacı 
olarak katıldığı “Mehmet Akif Ersoy’u anma ve 
Çanakkale savaşının bilinmeyen yönleri” konulu 
konferans verildi 
18-Merhum genel başkanımız Mehmet Akif İnan’ı 
anma programımıza M. Atilla Maraş konuşmacı 
olarak katıldı.
19-Ocak ayında Eskişehir Osman Gazi Üniver-
sitesi Öğretim üyesi Doç Dr. Selahattin Turan’ın  
ve Uşak’taki Müdür, Müdür yardımcısı ve İl milli 
eğitim müdürlüğünün katıldığı “Eğitim yönetimi” 
konulu konferans düzenlendi. Toplantı Eğitim yö-
neticilerimiz tarafından takdirle ve yoğun ilgiyle 
karşılandı.
20-Şubat ayında Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu’nun konuşmacı olduğu “Demokrasi 
ve İnsan hakları” konulu konferans düzenlendi.
21-Filistin halkına yönelik uygulanan baskı, şid-
det ve terör karşısında ABD-İsrail ve İşbirlikçilerine 
karşı protesto eylemi yapıldı.
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Van’da eğitim bizden sorulur

Van şubemizde, son üç yılda üye sayımız  
%100 artarak 31 Mayıs 2007 itibariyle 

1552 ye ulaşmıştır. Böylece Sendikamız hem 
Milli Eğitim Müdürlüğü, hem de Yüzüncü Yıl 
Üniversitesinde yetkili sendika olmuştur..
Bilindiği gibi 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sen-
dikaları Kanunu gereğince Hükümet ve Yetkili 
Sendikalar arasında 15 gün sürecek olan Toplu 
Görüşmelerde Memur-Sen Van İl Temsilciliği 
olarak Van da Toplu Görüşme Çadırı açılmış ve 
üyelerimizin talepleri genel merkeze iletilmiştir.
Peygamberimize yönelik hakaret içeren kari-
katüre tepkimizi göstermeye yönelik 15 sivil 
toplum kuruluşuyla ortak bir miting yapılmıştır. 
Bush’un gafları, karikatür krizi ve Papa’nın İs-
lam Âlemini derinden yaralayan hakaretleri ile 
ilgili basın açıklaması yapılmıştır.
1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili basın bildirisi 
yapılmıştır.
Van Başörtüsüne Özgürlük Platformuna üye 
olunmuş ve gerekli basın açıklamaları yapılmış-
tır. 
Şubemiz tarafından periyodik olarak çıkarılan 
“Eğitimde Yeni Ufuk” adlı dergimiz yayın haya-
tına devam etmektedir.
İlimizde maddi durumdan dolayı dershaneye 

gidemeyen fakir öğrencilere yönelik “ÖSS ye 
Hazırlık Kursu” açılmıştır.
Üyelerimiz için “ÜDS ve KPDS ye Yönelik İleri 
Düzeyde İngilizce Kursu”  ile “Temel İngilizce 
Kursu” açılmıştır. 
Üyelerimize yönelik Müfettiş Yardımcılığı, Mü-
dür ve Müdür Yardımcılığı, Görevde Yükselme 
gibi sınavlar için ücretsiz kurslar açıldı.
Üyelerimizin çocuklarına yönelik OKS kursu 
açılmıştır
Van Belediye Başkanlığıyla ortak olarak Doç. 
Dr. Sami Selçuk tarafından sunulan ‘‘DEMOK-
RASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ’’ konulu 
konferans düzenlenmiştir. 
 “TOKİ İle İşbirliği İçerisinde Üyelerimize Yöne-
lik Konut Edinme Projesi” başlatılmıştır. Konut 
projesi kamuoyu ve üyelerimiz tarafından takdir 
edilmiştir. 
Van Belediye Başkanı Burhan Yenigün ve arka-
daşları sendikamıza ziyarette bulundular. Bele-
diye Başkanı’na yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verildi.
Van-Merkez, Saray, Gevaş, Erciş, Muradiye il-
çelerinde geleneksel iftar yemekleri verilerek 
üyelerle kaynaşma sağlanmıştır. 
 Sendikamız geleneksel yılsonu şenlikleri dü-

zenleyerek tüm üyelerimizi davet etmiş-
tir.  Şenlikte voleybol turnuvası düzenlen-
miştir.
  Sendikamız Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörü Yücel Aşkın davası kapsamında 
müdahil olmuş ve duruşmalar takip edil-
miştir.
Şube Başkanı Dr. Davut Okçu ve Yöne-
tim Kurulu üyeleri tarafından Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik onuruna yemek 
verildi.
  Cumhur Başkanı Sayın Abdullah Gül’ün 
Van ilimize yaptığı ziyareti esnasında 
Van’da yapılan iki ayrı toplantıya sendi-
ka başkanımız Dr. Davut Okçu da davet 
edilmiş ve her iki toplantıda da Başkanı-
mız söz almış, sendikal görüş ve taleple-
rimizi sözlü ve yazılı olarak iletmiştir.

Yozgat’ta Filistin sergisi
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Yozgat’ta Filistin sergisi

Yozgat Şubemiz, tarihi sorumluğunu yerine 
getirerek Filistin ve Çeçenistan davasına 

sahip çıktı. Şubemizin milli hassasiyetleri önde 
tutuğu faaliyetlerden bazıları şöyle:
Filistinde’ki İsrail zulmünü halka duyurmak için 
resim sergisi  açıldı. Bir hafta açık kalan sergi-
yi binlerce vatandaş ziyaret etti. Sergiyi gezen 
vatandaşlar İsrail’i kınarken, Filistinli kardeşleri-
miz için dua ettiler.
Ayrıca Filistin’de yapılan zulmü telin etmek için 
miting düzenlendi. Mitinge Yozgat’taki tüm si-
yasi partiler ve tüm sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katılarak destek verdiler.
Çeçenistan direnişinin  Milli Kahramanı olan 
Şamil Basayev için gıyabi cenaze namazı kılın-
dı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı gıyabi cena-
ze namazında Merhum için dualar edilirken, 
Rusya protesto edildi.
Üyelere verilen iftara genel merkezden Genel 
Başkan Ahmet  Gündoğdu  ve genel sekreter 
Halil Etyemez de katıldı.
Samsun Temaşa tiyatro topluluğu  “ Vuslat “ 
adlı tiyatro oyununu oynadı. Oyuna çok sayı-
da eğitimci ve vatandaş katıldı. Öğrenciler ve 

eğitim çalışanları tiyatro eserini ücretsiz olarak 
seyrettiler.
Eğitimci-yazar Ali Erkan Kavaklı “kişisel gelişim 
ve liderlik” konusunda konferans verdi.
Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in hayatını konu 
edinen tiyatro eseri sahnelendi.
 Yozgat milletvekilleri Mehmet Çicek, Yaşar Öz-
türk, Bekir Bozdağ ve Mehmed  Erdemir şube-
mizi ziyaret etti.
 Vali, belediye başkanı, milli eğitim müdürü ve 
il jandarma komutanı ziyaret edildi.
Aydıncık’ta üyelerle kaynaşmak amacıyla pik-
nik yapıldı.
“Türkiye’de Papa’yı istemiyoruz” konulu basın 
açıklaması ve eylem yapıldı.
Ek dersler konusunda basın açıklaması  yapıl-
dı.
 İşyeri temsilcileri seminerleri yapıldı.
Aydıncık ve Sarıkaya’da aylık istişare toplantıla-
rı gerçekleştirildi.
Ayrıca  Genel Merkezin yapılmasını istediği et-
kinlikler aynı günde geniş katılımla yerine geti-
rildi.
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2004 yılın-
da yapı-

lan 1.olağan 
kongreye kadar 
Zonguldak’ta 
beş ilçemizden 
sadece ikisin-
de temsilcimiz 
bulunuyordu. 
K o n g r e d e n 
kısa bir süre 
sonra tüm il-
çe l e r im i zde 
temsilcilerimiz 
seçilmiş ve fa-
aliyete başlamıştır. Bu süreçte üç ilçemizde temsil-
cilik binası tutulmuş, tefriş edilmiş ve üyelerimizin 
hizmetine sunulmuştur. 2.Olağan kongre süreci 
başladıktan sonra üç ilçemizde temsilci ve yöne-
tim kurulundaki arkadaşlarımız yenilenmiştir.
İlk kongremize yaklaşık 420 üye ile gidilmiş ve üç 
yıllık çalışma sonucunda bu gün yaklaşık 750 üye 
sayısına ulaşılmıştır. İlimizde sayısı her yıl artan tek 
sendika olması sebebiyle dikkat çekmiştir.
Zonguldak Eğitim-Bir-Sen Şubesi olarak her yıl 
ramazan ayında üyelerimize geniş katılımlı iftar 
programları düzenlenmiştir.
Yine her yıl düzenlediğimiz geleneksel sene sonu 
pikniğimiz de üyelerimizden en çok rağbet gören 
sosyal faaliyetlerimizdendir.
24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle mer-
kez ilçeye bağlı okul ve kurumlarda çalışan tüm 
üyelerimize ‘Öğretmen Hatıraları’ kitabı hediye 
edilmiştir.
Şube yönetim kurulu üyelerimiz ve gönüllü vatan-
daşlarımızla birlikte Zonguldak’ta ihtiyaç sahibi 
kimselere yönelik önce 1000 kişilik giyecek ve 
para yardımı daha sonra 500 kişilik gıda  ve giyim 
yardımı, 3 aileye ev yapımı, bununla birlikte her 
ay tespitini yaptığımız 150 aileye düzenli olarak 
yaklaşık iki yıldır devam eden gıda, ev eşyası vb. 
türden yardımların Deniz Feneri Derneği ile işbir-
liği yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.
Çaycuma ilçe temsilciliğimizin her yıl düzenlediği 
eğitim çalışanları arasında halı saha futbol tur-

nuvası da 
ilgi çeken 
sosyal fa-
aliyetler-
dendir.
Organize 
ett iğimiz 
k o n f e -
r a n s l a r 
serisi kap-
samında; 
Talim Ter-
biye Ku-
rulu üyesi 
A.Vahap 

Özpolat’ın ‘Yeni Öğretim Programları’nı tanıtan 
konferansı, Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Celal 
Güzel’in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Günümü-
ze Yansımalarını anlattığı konferansı, Ali Erkan 
Kavaklı’nın merkezde ve Çaycuma ilçemizde hal-
ka açık konferansı, bununla birlikte işyeri temsilci-
lerimize özel ‘Sendikacılık ve Etkili İletişim’ ile ilgili 
semineri, eğitimci-yazar Vehbi Vakkasoğlu’nun 
‘Ailede ve Okulda Sevgi Eğitimi’ konulu konferan-
sı düzenlenmiştir.
‘İstiklal Marşımızı Ezbere Güzel Okuma Yarış-
ması’ Zonguldak Belediyesi’nin sponsorluğunda 
gerçekleştirilmiş, iki kategoride dereceye giren 
öğrencilerimize 2 adet dizüstü, 2 adet masa üstü 
bilgisayar ve 2 adet dijital fotoğraf makinesi he-
diye edilmiştir. Ayrıca tüm katılımcılara M.Akif 
ERSOY’un ‘Safahat’ adlı kitabı dağılmıştır.
İsrail’in Lübnan’ı işgali, Fransa’nın Sözde Erme-
ni Yasa tasarısını meclisinden geçirmesi, Papanın 
hakaretleri ve Danimarka’da inançlarımıza yöne-
lik saldırgan tutumlar çeşitli biçimlerde protesto 
edilmiştir.
Her ay okul temsilcilerimize yönelik kahvaltılı ba-
sın toplantısı yapıyoruz.
Siyasi Parti İl bürolarına yönetim olarak ziyaretler 
düzenledik, çeşitli siyasi parti temsilcilerini sendi-
ka büromuzda kabul ettik.
Eğitim-Bir Sen Zonguldak yönetimi olarak ilimiz-
de teşkilatlanmış Memur-Sen’e bağlı diğer iş kol-
larının her türlü faaliyet ve davetine iştirak ettik.
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Zonguldak’ta yükselen başarı grafiği 



NİÇİN EĞİTİM-BİR-SEN?
Yöneteni
Yönetileni
İşvereni

İşçisi
Bürokratı
Memuru

Öğretmeni
Öğrencisi
Emeklisi

Siyasetçisi
Topyekun tüm milleti

Mutlu olan

Türkiye için
Eğitim-Bir-Sen

Grevli 
Toplu sözleşmeli
Darbelere karşı
Baskılara karşı

Demokrasiden yana
Sendikacılığı olan

Türkiye için
Eğitim-Bir-Sen

Öz değerlerini
Koruyan
Geliştiren
Yaşatan
Yaşayan

Sivil toplum anlayışının hakim olduğu

Türkiye için
Eğitim-Bir-Sen

DİYORUZ

Sivil
Demokratik
Özgürlükçü
Türkiye için

Eğitim-Bir-Sen

Yolsuzluğun
Yasakların
Yağcılığın
Olmadığı

Türkiye İçin
Eğitim-Bir-Sen

Demokrat aydınları
Demokratik üniversitesi

Yapıcı medyası olan
Türkiye için

Eğitim-Bir-Sen

Katsayı adaletsizliğinin
Başörtü yasağının

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin
 Olmadığı 

Türkiye için
Eğitim-Bir-Sen

Eğitimde yüzde 100 hedeflere ulaşıldığı
Okumayan kız öğrencinin kalmadığı

Derslik  ve öğretmen açığının olmadığı
Usta, vekil ve sözleşmeli öğretmenliğin 

son bulduğu
Türkiye için

Eğitim-Bir-Sen

Yasakçı üniversitelerin yerine
Bilim

Patent
Bilimsel Makale üreten

Özgürlükçü üniversiteleri olan
Türkiye için

Eğitim-Bir-Sen




