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editörden

içindekiler
Sendikalar için genel kurullar, hedefe giden yolda 

adımları hızlandırmak için bir silkiniş vesilesidir. 
Gelinen noktayı yorumlamak ve güzel olanı daha 

da güzelleştirmek için gereken taze enerjiyi depolamak 
genel kurullarla mümkün olur. Bu manada 3. Olağan 
Genel Kurul’umuz, hem yetkiye koşan sendikamızın ka-
lan birkaç adımı daha kısa sürede alması, hem de ‘Yet-
kili Sendika’ unvanını edindiğinde eğitim çalışanlarının 
beklentilerine cevap verebilecek biçimde donanması 
için önemli bir imkân olmuştur. 
Önümüzdeki dönemde, yeniden seçilen yönetim kurulu 
üyelerimizin sahip oldukları tecrübe, illerindeki başa-
rılarıyla temayüz ederek genel yönetim kuruluna yeni 
seçilen arkadaşlarımızın getirdikleri taze enerji, şube ve 
temsilciliklerimizde hizmet ortaya koyan teşkilat men-
suplarımızın taşıdıkları adanmışlık duygusu topyekûn 
sinerjiye dönüşerek sendikamızın eğitime ve eğitim çalı-
şanlarına katkısının daha da artmasını sağlayacaktır.
3. Olağan Genel Kurul’umuzu onurlandıran misafirleri-
mize, delegelerimize, hizmet yarışı için aday olan teşki-
lat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim-Bir-Sen’in 
güçlü zemini ve mensuplarına edindirdiği teşkilat kültü-
rü, sonuçta kazananın Eğitim-Bir-Sen olduğu bir genel 
kurul yaşamamıza vesile olmuştur.
Sendikamız, yeni anayasa hazırlıkları sırasında milletin 
‘olmazsa olmazlar’ını paneller, konferanslar ve eylem-
lerle adeta haykırarak, sivil alanda milletin en güçlü 
temsilcisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dar-
be süreçlerinin etkisinden uzak, milletin gerçek temsilci-
lerinin hazırlayacağı bir Anayasa yürürlüğe konulunca-
ya kadar ‘Sivil Anayasa’ talebimizi dillendirmeye devam 
edeceğiz. 
Anayasa’da başörtüsü ile ilgili düzenleme yapılması sıra-
sında da sendikamız meseleyi en can alıcı yerinden kav-
ramış ve “Hiç kimse kılık ve kıyafetinden dolayı eğitim, 
öğretim ve çalışma hürriyetinden yoksun bırakılamaz” 
görüşünü ısrarla ortaya koymuştur. Yapılan değişikliğin 
çalışma hayatını özgürleştirmeye ilişkin bir düzenleme 
öngörmemesini de başörtüsüne yarım özgürlük olarak 
değerlendirmiştir. 
İşyeri temsilciliği seçimi, ilçe temsilcilik yönetim kurulla-
rının seçimi, şube genel kurulları ve en son 3. Olağan 
Genel Kurul’umuzla yaklaşık beş ay bir demokrasi şö-
leni şeklinde yapılan seçimlerle tazelenen teşkilatımız, 
önümüzdeki üç aylık süreyi Eğitim-Bir-Sen’i ‘Yetkili Sen-
dika’ yapmak için en güzel biçimde değerlendirecektir. 
Sevgi ve saygılarımızla. 
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Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Başkan

Değerli Eğitim Çalışanları,
Sevgili Eğitim-Bir-Sen Üyeleri;
Ülkemizde siyasal, sosyal ve ekono-

mik değişimlerin yaşandığı bir süreçte 3. Ola-
ğan Genel Kurulumuzu demokratik hoşgörü 
ortamında ve demokrasi şenliği güzelliğinde 
gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Erdemli bir hizmet yarışının demokratik bir 
olgunluk içinde yaşandığı genel kurulumuzda 
asla kaybeden taraf olmadı, sendikamız ka-
zandı, hepimiz kazandık. Katkıda bulunan her-
kese teşekkür ediyorum. 

Kıymetli Delege Kardeşlerim;
Genel kurulda istikrarlı büyüme ve yetki için 
sizlerden destek istemiştik. Bu talebimize oy-
larınızla, dualarınızla, öneri ve tekliflerinizle 
olumlu cevap verdiniz:‘üç yıl daha sizinleyiz’ 
dediniz. Bize yüklediğiniz bu sorumluluğu en 
iyi şekilde yerine getirmek için daha çok çalı-
şacağız, seçim bildirgesinde vaat ettiğimiz gibi  
‘24 saat sendikacılık’ yapacağız. 
Sizlerle, sizin için güçlüyüz. İstişare mekaniz-
masının en güzel örneğinin sunulduğu, yeni 
düşüncelerin ortaya atıldığı genel kurulumuz-
da gücümüze güç kattık. Bu dönemde bu gü-
cümüzü daha da artırarak yetkiye ulaşacağız. 
Çünkü yetki masasında sendikamıza ihtiyaç 
vardır. Yetki masasının özellikle eğitim alanında 
ciddi bir temsil krizinin varlığı düşünüldüğün-
de sendikamızın eğitimcilerin temsil edileme-
diği o masada olması vazifemizin önemini bir 
kat daha artırmaktadır. Bunun bilincinde gece 
gündüz durmadan çalışarak ilk hedefimiz olan 
yetkiye ulaşacak, temsil krizini çözeceğiz.
Değerli Dostlar;
Bu genel kurulda sendikacılığın ötesinde duy-
gular yaşadım. Genel kurulumuzdan yükselen 
o gür sesin ulusal medyada yankılanması son-
rasında aldığım, e-postalar, telefonlar, fakslar, 
yüz yüze  dile getirilenler  fikir ve ruh dünyamda 
fırtınalar estirdi. Anadolu’dan gelen o samimi 

sesler adeta ‘Türkiye’nin 
Eğitim-Bir-Sen’e ihtiyacı 
var’ diyordu. Genel kuru-
lumuzu televizyon ekran-
larından izleyen annelerin, 
bacıların, babaların, ağa-
beylerin ve kardeşlerimizin ‘kendi sesimizi din-
ledik’ diyerek gözyaşlarını tutamamaları tari-
hi görevimizi tekrar tekrar bizlere hatırlattı. 
Dolayısıyla bu genel kurulumuz sendikacılığın 
sadece ücret sendikacılığı olmadığını, sadece 
çalışanların özlük haklarıyla ilgilenilen bir iş 
olmadığını bir kere daha dikkatlerimize sun-
du.
Gençliğin ve milletimizin önünde en büyük 
engeli teşkil eden YÖK’ün Anayasal Kurum 
olmaktan çıkarılmasını gündeme taşıdık, taşı-
maya devam edeceğiz. Eğitim ve çalışma öz-
gürlüğü açısından engel oluşturan başörtüsü 
yasağının sona erdirilmesini, hizmet alan/ve-
ren ayrımı yapılmadan serbest bırakılmasını 
savunduk. Anadolu insanının önünü kesen ve 
ekonomimizi dinamitleyen katsayı engelinin 
kaldırılmasını bu duygularla istedik. Uyuşturu-
cunun kol gezdiği, satanizm ve misyonerliğin 
gün yüzüne çıktığı, ahlaki değerlerin erozyona 
uğradığı bir dönemde din eğitimi ve öğretimi 
konusundaki sınırlamaların sona erdirilmesini, 
din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeriğinin 
zenginleştirilerek zorunlu ders niteliğinin ko-
runmasını ve isteyen ailelerin ayrıca çocukları-
na din eğitimi aldırmasını bu görev bilincimizin 
gereği olarak sürekli dile getirdik. Öte yandan 
kamu çalışanlarının ayağındaki ekonomik 
prangaları kaldırmak için kamu görevlilerine 
toplu sözleşme ve grev hakkı talep ettik. Bu-
nunla da yetinmeyip işçi kardeşlerimize tanı-
nan siyaset yapma özgürlüğünün milyonlarca 
kamu görevlilerine de tanınması için yoğun bir 
girişim başlattık.
Başörtüsüne özgürlük eylemlerimiz, şehide 
mektup yarışmalarımız, istiklal marşını  güzel 
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okuma etkinliklerimiz, terörü kınama eylem-
lerimiz, hatıra yarışmalarımız, sempozyum-
larımız, panellerimiz, yolumuzu aydınlatan 
iki Akif’imizi anma etkinliklerimiz, kürsüler-
den indirilen kızlarımızı, izbe yerlerde bile 
namaz kılmaları çok görülen gençlerimize 
sahip çıkmamız, darbe özlemcilerine karşı si-
vil ve demokratik duruş sergilememiz, özgür, 
demokratik ve sivil anayasa talebimiz, Filis-
tinli kardeşlerimizi sahiplenmemiz, ‘papa’yı 
Türkiye’de istemiyoruz’ eylemlerimiz, Peygam-
ber Efendimize (s.a.v.) yönelik karalamalara is-
yan edişimiz, milli/manevi değerlerimize sahip 
çıkışımız hep bu görev bilincimizin gereğidir.
Ağlayan gözler bu misyonumuzu çok daha iyi 
yapmamız yönünde bizlere daha fazla sorum-
luluk yükledi, bunun farkındayız. Bu dönemde 
çok daha güzel hizmetler yaparak bize güve-
nenlerin güvenini boşa çıkarmayacağız, eğitim 
çalışanlarının ve milletimizin hak ettiği sendi-
kal anlayışı en güzel şekilde yerine getirece-
ğiz.
Sendika olarak yerine göre gündem oluştura-
cağız yerine göre gündeme sessiz kalmayaca-
ğız. Meydanı değerlerimizle kavgalı olanlara 
bırakmayacağız, meydanın boş olmadığını 
görecekler. Sürekli kafalarında ve ruhlarında 
kaos yaşayan ve bunu dışlarına ‘başörtülüler 
üniversiteye girerse kaos çıkar’ diyerek yansı-
tan anlayışla demokratik kavgamızı sürdürece-
ğiz. ‘Din bilimin önünde engeldir. Din öğretimi 
kaldırılsın’ diyen sözde ilericilere Din öğretimi 
ve eğitiminin önemine dair cevaplarımızı ver-
meye devam edeceğiz. Demokrasinin, siyasi 
partilerin, sivil toplumun güçlenmesinden, öz-
gürlüklerin genişlemesinden rahatsızlık duyan 
antidemokratik çevrelerle kararlı mücadelemi-
zi artırarak sürdüreceğiz.
Yeni dönemde gerek eğitim alanında gerekse 
diğer alanlarda hizmet veren sivil toplum ku-
ruluşlarıyla ortak plaftformlar oluşturarak, gü-
cümüze güç katarak çok daha etkili olacağız. 
Bir adım daha ileri giderek bu örgütlenmemizi 
sınırlar ötesine taşıyarak gerek Balkan gerek 
Ortadoğu gerekse Türkî Cumhuriyetlerdeki si-
vil toplum kuruluşlarıyla işbirliği platformları 
oluşturarak uluslararası sorunlara da müdahil 
olmanın, bölgesel ve uluslararası barışa katkı 

yapmanın yollarını arayacağız. Çatışmalar-
da mazlum ve mağdur olan başta kadınlar ve 
çocuklar olmak üzere herkese ve her kesime 
sahip çıkacağız. Tarihimizden ve medeniyeti-
mizden devraldığımız değerler böyle davran-
mamızı zorunlu kılmaktadır.
Değerli Dostlar;
3. Olağan Genel Kurulumuzda çizdiğiniz viz-
yonla yeni bir ekip oluşturduk. Bu yeni ekip 
şüphesiz sendikamıza yeni bir ruh getirdi. Bu 
inanç ve ruhla yeni hedeflere ve ufuklara yel-
ken açacağız. Tüm teşkilatlarımızla ‘daha çok 
sivilleşme ve daha çok özgürlük’ için elbirliği 
ile çalışacağız. Markalaşan sendikamızı sınır 
ötesine taşıyarak yeni hizmet kanalları oluş-
turacağız. Sosyal sendikacılıkta zirveye koşan 
sendikamızı zirvelerin zirvesine taşıyacağız. 
Büyümemizin can damarı olan teşkilat eğiti-
mini üyelerimize kadar yayacağız. Olmazsa ol-
mazlarımızdan olan eğitim çalışanlarının mali 
ve özlük haklarını kararlılıkla takip edeceğiz, 
yerinde müdahalelerle ve tekliflerle mağduri-
yetlerin önüne geçecek, yeni kazanımlar elde 
edeceğiz. Medya ile ilişkilerde hedef büyüterek 
eğitim çalışanları ve ülke sorunlarına çözüm 
arama toplantılarımızı canlı yayınlarda yapa-
cağız. Son olarak eğitim mevzuatında profes-
yonelleşerek üyemiz olsun olmasın tüm eğitim 
çalışanlarının hukuki kazanımlar elde etmesi-
nin yollarını açacağız.
‘Sendikacılığı ötelerin ötesine sermaye birik-
tirme’ olarak tanımlamamıza takılıp kalanlara 
da buradan sesleniyorum; Hizmet aşkı küçü-
cük beyinlere sığmayacak kadar yüce bir duy-
gu, sadece bu dünya ile ölçülemeyecek kadar 
ulvi bir vazifedir. Yukarıda bir kısmını saydığım 
hizmetleri yerine getirme vesilesi olan sendi-
kacılık bir yönüyle bu dünyamızı aydınlatırken, 
hayatımızı kolaylaştırırken, bir yönüyle de öte-
lerin ötesine manevi sermaye biriktirmektir. 
Alınanlar alınmaya, anlamayanlar anlama-
maya devam etsinler. Biz hizmet sendikacılığı, 
akademik sendikacılık yolunda emin adımlarla 
zirveye, yetkiye koşuyoruz.  Bu inançla tüm teş-
kilat olarak kararlılıkla yetki için gece gündüz 
çalışmaya devam diyor, sendikamızın bugünle-
re gelmesinde emeği geçen herkese sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Er-
doğan Teziç döneminde Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK)’ nun ideolojik 

meselelerle uğraşmaktan Yükseköğretim’in 
akademik ve idari personelinin sorunlarına 
eğilmediğini ifade etti. YÖK’ün akademik 
personel yetiştirmeyi ihmal ettiğini kaydeden 
Gündoğdu,  10 bin yeni  akademik persone-
lin derhal alınması, mevcut akademik ve idari 
personelin özlük haklarında iyileştirme yapıl-
ması gerektiğini söyledi. 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu üniversitele-
rin içinde bulunduğu sorunlar ve çözümleri ko-
nusunda açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya 
Köşkü’nde bilim adamlarına ödül vermesini 
önemsediklerini, bu örnek davranışın bilim ve 
üniversite camiasının motivasyonunu olumlu 
etkileyeceğini söyledi. Gündoğdu, yeni YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın “yasak-
ların üniversitelerden kalkması” ve “bilimsel-
liğe daha çok önem verilmesi” vizyonunu da 
olumlu karşıladıklarını ifade etti.
 Bu olumlu iki yaklaşımın yükseköğretim için  
iyi bir başlangıç olmasını dileyen Gündoğdu, 
öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma 
görevlisi, okutman ve idari personelin maaşla-
rının yetersizliğine vurgu yaparak “Akademik 
kadroların maaşlarının yetersiz olması ken-
dilerine bilimsel araştırmalarda kaynak oluş-
turacak kitap ve dokümanların alınmasında, 
bilimsel çalışmalar yapılmasında sıkıntı yaşat-
maktadır. Bu nedenle birçok akademik kadro 
araştırmalarını sağlıklı yapamamaktadır. Bu 
konuda gerekli çalışma yapılarak araştırma 
görevlileri başta olmak üzere tüm akademik 
ve idari personelin özlük haklarında iyileş-
tirme yapılmalıdır. Üniversite çalışanları-
nın maaş durumu yoksulluk sınırının 
üzerine çıkartılmalıdır.”dedi. 
 Araştırma görevlilerinin çalışa-
mayacak durumda olduğu-
nu vurgulayan Gündoğ-
du, “Yrd. Doç, Doç ve  
Prof.’ların maaşları 

özel sektörde çalışanlara göre çok düşük kal-
maktadır. Araştırmacının aklı fikri geçim der-
dinde olmamalıdır. Araştırma yapmalı, dok-
tora öğrencisi yetiştirmelidir. Beyin ithal etme 
konusunda  dünyadaki gelişmelerden kopu-
yoruz. Bu kişileri ülkemizin hizmetine sunmak 
ve ülkemizde tutmak için maddi sorunlarının 
da halledilmiş olması gerekir. Mesleğin mad-
di yönden de cazip hale getirilmesi gerekir. 
Başarılı bilim adamları onure edilmelidir. Bu-
luş, patent ödüllendirilmelidir. Üniversitelerin 
bilim insanı yetiştirme politikası ve felsefesinin 
olması gerekir.” dedi.  
Kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanan 
ve üniversite akademik personeline verilen 
geliştirme ödeneğinin tüm idari personele ve-
rilmesini isteyen Gündoğdu,  enstitü kadrola-
rında olup doktorasını tamamlayan araştırma 
görevlilerinin kadrolarının teminat altına alın-
masını,  doktorasını bitiren öğretim eleman-
larının aylarca işsiz kalmasının önlenmesini 
istedi. 
Doğu’da kış şartlarının ağır olması nedeniyle 
çalışanların maaşlarının önemli bir kısmının 
yakıt masrafına gitmesinin çalışanları mağdur 
ettiğine dikkat çeken Gündoğdu, “Kış şartla-
rının yoğun yaşandığı illerdeki üniversitelerde 
çalışanlara ilave yakıt yardımı yapılmalıdır” 
teklifinde bulundu. 
  Gündoğdu, TOKİ’nin üniversitelerle diyalo-
ga geçerek üniversitelerde çalışan tüm perso-
nelin ucuz konut sahibi olmasını sağlamasını 
istedi. 
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Öğretmenlik Hatıraları Yarışması’nda 
Türkiye ölçeğinde dereceye giren eser-
ler belli oldu. Buna göre Zonguldak’tan 

katılan Sinan Davulcu, “Eski Kuşlar Müzesi” 
adlı eseriyle Türkiye 1.si olarak 3.000 YTL 
ödül’e hak kazandı. Adıyaman’dan katılan 
Veysi Atıcı, “Lal” isimli eseriyle 2. olarak 2.000 
YTL ödüle ve Adana’dan katılan Alişen Avcı 
da “Kelebeğin Rüyası” adlı eseriyle 3. olarak 
1.000 YTL ödüle hak kazandılar. 
Sendikamız tarafından bu yıl üçüncüsü yapı-
lan “Öğretmenlik Hatıraları Yarışması” bütün 
illerde düzenlenerek her ilde ilk üçe giren eser 
seçiliyor. İl birincisi olan eserlerin Sendika Ge-
nel Merkezi’ne gönderilmesinin ardından bü-
yük jüri final değerlendirmesi yapıp Türkiye 
genelinde dereceye giren ilk 7 eseri belirliyor. 
D.Mehmet Doğan, Prof. Dr. Ramazan Kaplan, 
Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Dr. Necmettin 
Turinay’dan oluşan jürinin değerlendirmesine 
göre mansiyon ve jüri özel ödülü alarak 500 
YTL ödül kazananlar ve eserlerinin adları şöy-
le:
Şanlıurfa’dan Kahraman Alpgetiren “Bana Eli-
ni Uzat Baba” adlı eseriyle, Erzurum’dan Ta-
cettin Şimşek “Üç Kapılı Oda” adlı eseriyle ve 
Gaziantep’den Kadriye Anlar da “Siyah Aşure” 

adlı eseriyle mansiyona hak kazandılar.
Kocaeli il birincisi Sadık Yazıcı “Çoban Yıldı-
zı” adlı eseriyle ve İzmir il birincisi Sibel Öz-
türk de “Yola Düşenler” adlı eseriyle Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görüldüler.

3. Öğretmen

Hatıraları Yarışması sonuçlandı

tÜrKİYe BİrİnCİsİ:
SİNAN DAVULCU
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İL ESER SAHİBİ ESER ADI

ADANA-1 ALİŞEN AVCI KELEBEĞİN RÜYASI

ADANA-2 CİHAN YILMAZ YARAM KANIYOR

ADIYAMAN VEYSİ ATICI LAL

AFYON İBRAHİM ÖZKUL GÜLDEN GÜLİSTANA

AĞRI MURAT ALAN DİCLENİN TAŞLARI

AKSARAY ETHEM ÜNVER ANADOLU YUSUF DOLU

AMASYA NEŞE AFACAN KUTSAL MABEDİMDE YEŞEREN ÇİÇEK

ANKARA-1 AYLİM YILDIRAR YAŞADIĞIMIZ GİBİ 

ANKARA-2 HACER ÖZTÜRK KIZILIRMAK NEDEN COŞTU?

ANKARA-4 MEHMET NURİ YILDIRAR SÖZ UÇAR YAZI KALIR

ANTALYA MEHMET ÖZEREN SORUŞTURMA

ARTVİN AYTEKİN SÜCÜ BU ADAM NEREYE BAKIYOR

AYDIN FATMA COŞKUN KUM TANESİ

BALIKESİR DİLAVER AYYILDIZ KOT PANTOLON

BARTIN AKİF AKÇA ERİME NOKTASI

BATMAN BEHÇET YANİ ELMA ISIRIĞI

BAYBURT ÖMER KESKİN YA BİR YOL GÖSTER YA DA YOLDAN ÇEKİL

BİLECİK HÜSEYİN KÖSE SULARDAKİ YÜZLER

BİNGÖL ABDURRAHMAN ENSARİ UNUTULMAYAN SENFONİ

BOLU İBRAHİM ALAN GELİP BAKACAĞIM 

BURDUR ALİ DİNÇ YIL 1999

BURSA ALİ SEVİNÇ KAZANMAK VE KAYBETMEK

ÇANAKKALE MELTEM TAŞKINBAŞ ÖĞRETMEN OLMAK

ÇANKIRI TANSEL YILMAZ YUNUSLAR SANA EMANET

ÇORUM NACİ ÖZDEMİR ESEN YELE İSİM YAZMAK

DENİZLİ SEVGİ TOKYAY İÇİMDEKİ CEVHER

DİYARBAKIR ORHAN ELMASTAŞ DÜRÜSTLÜK

DÜZCE İHSAN SAVAŞ NÖBET GÖREVİ

EDİRNE SEDAT SAYIN YOLUN BAŞINDAKİ IŞIK

ELAZIĞ ABDULBAKİ GÜNEŞ PANODAKİ FOTOĞRAF

ERZURUM-1 TACETTİN ŞİMŞEK ÜÇ KAPILI ODA

ERZURUM-2 NİLGÜN GÜLMEZ TOPCUGİL YAZGÜLÜ

ERZİNCAN AHMET ASLAN GÜLLER AÇINCA GÜLER BÜYÜKLERİMİZ

ESKİŞEHİR YUNUS ÇAKIR PRAGMATİZM VE FARELER

GAZİANTEP KADRİYE ANLAR SİYAH AŞURE

GÜMÜŞHANE FATİH DEMİREL YOKUŞLARDA SUSAMAK

HAKKARİ İZZETTİN SEVEN ÖĞRETMENİN BAYRAM ŞEKERLERİ

HATAY MUHİTTİN ALACA KIRAĞIYA İNAT, AÇAR GÜLLERİM

ISPARTA SELMAN KOÇAK İLK ÖDÜL

İSTANBUL-1 AYHAN ARI SOBA

İSTANBUL-2 AYŞE KAYA EMİR KULUYUZ

İSTANBUL-3 ASUMAN GÜZELCE ZAMAN, EN İYİ MÜFESSİRDİR!

İSTANBUL-4 ERKİN CANPOLAT SAĞOLASIN MÜDÜRÜM!

2007 HATIRA YARIŞMASI - İL BİRİNCİLERİ



İSTANBUL-5 ESRA TAŞDEMİR ASLI VE SURETİ

İSTANBUL-6 ARZU ÖZDEN İKİ İKİ DAHA BEŞ EDER Mİ?

İZMİR SİBEL ÖZTÜRK YOLA DÜŞENLER

K.MARAŞ KADRİYE KIRDÖK YENİDEN BAŞLAMAK

KARABÜK HALİME KÖSE HEM AĞA HEM BEY

KARAMAN ADEM GÜMÜŞ BİR LAHZA YED-İ BEYZA

KARS FARUK KUNDU SONBAHAR

KASTAMONU TURGAY GÜMÜŞ HASAT ZAMANI

KAYSERİ S.BURHANETTİN AKBAŞ MÜDÜR BABANIN PALTOSU

KIRIKKALE HASAN SAKAR SİZ, HİÇ KOMŞUNUZDAN LAVABO İSTEDİNİZ Mİ?

KOCAELİ SADIK YAZICI ÇOBAN YILDIZI

KONYA BEHİCE ALTINOK BİLGİ KOKAN MEVSİMLER

KÜTAHYA FEYYAZ ALBAYRAK ÖZÜR!...

MANİSA CEVAYİR TUĞAN KÜÇÜK BİR ŞANS YAKALAMIŞTI

MARDİN MAHMUT SEMEN SIRA DAYAĞI 

MALATYA SEVGİ PEKTAŞ UÇURUMDA BİTEN UMUT

MERSİN RUKİYE GÜLŞEN DAKSİL

MUĞLA OSMAN OTAŞ ÖĞRETMENLİK PEYGAMBERLİK MESLEĞİYDİ

MUŞ MURAT ARSLAN TÜTEN SİGARA

NEVŞEHİR FATMA AYGÜN MİLENYUMDA ZULÜM

NİĞDE LEYLA ATILGAN HAYATTA HERŞEY İNSANLAR İÇİN

ORDU CEMİLE DÜZGÜN YANLIŞI,YANLIŞ YERDE ARAMAK

OSMANİYE HAKAN ÇEBİ DEĞERLİ MÜDÜRÜM ÖZÜR DİLERİM

RİZE İLHAN KURT KERVAN

SAKARYA ASİYE YÜCEL GÜNEYE BAKAN PENCERELER

SAMSUN TÜRKAN TOKAT YOLDAKİ TAŞLAR

SİİRT ZEKERİYA BUTUR HATIRALAR GÜZELDİR (VIRÜS VE GALOŞ)

SİNOP ADEM ÇAY DEĞER Mİ HOCAM?

SİVAS FATİH POLAT ŞUBATI KASIMDA YAŞAMAK

ŞANLIURFA KAHRAMAN ALP GETİREN BANA ELİNİ UZAT BABA!

TEKİRDAĞ AYŞE KARABAŞ ZOR SINAV

TOKAT SAFFET ÇAKAR MÜHÜR

TRABZON HASAN ÇELİK SIRA DIŞI

UŞAK CUMALİ KALIP GÖZYAŞINDAKİ MERHAMET

VAN ÇETİN BİLGİN AZMİN ZAFERİ

YALOVA BERİKA ÖZDAL YAŞASIN! ÖĞRETMENİM ARTIK

YOZGAT SALİH ULUSOY RIZIK

ZONGULDAK SİNAN DAVULCU ESKİ KUŞLAR MÜZESİ



EĞİTİMİN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARININ SORUNLARI

ÇÖZÜM BEKLİYOR
Eğitim, öğretim ve bilim hizmet alanın-

da görev yapan, yardımcı hizmetler 
sınıfında çalışan arkadaşlarımız eğiti-

min görünmez kahramanlarıdır. Yıllardır eko-
nomik ve sosyal sıkıntılar içerisinde yaşamak 
zorunda bırakılan, bugüne kadar sosyal ve 
ekonomik sorunları giderilmeyen, eğitim ça-
lışanlarının önemli bir parçasını teşkil eden; 
memur, hizmetli, kaloriferci, aşçı, teknisyen 
ve şoförlerin sorunlarını ve beklentilerini daha 
önce Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmiştik. Bek-
lentilerimiz şimdiye dek gerçekleşmedi. Eği-
tim-Bir-Sen’in öncelikli talepleri arasında olan 
memur ve hizmetlilerin sorunları çözülünceye 
kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.  
Mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak, hiz-
metlilerin görev tanımları yeniden yapılmalı, 
görev yazılarının sonuna eklenen “amirin ver-
diği diğer işleri yapar” ibaresi kaldırılmalıdır.
Yardımcı hizmetler sınıfına giren diğer per-
sonelin de (kaloriferci, bekçi, aşçı, bahçıvan 
gibi) görev tanımları netleştirilmelidir.
Hizmetlilerin isteği dışında başka yerlerde gö-
revlendirilmeleri engellenmelidir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uygun 
olarak çalışma saatleri günlük 8 saati, hafta-
lık 40 saati geçmeyecek şekilde ayarlanmalı-
dır. Fazla mesailerde ek ücret ödenmelidir. 
Görevde yükselme sınavları her yıl yapılma-
lıdır. 
Hizmetlilerin tahsile (açık öğretim lisesi, yük-
sekokul) devam etmek istemeleri durumunda 
gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.
Kurumlarda sınıf sayılarına göre hizmetli 
norm sayısı belirlenmeli, hizmetli sayısı eksik 
olan okullara hizmetli verilmelidir.
Hizmetlilerin atama ve yer değiştirme şekli 
öğretmenlerde olduğu gibi bir belli dönemler-
de puan esasına illerde valilik ve iller arasında 
ise Bakanlık tarafından yapılmalıdır. 

Her yıl Eğitim ve Öğretim yılı başında sadece 
öğretmenlere verilen Eğitim-Öğretime Hazır-
lık Ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilme-
lidir.
Diğer Devlet Kurumlarında (Maliye Bakanlı-
ğı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç İşleri 
Bakanlığı)’nda çalışan tüm personele döner 
sermayeden, vakıflardan, fonlardan çeşitli 
adlar altında ek ücret verilmektedir. Anaya-
sanın eşitlik ve adalet ilkesine aykırı olan bu 
durumun önlenmesi için Milli Eğitim Bakan-
lığı ve Üniversitelerde çalışan personele de 
benzer ödemeler yapılarak adaletsizlik gide-
rilmelidir.
Ek Ders Ücret Kararnamesine dayanılarak 
Bakanlık Merkez Teşkilatı ile İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan Şef ve 
Üstü Personele Ek Ders Ücreti ödenmektedir. 
Hizmetli ve diğer personele de ek ödemeler 
yapılmalıdır.
Giyim Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 
Hizmetlilere verilen yardım ayni değil nakdi 
olarak ödenmelidir. Ayrıca; yapılan bu giyim 
yardımı çok gülünç kaldığından piyasa araş-
tırması yapılarak Devlet Memuruna yakışır kı-
yafet alabileceği bir rakama yükseltilmelidir. 
Şu andaki kıyafet fiyatları dikkate alındığında 
giyim yardımı tutarı 2008 yılında en az 400 
YTL olmalıdır.
Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavların-
da öğretmen çocuklarına tanınan kontenjan-
lardan hizmetli çocuklarının da yararlanması 
sağlanmalıdır.
Eğitimin niteliğinin yükselmesi için, memur ve 
hizmetlilerin başta ücret olmak üzere, sosyal 
ve özlük sorunları en kısa sürede çözülmeli, 
talepleri dikkate alınmalıdır. 
Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de eği-
timin görünmez kahramanlarının taleplerinin 
takipçisi olmaya devam edeceğiz.

EĞİTİM-BİR-SEN 7
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İTİRAZIMIZDA

HAKLI ÇIKTIK

Bilindiği gibi, 04/03/2006 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurum-

ları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesi-
nin durdurulmasına ilişkin Danıştay Kararları 
ile bu kararlara bağlı olarak açılan bir başka 
davada verilen ve yürütmesi durdurulan yönet-
melik hükümleri doğrultusunda yapılan atama 
işlemlerinin geri alınması sonucunu doğuran 
Danıştay Kararının gereklerinin yerine getiril-
mesi amacıyla Milli Eğitim bakanlığınca yayım-
lanan 2007/84 No’lu genelgenin Valiliklerce 
uygulanmasında mağduriyetlere neden olun-
duğu, söz konusu mağduriyetlerin engellenme-
si amacıyla yapılması gereken işlemlerin neler 
olduğunu da ifade edecek şekilde 28/11/2007 
tarih ve 1216 sayılı yazımızla ek bir genelge 
yayımlanması talebinde bulunmuştuk.
Söz konusu yazımızda; “Sendikamız şube ve 
üyelerinden Genel Merkezimize aktarılan bil-
gilerden, söz konusu genelgenin kendilerine 
ulaşması sonrasında Valiliklerce, yargı karar-

larıyla yürütmesi durdurulan hükümler yönüyle 
münhasır bir değerlendirme yapılmaksızın ilgi 
(c) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 04/03/2006 
tarihinden sonra gerçekleştirilen atama işlem-
lerinin bütününün geri alınması yönünde işlem 
yapılmak suretiyle ilgi (d) ve (e) yargı kararla-
rıyla yürütmesi durdurulan hükümler dışındaki 
hükümlere bağlı olarak yeniden atama veya 
yer değiştirme suretiyle eğitim kurumu yöneti-
cilik görevlerine atanan eğitim kurumu yöneti-
cilerinin de ilgi (a) Genelge kapsamında değer-
lendirilmek suretiyle geri alındığı ve ilgililerin 
mağduriyetine neden olunduğu öğrenilmiştir.” 
İfadelerine yer verilerek sonuç bölümünde 
“04/03/2006 tarihinden itibaren gerçekleştiri-
len eğitimi kurumu yöneticiliğine ilişkin atama 
işlemlerinden;
 a) Yönetmeliğin 25 inci maddesi kap-
samında yeniden atama suretiyle yapılan ata-
maların geri alınmaması, 
           b) İsteğe bağlı yer değiştirme suretiy-
le gerçekleştirilen atama işlemlerine yönelik 
olarak takdir puanı olmaksızın ataması ya-
pılanlarla ilgili bir işlem yapılmaması, takdir 
puanına dayalı olarak atama yapılan eğitim 
kurumlarında ise atama işlemlerinin geri alın-
ması sonrasında takdir puanı dikkate alınmak-
sızın yeniden değerlendirme yapılmak suretiyle 
ataması yapılacakların belirlenmesi, 
 c) Eğitim kurumu müdür başyardımcı-
lıklarına yapılan atamaların, geri alınması yö-
nünde işlem tesis edilmemesi, 
 d) Birleştirilen veya kapatılan eğitim 
kurumu yöneticilerinin atamasına ilişkin işlem-
lerin geri alınmaması, bu kapsamda yapılan 
işlemlerde takdir puanına dayalı işlem tesis 
edilmiş olması halinde takdir puanı dikkate 
alınmaksızın yeniden değerlendirme yapılmak 
suretiyle ataması yapılacak yöneticilerin belir-
lenmesi, 
 e) Müdür yardımcılığı görevlerine ilk 
atama yoluyla yapılan atamalardan takdir pu-
anı kullanılmaksızın yapılan atamaların geri 
alınmaması, takdir puanı kullanılmak sure-

YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞ-

TİRME YÖNETMELİĞİNİN BAZI 

MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASINA İLİŞKİN DA-

NIŞTAY KARARLARININ YERİNE 

GETİRİLMESİ AMACIYLA MEB 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜ-

ĞÜNCE YAYIMLANAN VE VALİ-

LİKLERE GÖNDERİLEN 2007/84 

NO’LU GENELGEYE 28/11/2007 

TARİH VE 1216 SAYILI YAZIMIZ-

LA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İTİRA-

ZIMIZDA HAKLI ÇIKTIK.
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tiyle gerçekleştirilen atama işlemleri açısından 
ise geri alınma işlemini müteakip takdir puanı 
dikkate alınmaksızın yeniden değerlendirme 
yapılmak suretiyle ataması yapılacakların belir-
lenmesi,” ifadeleriyle taleplerimiz sıralanmıştır. 
Üyelerimizin konuyla ilgili mağduriyetlerini gide-
recek nitelikte ve yargı kararının değerlendiril-
mesinin sonucu olan bu taleplerin karşılanması 
esasen hukuki bir zorunluluk olarak değerlendi-
rilmiştir. 
Başvurumuz sonrasında, 2007/84 No’lu genel-
geyi hazırlayan MEB Personel Genel Müdür-
lüğü, Hukuk Müşavirliği’nden 
atamaların geri alın-
ması iş-

lemler ine 
ilişkin olarak yargı ka-

rarları kapsamında yapılacak iş-
lemler hakkında görüş istemiştir.
MEB Hukuk Müşavirliği, MEB Personel Genel 
Müdürlüğüne gönderdiği 02/01/2008 tarih ve 
37 sayılı yazı ile “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştir-
me Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlüğü dur-
durulduğundan bu maddeler kapsamında tesis 
edilen bireysel işlemlerin hukuki varlığının son 
bulacağı, yürürlüğü durdurulmayan maddeler 
kapsamında tesis edilen bireysel işlemlerin ise 
hukuki varlıklarını devam ettirdikleri değerlen-
dirilmiştir.” şeklinde görüş bildirmiş, Personel 

Genel Müdürlüğü de Ek’inde Hukuk Müşavirli-
ğinin görüşüne yer verdiği uygulama birliğinin 
söz konusu yazı kapsamında sağlanması talima-
tını içeren 03/01/2008 tarih ve 1044 sayılı yazıyı 
Valiliklere göndermiştir. 
MEB Hukuk Müşavirliği görüşünde belirtilen  
“yürütmesi durdurulmayan maddeler kapsamın-
da atanan yöneticilerin yöneticiliklerinin devam 
etmesi gerektiği” ve MEB Personel Ge-
nel Müdürlüğü- nün, (ek’inde 
Hu- kuk Müşavir-

liğinin yu-
karıda gö-
rüşüne yer 
ve rd iğ i ) 
Valilikle-
re gön-
derilen 

03/01/2008 ta-
rih ve 1044 sayılı yazısında 

belirtilen “uygulamada birliğin sağlan-
ması bakımından konuyla ilgili olarak Hukuk 
Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda uygulama-
ların yapılması” hususları bizim daha önce sen-
dika olarak oluşan mağduriyetlerin giderilmesi 
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına verdiğimiz 
28/11/2007 tarih ve 1216 sayılı yazımızda be-
lirttiğimiz görüş ve taleplerimizin olumlu sonuç 
verdiğini göstermektedir. 
Bu kapsamda yeniden atama, yer değiştirme su-
retiyle atama ve müdür başyardımcılığına ata-
ma şeklinde ataması yapılmış olan yöneticilerin 
atamaları Valiliklerce iptal edilmemeli, iptal 
edilenler hakkındaki iptal işlemi de geri alın-
malıdır. Ataması iptal edilen veya iptal edilmek 
üzere olan üyelerimizin okul müdürlüklerine 
talepte bulunmalarının faydalı olacağı düşünül-
mektedir.
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Sendikamız Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-

du, Genel Sekreter Halil Etyemez, Genel 

Mali Sekreter Ahmet Özer, Genel Basın 

Yayın Sekreteri Hıdır Yıldırım, Genel Eğitim ve 

Sosyal İşler Sekreteri İsmail Altınkaynak, Genel 

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Ramazan 

Çakırcı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Köksal Toptan’ı ziyaret etti. Ziyarette 

Genel Başkan Gündoğdu, “Yeni Anayasa’dan 

Beklentilerimiz”i içeren dosyayı TBMM Başkanı 

Toptan’a sundu. 1 Aralık tarihinde yapılan “Yeni 

Anayasa’da Eğitim ve Özgürlükler” konulu pa-

nelin kitabı ve sendikamızın diğer yayınlarını da 

takdim eden Genel Başkan Gündoğdu, sendi-

kamızın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gün-

doğdu, TBMM Başkanı Toptan’ı yüksek yargının 

üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakacak 

Anayasa değişikliği hazırlıklarına yönelik açık-

lamalarına sert bir dille cevap vermesinden ve 

dik duruşundan dolayı tebrik etti. 

TBMM Başkanı Toptan ise konuşmasında  si-

vil toplum ve eğitimin önemi üzerinde durdu. 

Toptan, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun  

memurların önündeki siyaset yasağının kaldı-

rılması, din öğretiminin zorunlu, din eğitiminin 

ise velinin isteği doğrultusunda verilmesi, kat-

sayı adaletsizliğinin kaldırılması yönündeki öne-

rilerini olumlu karşıladı. Genel Başkan Ahmet 

Gündoğdu’nun sunduğu talepler özetle şöyle:

“YÖK anayasal kurum olmaktan çıkarılmalı. 

Evrensel hukuk değerlerine aykırı nitelikte, eği-

tim ve çalışma özgürlüğü açısından engel oluş-

turan başörtüsü yasağı sona erdirilmeli. Eği-

timde fırsat ve imkan eşitliğinin somut olarak 

gerçekleşmesini engelleyen katsayı uygulaması 

kaldırılmalı. Din eğitimi ve öğretimi konusun-

daki sınırlamalar sona erdirilmeli. Din kültürü 

ve ahlak bilgisi dersinin içeriği zenginleştirile-

rek zorunlu ders niteliği korunmalı. Sendikal 

hak ve özgürlükler açısından işçi-memur ayırımı 

kaldırılarak “çalışanlar” ifadesine yer verilmeli. 

Kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hak-

kı tanınmalı. Devlet memuru statüsünde görev 

yapan kamu görevlilerine yönelik siyaset yasağı 

kaldırılmalıdır.”
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YENI ANAYASADAN BEKLENTILERIMIZI

TBMM’YE SUNDUK
. . . ..



1- YÖK Anayasal Kurum Olmaktan Çıkarılmalı

2- Evrensel Hukuk Değerlerine Aykırı Nitelikte ve Eğitim ve 

Çalışma Özgürlüğü Açısından Engel Oluşturan Başörtüsü 

Yasağı Sona Erdirilmeli

3- Eğitimde Fırsat ve İmkan Eşitliğinin Somut Olarak Ger-

çekleşmesini Engelleyen Katsayı Uygulaması Kaldırılmalı

4- Din Eğitimi ve Öğretimi Konusundaki Sınırlamalar Sona 

Erdirilmeli, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin İçeriği Zen-

ginleştirilerek Zorunlu Ders Niteliği Korunmalı

5- Sendikal Hak ve Özgürlükler Açısından İşçi-Memur Ayırı-

mı Kaldırılarak “Çalışanlar” İfadesine Yer Verilmeli ve  Kamu 

Görevlilerine Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı Tanınmalı

6- Devlet Memuru Statüsünde Görev Yapan Kamu Görevli-

lerine Yönelik Siyaset Yasağı Kaldırılmalı
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	 	 YENİ ANAYASADAN
  BEKLENTİLERİMİZ

* Raporun tamamına internet sitemizden (www.egitimbirsen.org.tr) ulaşabilirsiniz.
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Ankara İçkale Otel’de düzen-
lediğimiz “Yeni Anayasada   
Eğitim ve Özgürlükler” ko-

nulu panelimiz büyük ilgi gördü.
Prof. Dr. Sami Selçuk’un oturum 
başkanlığı yaptığı ve dört kıymetli 
hukukçu ve eğitimci bilim adamı-
nın değerlendirmelerini sunduğu 
panele, Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil 
Çiçek de katıldı.
Genel Başkan Ahmet Gündoğ-
du, yaptığı açış konuşmasında, 
Türkiye’nin yeni bir anayasaya ih-
tiyacı bulunduğunun tartışılmaz 
olduğunu ve gündemin tüm ha-
reketliliğine rağmen yeni anaya-
sanın hazırlanması çalışmalarının 
aksamaması gerektiğini vurguladı. 
Gündoğdu, yeni anayasanın ferdin 
özgürlüklerini azami ölçüde koruyu-
cu bir anlayışla hazırlanması gerektiğini, YÖK 
başta olmak üzere TBMM’nin ve millet irade-
sinin üstündeymiş gibi konumlanmış birtakım 
kurumların da anayasadan mutlaka çıkarıl-

ması gerektiğini söyledi.
Hükümetin, yeni bir anayasa tasla-
ğı hazırlarken tüm toplum kesimle-
rinin görüş ve önerilerini alma gay-
retinden memnuniyet duyduğunu 
belirten Ahmet Gündoğdu, bu pa-
neli de sözkonusu tartışmalara bir 
katkı olmak üzere düzenlediklerini 
ve paneldeki konuşmaları bir kitap-
çık halinde de yayımlayacaklarını 
bildirdi.
Protokol konuşmaları bölümünde, 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Ba-
kanı Cemil Çiçek bir konuşma ya-
parak, hazırlanmakta olan taslağın 
hazırlanış amaç ve yöntemi hakkın-
da bilgi verdi. Çiçek, yeni anayasa-
nın toplumsal uzlaşı ve büyük katı-
lımla hazırlanmaması durumunda, 
akıbetinin 82 anayasasına benze-
yeceğini, kapalı kapılar ardında ha-

zırlatılan 82 anayasasının bu yüzden yamalı 
bohçaya döndüğünü söyledi. Cemil Çiçek, 
yeni anayasada başta eğitim hak ve özgür-
lükleri olmak üzere, temel hak ve özgürlükler 

Yeni Anayasada     Eğitim ve Özgürlükler
P A N E L



EĞİTİM-BİR-SEN

Yeni Anayasada     Eğitim ve Özgürlükler
açısından standardın yüksek tutulacağını, ku-
rumlar arasındaki iş bölümü ve işleyiş konula-
rındaki sıkıntıların giderileceğini belirtti.
SP GİK üyesi ve ESAM (Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi) Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Arif Ersoy da protokolde yaptığı konuşma-
sında, yeni ve sivil bir anayasanın lüzumuna 
işaretle, eğitim hak ve özgürlüklerinin temi-
nat altına alınmasının önemine vurgu yaptı. 
Ersoy, eğitimin gerçekte “irfanı” hedeflemesi 
gerektiğine vurgu yaptı.
Açılış ve protokol konuşmalarının ardından 
Teksas Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Duncan Waite “Kapitalist Toplumda Eğitim, 
Okul ve Sosyal Adaleti Yeniden Düşünmek” 
konulu açılış tebliğini sundu. Duncan Waite, 
sunumunda eğitime yansıyan sosyal denge-
sizliklere, değişen iletişim teknolojilerinin eği-
time ve insanlar arası ilişkilere yansıyışına ve 
sınıf içi öğretmen-öğrenci iletişiminin önemi-
ne vurgu yaptı.
Öğle yemeğinin ardından oturum başkan-
lığını Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi ve 
Onursal Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami 
Selçuk’un yaptığı “Yeni Anayasa’da Eğitim ve 

Özgürlükler” konulu panele geçildi. Panelde 
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağ-
lam, “Anayasa ve Yükseköğretim” konusun-
da, Saadet Partisi Gen. İd. Kur. Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Kamalak “Anayasada Eğitim ve Öğ-
retim Hakkı”, Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman 
“Bireyi özgürleştirme süreci olarak eğitim” 
ve Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer Çaha ise “Eğitim Felsefesi ve Eğitimde 
Özgürlükler” konularında görüş ve değerlen-
dirmelerini sundular.



Hizmet Aşkıyla Geçen

Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir ve sa-
nat adamlarından; Türk Edebiyatı’nın 
tok ve gür sesi Mehmet Akif İnan’la 

bin yıllık medeniyetimizin havzasından bes-
lenmiş 14 arkadaşı tarafından 14 Şubat 1992 
tarihinde kurulan sendikamız Eğitim-Bir-Sen, 
her dem tazelenen hizmet aşkıyla dolu dolu 
yaşanan 16 yılı geride bırakmış bulunuyor.
İçli ruh âlemini, samimiyetini, şairliğini, entel-
lektüel kimliğini, hocalığını, hatipliğini, Anado-
lu coğrafyasının çelikleştirdiği mücadeleci kişi-
liğini hak ve özgürlük mücadelesinin mayası 
olarak ortaya koyan Mehmet Akif İnan, büyük 
Türkiye rüyasını gerçekleştirmenin ve medeni-
yetimizi yeniden ayağa kaldırmanın eğitimi ve 
eğitimciyi problemlerden arındırmakla müm-
kün olacağına inanmıştır. 
Edebî verimleriyle bir zirve olan Mehmet Akif 
İnan, sorunun bir parçası olarak yaşamak-
tansa çözüme dair öneriler ortaya koyma dü-
şüncesiyle kişisel mesafe alışını hiçe sayarak 

gayretlerini toplumsal mesafe alışa yoğunlaş-
tırmış, 1992 yılından vefatına kadar ilmek il-
mek Eğitim-Bir-Sen’in örgütlenmesine, yok sa-
yılan Anadolu insanının görüşleriyle teşekküllü 
bir güç halinde bünyeleşmesine, eğitimcilerin 
sorunlarının tesbiti ve halline ilişkin gündem 
oluşturulmasına, eğitimin köklerden kopma-
dan 21. yüzyılın soran, sorgulayan, düşünen 
standartlarıyla donanmasına emek harcamış-
tır.
1992 yılında başlayan sendikal mücadelede 
‘sendika’ sözcüğünün zihinlerde oluşturduğu 
istifhamı gidererek teşkilatlanabilme çabası 
sürdürülürken 28 Şubat sürecinin başlatılma-
sıyla sivil alanın üzerinden tanklar geçirilmiş, 
gönüllere hitabeden ve millete dayanan ör-
gütler için adeta hayatiyetini devam ettirebil-
me mücadelesi başlamıştır. Eğitim-Bir-Sen 28 
Şubat soğuğuna dayanmış, zor zamanların 
sendikası olduğunu kanıtlamıştır.
Bugün Eğitim-Bir-Sen 81 ilde, 830 ilçede ör-
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gütlenmiş 120 bini aşan üye sayısıyla, eğiti-
min içeriğini zenginleştirme yolunda düzen-
lediği konferanslar, paneller, sempozyumlar, 
araştırmalar ve yayın faaliyetleriyle Türkiye’nin 
en saygın ve birikimli sendikası hüviyetini 
edinmiştir. 
Eğitim-Bir-Sen’in teşkilat 
kadrosunun ve üyeleri-
nin tüm gayreti; eğitim 
çalışanlarının eko-
nomik sıkıntılardan 
arındırılarak tüm 
enerjilerini eğitim 
hizmetine yoğun-
laştırabilmelerini, 
eğitim ortamları-
nın eğitim hizmeti 
alan öğrenciye, 
eğitim hizmeti 
veren öğretmene 
yaraşır düzeye eriş-
tirilmesini temin et-
mektir. Eğitim-Bir-Sen, 
örgütsel gücü ve biriki-
miyle üyelerinin sosyal ve 
meslekî gelişimlerini 
sağlamanın yanı sıra 
Türkiye’nin daha 
demokrat ik , 
özgürlüklerin 
daha fazla ya-
şanabildiği bir ülke haline dönüştürülmesini 
sağlamak için de yoğun çaba sarf etmektedir.   
Eğitim-Bir-Sen, yurdumuzun her bir köşesin-
deki teşkilatlarıyla eğitime, kültüre, sanata, 
düşünceye dair 16 yılda ortaya koyduğu çaba 
ve etkinlikleriyle haklı bir gururu yaşamakta 
ve gelecekte bugüne kadar sergilediği başarılı 

sendikal misyonu daha da geliştirerek sürdür-
meyi amaçlamaktadır. Eğitim çalışanlarının 
Eğitim-Bir-Sen’in vizyon ve birikiminden daha 
fazla yararlanabilmeleri Eğitim-Bir-Sen’in yet-

kili sendika olmasıyla mümkün olacaktır. 
Çeşitli atraksiyonlarla eğitim ça-

lışanlarını oyalayan, eğitime 
dair öngörüleri, birikim-

leri bulunmadığı halde 
masa başı şovlarla ve 
niyet okumalarla eği-
tim çalışanlarını sözde 

temsil eden sendi-
kaların sadra şifa 
olmadığı yaşanarak 
görülmüş, gerçek 
temsilin Eğitim-Bir-
Sen eliyle gerçekle-
şeceği tüm eğitim 

camiasınca anlaşıl-
mıştır. 

Eğitime ve eğitimciye 
etkisi olan sendikamı-

zın 2008 yılında temsil 
yetkisinin de olacağı dü-

şüncesi tüm eğitim çalışan-
larını heyecanlandırmakta, 

mesleğin yüceliğine ya-
raşır ücret, huzurlu ça-
lışma ortamı, eğitimciler 

eliyle çağdaş, müreffeh bir Tür-
kiye beklentisi artmaktadır.
Sendikamızı tam da bugünleri düşleyerek 
kuran kurucularına, 16 yılda işyeri temsilcili-
ğinden genel başkanlığa çeşitli kademelerde 
görev yapan yönetici kadromuza, üyelerimize, 
gönül dostlarımıza teşekkür ediyor, minnet ve 
şükranlarımızı sunuyoruz.
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erolbattal@egitimbirsen.org.tr

16

ASLA MAZERETİMİZ YOK!
HEDEFİMİZ YETKİ!
VE ULAŞACAĞIZ!

Simurg ya da bizim geleneksel hikaye-
lerimizdeki anka kuşu veya zümrüdü 
anka diye bildiğimiz kuş. Bu pers ef-

sanesi herkes tarafından  bilinir, bu nedenle 
efsaneyi yeniden anlatmak gerekmiyor. Za-
ten efsane de verdiği mesajla meşhurdur: 
“Kendi küllerinden yeniden doğmak.”
Her başarıda hatırlanan efsanedir, imkansız-
lıkların başarının önünde engel olamayaca-
ğını ve başarının büyüklüğünü ifade edebil-
mek için. 

Simurgun bir diğer özelliği de; şeytani her 
türlü hileyi bozması, hastalığı tedavi etmesi. 
Bu özelliği de bizim hikayemizle örtüşür.
Eğitim-Bir-Sen’in dünyasında  birlikte olmak, 
beraber olmak, cemaat ruhunu taşımak hep 
var oldu. Ama bu ruh modern zamanların 
örgütlenme biçimlerinde bu güne kadar 
kendi  yankısını bulamamıştı. Bu ruh ilk kez 
1992’de yakılan bir meşaleyle  beden ka-
zanmağa, şekil bulmaya başladı. Bugün ge-
linen nokta da, bütün dostların güven duy-
duğu, gururla andığı bir güce ulaştı.

Eğitim-Bir-Sen; şimdi, kendi alanındaki sen-
dikalar ve diğer sivil kuruluşlar arasında ül-
kenin her bir noktasında var olması nedeniy-
le en büyük, en yaygın örgüttür. 

Edirne’nin bütün noktalarında var olduğu-

muz gibi, Hakkari’nin de her ilçesinde va-
rız. Kars’ta var olduğumuz gibi Muğla’da 
da varız. Tokat’ın en büyük sendikası iken 
Isparta’nın da en büyüğüyüz, Siirt’in de.

Rakiplerimizde aynı dağılımı bulamazsınız; 
çünkü bu insana, olaylara, dünyaya yakla-
şımınızla ilgili bir sonuçtur. Bizim dünyamız 
bu ülkenin her bir ferdini kucaklamaktadır. 
Dışımızdakilerin ülkenin bir bölümünde var 
olabilirken, bir diğer bölümünde varlık gös-
terememelerinin sebebi; onların bölücü, 
ötekileştirici düşüncelerinden kaynaklan-
maktadır. Bütün eğitim camiası bu sonuca 
özellikle dikkat etmelidir. Demek ki toplu-
mun bir bölümüne “lanet sloganlarıyla” bir-
lik, beraberlik sağlanamadığı gibi bütünlük 
adıyla bu ülkede bölücülük yapılıyormuş.

Sendikamız bütün ilçelerimizde temsilcilik-
lerini oluşturdu. Üniversite ve Kredi Yurtlar 
Kurumu’nda üye sayımız hızla artmaktadır. 
1. Dönem düzenlediğimiz üye yazım kam-
panyasında 2 aylık sürede üniversitelerden 
800’ün üzerinde yeni üyemiz geldi. Bu sü-
reçte kredi yurtlar kurumundan 300 üye-
miz oldu. Sadece Adana 2 no’lu Şubemiz 
kampanya sürecinde üniversitede 83 yeni 
üye, Erzurum-1 No’lu Şubemiz 135 yeni 
üye yaptı. Aydın 20, Bolu 30 yeni üye. Bu 
rakamlar üniversite için. Tabi ki bütün şube-
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lerimizi saymak mümkün değil, ama isim-
lerini anamasak da, emeği geçen bütün 
dostlara çocuklarımız, hülasa ülkemizin 
geleceği adına binlerce teşekkürler. 
Kampanya döneminde toplamda Mersin 
Şubemiz 364 yeni üyeyle 1. olurken, Ada-
na-2 No’lu şubemiz 347 üyeyle 2. oldu, 
Tokat  261 üye, Erzurum-2  256, Ordu 
220 Yeni üye diye listeyi uzatmak ve te-
şekkürlerimizi bütün teşkilatımız adına 
sunmak bizlerin görevi. 

Ve kampanya döneminde destan yazan il-
çelerimiz vardı: Onlardan birkaçı; Adana-
1 Seyhan ilçemiz 144, Adana-2 Yüreğir il-
çemiz 124, İstanbul-5 Büyükçekmece 88, 
Bursa Osmangazi 69, Kocaeli Gebze ve 
Gaziantep Şahinbey ilçeleri 62, Erzurum-
2 Pasinler ve İstanbul-1 Esenler 52’şer 
yeni üye. Hepsinin yöneticilerine üyelerine 
saygılar.

Arkadaşlarımızın yukarıda bir demet sun-
duğumuz başarıları, bizlere şevk verdi, 
heyecan aşıladı, ufkumuzu genişletti, he-
defimizi yükseltti, 2. dönem için düzenle-
diğimiz kampanyanın aşısı oldu.

Simurg efsanesinin ötesine taşan başa-
rının mimarları, artık yetkili sendika ol-
manın zamanı geldi de geçiyor bile. Bu 
dönem 15 Mayıs 2008 de artık hakkımız 
olan yetkiye ulaşmalıyız. Kampanyamız 
çerçevesinde bütün birimlerimizin ödül 
kazanmaya hak kazanacak başarıyı elde 
edeceklerine inanıyoruz. Bu çerçevede 
bütün üyelerimizin, işyeri temsilcilerimizin, 
ilçe yöneticilerimizin, şube yönetimlerimi-
zin 2 ay sürecek bu kampanyada azami 
gayreti göstereceklerine inanıyoruz. Başa-
rı hepimizin olacaktır.

Bu süreçte sendikacılığı sadece Mart ve 
Nisan aylarında iftiralar üzerine kurma-
ya çalışan ve sendikacılık adına yalnız 
bu dönemlerde ortaya çıkıp sendikamıza 
çamur atanlar yine ortaya çıkacaklar, al-
tına imzalarını atmaya korktukları çirkef-

likler sergileyeceklerdir. Bunun işaretlerini 
de vermeye başladılar. Yine Cumhuriyet 
Gazetesi’nden, Habertürk sitesinden ve 
benzeri “şiracı”lardan derledikleri yalan 
ve desise üzerine kurulu müsvettelerini 
oraya buraya olta misali atmaktadırlar, ya 
tutarsa diye. Özellikle bu dönemde İstiklal 
Marşı’yla ilgili olarak spekülasyonlar yap-
maktalar. Ve bu çamuru dün İstiklal Marşı 
yerine, marşlar ikame etmeye çalışanlar-
la birlikte atmaktalar. Dün onlar İstiklal 
Marşı’na karşı iğrenç çabalar içindeyken 
de biz bütün  teşkilatımızla birlikte, İstiklal 
Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’la  ilgili tören-
ler tertip ediyorduk, bugün de bu etkinlik-
lerimiz devam etmektedir. 

Biz bu ülkede yaşayan herkesle konuşu-
lacak meselelerimiz, yapılacak işlerimiz 
olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de her-
kese kapımız hep açık oldu, herkese de 
gittik, gideriz. Yeter ki bu ülke için güzel iş-
ler yapılsın, insanlarımız arasında kardeş-
lik duyguları gelişsin. Ancak bu duyguları; 
gerginliklerden, kavgalardan nemalanan-
ların anlaması mümkün değildir. Ülke ka-
osa girdikçe, gerginlikler arttıkça var ola-
bilenlerin bizi anlaması zaten beklenen bir 
durumda değildir. Başta söylediğimiz gibi 
simugun bir diğer özelliği şeytani her türlü 
hastalığı tedavi etmesi, şeytani hile ve de-
siseleri bozmasıdır. Bizim başarımız, has-
talıkların tedavisi olacaktır.

Teşkilatımız bu tür yalan, iftira ve desiseleri 
aşacak güçtedir. Bunlara takılmadan yo-
lumuza devam edeceğiz. Hedefimiz belli-
dir. Eğitim-Bir-Sen’i yetkili kılmak. Bunun 
için gecemizi gündüzümüze katacağız: 
Birbirimizi motive edeceğiz, ziyaretlerimi-
zi artıracağız, bütün arkadaşlarımızın ak-
tif olmasını sağlayacağız, işyeri temsilcisi 
toplantılarımızı sıklaştıracağız, birbirimize 
sözler vereceğiz, verdiğimiz sözlerin takip-
çisi olacağız ve hep birlikte Sendikamızı 
layık olduğu yere yetkiye taşıyacağız.

Yetki hepimize hayırlı olsun.
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14 Şubat 1992 tarihinde merhum Genel 
Başkanımız Mehmet Akif İnan ve 14 ar-
kadaşı tarafından kurulan sendikamız, 

kuruluşunun 16. yılında 4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun çıkma-
sından sonraki 3. Olağan Genel Kurul’unu 
büyük bir demokratik olgunluk içerisinde 2–3 
Şubat 2008 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Şura Salonu’nda gerçekleştirdi. 
Türkiye’de pek az örgütün cesaret edebildiği 
‘yüzde yüz’ şeffaf demokratik seçim anlayı-
şı ve ‘demokrasi şöleni’ sloganıyla, 28 Eylül 
2007 tarihinde yapılan İşyeri Temsilcilikleri 
seçimiyle başlayan, 6–7 Ekim 2007 tarihle-
rinde yapılan İlçe Temsilcilik Yönetim Kuru-
lu ve Şube Delege Seçimleri’nin ardından 
10–11 Kasım 2007 tarihlerinde yapılan Şube 
Genel Kurulları’yla devam eden dört aylık se-
çim süreci 2–3 Şubat 2008 tarihinde geniş 
bir katılımla gerçekleştirilen 3. Olağan Genel 
Kurul’umuzla tamamlandı.

Divan Başkanlığı’nı Milli Eğitim Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. Ramazan Kaplan, yardım-
cılıklarını ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kasap, Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ali Kaygısız, Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Ahmet 
Ceylan ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi 
Eski Başkanı Mehmet Dağtekin’in yaptığı Ge-
nel Kurul’umuzda Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu’nun açış konuşmasının ardından 

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Büyük Bir-
lik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mete 
Gündoğan, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu 
ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya da 
birer konuşma yaptı.

Genel Kurulumuza, Ak Parti Milletvekilleri, 
Fetani Battal, Mehmet Şahin, Ömer Faruk 
Öz, Öznur Çalık, Ertekin Çolak, Eğitim-Bir-
Sen Eski Genel Başkanı Niyazi Yavuz, ESDER 
Genel Başkanı Mahmut Çelikus, MÜSİAD An-
kara Şube Başkanı Hüdaverdi Çakır, Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, 
müsteşar yardımcıları,  genel müdürler başta 
olmak üzere çok sayıda bürokrat ve sendika 
yöneticisi katıldı. 

Ahmet Gündoğdu ve Ali Küçükkösen’in liste-
lerinin yarıştığı ve 300 delegeden 294’ünün 
oy kullandığı seçim sonucunda Ahmet Gün-
doğdu 198 oy alarak yeniden genel başkanlı-
ğa seçildi. Diğer adaylar Ali Küçükkösen 86, 
seçime bağımsız olarak katılan Hasan Köse 
ise 9 oy aldı. Ahmet Gündoğdu ve ekibi yapı-
lan oylama sonucunda delegelerin desteğini 
alarak Genel Yönetim Kurulu’na girmeye hak 
kazandı. 

Genel Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Ah-
met Gündoğdu (Genel Başkan), Halil Etye-
mez (Genel Sekreter), Ahmet Özer (Genel 
Mali Sekreter), Erol Battal (Genel Teşkilat-
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lanma Sekreteri), Hıdır Yıldırım (Genel Basın 
Yayın Sekreteri), İsmail Altınkaynak (Genel 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri), Ramazan 
Çakırcı (Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri). Genel Yönetim Kurulu Yedek: Esat 
Tektaş, Sezai Yılmaz, Zabit Kekeç, Abdurra-
him Şenoacak, Yusuf Türkmen, Fırat Yaman, 
Necmi Macit.

Genel Denetleme Kurulu: Halit Ortaköy, Halil 
İbrahim Keleşoğlu, Numan Şeker, Abdülnasır 
Şimşek, Neşet Taner.

Genel Disiplin Kurulu: Şahin Kayaduman, 
Zinnur Şimşek, Hacı Datlı, Yasin Karakaya, 
Suphi Çiçek.

Hizmet yarışı içinde olan bütün adaylar Ge-

nel Kurul sonrasında kucaklaşarak birlikte-
lik içinde olduklarını deklare ettiler. Genel 
Kurul’umuz Türkiye için bir demokrasi şöleni 
olarak akıllara kazındı. Kırgınlığın, kızgınlığın, 
çatışmanın olmadığı bu güzel hizmet yarışı-
nın kimliğimizin bir göstergesi olduğu vurgu-
su bütün adaylar tarafından dillendirildi. Yeni-
den Genel Başkan seçilen Ahmet Gündoğdu, 
teşekkür konuşmasında, Genel Kurul’da kay-
bedenin olmadığını, Eğitim-Bir-Sen’in kazan-
dığını belirterek, yeni hedeflerinin yetki oldu-
ğunun altını çizdi. Gündoğdu “Bundan sonra; 
emek ve özgürlük mücadelemizde daha yo-
ğun çalışmalarımız olacak, eğitim sistemimi-
zin kaliteli, erdemli insan yetiştirebilmesi için 
çözüm önerilerimizi artıracağız; demokratik-
leşme ve katılımcı demokrasi özlemimizden 
taviz vermeden çalışacağız” dedi.
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Genel Başkan Ahmet Gündoğdu: 
“Yargı milletin kalesidir.”

Genel Kurul’un açış konuşmasını yapan Ge-
nel Başkan Ahmet Gündoğdu, üniversite-

lerde başörtüsünün 
serbest bırakılmasını 
öngören düzenleme-
ye karşı çıkan rek-
törlere tepki göster-
di. Üniversitelerarası 
Kurul Toplantısı’nın 
ardından bazı bayan 
öğretim üyelerinin, 
‘başörtüsünün serbest 
bırakılması durumun-

da derslere girmeyeceklerine’ yönelik tavır-
larının antidemokratik olduğunu kaydeden 
Gündoğdu, öğretim üyelerine, ‘ya hayır söy-
leyin ya susun” çağrısı yaptı. Batıdaki meslek-
taşlarını örnek almayıp ‘siyasetle kavga ede-
ceğim’ diye ‘ordu göreve’ pankartının altına 
sığınanların, bunu hangi kirli mahalle adına 
yaptıklarını soran Gündoğdu, Sütçü İmam’ın 
torunlarının başı örtülü olduğu için üniversi-
telere alınmamasının kabul edilemeyeceğini 
kaydetti. Hiçbir kurum ya da kişinin kendisini 
TBMM’nin yerine koyma hakkı bulunmadığı-
nı ifade eden Gündoğdu, bazı siyasi parti li-
derlerinin, ‘son kalemiz yargı’ açıklamalarına 
da “yargı sadece milletin kalesidir” diyerek 
tepki gösterdi. Genel Başkan Ahmet Gün-
doğdu, “Üniversitelerarası Kurul’un ülkenin 
özgürleşmesine demokratikleşmesine ihanet 
ettiğini gördük. Milletin değerleriyle dalga ge-
çiyorlar” dedi. Kurul’u günde iki kere doğruyu 
gösteren bozuk saate benzeten Gündoğdu, 
Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in emeklili-
ğinde resim yaptığını hatırlatarak, “Görevde-
ki paşalarımıza sesleniyorum. Resim çizmeyi 
öğrenmeye başlasınlar, ülkenin geleceğine 
hükmetmesinler” diye konuştu. 

Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik:
“Seferberlik ruhuyla meselelere sahip çık-
tığımız zaman üstesinden gelemeyeceği-
miz problem yoktur’’

Genel Kurul’da konuşan Millî Eğitim Bakanı 
Doç. Dr. Hüseyin Çelik,  eğitimin, Hükümetin 
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın en çok 
önem verdiği konu olduğunu ifade etti. Ba-
kan Çelik, MEB olarak, eğitim camiasının da 
desteğiyle gerek fiziki, gerek teknolojik altya-
pı, müfredat, rehberlik sisteminin yenilenme-
si, okullaşma oranları gibi konularda büyük 
hamleler yaptıklarını dile getirdi. Son 5 yıldır 
konsolide bütçeden en büyük payın eğitime 
aktarıldığını hatırlatan Bakan Çelik, buna 
karşın Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünü 
artırmadan bütçeden en büyük pay eğitime 
aktarılsa bile bunun yeterli olmayacağını an-
lattı. Konsolide bütçede eğitime yatırım için 
1,3 milyar YTL ayrılmasına rağmen bakan 
olarak millete 2008 yılında eğitime 3 milyar 
dolar yatırım sözü ver-
diğini hatırlatan Çe-
lik, “Peki bu kaynağı 
nereden bulacağız? 
Kaynak, Türkiye’dir. 
Sivil toplum örgütleri-
ni, gönüllü kuruluşla-
rı, dernekleri, vakıfları 
hep birlikte ayağa kal-
dırdığımız zaman, se-
ferberlik ruhuyla meselelere sahip çıktığımız 
zaman üstesinden gelemeyeceğimiz problem 
yoktur” diye konuştu. 

Saadet Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Mete Gündoğan:
“Başörtüsü sorunun çözülmesi bizi
sevindirir” 

Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu’nda 
konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Mete Gündoğan, Bakan Çelik’in yaptığı 
konuşmada “Öğret-
menlerin mali sorun-
larını dile getirmek 
sendikacılık değildir. 
Bu tür konuşmalar 
öğretmenlerimizi öğ-
rencilerinin karşısın-
da küçük düşürüyor” 
şeklindeki sözlerini 
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eleştirdi. Hükümetin ve MHP’nin başörtüsü 
yasağına ilişkin çözüm önerisini de eleştiren 
Gündoğan, “Bu sorunu çözmek elbette ki bizi 
sevindirir. Ancak ortaya konan çözüm öne-
rileri, sorunu büsbütün içinden çıkılmaz bir 
duruma sokacaktır. AKP ve MHP başörtüsü 
konusuna yanlış giriş yaptılar. Eğer bu konu 
konuşulduğu gibi Anayasa’ya girecekse po-
zitif tanımlama yapılmamalıdır. Bu işi artık 
başörtüsü her alanda serbest olacak şekilde 
çözmeleri lazım” diye konuştu 
 
BBP Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu:
“Ateş düştüğü yeri yakıyor“

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ise,  
Türkiye’de ücretler arasında dengesizlikler bu-
lunduğuna dikkat çekerek, “Avrupa ülkeleri-

nin hiçbirisinde öğret-
menin maaşıyla diğer 
meslekler arasında 
bu kadar uçurum 
yoktur Türkiye’nin bir 
an evvel bir perso-
nel rejimini yapması 
gerekir. Sınırlarımızı 
bekleyen ordumuza 
verdiğimiz önem ka-

dar, bir eğitim ve irfan ordusu olarak gele-
ceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet 
ettiğimiz öğretmenlerimize de aynı değeri 
vermemiz lazım.” dedi. Yazıcıoğlu, başörtüsü 
sorunun yıllar önce olmadığı iddiasının gerçe-
ği yansıtmadığına işaret ederek, “Yıllar önce 
de vardı. Ateş düştüğü yeri yakıyor” dedi. Ba-
şörtüsü konusunda hizmet alan-hizmet veren 
ayrımı yapılmasına karşı olduğunu ifade eden 
Muhsin Yazıcıoğlu, Yargıtay Başsavcısı Ab-
durrahman Yalçınkaya’ya çağrıda bulunarak 
“Ben bunları söyledim. Dava mı açacaksın, 
ne açacaksan aç” dedi. 

Hak-İş Başaknı Salim Uslu:
“Meclisin kararı milletin kararıdır“

Genel Kurulumuzda yaptığı konuşmada öz-
gürlükleri boğmak isteyenlere sert çıkan 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, TÜSİAD’ın 

başlattığı Üniversite-
lerarası Kurul’un da 
tırmandırdığı kon-
trollü gerilimi hayret 
ve ibretle izlediklerini 
belirterek, “Özellikle 
toplum önündeki kişi 
ve kurumların, ge-
lişmeleri soğukkanlı, 
demokratik terbiye ve olgunluğa uygun bir bi-
çimde değerlendirmesi beklenir. Yapay kaygı 
ve vehimlerden üretilmiş ideolojik bir pozis-
yon almak, özgürlük açılımlarına karşı rejim 
tartışmaları başlatmak, akılcılık ve bilimsellik-
ten uzak bir tavırdır.” dedi. Uslu, kadınların 
eğitimi ve işgücüne katılımı konusundaki ek-
siklerin süratle giderilmesi ve engellerin kaldı-
rılmasını talep etmesi gerekenlerin, dışlayıcı, 
yasaklayıcı bir tutum takınmalarının modern 
toplumdan çok, gerici ve totaliter bir anlayışın 
göstergesi olduğunu söyledi.

Toç-Bir-Sen Genel Başkanı
Günay Kaya:
“Müştemilat demokrasisinden vazgeçil-
melidir.”

Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya da 
Anayasa’daki hükümlerin uluslar arası norm-
lara uygun hale getirilmesi gerektiğini belirte-
rek, “Hazırlanacak sivil Anayasa’nın sosyal ve 
ekonomik haklar ve ödevlere ilişkin hükümle-
ri düzenlenirken, sendikal hak ve özgürlükler 
geniş olarak ele alınmalı, memurlarımıza grev 
ve toplu sözleşme hakkı mutlaka verilmeli.” 
dedi. “Hepimiz kan ve gözyaşının olmadığı, 
bombaların patlamadığı, devlet ve milletin 
kaynaştığı, demokrasi standardı yüksek Türki-
ye için çalışıyoruz.” diyen Günay Kaya, “İna-
nıyoruz ki, ülkemiz, 
sosyo-ekonomik, siya-
si, güvenlik, geleceğe 
yönelik her türlü endi-
şelerini ve sorunlarını 
müştemilat demokrasi 
uygulamalarından ka-
tılımcı tam demokrasi 
pratiğine geçerek çö-
zecektir.” dedi.
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Saadet Partisi Genel 
Başkanı Recai Kutan 
ve beraberindeki heyet, 

sendikamızın 3. Olağan Ge-
nel Kurulu’nda yeniden ge-
nel başkanlığa seçilen Ahmet 
Gündoğdu ve yeni yönetimini 
tebrik ziyaretinde bulundu.
 Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen 
ziyarette konuşan Genel Başkan Ahmet Gün-
doğdu, Ak Parti ve MHP’nin girişimleriyle yapı-
lan Anayasa değişikliği ile başörtüsü sorunun 
yüzde ellisinin çözüldüğünü söyleyerek, “ba-
şörtüsü, hizmet alan-veren ayrımı yapılmadan 
eğitim ve çalışma hayatının tamamında serbest 
olmalıdır. Anayasa değişikliğiyle yüzde ellisi çö-

zülen başörtüsü sorununun 
yüzde yüzü çözüme kavuştu-
rulmalıdır.” dedi
Üniversitede yasakları sür-
dürecekleri yönünde açıkla-
ma yapan yasakçı rektörlere 
sert çıkan Ahmet Gündoğdu, 
“Cumhurbaşkanı Anayasa 

değişikliğini onayladığı andan itibaren tüm üni-
versiteler başörtülü kızlarımızı derslere almak 
zorundadır. Eğer Anayasa’yı tanımayıp başörtü-
sü yasağını devam ettiren rektörler ve akade-
misyenler olursa sendika olarak noter kananıyla 
yasakçılığı tespit ettirip gerekli mercilere suç 
duyurusunda bulunacağımızı buradan ilan edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Niğde Şube Başkanımız Celalet-
tin Özüdoğru ve Şube Sosyal 

İşler Sekreteri İsa Akça sendikal fa-
aliyetleri münasebetiyle Niğde’nin 
Çamardı ilçesine hareketleri esna-
sında trafik kazası geçirmişlerdir. 
Elim kaza sonucu hayatını kaybeden  
Niğde Şube Sosyal İşler Sekreterimiz 
İsa Akça’nın cenazesi Mersin’in Gül-
nar ilçesinde defnedildi. Cenazeye 
Gülnar Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Eyce, Gülnar Belediye Başkanı Ah-

met Günel, sendikamız Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu, Genel Sekreter 
Halil Etyemez, Genel Mali Sekreter 
Mustafa Aydın, Niğde, Adana ve 
Mersin Şube Başkanları, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Niğde’den gelen 
çok sayıda sendikacı ve eğitimci ar-
kadaşları katıldı.

Sendikamız, merhum İsa Akça’nın 
eşini ve çocuklarını emanet bilerek 
her zaman yanlarında olacaktır.

İSA AKÇA’YI TOPRAĞA VERDİK
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Ak Parti’den Hayırlı Olsun Ziyareti

Her kesimden yoğun 
katılımın gerçekleş-
tiği ve Türkiye’nin 

gündemine oturan 3. Olağan 
Genel Kurulumuzdan sonra 
seçilen yeni yönetime kutla-
malar devam ediyor. Saadet 
Partisi (SP) Genel Başkanı 
Recai Kutan’dan sonra Adalet ve Kalkınma Par-
tisi (Ak Parti) Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan ve Ak Parti 
Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül de yeni yö-
netimimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Ziyarette Genel Başkan Ah-
met Gündoğdu, öncelikleri-
nin sivilleşme, demokratikleş-
me ve özgürleşme olduğunu 
vurgulayarak, bu üç alandaki 
olumlu gelişmenin ekonomi-
ye, sosyal hayata ve eğitime 
de pozitif etki yapacağını dile 

getirdi. Ayalan ise, sendikanın eğitim başta ol-
mak üzere her alanda yapıcı tekliflerini yakinen 
takip ettiklerini ifade ederek, “Eğitim-Bir-Sen’in 
görüş ve önerileri bizler için yol gösterici olmak-
tadır” dedi.



Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu’nun her 
Cumartesi Abdi İpekçi Parkı’nda yaptığı 
“İnanca Saygı, Başörtüsüne Özgürlük” ey-

lemleri üçüncü yılında. 
Ankara’da 105 hafta boyunca yasağı protesto 
eden kişi ve kuruluşlar, 106. kez biraraya geldi. 
Sendikamızın da destek verdiği eyleme yoğun 
katılım oldu. Eylemde bir konuşma yapan Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu, “Rektör ‘notunu kıra-
rım’ diyor. ADD’nin panelinde ulusalcı iş adamları 
derneğinin genel sekreteri ‘hukuk dışına çıkılabilir’ 
diyor. Fransız masonlarının başı ‘halk yanılabilir’ 
diyor. Seçimlerden sonra da muhalefet partisinin 
genel başkanı ‘halk yanıldı’ demişti. Karşımızda 

halka ve hukuka güvenmeyen iç ve kökü dışarıda 
güçler var. Tek ortak noktaları özgürlüklere karşı 
olmaları.” şeklinde konuştu. 

Antidemokratik anlayışa sahip 
kuruluşların yasakları kazanıl-
mış hak olarak gördüğüne 
dikkat çeken Gündoğdu, “Bi-
rileri 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın 
dayatmalarını kendi adlarına 
kazanılmış hak olarak görü-
yor ve başörtüsüne tahammül 
edemiyor. Cumhurbaşkanı, 
başörtüsü yasağını kaldıran 
anayasa değişikliğini onaylar-
sa bunu uygulamamak için direnen rektörler ola-
caktır. Buradan söylüyorum. Başörtülü kızlarımızı 
üniversiteye almayan rektörleri noterle tespit edip 
haklarında suç duyurusunda bulunacağız.” uyarı-
sında bulundu.

Sorunun daha yarısının çözüldüğüne işaret eden 
Gündoğdu, “Ak Parti ve MHP’nin girişimleriyle bu 
sorunun yüzde 50’si çözülmüştür. Geriye yüzde 
50’si kalmıştır. Biz hizmet alan ve almayan ayrımı 
yapılmadan başörtüsünün her yerde serbest ol-
masını istiyoruz.” dedi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu’nun da 
bir konuşma yaptığı eyleme sendikamız Genel 
Sekreteri Halil Etyemez, Genel Basın Yayın Sek-
reteri Hıdır Yıldırım, Genel Toplu Görüşme ve 
Mevzuat Sekreteri Ramazan Çakırcı ve çok sayıda 
üyemiz destek verdi.
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ADIYAMAN

Eğitimin Sorunları
Bakan Çelik’e İletildi

Adıyaman Şubemiz, Adıyaman’ın eğitim sorun-
larını Bakan Çelik’e iletti.

Adıyaman Şubemiz, Adıyaman’ın eğitim sorunlarını 
ve Milli Eğitim çalışanlarının özlük haklarını içeren 
konuları çözüm önerileriyle birlikte Adıyaman’da 
bulunan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e bir 
dosya halinde iletti. 

Başta derslik ihtiyacı olmak üzere Fen Lisesi ile 
Anadolu Liseleri için bina ve Öğretmenevi ihtiyacı-
nın yer aldığı dosyada çalışanların özlük hakları ile 
ilgili konular da yer verildi.

Şube Başkanımız Gafari İzci’nin sunduğu dosyada 
ayrıca şunlar yer aldı: “Ek kademe, mahrumiyet 
bölgelerinde çalışanlara ek tazminat, köy okulları 
ve taşımalı eğitim, öğrencilerin barınma ihtiyacı, 
sözleşmeli öğretmen uygulaması, ücrette adalet ve 
maaşlarda iyileştirme, tedavi yollukları, atamalar-
da eş durumu, idari personel ve yardımcı hizmetler 
personelinin sorunları, vekâleten atamalara son 
verilmesi, görevde yükselme, sendikalara grev ve 
toplu sözleşme hakkı verilmesi.”

AFYONKARAHİSAR

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım
Şubemizi Ziyaret Etti

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Hidayet 
Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İb-

rahim Çakal, Emin Ekici, Yusuf Tuğlu ve Şube Mü-
dürleri Rıfat Eksik, A.Fevzi Özdemir, Abdullah De-
mir ile EDEP Sorumlusu Musa Dinçgez, Abdullah 
Çelik başkanlığında yeni seçilen şube yönetimine 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Görüşmede Afyonkarahisar’ın eğitim-öğretim dü-
zeyi ve eğitim çalışanlarının sorunları dile getirildi. 

Şube Başkanı Abdullah Çelik,  Afyonkarahisar’da 
yapılan her iyi ve güzel faaliyetin arkasında olduk-
larını, aksaklıkları da her zaman dile getirip çözüm 
yolları önereceklerini söyledi.

ANKARA 1

TBMM Önünde
Basın Açıklaması

Ankara 1 No’lu Şubemiz, başörtüsü yasağının 
kaldırılması için TBMM önünde basın açıkla-

ması yaptı. Ankara’daki diğer şubelerimizin başkan 
ve yönetim kurulu üyelerinin de destek verdiği kit-
lesel basın açıklamasında konuşan Ankara 1 No’lu 
Şube Başkanı Mustafa Kır, “Başörtüsü yasağının bir 
bölümünün değil tamamının çözümünü istiyoruz.” 
dedi. “Hukuki dayanaktan yoksun başörtüsü yasa-
ğı sebebiyle binlerce kamu görevlisi işinden olmuş 
onbinlerce üniversite öğrencisi okulunu bırakmak 
zorunda kalmıştır” diyen Kır, “Biz başörtüsü yasa-
ğının bir bölümünün değil tamamını çözümünden 
yanayız. Anayasa’nın 42. maddesinde yapılacak 
değişikliğe ‘Hiç kimse kılık kıyafeti sebebiyle eği-
tim-öğretim, seçilme, çalışma haklarından mah-
rum bırakılamaz’ ifadelerinin eklenmesi ile soru-
nun çözülmesinin mümkün olduğuna inanıyoruz.” 
dedi.

ANKARA 2
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İlçe Temsilciliklerini Ziyaret

Ankara 2. No’lu Şubemiz, Kalecik ve Akyurt 
Temsilciliklerini ziyaret etti. Tanışma ve istişare 

amaçlı yapılan ziyaretlerde Ankara 2. No’lu Şube 
Başkanı Cemil Erkan Şube Yönetiminin hedef ve 



projelerini anlattı. Kalecik Temsilciliği’ne yapılan 
ziyarette Kalecik Temsilcilisi Hülya Tezel Bozoğ-
lu çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Bozoğlu, Şube 
Başkanı Cemil Erkan’a plaket takdim etti. Akyurt 
Temsilciliği’ne yapılan ziyarette de Akyurt Temsilci-
si İrfan Yurtdoğan, Akyurt Temsilciliği Yönetim Ku-
rulunu Şube Yönetimine tanıttı. Yurtdoğan, Şube 
Yönetiminden isteklerini dile getirdi ve çalışmala-
rında destek beklediklerini ifade etti.

Ankara 3 No’lu Şubemiz
Atağa Geçti

Ankara 3 No’lu Şubemiz, Keçiören Muradiye 
Kültür Merkezi’nde tanışma toplantısı düzen-

ledi. Toplantıda şube yönetimine yeni seçilen yö-
netim kurulu kendilerini tanıttılar. Toplantıda bir 
konuşma yapan Şube Başkanımız İlhan Eranıl, 
şube olarak şubenin sınırları içinde bulunan tüm 
sivil toplum kuruluşlarını, mülki amirleri, siyasi par-
ti temsilcilerini ve kanaat önderlerini ziyaret ederek 
desteklerini isteyeceklerini belirtti.

Genel Merkez’den katılan Genel Sekreter Halil 
Etyemez ise, sivil toplumun önemini anlatarak,  
sendikamızın proje ve teklif sendikacılığı yaptığı-
nı söyledi.  Ülke ve eğitim sorunlarına çözümler 
üreterek yetkililere sunduklarını aktaran Etyemez, 
sempozyum ve panellerle akademik sendikacılığın 
en özel örneklerini verdiklerini ifade etti. Toplantıya 
Memur-Sen Genel Mali Sekreteri Adem Solmaz da 
katılarak bir konuşma yaptı.

ANKARA 3

Ankara 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu ve şubeye 
bağlı olan ilçe yönetim kurulları ile sendika-

mız Genel Merkez Mehmet Akif İnan Salonu’nda 
biraraya gelerek yeni oluşturulan Ankara 4 Nolu 
şubenin sorunları ve yapılması gereken çalışmalar 
üzerinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Erol Battal şubenin öncelikle ele alması gereken 
konular hakkında açıklamalarda bulundu. Anka-
ra 4 No’lu Şube Başkanı Şaban Çakmak ise işyeri 
temsilcilerinin, ilçe ve şube yönetim kurullarının 
görev ve yetkileri hakkında bilgiler verdi. Genel 
Merkez’de yapılan yemekli tanışma toplantısının 
ardından Ankara 4 No’lu Şube Temsilciliklerine 
yetki belgeleri Erol Battal tarafından teslim edildi.

BİLECİK

‘Yeni Anayasa’da Eğitim ve
Özgürlükler’ Konferansı

Bilecik İl Temsilciliğimiz tarafından Genel Baş-
kan Sayın Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı 

olarak katıldığı bir konferans ve ödül töreni düzen-
ledi. 

Bilecik Belediye Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen 
konferansa Vali Yardımcısı Osman Ateş, Osmaneli 
Belediye Başkanı Selahattin Çetintaş, Milli Eğitim 
Müdür Vekili Enver Kandil, Osmaneli, Pazaryeri 
ve Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Sendikamı-
zın Bursa, Kütahya Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir 
Şube Başkanları ile kalabalık bir izleyici kitlesi ka-
tıldı. Sendikamızın tanıtım filminin izlettirilmesiyle 
başlayan program, Bilecik İl Temsilcimiz Turgut 
Erguvan’ın açılış konuşmasının ardından Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu “Yeni Anayasa’da Eği-
tim ve Özgürlükler” konulu konferansını sundu.

Konferanstan sonra ‘Öğretmenlik Hatıraları 
Yarışması’nda Bilecik’te dereceye giren Hüseyin 
Köse, Betül Gürbüz ve Mehmet Bilir’in ödülleri Vali 
Yardımcısı Osman Ateş, Osmaneli Belediye Başka-
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ANKARA 4

Bilgilendirme Toplantısı
Gerçekleştirildi 
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nı Selahattin Çetintaş ve Milli Eğitim Müdür Vekili 
Enver Kandil tarafından verildi. 

Emekli olan üyelerimiz Şadan Turhan, Mahmut Er, 
İbrahim Bulut ve Mustafa Minteş’e şeref belgeleri 
ve çeşitli hediyeler Genel Başkan Ahmet Gündoğ-
du tarafından takdim edildi.

ÇORUM

Çorum Şubemiz
Bir Hukuk Zaferine İmza Attı

Türkiye’de ilk defa; Çorum Şube Başkanımız 
Erol Kavuncu, 2002-2003 yıllarıyla ilgili ola-

rak kurum müdürünün söz konusu yıllarda kendisi 
için düzenlediği sicil raporlarında düşük sicil ver-
diği, haksız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle 
Genel Merkez Hukuk Büromuz ve sendikamızın 
Çorum’daki anlaşmalı avukatlarınca hazırlanan 
dava dosyasıyla Çorum İdare Mahkemesi’nde aç-
tığı davayı kazandı.

Kavuncu, akabinde, Çorum 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde açtığı tazminat davasıyla da ku-
rum müdürünü tazminat tutarını bizzat kendisi 
ödemesi şartıyla 3.000.0000 TL + diğer masraf-
lar (Avukat ücreti vs.) tazminat ödemeye mahkûm 
ettirdi. 

DENİZLİ

“Şehide Şiir ve Şehide Mektup”
Yarışması Sonuçlandı

Denizli Şubemiz, Denizli Belediyesi ve Denizli 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenle-

nen yarışmaya, lise şiir dalında 209, lise mektup 
dalında 207, ilköğretim şiir dalında 424, ilköğre-
tim mektup dalında ise 187 ve toplamda 1027 
eser katılmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 
alt komisyon her kategoriden 25 eser, toplamda 
en iyi 100 eseri belirledi. Prof. Dr. İsmail Çetişli 

başkanlığında üniversite öğretim üyelerinden olu-
şan jüri ise, en iyi 100 eser arasından, her kate-
goriden ilk 8 eseri belirleyerek toplamda 32 eseri 
ödüle layık gördü.  

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda protokolün de 
katılımıyla gerçekleştirilen törende her kategori-
deki birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere dijital 
kamera, üçüncülere dijital fotoğraf makinesi, ilk 
8’e giren diğer katılımcılara mansiyon olarak 100 
temel eserden seçilmiş 10’ar kitaptan oluşan set 
hediye edildi. 

DİYARBAKIR

Terörü Kınama 

Diyarbakır’da 3 Ocak 2008 günü Dağkapı 
mevkiinde bir eğitim kurumu önünde mey-

dana gelen, dördü öğrenci olmak üzere beş sivil 
vatandaşımızın hayatını kaybettiği, onlarca kişinin 
de yaralandığı terör saldırısı Doğu’daki şubeleri-
miz tarafından ortak bir açıklamayla kınandı. Or-
tak açıklamayı kamuoyuna sunan Diyarbakır Şube 
Başkanı Yasin Yıldız, “Bir eğitim kurumu önünde 
meydana gelen bu saldırı, öğrencilerin dağılma sa-
atine beş dakika kala gerçekleştirilmiştir. Dağılma 
anında patlama meydana gelseydi; yüzlerce kişi 
yaşamını yitirmiş olacaktı. Yıllardır bölgemizde sü-
regelen çatışma ortamında en çok sivil halk zarar 
görmüştür. Bu olayda da yine mazlum, savunmasız 
ve çoğu öğrenci olan sivil halk mağdur olmuştur. 
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ERZİNCAN

Bakan Yıldırım’a Ziyaret 

Erzincan Şube Başkanı Temel Çiçek, Genel 

Başkan Ahmet Gündoğdu ve Genel Sekreter 

Halil Etyemez ile birlikte Erzincan Milletvekili ve 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım‘ı ziyaret etti. 

Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyarette 

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Temel Çi-

çek, Erzincan’ın eğitim sorunları hakkında Bakanı 

Yıldırım’a bilgi verdi. Özellikle Erzincan’daki eğiti-

min kalitesinin artırılması için alınması gereken ted-

birler ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili öneri-

lerini bakana ileten Çiçek, Bakan’ın Erzincan’daki 

eğitimi önemsediğini ve gerekli tedbirlerin kısa sü-

rede alınacağını bildirdiğini açıkladı. Çok verimli 

geçen ziyarette Genel Başkan Ahmet Gündoğdu 

da genelde ülkemizin özelde ise Erzincan’ın eğitim 

sorunları hakkındaki görüşlerini Bakan’a aktardı.   

Bakan Yıldırım ise, Erzincan’ın eğitim sorunlarını 

yakından takip ettiğini belirterek, “İlin eğitim kali-

tesinin artırılması için elimizden gelen gayreti gös-

tereceğiz” dedi. 

ERZURUM 1
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Bu vahşi saldırının meşru, makul, mantıklı, siyasi, 
akli veya ahlaki hiçbir gerekçesi olamaz.”dedi. Bu 
eylemleri gerçekleştiren canilerin, katillerin en kısa 
zamanda yakalanarak adalete teslim edilmesini is-
teyen Yıldız, “ Eğitim-Bir-Sen bölge şubeleri olarak 
bugün bu olayı kınamak ve kardeşliğimizi haykır-
mak için buradayız. Bin yıldan beri birlikte yaşayan 
kardeş halkların huzurunu bozmayı amaçlayan 
zihniyet hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Bir 
kez daha ilan ediyoruz ki, bu tarz eylemlerin, kim-
ler, ne adına ve hangi amaçla yapmış olursa olsun 
tasvip edilmesi mümkün değildir.” dedi. Üniversite Çalışanlarının

Talepleri Dile Getirildi

Erzurum 1 No’lu Şube Başkanı Fuat Taşkesenli-
gil üniversitelerin içinde bulunduğu sorunlar ve 

çözümleri konusunda açıklamalarda bulundu. Taş-
kesenligil, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araş-
tırma görevlisi, okutman ve idari personelin ma-
aşlarının yetersizliğine vurgu yaparak “Akademik 
kadroların maaşlarının yetersiz olması kendilerine 
bilimsel araştırmalarda kaynak oluşturacak kitap 
ve dokümanların alınmasında, bilimsel çalışmalar 
yapılmasında sıkıntı yaşatmaktadır. Bu konuda ge-
rekli çalışma yapılarak araştırma görevlileri başta 
olmak üzere tüm akademik ve idari personelin öz-
lük haklarında iyileştirme yapılmalıdır.”dedi. 

ERZURUM 2

“Yabancılaşmaya Direnenler” 
Konulu Konferans 

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Genel Başka-
nı Araştırmacı –Yazar D. Mehmet Doğan’ın 

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans 
Salonu’nda verdiği  “Yabancılaşmaya Direnenler 
- Mehmet Akif, Nurettin Topçu, Necip Fazıl, Meh-
met Akif İnan”  konulu konferansa seçkin bir da-
vetli topluluğu katıldı.

Çok sayıda akademisyen, kamu kurum amiri ve 
üniversite öğrencisinin katıldığı programda Şube 
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GİRESUN

Giresun’da Teşkilat Toplantısı

Giresun Şubemiz, İlçe Temsilcileri ve İlçe Tem-
silcilik Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir toplantı 

GÜMÜŞHANE
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Başkanı Zinnur Şimşek’in açılış konuşmasından 
sonra kürsüye gelen D. Mehmet Doğan, Mehmet 
Akif Ersoy’un şiir anlayışı ve Türkiye’deki batılılaş-
ma tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Döne-
minde fikir ve şiirle uğraşanların hiçbirinin Âkif’in 
bilgisine sahip olmadığını belirten Doğan, Akif’in 
batılılaşmanın en şiddetli dönemlerinde düşünce-
lerini izah ettiğini ifade etti. Türkiye’nin Doğu’su 
ile Batı’sı arasında modernleşmede bugün için çok 
fark bulunmadığının altını çizen Doğan, Türkiye’nin 
modernleşmede doyum noktasına ulaştığını vur-
guladı. 

GAZİANTEP

Mehmet Akif İnan
Gaziantep Şubemizde Anıldı

Sendika ve Konfederasyon Kurucu Genel Başka-
nımız Merhum Mehmet Akif İnan, Gaziantep 

Şubemizin yeni dönem ilk semineri olarak anlatıl-
dı. Seminer programı Mehmet Akif İnan’ın fotoğ-
raflarından oluşan sunu, şiirlerinden bir demet, 
Mehmet Akif İnan’ın bir konuşmasına ait video 
görüntüsü ve seminer şeklinde gerçekleştirildi.

Sendika toplantı salonunda Mehmet Akif İnan’ı se-
ven 150’yi aşkın eğitim çalışanını buluşturan semi-
nerden önce Mehmet Akif inan’ın fotoğraflarından 
oluşan bir sunu gerçekleştirildi. Şube Eğitim Sekre-
teri Ahmet Gök’ün organizesiyle gerçekleşen semi-
nerde daha sonra merhum İnan’ın şiirlerinden bir 
demet seminere katılanlara izletildi. Mehmet Akif 
İnan’ın bir konuşmasına ait video görüntülerinin 
izletilmesinden sonra Şube Başkanı Zabit Kekeç, 
İnan’ın hayatını, fikirlerini, edebi şahsiyetini, sendi-
kal mücadelesini anlatan seminerini sundu. 

yaptı. Şube Başkanı Mustafa Öz, “Sendikacı 
olarak çalışanların sorunlarına ilgisiz kalamayız. 
Sendikacı her şeye peki, evet efendim demeyen 
bir kimlik taşımalıdır; ama aynı zamanda tahrip 
etmeyi değil düzeltmeyi hedeflemelidir. Hakların 
elde edilmesinde çalışma barışını bozmadan gere-
ken çalışmayı yapmalıdır.”dedi 

Sendika olarak İl Milli Eğitim çalışanlarını temsil-
de birinci sendika olduklarını hatırlatan Öz, “Bu 
yıl da bunu koruyarak daha fazla çalışanı sendi-
kamızın üyesi yapmaya gayret göstereceğiz.” dedi. 
Öz ayrıca, çalışanları ev sahibi yapmak amacıyla 
yürütülen TOKİ projesi ile ilgili yapılan çalışmalar 
hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Basın ve Medya
Konusu Anlatıldı

Gümüşhane Şubemiz tarafından düzenlenen 
Eğitim ve Kültür Sohbetleri’nin dördüncü-

sünde Adil Bayraktar, “Basın ve Medya’nın Gücü”  
konusunu anlattı.  Yaklaşık 100 civarında üyemiz 
tarafından takip edilen seminerde konuşmacı Adil 
Bayraktar,  “Çağımızdaki kitle iletişim araçları bi-
zim düşünmemizden ziyade kendi düşünce tarzla-
rını bizlere empoze etme gayreti içerisindedir. Kitle 
iletişim araçları bizi bir dünyadan haberdar ediyor 



İSTANBUL 1

Beyazıt Meydanı’nda
Kitlesel Basın Açıklaması

İstanbul 1 No’lu Şubemiz, başörtüsü yasağının 
kaldırılması konusunda, Beyazıt Meydanı’nda 

kitlesel basın açıklaması yaptı. Açıklamaya sendi-
kamız üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı. 

İstanbul Üniversitesi önünden bütün siyasi par-
tilere seslenen Şube Başkanımız Emrullah Aydın 
“Bu sorunun çözümüne katkıda bulunan bütün 
kesimleri toplumumuz minnet ve şükranla anacak-
tır. Özgürlüğün karşısında duranları ise başta eği-
timciler olmak üzere aziz milletimiz tarihin karanlık 
sayfalarına hapsedecektir” dedi. Eğitim-Bir-Sen’in 
beklentisini; “Yapılacak düzenlemede ‘kadınların 
eğitim, öğretim ve çalışma hakkından mahrum 
edilemeyecekleri’ hususu tartışmaya yer bırakma-
yacak şekilde yer almalıdır” sözleriyle anlatan Ay-
dın, “Toplum böyle bir yasağı tanımamakta, meşru 
veya gerekli görmemektedir. TBMM çatısı altındaki 
partilerin de bu hukuksuzluğa ‘dur’ demek için ka-
rarlılık içine girmiş olmaları demokrasi adına güçlü 
bir hamledir” dedi. 

Başörtüsü yasağını kınayan döviz ve pankartlar ta-
şıyan katılımcılar, sloganlar atarak olaysız bir şekil-
de dağıldı.

İSTANBUL 3

İSTANBUL 4

Mehmet Akif Ersoy
Kabri Başında Anıldı

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 
71. Yıldönümünde, Eğitim-Bir-Sen İstanbul Şu-

beleri tarafından Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri 
başında andı.

Eğitimciler adına bir konuşma yapan İstanbul 
İl Başkanı Ahmet Yurtman; “İstiklal Marşı bizim 
Milli mutabakat metnimizdir” dedi. “Türkiye’nin 
her tarafında yürekleri coşturan ve hissiyata ter-
cüman olan İstiklal Marşı bizim bağımsızlığımızın 
sembolü olduğu kadar birliğimizin de teminatıdır.” 
diyen Ahmet Yurtman; Eğitim-Bir-Sen tarafından 
Türkiye’nin her tarafında Mehmet Akif Ersoy’u 
anma programları yapıldığını belirterek bazı yer-
lerde bu programların gelenekselleştiğinin altını 
çizdi.

Yurtman şunları söyledi: “Türkiye’de neye hizmet 
ettiği belli olmayan bazı mahfiller İstiklal Marşı ye-
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ama bu bizim bildiğimiz dünya değil, sadece ha-
berdarı olduğumuz dünyadır. Tüketim toplumunda 
ilk tükenen her zaman insan olmaktadır. Medyanın 
en büyük tahribatı belki de hiçbir zaman ihtiyacı-
mızın olmadığı magazin olanıdır.”dedi.

Kadir Topbaş’ı Ziyaret

Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi ve İstan-
bul 3 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yurtman   

İstanbul’daki diğer şubelerimizin başkanlarıyla bir-
likte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ı makamında ziyaret ederek öğrencilerin 
ve velilerin  korkularına sebep olan trafik sorunu-
nun giderilmesine yönelik çalışmalarından dola-
yı teşekkür etti. İstanbul’un  değişik okullarından 
okul aile birliği başkanlarının da aralarında bulun-
duğu heyeti kabulde konuşan Başkan Kadir Top-
baş, İstanbul trafiğine uzun vadeli çözüm aradık-
larını raylı sistem, tüp geçiş ve ulaşım birimlerinin 
birleştirilmesi, tek bilet uygulaması ile yığılmaların 
önlenmesinin bunlardan bazıları olduğunu söyle-
di.Başörtüsü yasağını kınayan döviz ve pankartlar 
taşıyan katılımcılar, sloganlar atarak olaysız bir şe-
kilde dağıldı.
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İzmir Şubemiz
Öğrenci Kent Rehberi Hazırladı

İzmir Şubemiz, Aksaray’da meydana gelen ve 
milletimizi yasa boğan kazada hayatını kaybe-

den 34 öğrencinin anısına ‘İzmir Öğrenci Kent 
Rehberi’ hazırladı. 

         İzmir Şube Başkanımız Abdurrahim Şenocak, reh-
berin hazırlanmasındaki amacı şöyle açıkladı: “Bi-
lindiği üzere; 14 Nisan 2007 tarihinde Aksaray’da 

KIRKLARELİ

Kırklareli  Teşkilatımız
Vize’de Buluştu

Kırklareli Temsilciliğimizin İlçe Yönetimleri top-
lantısı Vize’de yapıldı. Toplantıya Kırklareli 

Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar’daki 
yönetim kurulları katıldı. 

Kırklareli Temsilcisi  Bilal Yeşen açılış konuşmasın-
da: “Sendikamız hızla büyümektedir. Bugün üye 
sayımız 120 binleri aşmıştır. Hedefimiz, Eğitim-
Bir-Sen’i önümüzdeki dönemde eğitim, öğretim ve 
bilim hizmet kolunun en büyük sendikası yapmak-
tır. Dolayısıyla çalışmalarımızda biraz daha gayret 
göstermemiz gerekiyor. Özellikle işyeri temsilcileri-
miz bizim kılcal damarlarımızdır. Eğer bu kılcal da-
marlardan birisi görevini yerine getirmezse bundan 
tüm vücut zarar görür.”dedi.

Daha sonra sırasıyla Vize Temsilcisi Cenan Çekiç, 
Babaeski Temsilcisi Zeki Tahiroğlu, Lüleburgaz 
Temsilcisi Sahit Aydın ve Pınarhisar Temsilcisi İbra-
him Ergin görüşlerini açıkladılar.
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rine bazen başka şiirleri ya da marşları önererek İs-
tiklal Marşı’ndan rahatsızlıklarını ifade etmektedir-
ler. İstiklal Marşı taşıdığı anlam ve ruh ile bu milletin 
hissiyatını ve birlik beraberliğini temsil etmektedir. 
Onun için Eğitim-Bir-Sen olarak İstiklal Marşımızı 
“Milli Mutabakat Metnimiz” olarak görüyor ve Bü-
yük Şair’in huzurunda saygı ile eğiliyoruz.” dedi.

dir Topbaş, İstanbul trafiğine uzun vadeli çözüm 
aradıklarını raylı sistem, tüp geçiş ve ulaşım birim-
lerinin birleştirilmesi, tek bilet uygulaması ile yığıl-
maların önlenmesinin bunlardan bazıları olduğunu 
söyledi.Başörtüsü yasağını kınayan döviz ve pan-
kartlar taşıyan katılımcılar, sloganlar atarak olaysız 
bir şekilde dağıldı.

İZMİR

meydana gelen ve milletimizi yasa boğan kazada 
34 canımızı kaybetmiştik. Konak Zafer İlköğretim 
Okulu 2. sınıf öğrenci, öğretmen ve velilerinin Ka-
padokya gezisinde yaşadıkları elim kaza hepimiz 
için acı bir uyarı ve deneyim oldu. Sendika olarak; 
eğitimin süregelen birçok sorununda olduğu gibi 
bu olguyu da sorumluluk bilinci içinde ele alarak 
değerlendirdik ve ‘İzmir Öğrenci Kent Rehberi’ni 
hazırlamayı uygun bulduk.”

Öğrenci Kent Rehberi’nde; 28 İlçe kronolojik sı-
raya göre tarihi ve kültürel varlıklarıyla tanıtılıyor. 
Ayrıca kentte bulunan üniversiteler ve bazı tarihi 
okullara da yer verilen rehberin, son bölümüne ise 
gezi yönergesi var.

            Rehbere İzmir Valisi M. Cahit Kıraç ve İl Millî Eği-
tim Müdürü Kâmil Aydoğan da birer önsöz yaza-
rak katkı sundular.



KÜTAHYA

Merhum Mehmet Akif İnan
Dualarla anıldı

Kütahya Şubemiz, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen’in kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif 

İnan’ı vefatının 8. yıldönümünde sendika üyeleri 
tarafından okunan hatimlerin duasının yapıldığı ve 
Mevlid-i Şerif’ten bölümlerin okunduğu bir etkin-
likle andı. 

Müftülük Camii’de ikindi namazını müteakiben 
geniş bir katılımla gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif  ve 
hatim duası merasimine Memur-Sen’e bağlı Di-
yanet-Sen, Büro Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen gibi 
sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri de 
katıldı. 

Şube Başkanı Kamil Uçan, Akif İnan’ın son derece 
ileri görüşlü, idealist bir eylem adamı olduğu kadar 
bir fikir ve sanat adamı olduğunu dile getirerek, 
Büyükdoğu-Diriliş fikir ve sanat akımının mensu-
bu bir şahsiyetin kurucusu olduğu bir sendikanın 
mensubu olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

MANİSA

Manisa Şubemiz,
Sivil Topluma Önderlik Etti

Sözcülüğünü Manisa Şubemizin yaptığı 47 si-
vil toplum örgütünden oluşan “Manisa De-

mokrasi Platformu” başörtüsü ve özgürlük konulu 
basın açıklaması yaptı. Belediye Kültür Sitesi Lale 
Salonu’nda yapılan açıklamada başörtüsü yasağı-
nın biran evvel kaldırılması istendi.

Platform adına açıklama yapan Manisa Şube 
Başkanımız Abdulnasır Şimşek, “İnsanın onu-
runu kıran böyle bir yasağı, temel hak ve özgür-
lükler bağlamında, kadının giyim tercihini sorgu-
layan kısıtlayıcı ve sınırlayıcı ayrımcılığı şiddetle 
reddediyoruz.”dedi. 

MERSİN

“En Çok Üye Kaydeden Şube”
Olmanın Haklı Gururu

Mersin Şubemiz  11 Kasım 2007 tarihinde 
yaptığı kongrenin ardından çığ gibi büyüme-

ye devam ediyor. Üye kaydı bakımından son dört 
ayda 3 kere Türkiye birinciliği yaşayan şubemiz, 20 
Kasım–20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen üye 
kayıt kampanyasında da 364 üye kaydederek Tür-
kiye de en çok üye kaydeden şube olmanın haklı 
gururunu yaşıyor.

Ekim 2007’den Ocak 2008’e kadar 521 üye kay-
dederek %25’lik bir büyüme gerçekleştiren Mersin 

Şubemiz, 2561 üyesiyle Mersin’in en güçlü  ve en 
etkili sivil toplum örgütü haline gelmiş bulunuyor.

Eğitim-Bir-Sen Mersin Şubesi’nin başarılarını de-
ğerlendiren  Şube Başkanı Fırat Yaman: “Mer-
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Şimşek: “Bugün TBMM çatısı altındaki parla-
menterlerimizin büyük çoğunluğunun, nihayet bu 
hukuksuzluğa dur demek için, bir kararlılık içine 
girmiş olmalarını; ülkemizin özgürlük ve demok-
rasi yolunda yeni ve güçlü bir hamlesi olarak gö-
rüyoruz. Çünkü bu uygulama, bazı kızlarımız ba-
şörtülü oldukları için, eğitim ve çalışma hakkından 
telafisiz bir şekilde mahrum bırakılmakta ve kadı-
nın toplumsallaşarak üretime katılmasının önünü 
kesmekteydi.”dedi.
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NEVŞEHİR

Vali Hacımustafaoğlu
Şubemizi Ziyaret Etti

Nevşehir Valisi Mehmet Asım Hacımustafaoğlu 
İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ile birlik-

te Nevşehir Şubemizi ziyaret etti. Şubemizin yeni 
yönetimini ve başarılı çalışmalarını tebrik etmek 
maksadıyla gerçekleştirilen ziyarette Şube Başka-
nımız Osman Süslü sendikamızın bir eğitim sen-
dikası olmasından dolayı yönetimimizin ve üyeleri-
mizin eğitim gönüllüleri olarak eğitim ve öğretimin 
her alanında ellerinden gelenin fazlasını yapmak 
için büyük gayretler sarf ettiğini dile getirdi. 

Şube Başkanı Süslü, Nevşehir’de eğitim öğretimin 
gelişmesi için yaptığı büyük ve kalıca çalışmaların-
dan dolayı Vali Hacımustafaoğlu’na bir teşekkür 
plaketi sundu.

Nevşehir Valisi Mehmet Asım Hacımustafaoğlu da 
sendikamızın eğitime verdiği destekten dolayı te-
şekkür etti.

sin Şubemiz düzenlemiş olduğu etkinliklerle de 
Mersin’in en güçlü ve en etkili sendikası konumun-
dadır. Bizlere üye olarak destek olan Mersin’deki 
tüm eğitim çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ede-
riz. Haksızlığa karşı  onların gür sesi olmaya de-
vam edeceğiz. İlkeli, demokrat ve özgürlükçü  bir 
sendikacılık  için el ele” dedi.

SAMSUN

Samsun Şubemizden
Mobil Santrale Protesto 

Tekkeköy Meydanı’nda toplanan üyelerimiz, 
‘’temiz bir çevre’’ talebini içeren pankartlar ta-

şıyarak, mobil santrallerin bir daha çalıştırılmaması 

talebinde bulundular.  “Mobil ve Termik Santralleri 
İstemiyoruz”, “Asitli Yağmurlar İstemiyoruz” slo-
ganları eşliğinde açıklamalar yapan Şube Başkanı 
Necmi Macit ; “Mobil ve termik santrallerin çevre-
ye, insanlara ve diğer canlılara vereceği zararlar-
dan dolayı kurulmamasını, kurulmuş olanların da 
kapatılmasını istiyoruz. Anayasa’nın 56. maddesi, 
“Herkes, sağlıklı dengeli bir çevrede yaşamak hak-
kına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve 
vatandaşın ödevidir.” demektedir. Biz bunun gere-
ğini talep ettik ve etmeye devam edeceğiz.” dedi. 

SİVAS

Basın Çalışanlarıyla
Biraraya Gelindi

Sivas Şubemiz,  gazetecilik hizmeti yürüten ba-
sın-yayın kuruluşlarının sahibi, yöneticisi ve 

çalışanlarıyla Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle 
düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Buluşmaya haber ajanslarından YHA, AA, CHA, 
İHA; televizyonlardan Kanal 58,  SRT, SİPAS TV; 
Sivas gazetelerinden Pusula Haber, Yeni Ülke Ga-
zetesi, Ayrıntı Gazetesi, Anadolu Gazetesi, Bizim 
Sivas Gazetesi, Gazete Sivas, Hakikat Gazete-
si, 4 Eylül Güneşi, Kangal Gündem, Sivasın Sesi 
Gazetesi’nin sahibi, yöneticisi ve çalışanları katıldı.
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Toplantıda Sivas Şube Başkanımız, Memur-Sen 
Sivas İl Temsilcisi Esat Tektaş ve davetliler adına 
Anadolu Basın Birliği Başkan Yardımcısı Kemal 
Çağlayan birer konuşma yaptılar. 

Daha sonra Şube Başkanı Esat Tektaş tarafından 
davetlilere “Güzel haberler yazmaları dileğiyle” 
Eğitim-Bir Sen kalemleri hediye edildi. Davetliler-
le çekilen toplu fotoğraftan sonra program sona 
erdi. 

TOKAT

Başörtüsüne Özgürlük İçin
İmza Kampanyası

Tokat Şubemiz başörtüsüne özgürlük için imza 
kampanyası düzenledi.

Tokat’ta Şubemizce düzenlenen ve 5 gün süren 
imza kampanyasında 20 binin üzerinde vatandaş 
başörtüsü yasağının kaldırılması için imza ile destek 
verdi.  Konu ile ilgili bir açıklama yapan Eğitim Bir 
Sen Tokat Şube Başkanı Cemil Çağlar, “Başörtüsü-
ne üniversitelerde serbestlik sağlayan AK Parti ve 
MHP’li yöneticiler başta olmak üzere 411 yürekli 
adama teşekkür ediyoruz” dedi. “Meclisimizde öz-
gürlüğe kalkan 411 eli despotizm olarak görenler 
acaba neyin peşindeler?” diye soran Çağlar, dü-
zenlemenin başta CHP olmak üzere, kimi ulusalcı 
çevreler ve bir grubun yayın organları tarafından 
‘kaos’ diye nitelendirilmesine tepki gösterdi. 

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Şubemizde,
Şanlıurfa Tartışıldı

Şanlıurfa  şubemizin düzenlediği “Erdemli Soh-
betlerin” konuğu Şair Yazar Mehmet Kurtoğlu 

oldu. “Şanlıurfa’da geri kalmışlığın Kökleri” adlı 
sunumda kentin geri kalmışlığının sebepleri tartışıl-
dı. Kurtoğlu, “Urfa çok köklü bir tarihsel kültür ve 
mirasa sahip olmasına karşın bu mirası günümüze 
yansıtamamıştır. Bunun 5 nedeni vardır. Bunlar; 
siyasi gelenek, eğitimsizlik, geleneksel kültür, ta-
rım ekonomisi ve ticaret mantığıdır. Siyasi gelenek 
olarak Urfa’da halkın oyları bir türlü sandığa yan-
sımadı hep yönlendirmeler söz konusu, Urfa kültü-
rünün folklorik bir mantıkla ön plana çıkarılması, 
mevcut tarım ekonomisi ve ticaretin dar kalıplarda 
yapılması ilimizin kendi dinamiklerini harekete ge-
çirip gelişmesine set olmuştur.” dedi.

Şube Sosyal İşler Sekreteri Mahmut Kaya ise, bu 
tür sohbetlerin süreceğini yeni konuklarla Urfa’nın 
problemlerini tartışmaya devam edeceklerini bil-
dirdi.

VAN

Van Şubemizden Sevk Eylemi

Van Şubemiz yeni ek ders yönetmeliğini protes-
to etmek için sevk eylemi yaptı. Eyleme katı-

lımın çok yüksek olduğu gözlendi. Aynı gün saat 
13.00’de üyelerimizden kalabalık bir kitlenin katılı-
mıyla basın açıklaması yapıldı.

 Basın açıklamasında ek ders yönetmeliği protesto 
edilirken, bu yönetmeliğin iptal edilmesi için mah-
kemeye dava açılacağı vurgulandı. 

Açıklama şöyle: “Bu durumun ivedilikle halledi-
leceğini umuyor ve bir eğitim sendikası olarak bu 
konuyla ilgili duyarlılığımızı haklarımız alınıncaya 
kadar devam ettireceğimizi belirtmek istiyoruz. 
Yürürlükte olan genelgeden önceki uygulamaya 
dönülerek ek ders ücretleri haftanın beş gününe 
dengeli olarak dağıtılmalıdır. 

Ayrıca ilimizde her ay geç ödenen ek ders ücretleri-
nin de bundan sonra zamanında ödenmesini talep 
ediyoruz. Çünkü zamanında alınması gereken ders 
ücretlerinin çok geç ödenmesi eğitim çalışanlarını 
olumsuz koşullarla baş başa bırakmaktadır. Eğitim-
ciler Birliği Sendikası olarak her zaman haklarımı-
zın takipçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.
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Geciken Adalet

Adalet Değildir
 Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, YÖK 
Genel Kurulu’nun, katsayı adaletsizliğinin 
çözümünü  2009 öğretim dönemine 
ertelemesini sert bir şekilde eleştirdi. YÖK’ün 
bu ertelemesinin 10 yıldır sürdürülen katsayı 
zulmünü giderme makamında olanların 
zulmün devamına, adaletin tehirine karar 
vermesi olduğunu belirten Gündoğdu 
“Geciken adalet, adalet değildir, bu sene 
sınava girecek öğrencilerin katsayı engeline 
muhatap olmalarında mahzur görmeyip 
çözümü ötelemek doğru bir yaklaşım 
değildir. Bu açıklama bu yıl sınava girecek 
olan öğrencileri hayal kırıklığına uğratan bir 
açıklama olmuştur.” dedi.

 Katsayı adaletsizliğinin tamamen 
ideolojik amaçlarla dayatılmış, hiçbir bilimsel 
ve pedagojik altyapısı bulunmayan bir 
uygulama olduğunu söyleyen Gündoğdu, 
“Türkiye’nin normalleşmesi sürecinde 
atılması gereken en önemli adımlardan birisi 
katsayı adaletsizliğinin giderilmesiyken, yeni 
dönemde normal davranışlar beklediğimiz 
YÖK Genel Kurulu, vade vermeyi uygun 
bulmuştur. Olumsuzlukların giderilmesi için 

vade verilmez, olumsuzluklar derhal giderilir. 
Namuslu insanlar da namussuzlar kadar cesur 
olmak zorundadır.” dedi. 

 Türkiye’nin antidemokratik süreçte 
milletin değerlerini hedef alan tüm 
uygulamalardan derhal kurtulması gerektiğini 
kaydeden Ahmet Gündoğdu, demokrasi dışı 
yaklaşımların Türkiye’yi onlarca yıl geriye 
götürdüğünü, ayarlarıyla oynanan ekonomik 
ve sosyal sistemin eski haline dönmesinin de 
ülkeye büyük bir zaman kaybettirdiğini söyledi. 
Gündoğdu, hal böyleyken müdahalecilerin 
müdahalelerini ‘çağdaşlık’ adına yaptıklarına 
ilişkin söylemlerinin de tam bir kara mizah 
örneği olduğunu ifade etti. Gündoğdu, “Katsayı 
engeli öncelikle milletin değerlerini hedef alan 
bir uygulama olarak düşünülmüş ancak tüm 
meslekî eğitimi baltalayan bir uygulamaya 
dönüştürmüştür. Çocuğunu inandığı dinin 
gereklerini öğreten bir ortaöğretim kurumunda 
okutarak yükseköğrenime göndermek isteyen 
veli, değerleriyle çocuğunun geleceği arasında 
tercih yapmaya zorlanırken ülke ekonomisinin 
ihtiyacı olan meslekî eğitimle donanımlı 
işgücünden ülkemiz mahrum bırakılmıştır” 



Ülkemizde ‘başörtüsü hak ihlali’ne 
son vermeye yönelik atılan olumlu bir adım 
olmak üzere TBMM’de Anayasa değişikliği 
çalışmaları devam ederken çeşitli kuruluşlarca 
ortaya konulan negatif tepkiler, demokratik 
yaşam biçiminin ülkemize özgü sakat algısının 
tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır.

Gerçek anlamda ‘demokratik’ 
ülkelerde herkese demokratik teneffüs hakkı 
tanınırken ülkemizde demokratik teneffüs, 
zihinsel arka planlarında kast sistemi bulunan 
sözde elitlerce sadece bir koridor içerisinde 
lutfedilmektedir. Gerçek demokrasilerde 
‘başkasının hakkını ihlal etmeden alabildiğine 
özgürlük’ demokratik yaşamın çerçevesini 
belirlerken bizde dışarıdan dahletme pahasına 
uydurulan fetvalarla özgürlükler kısıtlanmakta, 
en temel insan haklarından olan kılık kıyafet 
gibi zata mahsus tercihlerden yola çıkılarak 
milyonlarca yurttaş yok sayılmaktadır.

Batı’da ‘sivil alan’ın öncelendiğini bilen, 
batılılaşma serüvenimizin 21. yüzyıla devreden 
hülyası AB’ye üyelik sürecinin sivil alanı 
güçlendirme zorunluluğu ihsas ediyor oluşunu 
fark eden kimi militarist beyinlerin “Sivil Toplum 
Örgütü” adı altında sivil alanı kirlettiklerini ve 
militarizme payanda görevini üstlendiklerini 
görmekteyiz.  Sivil alan milletle kucaklaşma 
alanıdır. Sivil alanda konuşlanan ancak milletle 

kucaklaşamadığı için yükselemeyen sözde 
sivil toplum örgütlerinin milletimiz tarafından 
“başörtüsü hak ihlali”ne son vermeye yönelik 
çalışmalar sırasında ortaya koydukları 
manzara  içler acısıdır. Milletimiz tabelanın 
arkasını da görmekte, zarfa bakarak mazrufa 
aldanmamaktadır. Milletimizin hassasiyeti olan 
konularda milletimizin gönül telinden çıkardığı 
sese muhalif ses çıkaranların beyliği üç günlük 
beylik olarak kalacak, milletle kucaklaşanlar 
tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alacaktır.

Ülkemizde eğitimle ilgili konularda 
eğitime ve pedagojiye ilişkin formasyonu 
olmayanların, inançla ilgili konularda da 
inanmayan ve inkarını gizlemeyenlerin hariçten 
gazel okuma biçiminde inananın inancını hafife 
alan ve inananın hassasiyetinden bî-haber 
açıklamaları demokrasi tedrisatında daha çok 
yol almamız gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde milyonları rahatlatacak, 
devlet-millet kucaklaşmasını sağlayacak, hak 
ve özgürlükler bağlamında ülkemizi dünyada 
birinci sınıf ülkeler zümresine yükseltecek bir 
yaklaşım olması bakımından Anayasa’da 
yer almasını arzu ettiğimiz nihai cümleyi 
kamuoyuna bir kez daha deklare ediyoruz: 
“Hiç kimse kılık ve kıyafetinden dolayı eğitim, 
öğretim ve çalışma hürriyetinden yoksun 
bırakılamaz”
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