
EGITIM-BIR-SEN
M E M U R - S E N  K O N F E D E R A S Y O N U

E Ğ İ T İ M C İ L E R  B İ R L İ Ğ İ  S E N D İ K A S I  H A B E R  B Ü LT E N İ    S AY I : 4 2  Y I L : 7  H A Z İ R A N  2 0 0 8



EGITIM-BIR-SEN
M E M U R - S E N  K O N F E D E R A S Y O N U

Sayı: 42 • Yıl: 7 • Haziran 2008
Yayın Türü : Yerel Süreli

EĞİTİM-BİR-SEN’in ücretsiz yayın organıdır.

İdare Yeri:
EĞİTİM-BİR-SEN Genel Merkezi

G.M.K. Bulvarı Ş. Danış Tunalıgil Sk. 3/13
Maltepe / Ankara

Tel : (0.312) 231 23 06 • Bürocell: (0.533) 741 40 26 
(0.505) 640 82 33 - Faks : (0.312) 230 65 28

www.egitimbirsen.org.tr
e-posta: egitimbirsen@egitimbirsen.org.tr

Sahibi:
EĞİTİM-BİR-SEN Adına

Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Başkan

Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Hıdır YILDIRIM
Genel Basın Yayın Sekreteri

Yayın Kurulu

Halil ETYEMEZ
Erol BATTAL
Ahmet ÖZER

İsmail ALTINKAYNAK
Ramazan ÇAKIRCI

Grafik Tasarım
Şenay MERAL

Baskı
BAŞAK MATBAACILIK

Tel: (0.312) 384 27 61 - 62
Baskı Tarihi : 29.05.2008

editörden

içindekilerSaygıdeğer eğitim çalışanları,
Bir eğitim öğretim yılının daha son demlerine gelmiş bulunuyo-
ruz. Geçen zamanın eğitimin sorunlardan arındırılması ve nite-

likli eğitim verilebilmesi için gerekli ortamların sağlanması imkânına 
dönüşmesi beklentimiz yeni dönemlere devroluyor. Eğitim çalışanla-
rının büyük bir kısmının durumundan memnun olmadığını, umutla 
ve mesleğin mehabetine uygun fedakârlıklarla ömürden gün tör-
pülediğini bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Sendika olarak mevcut 
pozisyonumuzla eğitimin ve eğitimcinin kök sorunlarının çözümüne 
ilişkin yoğun çaba ortaya koymanın yanı sıra eğitim alanında nitelikli 
temsil için bir an evvel yetkili sendika olmayı da önemsiyoruz. Bu 
yolda tüm teşkilatımız adeta destanlar yazarak mesafe alıyor. Bugün 
Eğitim-Bir-Sen, 120 bin üyesi ve Türkiye’nin doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine her bir köşesindeki teşkilatlarıyla bütün ülke 
sathında var olmanın haklı gururunu yaşıyor. Teşkilatlarımıza orta-
ya koydukları çaba ve üstün fedakârlıktan dolayı binlerce teşekkür 
ediyoruz. 
 Bültenimizin bu sayısını Mayıs mutabakatlarının imzalan-
ması ve sonuçlara bültende yer verilmesi için biraz geciktirdik. Mayıs 
ayının 15’inden itibaren Genel Merkezimize yağan fakslardan önü-
müze düşen mutabakatlar dakika dakika artan bir heyecana neden 
oldu. Her elimize aldığımız mutabakat metni istikrarlı bir büyümenin 
göstergesiydi. Eğitim çalışanlarının karanlıktan medet umanların 
üfürmelerine aldırmadan Eğitim-Bir-Sen’e yönelmelerini memnuni-
yetle ve tebriklerle karşılıyor, omuzlarımızdaki yükün ağırlığının far-
kında olduğumuzu ifade ediyoruz. 
 Nisan ayında teşkilatlarımızın büyük çoğunluğunun “Kutlu 
Doğum Haftası” etkinlikleriyle değerlerimizi kucaklayan bir sendi-
kacılık ortaya koyduğunu gördük. Haccı ve Hz. Peygamberi ziyaret 
etmeyi Araplara para kaptırma şeklinde ve ifade etmeye dilimizin 
varmadığı bayağılıktaki alaycı yaklaşımlarla değerlendirenlere karşı 
teşkilatlarımızın bu gönül haccı adeta bir peşin cevaptı. Tüm teşkila-
tımızı yürekten kutluyoruz.
 Mayıs ayının ikinci haftası da Anneler Günü etkinlikleriy-
le anne olan kadın çalışanların sorunlarının irdelendiği ve çözüme 
yoğunlaşıldığı bir dönem oldu. İllerde yılın anneleri seçildi; anne-
lik duygusuyla evlatlarına karşı insan aklının sınırlarını zorlayan 
fedakârlıklarda bulunan yılın anneleri teşkilatımız tarafından ödül-
lendirildi.  
 Bir yıllık yoğun emeğin ardından mutabakat metinlerini 
imzalayan teşkilatlarımız, yılın yorgunluğunu üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleştirdikleri piknik organizasyonlarında atıyor. Çalışma haya-
tının yoğunluğundan bir yıl boyunda birbirini göremeyen üyelerimiz 
pikniklerde bir araya geliyor, hasret gideriyor ve tatlı sohbetlerle “in-
san merkezli sendika” üyesi olmanın haklı gururunu yaşıyor.
 Selam ve sevgilerimizle.
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	 Değerli	Kardeşlerim,
	 Yazıma		gece	gündüz		çalışarak	sendika-
mızın	 üye	 sayısını	 120	 binlere	 	 çıkaran	 fedakar	
teşkilatımıza	teşekkür	ederek	başlamak	istiyorum.	
Allah’a	hamd	olsun	ki	hedeflerimize	tek	tek	ulaşı-
yoruz.	100	bin	üye	hedefinden	sonra	120	bin	üye	
hedefini	de	yakaladık.	Bu	yıl	23	yetkili	ilimize	Bay-
burt,	Iğdır,	Eskişehir,	Kilis,	Aksaray	ve	Çorum’u	da	
ekleyerek	yetkili	olduğumuz	il	sayısını	29’a	çıkar-
dık.	Bazı	illerde	yetkiyi	kıl	payı	kaçırdık.	Üzülmü-
yoruz.	Çünkü	teşkilat	olarak	elimizden	gelen	her	
türlü	 gayreti	 gösterdiğimizin	 bilincindeyiz.	 Tüm	
illerde	üye	sayımızı	artırdık.	Rakip	sendikalar	üye	
kaybederken	yetkiye	bir	adım	daha	attık,	Allah’ın	
izniyle	önümüzdeki	yıl	yetkili	sendikayız.	
	 Bu	başarının	altında	 imzası	bulunan	ge-
nel	 merkez	 yöneticilerimize,	 denetleme,	 disiplin	
kurulu	 üyelerimize,	 	 şube	 başkanlarımıza,	 şube	
yönetim	 kurulu	 üyelerimize,	 il	 temsilcilerimize,	 il	
temsilciliği	yönetim	kurulu	üyelerimize,		ilçe	baş-
kanlarımıza	ve	yönetim	kurulu	üyelerimize,	genel	
merkez	ve	şube	çalışanlarımıza,	işyeri	temsilcileri-
mize	üye	yaparken	ve	faaliyetlerimizde	hep	yanı-
mızda	olan	dostlarımıza	 tek	 tek	 teşekkür	 ediyor,	
hepsini	ayrı	ayrı	sevgi	ve	hürmetle	selamlıyorum.	
Aynı	 dayanışma	 ruhu	 içinde	 bu	 yıl	 da	 çalışarak	
yetkiye	ulaşmak,	eğitim	çalışanlarının	güçlü	 sesi	
olmayı	yetkiyle	taçlandırmak	istiyoruz.	Üye	çalış-
malarına	yaz	arası,	tatil	molası	vermeden	devam	
diyoruz.	
	 Memur	Sen	Konfederasyonu	olarak		26-
27	Nisan	tarihlerinde	demokratik	ve	kaliteli	bir	ya-
rışın	yaşandığı,	finalinde	tüm	seçime	katılanların	
el	ele	tutuştuğu	güzel	bir	genel	kurul	gerçekleştir-
dik.	Sivil	toplum	kuruluşları	ve	siyasi	partiler	başta	
olmak	üzere	toplumun	tüm	kesimlerine	rol	model	
olabilecek	 olgunlukta	 bir	 genel	 kurulun	 yaşan-
masında	 siz	 teşkilatımızın	 çok	 büyük	 katkısı	 var.	
Buradan	 sendikamızın	 tüm	 teşkilatlarına,	 konfe-
derasyonumuz	ve	bağlı	sendikaların	tüm	yönetici	
ve	 tabanlarına	 	 teşekkür	 ediyorum.	Genel	 kuru-
lun	hemen	arkasından	 	katıldığım	32.	Gün	özel	
programından	 sonra	 şahsıma	 gelen	 telefon	 ve	
mesajlar	ekibimle	birlikte	ne	kadar	büyük	bir	so-
rumluluk	aldığımızı	hatırlattı.	Bu	sorumluğun	bi-
lincinde,	temsil	ettiğimiz	misyonu	24	saat	çalışma	
prensibiyle	yerine	getireceğimizden	hiç	kimsenin	
kuşkusu	olmasın,	bunu	hep	birlikte	başaracağız.
	 Ülkemizde	demokrasinin	tam	olarak	yer-

leşmediğini	 yaşanan	 olay-
lar	 göstermektedir.	 Son	
olarak	 Yargıtay	 Başkanlar	
Kurulu’nun	 ‘yargının	 yar-
gıya	 muhtırası’	 olarak	 yo-
rumlanan	 bildirisi,	 	 önceliğini	 demokrasi,	 insan	
hakları	ve	özgürlüklere	veren	konfederasyonumuz	
ve	 sendikamızın	 ne	 kadar	 önemli	 bir	 misyonu	
olduğunu	 ortaya	 koymuştur.	 Yargıtay	 Başkanlar	
Kurulu	bildirisi,		demokrasimizi	hedef	almış	ve	ku-
rumsallık	anlayışımıza	büyük	zarar	vermiştir.	Sivil	
toplum	 kuruluşlarının	 temsilcileri	 olarak	 ‘herkes	
haddini	bilsin’	deyip	onların	üslubuna	inmek	iste-
miyoruz,	ancak	‘herkes	 işine	baksın,	herkes	 işini	
yapsın’	 çağrısında	 bulunuyoruz.	 	 Bu	 gerilim	 po-
litikalarından	ülkemizin	uluslar	arası	 itibarı	 zarar	
görüyor,	 ekonomik	 istikrar	 sarsılıyor.	Evet,	birileri	
ekonomi	 çökse	 de,	 demokrasi	 askıya	 alınsa	 da	
devletin	yüksek	maaşını	almaya,	devletin	lojman-
larını	kullanmaya,	devletin	siyah	plakalı	arabala-
rına	binmeye,		devletin	dinlenme	tesislerinde	tatil	
yapmaya	 vs.	 devam	edecek.	Ancak	milyonlarca	
işsiz,	 işyeri	kapanan	esnaf,	eğitim	alamayan	ço-
cuklar	ne	yapacak?	Biraz	olsun	empati	kurarak,	
bu	vatanı	ve	bu	milleti	önemseyen	insanlar	olduk-
larını	 düşünerek	gerilim	politikalarından	 vazgeç-
melerini	bekliyoruz.	
	 Eğitim	ve	sendikal	alanda	hareketli	gün-
ler	yaşıyoruz.	YÖK,	ÖSS	Sınav	Sisteminin	değiş-
tirilmesi	 yönünde	 bir	 adım	 attı.	 Üniversite	 kon-
tenjanlarının	 belirlenmesi,	 	 sınav	 sistemi	 ve	 bu	
konularda	üniversitelerin	daha	özerk	davranabil-
mesi	için	alternatif	önerilerini	kamuoyuyla	payla-
şarak	 tartışma	başlattı.	 	Sendika	olarak,	adil	ol-
mayan	mevcut	sistemin	değişmesi	yönündeki	bu	
girişimleri	olumlu	buluyor,	tartışılarak		gençlerimiz	
ve	ülkemiz	için	en	uygun	yöntemin	bulunmasında	
fayda	görüyoruz.	
	 Bu	 kapsamda,	 bir	 sorun	 olarak	 varlığını	
koruyan	 adaletsiz	 katsayı	 uygulamasına	 acilen	
son	 verilmelidir.	Öğrenci	 seçme	 sistemi	 yeterlilik	
temelli	yöntemler	geliştirilene	kadar,	sosyal	eşitlik	
anlayışına	 dayalı	 olarak	 daha	 adil	 bir	 şekle	 dö-
nüştürülmelidir.	 Eleyici	 ölçme	 ve	 değerlendirme	
sistemleri	yerine,	teşhis	edici,	geliştirici,	tanıma	ve	
yetiştirmeye	dönük	değerlendirme	sistemleri	 ika-
me	edilmelidir.	Hiçbir	öğrenci,	başarısızlık	yafta-
sıyla	sistem	dışında	bırakılmamalıdır.	Üniversiteye	
öğrenci	yerleştirme	sistemi,	bölüm	yerine	fakülte	
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tercihine göre tasarlanmalıdır. Bu kapsamda üni-
versitelerde çağın gerektirdiği işlevsel bölümler 
güçlendirilmeli, kontenjanları artırılmalıdır. Sosyal 
taleplere cevap verebilmesi için, üniversite sayısı-
nın da nitelikli ve kademeli olarak artırılması ge-
rekmektedir
 YÖK Başkanından talebimiz; bu konunun bir 
oldu-bittiye getirilmemesidir. Öncelikle eğitim sen-
dikaları olmak üzere tüm tarafların da görüşlerinin 
alınması gerekmektedir. Sendika olarak, görüş ve 
önerilerimizi içeren raporumuzu YÖK’e sunaca-
ğız.
 Eğitim ve öğretim sahamıza yeni katılan 9’u 
devlet ve 2’si özel olmak üzere 11 yeni üniversite-
mizin kurulması mutluluk vericidir. Ardahan, Bar-
tın, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Şırnak, 
Tunceli ve Yalova’ya da üniversite kurulmasıyla 
birlikte Türkiye’de üniversitesiz il kalmamıştır. Bu 
vesileyle üniversite kurulan illerimize hayırlı olsun 
dileklerimi iletiyor, başarılı bir eğitim diliyorum. 
Bundan sonra yapılacak olan derhal bu üniversi-
telerin fiziki alt yapısının tamamlanması, öğretim 
kadrolarının güçlendirilmesi, bu üniversitelerimi-
zin yüksek lise olarak eğitime başlamamasıdır.  
Yeni kurulanlarla birlikte üniversitelerimizin sayısı 
127’ye ulaşmıştır. Sendikamızın 3. Olağan Genel 
Kurulu’nda da belirttiğim gibi nüfus baz aldığında 
Türkiye’de üniversite sayısı en az 140 olmalıdır.
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslar 
arası Çalışma Örgütü Genel Kurulu öncesi sendika 
yasalarında değişiklik yapmak için bir çalışma baş-
lattı. Konfederasyon başkanlarıyla bir araya geldi. 
Memur-Sen’imizin görüşlerini Sayın Bakan Faruk 
Çelik’e ilettim. Ayrıca konfederasyon bünyesinde 
oluşturduğumuz komisyon çok geniş kapsamlı bir 
rapor hazırladı, söz konusu raporu da Bakanlığa 
ilettik. Öncelikli talebimiz sendikacılığın olmazsa 
olmazı olan toplu sözleşme ve grev hakkını, altını 
çizerek dile getirdik. Türkiye’nin en birikimli, eği-
timli ve  geleceğe dair projeleri olan memurlara 
siyaset hakkı verilmesi gerektiğini, böylece siyase-
tin kalitesinin artacağını ifade ettik.  Hem sendika 
yasasından hem de diğer personel yasalarından 
kaynaklanan örgütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılması için gerekli düzenlemelerin  yapılma-
sını istedik. Memur konfederasyonlarına ve sendi-
kalara Anayasa Mahkemesine doğrudan başvuru 
hakkının verilmesi, Toplantı ve Gösteri  Yürüyüşleri 
Hakkındaki Kanunun demokratikleştirilerek sen-
dikaların faaliyetlerinin daha özgür ortamlarda 
yapılmasının sağlanması, konfederasyonlara yurt 
dışında temsilcilik açma yetkisinin verilmesi, ka-
mudaki değişik komisyon ve kurullarda sendikala-
ra daha etkin rol verilmesi raporumuzda yer alan 

bazı taleplerimizdir.
 2007-2008 eğitim-öğretim sezonunun ta-
mamlanmak üzere olduğu şu günlerde eğitim 
kadrolarımız bir yıllık çalışmalarının meyvesini, 
çocuklarımız çalışmalarının karşılığını en güzel şe-
kilde görmekteler. Sendika olarak, büyük bir öz-
veriyle çalışan eğitim kadrolarını ve çocuklarımızı  
kutluyor, tatilde bir yandan dinlenirken diğer yan-
dan gelecek eğitim dönemine hazırlanacaklarına 
inanıyorum. Özellikle gençlerimizin yaz aylarını 
okuyarak, öğrendiklerini hayata tatbik ederek, kül-
türel ve sivil toplum faaliyetlerinin içinde yer alarak  
geçirmelerini hem büyükleri olarak, hem eğitimci, 
hem de sivil toplumcu olarak tavsiye ediyorum. 
Eğitimciler ve  öğrencilerimiz tatillerinde kendile-
rini geliştirerek ev ödevlerini yaparken, eğitim bü-
rokratları ve siyasilerde eğitim sistemimizde hangi 
yenilikleri yapabiliriz, eğitimcilerimizin mali, sosyal 
ve özlük haklarını nasıl iyileştirebiliriz ve öğrenci-
lerimize en güzel eğitim yapma zeminlerini nasıl 
oluşturabiliriz’in muhasebesini ve hazırlığını yap-
malıdır. 
 Bu kapsamda eğitimde acil ele alınması ge-
reken konuları şu şekilde düşünüyoruz: Yönetici 
Atama Yönetmeliği’nin daha adil hale getiril-
mesi,  eğitimcileri üzmeye devam eden Ek Ders 
Ücret Yönetmeliği’nin değiştirilmesi, sınıf geçme 
konusunda tembelliği özendirici yaklaşımlardan 
uzak durulması, eğitim kurumlarındaki hizmetli 
sayısının artırılması, okullarda sosyal güvencesiz, 
asgari ücretinde altında hizmetli istihdamına son 
verilmesi, sözleşmeli, usta öğretici, vekil öğretmen 
gibi uygulamalara son verilmesi. Bunlara ilaveten 
eğitim çalışanlarının ücretlerinde ek bir işe ihtiyaç 
hissettirmeyecek şekilde iyileştirmelere gidilmeli-
dir. Kalkınmada öncelikli bölgelerdeki eğitimcile-
rin maaşları hala düzeltilmemiştir. Bu durum bir 
an önce telafi edilmelidir. Bu bölgede bu insanla-
rın kaliteli hizmet vermesinin başka bir yolu yoktur. 
Yoksulluk sınırının altında maaş alan idari hizmet 
sınıfı ve hizmetli personel diğer bakanlıkların per-
sonelinden daha az maaş almaktadır. Eşit işe eşit 
ücret ilkesi gereği bu arkadaşlarımızın ücretlerinin 
iyileştirilmesi zaruridir. İlköğretim parasız olmasına 
rağmen velilerden sürekli para toplanmakta adeta 
ilköğretim paralı hale getirilmektedir. Eğitimci tah-
sildar durumuna düşürülmektedir. Bu  ve benzeri 
eğitimin acil çözüm bekleyen sorunlarına yaz tatili 
demeden çözüm bulmak siyasetin ve bürokrasinin 
görevi ve ödevidir. Sendika olarak, katkımız istenir-
se her türlü katkıyı  yapmaya hazırız. 
 Bu duygularla tüm eğitim çalışanlarının ve öğ-
rencilerimizin  mutlu ve verimli bir tatil geçirmeleri-
ni diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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 Örgüt kelimesi camiamızda çok sıcak 
çağrışımlar yapmasa da aslında örmek fiilinden 
türetilmiş masum bir isimdir. Bir yapının tuğlalarla 
örülerek vücuda getirilmesi gibi örgütler de ilmek 
ilmek örülerek meydana getirilirler. Örmek sabır 
işidir. Sabırla atılan her bir ilmek, sonunda bir eseri 
meydana getirir. Örgütçü, sabrı elden bırakmadan 
eserin bitmiş halini sürekli zihninde canlı tutarak 
çalışırsa başarılı olur, mesafe alır. Örgütsel hedefi 
olmayan, neyi gerçekleştirdiğini bilmeden yevmiye 
hesabı, biteviye mesai sarf eden örgütçünün sab-
retmesi ve bir eser meydana getirmesi mümkün 
değildir. Günübirlik ortaya konulan parçalardan 
bir bütün elde etmek de olanaksızdır. 
 Örgüt kelimesinin kullanımdan kazandığı 
anlamının iticiliği yanında teşkilat kelimesini milli 
kodlarıyla daha uyuşur bulan bir kitlenin teşkilat-
lanarak örgütçülüğün kaşarlarının köşe başlarını 
tuttuğu bir zeminde sabrı ve hakkı üstün tutarak 
yol alması Türk demokrasi tarihinde yer alacak bir 
eylemdir. 
 En alt kademesinden başlayarak demok-
rasi kültüründen bîhaber, demokratik teneffüsün 
her zaman herkese lazım olduğunun ayrımında ol-
mayan, bilinçsel ve kültürel doygunluk yerine duy-
gusal ve cismani doygunluğu yeğleyen, yalakalık 
dışında donanımı bulunmayan, mevkisini türlü hı-
sımlıklara borçlu olan, bilişsel düzeyi yetersiz, çağ 
kavrayış algısı yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğinin 
sonlarında takılı kalmış kimi mütegallibelerin vic-
danları tel örgüler içerisine alan engellemelerine 
rağmen Eğitim-Bir-Sen’in bugün ulaştığı noktanın 
safahatı bir örgütçülük destanıdır.  
 Kanaat kültürüyle yetişmiş, çalışanın hak-
kının alın teri kurumadan, hakkınca verilmesi um-
desini çalışma hayatının temeli gören bir kitle, hak-
kın ihlal edildiği bir dönemde yabancısı olduğu bir 
mücadele biçimini kuşanarak hakkını almak için 
yola çıkmış, mücadelenin farklı parametrelerle yü-
rütüldüğüne aldırmadan insan için ancak çalıştığı-
nın karşılığı vardır diyerek gece gündüz demeden 
çalışmış ve gönüller abidesi olarak Eğitim-Bir-Sen’i 
teşekkül ettirmiştir.

 Eğitim-Bir-Senlinin sahip olduğu berrak al-
gılama yetisi, meseleler üzerine yoğunlaşabilme ve 
pratik çözümler üretebilme becerisi, çağcıl bakışın 
öncelediği uyum, paylaşma ve yönetişim donatısı, 
dünyayı obasından ibaret görmeyen ve dünyada-
ki gelişmeleri anbean takip edebilen bakış gücü, 
meslekî üretimi ve gelişimi engelleyen alkol, ku-
mar benzeri kötü alışkanlıklardan masun temiz si-
cil gibi nitelikler eğitim hayatımıza kalite getirecek 
önlemlerin alınması için, gücün örgüt odağından 
geçirilerek neticeye ulaşılması yolunda güvence 
veren niteliklerdir.
 Teşkilatlarımızdan beklentimiz, örgütlen-
me çalışmalarını sürdürmekle birlikte Eğitim-Bir-
Sen’in demokratik hakların ve özgürlük alanlarının 
alabildiğine geniş olduğu müreffeh Türkiye ideali-
nin tüm toplum kesimlerince anlaşılması bakımın-
dan genele hitabeden sosyal kültürel etkinliklere 
hız vermeleri, eğitim hayatıyla ve eğitim çalışan-
larıyla ilgili proje ve girişimlerinin, sendikacılıktaki 
samimiyetinin eğitim çalışanlarınca kötü niyetlile-
rin yellemesi olan dezenformasyonun etkilerinden 
uzak, yalın biçimde anlaşılması için sürekli eğitim 
ortamlarında bulunmaları, teşkilat bünyesini te-
şekkül ettiren üyelerimizin bulunuşlarını anlamlan-
dıracak, örgütün örgüsünü sıkılaştıracak, sendika 
üyesini sendikalı yapacak, birbirine daha sıkı sarıl-
mış bireylerden oluşan kuvvetli bir teşkilat yapısını 
ortaya çıkaracak çalışmalar içerisinde olmalarıdır.  
 Türkiye’de her antidemokratik girişimde, 
demokratik yaşamın şirazesine her el atıldığında 
yüreği hoplayan ve “bize gün doğuyor” sırıtkanlı-
ğıyla yılışan düşünce bodurlarının olduğu düşünü-
lecek olursa safları sık ve düzgün hale getirilmiş bir 
teşkilat yapısının gerekliliği izahtan vareste olur.
 Sendikal zeminde ve sivil toplum alanında 
Eğitim-Bir-Sen’in ağırlığının her geçen gün daha 
da arttığını, geleceğin Eğitim-Bir-Sen’in olduğunu 
görmek hepimize mutluluk veriyor. Eğitim-Bir-Sen 
potansiyelinin henüz yarısına ulaşarak Türkiye’nin 
en güçlü ve en saygın örgütü haline gelmiştir. Ça-
balarımızı artırdığımızda ortaya çıkacak yapı emin 
olunuz bir gurur tablosu olacaktır.
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Vatanımızın her bir köşesinin düşman 
tarafından işgal edildiği, istiklalimizin 
ayaklar altına alındığı karanlık tablodan 

aziz milletimizin şanlı bir silkinişle ayağa kalk-
masını, kendi geleceğiyle ilgili kararları kendi-
sinin alabileceğinin deklarasyonunu ifade eden 
TBMM’nin açılışının 88. yıldönümünü idrak 
ediyoruz.
 TBMM millet iradesinin yansımasıdır. 
Milleti özne kabul edişimizin sembolüdür. Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin millet irade-
si olduğunun göstergesidir.
 Mustafa Kemal Atatürk’ün millet irade-
sine ve egemenliğin millete ait oluşuna ilişkin şu 
sözleri son derece anlamlıdır: “Milli egemenlik 
öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, 
taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esa-
reti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta 
yıkılmaya mahkûmdurlar.” “Hâkimiyetine doğ-
rudan doğruya sahip olmanın kıymetini pek iyi 
anlayan ve pek iyi bilen millet, bu mukaddes 
hâkimiyetine karşı baş gösterecek her tehlikeyi 
kahredecektir.”  
 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefe-

sini kavrayamamış, egemenliğin milletin bütü-
nüne değil, elitist bir kesime ait olduğu zannına 
göre hareket eden kesimlerin Milli Mücadele 
dönemini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün millet 
iradesine ve egemenliğine ilişkin görüşlerini ih-
tiva eden metinleri tekrar tekrar okumaları ve 
hazmetmeleri gerekir. 
 Son zamanlarda milleti hafife alan, milli 
egemenliği millete rağmen millet için egemen 
olma tanımıyla oligarşik bir biçime dönüştür-
meye çabalayan yaklaşımları kaygıyla takibe-
diyoruz. Millet, iradesini gizli seçim açık sayım 
yöntemiyle seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve hiç-
bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın kullanmaktan 
yanadır. Bu milletin her bir ferdi kendi geleceği-
ni, ülkesinin geleceğini önemsemektedir. Millet 
çoğunluğunun yanlışta ittifak etmesi mümkün 
değildir. Milletin, iradesine ipotek koyan akıl 
hocalarına da ihtiyacı yoktur. 
 Ülkemizde toplumsal barış ve huzurun 
demokrasiyi içimize sindirmek, millet iradesini 
egemen irade olarak kabul etmekle mümkün 
olacağına inanıyor, Milli Mücadeleyi gerçekleş-
tiren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

TBMM, Millet İradesini Hiçe Sayanlara
En Somut Cevaptır
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Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı

Kültürel beslenmesi hangi düzeyde olursa 
olsun “anne” sözcüğü işiten herkesin için-
de bir ılıklığın oluşmasını sağlayan tılsımlı 

bir sözcüktür. Hiçbir temel ihtiyacını karşılayamaz 
halde dünyaya gelen varlığı, hiçbir güdülemenin 
yönlendiremeyeceği üstün fedakârlıklarla yetişti-
ren, el içine katan duygu annelik duygusudur. 
 Bahtiyar Vahapzade, Menim Anam adlı şi-
irinde annelerimize neleri borçlu olduğumuzu yalın 
bir biçimde dile getiriyor:  
 Menim Anam / Savadsızdır / Adını da yaza 
bilmir / Menim anam... / Ancak mene / Say öğre-
dip / Ay öğredip / İl öğredip / En vacibi dil öğredip / 
Menim anam. / Bu dil ile tanımışam / Hem sevinci 
/ Hem de gamı / Bu dil ile yaratmışam / Her şiirimi 
/ Her nağmemi, / Yoh men heçem / Men yalanam 
/ Kitap kitap sözlerimin / Müellifi: Menim anam
 Okuma yazma bilmeyen, adını bile yaza-
mayan anasının kendisine saymayı, ayları, yılları ve 
en önemlisi dili öğrettiğini, sevinci, gamı bu dil ile 
tanıdığını, şiirlerini nağmelerini bu dille meydana 
getirdiğini belirten Vahapzade, tüm eserlerinin mü-
ellifinin anası olduğunu, anası olmadan kendisinin 
bir hiç olduğunu ifade ediyor.
Bir ferdin kişiliğinin oluşumunda, türlü yetenek ve 
hassasiyetlerinin gelişmesinde annesiyle geçirdiği 
bebeklik ve çocukluk yıllarının büyük önemi haiz 
olduğu açıktır. Barış toplumunun annelerin söyledi-
ği sevgi dolu ninnilerle ve kulağa fısıldadığı küçük 
uyarılarla temellendirileceğini akıldan çıkarmamak 
gerekir. Aileyi, bilhassa anneyi ihmal eden, toplu-
mun inşasında annenin rikkat ve esirgeyiciliğini 
gözden kaçıran toplumlar geleceğini tehlikeye at-
maktadırlar.
 Anneler Günü, adına gün ihdas edilmiş 
aziz varlıklarımızın günleri gibi tüketim toplumu-
nun, gerçek bağlamından kopararak tüketimi ar-

tırma vesilesi biçiminde ele aldığı bir gün olması 
hasebiyle kültürel zeminimizde iğreti durmaktadır. 
Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu 
kabul etmiş bir toplumda 365 gün anneler günü-
dür. Ailevi bağların koptuğu toplumlarda ise anne-
ler günü, babalar günü gibi ritüeller palyatif köprü-
ler olarak aslında vicdanları sızlatmalıdır.
 Anneler Günü’nü çalışan annelerin so-
runlarını bir kez daha dillendirme ve başlara tac 
annelerin çalışma hayatında yaşadığı sıkıntılardan 
arındırılması için sürdürdüğümüz mücadeleyi taze-
leme vesilesi olarak kabul ediyoruz.
 Devletin her işyerine kreş ve bebek bakım 
üniteleri açmasını, emzirme izni süresini artırması-
nı, çalışma şartlarını ve sürelerini annelik durumu-
na göre düzenlemesini, doğumdan sonra eski yap-
tığı işe veya eşdeğer pozisyona dönmelerini, izinde 
geçen sürelerinin emekli keseneklerinin devlet ta-
rafından ödenmesini ve emeklilikten sayılmasını ta-
lep ediyoruz. Pozitif ayrımcılık yapılarak kadınların 
siyasal-sosyal karar alma sürecinde yer almalarını, 
ücret adaletsizliği ve meslek edinme adaletsizliği-
nin sona erdirilmesini ve çalışma hayatındaki kılık 
kıyafet engellemesine sebep olan yönetmelik mad-
desinin kaldırılmasını istiyoruz.e
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desinin kaldırılmasını istiyoruz.
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Anadolu Liseleri Öğretmenlerini Mağdur 
Edenler Ortaoyununa Devam Ediyor!

6 EĞİTİM-BİR-SEN

          Eğitim-Bir-Sen olarak, sözde sendikanın 
sebep olduğu mağduriyeti gidermek için  MEB 
yetkilileri nezdinde çeşitli girişimlerde bulunup; 
Danıştay kararının, en azından mağduriyetlerin 
giderilmesi için bir yol bulununcaya kadar işleme 
konulmaması için çalışmalar yaptık.  Söz konusu 
öğretmenlerin eğitim öğretim yılı sonuna kadar 
okullarındaki görevlerine devam 
etmeleri, sınav kazanmış olanlar 
ile daha önce Anadolu Liselerinde 
çalışarak  2005/73 sayılı genelge 
gereği atanan ve Danıştay’ın ka-
rarıyla atamaları iptal edilenlerin 
atamalarının öncelikli olarak ya-
pılmasını istedik. Bununla birlikte, 
mağdur olan diğer öğretmenler 
için de  en kısa sürede sınav açıl-
ması ve mağduriyetlerin asgariye 
indirilmesi için Bakanlık nezdinde-
ki girişimlerimizin devam edece-
ğinin ve konunun takibini hassasi-
yetle sürdüreceğimizin bilinmesini 
isteriz.

          Genelgenin iptal süreci ise 
şöyledir; 
Milli Eğitim Bakanlığı, 2005 yılın-
da Anadolu Lisesi’ne dönüştürdü-
ğü 350 Genel Lisenin öğretmen 
ihtiyacını karşılamak üzere; 23 
Ağustos 2005 tarih, 51735 sayılı 
2005/73 nolu “Anadolu Liselerine 
Öğretmen Seçimi” konulu bir ge-
nelge yayınlamıştı. Genelge gere-
ği binlerce öğretmenimiz Anadolu 
Liselerine atanma başvurusunda bulunmuş ve 
şartları tutan öğretmenlerin Anadolu Liselerine 
atamaları yapılmıştı. Bunun üzerine Türk Eğitim-
Sen söz konusu genelgenin iptali için dava aç-
mış. Dava dilekçesinde genelge hakkında “önce 
yürütmenin durdurulması ve daha sonra da ip-
tali” yönünde karar verilmesini istemişti.

          Danıştay 2. Dairesi Türk Eğitim Sen’in 
açtığı dava ile; 23 Ağustos 2005 tarih, 51735 

sayılı 2005/73 nolu “Anadolu Liselerine Öğret-
men Seçimi” konulu genelgenin yürütmesini 
durdurmuş, daha sonra da genelgeyi, sonuçla-
rıyla birlikte  iptal etme kararı vermişti. Bakan-
lık, genelgenin iptal gerekçesini dikkate alarak,  
söz konusu genelgeyle atanan tüm öğretmenle-
rin atamalarının iptali için idari işlem yapmış ve 

sonuçta binlerce öğretmenin ataması 
iptal edilerek eğitim çalışanları mağ-
dur duruma düşürülmüştü. 

          Türk Eğitim Sen’in açtığı dava, 
kendi üyeleri aleyhine sonuçlanınca 
üyelerinden ciddi tepki almış olmalı ki 
web sayfalarında; “Sendikamız, bah-
si geçen genelgeye, Anadolu lisesine 
dönüştürülen, bünyesinde yabancı dil 
ağırlıklı lise bulunan okullarda ça-
lışmakta olan mevcut öğretmenlere 
öncelik verilmesi, aksi bir durumun 
idare hukukunun genel ilkelerinden 
olan kazanılmış haklara aykırı olaca-
ğı gerekçesi ile dava açmıştır. Ancak 
Danıştay tarafından verilen karar ta-
lebimiz doğrultusunda olmamıştır.” 
Türk Eğitim Sen’in açtığı dava, kendi 
üyeleri aleyhine sonuçlanınca üye-
lerinden ciddi tepki almış olmalı ki 
web sayfalarında; “Sendikamız, bah-
si geçen genelgeye, Anadolu lisesine 
dönüştürülen, bünyesinde yabancı dil 
ağırlıklı lise bulunan okullarda ça-
lışmakta olan mevcut öğretmenlere 
öncelik verilmesi, aksi bir durumun 
idare hukukunun genel ilkelerinden 

olan kazanılmış haklara aykırı olacağı gerekçe-
si ile dava açmıştır. Ancak Danıştay tarafından 
verilen karar talebimiz doğrultusunda olmamış-
tır.” gibi komedi örneği bir açıklama yayımladı-
lar. Önce kendi üyelerinin de içinde bulunduğu 
eğitim çalışanlarına karşı dava açarak üyeleri-
ni mağdur edip, daha sonra “karar talebimiz 
doğrultusunda olmamıştır” demek, geleneksel 
tiyatromuzdaki ortaoyununun çağdaş bir versi-
yonu olsa gerek. 

Önce kendi 
üyelerinin 
de içinde 

bulunduğu 
eğitim 

çalışanlarına 
karşı dava 

açarak üyelerini 
mağdur edip, 
daha sonra 

“karar talebimiz 
doğrultusunda 
olmamıştır” 

demek, 
geleneksel 

tiyatromuzdaki 
ortaoyununun 

çağdaş bir 
versiyonu olsa 

gerek. 



5204 Sayılı Kanun ile; 1739 Sayılı Millî Eği-
tim Temel Kanunu ve 657 Sayılı  Devlet Me-
murları Kanunu’nda değişiklik yapılarak öğ-
retmenliği kariyer basamaklarına ayıran bir 
düzenleme yapılmıştı. 5204 Sayılı Kanun’un 
iptali için dava açılmıştı. Henüz Resmi 
Gazete’de yayınlanmayan ancak Anadolu 
Ajansı tarafından Anayasa Mahkemesi’nin 
21.05.2008 tarihinde söz konusu Kanun’un 
bazı maddelerinde geçen ibarelerin iptaline 
ilişkin karar verdiğine dair bir haber geçilmiştir. 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE 
KANUNDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞÖYLE 

DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜNDÜR 

1-Öncelikle mahkemenin söz konusu ka-
rarı mevcut uzman öğretmenleri ve başöğ-
retmenleri hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

2-Anayasa Mahkemesi; hizmet içi eğiti-
min değerlendirmede kıstas alınmaya-
cağına, çalışma süresi, kıdem gibi kıs-
tasların yönetmelikle düzenlenmesinin 
Anayasaya uygun olmadığına karar vermiş,  söz 
konusu karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan 
1 yıl sonra yürürlüğe gireceğini kararlaştırmıştır.

3-Anayasa Mahkemesi; sınava katılacaklarda 
aranacak şartlarda en az çalışma süresi, alanın-
da ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek li-
sans veya doktora öğrenimini tamamlamış olan-
lardan uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik 
için aranacak kıdem yılı ile branşlar temelindeki 
uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarının 
yönetmelikle belirlenemeyeceğine karar vermiştir.  

Daha önce yönetmelikle düzenlenmesi uy-
gun görülen bölümün iptaline ilişkin 5204 
sayılı Kanun’un 1. maddesinin 6. fıkrasında-
ki hususlar Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edildiğinden yeni bir kanuni düzenle-
me ile bu hususlar yeniden düzenlenmelidir. 

4-5204 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 6. fık-
rasındaki “….ile diğer hususlar” ibaresini de 
iptal etmiş.Bu ibarenin iptal edilerek yönetme-
likle  ek kriter eklenmesini imkansız kılmıştır.

5-Yüksek Mahkeme; Toplam serbest öğret-
men kadro sayısı içinde, başöğretmen ora-
nı   % 10, uzman öğretmen oranı % 20 ola-
rak belirlenmesi ile Bakanlar Kuruluna bu 
oranları bir katına kadar yükseltmek için yet-
ki verilmesini Anayasa’ya aykırı bulmuştur.

5204 Sayılı Kanun ile; 1739 Sayılı Millî Eği- 3-Anayasa Mahkemesi; sınava katılacaklarda

Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarında Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarında 
Yükselmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yükselmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 
Ne Anlama Geliyor?Ne Anlama Geliyor?
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Bakanlar Kurulu’nun “Millî Eğitim Bakanlı-
ğı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek 
Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 2008/13567 Sayılı Karar”ıyla 
01/12/2006 Tarih ve 2006/11350 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim 
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek 
Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 16’ncı maddesinin 
(b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geç-
memek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  

Bu değişiklikle sanki hastalık cezalandırılmıştır. 
Daha önceki yönetmelikte suistimale açık denile-
rek bu değişiklik yapılmış ancak bu kez eğitimci-
nin hastalığını devlet suistimal etmeye başlamıştır. 
Her gün yeniden Amerika’yı keşfetmenin gereği 
yoktur. Bakanlık yetkilileri her durumda yeniden 
keşiflere çıkmıştır. Bir sürü gereksiz spekülasyona 
sebebiyet vermiş ve bu değişiklikler artık bir yap-
boz oyununa dönmüştür.

Değişikliğin şu şekilde yapılması daha doğru ola-
caktır. Yönetici ve öğretmenlerin ek ders ve maaş 
karşılığı ders görev saatleri; eğitim-öğretim yılı 
başında ilgili okul müdürlükleri tarafından hazır-
lanmalı öğretmenlere tebliğ edilerek haftalık ders 
programlarında ders görevlerinin günler itibariyle 
aylık karşılığı ve ek ders görevi şeklinde ayrılması 
suretiyle belirlenmelidir. Bu suretle, her öğretmen 
girmiş olduğu dersin aylık karşılığı ders görevi mi ek 
(ücretli) ders görevi mi olduğunu önceden bilme-
li ve herhangi bir nedenle göreve gel(e)memeleri 
halinde gel(e)medikleri güne ait ek ders görevleri-
nin ücreti kesilmeli ve o güne ait aylık karşılığı ders 
görevlerinin ek ders ücretinden mahsup edilmesi 
gibi bir uygulama yapılmamalıdır. Örneğin; bir sı-
nıf öğretmenin yürüteceği ders görevleri her gün 
itibariyle aylık karşılığı ders görevi ve ek (ücretli) 
ders görevi olarak iki bölüme ayrılmalı ve ders dışı 
hazırlık ve planlama ile birlikte her gün üç saat 
maaş karşılığı, üç saat ek (ücretli)ders olarak be-
lirlenmelidir. Öğretmenin raporlu, izinli veya sevkli 

olmasına bağlı olarak okula gel(e)mediği günler-
deki ders görevlerini yerine getirememesi halinde 
sadece gel(e)mediği güne ait ek (ücretli) ders gö-
revini yapmadığı günün ek dersi kesilmelidir. Di-
ğer günlere ait ek ders görevlerini yerine getirdiği 
kabul edilerek düzenleme yapılmalıdır.

Böyle bir uygulama, adil olmakla, öğretmenin gö-
revini yerine getirilmesinden önce yürütülen göre-
vin niteliğinin öğretmen tarafından da bilinmesi-
ni sağlaması nedeniyle hukuki güvenlik ilkesine 
daha uygun ve kamu yararı ve hizmet gerekleriy-
le de daha örtüşür bir niteliğe de sahip olacaktır. 
10.05.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu yönetmeli-
ğin 16. maddesinde yapılan değişiklik öğretmen-
lerimizin mağduriyetine neden olacaktır. Bununla 
birlikte ciddi sıkıntılara sebebiyet verecektir. Bu şe-
kildeki bir değişikliğin tarafımızca kabul edilmesi 
mümkün değildir.  

Mali Kaygılarla Eğitim 
Yönetimi Yapılamaz

Yönetici ve öğretmenle-

rin ek ders ve maaş kar-

şılığı ders görev saatleri; eği-

tim-öğretim yılı başında ilgili 

okul müdürlükleri tarafından 

hazırlanmalı öğretmenlere 

tebliğ edilerek haftalık ders 

programlarında ders görev-

lerinin günler itibariyle ay-

lık karşılığı ve ek ders görevi 

şeklinde ayrılması suretiyle 

belirlenmelidir.
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Bilindiği gibi Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4. maddesinin (b) ben-

dine göre sözleşmeli öğretmen ata-

maları yapılmaktadır. Bakanlık tarafından 

söz konusu öğretmenlerimizin her ne kadar 

kadrolu öğretmenlerle aynı hakları sahip 

olduğu söylense de kadrolu öğretmenlerle 

aralarında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak sözleşmeli öğretmen 

politikasını hiçbir zaman doğru bulmadık, 

bulmayacağız. Sözleşmeli öğretmenlerin 

tamamı kadrolu öğretmen statüsüne ge-

çinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Ancak söz konusu öğretmenlerin acilen çö-

zülmesi gereken sorunlarına Milli Eğitim Bakanlığı bir çözüm bulmak durumundadır. Özellikle 

sözleşmeli öğretmen politikasının başlamasıyla il içi ve iller arası yer değişikliği başta olmak 

üzere kadrolu statüsündeki öğretmenlerin sahip olduğu ve sözleşmeli öğretmenlerimizin mah-

rum bırakıldığı bazı haklar söz konusudur. Sözleşmeli öğretmenlere de bu hakların verilmesi için 

Bakanlık nezdinde tekrar girişimde bulunduk. 

Sözleşmeli Öğretmenler
Kadroya Geçirilsin

Taleplerimiz;

• İl içi ve iller arası yer değiştirme hakkının verilmesi,

• Kadrolu öğretmenler gibi izin (doğum, ölüm, evlilik ve süt izni vs gibi maze-
ret izinleri)haklarından yararlanmaları  

• Okullara yönetici olarak atanmaları 

• Müfettişlik ve yurt dışı öğretmen görevlendirmeleri sınavına girme hakkının 
verilmesi

• Derece ve kıdem gibi terfi işlemlerinin yapılması 

• Çalıştıkları bölgelerde kadrolu öğretmenlerin her yıl aldıkları hizmet puanın 
verilmesi...
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Mevcut ÖSS Sistemi
Değişmelidir!

YÖK Başkanının ÖSS Sınav Sisteminin 
değişikliği üzerinde çalışmalar yapması-
nı, mevcut sistemin değişme zorunlulu-

ğu anlamında olumlu buluyor ve kamuoyunda 
tartışılması gerektiğini düşünüyoruz.

Ülkemizde son yirmi yılda, üniversiteye giriş sı-
navlarında birçok değişiklik yapılmıştır. Bu de-
ğişiklikler, sınavın biçim ve yönteminden çok, 
sınav sayısı ve sınav sonuçlarının değerlendiril-
mesi üzerine odaklanmıştır. 1981–1998 yılları 
arasında üniversite giriş sınavları; ÖSS, ÖYS, 
ÖSYS gibi farklı adlar altında tek sınav olarak 

veya ÖSS ve ÖYS adları altında iki aşamalı sı-
nav olarak gerçekleştirildi. Ancak, bu sınavla-
rın tümü; sınav biçimi ve yöntemi ile soru türü, 
biçimi ve çeşidi bakımından aşağı yukarı aynı 
veya benzer nitelikte olmuştur.

Üniversite giriş sınavlarındaki 1998’de yapı-
lan değişiklik ise, sınav türü ve biçimiyle ilgili 
değil, sınavın değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bu 
değişim, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı-
nın sınav sonuçlarını önemli ölçüde etkilemesi 

şeklinde ortaya çıkmıştır. 2003 yılında yapılan 
değişikliğin de ne ders çalışmaya, ne de öğ-
rencilerin ve velilerin okula olan ilgilerine ciddi 
bir etki etmediği görülmektedir. Ayrıca; yeni 
sınav sisteminin ezberciliği ortadan kaldıra-
cağı, okul başarısını teşvik edeceği şeklindeki 
görüş ve beklentiler de karşılık bulmamıştır.

Bu nedenle, üniversiteye giriş sınavlarında, 
bu güne kadar yapılanlar radikal bir değişim 
olarak değil, küçük farklılıklar şeklinde ortaya 
çıkmıştır.

Üniversite giriş sınavındaki bütün değişiklikler 
ve yeni uygulamalar, üniversiteye girişle or-
taöğretimin geleceği arasında çok büyük bir 
ilişki olduğunu göstermektedir. Milyonlarca 
gencin binlerce dershaneyi doldurması, okul-
dan daha çok dershaneden medet umması, 
ortaöğretimin gençleri üniversiteye hazırlama 
işlevini yerine getirememesinin bir sonucudur. 
Bu istenmeyen ve amaçlanmayan işlev değişi-
minde üniversiteye giriş sisteminin büyük rolü 
olduğunu kabul etmek gerekir. 

Bu kapsamda bir sorun olarak varlığını koru-
yan, mevcut sistemdeki eşitsizlik ve uygulan-
makta olan adaletsiz katsayı uygulamasına 
acilen son verilmelidir. Yeterlilik temelli yön-
temler geliştirilene kadar, sosyal eşitlik anla-
yışına dayalı olarak daha adil bir şekle dönüş-
türülmelidir.

Eğitimde kademeler arası geçişte egemen olan 
tek oturumluk ve sadece bir kısım zihinsel be-
cerileri ölçmeye dönük sınavlar yerine, bireyi 
bütün beceri ve yeterlilikleriyle çok yönlü ola-
rak değerlendirebilecek, önceden belirlenerek 
ilan edilmiş objektif ve standart ölçüm araç ve 
teknikleri ile değerlendirme yolları kullanılma-
lıdır. Kademeler arası geçişte kullanılacak seç-
me yöntemleri ve ölçütleri, çeşitlendirilerek bu 
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bağlamda veli ve öğrenci görüşmeleri, öğret-
men raporları, akran değerlendirmeleri, öğren-
ci dosyası, öğrencinin en çok başarılı olduğu 
dersler esas alınarak bütüncül, kapsayıcı, çok 
yönlü bir yapıda tasarlanmalı ve uygulanmalı-
dır. Eleyici ölçme ve değerlendirme sistemleri 
yerine, teşhis edici, geliştirici, tanıma ve yetiş-
tirmeye dönük değerlendirme sistemleri ikame 
edilmelidir. Hiçbir öğrenci, başarısızlık yafta-
sıyla sistem dışında bırakılmamalıdır.
Üniversiteye öğrenci yerleştirme sistemi, bölüm 
yerine fakülte tercihine göre tasarlanmalıdır. 
Bu kapsamda üniversitelerde çağın gerektirdiği 
işlevsel bölümler güçlendirilmeli, kontenjanları 
artırılmalıdır. Her bir fakülte ile ilgili beklenen 
yeterlilikler önceden belirlenip ilan edilmelidir. 

Daha sonra bölümlere yerleştirmeler, öğretim 
üyelerinin rehberliğinde objektif ölçme araçları 
da kullanılarak gerçekleştirilmeli, öğrenimin ilk 
yıllarında verilecek ortak bir program sonunda, 
öğrenciye yatay ve dikey geçiş imkânları da 
sağlayan bir yapı kurulmalıdır.

Sosyal taleplere cevap verebilmesi için, üniver-
site sayısının da nitelikli ve kademeli olarak ar-
tırılması gerekmektedir

YÖK Başkanından talebimiz; bu konunun bir 
oldubittiye getirilmemesidir. Öncelikle eğitim 
sendikaları olmak üzere tüm tarafların da gö-
rüşlerinin alınmasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Ge-
nel Müdürlüğü, Orta Öğretim Sınıf 
Geçme Yönetmeliği’nde değişiklik ya-

pılması yönünde taslak çalışmasını Talim ve Ter-
biye Kurulu Başkanlığı’nın onayına sunmuştur. 
 Konu ile ilgili olarak sendikamız, sorum-
lu sendikacılık anlayışı gereği ile sitemizde bir 
anket düzenlemiştir. Anketin sonuçlarını ve bu 
konuyla ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşı-
yoruz.
 Düşünülen değişikliğin yapılması halinde, 
ankete katılanların;
• % 93’ü sınıf yönetiminin etkililiğini azaltaca-
ğını,  
• % 94’ü eğitimde kaliteyi düşüreceğini,
• % 85’i öğrenciler arası ilişkilerin bozulması-
na sebep olacağını,
• % 92’si öğretmenin okuldaki saygınlığını 
azaltacağını,
• % 93’ü öğrenci başarısının düşmesine sebep 
olacağını,
• % 92’si başarılı öğrencilerin motivasyonunu 
bozacağını,
• % 87’si okullarda şiddeti artıracağını,
• % 82’si okul yönetiminin işini zorlaştıracağı-
nı,
• % 73’ü öğrenci başına düşen eğitim maliye-
tinin düşmeyeceğini,
• % 88’i bu değişikliğin eğitimin niteliğini art-

tırmayacağını, yönünde oy kullanmıştır.
Bütün bu çalışmaların neticesinde, ele alınan 
maddelerle ilgili olarak;
“Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını 
geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorum-
lu olduğu derslerde dâhil, başarısız olduğu ders 
sayısı en fazla 2 (iki) olanlar bir üst sınıfa devam 
ederler. Alt sınıftaki dersler de dâhil, ikiden fazla 
sorumlu dersi bulunanlar ise başarısız sayılırlar.” 
Şeklindeki mevcut durum;
 “Alt sınıftaki dersler de dâhil, dörtten faz-
la sorumlu dersi bulunanlar ise başarısız 
sayılırlar.”Şekline dönüştürülebilir.
Yapılacak değişiklikle ara sınıflarda yığılma ön-
lenmiş, sınıfların ayrı değerlendirilmesiyle mev-
cut yönetmeliğin alanı genişletilmiş olur.
“Öğrencilerden;
Okula devam edenler için, öğrenim gördükleri 
sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 
3 dersten ortalama yükseltme sınavına girer.” 
Şeklindeki mevcut durum;
“İstedikleri her dersten ortalama yükseltme sı-
navına girer.”Şekline dönüştürülebilir.
Bu sayede 2 den fazla başarısız dersi olan öğren-
ciye, af yoluyla değil, kendi gayreti ve çalışma-
sıyla sınıf geçme şansı verilmiş olur.
Yapılacak yönetmelik değişikliğinde, alan değiş-
tirmek isteyen öğrencilerin, istedikleri alana ge-
çebilmelerinin de önü açılmalıdır.

Orta Öğretim Kurumları Sınıf
Geçme Yönetmeliği Raporu 
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14 Şubat 1992 tarihinde Mer-
hum Mehmet Akif İnan ve 
arkadaşları tarafından çalı-

şanların ekonomik, sosyal, meslekî hak ve 
menfaatlerinin geliştirilmesi, Türkiye’nin 
özgürleşmesi, sivilleşmesi ve demokratik-
leşmesine katkı sunulması amacıyla kuru-
lan sendikamız, kurulduğu günden bu yana 
kuruluş amacına uygun olarak ortaya koy-
duğu sendikal vizyonunun eğitim çalışanla-
rınca da benimsenmesi neticesi sürekli bü-
yümeye devam ediyor. 
2001 yılında kabul edilen 4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre ilk 
olarak 2002 yılında imzalanan mutabakat 
metinleriyle sağlıklı olarak takib edilebilen 
üye sayılarına göre Eğitim-Bir-Sen üye sayı-
sını her yıl artıran tek sendika olma özelliği 

taşıyor. Tüm teşkilatımız 2002’den beri her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Mayıs’ın sevinci-
ni, coşkusunu yaşıyor. Her yıl istikrarlı olarak 
gerçekleştirdiğimiz % 25–30 arası büyüme-
yi bu yıl da %25 oranında gerçekleştirerek 
23.000 yeni üyemizin aramıza katılmasıyla 
üye sayımızı 119.000’e çıkardık. Bu artışta 
teşkilatımızın bütün birimlerinin payı vardır. 
İl teşkilatlarımızı, ilçe teşkilatlarımızı, işyeri 
temsilcilerimizi ve üyelerimizi tek tek kutlu-
yor, teşekkür ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.
Sendikamız, Milli Eğitim Bakanlığı genel 
mutabakatına göre büyüdü, Kredi Yurtlar 
Kurumu genel mutabakatına göre büyüdü, 
bütün üniversitelerde büyüdü. Eğitim-Bir-
Sen’in dışındaki iki sendika hem MEB’de, 
hem Kredi Yurtlar Kurumu’nda, hem de 

BÜTÜN BİRİMLERDE BÜYÜDÜK
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üniversitelerde küçüldü.  
MEB’de Türkiye’nin 80 ilinde büyüdük. 
Türk Eğitim-Sen 52 ilde, Eğitim-Sen 67 ilde 
küçüldü. 
En çok üyeye sahip olduğumuz il sayı-
sı 2006’da 16, 2007’de 24 iken bu yıl 30 
oldu. 
Çalışanların, sendikamızın çalışmaları-
nı, duruşunu takdir etmeleri bizlere yeni 
şevkler, yeni heyecanlar aşılıyor. Bu şevk 
ve heyecanla önümüzdeki dönem inşallah 
Türkiye’nin yetkili sendikası olacağız. 

Memur-Sen’e bağlı diğer sendikalarımız da 
bu yıl ciddi bir büyüme gerçekleştirdiler. Kar-
deş sendikalarımızı bu başarılarından dolayı 
ve özellikle bu sene yetkili olan Toç-Bir-Sen 
mensuplarını kutluyoruz. Seneye sendika 
olarak yetkili olduğumuz gibi konfederas-
yon olarak da inşallah yetkili olacağız. Bu 
nedenle bütün arkadaşlarımızı yetki için bu-
günden itibaren daha bir şevkle çalışacak-
larına olan inancımızla kutlar,  Memur-Sen 
camiasına başarılar dileriz.



14 Mayıs öğlen üzeriydi, ilk faks geldi.
Demirözü Temsilcimiz Uğur Kaçmaz 
göndermişti.

Eğitim-Bir-Sen 52, Türk Eğitim-Sen 26, Eğitim-
Sen 5.
Sonra Gölcük geldi 225, peşinden Beşiri geldi. 
119. Onun ardından Bayat 88, Perşembe 128, 
Yıldızeli 219. Şükran Hanım Sakarya Karasu fak-
sını getirirken, “benim memleketim hep yetkili 
olacak” dedi, 163. Sırasıyla, ardarda Torbalı, Hi-
sarcık, Dereli, Alacakaya, Nusaybin…

Bir büyük heyecandır artık sarmıştı, her yanımızı. 
15 Mayıs 2008 sabahıyla birlikte heyecan doruk-
ta.

Herkes; yöneticiler, çalışanlar birbirine soruyor: 
“sayımız kaç oldu?”
Ne güzel bir duygu bütün yurtta büyüyor olmak.
Ne büyük mutluluk bütün ilçelerde mutabakat 
metni imzalayan temsilcilerimizin olması.
Ne kıskanılacak bir yapı, teşkilatımızın kendi mu-
tabakat metnini gönderir göndermez diğer yerleri 
merak etmesi.

7 gündür sürekli illerden, ilçelerden, üyelerden, 
yöneticilerden telefonlar: “ başkanım sayımız kaç 
oldu?”

Ne kadar güzel bir duygu; binlerce dostla aynı 
heyecanı yaşamak, aynı başarıya ümit bağlamak, 
aynı sevinci duymak, aynı hüznü hissetmek.

Bu maya tuttu dostlar.
Her yıl istikrarlı bir büyümeyi gerçekleştiriyoruz.

Yıl 2002: 18.000
     Yıl 2003: 33.000
        Yıl 2004: 48.000
            Yıl 2005: 58.000
                Yıl 2006: 78.000
                    Yıl 2007: 96.000
                     
                                 ve 2008: 119.000 

Tırnaklarla kazılarak elde edilen başarı.
Binlerce dostun emeği. 
Tek tek doldurulan formlar. 
Birer birer ayaklarına defalarca gidilen üyeler.
Üyelerimizin, işyeri temsilcilerimizin, ilçe yönetim-
lerimizin, şube yönetimlerimizin çalışmaları, alın 
terleri ve gurur tablosu.

Ve bizleri Ege’den Karadeniz’e; Marmara’dan 
Doğu Anadolu’ya; Güneydoğu Anadolu’dan İç 
Anadolu’ya; oradan Akdeniz’e bütün bölgelerde 
yetkiye taşıyan 29 şubemiz. Onlar bizim ayrıca 
gurur kaynaklarımız. 
Tebrikler hepsine. Üyelerine, yöneticilerine. İşte o 
altın liste:

Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bayburt, 
Bingöl, Bolu, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, 
Kayseri, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Niğde, 
Ordu, Sivas, Siirt, Tokat, Uşak,Van, Yalova

Dostlar, hiçbir noktada başarımız tesadüfi olmadı. 
Çalıştığımız yerde başarılı olduk, çalışamadığımız 
yerde başarılı olamadık. Aynı iş kolunun 3 sen-
dikasından  Türk Eğitim Sen 52 ilde, Eğitim Sen 
ise 67 ilde bir önceki yıla göre üye kaybına uğ-
rarken Eğitim-Bir-Sen il merkezleri ve ilçelerden 
1000 birimden 960 tanesinde büyüdü. 81 ilin 80 
tanesinde üye sayısını artırdı. Bu başarı bütün bir 
teşkilatımızındır.

Bu şevkin, bu heyecanın, bu kadronun sahibi bir 
teşkilat elbette büyüyecek. 2002 yılından beri yu-
karıda da görüldüğü gibi istikrarlı bir büyümeyi 
gerçekleştirdik. 2009 yılında büyümemizi ikiye 
katlayacağız. Bunu başarmaya bizim teşkilatımı-
zın gücü yetecektir. Biz bu ülkenin en büyük sivil 
toplum örgütü olacağız, bunun başka bir alter-
natifi olamaz, bunu bizi vizyon ve misyonumuza 
borçluyuz. Ve biz bu borcumuzu ödemeye mec-
buruz.

Önümüzdeki dönem seferberlik dönemimiz ola-

TEŞEKKÜRLER DOSTLAR,
TEŞEKKÜRLER, TEŞEKKÜRLER…

Erol Battal
Genel  Teşkilatlanma Sekreteri

erolbattal@egitimbirsen.org.tr
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caktır. Bütün birimlerimizi daha aktif hale getirip, 
teşkilat gücümüzü bütün boyutlarıyla sergileyece-
ğiz. 2008-2009 dönemi Eğitim-Bir-Sen’in kendi 
tarihi içerisinde milat olacaktır. Yapacağı bütün 
çalışmalar vizyon  ve misyonunun yeniden par-
lamasına vesile olacaktır. Eğitim-Bir-Sen teşkilat 
çalışmalarda olsun, sosyal ve kültürel çalışmalar-
da olsun, özlük haklarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalarında olsun farklılığını daha belirgin bir 
biçimde ortaya koyacaktır.

Eğitim-Bir-Sen’in gücünün ve bu gücün ülkemiz 
için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu 
farkındalığın izdüşümlerini önümüzdeki dönem 
hem Genel Merkez düzeyinde hem de teşkilatla-
rımız nezdinde daha belirgin şekilde ortaya koya-
cağız. 

Geçtiğimiz dönem bütün yurt çapında yüzlerce 
konferansla, seminerle, sempozyumla, panelle 
teşkilatımız bir akademi gibi çalıştı. Bu dönem bu 

çalışmalarımıza daha bir çekidüzen vererek şekil-
de devam edeceğiz. Kısaca Eğitim-Bir-Senli olma-
nın onurunu, gururunu bütün üyelerimize daha 
belirgin bir şekilde yaşatacağız.

Yıllık büyüme oranımız bu dönem  %25 olarak 
gerçekleşti. Önümüzdeki dönem bu  oran %40 
olacaktır. Bütün teşkilatımız çalışmalarını buna 
göre planlayacaktır. Yakın döneme ilişkin hede-
fimiz 300.000 üyedir. Bu hedef doğrultusunda 
çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu uzak bir hedef de-
ğildir. Çünkü biz bu ülkenin ortalamasıyız. Nihai 
hedefimiz 300.000’in çok üzeridir.
İnşallah en yakın bir zamanda bu hedefe olaşa-
cağız.

Yarınlar daha güzel olacak, dostlar.

O güzel yarınlarda buluşmak üzere. Allah’a ema-
net olunuz. 

İşte taleplerimizden bazıları; 

1- İlk defa yöneticilik görevine atanacaklarla, 
yönetici olarak görev yapmakta olan ve yer de-
ğiştirmek isteyenler için yapılacak duyurular ko-
nusunda yönetmelikte herhangi bir ayrıma gidil-
memesine bağlı olarak,
İlk defa yönetici olarak atanacak olan genç, dina-
mik, nitelikli ve kaliteli öğretmenlerimizin yönetici 
olma yolunda mağdur olmamaları için, yöneticili-
ğe ilk defa atanmak isteyenler ile halen yöneticilik 
görevinde bulunmakta olan ve yer değiştirmek is-
teyen yöneticilerin müracaatlarının farklı zaman-
larda yapılacak farklı duyurularla kabul edilerek 
duyurularının birbirinden ayrılması yönünde dü-
zenleme yapılması, 
2- Birden çok teşekkür, taktir, aylıkla ödül alan 
adayların çok fazla puan alarak diğer adaylar 
arasında çok avantajlı konuma gelmelerini sağ-
layacağı için Yönetmeliğin Ek-2 Yönetici Değer-
lendirme Formunun Ödüller, Sicil, Ceza kısmında 
yer alan  “En Fazla Üç Adet Olmak Üzere Aldığı 
Ödüller” ibaresinin  “En Fazla Birer Tane Olmak 
Üzere Aldığı Ödüller” olarak değiştirilmesini, en 
fazla birer tane (1 takdir, 1 teşekkür, 1 aylıkla 
ödül) ödülün dikkate alınarak değerlendirme ya-
pılmasını sağlayacak değişikliğin yapılması, 
3- Kaymakamlıklarca verilen teşekkür belgelerine 
puan verilmesine rağmen takdir belgelerinin de-
ğerlendirmeye alınmaması hakkaniyete aykırılık 
teşkil edeceğinden Kaymakamlıklar tarafından 
verilen takdir belgelerinin de değerlendirmede 

dikkate alınmasını sağlayacak değişikliğin yapıl-
ması, 
4- Yönetmelikteki “sınavlarının geçerlilik süresiyle 
sınırlı olmak üzere daha önce müdür yardımcılığı 
sınavına katılanlara öncelik tanınacağı” hükmü 
daha önce sınava girmiş, ancak pratikte sınav pu-
anlarını kullanma imkanı bulamayan veya sınav 
puanı düzeltilerek daha sonra yeniden belirlen-
miş olan adayları mağdur edebileceğinden,
- Sınavda başarılı olan ancak kendi kusurundan 
kaynaklanmayan nedenlerle (yönetmeliğin mah-
keme tarafından iptal edilmesi nedeniyle atama 
yapılamaması/yapılan atamaların iptal edilmesi) 
bu puanı kullanma imkanı bulamayan adaylar 
için bu sürenin uzatılması, 
-  2005 yılındaki sınava girmiş olan, ancak bu 
sınavdaki bazı hatalı soruların mahkeme tarafın-
dan iptal edilmesine bağlı olarak 18/01/2008 ta-
rihinde yapılan değerlendirme sonucu kendilerine 
yeniden puan verilen adayların sınavlarının ge-
çerlilik süresinin 18/01/2008 tarihinden itibaren 
hesaplanması, dolayısıyla 2005 yılı sınavına giren 
adayların da yapılacak olan duyuruda öncelik 
hakkından yararlanmalarının sağlanması,
-  2006 yılında sınava giren ve 2 yıllık sınav ge-
çerlilik süresi 2008 Temmuz ayında sona erecek 
olan yönetici adaylarının mağdur olmaması için 
Temmuz ayından önce bir duyuru yapılması, 
gibi hususlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na 
talepte bulunduk.

YÖNETİCİ ATAMA GENELGESİ TALEPLERİMİZ
24/04/2008 TARİH VE 26856 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN MEB 
EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE TESPİT ETTİĞİMİZ HUKUKA AYKIRI HU-
SUSLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELE-
RİMİZDE İFADE ETTİK VE BAKANLIĞA YAZILI OLARAK SUNDUK
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Eğitim hizmet kolunda örgütlenmiş ve eğiti-
min meselelerini önceleyerek çalışmalarını 
büyük bir azimle sürdüren sendikamızın yüz 

akı faaliyetlerinden olan Öğretmenlik Hatıraları 
Yarışmasında bu yıl dereceye girenlere ödülleri ve-
rildi.
Öğretmenlik mesleğinin fedakârlıkla yürütülen 
saygın bir meslek oluşuna dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenen ve “Hatıralarınız Işığımız Olsun” adıyla 
geleneksel hale getirilen hatıra yarışmasının Baş-
kent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen bu yılki ödül 
törenine TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM 

Kâtip Üyeleri Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, 
Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yakup Budak, Ko-
caeli Eski Milletvekili Mehmet Batuk, Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, Talim 
Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Aksu, Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Mahmut Kaçar, Emekli-Bir-Sen Genel Başka-
nı İsrafil Odabaş, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Yusuf Engin, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. 
Dr. Ramazan Kaplan ile çok sayıda bürokrat ve 
sendika yönetim kurulu üyesi katıldı.
Törende açılış konuşmasını yapan Genel Başkanı-
mız Ahmet Gündoğdu,  düzenlenen kültürel faali-
yet ve yarışmalarda eğitimde kalite ve başarıyı öne 
çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, “Ortaya koy-
duğumuz bu çalışma, aynen geçen yıllarda olduğu 
gibi sizi, bizi, hepimizi yine derin derin düşündüre-
cek; Türkiye kamuoyunu meşgul eden bin bir tar-
tışmanın hemen arka planında yer alan ve çokları 
tarafından da maalesef fark edilmeyen nice gizli 
heyecanı, emeği ve göz nurunu, unutulmaz canlı 
birer tablo halinde hafızalarımıza nakşedecektir” 
dedi.
Türkiye’nin önünde üç seçenek bulunduğunu kay-

Hatıra Yarışmasında Der
Düzenlenen T
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deden Gündoğdu, “ Geride kalmak, bugüne takıl-
mak ve geleceğe yürümek. Biz geleceğe yürüyelim 
diyoruz. Bu anlayışla herkes için demokrasi talebi-
mizi dile getiriyoruz. Daha demokratik bir Türkiye 
istiyoruz. Bunun için özgürlükçü ve sivil anayasada 
buluşalım diyoruz. Türkiye’nin artık içeride ve dı-
şarıda güven ve istikrarı yakalaması kaçınılmazdır. 
Bu gerçekleşmezse kaybeden hepimiz olacağız. 
Bunun için iktidar partisi hakkında açılan kapatma 
davasını ve daha önceki 367 dayatmasını talihsiz-
lik olarak görüyoruz. Yargı devleti değil, evrensel 
değerlere ve hukukun üstünlüğüne önem veren 
demokratik devlet istiyoruz.”dedi.
Kapatma davasının açılmasından sonra Sayın 
TBMM Başkanı Toptan’ın “Çocuklarımıza demok-
rasiyi anlatırken hem Atatürk’ün ‘Egemenlik Kayıt-
sız şartsız milletindir’ sözünü öğretip hem de ama 
demeyi nasıl açıklayacağız. 23 Nisan’da çocuklara 
kapatma davasını nasıl anlatacağım’ sözleri de-
mokrasimiz açısından önemliydi” diyen Gündoğdu, 
“Sendika olarak, herkesin gücünü milletten alma-
sını, milletten aldığı bu gücü yine milletin hizmetine 
harcamasını savunuyoruz.  Parti kapatılmasını de-
mokrasimiz açısından büyük bir ayıp, ekonomimiz 
açısından büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. 
Demokratik siyaseti,  çare kapısı olarak sürekli açık 
tutmak mecburiyetindeyiz. Millet iradesini siyasette 
hâkim kılmak zorundayız.”dedi.
Ödül törenine katılan TBMM Başkanı Köksal Top-
tan da bir konuşma yaptı. Toptan, öğretmenlerin, 
Türk Edebiyatının geleceği için çok önemli bir kay-
nak olduğunu vurgulayarak, “Eğitim-Bir-Sen’in ge-
leneksel hale getirdiği bu yarışmayı Türk edebiyatı 
için yeni bir ışık olarak görüyorum.”dedi. Türk Ede-
biyatının önde gelen isimlerinin büyük bölümünün 
öğretmen olduğunu belirten Toptan, bu tür yarış-
malardan gelecekte ün kazanacak edebiyatçıların 
çıkabileceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı yap-
tığı dönemde benzer yarışmalar düzenlediklerini, 
ancak katılımın beklenenden az olduğunu, ken-
disinden birkaç yıl sonra yarışmaların kaldırıldığını 
ifade eden Toptan, “Eğitim-Bir-Sen’i kutluyorum. 
Öğretmenlerin tecrübelerini ortaya koyduğu bu 
yarışmaları geleneksel hale getirmiş. Ben bu yarış-
maların şiir, hikâye ve roman alanlarını da kapsa-

yacak şekilde devam ettirilmesini istiyorum.” şek-
linde konuştu.
Eski Milli Eğitim Bakanı ve Türkiye’nin Filistin Ko-
ordinatörü Vehbi Dinçerler, Eğitim-Bir-Sen’in hatıra 
yarışmalarıyla tarihe büyük bir not düştüğünü be-
lirterek, Filistinli çocukların ve kadınların yaşadığı 
dramın da yarışma konusu yapılmasını istedi.
Daha sonra ödül törenine geçildi. Hatıra yarışma-
sında  “Eski Kuşlar Müzesi” adlı eseriyle Türkiye bi-
rincisi olan Sinan Davulcu ödülünü TBMM Başkanı 
Köksal Toptan’dan aldı.  “Lâl” eseriyle Türkiye ikin-
cisi olan Veysi Atıcı ödülünü Vehbi Dinçerler’den 
alırken, “Kelebeğin Rüyası” eseriyle Türkiye üçün-
cüsü olan Alişen Avcı’ya ise ödülünü Saadet Partisi 

Genel Başkan Yardımcısı Yakup Budak verdi. 
“Bana Elini Uzat Baba” eseriyle mansiyon ödülü 
alan Kahraman Alp Getiren, “Üç Kapılı Oda” ese-
riyle mansiyon ödülü alan Tacettin Şimşek, “Siyah 
Aşure” eseriyle mansiyon ödülü kazanan Kadriye 
Anlar ile  “Çoban Yıldızı” eseriyle jüri özel ödülünü 
kazanan Sadık Yazıcı ve yine “Yola Düşenler” ese-
riyle jüri özel ödülünü kazanan Sibel Öztürk ödül-
lerini düzenlenen törende aldılar.
“Hatıralarınız Hatıralarımız Olsun” konu başlığıy-
la yapılan ilk yarışma “Mum Işığında Son Mahnı”. 
“Unutamadığım Öğretmenim” konu başlığıyla ya-
pılan ikinci yarışma “Yüreğimdeki Resimler” ve bu 
yıl “Öğretmenlerin Yöneticileriyle İlgili Hatıraları” 
konu başlığıyla yapılan yarışma da “Yola Düşen-
ler” ismiyle kitaplaştırıldı.

receye Girenlere Ödülleri
Törenle Verildi 
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Me-
mur-Sen) 3. Olağan Genel Kurulu 26-
27 Nisan tarihlerinde yapıldı. Demokrasi 

şöleni şeklinde geçen genel kurulda ipi göğüs-
leyen Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu oldu. Konfederasyon Genel 
Başkanı Ahmet Aksu’nun aday olmadığı genel 
kurulda 376 geçerli oyun 251’ini alan Gündoğ-
du Memur-Sen Genel Başkanlığı’na seçilirken, 
demokratik yarışın diğer ismi Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay, 125 oy aldı.  
  Karayolları Genel Müdürlüğü Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığı’nı Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu’nun 
yaptığı genel kurul sonucunda konfederasyon yö-
netimi şu isimlerden oluştu: Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, Genel Sekreter Mahmut Kaçar, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Ahmet Yıldız, Genel 
Mali Sekreter Yusuf Yazgan, Genel Basın ve Halk-
la İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri Hacı Bayram Tombul,  
Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Kay-
tan.
 Denetleme Kurulu Üyeliklerine; Tahsin 
Suda, Mehmet Dağtekin, Zakir Yıldız, Murat Öz-
demir ve Nazif Karlıer seçilirken, Disiplin Kurulu 
Üyeliklerine ise, Mustafa Özkaya, Sait İnan, Ömer 

Aslan, Ali Bayır ve Fırat Yaman seçildiler.
 Listelerde yer alan ve bağımsız olarak se-
çime giren tüm adayların el ele tutuşarak birlik 
mesajı verdiği genel kurulda, teşekkür konuşması 
yapan Memur-Sen’in yeni Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Memur-Sen’in güçlü bir aile olduğu-
nu, daha da güçlendireceklerini söyledi. Genel 
kurulda yitirenin olmadığı, kazanın Memur-Sen 
olduğu bir seçim yaşadıklarını belirten Gündoğdu, 
bundan sonraki hedeflerinin tüm hizmet kolların-
da yetki almak olduğunu ifade etti. Memur-Sen’in 
sadece üyelerinin temsilcisi olmadığını kaydede-
rek, “ Milletin sözcüsü, kamu çalışanının öncüsü 
olmayı hedefliyoruz” dedi. Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay da yaptığı konuşmada 
“Zaman birlik zamanıdır”, şeklinde konuştu.
 Genel kurula siyasetçilerin de ilgisi büyük-
tü. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek,  Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu,  Ak Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan, Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, 
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, DSP Genel 
Başkan Yardımcısı Osman Kılıç ve MÜSİAD An-
kara Şube Başkanı Hüdaverdi Çakır’ın katılarak 
birer konuşma yaptığı kongreye çok sayıda millet-
vekili, sivil toplum örgütü yöneticileri ve bürokrat-
lar katıldı.

Memur-Sen Camiasına
Hayırlı Olsun
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Sendikamız Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı 

makamında ziyaret etti. Görüşmede Genel Baş-
kan Ahmet Gündoğdu, akademik ve teklif sendi-
kacılığı anlayışı gereği bilimsel çalışmalara büyük 
önem verdiklerini belirterek, ‘Eğitimin Geleceği ve 
Vizyonu’yla ilgili de çalışma yürüttüklerini, bu tür 
bilimsel çalışmalara ara vermeden devam ede-
ceklerini kaydetti. Gündoğdu, Özcan’ın bilimi ve 
yasakların kaldırılmasını önceleyen yaklaşımını 
önemsediklerini belirterek,  yasaksız ve bilimsel 
üretimde dünya sıralamasında ön sıralarda yer 
alan üniversiteler görmek istediklerini anlattı. 
Üniversite çalışanlarının ekonomik durumlarının 
iyi olmadığını hatırlatan Gündoğdu, tüm üniversi-
te çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılma-
sını istedi.
Üniversitelerin kalitesinin idari personelin verimli-
liğine bağlı olduğuna da işaret eden Gündoğdu,  
idari ve akademik personel diye ayrım yapılma-
dan tüm çalışanların, kurum geliştirme ödene-
ğinden istifade etmelerinin sağlanması talebinde 
bulundu. Katsayı adaletsizliğinin eğitimde fırsat 
eşitliğine zarar verdiğini anlatan Gündoğdu,  ül-
kenin önünü tıkayan katsayı adaletsizliğinin sona 
erdirilmesini dile getirdi.

 Çok samimi bir ortamda geçen görüşmede üni-
versitelerle ilgili görüşlerini dile getiren Özcan, 
üniversiteleri tamamen bilimsel kriterlere göre yö-
neteceklerini söyledi. Üniversitelerin yeterli veri ta-
banının bulunmadığını kaydeden Özcan, tek tek 
üniversitelerin öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısı, 
laboratuar sayısı, derslik sayısı ve öğretim üyesi 
başına düşen öğrenci sayısı gibi verilerin analizi-
nin yapılmasından sonra üniversitelerin kontenjan 
sayılarının belirleneceğini belirterek, “Üniversite-
lerin kontenjanlarını ihtiyaca göre belirleyeceğiz. 
Yeni fakülteler açarken de bilimsel kriterleri dik-
kate alacağız.” dedi. Özcan, ellerindeki mevcut 
veriler ışığında acil olarak tıp fakültelerinin kon-
tenjanlarını artıracaklarını ifade etti.
  Katsayı konusuna da değinen Özcan,  katsa-
yı sisteminin hiçbir bilimsel veriye dayanmadığı-
nı,  ciddi bir istatistikî çalışma yaptıktan sonra ya 
öğrencilerin doğru cevap verdiği sorulara göre ya 
da herkese eşit puan yöntemiyle katsayı sistemini 
yeniden yapılandıracaklarını kaydetti. 
 Ziyarette Sendikamız Genel Sekreteri 
Halil Etyemez, Genel Mali Sekreter Ahmet Özer, 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Battal, Genel 
Basın Yayın Sekreteri Hıdır Yıldırım ve Genel Eği-
tim ve Sosyal İşler Sekreteri İsmail Altınkaynak da 
hazır bulundu.

Sendikamızdan
YÖK Başkanına Ziyaret
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ŞUBELERDEN  HABERLER..... ŞUBELERDEN HABERLER.......                          

ADANA

ÇEAŞ Anadolu Lisesi’yle İlgili
Medyadaki Haberlere Tepki

Adana 1 ve 2 No’lu Şubelerimiz, Adana’nın 
başarılı liselerinden ÇEAŞ Anadolu Lisesi’yle 

ilgili medyada yer alan “okulda mescit olduğu, öğ-
rencilerin cuma namazına servislerle götürüldüğü, 
ders saatlerinin cuma namazına göre ayarlandığı” 
gibi birtakım iddialara tepki gösterdi. Okul önünde 
yaptıkları basın açıklamasıyla basında çıkan aspa-
ragas haberleri protesto eden şubelerimiz, tahrik 
unsuru olan olan kişi ve kurumları kınadılar.

Adana 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Yakar, 
“ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nde mescit olduğu, öğren-
cilerin cuma namazına servislerle götürüldüğü, 
ders saatlerinin cuma namazına görev ayarlandı-
ğı” şeklindeki yayınların vali, il ve ilçe milli eğitim 
müdürlükleri tarafından yalanlandığını ifade etti. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinde, “öğrenci-
lerin ibadetlerini yapabilmeleri için gerekli tedbirler 
alınır.” dendiğini hatırlatan Mustafa Yakar, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Hiç bir okulda bu yönde bir uy-
gulama yokken varmış gibi göstermek son derece 
yanlıştır. Bundan hareketle okul idaresini suçlamak 
kastı aşan bir yaklaşımdır. Daha da ötesi, ‘cuma 
namazına gidilmesine karşı olmak’ şeklinde açık-
lanabilir.”

Sözü edilen haberlerle okul idareci ve öğretmenle-
rinin zan altında bırakıldığını ifade eden Yakar, ya-
yınların dezenformasyon amacı taşıdığını bildirdi.

AFYONKARAHİSAR

ADIYAMAN

Geleneksel 5. Halı Saha
Turnuvası Sona Erdi

Adıyaman Şubemiz tarafından 5.’si düzenle-
nen Eğitim Çalışanlarıarası Halı Saha Futbol 

Turnuvası final karşılaşmasında Küçük Hasancık 
İlköğretim Okulu rakibi Adıyaman Lisesi’ni 7-3 ye-
nerek şampiyon oldu.

Karahan Halı Saha’da düzenlenen ve yaklaşık üç 
ay süren futbol turnuvasında 37 takım, 444 sporcu 
kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın amacının eği-
timciler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması 
olduğunu vurgulayan Şube Başkanı Gaffari İzci, 
turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti. İzci, eği-
tim camiasının birlik ve beraberliğinin sağlanması 
için sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edecekle-
rini belirtti. 

Turnuvanın final karşılaşmasını İl Özel İdaresi Ge-
nel Sekreteri Ahmet Kırılmaz, Eğitim-Bir-Sen Adı-
yaman Şube Başkanı Gaffari İzci, Gölbaşı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Murat Demirkol, Memur-Sen Genel 
Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Dağtekin, Bayın-
dır Memur-Sen İl Başkanı Nevzat Dişbudak, Büro 
Memur-Sen İl Başkanı Kadir Özşahin, Bayındırlık İl 
Müdürü Hikmet Kaya, Tarım İl Müdürü Cafer Kı-
nanç, okul müdürleri ve çok sayıda eğitimci izledi.              

Final karşılaşmasından sonra dereceye giren ta-
kımlara kupa ve plaketlerinin yanı sıra spor malze-
meleri verildi.

Tasavvuf Musikisi Konseri

A fyonakarhisar Şubemizin Kutlu Doğum Hafta-
sı münasebetiye düzenlediği Tasavvuf Musikisi 

Konseri’ne Afyonkarahisarlılar büyük ilgi gösterdi. 
Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere 
Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Nurullah 
Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emin Ekici, 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Demir, Me-
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ŞUBELERDEN  HABERLER..... ŞUBELERDEN HABERLER.......                          

AKSARAY

ANKARA 1

mur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanat Yönetmeni Raif Somer yönetiminde sahne 
alan Afyonkarahisar Musiki Derneği sanatçıları 
konserde 16 eser seslendirdi. Vatandaşlar tarafın-
dan dakikalarca alkışlanan sanatçılar Kutlu Do-
ğum Haftası etkinliklerine katkıda bulunmaktan 
dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söylediler.

Futbol Turnuvasında Final Heyecanı

Aksaray Şubemiz tarafından bu yıl 4.sü düzen-

lenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası 

görkemli bir kapanış merasimi ile sona erdi. Futbol 

turnuvasının kapanış merasimine Aksaray Beledi-

ye Başkanı Nevzat Palta, Belediye Başkan Yardım-

cıları, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, İl Mil-

li Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin 

yanı sıra çok sayıda futbolsever katıldı.

24 takımın katılımıyla yaklaşık bir ay futbolseverle-

rin alkışlarını hak edecek düzeyde çekişmeli, zevkli 

ve oldukça heyecanlı müsabakalara sahne olan 

turnuvanın finali Helvadere Atatürk İlköğretim 

Okulu ile Saadet Güney İlköğretim Okulu arasın-

da oynandı. Saadet Güney İlköğretim Okulu, Hel-

vadere Atatürk İlköğretim Okulu karşısında aldığı 

3-1’lik skorla şampiyonluğa ulaştı. 

               Önemli dostlukların ve hatıraların ortaya çıkma-

sına vesile olan turnuvanın şampiyonu Saadet 

Güney İlköğretim Okulu’na kupasını Aksaray Be-

lediye Başkanı Nevzat Palta, ikinciliği elde eden 

Helvadere Atatürk İlköğretim Okulu’na kupasını 

Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz verdi.

AMASYA

İl Milli Eğitim Müdüründen Ziyaret

A masya İl Milli Eğitim Müdürü  Necati Akkurt 
beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Hüseyin Arslan, Şube Müdürleri Osman Karataş 
ve Osman Akbaş ile Amasya şubemizi ziyaret etti. 
İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, Amasya’da 
yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeleri tüm 
sivil toplum kuruluşları ile paylaştıklarını belirtti. 
Şube Başkanı Şahin Gümüş de ilimiz ve ülkemiz 
adına yapılan ve yapılacak olan her güzel çalış-
manın destekçisi, yanlışın da mutlaka karşısında 
olacaklarını, Eğitim-Bir-Sen için ülkemizin birliği ve 
beraberliğinin, milletimizin dostluk ve kardeşliğinin 
çok önemli olduğunu belirtti. Gümüş, bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da kırmadan, dök-
meden, ön yargısız sendikacılık anlayışlarının de-
vam edeceğini söyledi. Ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Şahin Gümüş, gösterdik-
leri fedakâr çalışmalarından dolayı İl Milli Eğitim 
Müdürü Necati Akkurt’a teşekkür etti. 

Abdi İpekçi Parkında Gül Dağıtıldı

Ankara 1 No’lu Şubemiz, Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle Ankara’daki diğer şubelerimi-

zin de katılımıyla Abdi İpekçi Parkı’nda bir basın 
açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, “Peygam-
berimizin uygulamalarından eğitimcilerimizin, ana-
ların, babaların, yaşlıların, gençlerin alacağı çok 
büyük dersler vardır.” diyen 1 No’lu Şube Başkanı-
mız Mustafa Kır sözlerini şöyle sürdürdü: “Hz. Mu-
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ANKARA 2

Kaynaşma ve Motivasyon Toplantısı

Ankara 2 No’lu Şubemiz, Mamak Kültür 
Merkezi’nde “Kaynaşma ve Motivasyon Top-

lantısı” düzenledi. Yemekli toplantıya Eğitim-Bir-
Sen Genel Basın Yayın Sekreteri Hıdır Yıldırım, 
Genel Mali Sekreter Ahmet Özer, Etimesgut Be-
lediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, 1 No’lu 
Şube Başkanı Mustafa Kır, 3 No’lu Şube Başkanı 
İlhan Eranıl, 4 No’lu Şube Başkanı Şaban Çak-
mak ve çok sayıda üyemiz katıldı.

Şube Başkanı Cemil Erkan açılış konuşmasında 
“Sivil toplum, demokratikleşmenin anahtarıdır. 
Sivil toplum özgürlüğe uzanan yolda merdiven 
basamaklarıdır. Sivil toplum yardımlaşma ve da-
yanışmadır” diyerek sivil toplum kuruluşlarının 
önemini vurguladı.

Toplantıda Hıdır Yıldırım, Ahmet Özer, Mustafa 
Kır ve Şaban Çakmak da birer selamlama konuş-
ması yaptılar. Toplantı Türk Sanat Musikisi Sanat-
çısı Ali Toprak’ın konseri ile sona erdi.

İl Divan Toplantısı Coşkulu Geçti

Aydın Şube İl Divan Toplantısı Aydın 
Öğretmenevi’nde yapıldı. Toplantıya Genel 

Basın Yayın Sekreteri Hıdır Yıldırım ile Genel Sos-
yal İşler ve Eğitim Sekreteri İsmail Altınkaynak’ın 
yanı sıra ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri 
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı 
Mehmet Şirinkaya, Eğitim-Bir-Sen’in çığ gibi büyü-
düğünü, büyüme ile birlikte sorumluluğun daha 
da arttığını söyledi. Şirinkaya, “Bizler teşkilatımı-
za daha çok sahip çıkmalı, sendikanın temsilcileri 
olarak faaliyetlerimizi görev ve sorumluluk şuuru 
içinde yürütmeliyiz” dedi.

Toplantıda Genel Basın Yayın Sekreteri Hıdır Yıldı-
rım ve Genel Sosyal İşler ve Eğitim Sekreteri İsmail 
Altınkaynak da birer konuşma yaptılar. 

hammed bütün insanlığa her alanda örnek olarak 
Allah tarafından gönderilen en büyük şahsiyettir. 
İnsanlık Hz. Muhammed’in sunduğu kurtuluş re-
çetesine sırt çevirdiği için mutsuz ve huzursuzdur. 
Huzuru ve mutluluğu O’nun emirlerine uyarak, 
yasakladıklarından kaçınarak yakalayacaktır.”

Basın açıklamasının ardından çevrede bulunan 
vatandaşlara gül dağıtıldı.

ANKARA 3

Şiir Dinletisi ve
Türk Halk Müziği Gecesi

Ankara 3 No’lu Şubemiz  Keçiören Belediyesi’nin 
katkılarıyla “Şiir Dinletisi ve Türk Halk Müziği 

Gecesi” düzenledi.

Geceye Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-

kanı Ahmet Gündoğdu, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Keçiören Belediye Başkan Yardım-
cıları, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Boz-
kurt, Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Şaban Çak-
mak ile çok sayıda eğitimci ve vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından 14 şiir, fondan 
canlı müzik verilerek seslendirildi. Şiirlerin ardın-
dan Türk halk müziği sanatçısı Coşkun Çelebi bir 
konser verdi.

AYDIN
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BALIKESİR

İl Divan Toplantısı Yapıldı

Balıkesir Şubemizin mutad İl Divan Toplantısı 

tüm ilçelerin ilçe temsilcileri ve yönetim ku-

rulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıya Şube 

Başkanı Mehmet Çabuk’un açılış konuşması ile 

başlandı. Eğitim-Bir-Sen’in eğitimde kalite peşinde 

olduğunu belirten Çabuk, “Ülkemizi seviyor, insa-

nımızı önemsiyoruz. Ülkemizin geleceğinin nitelik-

li eğitimle olumlu şekillendirileceğine inanıyoruz. 

Nitelikli eğitim için de sendikamızın tüm birikimini 

ortaya koyuyoruz.”dedi. Toplantıda üye çalışma-

larında gelinen nokta değerlendirildi.  Yapılacak 

olan yaz dönemi faaliyetlerinin de planlandığı top-

lantıda söz alan ilçe temsilcileri ilçelerindeki eğitim 

sorunları ve teşkilatlanma çalışmalarıyla ilgili bilgi 

verdiler. 

BAYBURT

Beyni Geliştirme ve Verimli
Kullanma Stratejileri Konferansı

Bayburt Şubemiz, sendikamız lokalinde Eği-
timci-Yazar Ali Erkan Kavaklı’nın sunumuyla 

“Beyni Geliştirme ve Verimli Kullanma Stratejileri” 
konulu konferans düzenledi. Çok sayıda eğitimci-
nin katıldığı konferansta Ali Erkan Kavaklı beyin 
gücünü etkili kullanmanın sırlarını anlattı. Beynin 
her yaşta etkili kullanılabileceğini belirten Kavaklı, 
beynimizin gelişmesi için sağ lob ve sol lob’un ge-
liştirilmesi gerektiğini bunun için de ek etkinlikler 
yapılması gerektiği anlattı.

BATMAN

Piknik Büyük İlgi Gördü

Batman Şubemiz, üyelerimizin aileleri ile birlik-

te katıldıkları bir piknik düzenlendi. Beşiri İlçesi 

Atatürk Parkı’nda düzenlenen pikniğe yaklaşık 500 

kişi katıldı. Piknikte üyelerimizin çocukları arasında 

çuvalla yürüme, yoğurt yeme ve halat çekme ya-

rışmaları yapıldı. Üyeler arasında yeni dostlukların 

başlamasına vesile olan piknikte özellikle çocuklar 

zevkli dakikalar geçirdiler. Pikniğe Batman İl Milli 

Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri de katıldı.

BİTLİS

Öğrenci Başarısında Moral ve
Motivasyon Konferansı

Bitlis Şubemiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Halit Ertuğrul’un konuşmacı olarak 

katıldığı ‘Öğrenci Başarısında Moral ve Motivas-
yon’ konulu bir konferans düzenledi. 

Bitlis Lisesi Salonu’nda gerçekleştirilen konferans-
ta konuşan Doç. Dr. Halit Ertuğrul, Türkiye’deki 
anne babaların kendi gelecekleri için değil, sadece 
çocuklarının başarılı olmaları için çalıştığını belirt-
ti. Ertuğrul, “Bunun için öncelikle öğrenci olarak 
anne ve babalarımızı mutlu etmek için başarılı ol-
malıyız. Başarılı olmamız için ikinci nedenimiz ise, 
ömür boyu ayaklar altında gezmemek ve kimseye 
muhtaç olmamaktır” dedi. 

Öğrencilere başarmaktan başka çarelerinin olma-
dığını ifade eden Doç. Dr. Halit Ertuğrul, “Bugün 
yeniden bir karar vermeliyiz. Bütün zorluklara rağ-
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Geleneksel 7. Halı Saha
Futbol Turnuvası Başladı

Denizli Şubemiz tarafından düzenlenen Gele-
neksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın 7’ncisi 

75. Yıl Berkay Halı Saha Tesisleri’nde başladı. Üye-
ler arasındaki kaynaşmayı ve iletişimi artırmayı he-
defleyen turnuvaya Memur-Sen’e bağlı işkollarının 
yöneticileri ve üyeleri de katılıyor. 

Sendika üyelerinin moral ve motivasyonunu yük-
seltmek, 21. yüzyıl sendikacılığına hazırlamak ve 
yeni dönemde sendikal çalışmalara hız kazandır-
mak için düzenlenen turnuva centilmenliğin ve 
sportmenliğin öne çıktığı renkli görüntülerle baş-
ladı.  

Şehit Eşi Yalman Yılın Annesi Seçildi

Bursa Şubemiz Anneler Günü dolayısıyla düzen-
lediği etkinlikte “Yılın Annesi” seçtiği şehit eşi 

Münevver Yalman’ı bir plâketle ödüllendirdi. 

Kestel Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Anneler Günü Programına; Kız Teknik Öğretim Ge-
nel Müdürü Emine Kıraç, Kestel Belediye Başkanı 
Yener Acar, hayırsever işadamı Musa Fırat Coşkun, 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Eğitim-Bir-Sen 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, kurum yöne-
ticileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program Anneler Günü’ne özel hazırlanan slâyt 
gösterisinin ardından, Kestel İlçe Temsilcisi Şemsi 
İşleyen’in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Ka-
dınlar Komisyonu Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Fikriye Aydın Anneler Günü münasebetiyle 
annelerin toplumumuz ve geleceğimizin inşaasın-
daki rolü üzerine bir konuşma yaptı.

DENİZLİ
men anne ve babalarımızı mutlu etmek için başa-
rılı olmalıyız” şeklinde konuştu. 

Halit Ertuğrul’un konferansı yaklaşık 2 saat sürdü 
ve yaklaşık 500 öğrenci dinledi. 

 BURSA

DİYARBAKIR

Muhteşem
Kutlu Doğum Organizasyonu

Diyarbakır Şubemizin düzenlediği ve yaklaşık 
500 kişinin katıldığı kitap okuma yarışması 

sonuçlandı. Prof. Dr. İbrahim Sarıçam’ın Hz. Mu-
hammed ve Evrensel Mesajı adlı kitabından seçilen 
sorularla eş zamanlı olarak Diyarbakır, Silvan ve 
Bismil ilçelerinde yapılan sınavda dereceye giren 
13 kişiye hediyeleri verildi. Yarışmada ödül olarak 
birinciye 500 ytl, çeşitli hediyeler ve bir tam altın, 
ikinciye 300 ytl, çeşitli hediyeler ve bir yarım altın, 
üçüncüye 200 ytl çeşitli hediyeler ve bir çeyrek al-
tın, ayrıca on kişiye 50’şer ytl ve çeşitli hediyeler 
verildi.

Yarışmanın ödül töreni Diyarbakır Fatih Lisesi’nde 
yapıldı. Ödül törenine Memur-Sen’e bağlı sendika-
ların şube başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Yıldızhan, Diyarbakır Müftüsü Ali Melek, Yurt-Kur 
Bölge Müdürü Kutbettin Aydoğdu, TMO Şube Mü-

26 EĞİTİM-BİR-SEN



li Eğitim Eski Bakanı Hasan Celal Güzel, yedi ay 
önce oyların yarısını alarak iktidara gelen bir siyasi 
partinin yedi ay sonra yedi kişinin bir araya gelmesi 
ile 70 milyonun oyu çöpe atılarak kapatılmak is-
tendiğini söyledi. Bu kadar açık bir haksızlığın yapı-
lamayacağını, demokrasiye ve millet iradesine bu 
kadar aleyhtarlık olamayacağını ifade eden Hasan 
Celal Güzel, millî iradenin sonunda mutlaka ger-
çek anlamda tecelli edeceğini dile getirdi.

dürü, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Mü-
dürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende 
Memur Sen İl Temsilcisi Hasan Yosunkaya, Eğitim-
Bir-Sen Şube Başkanı Yasin Yıldız, İl Müftüsü Ali 
Melek, Eğitim Bir Sen Disiplin Kurulu Üyesi Abdur-
rahman Sevgili birer konuşma yaptı. Programda 
İmam Hatip Lisesi Selam İlahi Grubu’nun ilahileri 
yoğun bir ilgi gördü.

ELAZIĞ

Demokratikleşme ve
Sivil Toplum Konulu Konferans

Elazığ Şubemiz, Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan 
Celal Güzel’in konuşmacı olarak katıldığı De-

mokratikleşme ve Sivil Toplum konulu konferans 
düzenledi. 

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen konferans Şube Başkanı Yasin 
Karakaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Kara-
kaya, Türkiye’de menfaatlerinin kesilmesinden 
korkan bazı karanlık güçlerin suyu bulandırmaya 
çalıştığını söyledi. Demokratik hukuk devletinin 
korunması için, herkesin daha bilinçli olması ge-
rektiğini vurgulayan Yasin Karakaya, bireysel öz-
gürlüklerin önündeki her türlü engelin kaldırılması 
gerektiğini söyledi. Daha sonra kürsüye gelen Mil-

ERZİNCAN

Yönetimde Protokol ve Sosyal
Davranış Kuralları Semineri

Erzincan Şubemiz “Yönetimde Protokol ve Sos-
yal Davranış Kuralları” konulu bir seminer dü-

zenledi. İlköğretim Müfettişleri Başkanı Şahmettin 
Kaya tarafından verilen seminer, sendika toplantı 
salonunda yapıldı. İlköğretim Müfettişleri Başkanı 
Şahmettin Kaya, yaklaşık bir buçuk saat süren se-
minerde, makam odası düzeni ve makamda dav-
ranış kuralları, toplantılar ve brifingler, törenler ve 
törensel etkinlikler, toplantı ve törenlerde konuş-
malar, protokol yazıları, konukları ve üstleri karşıla-
ma, ağırlama ve uğurlama kamusal ve sosyal dav-
ranışlar,  hitap, selâm, takdim, tanışma, konuşma, 
telefonda konuşma gibi konular hakkında detaylı 
bilgiler verdi.

GAZİANTEP

İstişâre Toplantısı

G aziantep Şubemiz, sendikamız üyesi okul mü-
dürleriyle İstişâre Toplantısı yaptı. Gaziantep 

Özel Erdem Koleji çok amaçlı salonunda yemek-
li olarak gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim 
Müdürü Süleyman Şişman, İl Milli Eğitim Şube 
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Müdürü Mithat Sevin, İl Milli Eğitim Şube Müdü-
rü Mehmet Öz, İl Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkan 
Yardımcısı Salih Baskan, İl Milli Eğitim Teftiş Kurulu 
Başkan Yardımcısı Vaiz Doğan, Şahinbey İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Abdülhalim Ünverdi, Oğuzeli İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hüsmal Akaslan, Nurdağı İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hanifi Başıbüyük, Şehitkâmil 
İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Hacı Ali Öztürk, Şa-
hinbey İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Ahmet Battal, 
Özel Erdem Okulları Kurucu Müdürü Metin Zirek 
ve 100’ü aşkın kurum müdürü katıldı.

Şube Teşkilatlanma Sekreteri Yasin Tepe’nin su-
numuyla başlayan toplantıda Şube Başkanı Zabit 
Kekeç Gaziantep’in eğitim durumu ve ülkemizin 
içinden geçtiği durum konusunda bilgiler verdi. 
Kekeç,  “müdürlerimiz çok zor şartlar altında hiz-
met vermekte. Gecesini gündüzüne katarak çalışıp 
Gaziantep’in eğitim sorunlarını çözecek olan da 
yine eğitim yöneticileridir” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şişman da yaptığı 
konuşmada hedefe kilitlenmenin, odaklanmanın 
önemine değinerek tüm eğitim camiasının bunu 
başarmasıyla eğitim sorunlarının üstesinden geli-
nebileceğini belirtti.

Hayat Dersleri Semineri

Gümüşhane Şubemizin periyodik olarak düzen-
lediği Eğitim ve Kültür Sohbetleri devam edi-

yor. Birçok alanda alanında uzman kişilerce verilen 
ve üyelerimiz tarafından büyük beğeni ile izlenen 
Eğitim ve Kültür Sohbetleri’nde Hasan Pir ‘Hayat 
Dersleri’ adını seminerini sundu. 

Seminerinde başarı serüvenin basamaklarını altı 
bölümde özetleyen Pir; İnsanın yaratılış sistemin-
deki yeri, büyük düşünme, hayata ve olaylara po-
zitif bakabilme, olumsuz mesajları dinlememe, sa-
bırlı ve cesaretli olabilme, kendi gücünün farkında 
olabilme üzerinde geniş açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL 1

Esenler ve Bağcılar’da
Kutlu Doğum Programı

İstanbul 1 No’lu Şubemiz Esenler Belediyesi Kon-

ferans Salonu’nda Kutlu Doğum Programı dü-

zenledi. Yoğum katılımın olduğu program Peygam-

berimizi anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı. 

Şube Başkanımız Emrullah Aydın’ın açılış konuş-

masının ardından Güngören Anadolu İmam-Ha-

tip Lisesi İlahi Ekibi, Kur’an tilaveti ve ilahileriyle 

geceye renk kattı. 

İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Bağcılar Temsilci-

liğimiz tarafından düzenlenen bir diğer Kutlu Do-

ğum Programı da Bağcılar Kültür Merkezi Sinema 

Salonu’nda gerçekleştirildi. Sinevizyon gösterisi ile 

başlayan programda Araştırmacı Yazar Ramazan 

Kayan, peygamberimizin hayatından kesitleri içe-

ren bir konferans verdi. İlahiler, ezgiler ve şiirlerle 

zenginleştirilen programa kalabalık bir izleyici top-

luluğu katıldı.

GÜMÜŞHANE
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İSTANBUL 3

Mehmet Akif İnan Bilgi Evi Açıldı

Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet 
Akif İnan’ın adı verilen bilgi ve kültür evi 

Ümraniye’de açıldı. Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitimciler 
ve çevre halkının yoğun katılımının olduğu açılışta 
bir konuşma yapan Şube Başkanımız Ahmet Yurt-
man, Akif İnan’ın hem bir edebiyatçı ve düşünür 
hem de aksiyon adamı olduğunu, hayatının ülke 
meseleleri üzerinde düşünerek ve örgütlü toplum 
için çalışarak geçtiğini söyledi. Yurtman, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a 300 Bin Memur-
Sen üyesi adına teşekkür ederek bu kadirşinaslığı 
asla unutmayacaklarını belirtti. Belediye Başkanı 
Hasan Can da, geçmişte ve günümüzde ülkemiz 
adına hayırlı hizmetler yapan kültür ve düşünce 
adamlarımız adına bilgi ve kültür evleri yaptıklarını 
ve bu anlamda Mehmet Akif İnan’ın çok önemli bir 
edebiyat ve düşünce adamı olduğunu belirterek bu 
ismi vermekle kendilerinin onurlandığını söyledi. 

İZMİR

Engelleri Birlikte Aşalım

İzmir Şubemiz, engellilerin sorunlarını ve yapı-
lan çalışmaları paylaşmak; toplumun özürlüle-

re adaptasyonu sürecine katkı sunmak amacıyla 
Menemen Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eği-
tim Merkezi’nde (OÇEM) düzenlediği bir program 
düzenledi. Programa, İstanbul Milletvekili Lokman 
Ayva, Dr. Aylin Çiftçi, Menemen Kaymakamı Tur-
gut Subaşı, İlköğretim Müfettişleri Başkanı Seyfed-
din Yılmaz, Beyaz Ay Derneği Başkanı Salih Arıkan, 
Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Sorumlusu Hamit 
Kunt, AK Parti İl Başkan Vekili Osman Sekban, İlçe 
Başkanı İdris Akkoyun, öğretmenler ve velilerden 
oluşan 300 kişi katıldı.

Eğitim-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Abdurrahim Şe-
nocak, ülke nüfusunun % 12,5’unun engelli oldu-
ğuna dikkatleri çekerek, “Engellilerimizin en büyük 
sorunu istihdam ve sosyal güvenliktir. Bu toplantıyı 
engellilerin sorunlarını gündeme taşımak, doğru 
bilgilendirme yapmak amacıyla düzenledik.” dedi. 

İstanbul Milletvekili Lokman Ayva da, özürlü hak-
ları ve yeniliklere ilişkin bir konuşma yaptı. Ayva, 
“Son 5 yılda 100 bin özürlünün üretime katılmasını 

İSTANBUL 4

İndirimli Yüksek Lisans Protokolü 
Yenilendi

İstanbul 4 Nolu Şubemiz Maltepe Üniversitesi ile 
imzaladığı 2007–2008 güz ve bahar dönemini 

kapsayan Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanındaki 
“İndirimli Yüksek Lisans Sözleşmesi”ni 2008–2009 
güz ve bahar dönemi için yeniledi. Sözleşmeye, 
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanımız Ali Yalçın ile 
Maltepe Üniversitesi adına Genel Sekreter Müfide 
Şenol imza koydu. 

“Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında tezli yük-
sek lisans Maltepe Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi 
Yerleşkesi’nde akşam saatlerinde yapılıyor. İndirimli 
yüksek lisanstan yararlanabilmek için başvuruların 
İstanbul şubelerimize yapılması gerekiyor. Yüksek 
lisansa başvurabilmek için ALES’ten 55 alma şartı 

bulunuyor. Üyelerimiz Maltepe Üniversitesi’nden 
iki dönemdir indirimli yüksek lisans hizmeti alıyor. 
Toplam 15 taksitte ödeme imkânı sunulan anlaş-
mada yapılan indirim üyelerimizden yoğun talep 
görüyor.
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Na’at- ı Şerif Gecesi

Karaman Şubemiz Kutlu Doğum Haftası etkin-
likleri çerçevesinde, Na’at-ı Şerif Gecesi tertip 

etti. İmam Hatip Lisesi Salonu’nda gerçekleştirilen 
geceye Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Erkan, 
İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Rıza Selek, Eğitim-
Bir-Sen Şube Başkanı Kasım Aydoğdu sendika 
üyelerimiz ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, selamla-
ma konuşmasını yapan Karaman Eğitim-Bir-Sen 
Şube Başkanı Kasım Aydoğdu; “En büyük eğitimci 
Hz. Muhammed (sav) iyi anlamalı ve iyi anlatmalı-
yız.” dedi. Daha sonra sırasıyla Tugay Koçak, Sezai 
Karakoç’tan “Sürgün Ülkeden Başkentler Başken-
tine”, Yakup Özkaraalp, D. Ali Erzincanlı’dan “Sen 
Yoktun”, Şeref Acar, Mevlana İdris’den “Na’t”, 
Ahmet Aydoğdu, İskender Pala’dan “Sen Gidin-
ce”, Sadegül Çalışkan “Yetim Kız”, Adem Gümüş, 
M. Necati Bursalı’dan “Ey Nebi”, Mehmet Yalvaç 
“Gül Muhammed (sav)” Yunus Özdemir, Mehmet 
Ragıp Karcı’dan “Kainatın Efendisi’ne, Erdal De-
mir, Rıfkı Kayma’dan “Seni Anlatmak”, Süleyman 
Sevinçkan ise Arif Nihat Asya’dan “Na’at” başlık-
lı eserleri seslendirdiler. Sinevizyon gösterisinin de 
yapıldığı gecede katılımcılara girişte gül suyu ve 
gül lokumu ikram edilirken program sonunda ise 
“Hz. Muhammed (sav) ile Bir Saat Konuşmak” adlı 
gül kokulu kitap hediye edildi.

KAYSERİ

Yüzme Kursu Açıldı

Kayseri Şubemizin üyelerimize yönelik olarak, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa 

düzenlediği yüzme kursu başladı. Aydemir Doğan 
Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen kursla 
ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanı Aydın Kal-
kan, farklı ve çekici bir etkinlikle beraber olduklarını 
belirterek, “Bizim anlayışımız, insan merkezlidir. İn-
sanımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılan-
ması için üretilmesi gereken projeleri vazgeçilmez 
olarak görmekteyiz. Bu yüzme kursu sayesinde yüz-
me bilmeyen pek çok Eğitim-Bir-Sen’li arkadaşımız 
yüzme öğrenecek, belge alacaktır.” dedi. Aydın 
Kalkan kayak kursunun da yakında başlayacağını 
belirtti.

KARAMAN

sağladık. Ayrıca kamu sektöründe her 100 çalışan-
dan 4’ünün özürlü olması yönünde bir düzenleme 
getirdik. Yine özürlü annelerine 5 yıl erken emekli 
olma hakkı tanıdık.”dedi

Programda Dr. Aylin Çiftçi “Özürlülük Vizyonu”, 
Eğitim-Bir-Sen İzmir Şubesi Basın Yayın Sekreteri 
Servet Kankaya “Hiperaktif Öğrencilerin Eğitimi” 
konularında sunum yaptılar.

KIRKLARELİ

Yılın Annesini Seçti

Kırklareli Temsilciliği Kadınlar Komisyonumuz 
Anneler Günü’nü Kırklareli Öğretmenevi’nde 

düzenlediği bir programla kutladı. Programa Me-
mur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Temsilcisi Bilal 
Yeşen, Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri Kerim 
Sanık, Basın Yayın Sekreteri Halil Yücel ve çok sa-
yıda bayan üye katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan progra-
mın açılış konuşmasını yapan Kadınlar Komisyonu 
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KIRIKKALE

“Siyah Pelerinli Adam”
Büyük İlgi Gördü

K ırıkkale Şubemizin organize ettiği, Ankara 
Şubat Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu Necip 

Fazıl Kısakürek’in  “Siyah Pelerinli Adam” adlı oyu-
nu Kırıkkale Kültür Merkezi’nde sahnelendi. 

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Ali Danış, Kı-
rıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Sedat Kaygusuz, Milli Eğitim Teftiş Kurulu 
Başkanı Yusuf Avşar, Milli Eğitim Şube Müdürleri 
İsmail Koşan, Dursun Sayan, Nusret Kılıç ve sen-
dikamız üyeleriyle çok sayıda davetlinin katıldığı 
tiyatro oyununa Kırıkkaleliler yoğun ilgi gösterdi. 

Tiyatro, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. 
Oyuncular, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Danış 
ve Eğitim-Bir-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Murat 
Bilgin tarafından kutlanarak çiçek verildi.

KIRŞEHİR

Hazret-i Peygamberi Anlamak
Konulu Konferans

Kırşehir Şubemiz, Kutlu Doğum Haftası müna-
sebetiyle Kültür Müdürlüğü Salonu’nda Haz-

reti Peygamberi Anlamak konulu bir konferans 
düzenledi. Konferans Dr. Alican Tatlı tarafından 
verildi. Programda ayrıca ilköğretim ve ortaöğre-
tim öğrencileri arasında düzenlenen mektup ve şiir 
yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 
Şube Başkanı Ali Rıza Aka açılış konuşmasının ar-
dından Dr. Alican Tatlı Hazret-i Peygamberi Anla-
mak konulu konferansını verdi. Konferanstan son-
ra Kırşehir Şubemizin düzenlediği ve 500’ü aşkın 
öğrencinin katıldığı şiir ve mektup yarışmasında 
dereceye girenler açıklandı ve ödülleri verildi. Dört 
kategoride yapılan yarışmada birincilere 250 ytl ve 
kitap seti, ikincilere 150 ytl ve kitap seti, üçüncü-
lere 100 ytl ve kitap seti, dördüncü ve beşincilere 
kitap seti hediye edildi.

KÜTAHYA

MEB Müsteşarı
Muammer Yaşar Özgül’ü Ziyaret

K ütahya Şube Yönetimimiz Milli Eğitim Ba-
kanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül’ü 

bakanlıktaki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 
Şube Başkanımız Kamil Uçan, Kütahya’nın eğitim 
sorunlarını, Kütahya yerelindeki sıkıntıların kay-
naklarını ve çözüm önerilerini Müsteşar Özgül’le 
paylaştı.  Başkan Uçan : “Sendikamız Kütahya’da 

Başkanı Gönül Canan, “Ciğerinin paresi, yüreğinin 
köşesi olduğumuz; beşiğimizi besmele ile beleyip, 
kundağımızı dualarla saran, yemeyip-yediren, uyu-
mayıp-uyutan, ilmek ilmek işleyip; yüreğimizi va-
tan sevgisiyle, Allah sevgisiyle dolduran, gözünden 
sakınarak büyüten; başımızın tacı, gönüllerimizin 
ilacı, elleri öpülesi annelerimizin gününü kutlarım” 
dedi.

Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Tem-
silcisi Bilal Yeşen de “Annelik gibi kutsal bir görev 
yoktur. İçinde annenin, kadının olmadığı hiçbir 
toplum örgütü başarıya ulaşamaz. Bizler Eğitim-
Bir-Sen olarak kadına ve anneye büyük önem veri-
yoruz. Çünkü Fatihleri, Kanunileri, Yavuz Selimleri 
ve Atatürkleri yetiştirenler annelerdir.” dedi.

Programda Kadınlar Komisyonunca yılın annesi 
seçilen Semra Çetin’e plaket verildi. 
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MALATYA

“Model İnsan Öğretmen Peygamber”
Konulu Konferans

Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu Malatya Şube-
mizin 2008 yılı kültürel etkinlikleri çerçevesinde 

düzenlediği “Model İnsan Öğretmen Peygamber” 
konulu konferansta Peygamber Efendimizin eğitici 
ve öğretici bir model olarak büyük bir muallim ol-
duğunu, eğitimde kullandığı üslubun emredici ve 
baskıcı değil, ikna edici bir üslup olduğunu ifade 
ederek örneklerle açıkladı. Günümüz toplumlarının 
en önemli hastalıklarının ırkçılık, zararlı alışkanlık-
lar ve aile kurumunda görülen sevgisizlik ortamı 
olduğunu söyleyen Vakkasoğlu, bu sorunların en 
güzel çözüm yolunun yaşayan Peygamberimizin 
hayatının örnek alınması olduğunu ifade etti. 

Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
konferansa Malatya Belediye Başkan Vekili Ziya 
Kesiriklioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, 
İl Müftü Yardımcısı Mahmut Karatepe, İl Milli Eği-
tim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli 
Eğitim Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, 
Okul Müdürleri, sivil toplum örgütlerinin yöneticile-
ri, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı. 

örgütlenme çalışmalarına devam etmekte olup, 
16 yıllık tecrübesi ve birikimiyle Kütahya’nın eğitim 
meselelerine sahip çıkmaktadır. Yapabileceği her 
türlü katkıyı, eğitim öğretim ortamlarının daha ka-
liteli hale getirilmesi için yapmaktadır ve yapmaya 
devam edecektir.”dedi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret karşılıklı iyi 
niyetlerin ifadesi ile sona erdi. 

zide Şam, Halep, Humus ve Hama şehirlerinin 
tarihi yerleri gezildi. Gezi çerçevesinde Halid Bin 
Velid Camii, Muhyiddin El-Arabî türbesi, Sultan 
Vahdettin’in kabri ve Osmanlı kabristanı, Bilal-i 
Habeşî türbesi, Peygamber efendimizin hanım-
larından Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe’nin 
türbeleri, Kerbela şehitlerinin kesik başlarının bu-
lunduğu türbe, Emeviye Camii, Yahya Peygamber 
türbesi, Selahattin-i Eyyubi türbesi gibi birçok tarihi 
yer ziyaret edildi.

Okul İdarecileriyle Yemekli Toplantı

Mersin Şubemiz nitelikli teşkilat çalışmaların-
dan birini daha gerçekleştirdi. Mersin mer-

kez ilçedeki 200 kadar okul idarecisini yemekli 
toplantıda bir araya getiren Şube Başkanımız Fırat 
Yaman; yerelde yapılan sosyal ve kültürel etkin-
liklerle Türkiye çapında yapılan üye yazım kam-
panyasında Mersin Şubesi’nin elde ettiği başarılar 
hakkında idarecilere bilgi verdi. Eğitim öğretimin 
en önemli unsurlarından olan idarecilerin sivil top-
lum bilincinin arttırılması için okullarında katılımcı 
yönetim anlayışını en üst seviyede temsil etmeleri 
gerektiğini vurgulayan Yaman, hem Mersin’in hem 
de Türkiye’nin Eğitim-Bir-Sen’e ihtiyacı olduğunu 
bunun için de hizmetlisi, memuru, öğretmeni ve 
idarecisiyle bu ülke için yapılacak daha çok hiz-
metlerin bulunduğunu söyledi.

MARDİN

Suriye Gezisi Muhteşem Geçti

M ardin Şubemizin düzenlediği Suriye gezisi 
muhteşem geçti. Mardin’den başlayan ge-

MERSİN



rısever yaptı. Şube Başkanı Necmi Macit, toplantı-
da yaptığı konuşmada “Samsun’da ve Türkiye’de 
yetkiye çok yaklaştık, gerçek anlamda dostluğun 
kardeşliğin ve mücadelenin adresi olan Eğitim-Bir-
Sen’in yetkiye doğru koşmasında, salonda bulunan 
değerli dava arkadaşlarımın büyük emeği vardır “ 
dedi. 

         Toplantıda Genel Basın Yayın Sekreteri Hıdır Yıldı-
rım da bir konuşma yaptı.

SAKARYA

Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Sakarya Şubemizin düzenlediği ve 24 takımın 
katıldığı “Voleybol Turnuvası”nda final maçları 

Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda 
yapıldı. Final karşılaşmasından sonra yapılan ödül 
töreninde kupa ve madalyalar dağıtıldı. Turnuvada 
Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlköğretim Okulu 
birinci olurken Geyve Lisesi ikinci, Sakarya Endüs-
tri Meslek Lisesi üçüncü ve Fatih Endüstri Meslek 
Lisesi dördüncü oldu.

Sakarya Şube Başkanı Yusuf İlker Şahin; Bu tür or-
ganizasyonların eğitim çalışanları arasındaki birlik 
ve beraberliğin gelişmesinde büyük katkısı olduğu-
nu belirtti. Bundan sonraki dönemlerde de benzeri 
turnuvalar düzenleyeceklerini söyleyen Şahin, tur-
nuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, de-
receye giren takımları tebrik etti.

Final karşılaşmalarını Hizmet-İş Sendikası Sakarya 
Şube Başkanı Fahrettin Kütükçü, Bem-Bir-Sen Sa-
karya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, Sağlık-Sen 
Sakarya Şube Başkanı Murat Avcı, İl Milli Eğitim 
Müdürü Murat Yazıcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
sı Turgut Özbek, Milli Eğitim Şube Müdürü Hamdi 
Ünal, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akgün, 
Akyazı Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Kundakçı 
ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmenler izledi.

SAMSUN

İl Divan Toplantısı Bafra’da Yapıldı

Samsun Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı 
Bafra’da yapıldı. Bafra Temsilciliği’nin ev sahip-

liğini yaptığı toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Basın 
Yayın Sekreteri Hıdır Yıldırım, Samsun Şube Baş-
kanı Necmi Macit ve Şube Yönetim Kurulu Üyele-
ri,  Samsun’a bağlı 14 ilçe temsilciliğinin başkan ve 
yönetim kurulu üyeleriyle okul yöneticileri ve işyeri 
temsilcileri katıldı.

         Bafra Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantının 
açılış konuşmasını Bafra İlçe Temsilcisi Hasan Tan-

SİNOP

“Demokrasi ve Özgürlükler”
Konulu Konferans

Sinop Şubemiz Milli Eğitim Eski Bakanlarından 
Hasan Celal Güzel’in konuşmacı olarak katıl-

dığı “Demokrasi ve Özgürlükler” konulu konferans 
düzenledi. Çok sayıda eğitimcinin katıldığı kon-
feransta Hasan Celal Güzel, Türkiye’nin “adının 
cumhuriyet olduğu halde demokrasi ile yönetilme-
yen ülkeler” arasında olma yolunda hızla ilerledi-
ğini vurguladı. Parti kapamanın gericiliğin kendi-
si olduğunu aktaran Güzel, “Ak Parti kapatılırsa 
PAK Parti gelir ve halk, oyunun yüzde 47’sini değil 
57’sini verir.”diye konuştu.

Güzel, konuşmasının büyük bölümünde demokrasi 
ve Siyasi Partiler Yasası’na ayırdı. Güzel, “Demok-
rasi ve özgürlük, ülkemiz için ekonomik ve sosyal 
gelişme göstergesidir.” dedi.  

Halk Eğitim Merkezi Salonu’ndaki konferansa, 
Sinop Belediye Başkan Vekili Sabri Demirkol, İl 
Milli Eğitim Müdürü Osman Akova, Sinop Defter-
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ŞIRNAK

SİVAS

İl Milli Eğitim Müdürü’ne
Hoş Geldin Ziyareti

Sivas Şube Yönetim Kurulumuz, Sivas’a İl Milli 
Eğitim Müdürü olarak atanan Ali Murat Taner’ 

i makamında ziyaret etti. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan tanışma sonra-
sında Şube Başkanı Esat Tektaş, Ali Murat Taner’e 
atanmasından dolayı tebrik ve memnuniyetini ilet-
ti. Taner’in tecrübelerinden Sivas’ın eğitim öğre-
timinin istifade edeceği kanaatini belirten Tektaş, 
sendika olarak üç önemli amaçları olduğunu, bun-
lardan birinin eğitim, öğretim, bilim çalışanlarının 
hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, ikinci-
sinin eğitim, öğretim, bilim kalitesinin yükseltilme-
sini sağlamak, üçüncüsünün ise ülkemizde demok-
rasinin gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu 
ifade etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden 
Milli Eğitim Müdürü Ali Murat Taner, eğitim öğre-
tim alanında yapılacak çalışmalarda sendikaların 
önemli yeri olduğunu belirterek bu bağlamda sen-
dikaların katkılarını almaya her zaman hazır oldu-
ğunu söyledi.

darı Hayati Dinç, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup 
Üçüncüoğlu, Bayındırlık ve İskân Müdürü Hasan 
Yurduseven ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

ŞANLIURFA

Kupa Sahibini Buldu

Şanlıurfa Şubemiz tarafından düzenlenen okul-
lar arası futbol turnuvası final maçı ile sona 

erdi. 60 okulun katıldığı turnuvada üç hafta bo-
yunca renkli karşılaşmalar yaşandı. Finale kalan 
Mehmet Saçlı İlköğretim Okulu ile Mithat Paşa 
İlköğretim Okulu takımlarının maçını Şanlıurfa Va-
lisi Yusuf Yavaşçan, Vali Yardımcısı Salih Gelgeç, 
Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ekinci, Eğitim-Bir-Sen 
Şube başkanı Suphi Çiçek ve yönetim kurulu üye-
leri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkan-
ları ile okul müdürleri ve çok sayıda eğitimci izledi. 
Kupayı kazanan final maçının galibi Mehmet Saçlı 
İlköğretim Okulu oldu.

Birincilik ödülünü veren Şanlıurfa Valisi Yusuf Ya-
vaşçan; “Öğretmenlerin bu tür etkinliklerde bir 
araya gelmesi çok güzel. Kazanan takımı tebrik 
ediyorum. Eğitim-Bir-Sen Şubesini de bu organi-
zasyondan dolayı kutluyorum” dedi. 

Şırnak Tamam

Şırnak’ta bütün ilçelerde temsilcilikler oluşturul-
du. H. İbrahim Erek başkanlığında oluşan yö-

netimimiz 2007–2008 döneminde ciddi çalışmala-
rıyla daha önce var olan ilçe yönetimlerini de revize 
ederek bütün ilçelerde yönetim oluşturdu. Oluşan 
bu ilçe yönetimleri sendikamızı Şırnak’ta yetkiye ta-
şımak için yoğun bir gayretin içerisine girdi.

Şırnak Temsilciliğiz ve İlçe Temsilciliklerimiz “Ulaştı-
ğımız her yer bizimdir” anlayışı içerisinde önümüz-
deki dönem Şırnak’ta yetkili sendika olma hedefi-
ne kilitlendi. Şırnak’tan gelen mutabakat sayıları 
önümüzdeki dönem yetkinin işaretlerini verdi.
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TEKİRDAĞ

Çerkezköy’e Öğretmenevi Talebi

Tekirdağ İl Temsilcimiz Ferruh Topuz, berabe-
rinde Memur-Sen İl Temsilcisi Fuat Asım Arvas 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Çalık, Ömer Ay-
han, Çerkezköy İlçe Temsilcisi Yaşar Doğan’la Çer-
kezköy Pakize Narin Lisesi’ni ziyaret ederek eğitim-
cilerle görüş alışverişinde bulundular. Görüşmede 
Çerkezköy’de bir öğretmenevine acilen ihtiyaç du-
yulduğu üzerinde duruldu.

TOKAT

Yılın Annesi Seçildi

Tokat Şubesi Kadınlar Komisyonu Anneler 
Günü’nü Tokat Polis Lokali’nde düzenlediği 

bir programla kutladı. Programa Tokat Milletvekili 
Dilek Yüksel ve eğitimci bayanlar katıldı. Kadınlar 
Komisyonu Başkanı Sevil Alaçam etkinliğin açılış 
konuşmasında “Ayaklarının altına cennet serilmiş, 
vatan varlığıyla özdeş olmuş, bildiğimiz ne kadar 
kutsal varsa adları onun adıyla birlikte anılmış ana-
larımızın gününü, anneler gününü kutlarım” dedi.

Alaçam’ın konuşmasının ardından söz alan Ak 
Parti Tokat Milletvekili Dilek Yüksel de anne olma-
yanın annenin kıymetini bilemeyeceğini belirterek 
tüm annelerin günlerini kutladı. 

Programda Kadınlar Komisyonu tarafından ‘Yılın 

TRABZON

Kitap Bağışı

Trabzon Şubemiz “81 İl’e 81 Kütüphane”  
kampanyası çerçevesinde Maçka Çatak İlköğ-

retim Okulu’na 400 adet kitap bağışladı. Bağış do-
layısıyla düzenlenen törene Maçka Kaymakamı Ali 
Murat Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Uzunlar ve eğitimciler katıldı.

Trabzon Şube Başkanı Arslan Balta törende yaptı-
ğı konuşmada; “Eğitim iş kolunda faaliyet göste-
ren bir sendika olarak, eğitim- öğretim alanında 
var olan eksiklikleri gidermeyi ülkemiz ve çocuk-
larımızın geleceği açısından önemsiyoruz. “81 İl’e 
81 Kütüphane” kampanyasının Trabzon ayağın-
da Çatak İlköğretim Okulumuzun kütüphanesini 
zenginleştirmek için ilk etapta 400 kitap bağışın-
da bulunarak, öğrencilerimizin yetişmesinde katkı 
sağladığımızı düşünüyoruz. Modern eğitim anla-
yışına uygun olarak öğrenciye bilginin kaynağını 
göstermek gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla en 
güzel kaynak olan kitapları öğrencilerimizle buluş-
turduk.” dedi.

Kaymakam Ali Murat Kayhan ise; hedeflerinin kül-
türlü, çağdaş, eğitimli nesiller yetiştirmek olduğu-
nu, bunun yolunun da kitaptan geçtiğini; bu bağ-
lamda Çatak İlköğretim Okulu’na kitap bağışında 
bulunan Eğitim-Bir-Sen Trabzon Şubesi’ne teşek-
kürü bir borç bildiklerini söyledi.

Annesi’ seçilen Hatice Kocabay’a plaket ve ödül 
verilirken eğitimci bayanlar, Anneler Günü’nü gö-
nüllerince ve anlamına uygun olarak kutladılar.
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VAN

“İslam Medeniyetinde
Birarada Yaşama Tecrübesi’” Paneli

Van Şubemiz Kutlu Doğum Haftası münase-

betiyle “İslam Medeniyetinde Birarada Ya-

şama Tecrübesi’” konulu panel düzenledi.

Van İl Müftülüğünün yanı sıra 17 sivil toplum 

örgütünün de destek verdiği panel Van Ticaret 

ve Sanayi Odası (VATSO) toplantı salonunda 

gerçekleştirildi. Van Müftüsü Osman Artan’ın 

oturum başkanlığını yaptığı panele Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Necmettin 

Tozlu, Doç Dr. Faik Yılmaz ve Dr. Mehmet Ünal 

konuşmacı alarak katıldı.

Panel saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Ke-

rim tilavetiyle başladı. Konuklara gül, gülsuyu, 

çikolata ile 40 Hadis ve çeşitli dini kitapların he-

diye edildiği panelde açılış konuşmasını yapan 

Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu, 

yeryüzünde en çok yüceltilen ismin Muhammed 

ismi olduğunu söyledi. 

Panele sivil toplum örgütü temsilcileri ve kalaba-

lık bir topluluk katıldı.

ZONGULDAK

Eğitim Sorunları
Toptan ve Özgül’e İletildi

Zonguldak Şube Yönetimimiz Başkent 

Öğretmenevi’nde TBMM Başkanı Köksal 

Toptan ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mu-

ammer Yaşar Özgül’le görüşerek Zonguldak’ın 

eğitimle ilgili sorunlarını iletti. Görüşmede 

Şube Başkanı Kamuran Aşkar, Zonguldak’ın 

zorunlu hizmet bölgesi olmaktan çıkarılmasın-

dan sonra her yıl Zonguldak’tan ayrılan öğret-

men sayısının gelen öğretmen sayısından fazla 

olduğunu, bunun sonucunda 1200 civarında 

öğretmen, 300 civarında da hizmetli açığı bu-

lunduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Köksal Toptan Zonguldak’ın 

zorunlu hizmet kapsamına kendi Milli Eğitim 

Bakanlığı döneminde alındığını, bu dönem-

de de gerekli hassasiyeti göstereceğini belirt-

ti. MEB Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül de 

öğretmenler için zorunlu hizmet bölgeleri dü-

zenlenirken kendilerine sunulan Zonguldak ile 

ilgili bu talebin değerlendirmeye alınacağını 

belirtti

Eğitim-Bir-Sen Zonguldak Şubesi tarafından 

hazırlanan Zonguldak’taki öğretmen, memur, 

hizmetli, sözleşmeli ve ücretli öğretmen sayı-

larını ve norm kadro yönetmeliğine göre ol-

ması gereken sayıları gösteren çizelge Meclis 

Başkanı Toptan’a ve MEB Müsteşarı Özgül’e 

verildi. 
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2008 Y
ılı m

utabakat m
etnine göre üye sayım

ız 119.000 olm
uştur.




