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Hedefimiz 300 Bin Üyeli
Büyük E�itim-Bir-Sen’dir 

�kinci yar�y�l�n ba�lamas�yla birlikte te�kilat olarak yo�un bir çal��ma prog-
ram�n�n içinde bulduk kendimizi. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 
de i�tirak etti�i il divan toplant�lar�nda “Yetkili Sendika” olman�n e�i�ine 
gelmi� sendikam�z�n yeni dönemde e�itim çal��anlar�n�n beklentilerinin 
kar��lanmas�na yönelik yapaca�� çal��malar�n isti�aresini gerçekle�tirdik. 
Genel Merkez olarak ta��d���m�z heyecan�n yurdumuzun her bir kö�esin-
deki te�kilatlar�m�zda da ya�and���n� görmenin mutlulu�unu ya�ad�k. Gö-
rünen o ki, e�itim çal��anlar� E�itim-Bir-Sen’e yetkili sendika olmay� yak��t�-
r�yor ve E�itim-Bir-Sen’in ortaya koyaca�� performans� merakla bekliyor. 

E�itim-Bir-Sen’in gönülleri kazanarak büyümeyi hedefleyen te�kilatlanma 
anlay���n�n ancak demokratik ortamlarda hayatiyet buldu�u cümlemizin 
malumudur. Antidemokratik yakla��mlar�n egemen oldu�u, bask�, teh-
dit ve �antajla mesafe al�nan vasatlarda E�itim-Bir-Sen’in örgütlenmesi 
mümkün olmuyor. Çünkü E�itim-Bir-Sen mensuplar� antidemokratik 
uygulamalar�n kültüründen yoksunlar. Yunusças�na “gönüller yapmaya” 
odaklanm�� insanlar�n vicdanlara hükmetmeye kalk��mas� da beklenemez 
zaten. 

Geçti�imiz ay gerçekle�tirdi�imiz Üniversite ve Yurt-Kur Temsilcileri 1. �s-
ti�are Toplant�s�’nda üniversitelerin dününü, bugününü, yar�n�n� tart��t�k. 
Üniversal bir yap�yla her türlü dü�üncenin dillendirildi�i, tart���ld��� özgür 
ortamlar olmas� gereken üniversitelerin geçmi�te nas�l korku ve endi�enin 
hâkim oldu�u ortamlar haline getirildi�ini ac�yla hat�rlad�k. Sular�n tersine 
ak�t�lmas�n�n mümkün olmad���n� bir kez daha görüyoruz ki, bilimsel üre-
timi önceleyen, üniversite sözcü�ünün tan�m�ndan haberdar yönetimler 
eliyle üniversitelerimizde yava� yava� demokratik iklim yay�l�yor. Demok-
ratik iklimin s�cakl���yla do�ru orant�l� olarak E�itim-Bir-Sen’in üniversite-
lerde de örgütlenme imkân� bulaca��n� görüyor, bundan hem ülkemiz 
hem de sendikam�z ad�na mutluluk duyuyoruz. Üniversite ve Yurt-Kur 
Temsilcileri 1. �sti�are Toplant�s�’nda elde etti�imiz birikimle üniversite ve 
Yurt-Kur çal��anlar�n�n sorunlar�n�n çözümüne yönelik güçlü ad�mlar atma 
kararl�l���nday�z. 

E�itim-Bir-Sen olarak kuruldu�umuz günden bugüne, günübirlik çal��-
malar�n yo�unlu�unda miyopla�m�� bir sendika hiç olmad�k; hep gele-
ce�e kalan, gelece�i ayd�nlatan etkinlikler içerisinde olduk. AB Sürecin-
de E�itimde Reform �htiyac� Sempozyumu, Türk E�itim Sisteminde Yeni 
Paradigma Aray��lar� Sempozyumu gibi hacimli sempozyumlar�n yan�na 
6-7-8 Mart tarihlerinde Uluslararas� E�itim Felsefesi Kongresi’ni ekledik. 
Yurtiçinden ve yurtd���ndan 100’e yak�n bilim adam�n�n kat�ld��� kong-
reyle e�itim sistemimizi temelden sorgulayan bir yakla��m� ortaya koyduk. 
Kongre’de sunulan bildirileri en k�sa zamanda kitapla�t�r�p ilgilisine takdim 
edece�iz. 

“Yetkili Sendika” olmak E�itim-Bir-Sen için nihaî hedef de�ildir. Hedefi-
miz, birikimini, imkânlar�n� e�itimin ve e�itimcinin sorunlardan ar�nd�r�l-
mas�na adam��, sesi gür,  300 bin üyeli büyük E�itim-Bir-Sen’dir. “Yetkili 
Sendika” olmak, bu yoldaki ilk e�i�imizdir.

Sayg� ve sevgilerimle…

H�d�r Y�ld�r�m
Genel Bas�n Yay�n Sekreteri

hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr
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E�itim-Bir-Sen, milletin gelece�iyle ilgili idealleri olan; 
e�itimin ülkenin gelece�i için en önemli mesele ol-
du�unun bilincinde ve bu konuda söyleyecek sözü 

bulunan e�itim çal��anlar�n�n sendikas�d�r. E�itim-Bir-Sen, 
gücünü ve birikimini örgütünden alan ve yine örgütünün 
mali, sosyal ve özlük haklar�n�n geli�tirilmesi için kullanan 
bir sendikad�r. 

E�itim-Bir-Sen, özgürle�me ve siville�menin mücadelesini 
önceleyerek, vicdanlar�n zincire vurulmas� giri�imlerine kar�� 
cesur ç�k��lar�yla özgürlük sevdal�lar�na bayraktarl�k yapm�� 
ve yapmaya devam etmektedir. ��te bunun için, sorunlara 
çözüm odakl� yakla�an E�itim-Bir-Sen yetkili olmal�d�r diyo-
ruz ve olacakt�r da. 

Örgütlenme gelene�i bulunmayan ülkemizde bir taban ha-
reketi olarak ortaya ç�kan E�itim-Bir-Sen ailesi, gönüllere hi-
tap ederek, insan merkezli bir anlay��la, gece gündüz çal��a-
rak büyümü� ve büyümeye devam etmektedir.

 E�itim-Bir-Sen; emekle, çileyle, fert fert büyümesini sürdü-
rürken, sendikac�l�k zemininde izler b�rakacak kurumsalla�-
ma sürecini de tamamlam��, bugün “�yi ki E�itim-Bir-Sen 
var” denilen bir noktaya ula�m��t�r. 

“�nsanlar�n en hay�rl�s�, insanlara faydal� oland�r” anlay���n� 
içeren kültür ve medeniyetimizi referans alarak, sendikac�-
l�k misyon ve vizyonuna yeni anlamlar katan E�itim-Bir-Sen, 
“Yetkili Sendika” oldu�unda bu medeniyetin ve kültürün ye-
niden in�as� için üyeleriyle birlikte üzerine dü�en sorumlu�u 
daha güçlü bir �ekilde yerine getirecektir. 

E�itim-Bir-Sen, evrensel de�erleri dini ve milli de�erlerimizin 
�����nda harmanlayarak; eme�i, ekme�i ve özgürlükleri bir-
likte ele alan hizmet sendikac�l��� anlay���n� bu ülkenin gün-
demine ta��man�n hakl� gururunu ya�ayan öncü sendikad�r. 

Sendikac�l��� sadece çal��anlar�n haklar�n� savunmakla s�n�r-
l� dar bir anlay��tan kurtararak ekme�in ve eme�in ancak 
demokratik, sivil ve özgürle�mi� bir zeminde de�er kazana-
ca��n� öngörmü�tür. Bu anlay��la Sivil Anayasa, Demokratik 
Devlet ve Özgürle�mi� Birey kavramlar�n� özlem olmaktan 
ç�karacak yeni Anayasa bask�s�n� olu�turma sorumlulu�unu 
üzerine alarak, bu sorumlulu�un gereklerini zaman ve ze-
min ayr�m� yapmaks�z�n sürdürmektedir.

 Darbelere, darbecilere, Ergenekonvari 
karanl�k olu�umlara, çetelere, tüyü 

bitmemi� yetimin, garip gureban�n 
hakk�n� yiyenlere ‘dur’ demek için 
Memur-Sen’in öncülü�ünde ba�la-
t�lan ‘Ortak Ak�l Hareketi’nin ayr�l-
maz parças� olarak tüm te�kilat ve 
üyeleriyle darbesavar kimli�ini hak-
k�yla ortaya koymu�tur. 

Bunu yaparken, yurtd���ndaki geli�-
melere de kay�ts�z kalmam��; 

Filistin gibi hassas oldu�u-
muz konularda yurdun her 
taraf�nda ola�anüstü bir 
�ekilde organize olarak 
mazlumlar�n yan�nda yer 
alm��t�r. 

Yetkili olmamas�n� bahane etmeksizin e�itim çal��anlar� ad�-
na birçok kazan�m�n elde edilmesine zemin haz�rlayan ‘etkili 
sendikac�l�k’ örneklerini sunmu�tur. 

 ‘Çanakkale Ruhu’ ekseninde birle�tirici, bütünle�tirici bir 
iklim olu�turmak kayg�s�yla faaliyetler sergilemi�, ayr��t�r�c� 
olmaktan özenle kaç�nm��t�r. 

Sendikac�l��� üyelerine, kamuoyuna hatta devletin birimleri-
ne yeni ufuklar kazand�rmak, yeni bilgilerle donatmak arac� 
olarak gören E�itim-Bir-Sen, kurulu�undan bu yana birçok 
kültürel ve bilimsel faaliyete de imza atm��t�r. Her biri ba�ucu 
ve kaynak eser olarak kullan�labilecek bu faaliyetler ve eserle-
rin bir kaç�n� payla�mak istiyorum: 

‘AB Sürecinde E�itimde Reform �htiyac�’, ‘Türk E�itim Sis-
teminde Yeni Paradigma Aray��lar�’ sempozyumlar�; ‘Yeni 
Anayasada E�itim ve Özgürlükler’ paneli, E�itim Sorunlar�, 
Ö�retmen Sorunlar�, Ö�retmenlerin Meslek Memnuniyeti, 
E�itim Çal��anlar� Sorunlar�, E�itim Çal��anlar�n�n Yol ve Ba-
r�nma Memnuniyeti, Türkiye’de Demokrasi Kültürü ve Siya-
sal Durum’la ilgili ülkemizi temsil edecek ara�t�rmalar, Orta-
ö�retim Geçi� Modeli gibi bilimsel çal��malar. 

Öte yandan, E�itim-Bir-Sen, 17. Milli E�itim �uras�’nda biri-
kimlerini taraflarla payla�arak, �uraya damgas�n� vurmu�tur. 
E�itime Bak�� dergisiyle akademik dünyay� e�itim çal��anla-
r�yla bulu�turmu� ve bulu�turmaya devam etmektedir. 

E�itimcilerin deneyimlerini, düzenledi�i hat�ra yar��malar�yla 
gün yüzüne ç�kartarak, serinin be�inci kitab�na ula�m��t�r. 

E�itim-Bir-Sen, bu y�l çal��malar�na uluslararas� bir boyut ve 
derinlik katarak Uluslararas� E�itim Felsefesi Kongresi düzen-
lemi�, küreselle�me sürecinde e�itim sorunlar�n�n felsefi bo-
yutunu masaya yat�rarak, bir ilke imza atm��t�r. 

Tabular� kutsalla�t�rarak onlar üzerinden söylem geli�tirme-
mi�, tam aksine tabular� k�rarak insanlar�n daha özgür bir 
ortama kavu�malar� yönünde çaba göstermi�tir. 

Ba�kalar�na sata�arak, onlara çamur atarak de�il, kendi gün-
demini olu�turarak yeni �eyler söylemi�tir ve bu tutumunu 
sürdürmektedir. 

Gerçekleri inkâr ederek, kronikle�en sorunlar�m�z� yok saya-
rak, iflas etmi� ideolojilerin arkas�na s���narak hareket etmek 
yerine ülke gerçeklerine sayg�l� ve sorunlar�na hassasiyet gös-
teren bir sivil toplum kurulu�u kimli�ini gururla ta��m�� ve 
ta��maya devam etmektedir. 

‘Çamur at izi kals�n’ anlay���n� reddeden, insanlar� ‘öcülerle’ 
korkutma politikas�na �iddetle kar�� ç�kan; birle�tirici, milli 
ve manevi de�erlerimiz konusunda hassas olan E�itim-Bir-
Sen yetkili olmal�d�r.  Kamu çal��anlar�n�n, kendilerini temsil 
konusunda azami gayret içinde olan sendikam�za bu yetkiyi 
verece�inden hiçbir ku�kumuz yoktur. 

Bu çizdi�im tablo �����nda sendikac�l��� hak arama davas� 
olarak gören, darbesiz bir Türkiye özlemi çeken, birlik ve be-
raberli�e, karde�li�e önem veren bütün e�itim çal��anlar�n� 
E�itim-Bir-Sen çat�s� alt�nda birlik olmaya davet ediyorum. 

Gelin, yar�nlar�m�z� hep birlikte kural�m. 

E�itim-Bir-Sen Yetkili Olmal�d�r, Çünkü;  
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Üniversiteler, toplumsal geli�im 
ba�lam�nda bilimin ve dü�ün-
cenin öncelendi�i lokomotif ku-

rumlard�r. Bilginin üretilmesi, toplum-
sal ve ya�amsal ihtiyaçlar�n giderilmesi 
do�rultusunda kullan�lmas�, toplumun 
üniversitelerden ilk eldeki beklentisidir. 
Bununla birlikte sosyal bilimler alan�n-
da yap�lan ara�t�rmalar ve elde edilen 
verilerle toplumun dü�ünsel düzeyinin 
art�r�lmas� ve toplumsal ar�zalar�n çözü-
müne ili�kin metotlar geli�tirilmesi de 
üniversiteler eliyle gerçekle�tirilir. 

Ara�t�rmaya, geli�tirmeye, ke�fetme-
ye odaklanm�� çal��ma sistemi ve bu 
i�lere hasredilmi� imkânlar�yla üniver-
sitelerden beklenen gerçekle�ti�inde, 
neticeden ait oldu�u toplumla birlik-
te tüm insanl�k yararlan�r. Bu yönüy-
le üniversiteler üniversal bir yap� arz 
eder. Üniversitelerde bilimsel üretime 
yo�unla�m�� bilim adamlar�n�n üniver-
sal yap�yla çeli�ir biçimde zihinlerinin 
prangalanmas�, ideolojik parmakl�klar 
ard�na hapsedilmesi, öncelikle toplu-
ma ve insanl��a ihanettir. Üniversiteler, 
her türlü dü�ünceye ya�ama alan� olan 
özgürlük ortamlar� olmal�, bilim adam-
lar� akademik ilerleyi�lerini söz konusu 
eden prangalardan azade bir ortamda 
çal��abilmelidirler. 

Üniversiteyi olu�turan personel önce-
likle insand�r. �nsan olarak çe�itli gerek-
sinimleri olan bireyler olarak ve anne, 
baba, e� rolleriyle bilimsel ödevleri d���n-
da ödevleri olan insanlard�r. Akademik 
personelin bilimsel üretimde ba�ar�l� 
olmas� için bireysel ve ailevi ihtiyaçlar�n 
zihnini me�gul edecek ba�at unsurlar 
haline gelmesine izin verilmemelidir. 

Bununla birlikte i� ya�am�nda da bilim 
adam�n� oyalayacak, tüm yo�unlu�unu 
i�ine vermesini engelleyecek s�k�nt�lar 
giderilmelidir.

Bir yap�n�n kâmilen gerçekle�mesi için 
asli unsurlarla birlikte yan unsurlar�n da 
önem arz etti�i bir gerçektir. Üniversite-
lerde akademik personelin yan�s�ra idari 
personelin de üniversitelerin amaçlar�-
n�n gerçekle�mesinde önemli i�levlerinin 
bulundu�u gözden �rak edilmemelidir. 

Üniversitelerde ya�anan ve çözümü 
aciliyet kesbeden sorunlardan baz�lar� 
�unlard�r: 

*Profesör ve doçentlerde oldu�u gibi 
yard�mc� doçentler, ara�t�rma görevli-
leri, ö�retim görevlileri, okutmanlar ve 
uzmanlara da i� güvencesi hakk� veril-
melidir. 

*Yard�mc� doçentli�e, doçentli�e ve 
profesörlü�e yükseltilmede objektif, 
nesnel performans kriterleri olu�turul-
mal� ve bu kriterler dikkate al�narak, 
önceden olu�turulmu� ve ilan edilmi� 
aç�k, adil, �effaf, öngörülebilir kurallar 
olmal�d�r. 

*Rektörlere tan�nan yetkilerin bir k�sm� 
kurullara devredilmelidir.

Dosya Haber

Üniversite Çal��anlar�n�n 
Sorunlar� ve Çözüm Önerileri 

Üniversitelerde 
bilimsel üretime 

yo�unla�m�� 
bilim adamlar�n�n 
üniversal yap�yla 

çeli�ir biçimde 
zihinlerinin 

prangalanmas�, 
ideolojik 

parmakl�klar ard�na 
hapsedilmesi, 

öncelikle topluma 
ve insanl��a 

ihanettir



4 Eğitim-Bir-Sen Nisan 2009 • Sayı:47

*Yard�mc� doçentlik kadrolar� daimi 
statüde olmal�d�r. Yard�mc� doçent-
lerin 3. derecede bekletilme i�lemine 
son verilmelidir.

*Doçentlik s�nav�na ba�vuru kriterle-
rinde alanlara göre farkl� uygulamalar 
yap�lmaktad�r. Örne�in; Fen-Edebiyat 
fakültelerinin Sosyoloji, Tarih, Türk Dili 
ve Edebiyat� gibi alanlarda doçentli�e 
ba�vuru için SC� ya da SSC� indeksleri-
ne giren dergilerde tek yazarl� makale 
�art� aranmazken; e�itim bilimlerinde 
ba�vuranlar için bu �art aranmaktad�r. 
Doçentli�e ba�vuru için 5 y�ll�k hakemli 
dergilerde yay�nlanan makalelerin ye-
terli görülerek, SC� ya da SSCi indeks-
lerine giren dergilerde yay�nlanmas� 
�art� kald�r�lmal�d�r. 

*2547 Say�l� Yüksekö�retim 
Kanunu’nun 13. maddesinin b ben-
dinin 4. f�kras�ndaki “Rektörler gerekli 
gördü�ü hallerde Üniversiteyi olu�tu-
ran kurulu� ve birimlerde görevli ö�re-
tim elemanlar�n�n ve di�er personelin 
görev yerlerini de�i�tirmek ve bunlara 
yeni görevler vermek”  hükmü, “Rek-
törün görev süresi boyunca (4 y�l) 
personelin kendi r�zas� d���nda toplam 
6 aydan fazla geçici görevlendirme 
yapamaz, kendi r�zas� ile görevlendi-
rilenlerde bu süre aranmaz” �eklinde 
de�i�tirilmelidir. 

*Bilimsel çal��malarda akademik 
özerklik verilerek, akademik dokunul-
mazl�k sa�lanmal�d�r. Bir bilim adam� 
sözlü veya yaz�l� faaliyetlerinden dolay� 

cezaland�r�lmamal�, akademik alan� ile 
ilgili çal��malar� özgürce gerçekle�tire-
bilmelidir. 

*Akademik yükseltmelerde görev alan 
kurul ve jürinin uymalar� gereken etik 
kurallar� belirlemek ve bu kurallara 
uygun davran�p davranmad�klar�n� 
de�erlendirmek üzere Üniversitelera-
ras� Kurul taraf�ndan Bilim Etik Kurulu 
olu�turulmal�d�r. 

*Doçent unvan� ö�retim üyelerinin 
kadro tahsisi beklemeksizin mali ka-
y�plar�n�n önlenmesi için intibaklar� 
sa�lanmal�d�r. 

*Bir üniversitenin e�itim hizmet koluna 
üye olabilecek tüm e�itim çal��anlar�-
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n�n yüzde 5’ini üye yapan sendikalar�n 
senato, üniversite, enstitü, fakülte ve 
yüksekokullar�n yönetim kurullar�nda 
temsilci bulundurma ve oy hakk� sa�-
lanmal�d�r. 

*Akademisyen olup askerlik görevini 
yapmayan ö�retim elemanlar�n�n, ö�-
retim üyesi ihtiyac� olan yeni üniversi-
telere Milli E�itim Bakanl���’ndaki as-
ker ö�retmen modelinde oldu�u gibi 
belli bir süre görevlendirme ile askerlik 
hizmeti yapma imkân� sa�lanmal�d�r. 

*Doçentlik s�navlar�ndaki mülakat s�-
nav� kald�r�lmal�d�r. 

*Ö�retim elemanlar�n�n yurtd���nda ve 
yurtiçinde kat�ld��� sempozyumlara, 
kongrelere y�ll�k s�n�rlama getirilmeme-
li; y�l boyu yap�lan tüm bilimsel etkinlik 
ve ara�t�rmalarda yevmiye ve harc�rah 
ödenmelidir. 

*ALES puanlar�n�n hesaplanmas�nda 
mevcut adaletsizli�in giderilmesi sa�-
lanmal�d�r. Örne�in; sözelci ö�rencile-
rin puanlar�n�n hesaplanmas�nda sa-
y�sal alandan sorulan sorulara verdi�i 
cevaplar belirleyici olmamal�d�r. 

*Ö�retim elemanlar�n�n sicil raporlar�-
na esas te�kil eden maddeler, evren-
sel ve objektif kriterler do�rultusunda 
yeniden belirlenmelidir. Sicil notlar�n�n 
belirlenmesinde bilimsel çal��malar ve 
akademik performans esas al�nmal�-
d�r. 

*2547 Say�l� Yasa’n�n 35. maddesi 
gere�ince doktoraya gönderilen ara�-
t�rma görevlilerine doktora program�-
n� tamamlamalar�ndan hemen sonra 
kadro tahsisi yap�lmal�d�r. 

*Ö�retim elemanlar�na, kadro ilan�na 
gerek kalmadan üniversitelerin kar��-
l�kl� muvafakatiyle tayin imkân� tan�n-
mal�d�r. 

*2914 Say�l� Kanun’un 14. maddesi-
nin 1. paragraf�ndaki, “…yeterli sa-
y�da ö�retim eleman� sa�lanamayan 
yüksekö�retim kurumlar� ile bunlar�n 
bölümlerinde görevli ö�retim ele-
manlar�na…” ifadesinden sonra gel-
mek üzere, “657 Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun 4. maddesi kapsam�ndaki 
memurlara” ifadesi eklenerek, geli�tir-
me ödene�inin tüm üniversite çal��an-
lar�na verilmesi sa�lanmal�d�r. 

*Üniversite içi bütün seçimlerde aka-
demisyenler, idari kadro çal��anlar� 
ve ö�renci temsilcilerine oy kullanma 
hakk� verilmelidir. 

*Görevde yükselme ve unvan de�i-
�ikli�i s�navlar�n�n periyodik aral�klarla 
gerçekle�tirilmesine imkân sa�layacak 
kadro de�i�imi gerçekle�tirilmeli, ku-
rumlar�n KPSS ile personel ihtiyac�n� 
kar��lamadan önce Unvan De�i�ikli�i-
ne Tabi Kadrolar (Mühendis, Avukat, 
Tekniker, Teknisyen vb.) için kendi 
içinde çal��an personele öncelik veril-
mek suretiyle kurum içinde ilana ç�ka-
rak kendi kurumunda çal��an persone-
lin bo�altt��� kadro için KPSS ilan�na 
ç�kar�lmal�d�r. 

*Üniversitelerde görev yapan idari 
personelin yer de�i�tirme talebinin 
önündeki engeller kald�r�larak, yer de-
�i�tirme i�lemini belli bir sisteme ba�-
lamakla birlikte, kar��l�kl� becayi� hakk� 
tan�nmal�d�r. 

*Üniversite birimlerindeki kadrolar; 
bekçi, hizmetli, teknisyen yard�mc�s� 
olan personel, r�zalar� olmadan, gö-
revleri d���nda çal��t�r�lmamal�d�r. 

*Üniversite çal��anlar�ndan, meslekleri 
ile ilgili yüksek ö�renim yapmak iste-
yenlere kolayl�k sa�lanmas� için dü-
zenleme yap�larak, keyfi uygulamalara 
son verilmelidir. 

*Günümüzde kamu kurum ve kuru-
lu�lar� otomasyonla�m�� olup, hemen 
hemen bütün kamu çal��anlar� bilgi-
sayar kullanabilmektedir. Memurlar�n 
s�navs�z olarak Veri Haz�rlama Kont-

rol ��letmeni veya Bilgisayar ��letmeni 
kadrosuna atamas� yap�lmal�d�r. 

*Hizmetlilere gece nöbeti tutturulma-
mal�, gece bekçili�i kadroya tabi ol-
mal� ve gece bekçilerinin güvenli�inin 
sa�lanmas� için gerekli donan�m sa�-
lanmal�d�r. 

*Hizmetliler kaloriferci olarak görev-
lendirilmemeli, kalorifercilere; zehir-
lenmelere kar�� süt, ayran, yo�urt gibi 
g�da yard�m� ve tulum, maske, çizme, 
eldiven gibi giyim yard�m� yap�lmal�-
d�r. 

*�oför kadrosunda görev yapan veya 
�oför olarak görevlendirilen personel 
aç�s�ndan ayl�k kilometre s�n�rland�-
r�lmas� getirilmeli, trafik cezalar� ve 
kazalara ili�kin mali sorumluluklar aç�-
s�ndan ma�duriyet ya�amalar�n� en-
gelleyecek tedbirler al�nmal�d�r. 

*Resmi görevlendirme yap�lmadan 
amirlerin sözlü emirleri ile mesai yap-
t�r�lmamal�, fazla çal��maya kar��l�k 
mutlaka ek ücret veya her sekiz saat 
kar��l���nda bir gün izin verilmelidir. 
*Kadrolu ve sözle�meli ay�r�m� yap�l-
madan tüm üniversite çal��anlar�na 
ücretsiz servis yemek imkân� sa�lan-
mal�d�r. 

*Bütün kadrolardaki 4/B’li personelin 
görev alanlar� ve çal��ma süreleri be-
lirlenmeli, görevleri d���nda ve mesai 
d��� çal��t�r�lmamal�d�r. Çal��anlar�n 
yükselmesi için Yüksekö�renim Gö-
revde Yükselme ve Unvan De�i�ikli�i 
Yönetmeli�inde gerekli çal��malar ya-
p�lmal�d�r. 
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6-7-8 Mart 2009’da Ba�kent 
Ö�retmenevi’nde gerçekle�tirdi-
�imiz Uluslararas� E�itim Felsefesi 
Kongresi tam bir bilimsel ziyafet 
mahiyetinde geçti. Bildiri sunan bi-
lim adamlar�n�n kalitesi, dinleyicile-
rin ilgisi ve organizasyonun niteli�i, 
kongrenin ba�ar�s�n� ortaya koymak-
tad�r. Sunulan bildiriler ve yap�lan 
tart��malarla, e�itim sorunlar� hem 
yerel hem de küresel düzeyde mer-
cek alt�na al�nd�. Özellikle baz� otu-
rumlarda dinleyicilerin yo�un ilgisi 
sebebiyle oturacak yer bulunamad� 
ve ayakta izlendi. Oturumlarda e�i-
tim sorunlar�n�n felsefi boyutu tart�-
��l�rken, e�itim sistemindeki uygula-
ma sorunlar� da gündeme getirildi. 
Öne ç�kan konular�n ba��nda, e�i-
tim sistemimizin yeni de�i�en ve �u 
anda uygulanmakta olan müfredat� 
oldu. Yeni de�i�en ve uygulamaya 
konan müfredat�n felsefi temelleri 
tart���ld�, dayand��� felsefi temeller 
ve kuramlar� sorguland�. 

Bilindi�i gibi yeni müfredat yap�-
land�rmac� kurama dayanmaktad�r. 
Yeni müfredat�n genel yakla��mlar�, 
‘Yap�land�rmac�l�k, Sarmal Program 
Anlay���, Bütüncül Yakla��m, Ö�ren-
ci Merkezli E�itim, Etkin Ö�renme, 
Çoklu Zekâ Kuram�’ �eklinde ifade 
edilmektedir. Oturumlarda yeni 
müfredat�n bu anlay��lara ve yap�-
land�rmac� kurama uyup uymad��� 
tart���ld�. Baz� akademisyenlerimiz 
müfredat�n yap�land�rmac� de�il, 
ilerlemeci kurama uydu�unu savu-
nurken, baz�lar� ise davran��ç� kura-
ma dayal� önceki müfredat�n da öyle 
kötülenecek bir müfredat olmad���-
n� dile getirdiler. Bu da gösteriyor ki, 
hala davran��ç� kurama dayal� müf-
redat savunulmaktad�r. Bütün bun-
larla birlikte yeni haz�rlanm�� olan 
programlar, sorgulayan ve ele�tirel 

dü�ünen ö�renci merkezli bir an-
lay��a sahiptir. Ayr�ca bilgiyi haz�r 
aktaran de�il, ö�renmeyi ö�reten 
yönü ön plandad�r. Bireyleri ki�ilikli 
ve kimlikli yeti�tiren, demokratik ve 
sivil toplumu olu�turmay� amaçla-
maktad�r. Ö�retmenin rehberli�ini, 
liderlik rol ve davran��lar�n� önem-
semektedir. Yeni programlarda bil-
ginin yan�nda beceriler, de�erler ve 
tutumlar da önem kazanan ö�eler 
konumuna gelmektedir. 

Müfredat�n haz�rlan���, uygulama 
yöntemleri ve de�erlendirme bo-
yutlar� da masaya yat�r�ld�. Haz�rla-
n�rken yeterince tart���lmad���, yap�-
land�rmac� kuram�n müfredata tam 
yans�mad��� görülmektedir. Ele�ti-
rilerden en önemlisi ise, müfredat� 
uygulay�c�lar�n müfredat�n temel 
felsefesini kavramad���, ö�retmen-
lerin müfredat� çok iyi anlamad���, 
müfredat�n tan�t�m�n�n yeterince 
yap�lmad���yd�. Ö�retmenlere et-
kinlik rehber kitaplar� haz�rland��� 
ve ö�retmenlerin de bunun s�n�rla-
r�n�n d���na ç�kamad��� ifade edildi. 

Ö�retmenler, programlar� de�i�-
meyen yap�lar, kendilerini de bilgi-
nin yegâne kayna�� olarak görme-
melidir. Bu anlay��la ö�retmenler 
koordinatör, kolayla�t�r�c�, kaynak 
dan��man� olmal�d�r. Ayr�ca ö�-
retmenlerin müfredat� tan�mad��� 
gibi yöneticilerin ve müfredatla il-
gili seminer veren müfetti�lerin de 
müfredat� yeterince kavramad��� 
belirtildi. Yeni müfredata yönelik 
ele�tirilerden biri de, müfredat� uy-
gulamaya altyap�n�n uygun olma-
mas�yd�. S�n�flar�n kalabal�k olu�u 
ve araç-gereçlerin yetersizli�i, müf-
redat� uygulamada aksakl�klar mey-
dana getirmektedir. Veli boyutunun 
da önemli oldu�u ve velilerin de 

müfredat� tan�mad��� öne sürüldü. 
Bütün bu ele�tirilerin yan�nda yap�l-
mas� gerekenler de konu�uldu. 

Bu programla okul yönetimi, e�i-
tim ve ö�retim faaliyetlerinin de-
netimi ile de�erlendirilmesi, okul-
aile ili�kileri ile birlikte ö�retmenin 
rollerinde de birtak�m de�i�iklikler 
olmu�tur. Bu sebeple ö�retmen-
lerin programlar konusunda ciddi 
bir hizmetiçi e�itimden geçirilmesi 
gerekmektedir. Ayr�ca yönetici ve 
deneticilere de hizmetiçi e�itim ve-
rilmelidir. Ö�renci velilerine tan�t�c� 
seminerler yap�lmal�d�r. Altyap� so-
runlar� da h�zl� bir �ekilde giderilme-
lidir. Bütün bu ele�tiri ve öneriler, 
kongrenin kapan�� konu�mac�lar� 
taraf�ndan da de�erlendirildi. Yap�-
lan ele�tiri ve önerilerin de�erlendi-
rilece�i ifade edildi. 

Müfredatla ilgili olarak, E�itim-Bir-
Sen Strateji Ara�t�rmalar Merkezi 
taraf�ndan bin 652 ö�retmene soru 
yöneltilerek “Yeni Ö�retim Prog-
ramlar�n�n Uygulanmas�n�n De�er-
lendirilmesi” ara�t�rmas� yap�ld�. 
Buna göre, ö�retmenlerin yüzde 
47’si yeni programlar� k�smen be-
nimsedi�ini, yüzde 57’si ö�renmeyi 
daha kolayla�t�rd���n�, yüzde 53.8’i 
ö�rencileri daha aktif hale getir-
di�ini, yüzde 52.7’si ö�rencilerin 
dü�ünme ve sorgulama becerilerini 
geli�tirdi�ini, yüzde 53.2’si müf-
redat�n ö�renci merkezli oldu�u-
nu dü�ündüklerini, yüzde 53.6’s� 
programa uygun olarak etkinlikleri 
uygulad�klar�n�, yüzde 47.6’s� ise 
programlar�n çok yönlü oldu�unu 
dile getirmi�tir. 

Halil Etyemez /  Genel  Sekreter

E�itim Felsefesi Kongresi ve Müfredat 

haliletyemez@egitimbirsen.org.tr
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6-8 Mart tarihlerinde Ba�kent 
Ö�retmenevi’nde gerçekle�tirdi�imiz 
Uluslararas� E�itim Felsefesi Kongresi, 
dolu dolu geçen toplant�lar�n ard�n-
dan sona erdi. Alan�nda söz sahibi 98 
yerli ve yabanc� e�itimci, ayd�n ve bilim 
insan�n�n kat�ld��� kongrede, gelece�e 
���k tutacak önemli sunu�lar ve tart��-
malar yap�ld�. 

Küreselle�me-felsefe ba�lam�nda e�itim 
sorunlar�n�n ele al�nd��� kongre, Genel 
Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du’nun aç�-
l�� konu�mas�yla ba�lad�. Bugün bütün 
iyi niyetli çabalara, bu devletin kurucu 
iradesinin modernlik iddias�na ra�men 
resmi ideolojinin hala her türlü tart��-
man�n önünü kesmeyi, bilimsel, estetik, 

entelektüel alan� çorakla�t�rmay�, kendi 
halk�n�n bir kesiminin bilme hayat�n� 
daha anlaml� k�lma hakk�n� gasp etmeyi 
resmi görevleri aras�nda sayd���n� ifade 
eden Gündo�du, “Oysa hepimiz biliyo-
ruz ki, her de�i�imin temelinde zihniyet 
de�i�imi vard�r. Bu zihniyet de�i�imi, 
ba�ta Anayasa olmak üzere henüz hiç-
bir kurumumuzda gerçekle�medi. An-
cak de�i�meyenler, de�i�tirilemeyenler, 
fark�na var�lmayanlar, fark�na var�lma-
s�ndan ç�karlar� bozulanlar hayat�m�z� 
etkilemeye devam ediyor” dedi.  

Gündo�du, itirazlar�n�n, toplum mü-
hendisli�i ad�na hayat�m�z�n her alan�n� 
ku�atmak üzere dola��ma sokulan sah-
te gerçekliklere, kendilerini hakikatin 

Küreselle�me Sürecinde
E�itim Sorunlar�n�n Felsefi Boyutunu 

Masaya Yat�rd�k 
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tart���lmaz tek sahibi gören insanlara 
ve kurumlara; her �eyin üstünde, her 
�eyi bilen, belirleyen, buyuran, daya-
tan, kendilerini bir çe�it dokunulmaz-
l�k konumuna yerle�tirenlere oldu�unu 
kaydetti. 

Entelektüel Gardiyanlar�n 
Ürettikleri Ismarlama Bilgiler 
Toplumun �nsani Dokusunu 
Tahrip Etti 

Toplum mühendislerinin, insanlar�n 
içinde bulunduklar� ya da onlar� ku�a-
tan dünyay� kestirilebilir ve denetlene-
bilir halde tutmak için durmadan ‘niçin’ 
ya da ‘neden’ gibi sorular sorarak ya�a-
mad�klar�n� çok iyi bildiklerini belirten 
Gündo�du, sözlerini �öyle sürdürdü: 

“Çünkü gerçekli�in sosyal in�as� dedi-
�imiz olgu onlara yard�m eder. �nsanlar 
sahneye ç�kmadan önce yine toplum 
mühendisli�i ve darbeler eliyle ya�a-
yacaklar� ortam farkl� nesneler ve farkl� 
gerçeklikler olarak adland�r�l�yor ve dü-
zenleniyor. Bunun için insanlar� nas�l s�-
n�fland�rd�klar�na, nas�l etiketlendirdik-
lerine ve ürettikleri sloganlara bakmak 
yeterlidir. Bu sürecin sonuçlar�n� çok iyi 
biliyoruz. Ak�llar körle�tirildi, özgür dü-
�ünme yetene�i dumura u�rat�ld�; her 
ya�tan ve her e�itim düzeyinden insan, 
egemen ideolojinin dayatt��� de�erler 
basama��n� ve hiyerar�ik yap�y� içsel-
le�tirerek kendi gerçekliklerine, kendi 
de�erlerine, kendi çevresine ve insan-
l�k idealine yabanc�la�t�. Bu ba�lamda 

ideolojik ta�eronlar�n, entelektüel gar-
diyanlar�n ürettikleri ve pazara sürdük-
leri �smarlama bilgiler, toplumun insani 
dokusunu tahrip etti. Bunlara bilinç 
tacirleri ya da ideoloji tacirleri demekte 
herhalde bir sak�nca yoktur. Bu anla-
y��, hangi ülkede olursa olsun, hangi 
zaman diliminde ya�arsa ya�as�n, felse-
fesini, sanat�n�, kültürünü, ideolojisini, 
bunlara ba�l� kurumlar�n� geli�tirmenin 
yolunu bulmu�tur.” 

E�itim �nsan �çin Vard�r 

Türkiye’nin, e�itim ad�na dünyan�n en 
ünlü filozoflar�ndan biri olan William 
James’i Amerika’dan getirdi�ini ancak 
yine de ba�ar�l� olamad���n� vurgulayan 
Gündo�du, “Sonuçlar�yla ilgili pek çok 
�ey söyleyebiliriz. Ancak ilk elden �unla-
r� söylemeliyiz; e�itim, her �eyden önce 
disiplinleraras� bir bilimdir; ekonomi-
den, siyasetten ve toplumdan ayr� dü-
�ünülemez. Çünkü e�itim; toplumun, 
ekonominin ve siyasetin alt�nda yer alan 
bir sistemdir ve bunlardan do�rudan 
etkilenir. Siz dünyayla her bak�mdan 
yar��abilen nesil arzulayacaks�n�z ama 
onlar� ça�d��� bir siyasetin, ekonominin 
mahkûmu yapacaks�n�z. Bu, e�yan�n 
tabiat�na ayk�r� ak�ld��� bir tutumdur. 
Çünkü e�itim, toplumun, ekonominin 
ve siyasal yap�n�n öngördü�ü insan için 
vard�r” �eklinde konu�tu. 

Az Say�da Bilgili �nsan�n 
Öncülü�ünde Ça�lar�n Ak��� 
De�i�ir 

Toplumun kolektif bilinçalt�n� yo�uran, 
onlar�n hayatlar�n� her dem diri ve ya�a-
nas� k�lan toplumsal haf�zam�z�n de�er-
lerine yaslanarak, hukuksuzlu�a, insan 
haklar� ihlallerine kar�� ç�kt�klar�n� dile 
getiren Gündo�du, �öyle konu�tu: 

“Çünkü biz biliyor ve inan�yoruz ki, ta-
rih de tan�kl�k edecektir ki, az say�da 
bilgili, adanm�� insan�n öncülü�ünde 
ça�lar�n ak��� de�i�ir. Biliyoruz ki, önce-

E�itim, her �eyden 
önce disiplinleraras� bir 
bilimdir; ekonomiden, 

siyasetten ve 
toplumdan ayr� 

dü�ünülemez. Çünkü 
e�itim; toplumun, 

ekonominin ve siyasetin 
alt�nda yer alan bir 

sistemdir ve bunlardan 
do�rudan etkilenir. 

Siz dünyayla her 
bak�mdan yar��abilen 
nesil arzulayacaks�n�z 
ama onlar� ça�d��� bir 
siyasetin, ekonominin 

mahkûmu yapacaks�n�z. 
Bu, e�yan�n tabiat�na 

ayk�r� ak�ld��� bir 
tutumdur 
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likle kendini yeti�tirmi� insanlar taraf�n-
dan yürütülen, insan akl�n� ve vicdan�n� 
hedef alan bir hareketin önünde dur-
mak mümkün de�ildir.” 

Gündo�du, Nietzsche’nin, ‘Bizi güçlü 
sözlerinizle besleyiniz, zay�f ruhlar�n 
üzerimize çökmesine izin vermeyiniz’ 
sözüyle konu�mas�n� tamamlad�. 

Anadilini Konu�amayan 
�nsanlar Yeti�iyor 

Türkiye Felsefe Kurumu Ba�kan� Prof. 
Dr. �oanna Kuçuradi, de�er bilgisine 
sahip olamaman�n çok büyük bir s�k�nt� 
oldu�unu belirterek, “Bu, ezberi olma-
yan bir felsefe e�itimiyle giderilebilir” 
ifadesini kulland�. 

De�er bilgisine dayal� bir etik de�erler 
dersine ihtiyaç bulundu�unu anlatan 
Kuçuradi, bu dersi verecek ve bu ama-
ca uyan ö�retmenler yeti�tirmeliyiz. 
Anadilini konu�amayan ve yazamayan 
insanlar yeti�iyor” diye konu�tu. 

Geçmi�imizi Pek Bilmiyoruz

Türk Felsefe Derne�i Ba�kan� Prof. Dr. 
Necati Öner, milli dil bilincinin bulun-
mamas�ndan yak�narak, �unlar� söyledi: 
“Milli dil bilincinin ö�renildi�i yer okul-
dur. Maalesef Milli E�itim Bakanl���’n�n 
da bu konuda bir gayretine tan�k ola-
m�yoruz. Kendimizi, geçmi�imizi, kül-
tür ve sanat adamlar�m�z� bilmiyoruz. 
Yeti�tirilen gençlerin ele�tirisel görü�e 
sahip olmalar�n� sa�lamal�y�z. Bu da 
nitelikli e�itimle mümkündür. E�itimin 
ise en büyük sorunu ö�retmen yeti�tir-
me düzeninde ya�anan sorundur.” 

Demokrasi, Çok Kültürlülü�ün 
Yolaçt��� E�itim Problemlerini 
Gideriyor 

Ana Misafir Konu�mac� Prof. Dr. Hervey 
Siegel, demokrasinin, bugüne kadar in-
sano�lunun bulup, eri�ebildi�i en ideal 
sistem oldu�unu söyleyerek, oligar�i, 
monar�i ve benzeri rejimlerle aras�n-

daki farklar� detaylar�yla dile getirdi. 
Siegel, demokrasinin çok kültürlülü�ü 
içselle�tirdi�ini, toplumsal farkl�l�klar� 
bir arada ya�att���n�, çok kültürlülü�ün 
yolaçt��� e�itim problemlerini giderdi-
�ini savundu. 

Her De�i�me Bir Kemale Erme 
De�ildir 

Devlet Bakan� Prof. Dr. Mehmet Ayd�n 
ise, e�itimi, sürekli bir varolu� haline 
geçme durumu olarak nitelendirdi. Öz-
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gür bireyin ayn� zamanda özgür toplu-
mun üyesi oldu�unu ifade eden Ayd�n, 
e�itim sürecinin istikrarl� bir de�i�im 
içerisinde yol almas� gerekti�ini ancak 
her de�i�menin bir kemale erme olma-
d���n� kaydetti. 

Oturumlar 5 Ayr� Salonda 
Yap�ld� 

Kongrede, “E�itim Felsefesi ve Küresel-
le�me”, “E�itim ve Ba�lam”, “Küresel 
Ba�lamlar”, “Küreselle�me ve E�itim”, 
“Özgürlük-Hukuk-Dogma”,“Moral E�i-
timi”, “E�itim ve Denge”, “Felsefe ve 
E�itimi”, “Kuram ve Uygulama”, “E�i-
tim ve Üniversite”, “Disiplinler ve E�i-
tim”, “Din E�itimi ve Ölçütler”, “De�er 
ve �deoloji”, “Küreselle�me ve Üniversi-
te”, “Küreselle�me ve Çok Kültürlülük”, 
“Dü�ünürler ve E�itim Felsefeleri”, 
“Yeniden Yap�land�rmac�l�k ve E�itim”, 
“E�itim ve Dinlerin Ö�retimi” ba�l�kla-
r�nda oturumlar yap�ld�. 

3’er ki�ilik ve 5 ayr� salonda gerçekle�-
tirilen 28 oturuma, Türkiye’nin yan�s�ra 
ABD, �sveç, Avustralya, �ngiltere ve Pa-
kistan gibi ülkelerden çok say�da aka-
demisyen kat�larak bildiri sundular. 

Üniversitelerimiz Bilgi Üretmek 
Yerine Bilgi Aktaran Konumuna 
Gelmi�tir 

Kongre program� çerçevesinde “Üniver-
siteleri Yeniden Dü�ünmek” ve “Felsefe 
Ö�retimi ve E�itimi” isimli iki panel de 
gerçekle�tirildi. 

Prof. Dr. Ramazan Kaplan’�n oturum 
ba�kanl���n� yapt��� ve Prof. Dr. Alpars-
lan Aç�kgenç, Prof. Dr. Durmu� Günay, 
Prof. Dr. Ömer Camc�, Prof. Dr. �afak 
Ural, Prof. Dr Tahir Hatipo�lu’nun ko-
nu�mac� oldu�u “Üniversiteleri Yeniden 
Dü�ünmek” konulu panelin aç�l���nda 
konu�an Genel Sekreterimiz Halil Et-
yemez, üniversiteyi di�er kurumlardan 
ay�ran en önemli özelli�in, bilgi akta-
r�m�ndan ziyade ad�na yak���r �ekilde 
evrensel boyutta bilgi üreten kurumlar 
olmas� oldu�unu kaydederek, �unlar� 
söyledi: 

“Ancak üniversiteler ülkemizde bilgi 
üretmek yerine bilgi aktaran yüksek 
liseler konumunda i�lev görmektedir. 
Say�s� 130’a ula�an üniversitelerimizde 

görev yapan ö�retim elemanlar� yeterli 
de�ildir. Birçok fakülte ve bölümlerde 
Profesör ve Doçent unvanl� ö�retim 
üyelerinin olmay���, üniversitelerde bi-
limsel üretimi ve akademik e�itimi sek-
teye u�ratmaktad�r. Bundan kurtulma-
n�n yolu, baz� üniversitelerimizi a��rl�kl� 
olarak lisansüstü e�itim ve doktora e�i-
timi veren ihtisas üniversiteleri haline 
getirmekten geçmektedir.” 

Hakim �deoloji, Üretti�i 
Yarg�larla Önümüzü 
T�kamaktad�r 

Kongre program�n�n üçüncü günü ö�-
leden sonra gerçekle�tirilen “Felsefe 
Ö�retimi ve E�itimi” paneline ise Prof. 
Dr. Ahmet �nam, Prof. Dr. Kurtulu� 
Dinçer, Prof. Dr. Ömer Naci Soykan, 
Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci ile Prof. 
Dr. Teoman Durali kat�ld�. Panel, Genel 
E�itim ve Sosyal ��ler Sekreterimiz Esat 
Tekta�’�n aç�l�� konu�mas�yla ba�lad�. 

“Hakim ideolojinin, üretti�i yarg�larla 

önümüzü t�kad���n�” belirten Tekta�, 
“Bu ideoloji, birey ve toplum olarak 
daha öte seçeneklerimizi ta ba�tan 
gizlemektedir. Birey olarak hepimiz 
geçmi� zaman�n toplumsal birikimle-
riyle hayata ba�lar�z. Davran��lar�m�za 
yans�yan da, bu birikimlerin niteli�idir. 
Bu birikim, bireysel imkânlar�m�z� belir-
ler ama arada bir kendisi üreten, kendi 
üretti�ini pazarlayan, kendisine dayat�-
lanlar� de�il, bulduklar�n�, ö�rendikleri-
ni söyleyen insanlar da var. F�rsatç�l���n, 
vurgunculu�un en belirleyici yöntem 
oldu�u dünyada, anlama çabas�yla, 
ö�renme tutkusuyla ke�federek, çok 
çal��arak var olmaya çal��anlar da var” 
görü�ünü dile getirdi. 

Bakan Çelik: Dünyan�n 
Birikimini Bize Aktarma �mkan� 
Sa�lad��� �çin E�itim-Bir-Sen’e 
Te�ekkür Ediyorum

Sunulan bildirilerden ve yap�lan 
hararetli tart��malardan sonra Milli 
E�itim Bakan� Hüseyin Çelik ve Genel 
Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du’nun 
kapan�� konu�malar�yla üç gün süren 
kongre tamamland�. 

Bakanl�k bürokratlar�n�n kongre boyun-
ca ald�klar� notlar �����nda bir konu�ma 
yapan Bakan Çelik, kongrenin ancak 
ba� bozumuna yeti�ebildi�ini belirte-
rek, “E�itim-Bir-Sen’e, Milli E�itim Ba-
kanl��� olarak bizim de çok ihtiyaç duy-
du�umuz, sadece Türkiye’nin birikimini 
de�il, dünyan�n birikimini de bize ak-
tarma imkân� ve yol gösterici olabilecek 
baz� bilgilere ula�mam�z� sa�lad��� için 
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çok te�ekkür ediyorum” diye konu�tu. 

E�itim-Bir-Sen’in geçmi� dönemde de 
çok say�da toplant� düzenledi�ini ha-
t�rlatan Çelik, “Uluslararas� düzeyde 
yap�lan bu toplant�y� çok daha önem-
sedi�imi söylemek istiyorum” ifadesini 
kulland�. 

“Benim akl�m bana yeter, bilinmesi ge-
reken her �eyi biliyorum, ba�kas�ndan 
görü� almama gerek yok” saplant�s� 
içinde olanlar�n kafas�n� kuma gömen 
insanlar oldu�unu kaydeden Çelik, “Biz 
dünyada bu konuda söz sahibi olan 
bilim adamlar�n�n Türkiye’ye gelmesini 
çok önemsiyoruz. Ald���m bilgiye göre 
98 kat�l�mc�n�n yakla��k üçte biri yurt-
d���ndan gelen bilim insanlar�. Bu da, 
bu toplant�n�n çok daha verimli ve dolu 
geçmesini sa�lam��t�r” �eklinde konu�-
tu. 

E�itim felsefesi ile ilgili olarak 1990’l� 

y�llarda, uzun süre kendisinin de ö�re-
tim üyeli�i yapt��� Yüzüncü Y�l Üniver-
sitesi taraf�ndan iki toplant� düzenlen-
di�ini hat�rlatan Çelik, sözlerini �öyle 
sürdürdü: “Bunun d���nda çe�itli felse-
fe kongreleri Türkiye’de hep yap�l�yor. 
Ancak e�itim felsefesi ile ilgili olarak 
uluslararas� düzeyde belki Türkiye’de 
yap�lan en geni� kat�l�ml�, en derinlikli 

toplant�lardan biri olmu�tur. Ben bu-
nun devam�n� diliyorum.” 

E�itim Felsefesi, Eksikli�ini 
Hissetti�imiz Bir Aland�r 

Kongrede Bakanl��a yönelik baz� ten-
kitlerin de yap�ld���na de�inen Çelik, 
�unlar� ifade etti: “Bunu büyük bir anla-
y�� ile kar��l�yoruz. Dostlar�m�z�n yüzü-
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müze ayna tutmas�ndan asla rahats�z 
olmay�z. Ancak bu aynan�n düz olmas�, 
çukur ayna olmamas� laz�m. Hakl� ele�-
tiriler bizim için yol göstericidir. Bizim 
hatalar�m�z, eksiklerimiz s�rt�m�zdaki 
akreplerdir. Bunu gösteren insanlara 
müte�ekkir oluruz. Burada bütün bil-
dirilerin bas�lmas�ndan sonra ben ve 
arkada�lar�m bunlar� sat�r sat�r okuya-
caklard�r, ç�kart�lmas� gereken dersleri 
ç�kartacaklard�r. Eminim ki, bu sat�r 
aralar�ndan bize yol gösterecek olan 
birçok �ey ç�kacakt�r.” 

E�itim felsefesinin e�itimin ‘5N 1K’s� 
oldu�unu söyleyen Çelik, “Neyi, nas�l, 
niçin, ne kadar, ne zaman ve kiminle 
yapaca��z? ��te bu sorular�n cevab�n� 
e�itim felsefesinden alabiliriz. E�itim 
felsefesi, oldum olas� bizde eksikli�i-
ni hissetti�imiz bir aland�r. Dolay�s� ile 
burada böyle bir konunun da tart���l�-
yor olmas�n� çok önemsedi�imi ifade 
etmek istiyorum” de�erlendirmesinde 
bulundu. 

Kongrede sunulan bildirilerde müfre-
dat� de�i�tirmenin yetmeyece�i, ö�-
retmeni yeti�tirmenin gerekli oldu�u 

yönünde tespitlerde bulunuldu�una 
dikkat çeken Bakan Çelik, “Bu hakl� bir 
tespittir. Dünyan�n en harika müfreda-
t�n� getirin, dünyan�n en harika binala-
r�n� yap�n, en harika donan�m ile do-
nat�n, mühim olan ö�retmendir” diye 
konu�tu. 

Konu�mas�nda küreselle�meye de dik-
kat çeken Çelik, “Sizin küreselle�meyi 
görmemeniz, yok sayman�z, ondan 
ho�lanmaman�z; onun da sizi görmedi-
�i, sizi kendi halinize b�rakt��� anlam�-
na gelmez. Küresel dünyada ekonomi 
küresel, hukuk küresel, siyaset küresel, 
e�itim küresel, terör bile küreseldir. 
New York borsas�nda öksürüldü�ü za-
man, ertesi gün �stanbul Menkul K�y-
metler Borsas�’nda biz grip oluyoruz. 
Bu dünyada hayatta kalabilmemizin 
tek çaresi var, hücrelerimizin yenilenme 
özelli�ini kaybetmemesi laz�m. Kendi-
mizi yenileyebilirsek, dünyan�n de�i�en 
�artlar�na, ihtiyaçlar�na göre müesse-
selerimizi, e�itim sistemimizi, insan 
kaynaklar�m�z� yenileyebilirsek, doku 
yenili�i yapabilirsek, o zaman küresel 
dünyadaki rekabette yolumuza devam 
ederiz” dedi. 

Çelik, “Kongrede bildiri sunan arkada�-
lar�m�z�n yüzde 60’�n�n, yüzde 70’inin 
Türkiye’de e�itim ad�na olup biten-
lerden haberdar olmas�, i�in içinde 
olmas�ndan dolay� mutlu oldu�umu 
ifade etmek istiyorum. �ster ele�tirsin, 
ister öneri getirsin, be�ensin ya da be-
�enmesin, bilim adamlar�m�z�n buraya 
mesai harcamalar�, bu meseleye önem 
vermeleri bizi çok ama çok memnun 
etmi�tir. Kitap halinde ç�kacak olan bu 
bildirilerin eminim çok büyük faydas�n� 
görece�iz” diyerek konu�mas�n� bitir-
di. 

Devletten Ba��ms�z Gerçek 
Anlamda Bir Ayd�n S�n�f� Ortaya 
Ç�kmad� 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�-
du ise, üç gün boyunca devam eden 
kongrede ‘nereye gidiyoruz’ sorusuna 
cevap arand���n� ifade ederek, “Bun-
dan sonra da aramaya devam edilece-
�ini” kaydetti. 

“Bilginiz yoksa küreselle�me arenas�n-
da ba�kalar�n�n üretti�i her �eye teslim 
olmak, boyun e�mek zorundas�n�z. 
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Sahip oldu�unuz bilgi birikimi, sizi 
hem birey hem de millet olarak onur-
lu,  kendine yetebilen, bununla da kal-
may�p insanl�k evreni içinde i� görecek 
bir yap�da de�ilse, yeryüzünün lanet-
lileri olmaktan kurtulamazs�n�z” diyen 
Gündo�du, �öyle konu�tu: 

“E�itim-Bir-Sen ailesi olarak hem birey 
hem örgüt olarak üzerimize dü�eni 
en iyi �ekilde yapt�k, yapmaya devam 
ediyoruz. Kar��m�zda �öyle bir zihniyet 
vard�, belki halen var: Gökyüzündeki 
ve yeryüzündeki de�i�meyen do�rula-
r�, yaln�zca ben bilirim ve yaln�zca ben 
sahibim. Do�rular�n gizli kalm�� oldu-
�una, aç��a ç�kar�lmalar� gerekti�ine 
inan�r�m. Ama ayn� zamanda çeli�ki 
içindeyim. Do�ruya sahip olmak, do�-
runun do�rulu�unu ispatlamaya yet-
miyor. Bu nedenle benim do�rulu�u-
mun kendi d���na ç�k�p, do�rulu�unun 
ispatlanmaya ihtiyac� vard�r.  Sen az 
geli�mi�sin hatta hiç geli�memi�sin. Bu 
yüzden do�ruyu ak�l ve e�itim yoluyla 
dile getirmen olanaks�z. Tek yol i�gal, 
i�kence ve ikna odalar�. Ba�ka bir söy-
leyi�le; senin iyi olaca��na güvenmiyo-
rum. Benim yard�m�ma, ö�üdüme ih-
tiyac�n var. Çünkü sen gerçeklikle ba� 
edebilecek yeterlilikte de�ilsin. Senin 
yapman� istedi�im �ey, ayn� zamanda 
senin için iyi oldu�unu dü�ündü�üm 
�eydir. Burada senin isteklerine, ihti-
yaçlar�na amaçlar�na, arzular�na yer 
yok. Benimkiler bunun için yeterlidir.” 

Kongredeki Bildiri ve 
Tart��malar Kitapla�t�r�lacak 

Kendilerini bu ülkenin gerçek sahibi 
gibi görenlerin modern dünyada ben-
zerlerine asla rastlanamayacak olan 
uygulamalar� kar��s�nda, devletten 
ba��ms�z gerçek anlamda ayd�n bir 
s�n�f�n ortaya ç�kmad���n�, ç�kmas�na 
da izin verilmedi�ini vurgulayan Gün-
do�du, “Bilgi, bilinç ve birikim olarak 
zay�flat�lm�� insanlar�n daha ba�tan 
hak arama bilinci edinmelerine engel 
olunmu�tur. Hakim ideolojiye itiraz 
edecek ba�ka bir oda��n yoklu�unda 
pe� pe�e gelen darbeler, dikta rejimler 
e�i görülmemi� devrimler olarak alk��-
lanm��t�r. Bu yüzden insanlar yar�m 

as�rd�r iradelerine ipotek konulmas�na, 
yok say�lmalar�na, demokrasinin sa�-
layabilece�i ekonomik, siyasal kaza-
n�mlara kar�� kay�ts�z kalabildiler. Bu 
nedenle E�itim-Bir-Sen sendikac�l��a 
tart��mas�z yeni bir soluk getirmi�-
tir. Bir yandan ücret ve özlük haklar� 
mücadelesini en iyi �ekilde verirken, 
di�er taraftan Türkiye’nin gelece�inin 
�ekillenmesinde payda� olmay� bilmi�-
tir. Ba�ta disiplinleraras� bir bilim olan 
e�itim ve e�itimin özgürce çiçeklene-
ce�i demokrasi olmak üzere ülkemizin 
temel sorunlar�na çözüm üretmede 
üzerine dü�en her türlü çal��may� se-
verek yapm�� ve bu ideallerinden asla 
taviz vermemi�tir. Ba�ar�m�zda gör-
düklerimiz ve tart��t�klar�m�zdan do�-
ru sonuçlar ç�karmam�z, sorumluluk-
lar�m�zdan kaçmay���m�z ve elbette ki 
ilkelerimizden ödün vermeyi�imiz etkili 
olmu�tur.  Öncü, önderlik, temsil yete-
ne�imizi, mücadele azmimizi hep ço-
�altt�k. Bu ülkenin gelece�indeki yerini 
yok sayan her insan, her örgüt körle�ir. 
Kendimizi; ba�kalar�n�n gereksinimleri-
ni, hayallerini, de�erlerini gerçekle�-
tirirken, bulaca��m�z� bilerek misyon 
ve vizyonumuzdan ödün vermedik. �ç 
dünyam�zda ya da çevremizde s�rt�m�z� 
döndü�ümüz her sorunun ya yerinde 
duraca��n� ya da artarak yeniden kar-
��m�za ç�kaca��n� bilerek çok çal��t�k. 
Çünkü tarihin dönü�türücü özneleriyiz 
ve dönü�türücü dinamizmini biz ta��-
yoruz. Hakikat bizim yitik mal�m�z hat-

ta o bizim yitik bir parçam�zd�r. Onun-
la bulu�mak ve kitleleri bulu�turmak 
ya�ad���m�z ülkeyi ve dünyay� insanlar 
için daha ya�anabilir k�lman�n tek yo-
lunun hakikati bilmek ve payla�mak ol-
du�unu biliyoruz. Gerçekle�tirdi�imiz 
bu uluslararas� kongre ideallerimiz ve 
uygulamalar�m�z aras�ndaki tutarl�l���n 
somut bir yans�mas�d�r” de�erlendir-
mesinde bulundu. 

Gündo�du, en k�sa zamanda kongre-
deki bildiri ve tart��malar�n kitap haline 
getirilece�ini sözlerine ekledi. 

Kongreye Kat�lanlar�n 
Memnuniyeti Ara�t�rmas� 

Bu arada, kongreye kat�lanlar�n mem-
nuniyet durumu da, E�itim-Bir-Sen 
Stratejik Ara�t�rmalar Merkezi (EBSAM) 
taraf�ndan yap�lan bir anket çal��ma-
s�yla ortaya konuldu. Ara�t�rma sonu-
cuna göre, kat�l�mc�lar�n yüzde 61.8’i 
kongre genelinden memnun, yüzde 
26.7’si ise çok memnun kalm��t�r. Bu 
durumda kongreye kat�lanlar�n yüzde 
88.5’inin kongreden memnun oldu�u 
görülmektedir. 

Dinleyicilerin yüzde 86’s�, yabanc� aka-
demisyenlerin yüzde 85.8’i ve Türk 
bilim adamlar�n�n tamam� kongreden 
memnun kald�klar�n� ifade ettiler. 

Kat�l�mc�lar�n yüzde 1.5’inin ise mem-
nun olmad�klar� ara�t�rmaya yans�d�.
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Bu, asl�nda Milli E�itim Bakanl���’n�n 
6 y�ll�k icraat�n�n de�erlendirildi�i 
bir yaz� olacakt�. Ancak 15 May�s 

gündemi nedeniyle konuyu in�allah ile-
riki bir zamanda a�a��daki ba�l�klarda 
bir rapor boyutunda de�erlendirece�iz. 
Konu önemli, çünkü bugüne kadar hiç-
bir Milli E�itim Bakan� kesintisiz olarak 
bu kadar uzun süre bu koltukta otur-
mad�. O nedenle de Bakanl���n icraat-
lar�n�n ciddi bir de�erlendirmeye tabi 
tutulmas� art�k bir zorunluluk haline 
gelmi�tir. Özellikle uzun vadede kanaat 
olu�turulabilmesi ancak mümkün olabi-
lecek proje ve uygulamalarla ilgili bek-
lenmesi gereken süre de art�k dolmu� 
oldu.

De�erlendirilmesi gereken konular: 

*Ö�retmen kariyer basamaklar�,

*Ücretsiz kitap da��t�m�, 

*Müfredat de�i�ikli�i, hizmetiçi e�itim-
ler, formatör ö�retmenlik,

*“100 Temel Eser” projesi ve uygula-
mas�, ders kitaplar�n�n yeniden yazd�r�l-
mas�,

*E�itime %100 Destek Kampanyas�, 

*Milli E�itim Akademisi, Bakanl���n 
merkez ve ta�ra yap�s�,

*Ö�retmene bak�� aç�s�, ö�retmen 
maa�lar�, ek ders ücretleri, doktora ve 
yüksek lisansl� ö�retmenlerin durumu, 
ö�retmenevleri ve aidatlar�,

*Sözle�meli, ücretli ö�retmen uygula-
malar�,

*E�itim kampuslar� projesi, okul binala-
r�n�n mimari görünümleri ve iç yap�lar�,

*Dizüstü bilgisayar kampanyas�, e-okul 
projesi, e-kay�t uygulamas�, internet 
kullan�m� ve yayg�nla�t�r�lmas�,

*Tayin, atama ve yer de�i�tirme yönet-
melikleri,

*Derslik ve ö�retmen aç���,

*Okul türleri ve meslek liseleri konusu,

*Hizmetli ve memur aç��� ve kar��lanma 
biçimi,

*Ö�renci ve velilerden çe�itli adlar alt�n-
da kontrolsüz para toplamalar,

Bu konular art�k objektif bir de�erlen-
dirmeye tabi tutulup, rapor haline geti-
rilmeli. Bunu, in�allah yukar�da da ifade 
etti�imiz gibi en k�sa zamanda yapaca-
��z. 

XXX

Geçen yaz�m�zda da bahsetti�imiz gibi 
ülkemizde güzel �eyler oluyor. Bugün, 
dünden ayr�l�yor dostlar. Yar�n�n ayd�n-
l��� dünün karanl���n� bast�rmak üzere. 
Bunu, bu ülkenin adanm��lar� azimle-
riyle, kararl�l�klar�yla, dirençleriyle ba�a-
r�yor. Yar�n�n ayd�nl���n� çocuklar�m�za 
bir mu�tu sevinciyle ula�t�rabiliriz. 

Bu ülkenin en büyük sorunu insan hak-
lar� sorunuydu. Bütün kesimler bunun 
s�z�s�n� uzun y�llar kutsalla�t�r�lan totem-
ler ad�na i�lenen zulümlerle ci�erlerin-
de ya�ad�lar. Bugün çorap sökülmeye 
ba�lanm��t�r. Zulüm rantç�lar�, kurtu-
lu�lar�n� mazlum görüntülerde aramaya 
ba�lam��lard�r. Onlar�n hastanelerden 
medet umu�u; bu halk�n on y�llard�r 
çekti�i yoklu�un, yoksullu�un, haks�z-
l���n, kand�r�lm��l���n, aldat�lm��l���n, 
çaresizli�in, ümitsizli�in biti�idir.

Dostlar, gördü�ümüz ayd�nl�k, bize su-
nuldu�u alt�n tepsinin yans�mas� de�il, 
on y�llard�r bunun mücadelesini veren, 
bedelini ödeyen adanm��lar�n çabalar�-
n�n yans�mas�d�r. 

Bugün E�itim-Bir-Sen bünyesini olu�-
turan dostlar�n çabas� o ayd�nl��� daha 
parlak hale getirmenin ad�d�r. 

Evet dostlar, ayd�nl���m�z� art�k e�itim 
camias�n�n bütün kademelerine ta��d�k. 
Bildi�iniz gibi Milli E�itim’deki örgüt-
lenme gücümüze üniversitelerimizde 
ula�amam��t�k. Daha do�rusu birçok 
üniversitede hiç örgütlenememi�tik. 
�u an itibariyle 70’in üzerinde üniver-
sitede örgütlenmemizi tamamlad�k, 
temsilciliklerimizi olu�turduk. Art�k bü-
tün üniversitelerde arkada�lar�m�z ve 
a�abeylerimiz var. �n�allah en k�sa za-
manda üniversitelerin de tek söz sahibi 
E�itim-Bir-Sen olacakt�r. Bu �����, 20-22 
�ubat 2009 tarihinde düzenledi�imiz 
‘Üniversite ve Yurt-Kur Temsilcileri 1. 
�sti�are Toplant�s�’nda ald�k. Bu toplant� 
sonras� birçok üniversitede üye say�m�z 

katlanarak artmaya ba�lam��t�r. Bütün 
arkada�lar�m�z� bu çal��malar�ndan ötü-
rü kutluyoruz. 

Dostlar, Nisan ay�n�n te�kilatlanmam�z 
aç�s�ndan ne kadar önemli oldu�unu 
sizlere hat�rlatmay� zait say�yoruz. An-
cak bu senenin önemini hepimiz biliyo-
ruz. Küçücük bir farkla kaybedece�imiz 
yetkinin hesab�n� kimse veremez. E�er 
E�itim-Bir-Sen ad�na bir sorumluluk 
üstlenmi�sek, bu sorumlulu�un gere-
�ini yerine getirmek hepimizin borcu-
dur. Bu borcun yerine getirilmesinde 
gösterilecek küçücük ihmal, bir vebali 
üzerimize bindirecektir. Her birimiz 
E�itim-Bir-Sen’i bulundu�umuz yerde 
yetkili yapmak zorunday�z. Bu bilinçle 
çal��malar�m�za daha bir h�z vermek, 
daha çok zaman ay�rmak hepimizin gö-
revimizde vicdan�m�z� rahatlatacakt�r. 

Dostlar, �u bilinçteyiz ki, bu ülkenin 
e�itim camias�n�n E�itim-Bir-Sen’in en 
büyük olmas�na, yetkili olmas�na ihtiya-
c� vard�r. Yar�n�n �����n�n süreklili�i için 
bu olmazsa olmazd�r. E�itim camias�n� 
hepimiz biliyor, tan�yoruz. E�itim-Bir-
Sen’in potansiyeli bu camia içerisinde 
mevcut üyemizin iki kat�ndan fazlad�r. 
Bu potansiyele ula�mak, bizlerin gayre-
tiyle mümkün olacakt�r. E�itimci kendi 
yerini ancak biz o yeri ayd�nlatt���m�z-
da görecektir. E�itim-Bir-Sen, hiçbir 
e�itimci için karanl�kta kalmamal�d�r. 
Bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, çal��-
malar�m�z bütün e�itim çal��anlar�n�n 
sayg� duyaca�� niteliktedir. Bu sayg�nl�-
�� bütün e�itim kurumlar�na ta��mak da 
biz E�itim-Bir-Sen’lilerin görevidir.

Evet dostlar, çal��mak bizden ba�ar� 
Allah’tan. 15 May�s hepimiz için hay�rl� 
olsun. 

Not: 46. say�m�zdaki yaz�mda verdi�im 
bir örnekten dolay� baz� arkada�lardan 
serzeni� ald�m. �n�allah bundan böyle 
daha dikkatli olaca��m. �unu hepimiz 
biliyoruz ki, bu dünyada en zor olan, 
zihnimizi enformatik kirlenmelerden 
korumakt�r. E�er bilmeyerek birilerine 
haks�zl�k ettiysem; rabbimden ba���-
lanma, muhataplar�mdan özür dilerim. 
Sayg�lar�mla.

Biz Bu ��in Üstesinden
Geldik 
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet 
Gündo�du, �imdiye kadar 
Türkiye’de en çok haks�zl��a 

u�rayan, özgürlükleri k�s�tlanan ke-
simin üniversite çal��anlar� oldu�unu 
ifade ederek, “Bu gerçe�e ra�men, 
sendikal örgütlenmenin en az oldu�u 
yerler üniversitelerimizdir” dedi. 

Üniversite ve Yurt-Kur Temsilcileri 1. 
�sti�are Toplant�s�’n�, “Örgütlü, Özgür 
ve Güçlü Bir Üniversite �çin” slogan�y-
la Ba�kent Ö�retmenevi’nde gerçek-
le�tirdik. 

Toplant�da, Türkiye’nin dörtbir ya-
n�ndan gelen Üniversite ve Yurt-Kur 
temsilcilerimiz görü� ve önerilerini 
sunarken, sendikam�z�n bu alanlarda 
büyümesi ve yetkiye ula�mas� konu-
sunda isti�arelerde bulunuldu. 

�ki gün süren toplant�n�n aç�l���nda 
konu�an Genel Ba�kan�m�z Ahmet 
Gündo�du, sa�da ve solda bulunan 
olu�umlar�n bireyi merkeze almad���-
n�, insanlar� kategorize ederek, ölümü 
gösterip s�tmaya raz� etme ve yanda� 
olu�turma gayreti içerisinde bulundu-
�unu belirterek, “Ba�ka bir ifadeyle, 
ya devletçi sola davet ya da devletçi 
sa�a davet anlay��� hakim. Devletçi 

sola davet, ideoloji üzerinden yürütü-
lüyorken; devletçi sa�a davet, havan�n 
daha ziyade dumanl� oldu�u zaman-
larda devreye giren anlay�� taraf�ndan 
yap�lan sendikac�l�kt�r. Akif �nan ve 
arkada�lar�n�n ortaya koydu�u anla-
y�� ise, medeniyetimizin de�erlerini 
ya�atmak, bu de�erleri bugüne kadar 
Türkiye’de vak�f, dernek, siyaset arac�-
l���yla dillendiriyorken ya�anan aksak-
l�klar�, evrensel hukuku esas al�p ILO 
normlar�ndan yararlanarak daha yük-
sek dozajda de�erlendirme ve dillen-
dirme f�rsat�n� yakalamakt�r” �eklinde 
konu�tu. 

Demokratikle�me Olmadan 
E�itim Sistemini �deolojilerden 
Kurtaramay�z 

“Akif �nan’�n beslendi�i kaynak belli” 
diyen Gündo�du, �öyle konu�tu: 

“Sendikac�l�k yaparken, insan olma-
m�zdan kaynaklanan, medeniyet de-

�erlerimizden ald���m�z sorumlulu�u 
yerine getirerek, ho� bir sada b�rakma 
anlay���n� ya�atmakt�r amac�m�z.” 

657 ile prangalanm�� olan devlet me-
murlu�u halini sendika yasas� ile, ki 
bu yasay� daha i�levsel hale getirerek, 
de�erlerimize hizmet etmek amac�-
n� ta��d�klar�n� kaydeden Gündo�du, 
“Bunun için biz Türkiye’nin en önemli 

Üniversite ve Yurt-Kur Temsilcileri 1. �sti�are Toplant�s�’n� Yapt�k

Sendikac�l�k yaparken, medeniyet 
de�erlerimizden ald���m�z sorumlulu�u 
yerine getirerek, ho� bir sada b�rakma 

anlay���n� ya�atmakt�r amac�m�z
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sorununu, e�itim ve demokratikle�me 
ba�lam�nda, e�itim sistemindeki kök 
sorunlar� çözmeden bu ülkenin vatan-
da�lar�n� demokrat olarak yeti�tirme-
nin mümkün olamayaca�� gerçe�ini, 
demokratikle�mede olumlu ad�mlar� 
atamadan da e�itim sistemini ideo-
lojilerden, dayatmalardan, 12 Eylül-
lerin, 28 �ubatlar�n dayatmalar�ndan 
kurtaramayaca��m�z bilincini marifet-
iltifat dengesiyle ele almal�y�z” ifade-
lerini kulland�. 

E�itim sistemindeki altyap�-üstyap� 
sorununun y�llard�r ya�and���n�n alt�n� 
çizen Gündo�du, sözlerini �öyle sür-
dürdü: 

“Burada ço�unlu�u olu�turan üni-
versite temsilcilerimizle birlikteyiz. 
E�itim-Bir-Sen olarak en çok u�ra� 
verdi�imiz ancak kar��l���n� en az al-
d���m�z alan üniversitelerdir. Niye? 
1924 Anayasas�, ‘Hâkimiyet bila kay-
du �art millete aittir’ sözü Meclis eliy-
le yürütülür demi�ken, 61 ve 82, bil-
hassa YÖK’ü kuran 82 Anayasas�’n�n 
bürokratik oligar�iye f�rsat vermesiyle 
olu�an bask�, üniversitelerimizde ge-
rek akademik özgürlü�ün gerekse 
sendikala�man�n önüne bir set çek-
mi�tir. E�itim çal��anlar�n�n örgüt-
lenme oran�na bakt���m�zda, Milli 
E�itim’de sendikala�ma oran� yüzde 
55 iken, üniversitelerde bu oran yüz-
de 15’leri bile bulmam��t�r. Öyleyse 
bunun tespitini iyi yap�p, ötekinin hu-
kukunu da gözeten bir anlay��la yeni 
ba�lang�çlar yapmal�y�z.” 

Eme�in ve Özgürlü�ün 
Taraf�y�z 

Gündo�du, Akif �nan’�n b�rakt��� sen-
dikal anlay���n sadece ücret sendika-
c�l���n� kapsamad���n�, bununla birlik-
te insan�m�z�n dertlerini, sorunlar�n� 
dert edinerek hizmet sendikac�l���n� 
da içerdi�ini dile getirerek, “Üyele-
rimizin haklar�n� savunurken, eme�i 
ve özgürlü�ü de elbette önemsiyo-
ruz. Eme�e ve özgürlü�e, içerde ve 
d��ar�da kastedenler, kim olursa ol-
sun, kar��lar�nda bulacaklar� kurum 
E�itim-Bir-Sen’dir, Memur-Sen’dir. 

Biz sendikal manada tarafs�z�z ama 
konu emek ve özgürlükse, taraf�z ve 
taraf olmak için sendikac�l�k yap�yo-
ruz. Onun için bütün mevzuatlardan 
beklentimiz; mevzuatlara göre insan 
olu�turma anlay��� de�il, insanlara, in-
san�n de�erlerine, insan�n yüceli�ine 
göre mevzuat�n olu�turulmas� anlay�-
��d�r” de�erlendirmesinde bulundu. 

E�itim-Bir-Sen olarak bu ülke için 
hedeflerinin tam demokrasi oldu-
�unu ancak bunun önünde engeller 
bulundu�unu anlatan Gündo�du, 
“Bunlar�n ba��nda ise Anayasa gel-
mektedir. Bu Anayasa ferman ana-
yasas�d�r, 12 Eylül Anayasas�’d�r. Bu 
Anayasa milleti tokatlamaya müsaa-
de eden bir Anayasa’d�r ki, ülkemizin 
bundan kurtulma mecburiyeti vard�r. 
Özgürlükleri geni�leten, eme�i sayg�n 
k�lan, insan� yücelten bir Anayasa’ya 
ihtiyaç bulunmaktad�r. Bunun yan�-
s�ra çeteler engel, Ergenekon Çetesi 
engel, Ergenekon’a ev sahipli�i ya-
panlar engel, Ergenekon’a sponsor 
olan i�çi sendikalar� engel, bunlara 
avukatl�k yapan siyasetçiler engel. Biz 
diyoruz ki, arkas�nda kim olursa ol-
sun, ucu kime dokunursa dokunsun, 
Ergenekon Çetesi’nin üzerine sonuna 
kadar gidilsin. Bu ülke art�k kirlerini 
topyekûn atmal�d�r” diye konu�tu. 

Gündo�du, Türkiye sivil toplum ha-
reketinde E�itim-Bir-Sen ve Memur-
Sen’in bir milat oldu�unu sözlerine 
ekledi. 

Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol 
Battal ise, ça�da� dünyan�n, modern 
yönetimlerin art�k kendi zenginlikleri-
ni, özgürlüklerini, adaletini, hukukun 
üstünlü�ünü, ekonomik kalk�nm��l�k-
lar�n�, hakça bölü�ümlerini, halklar�n� 
yönetimlerine denetimci k�larak sa�-
lad�klar�n� ifade ederek, “Bunu da sivil 
toplum örgütleri arac�l���yla gerçek-
le�tirmektedirler” dedi. 

Yönetimlerin sivil denetimlere aç�l-
mas�, ortak edilmesi noktas�nda 
Türkiye’de de son dönemlerde çe�itli 
aç�l�mlar�n gerçekle�tirilmekte oldu-
�unu bildiren Battal, �unlar� kaydetti: 

“Çal��anlar�n özlük haklar�n�n korun-
mas�, geli�tirilmesi, haks�zl���n, ada-
letsizli�in, yanl��l���n, yolsuzlu�un, 
hukuksuzlu�un, keyfili�in önüne ge-
çilmesi için dün kurucular�n�, yönetici-
lerini, üyelerini savc�l�klara sevkeden, 
sendikalara terörist muamelesi yapan 
anlay��, bugün; ‘sizler kamu ad�na yol-
suzlu�un, hukuksuzlu�un, keyfili�in, 
adam sendecili�in önüne geçiyorsu-
nuz, vatanda�l�k görevi yap�yorsunuz’ 
diyerek kendilerine tazminat ödüyor. 
Evet, bugün benim ülkemde bir me-
mur sendikal� oldu�unda, devlet ta-
raf�ndan taltif ediliyor ve kendisine 
tazminat ödeniyor. ‘Örgütlülük Taz-
minat�’ 10 TL gibi az bir rakam ancak 
bu bir kuru� dahi olsa, benim ülkem 
ad�na ifadesi mümkün olmayan bir 
a�ama. Sendikal�lar, disiplin suçu i�-
leyen sendikas�zlardan daha avantajl�. 
��yeri temsilcisinden genel yönetici-
lerine kadar sendikal�lara ayr�cal�klar 
tan�nmakta, izinler verilmekte, di�er 
memurlara yasak olan birçok konu 
sendikal�lar için serbest olmaktad�r.” 

Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, 
Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�d�r 
Y�ld�r�m, Genel E�itim ve Sosyal ��ler 
Sekreterimiz Esat Tekta�’�n da birer 
selamlama konu�mas� yapt��� toplan-
t�da, kat�l�mc�lar söz alarak, üniver-
sitelerde ve Yurt-Kur’da yetkili olma 
konusunda görü� ve önerilerini aç�k-
lad�lar. 

Toplant�n�n son gününde ise, kat�-
l�mc�lar ba�ta Beypazar� olmak üzere 
Ankara’n�n tarihi mekânlar�n� gezdi-
ler. 
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gün-
do�du, sessiz y���nlar�n sözcü-
sü olman�n E�itim-Bir-Sen’in 

olmazsa olmazlar� aras�nda oldu�u-
nu ifade ederek, “Etkinli�imizi yetki-
ye dönü�türme mecburiyetimiz var” 
dedi. 

Gündo�du, Samsun �ubemizin On-
dokuz May�s Üniversitesi’ndeki (OMÜ) 
üyelerimize yönelik Ö�retmenevi’nde 
verdi�i yeme�e kat�ld�. 

Memur-Sen �l Temsilcisi Nurettin Se-
ver, �ube Ba�kan�m�z Necmi Macit, 
Memur-Sen’e ba�l� sendikalar�n �ube 
ba�kanlar�, �lçe temsilcilerimiz ile çok 
say�da üyemizin kat�ld��� yeme�in ar-
d�ndan gündeme ili�kin konular� de-
�erlendiren Gündo�du, sivil toplum 
örgütlerinin siyasi irade taraf�ndan 
hala kabul edilemedi�ini söyledi. Bu 
durumu ele�tiren Gündo�du, “Kamu 
çal��anlar�n�n yüzde 50’si hiçbir sendi-
kan�n üyesi de�il. Her üyenin bir üye 
kazand�rmas� bana göre çok kanaatkâr 

bir dü�üncedir. Sessiz y���nlar�n söz-
cüsü olmak E�itim-Bir Sen’in olmaz-
sa olmazlar� aras�ndad�r. Etkinli�imizi 
yetkiye dönü�türme mecburiyetimiz 
var” �eklinde konu�tu. 

Ahmet Seven’in Kanal S’de haz�rlay�p 
sundu�u canl� yay�n “Yel De�irmeni” 
program�na da konuk olan Gündo�-
du, daha sonra Memur-Sen �l Tem-
silcili�i taraf�ndan verilen kahvalt�ya 
i�tirak etti. 

Kahvalt�da bir konu�ma yapan Gün-
do�du, Memur-Sen’in Türkiye’deki 
sivil toplum gücünün liderli�ine ko�-
tu�unu kaydederek, �öyle konu�tu: 

“Merhum büyü�ümüz Mehmet Akif 
�nan’�n yokluklar içinde ancak sa�-
lam temeller üzerinde kurdu�u sen-
dikal hareketin 17 y�lda dalga dalga 
Anadolu’nun en ücra kö�elerine ka-
dar ula�mas�ndan dolay� Allah’a �ük-
rediyorum. Birlerle, onlarla, yüzlerle 
ba�layan; binlerle, on binlerle, yüz 

binlerle devam eden insan merkezli 
bu güzide sendikal hareket, bugün 
itibariyle 370 bini a�m�� bulunmakta-
d�r. Memur-Sen, ilk kuruldu�u günkü 
idealiyle, de�erlerinden asla taviz ver-
meden h�z�na h�z katarak yoluna de-
vam etmektedir.” 

Sivil toplumun olmazsa olmazlar�n-
dan olan ‘kesintisiz demokrasi’ talebi-
ni �srarla her platformda dile getirdik-
lerini, hukukun üstünlü�üne, milletin 
iradesine, de�erlerimize ipotek koy-
mak, kesintiye u�ratmak, tahrip et-
mek isteyenlere kar�� mücadelelerini 
ortak ak�l zemininde sürdürdüklerini 
dile getiren Gündo�du, “Bu mücade-
lede katk�s� olan bütün arkada�lar�m� 
yürekten kutluyorum” ifadesini kul-
land�. 

Gündo�du, �l Milli E�itim Müdür Ve-
kili Tahsin Nas, Vali Hasan Basri Gü-
zelo�lu, �l Özel �daresi Genel Sekreteri 
Aslan Karanfil, OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’� da ziyaret etti. 

Etkinli�imizi Yetkiye Dönü�türmek

Mecburiyetindeyiz
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Üyelerimiz, Memur-Sen’in SBN 
Sigorta ile yapt��� anla�ma çer-
çevesinde, Ferdi Kaza Sigortas� 

kapsam�na al�nd�. Anla�mayla bütün 
üyelerimiz çok önemli avantajlara sa-
hip olacaklar. 

Bireysel Ferdi Kaza Sigortas� ile vefat 
teminat�, sürekli sakatl�k teminat� ve 
deprem halinde bu iki sonucun olu�-
mas� durumu teminat alt�na al�nd�. 
Yap�lan anla�mayla Memur-Sen üye-
leri, kasko, trafik gibi di�er sigortalar-
da özel indirim ve taksit hakk�n� elde 
edecekler.

Dedeman Otel’de düzenlenen imza 
törenine Memur-Sen ve E�itim-Bir-
Sen Genel Ba�kan� Ahmet Gündo�du 
ve konfederasyona ba�l� sendikalar�n 
genel ba�kanlar�, SBN Sigorta Genel 
Müdürü Erhan Özsertel ile SBN sigor-
ta yöneticileri kat�ld�. 

Törende konu�an Memur-Sen ve 

E�itim-Bir-Sen Genel Ba�kan� Ahmet 
Gündo�du, Memur-Sen’in, 370 bini 
a�an üyesiyle özelde üyelerinin, ge-
nelde ise Türkiye’nin sesi haline gel-
mi� büyük bir konfederasyon oldu-
�unu ifade ederek, üyelerini günlük 
hayat içerisinde gizlenen kazalara 

kar�� teminat alt�na almak ve gerek 
zorunlu gerekse iste�e ba�l� sigorta 
bran�lar�nda da piyasadaki fiyatlar�n 
alt�ndaki prim miktarlar�yla poliçe sa-
hibi yapmak için SBN Sigorta ile an-
la�ma sa�lad�klar�n� söyledi. 

Üyelerimiz Ferdi Kaza Sigortas� Kapsam�na Al�nd�
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Gündo�du, SBN Sigorta ile yapt�klar� 
anla�mayla, üye, sendika çal��anlar� 
ve sendika üyesi iken emekliye ayr�-
lanlara veya sendika üyesi olmaya 
engel görevlere atananlara önemli 
avantajlar sa�lad�klar�n� vurgulad�. 

Bu anla�mayla Memur-Sen’e ba�l� 
sendikalar�n üyelerinin primlerinin bir 
y�l süreyle Memur-Sen ve ba�l� sendi-
kalar taraf�ndan ödenecek Grup Ferdi 
Kaza Sigortas� Poliçesi kapsam�nda 
olaca��n� anlatan Gündo�du, �unlar� 
kaydetti: 

“Grup Ferdi Kaza Sigortas�  Poliçesi, 
kazaya ba�l� ölüm veya sürekli  sakat-
l�k durumlar�nda 15.000 TL tutar�n-
da teminat �çerecek. Grup Ferdi Kaza 
Sigortas� kapsam�nda deprem, terör, 
yang�n, bo�ulma, motor bisiklet ve 
takma motorlu bisiklet kullan�m� gibi 
riskler de bulunacak. Grup Ferdi Kaza 
Sigortas� haricinde Memur-Sen’e 
ba�l� sendikalar�n üyelerine Memur-
Sen ve ba�l� sendikalardaki çal��an-
lar�m�za, Memur-Sen’e ba�l� sendi-
ka üyesi iken emekliye ayr�lanlar ile 
sendika üyesi olmaya engel görevlere 
atananlara ve yukar�da say�lanlar�n 
anne-baba, e� ve çocuklar�na di�er 
sigorta bran�lar�na ili�kin poliçelerde 
prim indirimi ve prim ödemelerinin 
taksitlendirilmesi gibi özel imkânlar 
sa�lanacak olup bu çerçevede; kas-
koda, SBN Sigorta’n�n uygulad��� 
en dü�ük fiyat üzerinden yüzde 30 

indirim uygulanacak. Zorunlu Trafik 
Sigortas�’nda poliçeler, arac�n ba�l� 
oldu�u ildeki en dü�ük taban fiyat 
üzerinden düzenlenecek. Poliçelere 
ait prim tutarlar�, 3 ila 12 ay aras�nda 
de�i�en taksitler halinde ödenebile-
cek. Ayr�ca üyelerimiz, çal��anlar�m�z, 
emekli olan üyelerimiz, üyemizken 
sendika üyesi olmaya engel görev-
lere atanan arkada�lar�m�z, bu ki�i-
lerin anne-baba, e� veya çocuklar�, 
Kasko, Zorunlu Trafik, DASK veya 
di�er sigorta bran�lar�ndaki sigorta 
poliçelerini bu anla�ma kapsam�nda 
SBN Sigorta’dan edinmeleri halinde 
Memur-Sen’in hediyesi olarak kaza-
ya dayal� sürekli sakatl�k veya ölüm 
hallerinde 30 bin TL tutar�nda temi-
nat ödenmesini içeren Ferdi Kaza Si-
gortas� Poliçesi kazanacaklar. Hasar 
ödemeleri, hasar�n ödenmesine esas 
te�kil eden belgelerin eksiksiz olarak 
sunulmas� kayd�yla 15 gün içinde ger-
çekle�tirilecek. Sözle�me kapsam�nda 
bulunanlara Yang�n Poliçesi (Konut 
Paket, ��yeri  Paket. DASK, vb.), iste�e 
ba�l� Ferdi Kaza Poliçesi, Bireysel Gü-
vence Poliçesi (Bireysel Kaza ve Acil 
Tedavi Giderleri) ürünlerinde de özel 
indirim/imkânlar sa�lanacakt�r. Öncü 
ve sorumlu sendikac�l���n simgesi 
Memur-Sen’in ve ba�l� sendikalar�-
n�n, kamu görevlilerine yeni ufuklar 
üreten hizmetlere devam edece�ini 
bu vesileyle ifade ediyorum.” 

SBN Sigorta Genel Müdürü Erhan Öz-

“Grup Ferdi Kaza 
Sigortas� haricinde 

Memur-Sen’e 
ba�l� sendikalar�n 
üyelerine Memur-

Sen ve ba�l� 
sendikalardaki 

çal��anlar�m�za, 
Memur-Sen’e ba�l� 
sendika üyesi iken 

emekliye ayr�lanlar 
ile sendika 

üyesi olmaya 
engel görevlere 

atananlara 
ve yukar�da 
say�lanlar�n 

anne-baba, e� ve 
çocuklar�na di�er 

sigorta bran�lar�na 
ili�kin poliçelerde 

prim indirimi ve 
prim ödemelerinin 
taksitlendirilmesi 
gibi özel imkânlar 

sa�lanacak olup 
bu çerçevede; 
kaskoda, SBN 

Sigorta’n�n 
uygulad��� en 

dü�ük fiyat 
üzerinden yüzde 

30 indirim 
uygulanacak.”
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•15.000 TL teminatl� Grup Ferdi Kaza Sigortas�, 

•Kaskoda yüzde 30 indirim, 

•Poliçe bedellerini 3-12 ay taksitle ödeme imkan�, 

•Kasko, DASK, Trafik ve di�er sigorta poliçelerini SBN’den 
yapt�rmalar� halinde 30.000 TL teminatl� Ferdi Kaza Sigortas� 
Poliçesi hediyesi, 

•E�itim-Bir-Sen üyelerine sa�lanan bu imkânlardan üyenin 
anne, baba, e� ve çocuklar� da yararlanma hakk� elde edecekler, 

•Anla�man�n imzaland��� 05.03.2009 tarihinden itibaren bütün 
üyelerimiz, hiç bir i�lem yapmaks�z�n Grup Ferdi Kaza Sigortas� 
kapsam�na al�nd�. 

Ayr�ca Trafik, Kasko, DASK gibi di�er sigorta seçeneklerini 
kullanacak E�itim-Bir-Sen üyelerinin (0216 372 22 00) numaray� 
aramas� gerekiyor. 

SBN Sigorta’n�n hasar hatt� olan 0212 444 1 344 numaral� 
telefonu ise 7 gün 24 saat hizmette olacak. 

sertel ise, Memur-Sen ailesi 
ile ayn� safta yer almaktan 
büyük gurur duyduklar�n� 
dile getirerek, “Güçlü insan 
kayna�� yap�m�z, üstün hiz-
met kalitesi ve 250’yi a�k�n 
�ekerbank �ubesi arac�l�-
�� ile hizmet vermekteyiz. 
�ekerbank’�n Türkiye ge-
neline yay�lm�� güçlü �ube 
a�� yoluyla her mü�teri 
segmentine ve her bölgeye 
ula�an SBN Sigorta’n�n �e-
kerbank �ubeleri ile birlikte 
1.500’ü a�k�n sat�� noktas� 
bulunmaktad�r” �eklinde 
konu�tu. 

�mzalad�klar� protokol ge-
re�i, Memur-Sen üyelerine 
birinci s�n�f hizmet suna-
caklar�n� belirten Özsertel, 
iki büyük kurulu�un bu 
protokolüyle Memur-Sen 
üyelerinin benzersiz bir 
hizmete ad�m att�klar�n� 
ifade etti. 

Yap�lan konu�malar�n ar-
d�ndan anla�ma protoko-
lü, Memur-Sen ve E�itim-
Bir-Sen Genel Ba�kan� 
Ahmet Gündo�du ile SBN 
Sigorta Genel Müdürü Er-
han Özsertel taraf�ndan 
imzaland�. �mza törenin-
den sonra, ilk sertifika, SBN 
Sigorta Genel Müdürü Er-
han Özsertel taraf�ndan 
Gündo�du’ya verildi. Daha 
sonra Memur-Sen’e ba�l� 
sendikalar�n genel ba�kan-
lar� protokolü imzalayarak 
sertifikalar�n� ald�lar. 

�mza törenine Genel Sekre-
terimiz Halil Etyemez, Ge-
nel Mali Sekreterimiz Ah-
met Özer, Genel Mevzuat 
ve Toplu Görü�me Sekrete-
rimiz Ramazan Çak�rc� da 
kat�ld�lar. 

�mzalanan Anla�mayla
Üyelerimiz �u Kazan�mlar�
Elde Etti 
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Genel Te�kilatlanma Sekre-
terimiz Erol Battal ve Genel 
Bas�n Yay�n Sekreterimiz 

H�d�r Y�ld�r�m, K�rklareli, Tekirda� 
ve Edirne �l temsilciliklerimizin top-
lant�lar�na kat�larak, yetkiye giden 
yolda yap�lmas� gereken çal��malar 
hakk�nda görü� al��veri�inde bulun-
dular. 

K�rklareli �l Yönetimi toplant�s�nda 
bir konu�ma yapan Genel Te�ki-
latlanma Sekreterimiz Erol Battal, 
yo�un bir çal��ma program�na gir-
diklerini belirterek, tek hedeflerinin 
yetkiyi almak oldu�unu söyledi. 

“Sendikam�za ilgi günden güne ço-
�almakta ve üzerimizdeki sorumlu-
luk her geçen gün daha da artmak-
tad�r” diyen Battal, �unlar� kaydetti: 

“Dolay�s�yla her gün, bir önceki 
günden daha çok çal��mam�z ge-
rekiyor. Bu sene yetkiyi alarak, ya-
p�lacak toplu görü�me sürecinde 
çal��anlar�n haklar�nda iyile�tirme 
kazanan, proje üreten, e�itime yön 
veren bir sendika olma yolunda 
ad�mlar atmal�y�z.” 

Yetkiyi Alma Zaman� Gelmi�-
tir 

Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�-
d�r Y�ld�r�m, Mehmet Akif �nan’�n, 
“Her eylem yeniden diriltir beni/
Nehirler dü�lerim göl kenar�nda” 
derken, gölün dura�anl��� kar��s�n-
da akan nehir gibi olmay� bu sen-
dikan�n düsturu olarak yans�tt���n� 
vurgulad�. 

E�itim-Bir-Sen’in insan odakl� bir 
sendika oldu�una dikkat çeken 
Y�ld�r�m, “Sendikam�z� Türkiye’de 
yetkili yapman�n zaman� gelmi�tir” 
�eklinde konu�tu. 

Motivasyonu Art�rmak 
Amac�yla Toplant�lar�m�z� 
�lçelerde Yap�yoruz 

K�rklareli �l Temsilcimiz Bilal Ye�en 
ise, bu toplant�lar�n �lçe Yönetim 
kurullar� aras�nda kayna�may� sa�-
lamak ve motivasyonu art�rmak ga-
yesiyle ilçelerde yap�ld���n� kaydetti. 

Toplant�da, �ube Sekreterimiz Mus-
tafa Keskin, �ube Bas�n Yay�n Sek-
reterimiz Halil Yücel, �ube Mevzu-
at ve Toplu Görü�me Sekreterimiz 
Kerim San�k, �ube E�itim ve Sosyal 
��ler Sekreterimiz Tuncel Çil de k�sa 
birer konu�ma yapt�lar. 

Daha sonra Genel Te�kilatlanma 
Sekreterimiz Erol Battal ve Genel 
Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�d�r Y�ld�-
r�m, �l Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 
beraber P�narhisar, Vize, Lülebur-
gaz ve Babaeski ilçe yönetimlerini 
ziyaret ettiler. 

Büyüme H�z�m�z� Yetkili 
Olaca��m�z� Gösteriyor 

Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz 
Erol Battal ve Genel Bas�n Yay�n 
Sekreterimiz H�d�r Y�ld�r�m, buradan 
Edirne’ye geçerek, �l Temsilcimiz Er-
dinç Bülük ve Yönetim Kurulu üye-
lerimizden olu�an bir heyetle Sülo�-
lu, Uzunköprü, Ke�an ve Havsa �lçe 
yönetimleriyle toplant�lar yapt�lar. 

Burada konu�an Genel Te�kilatlan-
ma Sekreterimiz Erol Battal, insan� 
merkeze alan bir anlay��la sürdür-
dükleri sendikal mücadelelerinde 
önemli bir a�aman�n e�i�ine gel-
diklerini belirterek, “Bugüne kadar-
ki büyüme h�z�m�z, sendikam�z�n 
2009 y�l�nda ‘Yetkili’ olaca��n� or-
taya koyuyor. E�itim çal��anlar�n�n 
sendikam�za yöneli�i bizleri heye-
canland�rm��t�r” diye konu�tu. 

E�itim Hizmet Kolunda 
Temsil Krizi Ya�an�yor 

Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�-
d�r Y�ld�r�m, E�itim-Bir-Sen olarak, 
“Yetkili Sendika” olma mücadelesi 
esnas�nda insanlara faydal� olma 
konusunda etkili sendika olarak 
üzerlerine dü�eni yerine getirdikle-
rini kaydederek, �unlar� söyledi: 

“Toplu görü�melerde e�itim çal�-
�anlar�n�n yetkili sendikalarca tem-
sil edilemedi�i ve bir temsil kriziyle 
kar�� kar��ya oldu�umuz dü�ünüle-
cek olursa, E�itim-Bir-Sen’in yetkili 
sendika olmas�na ne denli büyük 
ihtiyaç duyuldu�u daha iyi anla��-
lacakt�r.” 

Genel Merkez Yönetim Kurulu üye-
lerimiz Erol Battal ve H�d�r Y�ld�r�m, 
daha sonra gezilerinin son dura�� 
olan Tekirda�’a geçtiler. Burada �l 
Temsilcimiz Ferruh Topuz ve �l Yö-
netim Kurulu üyelerimizle görü�en 
Battal ve Y�ld�r�m, Malkara, Muratl�, 
Çorlu ve Çerkezköy �lçe yönetimle-
rini ziyaret ederek, 15 May�s 2009 
mutabakat� öncesi yap�lmas� gere-
kenler konusunda isti�arede bulun-
dular.

Hedefimiz
Yetkiyi
Almak

Toplu görü�melerde 
e�itim çal��anlar�n�n 
yetkili sendikalarca 
temsil edilemedi�i 
ve bir temsil 
kriziyle kar�� 
kar��ya oldu�umuz 
dü�ünülecek olursa, 
E�itim-Bir-Sen’in 
yetkili sendika 
olmas�na ne denli 
büyük ihtiyaç 
duyuldu�u daha iyi 
anla��lacakt�r
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gün-
do�du, demokratikle�menin 
önündeki tüm engellerin kal-

d�r�lmas� gerekti�ini belirterek, “Bu 
engellerin en büyü�ü de mevcut ana-
yasad�r. Türkiye’nin önünün aç�lmas�, 
millet iradesinin kay�ts�z �arts�z hâkim 
olmas� için ilk yap�lmas� gereken; dar-
benin gölgesinde, demokratik olma-
yan yöntemlerle haz�rlanan ve kabul 
ettirilen 12 Eylül Anayasas�’n� tama-
men kald�rarak, milletin mutabakat�-
n�n sa�land��� yeni bir anayasa haz�r-
lamakt�r” dedi. 

Giresun �ubemizin �l Özel �daresi 
Kültür Sitesi’nde düzenledi�i “Sivil 
Toplum, Demokrasi ve Memur-Sen” 
konulu konferansta konu�an Gün-
do�du, Türkiye’nin  demokratikle�-
mesinde sivil toplum kurulu�lar�na 
büyük görev dü�tü�ünü ifade ederek, 
“Geçti�imiz aylarda düzenledi�imiz 
‘Ortak Ak�l’ ve ‘Her Yer Filistin, Hepi-
miz Filistinliyiz’ mitingleriyle duyarl�-
l���m�z� gösterdik. Yak�n tarihe kadar 
kimsenin dur demeye cesaret edeme-
di�i darbecileri meydanlarda protesto 
ettik” diye konu�tu. 

Türkiye’nin demokratikle�mesinin 
önünde büyük engeller bulundu�unu 
ifade eden Gündo�du, �unlar� kay-
detti: 

“Bu engellerin en büyü�ü de mevcut 
anayasad�r. Türkiye’nin önünün aç�l-
mas�, millet iradesinin kay�ts�z �arts�z 
hâkim olmas� için ilk yap�lmas� gere-
ken; darbenin gölgesinde, demokra-
tik olmayan yöntemlerle haz�rlanan 
ve kabul ettirilen 12 Eylül Anayasas�’n� 
tamamen kald�rarak, kurumlararas� 
mutabakat�n arand��� de�il, milletin 
mutabakat�n�n sa�land��� yeni bir 
anayasa haz�rlamakt�r. Mevcut ana-

yasa, 1980’li y�llar�n travmas�n� ta��-
yor. Bu anayasa darbecileri koruyan 
anayasad�r. Evrensel hukuka, demok-
ratik de�erlere uygun ve insana göre 
devleti yap�land�ran bir anayasa istiyo-
ruz. Anayasa özgürlüklerin teminat� 
olmal�d�r. E�itimde f�rsat e�itli�i söz-
de de�il, özde olmal�d�r. Atatürk’ün 
‘Hâkimiyet bila kayd-u �art milletin-
dir’ sözünün gere�ini ta��mal�d�r. 
Din ö�retiminin önündeki engeller 
kald�r�lmal�d�r. Darbecilerin yarg�lan-
mas�n�n önü aç�lmal�d�r. �nsan, birey, 
vatanda� ve devlet kavramlar� yeniden 
tan�mlanmal�d�r. Devlete göre insan 
de�il, insana göre devlet anlay��� ka-
bul edilmelidir.” 

Türkiye’nin demokratikle�mesinin 
önündeki di�er engellere de de�i-
nen Gündo�du, “Bunlardan birincisi 
mahalle bask�s�d�r. Geçmi�te her tür-
lü mahalle bask�s�n� yapanlar, �imdi 
yap�lan küçük iyile�tirmeleri görünce 
hemen ‘mahalle bask�s� var’ diye ver-
yans�n ediyorlar. Dün üniversite kap�-
lar�nda kurulan ikna odalar� mahalle 
bask�s� de�il miydi?” diye sordu. 

Konferansa, üyelerimizin yan�s�ra çok 
say�da davetli kat�ld�. 

Mevcut Anayasa Demokratikle�meye Engeldir 
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15 May�s’ta yetkiye ula�may� 
hedefleyen Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri-

miz ile �ube yönetimlerimiz, çal��ma-
lar�na ara vermeden devam ediyorlar. 

E�itim hizmet kolunda temsil krizinin 
ya�anmas�ndan dolay� e�itim çal��an-
lar�n�n etkili olan sendikam�za yönel-
mesi, E�itim-Bir-Sen’i yetkili sendika 
olmaya ad�m ad�m yakla�t�r�yor. Bu 
heyecan� �ubelerimizle payla�mak 
üzere Genel Sekreterimiz Halil Etye-
mez, Genel Te�kilatlanma Sekreteri-
miz Erol Battal, Genel Mali Sekrete-
rimiz Ahmet Özer, Genel Bas�n Yay�n 
Sekreterimiz H�d�r Y�ld�r�m, Genel 
E�itim ve Sosyal ��ler Sekreterimiz 
Esat Tekta� ile Genel Mevzuat ve Top-
lu Görü�me Sekreterimiz Ramazan 
Çak�rc�, illerde gerçekle�tirilen Divan 
toplant�lar�na kat�larak, hedefe var-
mak için yap�lmas� gereken çal��malar 
konusunda isti�arelerde bulundular. 

De�erlerimize Sahip Ç�k�yoruz 

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, 
K�r�kkale, Mersin, �zmir ve Manisa 
�ubelerimizin �l Divan toplant�lar�na 
kat�ld�. 

E�itim çal��anlar�n�n sorunlar�n�, yet-
kili sendika olmamalar�na ra�men her 
platformda dile getirdiklerini ve sorun-
lara çözümler ürettiklerini ifade eden 
Etyemez, te�kilat olarak bu sene yet-
kili sendika olmay� hedeflediklerini ve 
bu anlamda K�r�kkale te�kilat�ndan da 
önemli katk�lar beklediklerini söyledi. 
Etyemez, sevgiyi, e�itim çal��anlar�n� 

kucaklamay� ve 
sorunlar�n� gider-
meyi �iar edindik-
lerini ve her daim 
hakk�n yan�nda, 
zalimin kar��s�n-
da mücadelelerini 
sürdüreceklerini 
vurgulad�. 

Toplant�da söz 
alan K�r�kkale 
�ube Ba�kan�m�z 
Murat Bilgin ise, 
17 y�l önce bu kervan� yola ç�kartan 
rahmetli Akif �nan ve arkada�lar�na 
Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine 
ba�lad�.  Adam gibi sendikac�l�k yap-
maya çal��t�klar�n� belirten Bilgin, ‘ça-
mur at izi kals�n’ anlay���n�n lügatle-
rinde bulunmad���n� kaydetti. Bilgin, 
bu y�l yetki hedefine kilitlendiklerini, 
amaçlar�n�n, etkili sendika olma vas-
f�na yetkili sendika olmay� da eklemek 
oldu�unu anlatt�.

Genel Sekreteri-
miz Halil Etyemez, 
buradan Mersin’e 
geçerek, �ubemi-
zin, ilçe yönetim-
lerinin kat�l�m�yla 
Hizmetiçi E�itim 
Enstitüsü’nde ger-
çekle�tirdi�i �l Di-
van Toplant�s�’na 
i�tirak etti. Et-
yemez, bu y�l�n 
E�itim-Bir-Sen’in yetki y�l� olmas� ge-
rekti�inin alt�n� çizdi. 

�ube Ba�kan�-
m�z Atilla Olçum, 
Memur-Sen �l Tem-
silcisi Arif Özbek, 
�ube Sekreterimiz 
Ertu�rul Y�ld�z, �ube 
Mali Sekreterimiz 
Abdurrahman Uy-
sal, �ube E�itim ve 
Sosyal ��ler Sekrete-
rimiz Gazi Odaba�� 

da birer konu�ma yapt�lar. 

Eylem Kültürünü Tükettiler 

�zmir �ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n� 
Hasan Sa�lam Ö�retmenevi’nde yap-
t�. Genel Sekreterimiz Halil Etyemez’in 
kat�l�m�yla gerçekle�tirilen toplant�ya, 
�lçe temsilcilerimiz, �ube Denetleme 
ve Disiplin kurullar� ba�kanlar�m�z ile 
Üniversite ve Yurt-Kur temsilcilerimiz 
kat�ld�. 

Burada bir konu�ma yapan Genel Sek-
reterimiz Halil Etyemez, önceki y�llarda 
yetkiyi elinde bulunduran sendikalar-
dan baz�lar�n�n toplu görü�me masa-
s�n� terk ederek, çözümü sokaklarda 
arad�klar�na dikkat çekerek, “Böylece 
sendikalar�n eylem kültürünü tüket-
tiler. Sendikac�l�k, yap�lan her yeni 
düzenlemeyi mahkemeye ta��mak de-
mek de�ildir. Olumsuzdan hareketle, 
çal��anlar lehine olumlu kazan�mlar 
elde etmek mümkün de�ildir. Toplu 
görü�me masas�na sendikam�z�n yet-
kiyi alarak oturmas�, tüm e�itim ça-

Genel Merkez Yöneticilerimizin
�ubelerimizle Bulu�mas� Sürüyor
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l��anlar�n�n haklar�n�n korunmas� ve 
iyile�tirilmesi bak�m�ndan çok önemli 
olacakt�r” diye konu�tu. 

�ube Ba�kan�m�z Abdurrahim �eno-
cak ise, üye çal��malar�n�n bütün ku-
rumlarda tüm h�z�yla devam etti�ini 
bildirerek, �unlar� ifade etti: “Büyü-
memizi hazmedemeyenler, bizi ka-
ralamak yerine e�itim çal��anlar�n�n 
sorunlar�na odaklans�nlar. Nefeslerini 
bo�una tüketmesinler. Biz çal��anlar�n 
sesini dinliyoruz. Onlar da bizi tercih 
ediyor. Bu sese ses ekliyorlar, destek 
veriyorlar. Bizi yetkili sendika yapma-
ya kararl� görünüyorlar.” 

E�itim Çal��anlar�n�n 
Sorunlar� �vedilikle Çözüme 
Kavu�turulmal�d�r 

Manisa �ubemizin �l Divan 
Toplant�s�’nda üyelerimizle biraraya 
gelen Genel Sekreterimiz Halil Etye-
mez, e�itim hizmet kolunda ya�anan 
temsil krizinden e�itim çal��anlar�n ra-
hats�z oldu�unu belirterek, “Bu rahat-
s�zl�kla birlikte sendikam�za bir yöneli� 
ba�lam��t�r. E�itim çal��anlar�nda, 
sorunlar�n�n çözümünün E�itim-Bir-
Sen’in yetkili olmas�yla daha kolay ve 
h�zl� bir �ekilde sa�lanaca��na dair bir 
kanaat olu�mu�tur” dedi. 

Konu�mas�nda, Türkiye’nin gündemi-
ne ili�kin de�erlendirmelerde de bu-
lunan Etyemez, darbeye niyet eden, 
kaotik ortam meydana getirmek sure-
tiyle zemin haz�rlama gayreti içerisin-
de olan Ergenekonvari karanl�k yap�-
lanmalar�n temizlenmesi gerekti�inin 
alt�n� çizdi. 

�nsan Merkezli Bir Anlay��la 
Hareket Ediyoruz 

Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol 
Battal, Isparta, Antalya, Düzce, Erzin-
can, Erzurum 1 ve 2 ile Bayburt �ube-
lerimizin �l Divan toplant�lar�na i�tirak 
etti. 

Örgütlenme gelene�i bulunmayan 
ülkemizde bir taban hareketi olarak 
ortaya ç�kan ve örgütçülü�ün ruhuna 
ayk�r� biçimde tavandan tabana bas-
k�, yönlendirme, tehditle örgütlenen 
sendikalar kar��s�nda gönüllere hitap 
ederek, insan merkezli bir anlay��-
la yol alan E�itim-Bir-Sen’in bugün 

ula�t��� üye say�-
s�yla Türkiye’nin 
en büyük e�itim 
sendikas� olma-
n�n e�i�ine geldi-
�ini bildiren Bat-
tal, etkiyi yetkiyle 
ta�land�rmak için 
h�z kesmeden ça-
l��acaklar�n� dile 
getirdi. 

Ülkemizin muas�r 
medeniyet sevi-
yesine ula�abilmesinin, e�itimin en 
önemli mesele olarak ele al�nmas�yla 
mümkün olaca��n� anlatan Battal, 
“E�itimde müfredat ve teknolojik 
ayg�tlar bak�m�ndan kaydedilen me-
safenin anlaml� olmas�, e�itimcinin 
s�k�nt�lardan ar�nd�r�larak tüm yo�un-
lu�unu e�itim hizmetine vermesiyle 
sa�lanabilir. E�itimcilerin sorunlar�n�n 
çözümüne yönelik niyet ve s�cak yak-
la��m bir an önce ortaya konulmal�-
d�r” de�erlendirmesinde bulundu. 

Darbelerin Sarst��� 
�nsanlardan Özür Dilenmelidir 

Erzurum 2 No’lu �ubemiz, Disiplin ve 
Denetleme kurullar�, �lçe ve Merkez 
�lçe temsilcilerinin kat�l�m�yla �l Divan 
Toplant�s�’n� gerçekle�tirdi. �ube Ba�-
kan�m�z Zinnur �im�ek’in ba�kanl�k 
etti�i toplant�da konu�an Genel Te�-
kilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, 
28 �ubat sürecinde inançl� insanlara 
yönelik adeta bir cad� av�n�n ba�lat�l-
d���n� kaydederek, �öyle konu�tu: 

“Hapse at�lan, i�ine son verilen, sürgün 
edilen, a�a��lanan on binlerce insan, 
28 �ubat’�n üzerinden 12 y�l geçmi� 
olmas�na ra�men hala devletinden 
uzanacak bir �efkat elini beklemek-
tedir. Darbelerin sarst��� insanlardan 
özür dilenmeden 
darbelerle hesap-
la�mak mümkün 
de�ildir.” 

Milleti merke-
ze alan sivil bir 
Anayasa’n�n ha-
z�rlanmas�n� iste-
yen Battal, buna 
paralel olarak 
Kamu Görevlileri 

Sendikalar� Kanunu’nun da örgütlen-
meyi kolayla�t�racak, toplu sözle�meli 
ve grevli demokratik bir yasa haline 
getirilmesi gerekti�ini dile getirerek, 
“Kamu çal��anlar�na vaat edilen toplu 
sözle�me hakk�, yoklu�una taham-
mülde zorland���m�z ve sa�lanmas� 
konusunda �srarc� olaca��m�z olmaz-
sa olmaz�m�zd�r” ifadesini kulland�. 

Toplant�da, yap�lan faaliyetler de�er-
lendirilerek, önümüzdeki dönemde 
yap�labilecek etkinlikler konusunda 
görü� al��veri�inde bulunuldu. 

E�itimcilerin Gerçek Temsilcisi 
Olan Sendikam�z Yetkili 
Olmal�d�r 

Gaziantep �ubemiz, Genel Mali Sek-
reterimiz Ahmet Özer’in kat�l�m�yla 
Geni�letilmi� �l Divan Toplant�s�’n� 
gerçekle�tirdi. �ube Ba�kan�m�z Zeke-
riya Efilo�lu’nun aç�l�� konu�mas�yla 
ba�layan toplant�da söz alan Genel 
Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, yetkili 
sendika olmam�z�n gereklili�ini vur-
gulayarak, �u de�erlendirmeyi yapt�: 
“Bugüne kadar yetkili sendikalar hiç-
bir soruna çözüm üretememi�, toplu 
görü�melerde e�itimcileri hakk�yla 
temsil edememi� ve savunamam��t�r. 
Öyleyse bu milletin ve e�itimcilerin 
gerçek temsilcisi, demokrasi ve öz-
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gürlüklerin savunucusu olan E�itim-
Bir-Sen yetkili sendika olmal�d�r.” 

Sözlerine, Kurucu Genel Ba�kan�m�z 
Mehmet Akif �nan’�n ‘3 S’ formülü-
nün önemini anlatarak devam eden 
Özer, “Sivil Anayasa, Sivil Siyaset, Sivil 
Yönetim için E�itim-Bir-Sen’e ihtiyaç 
vard�r” dedi. 

�ube Te�kilatlanma Sekreterimiz Ya-
sin Tepe’nin faaliyet raporunu sun-
mas�ndan sonra Üniversite Temsilci-
miz Tahsin K�l�ç, Araban Temsilcimiz 
Mehmet Gülmü�, �slahiye Temsilcimiz 
�smail Ulu, Karkam�� Temsilcimiz Ce-
mil Y�lmaz, Nizip Temsilcimiz Mehmet 
Çelik, Nurda�� Temsilcimiz Mustafa 
Tank�z, O�uzeli Temsilcimiz Abdur-
rezzak Ba�k�r ve Yavuzeli Temsilcimiz 
Ali Bilen birer konu�ma yap�p faaliyet 
raporlar�n� okudular. Bunun akabinde 
de �ube Denetleme Kurulu Ba�kan�-
m�z Mustafa Morboncuk ile Disiplin 
Kurulu Ba�kan�m�z Mustafa Durak, 
kendi raporlar�n� divana sundular. 
Ondan sonra da Memur ve Hizmetli 
Komisyonu Ba�kan�m�z Mehmet Kü-
çük bir konu�ma yapt�. 

Özer, Kilis �ubemizin �l Divan 
Toplant�s�’na da kat�ld�. 

Yetkiyle Etkinli�imiz Daha da 
Artacakt�r 

Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�d�r 
Y�ld�r�m, Bolu, Adana 1 ve 2, Mardin 
ile ��rnak �ubelerimizin �l Divan top-
lant�lar�na i�tirak etti. 

Adana 2 No’lu �ubemizin kahvalt�-
l� toplant�s�nda bas�n mensuplar� ile 
biraraya gelen H�d�r Y�ld�r�m, önemli 
de�erlendirmelerde bulundu. Y�ld�-
r�m, sendikam�z�n yetkili olmas�na ra-
mak kald���n�, bu yöndeki çal��malar�n 
tüm h�z�yla sürdü�ünü, yetkiyle bera-

ber etkinli�imizin 
daha da artaca��-
n� vurgulad�. 

E�itimin önemine 
dikkat çeken Y�l-
d�r�m, ö�retmen 
aç���n�n sözle�-
meli, ücretli ö�ret-
menle kapat�lma-
ya çal���lmas�n�n, 
gelece�imizi in�a 
eden ö�retmen-
lere  ve ülkenin 
gelece�ine kar�� 
yap�lm�� en büyük hata oldu�unu dile 
getirdi. Demokrasinin E�itim-Bir-Sen 
ile daha da geli�ece�inin alt�n� çizen 
Y�ld�r�m, hak mücadelesinde sendika-
m�z�n 17. y�l�na girdi�ini hat�rlatt�. 

“Ülkemizde pek çok alanda sorunla-
r�n çözülemeyi�inin temelinde, anti-
demokratik sürecin ürünü olan bu-
günkü Anayasa yatmaktad�r” diyen 
Y�ld�r�m, �unlar� söyledi: 

“1982 Anayasas� miad�n� çoktan 
doldurmu�tur. Milleti kucaklayan, 
demokratik, özgürlükçü ve sivil bir 
Anayasa ç�kar�lmal�d�r. Bu paralelde, 
Kamu Görevlileri Sendikalar� Kanunu 
örgütlenmeyi kolayla�t�racak, toplu 
sözle�meli ve grevli demokratik bir 
yasa haline getirilmeli, kamu çal��an-
lar�na uygulanan siyaset yasa�� kald�-
r�lmal�d�r.” 

Kalk�nmada Öncelikli 
Yörelerde Çal��anlara 
‘Tazminat’ Verilmelidir 

Mardin �ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n� 
Ö�retmenevi’nde yapt�. �l ve �lçe Yö-
netim Kurulu üyelerimizin yan�s�ra 
Memur-Sen �l Temsilcisi Mustafa 
Ayd�n’�n da kat�ld��� toplant�da konu-
�an Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�-

d�r Y�ld�r�m, e�iti-
min ta��y�c�s� olan 
e�itim çal��an-
lar�n�n görevinin 
ba��na sorunsuz 
gitmesi halinde, 
e�itimdeki sorun-
lar�n en aza inece-
�ini söyledi. Kal-
k�nmada öncelikli 
yörelerde ihtiyac�n 
kar��lanamamas� 
dolay�s�yla ö�ret-

menlerin bu yörelere zorunlu olarak 
gönderildi�ine dikkat çeken Y�ld�r�m, 
sözlerine �öyle devam etti: 

“Buna ra�men aç�k kapat�lamamak-
tad�r. Ö�retmenlerin söz konusu yö-
relerde çal��mas� için te�vik uygulan-
mal�d�r. Bunun için de kalk�nmada 
öncelikli yöre tazminat� verilmelidir. 
Bu uygulama, sorunu büyük oranda 
çözecektir. Bu yörelerde çal��an ö�-
retmenlerin çocuklar�na e�itim bursu 
verilmesi uygulamas�na da gidilmeli-
dir.” 

�ube Ba�kan�m�z Hasan Ekinci’nin de 
bir konu�ma yapt��� toplant�da, �lçe 
temsilcilerimiz mevcut durumlar�n�, 
hedeflerini ve sendikal sorunlarla ilgili 
görü�lerini ifade ettiler. 

Y�ld�r�m, daha sonra ��rnak Temsil-
cili�imizin Cizre’de gerçekle�tirilen �l 
Divan Toplant�s�’na kat�ld�. 

�lkesizlerden Kurtulmak için 
Yetkili Olmak Zorunday�z 

Bursa �ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n� 
‘Etkili Olmak için Yetkili Olmak Zo-
runday�z’ slogan�yla Ye�il Konak’ta 
gerçekle�tirdi. Genel E�itim ve Sosyal 
��ler Sekreterimiz Esat Tekta�’�n da 
kat�ld��� toplant�da, 2009 May�s ay�n-
da sendikam�z�n yetkiyi almas� için 
yap�lmas� gereken çal��malar son defa 
gözden geçirildi. 

Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sekrete-
rimiz Esat Tekta�, “Hedefimiz yetkiye 
ula�makt�r” diyerek ba�lad��� konu�-
mas�nda, antidemokratik süreçlere 
kar�� durarak önemli hizmetler yapt�k-
lar�n� belirtti. Tekta�, “Misyonumuza 
milletimizin ve zulme u�rayan dünya 
halklar�n�n ihtiyac� vard�r” �eklinde 
konu�tu. 
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E�itim-Bir-Sen’in 17 ya��na girdi�ini 
bildiren Tekta�, “Bu vesileyle Kurucu 
Genel Ba�kan�m�z Mehmet Akif �nan 
ve eme�i geçen bütün gönülda�lar�-
m�z� �ükranla an�yoruz” dedi. 

Bursa �ube Ba�kan�m�z Numan �eker, 
E�itim-Bir-Sen’in art�k yetkiyi almas�na 
ramak kald���n� söyledi. Üniversitele-
rin kendileri için çok önemli oldu�unu 
anlatan �eker, “Dolay�s�yla buralarda 
çe�itli çal��malar ba�latmam�z gere-
kir” ifadesini kulland�. 

Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sekrete-
rimiz Esat Tekta�, daha sonra Yalova 
�ubemizin toplant�s�na kat�ld�. 

E�itimde Kalite, Sorunlar�n 
Bütün Olarak Ele Al�nmas�yla 
Mümkündür 

Zonguldak �ubemiz, �l Divan 
Toplant�s�’n� gerçekle�tirdi. �l ve �lçe 
Yönetim kurullar� ile Disiplin ve De-
netleme kurullar�n�n kat�ld��� toplan-
t�da konu�an Genel Mevzuat ve Top-
lu Görü�me Sekreterimiz Ramazan 
Çak�rc�, ö�retmen aç���n�n; ücretli ve 
sözle�meli ö�retmen görevlendirme-

siyle giderilmeye 
çal �� � lmas�ndan 
vazgeçilmesini is-
tedi. 

Çak�rc�, e�itimde 
kalitenin yaka-
lanabilmesi için 
ba�ta ö�retmen-
ler olmak üzere 
e�itim çal��anlar�-
n�n sosyal, ekono-
mik ve özlük hak-

lar�nda farkl�l�k olmamas� gerekti�ini 
kaydetti. �ube Ba�kan�m�z Kamuran 
A�kar, 2009’da 8 bin 285 ö�retmen 
atamas�ndan Zonguldak’a sadece 86 
kontenjan ayr�ld���n�, oysa �ehirde bin 
300 ö�retmen ihtiyac�n�n bulundu�u-
nu bildirdi. Yapt�klar� k�rsal kesimdeki 
okul gezilerinde personelin yar�s�n�n 
kadrolu, yar�s�n�n 
da ücretli ö�ret-
menlerden olu�-
tu�unu belirten 
A�kar, “Bu tablo, 
ilde e�itimin can 
çeki�ti�inin gös-
tergesidir” diye 
konu�tu. 

Ramazan Çak�r-
c�, daha sonra 
Bart�n Temsilcili-
�imizin  �l Divan 
Toplant�s�’na ka-
t�ld�. �lçe Yönetim kurullar�n�n kat�ld��� 
toplant�da konu�an Çak�rc�, Usta ö�-
reticilerin kadroya geçirilmesi gerekti-
�ini vurgulad�. 

�l Temsilcimiz Mu-
hammed Akça ise, 
2009 y�l�n�n E�itim-
Bir-Sen’in yetki 
y�l� olaca��n� ifade 
ederek, “Bart�n’da 
da hedefimiz, en 
k�sa sürede ‘�ube’, 
akabinde ise yetkili 
olmakt�r” görü�ü-
nü dile getirdi. 

Yetkiyi Almak �çin 
Çal��malar�m�z� Sürdürüyoruz 

Mu� �ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n�, 
Genel Mevzuat ve Toplu Görü�me 
Sekreterimiz Ramazan Çak�rc�’n�n 
kat�l�m�yla Zümrüt Otel’de gerçekle�-
tirdi. Toplant�n�n aç�l�� konu�mas�n� 
yapan Çak�rc�, e�itim hizmet kolunda 
yetkili sendika olmak için çal��malar�n� 
sürdürdüklerini söyledi. Çak�rc�, “Ö�-
retmenin vekili, sözle�melisi, ücretlisi 
olmaz. Vekil ve ücretli ö�retmenlik 
uygulamas�na son verilmeli, mevcut 
sözle�meliler de derhal kadroya geçi-
rilmelidir” �eklinde konu�tu. 

�ube Ba�kan�m�z Bayram Güler ise, 
ilde etkili olduklar�n� belirterek, sözle-
rini �öyle sürdürdü: 

“Hem halk�m�z hem üyelerimiz bizlere 
güven duymaktad�r. Bizim i�imiz hiz-
met sendikac�l���d�r, karde�liktir, ba-
r��t�r. Üyelerimizin sorunlar�n� sürekli 

dinleyip kavga ile de�il, diyalog yoluy-
la çözmeyi tercih ediyoruz. Bu olmaz-
sa, alanlara ç�kmaya da haz�r�z.” 

Güler, üyelere aidiyet duygusunun 
kazand�r�lmas� için çaba gösterilmesi 
gerekti�ini vurgularken, yapt�klar� ça-
l��malara da de�indi. 

Ramazan Çak�rc�, Bingöl �ubemizin 
Ö�retmenevi’nde gerçekle�tirdi�i �l 
Divan Toplant�s�’na da kat�ld�. Çak�rc�, 
e�itim çal��anlar�n�n verilmeyen teda-
vi ve geçici görev yolluklar�n�n bir an 
önce ödenmesi ça�r�s�nda bulundu. 

�ube Ba�kan�m�z Yunus Kava ise, e�i-
tim hizmet kolundaki temsil krizinin 
ancak E�itim-Bir-Sen’in yetkili olma-
s�yla a��labilece�ini vurgulad�. 
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gün-
do�du, demokratikle�menin 
önündeki çete ve yarg� engelinin 

kald�r�lmas� gerekti�ini ifade ederek, 
“Hedefimiz tam demokratik Türkiye’dir” 
dedi. 

Gündo�du, Gümü�hane’de baz� etkin-
lik ve ziyaretler gerçekle�tirdi. Vali Enver 
Saliho�lu ve Gümü�hane Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. �hsan Günayd�n ile gö-
rü�en Gündo�du, daha sonra Memur-
Sen Gümü�hane Temsilcili�i binas�nda 
bir bas�n aç�klamas� yaparak, gündeme 
ili�kin de�erlendirmelerde bulundu. 

Ergenekon’un 
Üzerine Sonuna 
Kadar Gidilsin 

Demokratikle�menin 
önünde ciddi en-
geller bulundu�unu 
belirten Gündo�du, 
bunlardan birinin 
çeteler, di�erinin de 
yarg� engeli oldu�u-
nu kaydetti. Gün-
do�du, sözlerini �öy-
le sürdürdü: 

“1924 Anayasas� ile 
millete verilen yetki-
nin 1980 Anayasas� 
ile geri al�nm�� olma-
s�na itiraz�m�z� yüz binlerle alanlarda 
dillendirdik. Bizim, Meclis’ten (TBMM) 
ve siyasi partilerden beklentimiz; 
Türkiye’nin antidemokratik yap�lanma-
lar�ndan ve s�rt�ndaki kamburlardan 
kurtulmas� için hukukun üstünlü�üne 
inanarak her türlü çetele�menin üzeri-
ne gitmeleridir. �ktidardan beklentimiz, 
Ergenekon savc�lar�n� yaln�z b�rakma-
mas�d�r. �emdinli Savc�s�’na yap�lan 
yanl��l���n bu savc�lara yap�lmamas�d�r. 
Geçmi�te hangi görevde bulunmu� 
olursa olsun, demokratik, laik, sosyal 
hukuk devleti ilkelerinden hukuka ve 
demokratikle�meye zarar vermi� ki�ile-
rin üzerine gidilmesini önemsiyoruz.” 

Yeni Anayasa’da Olmazsa 
Olmazlar�m�z Var 

Anayasa de�i�iklikleri aras�nda olmazsa 
olmazlar�n�n oldu�unu bildiren Gün-
do�du, �unlar� kaydetti: 

“Biz Memur-Sen Konfederasyonu ola-
rak sivil, medeni, uygar bir Anayasa’y� 
çözüm olarak görüyoruz ki, bunun için 
daha fazla zaman kaybedilmemesi ge-
rekti�ini dü�ünüyoruz. Bu Anayasa’da 
olmazsa olmazlar�m�z var. Bunlardan 
birisi, e�itimde f�rsat e�itli�i sözde de-

�il, özde olmal�. Hiçbir gerekçe, insan-
lar�n hangi ya�ta olursa olsun, e�itim-
ö�retim hakk�n� gasp etmemelidir. Bu 
Anayasa’da laikli�in tan�m� net yap�l-
mal�d�r. Sütçü �mam’�n torunlar�na, 
laikli�in do�du�u yer olan Fransa’da 
bile özgürce Frans�z üniversitelerinde 
okuma hakk� tan�n�yorken, ülkemiz-
de laikli�in tan�m� ters çevrilerek, takla 
att�r�larak kendi k�zlar�m�z� okuma hak-
k�ndan ma�dur, mahrum ediyorsak, 
bu Türkiye’nin bir ay�b�d�r. Bu ay�ptan 
kurtulmam�z laz�m. E�itim-ö�retim ve 
çal��ma hayat�n�n önündeki engeller, 

bilhassa cinsiyet ay-
r�mc�l��� do�uran, 
ayn� dü�ünceye sa-
hip kad�n ve erkek, 
kar�-koca, karde�, 
iki ki�iden birisi 
her türlü göreve 
gelebiliyorken, ka-
d�nlara uygulanan 
bu negatif ayr�m-
c�l�k da Türkiye’nin 
bir ba�ka eksikli-
�i. �kincisi ise, bu 
Anayasa’da çal��-
ma hayat� ile ilgili 
i�çi karde�lerimize 
verilen grevli, toplu 

sözle�meli sendikal hakk�n memurlara 
da verilmesini önemsiyoruz. �LO Sözle�-
mesi ve AB normlar� bunu �art ko�uyor. 
Art�k biz toplu görü�me masas�na bu 
görü�meli yasayla de�il, toplu sözle�-
meli, grevli hakla oturmak istiyoruz. Bir 
di�er olmazsa olmaz�m�z, kamu çal�-
�anlar�na siyaset verilmesi hakk�. 1958 
y�l�nda memura verilen hak, 2009’da 
hala verilmiyor. Biz siyaset yasa��n�n 
kald�r�lmas�n�, i�çiye, bakkala, manava 
verilen bu hakk�n Türkiye’nin en oku-
mu� kesiminden esirgenmemesini talep 
ediyoruz.” 

Biz sivil, medeni, uygar 
bir Anayasa’y� çözüm 
olarak görüyoruz ki, 

bunun için daha fazla 
zaman kaybedilmemesi 

gerekti�ini 
dü�ünüyoruz. Bu 

Anayasa’da olmazsa 
olmazlar�m�z var. 
Bunlardan birisi, 

e�itimde f�rsat e�itli�i 
sözde de�il, özde 

olmal�

Hedefimiz Tam Demokratik Türkiye
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Esat Tektaş /  Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Hikmet Sa�ana��nda Island�k 

esattektas@egitimbirsen.org.tr

Bir adam, ya�malanm�� bir �ehrin 
ganimetlerinden e�i bulunmaz 
bir hal�y� satmaya çal���yordu. 

“Bu hal� için kim 100 alt�n verir?” diye 
ba��rarak tüm kenti dola�t�. 

Sat�� tamamland�ktan sonra birisi sat�-
c�ya yana�arak, “Bu paha biçilmez hal� 
için niye daha fazla istemedin?” diye 
sordu. 

Sat�c� kar��l�k verdi: Yüzden büyük say� 
var m�? 

Öyküdeki hal� sat�c�s�n�n hatas�na ko-
layca güleriz. Oysa kendimiz, içinde 
bulundu�umuz toplumla ilgili yarg�la-
r�m�z, biz de hal� sat�c�s�ndan farkl� de-
�iliz. Bize sunulan imkanlar, ki ekono-
mik imkanlar kadar entelektüel, estetik 
imkanlar� da dahil ederek söylüyorum, 
ba�ka türlü dü�ünmemizi imkans�z 
k�lmaktad�r. Çünkü hâkim ideoloji ve 
hâkim kültür, üretti�i yarg�larla, t�pk� 
yüz say�s�n�n kendisinden büyük say�la-
r� gizledi�i gibi, bizim birey ve toplum 
olarak seçeneklerimizi ta ba�tan gizle-
mektedir.

Birey olarak hepimiz geçmi� zama-
n�n toplumsal birikimiyle hayata ba�-
lar�z.  Davran��lar�m�za yans�yan da, 
bu birikimlerin niteli�idir ve bireysel 
imkânlar�m�z� da bunlar belirlemekte-
dir. �çinde ya�ad���m�z, mecbur kald�-
��m�z �artlar, �artland�r�lm��l�klar her 
türden giri�imcili�i beslemek yerine sü-
rekli zehirliyor. �nsanlar; anlama çaba-
s�yla, ö�renme tutkusuyla;  ke�federek, 
çok çal��arak, çok ara�t�rarak var olma-
ya çal��m�yorlar. F�rsatç�l�k, avantac�l�k, 
vurgunculuk en belirleyici yöntem ol-
mu�. Bu yüzden birçok ki�iyi anlayam�-
yor, birçok do�ruya kapal� hatta dü�-
man ve birçoklar�n�n hayat hikâyelerine 
�a��p kal�yoruz. 

��te örgütlü mücadelemizde gerçekle�-
tirdi�imiz her eylemde bilgiyi olmazsa 
olmaz saymam�z�n nedeni burada sak-
l�d�r.  Çünkü bilgiye ula�t�kça, ya�ad�k-

lar�m�z�n ö�renilmi� bir çaresizlik, bir 
k�st�r�lm��l�k oldu�unu anl�yoruz.  Bu 
yüzden toplumun her kesiminin bilgiye-
hikmete ula�mas�n� önemsiyoruz.  

Kimi bilgi kanallar�n� kontrol alt�nda 
tutmaya özen gösteren kurumlara, 
kimi darbecilikle önce ileti�im kanalla-
r�na el koyarak farkl�, do�ru �eyler ö�-
renmenin pe�inde olanlara f�rsat tan�-
mayanlara; üniversitelerimizin fa�izan 
yöntemlerle, yönlendirmelerle evrensel 
olmas�na geçit vermeyenlere yanl�� bir 
seyirde olduklar�n� söylememiz gere-
kirdi. Daha önceki yaz�mda müjdesini 
verdi�im Uluslararas� E�itim Felsefesi 
Kongresi’ni, tüm bunlara bir zemin ol-
mas� için ve her i�imizde oldu�u gibi 
yüz ak�yla gerçekle�tirdik. 

Gerçekle�tirdi�imiz Uluslararas� E�itim 
Felsefesi Kongresi’ne yurtiçinden 142, 
yurtd���ndan 40 bilim adam� tebli� 
özeti göndererek kat�lmak istediklerini 
belirttiler. Dan��ma Kurulu, bildiri özet-
lerini de�erlendirerek konuya uygunlu-
�u aç�s�ndan yurtiçinden 70, yurtd���n-
dan 25 bildirinin kongrede sunulmas� 
sonucuna vard�. 

Program, 6 Mart Cuma Günü saat 
10.00’da ba�lad���nda duygulanma-
mak elde de�ildi. Dünyan�n dörtbir 
yan�ndan ve ülkemizden 100’e yak�n 
bilim insan�n�n bildiri sunaca��, ayr�ca 
iki de panelin gerçekle�tirilece�i, yani 
100’ün üzerinde akademisyenin hik-
met sa�ana�� art�k ba�lam��t�. 

7 Mart Cumartesi Günü her salonda 
dört oturum olmak üzere be� ayr� sa-
londa yap�lan hikmet sa�ana��nda 60’a 
yak�n bildiri sunuldu. Bildirileri dinle-
mek üzere Ba�kent Ö�retmenevi’ne 
gelen izleyiciler hangi salonun izleyi-
cisi olacaklar� konusunda tam bir tela� 
ya��yorlard�. Konular� ve konu�mac�lar� 
seçmekte, birini di�erine tercih etmek-
te zorlan�yorlard�. ‘Bu oturumlar� ayn� 
saatlerde yapmak mecburiyetinde miy-
diniz?’ diye bizlere sitem ediyorlard�.

8 Mart Pazar Günü ise, ö�leye kadar 
her salonda iki oturum olacak �ekilde 
dört ayr� salonda 20’nin üzerinde bil-
diri sunuldu. Atmosfer yine Cumartesi 
günüyle ayn�yd�. 

Cumartesi ve Pazar günleri paralel otu-
rumlardaki soru-cevap bölümlerinin 
birçok oturumun süresini uzatmas�, 
yap�lan çal��maya verilen önemi ve gös-
terilen ilgiyi peki�tiriyordu.  

8 Mart Pazar Günü ö�leden sonra bu 
yaz�n�n giri�inde okudu�unuz ifade-
lerle taraf�mdan aç�l��� yap�lan “Felse-
fe Ö�retimi ve E�itimi” konulu panel 
ba�lad�. Felsefenin otorite isimleri Prof. 
Dr. Teoman Durali, Prof. Dr. Ahmet 
�nam, Prof. Dr. Kurtulu� Dinçer, Prof. 
Dr. Ömer Naci Soykan ve Prof. Dr. 
Sabri Büyükdüvenci sunumlar�n� yap-
t�lar. Kongre Kapan�� oturumuna ka-
t�lan Milli E�itim Bakan� Say�n Hüseyin 
Çelik’in konu�mas� da bir ba�ka katk� 
oldu çal��mam�za. 

Burada süreci k�saca arz etmeye çal��-
t�m. Önümüzdeki zaman diliminde el-
bette ki bu ilmi çal��mayla ilgili birçok 
de�erlendirme yap�lacakt�r. Kongrede 
sunulan bildirilerin, gerçekle�tirilen pa-
nellerin, müzakerelerin tamam� in�allah 
en yak�n zamanda ve en nitelikli �ekilde 
kitapla�t�r�larak, e�itim-ö�retim-bilim 
çal��anlar�n�n hizmetine sunulacakt�r.  

Yurtd���ndan kongreye kat�larak bildiri 
sunan bilim adamlar�ndan ülkelerine 
gidenlerin, kongrenin ba�ar�l� oldu�u-
nu, konukseverli�imizi, bizleri de ül-
kelerinde görmek istediklerini; k�sacas� 
tebrik ve te�ekkürlerini mail yoluyla ta-
raf�m�za bildirmi� olmalar� bizleri ayr�ca 
mutlu etmi�tir. Bizler de bildiri sunarak, 
panelist olarak, izleyici olarak kongreye 
kat�lan; planlanmas�ndan, haz�rlanma-
s�na, gerçekle�tirilmesine kadar eme�i 
geçen herkese te�ekkür ediyoruz. Ba�-
ka sa�anaklarda �slanmak dile�iyle… 
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet 
Gündo�du, sendika olarak 
Türkiye’nin sivil toplum liderli-

�ine ko�tuklar�n� söyledi. 

E�itim hizmet kolunda etkili olan 
E�itim-Bir-Sen’e yetkinin geçmesi 
durumunda e�itim çal��anlar�n�n so-
runlar�n�n çözümünde daha ileri bir 
noktaya gelinece�ini ifade eden Gün-
do�du, “E�itim çal��anlar�nda da bu 
yönde bir beklenti olu�mu�tur” dedi. 

Trabzon �ubemizin �l Divan 
Toplant�s�’na kat�lan Gündo�du,  bü-
tün kurumlar�n kendi görev alanlar� 
içinde kalarak, halk�n egemenli�i il-
kesinin ihlal edilmemesi gerekti�ini 
bildirdi. 

Türkiye’de bir demokratikle�-
me sorunu oldu�unun alt�n� 
çizen Gündo�du, bu engelleri 
a�mak için de sivil anayasaya 
ihtiyaç duyuldu�unu kaydet-
ti. Bu anayasan�n insan� mer-
keze alan ve önceleyen, temel 
hak ve özgürlüklerin daha 
çok vurguland��� bir anaya-
sa olmas� gerekti�ine dikkat 
çeken Gündo�du, devlet ku-
rumlar�n�n kendi görev alan� 

içerisinde kalmas�n�n demokrasimizin 
gelece�i aç�s�ndan önemli oldu�unu, 
‘hâkimiyet kay�ts�z �arts�z milletindir’ 
ilkesinin hiçbir güç taraf�ndan ihlal 
edilemeyece�ini dile getirdi. 

Gündo�du, baz� kurumlar�n ve bü-
rokratlar�n kendilerini milletin ve milli 
egemenli�in tecelligah� olan Meclis’in 
üstünde görme al��kanl���n�n bitmesi 
gerekti�ini vurgulad�. 

�ube Ba�kan�m�z Arslan Balta ise, 
E�itim-Bir-Sen camias�n�n hep sorum-
luluk bilinciyle hareket ederek örgüt-
lülük bilincine ula�t���n�, istedi�i anda 
biraraya gelme kabiliyetini kazand���n� 
belirtti. Bu y�l yetkinin E�itim-Bir-Sen’e 
geçmesi halinde e�itim alan�ndaki so-

runlar�n daha kolay çözülece�ine inan-
d�klar�n� anlatan Balta, “�imdiye kadar 
yetkili olanlar�n durumu ortadad�r. As-
l�nda onlar�n sorunlar� çözme gibi bir 
derdi yoktur” �eklinde konu�tu. 

Daha sonra Memur-Sen’e ba�l� sen-
dikalar�n Trabzon �ube ba�kanlar�y-
la da bir toplant� yapan Gündo�du, 
akabinde Trabzon Valisi Nuri Okutan 
ve �l Milli E�itim Müdürü Selim Yavuz 
Sand�kç�’y� ziyaret etti. 

Hakk�m�z Olan� Alman�n 
Mücadelesini Vermeye Devam 
Edece�iz 

Ahmet Gündo�du, Memur-Sen Genel 
Mali Sekreteri Yusuf Yazgan ile birlik-
te Memur-Sen Aksaray Temsilcili�ini 
ziyaret ederek, Konfederasyon’a ba�l� 
hizmet kollar�n�n ba�kanlar�yla bir gö-
rü�me yapt�. 

Burada bir konu�ma yapan Gündo�-
du, Mehmet Akif �nan’�n dalgaland�r-
d��� bayra�� zirvede tutman�n önemine 
i�aret ederek, bir sivil toplum örgütü 
olarak her geçen gün etkinli�ini art-
t�ran Memur-Sen’e ba�l� sendikalar�n 
Türkiye’de yetkili olmas�n�n gerekli ol-
du�unu bildirdi. 

Türkiye’ye zarar vermek isteyen dar-
beci yakla��mlar�n, iç ve d�� tehdit un-
suru mihraklar�n her zaman kar��s�nda 

olduklar�n� söyleyen Gün-
do�du, Memur-Sen ailesi-
nin çok büyük oldu�unu ve 
do�ru bildi�i �eylerin mü-
cadelesini sonuna kadar 
verece�ini kaydetti. Gün-
do�du, “Biz asla güdümlü 
hareket eden bir yakla��-
m�n parças� olmayaca��z. 
Hükümette gördü�ümüz 
yanl��lar� ele�tirece�iz, hak-
k�m�z olan� alman�n sava-

Türkiye’nin
Sivil Toplum Liderli�ine Ko�uyoruz
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��n� hep verece�iz. Memurun, kamu 
çal��an�n�n hakk�n� sonuna kadar sa-
vunaca��z” diye konu�tu. 

Gündo�du, Türkiye’de yetkinin al�-
nabilmesi için �ubelere çok i� dü�tü-
�ünü ve onlardan daha fazla gayret 
göstermelerini bekledi�ini sözlerine 
ekledi. 

28 �ubat Dayatmalar�na Son 
Verilmelidir 

Aksaray’dan sonra Kütahya’da 
Memur-Sen’e ba�l� sendikalar�n yö-
neticileriyle Ö�retmenevi’nde birara-
ya gelen Gündo�du, 28 �ubat da-
yatmalar�na son verilmesi gerekti�ini 
vurgulayarak, �öyle konu�tu: 

“28 �ubat sonras�n� ya�amaktay�z ve 
Türkiye, Ergenekon Çetesi ile geriye 
dönük onlarca y�ll�k çetele�menin de-
�ifre oldu�u bir süreci ya�amaktad�r. 
28 �ubat sürecinde, katsay� engeli ile 
Anadolu insan�na, �mam Hatip Lisesi 
ve Meslek Lisesi ö�rencilerine getirilen 
dayatman�n da bir darbeci taraf�ndan 
YÖK Ba�kan�’na verilen bir talimatla 

gerçekle�ti�ini 
kamuoyu ya-
k�ndan takip et-
mektedir.” 

“Öyleyse refe-
rans�n�z bilim 
olmal�, e�itim 
olmal�, kalk�nma 
olmal�, millet 
idaresi olmal�” 
diyerek sözlerini 
sürdüren Gün-

do�du, “12 Eylüllerde, 28 �ubatlar-
da milletin devred��� b�rak�larak gi-
rilen ç�kmaz sokaklar�n art�k sonuna 
gelindi. Biz Memur-Sen ailesi olarak 
Türkiye’nin bu kamburlardan, kirler-
den ar�nmas� gerekti�ine inan�yoruz. 
Sendikac�l�k, siyaset, bürokratik görev 
ya da ba�ka bir görev, herkes yapt�-
�� görevlerde Türkiye’nin gelece�ine 
dair olumlu ad�mlar atmal� ve yapt��� 
görevi bu ülkenin milleti ile milletin 
iradesi ile bütünle�en bir yakla��mla 
sürdürmelidir. �çerdeki bu darbecilere 
kar�� Memur-Sen, sivil toplumun ol-
mazsa olmazlar�ndan olan ‘kesintisiz 
demokrasi’ ta-
lebini �srarla her 
platformda dile 
getirmekte, hu-
kukun üstünlü-
�üne, milletin 
iradesine, de�er-
lerimize ipotek 
koymak, kesintiye 
u�ratmak, tahrip 
etmek isteyenlere 
kar�� mücadelesi-
ni ortak ak�l ze-

mininde sürdürmektedir” de�erlen-
dirmesinde bulundu. 

Memur-Sen ve E�itim-Bir-Sen’in 
Türkiye’nin sivil toplum gücünün li-
derli�ine ko�tu�unu belirten Gün-
do�du, sözlerini �öyle tamamlad�: 

“Yapmam�z gereken, insanl��a ���k 
tutaca��na inand���m�z Konfede-
rasyonumuzun ilkelerini ya�ayan ve 
kavrayan yeniden in�ac� bir toplulu�u 
ortaya ç�karmakt�r. Bu ilkeler ve de-
�erler sadece ülkemiz insan�n�n de�il, 
dünyan�n herhangi bir noktas�ndaki 
herhangi bir insan�n ya�ad��� zulme 
tahammülsüzlü�ü ve direnmeyi ge-
rektirir. Bu direnmedir ki, bizi eli kan-
l� vicdan yoksunu �srail’in Gazze’de 
karde�lerimize yönelik zulmünü tüm 
dünyan�n duyaca�� �ekilde tel’in eden 
mitingler düzenlemeye, �srail hakk�n-
da BM’de suç duyurusunda bulun-
maya, ülkemizin sayg�n yard�mla�ma 
kurulu�lar�n� biraraya getirerek ikinci 
bir örne�i bulunmayan büyük çap-
l� merhamet ve �efkat operasyonlar� 
düzenlemeye sevk etmi�tir.”

�nsanl��a ���k tutaca��na inand���m�z 
Konfederasyonumuzun ilkelerini ya�ayan ve kavrayan 

yeniden in�ac� bir toplulu�u ortaya ç�karmakt�r, 
yapmam�z gereken. Bu ilkeler ve de�erler sadece ülkemiz 

insan�n�n de�il, dünyan�n herhangi bir noktas�ndaki 
herhangi bir insan�n ya�ad��� zulme tahammülsüzlü�ü ve 

direnmeyi gerektirir
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239 bin e�itim çal��an�n� ilgilendiren, 
y�llarca yanl�� yönetilen, üyelerinin 
eme�i çarçur edilen, ad� yolsuzluk-
larla an�lan, bütün i�letmeleri zarar 
eden �LKSAN’�n 6. Dönem 1. Ola�an 
Genel Kurulu, 21-22 �ubat 2009 ta-
rihleri aras�nda gözden �rak, kamuoyu 
ve bas�ndan habersiz bir �ekilde 
Alanya Ananas Otel’de yap�l-
d�. 

�LKSAN konusunda çe�itli 
ara�t�rmalar� olan Genel 
Mevzuat ve Toplu Görü�-
me Sekreterimiz Ramazan 
Çak�rc�, delegelerin, �LKSAN 
üyelerinin hak ve menfaatlerine 
sahip ç�kacak bir anlay��ta olmas� 
ad�na duyarl�l�k olu�turmak için sen-
dikam�z�n görü� ve önerilerini Genel 
Kurul’a sunmak üzere toplant�ya ka-
t�ld�. 

Kongre, bilinçli veya beceriksizlikler-
den dolay� yasalar�n öngördü�ü ça-
l��malar yap�lmadan ba�lad�. Mesela 
bunun en somut örne�i, 2008 faali-
yet raporu yasal sürecinde ya da hiç 
delegelere ula�t�r�lmam��, Sivas dele-
gelerinde oldu�u gibi, il delegelerinin 
seçiminde ana tüzük ve yönetmelikler 
ihlal edilmi�tir. 

Bunlarla beraber 2008 faaliyet ve De-
netleme Kurulu raporlar� gerçekleri 
yans�tmaktan uzakt�r. �LKSAN tara-
f�ndan kurulmu� De-Ha A� ve �ube-
lerinin son üç y�ll�k zarar� 1.112.390 
TL’dir. �LKSAN’�n gayrimenkulleri ve-
rimli de�erlendirilememekte, sürekli 
zarar etmektedir.

2003 y�l�nda 11 milyon TL de�er bi-
çilen Ankara Yenikent’teki 250 bin 
metrekarelik �LKSAN arsas� 2004 y�-
l�nda 6 milyon TL’ye TOK�’ye devre-
dilerek, �LKSAN 5 milyon TL zarara 
u�rat�lm��t�r. 

Yine �stanbul Pendik’teki bir arsan�n 
2.5 milyon TL’lik avukat ücreti, çe�itli 
suistimallerle yarg�ya ta��nm��, yasal 
faiziyle birlikte söz konusu avukatl�k 
ücreti 20 milyon TL’ye ula�m��t�r. 

Beceriksizliklerle �LKSAN’�n 10 milyon-
larca liras�n� çarçur edenler, 

bu beceriksizliklerinin 
faturas�n� �LKSAN üye-
lerine ç�karmakta, 
bran� de�i�tiren ve 
kurum de�i�ikli�i ile 
�LKSAN’a üyelikleri 

sona eren e�itim ça-
l��anlar�n�n, 36 aydan 

daha az aidat ödedikleri 
gerekçesiyle haklar� gasp edil-

mektedir. 

Genel Kurul, 
Yöneticilere K�yak 
Geçmi�tir  

�LKSAN’�n bu son Ge-
nel Kurulu’nda da 
ö�retmenlerin men-
faatine olabilecek hiç-
bir karar al�nmam��, 
buna kar��n Genel 
Kurul’da; 

Yönetim Kurulu 
Ba�kanl���n� yürü-
ten Ba�kan�n maa�� 
brüt asgari ücretin 7 
kat�, Yönetim Kuru-
lu üyelerinin 5 kat�, 
Denetleme Kurulu 
üyelerinin 3 kat� ol-
mas�, Türk E�itim-
Sen üyesi delegeler 
taraf�ndan öneril-
mi� ve üyemiz olan 
delegelerin kar�� 
oyuna ra�men 
kabul edilmi�tir. 
Ayr�ca oturum ba-

��na 10 TL ücret ödenmesi de karara 
ba�lanm��t�r. Günde birkaç oturum 
dü�ünüldü�ünde, bu rakam ciddi bir 
yekûn olu�turacakt�r. 

Genel Kurul’da �LKSAN’a ait �irketle-
rin zarar etti�i görülmesine ra�men,  
yeni �irketler kurma yetkisi Yönetim 
Kurulu’na verilmi�tir. 

�LKSAN’�n gidi�at�na ili�kin �LS�S or-
tam�nda bir memnuniyet anketi ya-
p�lmas�, �LKSAN üyeli�inin zorunlu 
olmaktan ç�kar�lmas� ve Yönetim 
Kurulu’na ödenecek maa�lar�n fazla 
olup yeniden de�erlendirilmesi için 
verilen önergeler de malum sendika 
üyesi delegelerce reddedilmi�tir. 

�LKSAN Bildi�iniz Gibi!
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�LKSAN’�n ta��n�r ve ta��nmaz yakla��k 
450 milyon TL mal varl��� bulunmak-
tad�r. Bugün �LKSAN’dan üyelerinin 
alacaklar�n�n bedeli yakla��k olarak 
1.5 milyar TL’dir. Sürekli zarar etti�i 
dü�ünüldü�ünde, bu rakamlar, geçen 
her günün üyelerin aleyhine i�ledi�ini 
ortaya koymaktad�r. 

Tabi bu rakamlar ve ya�ananlar bir �eyi 
daha aç�k seçik göstermi�tir; ö�retme-
nin aleyhine olacak bu düzenlemeleri 
destekleyen ‘bir sendika üyesi delege-
ler’ ve bu kadar ele�tiriye, uyar�ya, ö�-
retmenlerin aleyhine olacak geli�me-
lere kulak t�kayan �LKSAN Yönetimi’ne 
ve anlay���na övgüler düzen ‘bir sendi-
ka genel ba�kan�’ vard�r. 

�LKSAN Genel Kurulu’nda ya�ananlar, 
ö�retmenin yan�nda duranlarla ö�ret-
menin kar��s�nda duranlar�, ö�retmen 
oldu�unu unutup holding patronu 
olmaya çal��anlar� gözler önüne ser-
mi�tir. 

�LKSAN’�n üstlendi�i misyonu kaybet-
ti�ine inan�yoruz. Zor �artlarda çal��an 
ö�retmenlerimizin her ay maa�lar�n-
dan yüzde 2 oran�nda al�nan zorunlu 
aidatlar heba edilmektedir. �LKSAN, 
geli�me ve büyümeye aç�k yönetim-
den uzakt�r. Keyfi yönetilmeye devam 
edilmektedir. Bu zihniyet ile ku�at�c�, 
cesur ve kararl� bir yönetim sergilen-
mesi beklenemez. 

�LKSAN, iktisadi gücünü üretimden 
de�il, ranttan alan bir müesseseye dö-
nü�türülmü�tür. Yak�nda emeklilerine 
hiçbir ödenek veremeyecek duruma 
gelecek ve göreve yeni ba�layan genç 
e�itimcilerin de daha büyük zararlar 
görmelerine sebep olacakt�r. Y�llar-
d�r zarar bata��na saplanm��, �slah� 
mümkün olmayan, ad� ‘verdimse ben 
verdim’ diye pe�ke� çekilen arsalar�yla 
an�lan �LKSAN’�n bir an önce feshe-
dilme süreci ba�lat�larak, daha fazla 
zarar etmemesi ve üyelerinin ma�dur 
edilmemesi sa�lanmal�d�r. 

Bu kurumun feshedilmesini ve üyesi 
olan e�itim çal��anlar�n� ma�dur et-
meden paylar�n�n tek seferde da��t�l-
mas�n� istiyoruz. Bu ödemeler, Sosyal 
Yard�mlar Yönetmeli�i’nde emeklilik 
yard�m�n�n ödenmesine esas olan hü-
kümler çerçevesinde yap�lmal�d�r. 

�LKSAN Kongresi’nde yukar�da ifade 
etti�imiz yanl�� ve eksikleri dile getir-
mek için kürsüye ç�kan Genel Mevzuat 
ve Toplu Görü�me Sekreterimiz Rama-
zan Çak�rc�’n�n, �LKSAN’� mafyavari bir 
yap�ya büründüren ne idü�ü belirsiz 
ki�ileri kongre salonuna alan ve y�llar-
d�r buray� sömüren ki�ilerce konu�ma-
s� sabote edilerek, gergin bir ortam�n 
olu�mas�na sebep olunmu�tur. Ayr�ca 
daha önceki kongrelerde oldu�u gibi 
ayn� zihniyet taraf�ndan e�itimciye 
yak��mayan davran��lar sergilenerek, 
ö�retmenlerin imaj� kamuoyunda ze-
delenmeye devam edilmektedir. 

Ancak �u unutulmamal�d�r ki, kong-
rede yolsuzluklar�n�, beceriksizliklerini 
mafyavari yöntemlerle kamuoyundan 
gizleyenler bundan sonra atacaklar� 
her ad�mda, yapacaklar� her yanl��ta 
E�itim-Bir-Sen’i enselerinde hisse-
deceklerdir. Yolsuzluklar�n� örtmeye, 
kabakâ��t badigartlar� engel olama-
yacakt�r. 
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Yeni Ö�retim Programla-
r�n�n (YÖP) Uygulanma-
s�n�n De�erlendirilmesi 

amac�yla sitemizde bin 652 
ö�retmenin kat�l�m�yla ger-
çekle�tirdi�imiz ankete göre, 
ö�retmenlerin yüzde 57’si 
yeni ö�retim program�n�n 
e�itimde ö�renmeyi kolayla�-
t�rd���na inanmaktad�r. 

E�itim-Bir-Sen Stratejik Ara�-
t�rmalar Merkezi (EBSAM) ta-
raf�ndan 18-27 �ubat 2009 
tarihleri aras�nda ö�retmen-
lere yönelik yap�lan anket ça-
l��mas� sonucunda, ara�t�rma-
ya kat�lanlar�n yüzde 47.9’u, 
YÖP’ün ö�retmenler taraf�n-
dan k�smen benimsendi�ini 
ve uyguland���n� dü�ünmek-
tedir. 

YÖP’ün e�itimde ö�renmeyi 
daha kolayla�t�rd���n� dü�ü-
nenlerin oran� yüzde 57, YÖP 
ile ö�rencilerin daha aktif hale 
geldi�i fikrini payla�anlar�n 
oran� ise yüzde 53.8’dir. 

Kat�l�mc�lar�n yüzde 52.7’si, 
YÖP’ün ö�rencilerin dü�ünme 
ve sorgulama becerilerini ge-
li�tirdi�ini dü�ünmektedir. 

YÖP’ün ö�renci merkezli ol-
du�unu savunanlar yüzde 
53.2’i gibi bir oran� olu�turur-
ken, yüzde 53.6’l�k bir oran ise 
YÖP’e uygun olarak etkinlikle-
ri k�smen uygulayabildiklerini 
ifade etmektedir. Kat�l�mc�la-
r�n yüzde 47.6’s�, YÖP’ün çok 
yönlü bir program oldu�u gö-
rü�ünde birle�mektedir. 

Anketin sonuçlar� de�erlen-
dirildi�inde, YÖP’ün ö�ret-
menler taraf�ndan k�smen 
benimsendi�i ve uyguland���, 
YÖP’e uygun olarak etkinlik-
lerin k�smen uygulanabildi�i 
görülmektedir. 

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin %53.2’si YÖP’ün ö�renci merkezli oldu�unu, 
%18.8’i ö�renci merkezli olmad���n�, %28’i ise k�smen ö�renci merkezli oldu�u-
nu dü�ünmektedir.

YÖP’ün ö�renci merkezli ve k�smen ö�renci merkezli oldu�unu dü�ünenlerin ora-
n�n�n toplam� %81.2’dir.

Ara�t�rmaya kat�lanlar�n %30.2’si, ö�retmenlerin YÖP’ü benimsedi�ini ve uygu-
lad���n�, %21.9’u ö�retmenlerin YÖP’ü benimsemedi�ini ve uygulayamad���n� ve 
%47.9’u ise k�smen benimseyip uygulad���n� dü�ünmektedir.

Ara�t�rmaya kat�lanlar, ö�retmenler taraf�ndan YÖP’ün benimsenip uyguland���-
n� dü�ünenlerin ve k�smen dü�ünenlerin oran�n�n toplam� %78.1’dir.

Di�er yandan, YÖP’ün ö�retmenler taraf�ndan k�smen benimsendi�ini ve k�smen 
uyguland���n� dü�ünenlerin oran� %47.9’la göze çarpmaktad�r.

Ö�retmenler
Yeni Ö�retim Program�n�n

E�itimde Ö�renmeyi
Kolayla�t�rd���n�

Dü�ünüyor

Evet
53,2%

Hay�r
18,8%

K�smen
28,0%

Evet
Hay�r
K�smen

Hay�r
21,9%

K�smen

47,9%

Evet

30,2%

Evet

Hay�r
K�smen
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8 Mart Dünya Kad�nlar Günü, top-
lumun yar�s�n� olu�turan kad�nla-
r�n toplumsal ya�amda kar��la�-

t�klar� güçlükleri gündeme ta��man�n 
ve çözüme ili�kin çabalar� yo�unla�t�r-
man�n f�rsat� olan bir gündür. 

Dünya Kad�nlar Günü’nün temelinde 
emek mücadelesi vard�r.  8 Mart 1857 
tarihinde ABD’nin New York kentinde 
40 bin dokuma i�çisi daha iyi çal��ma 
�artlar� talebiyle bir tekstil fabrikas�nda 
greve ba�lam�� ancak polis i�çilere sal-
d�rm�� ve i�çileri fabrikaya kilitlemi�tir. 
Olaylar s�ras�nda ç�kan yang�nda i�çi-
lerin fabrika önünde kurulan barikat-
lardan kaçamamas� sonucunda ço�u 
kad�n 129 i�çi can vermi�tir. 8 Mart, 
yang�nda ölen kad�n i�çiler an�s�na 
“Dünya Kad�nlar Günü” olarak kutlan-
maktad�r.  

Bir mücadeleye kalk��mak için, mü-
cadeleyi zaruret haline getiren �artla-
r�n bulunmas� gerekir. Bat� co�rafyas� 
Frans�z ihtilaline kadar kad�n�n insan 
olup olmad���n� tart��m��t�r. Kad�n� bir 
met’a olarak gören, insan olarak kabul 
etmedi�i için de en temel insanî haklar-
dan yoksun b�rakan erkek egemen bât�l 
medeniyet kar��s�nda kad�nlar, varl�kla-
r�n� ortaya koymak ve emeklerine sayg� 
mücadelesine giri�mek zorunda kal-
m��lard�r.  8 Mart’� lüzumlu ve anlam-
l� k�lan, temelinde insani taleplerin ve 
eme�i yüceltmenin bulunu�udur. 

Medeniyetimiz, insan merkezli bir me-
deniyettir. K�z çocuklar�n�n diri diri top-

ra�a gömüldü�ü karanl�k bir ça�da, 
kad�n� yücelten, birey olarak dikkate 
alan ve haklarla donatan bir medeni-
yet olarak yüzy�llarca dünyay� ayd�nlat-
m��t�r. Medeniyetimizde yüzy�llar boyu 
kad�nlar, erkeklerle birlikte ya�am�n ni-
met ve külfetini birlikte omuzlam��lar, 
toplumsal ya�am�n içerisinde yer bul-
mu�lard�r. 

Medeniyetimizden kopu�umuz ve Bat� 
medeniyetine kirac� olu�umuz, ülkemiz-
de de kad�nlara bak���n de�i�mesine, 
kad�n�n bir met’a olarak görülmesine 
ve cinselli�inin ön plana ç�kar�lmas�na 
neden olmu�tur. Toplumun �irazesi 
olan kad�nlar üzerinden yürütülen dö-
nü�türme projesiyle toplumumuz illetli 
hale getirilmi�tir. Bu süreçte toplumsal 
ya�amda kad�nlara, çerçevesini top-
lumsal dönü�türücülerin belirledi�i bir 
biçimde rol verilmi�tir. Yarat�l�� gayesi-
ne ve kad�n hususiyetine ayk�r� �ekilde 
biçilen rolün icaplar�n� yerine getiren 
kad�nlar topluma numune olarak su-
nulmu�, yayg�n ileti�imle nesiller ifsad 
edilmi�tir. 

Ya�am�n s�k�nt�l� dönemlerinde en çok 
ezilenler kad�nlard�r. Ekonomik sars�n-
t�lar ilk önce kad�nlar� etkilemektedir. 
Sosyal çalkant�larda analar, yani kad�n-
lar ilk önce a�lamaktad�r. Toplumsal 
huzur için kad�nlar�n eli mutlaka yöne-
time de�melidir. Kad�nlar�n sorunlar�n� 
en iyi çözecek olanlar yine kad�nlard�r. 

Toplumsal dirili� yine kad�nlar eliyle 
mümkün olacakt�r. Aileyi ayakta tutan, 

aile birli�inin teminat� olan ve nesilleri 
yeti�tiren kad�nlar�n, annelerin medeni-
yet de�erlerimizle kucakla�mas� ve ya-
�am�n s�k�nt�lar�ndan ar�nd�r�lmas�, ge-
lece�imizin teminat� olacakt�r.  Bugün 
ülkemizde kad�nlar, e�itim ve çal��ma 
hayat�nda ayr�mc�l��a tabi tutulmak-
tad�r. Kad�nlar� birikim ve üretimleriy-
le de�il, görünü�leriyle de�erlendiren 
sakat bak��, kerameti kendilerinden 
menkul bir görünü� ve k�yafet biçimini 
dayatmakta, buna uymayanlar� e�itim 
ve çal��ma hayat�n�n d���na itmektedir. 
Ba�örtülü kad�nlar�n ba�örtüleriyle ö�-
renim görmelerini engelleyen, çal��ma 
hayat�nda yer alamamalar�n� do�uran 
zihniyetin, kad�n�n insan olup olmad�-
��n� tart��an zihniyetten fark� yoktur. 

Kad�nlar� kategorize eden anlay��tan 
bir an önce vazgeçilmeli, kad�nlar�n 
birikimlerini, yeteneklerini, hassasiyet-
lerini de�erlendiren, onlar� insan olarak 
gören bir anlay��a geçilmelidir. 

28 �ubat sürecinde azan ve ba�örtülü 
kad�nlar� toplumsal hayattan d��layan 
uygulamalar halen devam etmektedir. 
Darbe dönemlerinin vicdanlar� yara-
layan yasaklar� derhal kald�r�lmal�, ba-
�örtülü ma�durelerden özür dilenmeli, 
ma�duriyetleri telafi edilmelidir. 

Mart Dünya Kad�nlar Günü, top-
l l t k d l

ra�a gömüldü�ü karanl�k bir ça�da, 
k d ü lt bi l k dikk t

aile birli�inin teminat� olan ve nesilleri

Toplumsal Dirili�
Kad�nlar Eliyle Mümkün Olacakt�r
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�stiklal Mar��, üzerinde ya�ad��� 
topraklar� vatan olarak kabul eden 
herkesin ortak duygular�n� dillendi-

ren bir milli mutabakat metni; ça�lar� 
taksim eden, k�t’alar� yöneten bir mil-
letin varolu� mücadelesine giri�mek 
zorunda kald���nda hangi duygularla 
k�yam etti�ini ortaya koyan hisli bir 
bildiridir. �stiklal Mar��, gelecekte türlü 
buhranlara tutuldu�unda milletimizi 
ihya edecek kodlar� da bar�nd�ran bir 
manifestodur.

Tarihin bir cilvesi olarak türlü süreç-
lerden sonra ba��ms�zl��� tehlikeye 
dü�en, topraklar� dü�man taraf�ndan 
i�gal edilen milletimiz, kendi gelece�i-
ni yine kendisinin ortaya koyaca�� ça-
ban�n belirleyece�i dü�üncesiyle milli 
mücadeleye giri�ti. Milletimizi çe�itli 
yoksunluklara ra�men milli mücade-
lede azimkâr k�lan “vatan”, “bayrak”, 
“ezan”, “�ehadet”, “hakk”, “hürriyet”, 
“iman” , “mabet” gibi mefhumlard�.  
�stiklalimiz elde edilmeseydi namus 
ayaklar alt�na al�nacak, ezan susturu-
lacak, mabetlere dokunulacak, de�er-
ler tarumar edilecekti. �stiklal Mar��, 

milletimizin aidiyet unsurlar�n� belirt-
mekte, hangi zemin üzerinde yeniden 
var oldu�unu ortaya koymaktad�r. Bu 
yönüyle bu topraklar üzerinde ya�ayan 
herkesin alt�na imza atabilece�i bir ku-
�at�c�l��� ta��maktad�r. 

�stiklal Mar��’na ne kadar yüzeysel 
yakla��l�yorsa, milletten o kadar uzak-
la��l�yor; ne kadar derinli�ine iniliyor, 
sahipleniliyorsa, milletle o denli kucak-
la��l�yor demektir. 

Tarihimize ba�l�l�k ve tarihimizi ya-
pan ki�i ve kurumlara sayg�n�n bir 
ifadesi olarak 4 May�s 2007 tarihin-
de TBMM’ce 12 Mart günü, “�stiklal 
Mar��’n�n Kabul Edildi�i Günü ve Meh-
met Akif Ersoy’u Anma Günü” olarak 
kabul edilmi�tir. �stiklal Mar��’n� 12 
Mart 1921 tarihinde milli mar� olarak 
kabul eden, okunmas�n� ayakta dinle-
yerek, ayakta alk��layan Birinci Meclis 
nas�l tarihe geçtiyse, 12 Mart’� �stiklal 
Mar�� olarak kabul eden 22. Dönem 
TBMM de tarihe geçmi�tir. 

�stiklal Mar��, �airinden ba��ms�z bir 
metin de�ildir. �iirlerinin hünerini 

ancak samimiyeti olarak kabul eden, 
“Oku, �âyed sana bir hisli yürek laz�m-
sa” diyerek hissettiklerini söyledi�ini 
belirten Mehmet Akif Ersoy, gençli�i-
mize örnek olabilecek abidevî bir �ah-
siyettir. 

Mehmet Akif Ersoy’un vefat y�ldönüm-
lerinde ülke genelinde yüzlerce anma 
program� düzenleyen, her 12 Mart’ta 
�stiklal Mar��m�z�n ortaya koydu�u 
manay� heyecanla yeniden ku�anan, 
Safahat okumalar�yla Akif’i anlama 
gayreti içerisinde olan E�itim-Bir-Sen 
te�kilatlar� 12 Mart’�n �stiklal Mar�� 
Günü olarak kabul edilmesi için büyük 
gayret göstermi� ve sonuçtan en bü-
yük memnuniyeti duymu�tur. 

�stiklal Mar��’n�n yaz�ld��� me�’um 
günlerin milletimizin ba��na bir daha 
gelmemesi için bu mar�� yeniden, 
anlayarak okumak; milletimizin içine 
fitne sokmak isteyenlere kar�� “�man 
dolu gö�süm”üzle durmak, Bat�’n�n 
de�erlerini milletimize ça�da� ya�am 
standard� olarak dayatanlara “Hakk�d�r 
hakka tapan milletimin istiklal” diye 
hayk�rmak gerekmektedir.

Tarihimizin �anl� sayfalar�ndan biri 
olan Çanakkale Zaferi’nin 94. y�ldö-
nümünü kutluyoruz. Birinci Dünya 

Sava��’n�n en stratejik kararlar�ndan biri 
olan Çanakkale üzerinden �stanbul’a 
ula�arak Osmanl� Devleti’ne son verme 
dü�üncesi, milletimizin �anl� direni�iyle 
bo�az�n serin sular�na gömülmü�tür. 
Tarihe alt�n harflerle parlak sayfalar yazan 
milletimiz, Çanakkale’de ortaya koydu�u 
mücadeleyle bugünümüzü de sa�lam��-
t�r. Çanakkale’de ortaya ç�kan ruh, Milli 
Mücadele’nin ����� olmu�tur. Birinci Dün-
ya Sava��’n�n sonuçlar�ndan olmak üzere 
i�gale u�rayan vatan�m�z, Çanakkale’de 
yaz�lan destan�n verdi�i güven ve müca-

dele azmiyle kurtar�lm��t�r. 
Çanakkale Zaferi, milletimizi ihya edecek, 
kenetlendirecek, ba�ar�ya ula�t�racak kod-
lar� bünyesinde bar�nd�r�r. Çanakkale’de 
Türk’ü, Kürd’ü, Laz’�, Çerkez’iyle milleti-
miz bir bütün olarak mücadele vermi�tir. 
Vatan söz konusu oldu�unda aidiyetle-
rin hiçbir önemi olmad���n�n en güzel 
örne�idir. Din, vatan, namus tehlikeye 
girdi�inde can�n, mal�n hiç dü�ünmeden 
verilebilece�inin göstergesidir. 
Çanakkale Zaferi �ehitlik, gazilik gibi 
Allah kat�nda pahas� olan mertebelerin 
dünya mertebelerinden üstün oldu�u-
na inanan insanlar taraf�ndan kazan�l-
m��t�r. Çanakkale’de insan�m�z�n ak�llara 

durgunluk veren bir mücadele ortaya 
koymas�n� sa�layan; din sevgisidir, va-
tan sevgisidir, Allah sevgisidir, k�sacas� iç 
dünyan�n zenginli�idir.  

�anl� bir destand�r, Çanakkale. Milleti-
mizin canevine sald�r�ld���nda nas�l bir 
arslana dönü�tü�ünün destan�d�r. Ça-
nakkale, direnecek hiçbir gücü kalmad��� 
san�lan milletimizin ‘iman dolu gö�sü’yle 
in�a etti�i settir.

Milletçe Çanakkale ruhunu kavramaya, 
ku�anmaya muhtac�z. Bu ruh, birlik ve 
beraberli�imizin, huzurumuzun temina-
t�d�r. 

�stiklal Mar���stiklal Mar��
Ortak Duygular�m�z� Dillendiren Bir Manifestodur 

�anl� Bir Destand�r Çanakkale�anl� Bir Destand�r Çanakkale
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-Sözle�meli ö�retmen olarak ça-
l��maktay�m. Evli ve iki çocuk ba-
bas�y�m. E� ve çocuklar için aile 
yard�m ödene�i alabilir miyim? 

-Sözle�meli Personel Çal��t�r�lmas�na 
�li�kin Esaslar�n 3. maddesinde, “Sözle�-
me ile çal��t�r�lacak personele, sözle�me 
ücreti d���nda herhangi bir ad alt�nda 
ödeme yap�lamaz ve sözle�melere bu 
yolda hüküm konulamaz” denilmekte-
dir. Söz konusu esaslar uyar�nca, 657 
Say�l� Kanun’un 4. maddesinin b bendi-
ne göre istihdam edilen sözle�meli per-
sonelin e� ve çocuklar� için aile yard�m� 
ödene�i ödenmez.

-23/01/2009 tarihinde Millî E�i-
tim Bakanl��� Yönetici ve Ö�ret-
menlerinin Ders ve Ek Ders Saat-
lerine �li�kin Karar�nda de�i�iklik 
yap�ld�. Milli E�itim Müdürlü-
�ünde geçici görevlendirilmem 
yap�ld�. Geçici görevlendirme 
olarak çal��t���mdan dolay� izinli 
ve raporlu oldu�um günlerde ek 
ders ücreti alabilir miyim? 

-Millî E�itim Bakanl��� Yönetici ve Ö�-
retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatleri-
ne �li�kin Karar�n�n 25. maddesinin 3. 
f�kras�nda, “10, 14 ve ek 1. maddeleri 
ile 16. maddesinin ikinci f�kras� uyar�n-
ca ödenen ek ders ücretleri, yar�m gün-
lük izinler hariç, her ne �ekilde olursa 
olsun izinli ve raporlu olunan süreler-
de ödenmez. Ancak, fiilen yap�lmayan 
ders kar��l��� ek ders ücret ödemeleri 
nedeniyle 375 Say�l� Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 3. maddesi uyar�nca 

yap�lmakta olan ek ödemeden yararla-
namayanlar için bu f�kra hükmü uygu-
lanmaz” denilmektedir. Düzenlemeden 
anla��laca�� üzere, görevlendirme yö-
netici ve ö�retmenler için herhangi bir 
düzenleme söz konusu olmay�p, ancak 
ek ödeme almayan, ek ders ücreti alan 
e�itim çal��anlar� izinli ve raporlu olduk-
lar� günlerde ek ders ücreti alabilirler. 

-Bran� ö�retmeniyim. A�ustos 
2008 atama ve yer de�i�tirme 
döneminde il içi yer de�i�ikli�i 
ile il merkezine atand�m. Atama 
i�lemim gerçekle�tikten sonra 
Eylül ay�nda atand���m okulun 
normu dü�tü. �u an norm fazla-
s�y�m. Yar�y�l atama döneminde 
merkezi bir okulda bran��mda 
aç�k olu�tu. Milli E�itim Müdür-
lü�üne bu okula atanmak için 
talepte bulunabilir miyim? 

-Millî E�itim Bakanl��� Ö�retmen-
lerinin Atama ve Yer De�i�tirme 
Yönetmeli�i’nde ihtiyaç fazlas� ö�ret-
menlerin yer de�i�tirmeleri ba�l�kl� 35. 
maddenin 5. bendinde, “�htiyaç fazlas� 
ö�retmenlerden istekli olanlar, alan-
lar�nda ihtiyaç bulunmas� hâlinde ön-
celikle il içinde, ihtiyaç bulunmamas� 
hâlinde ise il d���nda alanlar�nda ihtiyaç 
duyulan e�itim kurumlar�na tercihleri 
de dikkate al�nmak suretiyle atanabilir-
ler”, yine ayn� maddenin 6. bendinde, 
“Bu hüküm kapsam�nda yap�lacak yer 
de�i�tirmeler, bu yönetmelikte belirti-
len yer de�i�tirme dönemi ile s�n�rl� de-
�ildir” denilmektedir. 

Bu düzenlemeden de anla��laca�� gibi, 
norm fazlas� olan ö�retmenlerin yer de-
�i�tirmeleri için iki y�l ayn� okulda çal��-
ma �art� aranmamaktad�r. Bu gerekçey-
le norm fazlas� ö�retmenlerin istekleri 
dikkate al�narak, ihtiyaç olan okullara 
atanmalar� konusunda i�lem tesis edi-
lebilir.  

-1998 y�l�nda kalk�nmada 1’inci 
derecede öncelikli yöre olan 
Batman’a Sosyal Bilgiler ö�-
retmeni olarak atand�m. 2004 
y�l�nda ise iste�e ba�l� yer de-
�i�ikli�i talebinde bulunarak, 
yine kalk�nmada 1’inci derecede 
öncelikli yöre olan Diyarbak�r’a 
tayinim ç�kt�. 5 y�la yak�n bir sü-
redir Diyarbak�r’da çal���yorum. 
Ancak daha önce Batman ilinde 
çal���rken, 2 y�lda ayr�ca bir ka-
deme daha al�yorken,  Diyarba-
k�r iline atand�ktan sonra 2 y�l-
da 1 kademe daha alam�yorum. 
Daha aç�kças� 2 y�lda 1 derece 
alam�yor, ancak 2 kademe ala-
biliyorum. Bu uygulama do�ru 
mudur? 

-657 Say�l� Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun de�i�ik 64. maddesinin 
son f�kras�, “Ancak, 72. madde gere-
�ince belirli bir süre görev yapmak üze-
re mecburi olarak sürekli görevle ata-
nan devlet memurlar�ndan kalk�nmada 
1’inci derecede öncelikli yörelerde bu-
lunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil) 
bu yörelerde fiilen çal��mak suretiyle 
ba�ar�l� geçirilen her iki y�l�n kar��l���nda 

Hukuk
Kö�esi
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ayl�k derecelerinin yükseltilmesi de dik-
kate al�nmak üzere, ayr�ca bir kademe 
ilerlemesi daha verilir. Y�ll�k izinde ge-
çirilen süreler fiilen çal���lm�� say�l�r. �ki 
y�ldan az süreler dikkate al�nmaz” �ek-
linde düzenlenmi�tir. Yine ayn� mad-
denin uygulama tebli�i olan 150 Seri 
No’lu Devlet Memurlar� Kanunu Genel 
Tebli�inde, “Atama ve yer de�i�tirme 
yönetmeli�ine göre zorunlu atama-
ya tabi ve kalk�nmada 1’inci derecede 
öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum 
ve Artvin illeri dâhil) birini herhangi bir 
nedenle (e� durumu, istek v.b.) tercih 
eden personel, kurumunca hizmet ih-
tiyac� nedeniyle tercihi uygun görülerek 
atama yap�lmas� halinde an�lan mad-
de hükmünden yararland�r�lacakt�r. 
Kalk�nmada 1’inci derecede öncelikli 
yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin 
illeri dâhil) birini herhangi bir nedenle 
tercih eden, kurumunca hizmet ihtiyac� 
dikkate al�narak atamas� yap�lan per-
sonel kendi kurumunun atama ve yer 
de�i�tirme yönetmeli�i uyar�nca zorun-
lu atamaya tabi olmamas� halinde ise 
an�lan madde hükmünden yararland�-
r�lmayacakt�r” denilmektedir. 150 Seri 
No’lu Devlet Memurlar� Kanunu Genel 
Tebli�i’nden de anla��laca�� üzere, zo-
runlu bölge hizmetini tamamlamak 
üzere Diyarbak�r’a atanmad���n�z için 2 
y�la ayr�ca bir kademe verilmez. �dare-
nin uygulamas� yasal düzenleme do�-
rultusunda yap�lm��t�r. 

-Ö�retmenlerin kariyer basa-
maklar�nda yükselmesine ili�kin 
Anayasa Mahkemesi karar� ne 
anlama geliyor? 

-30/6/2004 günlü, 5204 Say�l� Millî 
E�itim Temel Kanunu ve Devlet Me-
murlar� Kanununda De�i-
�iklik Yap�lmas�na �li�kin 
Kanun’un 1 ve 2. madde-
lerinin Anayasa’n�n 2, 10, 
11, 90 ve 128. maddeleri-
ne ayk�r�l��� iddias�yla iptali 
ve yürürlü�ünün durdu-
rulmas� istemiyle Anayasa 
Mahkemesi’nde aç�lm�� 
olan davada, Anayasa 
Mahkemesi’nin 21/5/2008 
Tarih, 2004/83 Esas ve 
2008/107 Say�l� Karar�, 18 
Mart 2009 tarih ve 27173 
Say�l� Resmi Gazete’de ya-
y�mlanm�� olup, bu karar 
1 y�l sonra yürürlü�e gire-
cektir. 

Uzman ö�retmenlik ve ba�ö�retmenlik 
ile ilgili Anayasa Mahkemesi karar�n� 
�öyle de�erlendirmek mümkündür: 

Anayasa Mahkemesi’nin karar� ileriye 
dönük hüküm ifade edece�inden, mev-
cut uzman ö�retmenleri ve ba�ö�ret-
menleri hiçbir �ekilde etkilemeyecektir. 

Kariyer basamaklar�nda yükselmedeki 
de�erlendirme puan�n�n yüzde 20’lik 
e�itim k�sm� içerisinde yer alan hizmeti-
çi e�itime kat�lmada ö�retmenin irade-
sinin belirleyici olmad���, bu durumun 
hizmetiçi e�itim almak üzere görev-
lendirilmi� ö�retmenlerin, bu kapsama 
al�nmayanlara göre kariyer basamakla-
r�ndaki de�erlendirmede öne geçme-
lerine ve ayn� hukuksal konuma sahip 
ö�retmenler aras�nda e�itsizli�e yol 
açaca��, hizmetiçi e�itime kat�lacakla-
r�n saptanmas�nda bu e�itsizli�i giderici 
objektif kriterlerin yasada yer almamas� 
nedeniyle kuraldaki “hizmetiçi e�itim” 
ibaresini Anayasa’n�n 10. maddesine, 

Yasayla düzenlemenin, konunun tüm 
ayr�nt�lar�n�n yasayla belirlenmesini 
de�il, temel ilkelerin, ölçü ve s�n�rlar�n 
yasada gösterilip uzmanl�k ve teknik 
konulara yönelik ayr�nt�lar�n düzenlen-
mesinin yürütme organ�na b�rak�lma-
s�n� ifade etti�i, yasada yönetmelikle 
düzenlenecek konular�n çerçevesinin, 
Anayasa yarg�s� ba�lam�nda denetime 
olanak verecek biçimde düzenlenmi� 
olmas�n�n gerekti�i, “s�nava kat�lacak-
larda aranacak en az çal��ma süresi”, 
“alan�nda ya da e�itim bilimleri ala-
n�nda tezli yüksek lisans veya doktora 
ö�renimini tamamlam�� olanlardan 

uzman ö�retmenlik veya ba�ö�ret-
menlik için aranacak k�dem”, “bran�-
lar temelindeki uzman ö�retmenlik ve 
ba�ö�retmenlik say�lar�” ve “ile di�er 
hususlar” ibarelerinin belirlenmesinde 
belirtilen çerçeveye yer verilmedi�i, bu 
ibarelerin Anayasa’n�n 2 ve 7. madde-
lerine, 

Kariyer basamaklar�nda yükselme ko-
�ullar�n�n tümünü sa�lasa bile, yüzde 
20 ve yüzde 10’luk s�n�rlama nedeniyle 
bütün ö�retmenlerin yükselme olana-
��na sahip olamayacaklar�, Bakanlar 
Kurulu’na tan�nan bu oranlar� bir ka-
t�na kadar yükseltme yetkisinin kulla-
n�lmas�nda da ayn� sonuçla kar��la��-
labilece�i, an�lan oranlar doldu�unda 
geride kalan ö�retmenlerin, bo�alma 
olana kadar yüzde 100 ba�ar� elde et-
seler bile, uzman ve/veya ba�ö�retmen 
hakk�n� elde edemeyecekleri, Bu duru-
mun ise y���lmalara, t�kanmalara ve ça-
l��ma hayat�nda olumsuzluklara neden 
olabilece�i, öngörülen kontenjanlar-
daki yüzdelere giren son ki�ilerle ayn� 
de�erlendirme puan�na sahip olanlar�n 
“kontenjan” d���nda kalmalar� halinin 
hukuk devleti ve e�itlik ilkeleriyle ba�-
da�mad��� gerekçesiyle Anayasa’n�n 2 
ve 10. maddelerine ayk�r� bulmu�tur. 

Uzman ö�retmen olabilmek için ge-
rekli �artlar� haiz olup, s�nav� kazand��� 
halde; uzman ö�retmen olamayan çok 
say�da ma�dur e�itim çal��an�n oldu-
�u gözönüne al�nd���nda, Anayasa 
Mahkemesi’nin bu konudaki gerekçeli 
karar�n� aç�klamas� ve iptal hükümle-
rinin, karar�n 18/03/2009 tarihinde 
Resmî Gazete’de yay�mlanmas�ndan 

ba�layarak bir y�l sonra yü-
rürlü�e girmesine karar 
vermesi nedeniyle, uzman 
ö�retmenlik s�nav�n� kazan-
d��� halde, kontenjan d���n-
da kalan say�s� on binleri bu-
lan ö�retmenlere biran evvel 
uzman ö�retmenlik unvan� 
verilmelidir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bir y�l içinde 
Anayasa Mahkemesi karar� 
do�rultusunda yasal düzen-
leme yapmal� ve Milli E�itim 
Bakanl��� da bu do�rultuda 
ma�duriyetleri gidermeye 
yönelik olarak acilen bir ça-
l��ma ba�latmal�d�r. 
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E�itim çal��anlar�n�n özlük, sos-
yal ve ekonomik haklar�na ili�-
kin baz� konularda ya�ad�klar� 

sorunlar�, TBMM Milli E�itim Komis-
yonu Ba�kan� Mehmet Sa�lam’a bir 
rapor halinde sunduk. 

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Ge-
nel E�itim ve Sosyal ��ler Sekreterimiz 
Esat Tekta� ile Genel Mevzuat ve Top-
lu Görü�me Sekreterimiz Ramazan 
Çak�rc�, Mehmet Sa�lam’� makam�n-
da ziyaret ederek, e�itim çal��anlar�-
n�n acilen çözülmesi gereken sorun-
lar�n� görü�tü. 

Milli E�itim Komisyonu Ba�kan� Meh-
met Sa�lam’a sundu�umuz raporda, 
yasal düzenleme yap�lmas� gereken 
sorunlar ve bunlar�n çözümüne ili�kin 
önerilerimiz �öyle: 

E�itim Kurumlar�na Yönetici 
Atama 

Milli E�itim Bakanl���, yürürlü�e koy-
du�u yönetici atama yönetmeli�i ile 
e�itim kurumlar�na yönetici (okul mü-
dürü ve müdür yard�mc�s�) atamakta-
d�r. 2004, 2006 ve 2007 y�llar�nda 
yürürlü�e konulan yönetici atama yö-
netmelikleri Dan��tay kararlar�yla iptal 
edilmi�tir. Bu kararlarla son be� y�lda 
yönetmelikler iptal edildi�i gibi asale-
ten yap�lan atamalar da ayn� ak�bete 
u�ram��t�r. Yarg� kararlar�ndan dolay� 
okullar yönetilemez hale gelmi�tir. 

Söz konusu Dan��tay kararlar�n-
dan sonra Milli E�itim Bakanl��� 
24.04.2008 tarihinde E�itim Kurum-
lar� Yönetici Atama Yönetmeli�i ya-
y�nlam��, ancak Dan��tay, Yönetme-
li�in Ek-2 De�erlendirme Formu’nun 
yürürlü�ünü durdurmu�tu. Milli E�i-

tim Bakanl��� da 15.10.2008 tarihin-
de Ek-2 Yönetici Atama De�erlen-
dirme Formu’nda de�i�iklik yaparak, 
ard�ndan 30.10.2008 tarihinde uy-
gulama genelgesi yay�nlam��t�. Yöne-
tici Atama Yönetmeli�i ve Uygulama 
Genelgesi bu haliyle yönetici adayla-
r�n�n beklentilerine cevap vermekten; 
kariyer, liyakat ve adalet ölçütlerinden 
uzak olup, yönetmeli�in son haline 
de Dan��tay’da iptal davas� aç�lm��t�r. 
Bu sebeple e�itim camias�nda daha 
fazla ma�duriyetin olu�mamas� için 
adalet, kariyer ve liyakati esas alan ya-
sal bir düzenleme yap�lmas�na ihtiyaç 
duyulmaktad�r. 

Ma�duriyetlerin önüne geçebilmek 
için, 3797 Say�l� Millî E�itim Bakan-
l���n�n Te�kilat ve Görevleri Hakk�nda 
Kanunun 56. maddesinde; 

“E�itim kurumlar� yöneticilik görevle-

E�itim Çal��anlar�n�n Sorunlar�n�

Meclis’e Ta��d�k
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rine Bakanl�kça düzenlenen s�nav so-
nuçlar� esas al�narak atama yap�l�r. 

Okul müdür yard�mc�lar�, s�nav puan 
üstünlü�üne göre atan�r. 

Okul müdürü ve müdür ba�yard�m-
c�lar�, fiilen okul müdür yard�mc�l��� 
görevi yapanlar aras�ndan seçme s�-
nav�nda al�nan puan ile yönetmelikte 
belirlenen de�erlendirme formundaki 
puan�n toplam� esas al�narak atan�r.

S�nav y�lda bir defa yap�l�r. S�navlar�n 
geçerlik süresi iki y�ld�r.

E�itim kurumlar� yöneticili�ine ili�kin 
usul ve esaslar ile di�er hususlar Millî 
E�itim Bakanl���nca ç�kar�lacak yönet-
melikle düzenlenir” �eklinde bir de�i-
�iklik yap�lmal�d�r. 

Ek Ödeme 

Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� birim-
lerde çal��an personelden baz�lar�na 
ek ödeme yap�lmaktad�r. Ancak; Uz-
man, Talim ve Terbiye Kurulu Uzman�, 
Milli Savunma Uzman�, Raportör, �ef 
ve Sosyal Çal��mac� kadrolar�nda çal�-
�an personele ek ödeme verilmemek-
tedir. ‘E�it i�e e�it ücret’ ilkesi gere�i 
ek ödeme almayan personelin de ek 
ödemeden yararlanmas� için gerekli 
düzenleme yap�lmal�d�r. 

Sözle�meli Ö�retmen 
Uygulamas� 

Devlet Memurlar� Kanunu’nun 4/B 
maddesi kapsam�nda ö�retmen ata-
mas� yap�lmaktad�r. Bu uygulama, 
e�itim-ö�retim hizmetlerinin sa�l�kl� 
yürütülmesi aç�s�ndan s�k�nt�lar ge-
tirmektedir. Ayn� kurum içinde ayn� 
e�itimi görmü� ve ayn� hizmeti veren 
ö�retmenlerin özlük, sosyal ve eko-
nomik haklar�nda farkl�l�k olmas�, e�i-
tim kurumlar� içerisinde i� huzuru ve 
bar��� aç�s�ndan ciddi olumsuzluklara 
sebep olmaktad�r. Bu sebeple söz-
le�meli ö�retmen uygulamas�ndan 
vazgeçilerek, mevcut sözle�meli ö�-
retmenlerin kadroya geçirilmesi için 
yasal düzenleme yap�lmal�d�r. 

4/C Statüsünde Geçici Personel 

657 Say�l� Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun 4/C maddesine göre ge-
çici personel çal��t�r�lmaktad�r. Bu sta-
tüde çal��t�r�lan personel, her y�l iki ay 
i�ten ç�kar�lmaktad�r. Hizmet sözle�-
mesinin feshinde, ihbar, k�dem ve sair 
adlar alt�nda herhangi bir tazminat 
ödenmemektedir. En son 1 Ocak’ta 
i�ten ç�kar�lm��, 20 Ocak’ta i�e al�nm�� 
olanlara 19 günlük arada herhangi 
bir ödeme yap�lmam��t�r. Bu sebeple 
hem geçici personel ma�dur olmu� 
hem de görev yapt�klar� kurumlar�n i�i 
aksam��t�r. 

Ayl�klar� memur ve sözle�melilerden 
daha dü�üktür. �stihdam edilecek ge-
çici personele, tahsil dereceleri dikka-
te al�nmak suretiyle brüt ayl�k ücretler 
ödenmektedir. Bu ücretler, ayl�k tah-
sil durumuna göre 600 TL ile 900 TL 
aras�ndad�r. Günün �artlar� dikkate 
al�nd���nda bu ayl�k gelirle geçine-
bilmenin zorlu�u ortadad�r. 4/C sta-
tüsündeki geçici personelin ayl�klar�, 
yapt�klar� i�e uygun de�ildir. 

Kendilerine verilen görevleri, çal��ma 
saatlerine ba�l� kalmaks�z�n sonuç-
land�rmak zorundad�rlar. Bu çal��ma 
kar��l���nda kendilerine herhangi bir 
ek ücret ödenmemektedir. 

Çal��t�klar� her ay için azami 1 gün üc-
retli izin verilmekte olup, bunu a�mas� 
halinde a�an k�s�m için ücret ödenme-
mektedir. Y�l içinde tabip raporu ile 
kan�tlanan hastal�klar için çal��t�klar� 
her 4 ay için iki günü geçmemek üze-
re ücretli hastal�k izni verilebilmekte, 
rapor süresinin iki günü geçmesi ha-
linde a��lan k�s�m için ücret ödenme-
mektedir. 

4/C kapsam�nda çal��anlar, kamuda 
süreklilik arz eden ve memurlar eliyle 
yürütülmesi gereken görevleri icra et-
mektedir. 4/C statüsündeki geçici per-
sonelin, 657 Say�l� Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli 
yasal düzenlemelerin yap�l�p, kadroya 
geçirilerek, devlet memurlar�yla ayn� 
haklara sahip olmalar� sa�lanmal�d�r. 

�LKSAN’a �li�kin Kanunda 
De�i�iklik Yap�larak 
Zorunlu Üyelik Uygulamas� 
Kald�r�lmal�d�r 

�lkokul Ö�retmenleri Sa�l�k ve Sosyal 
Yard�m Sand���, 4357 Say�l� Kanunun 
11. maddesi uyar�nca kurulmu�tur. 
Madde metninde, “Hükmi �ahsiyeti 
haiz ve Maarif Vekâleti’ne ba�l� olmak 
üzere (�lkokul Ö�retmenleri Sa�l�k ve 
�çtimai Yard�m Sand���) ad� ile bir san-
d�k kurulur. Maarif Vekâleti bütçesin-
den maa� alan ilkokul ö�retmenleri, 
ilkokul yard�mc� ve stajyer ö�retmen-
leri, yeti�tirme yurtlar� ö�retmenleri, 
ar�zal� çocuklara ilk tahsillerini veren 
müesseselerin ö�retmenleri, maarif 
müdürleri, ilkö�retim müfetti� ve de-
netmenleri, uygulama okulu ö�ret-
menleri, ilkö�retim Umum Müdürlü-
�ü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli 
memurlar ile Sand�k i�lerinde çal��an 
memurlar Sand��a azad�rlar” hükmü 
yer almaktad�r. 4357 Say�l� Kanun’un 
11. maddesinde say�lan görevlere 
atanan ki�iler, isteklerine bak�lmaks�-
z�n zorunlu olarak Sand��a üye yap�l-
maktad�rlar. Hukuk devleti ilkesi ge-
re�ince herkes diledi�i �ekilde vak�f, 
dernek ya da yard�m sand���na üye 
olabilir ve aidat ödeyebilir. Fakat hiç 
kimse r�zas� olmadan zorla bir san-
d��a üye olamaz, maa��ndan kesinti 
yap�lamaz. Bu durum, hukuk devle-
tinin vatanda�lar�na sunmu� oldu�u 
bir teminatt�r. �lkokul Ö�retmenleri 
Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Sand���’na 
üye olma ve üyelikten ayr�lma husus-
lar� objektif ve kesin hukuk kurallar� 
alt�nda düzenlenmelidir. Bu nedenle 
de; 4357 Say�l� Kanun’un 11. mad-
desinde, “Hükmi �ahsiyeti haiz ve 
Maarif Vekâletine ba�l� olmak üzere 
(�lkokul Ö�retmenleri Sa�l�k ve �çti-
mai Yard�m Sand���) ad� ile bir sand�k 
kurulur. Maarif vekâleti bütçesinden 
maa� alan ilkokul ö�retmenleri, … 
sand�k i�lerinde çal��an memurlardan 
istekli olanlar sand��a aza olabilirler 
ve sand�ktan ayr�lmak isteyen üyeler-
den kesintileri” �eklinde de�i�iklik ya-
p�larak, zorunlu üyeli�e son verilmeli, 
üyelikten ayr�lmak isteyenlerin hak 
kayb�na mahal b�rakmayacak �ekilde 
düzenleme yap�lmal�d�r. 
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2009 Paras�z Yat�l�l�k ve Bursluluk 
S�nav� (PYBS) e-Ba�vuru K�lavuzu’na 
göre, s�nava ba�vuru için aranan 
�artlardan biri “maddi imkânlardan 
yoksun bulunmak”t�r. 

K�lavuzun 2. Ba�vuru �artlar� bö-
lümünün (f) bendinde, “Ailenin 
y�ll�k gelir toplam�ndan fert ba��na 
dü�en net miktar�n 2009 Mali Y�l� 
için tespit edilen 4353 TL’yi geç-
memesi gerekir. Bunun tespitinde 
ailenin 2008 y�l�nda elde etti�i tüm 
gelirleri esas al�nacakt�r. Maddi im-
kanlardan yoksun oldu�unu belir-
ten (EK-1) ö�renci ailesinin maddi 
durumunu gösterir beyannamede 
öngörülen ve bu beyana esas olan 
gelirin; velinin e�i çal���yorsa e�iy-
le beraber ailenin bütün y�ll�k gelir 
durumunu gösteren vergi daire-
si, muhasebe birimi veya ilgili ki�i, 
kurum ve kurulu�lardan al�nacak 
2008 y�l�na ait 12 ayl�k toplam geli-
rini gösteren belge, aile nüfus kay�t 
örne�i, velinin ve çal���yorsa e�inin 
bakmakla yükümlü oldu�u �ah�slar-
la ilgili mahkeme karar�n�n tasdikli 
örne�ini de eklemek suretiyle bel-
gelendirilmesi gerekir.” 

(g) bendinde, “Kontenjandan fay-
dalanarak s�nava giren ö�renciler-
den; anne veya babas� Milli E�itim 
Bakanl���’na ba�l� resmi okullarda 
ö�retmen olarak görev yapan, ölen 
veya emekli olanlardan, ilgili ma-
kamdan  (�l/�lçe Milli E�itim Müdür-
lü�ü) al�nacak durumlar�n� gösterir 
belge ile EK-1’deki ailesinin maddi 
durumunu gösterir beyanname is-
tenir” ifadeleri yer almaktad�r. 

K�lavuzun ve EK-1 Ö�renci Ailesi-
nin Maddi Durumunu Gösteren 
Beyanname’nin incelenmesinde, 
“Ailenin y�ll�k gelir toplam�ndan fert 
ba��na dü�en net miktar�n 2009 
Mali Y�l� için tespit edilen 4353 
TL’yi geçmemesi” �eklindeki ibare, 
Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� resmi 
okullarda ö�retmen olarak görev 
yapan, ölen veya emekli olanlar�n 
çocuklar�n�n Paras�z Yat�l�l�k ve Burs-
luluk S�nav�’na ba�vurmas�na engel 
olu�turmaktad�r. Ailenin y�ll�k gelir 
toplam�ndan fert ba��na dü�en net 
miktar�n 4353 TL olmas� demek, iki 
çocuklu bir memurun çocu�unun 
PYBS’ye girememesi demektir. 

2008’de paras�z yat�l� ve bursluluk 
s�nav�na ba�vurabilmek için ailenin 
y�ll�k gelirinin 5400 TL’yi geçmeme-
si gerekmekteyken, 2009 paras�z 
yat�l� ve bursluluk s�nav�na ba�vu-
rabilmek için ailenin y�ll�k gelirinin 
4353 TL’ye indirilmesi, birçok me-
mur çocu�unun söz konusu s�nava 
ba�vurmas�n� engellemektedir. 

Bu düzenleme, 2684 Say�l� �lkö�re-
tim ve Ortaö�retimde Paras�z Yat�-
l� veya Burslu Ö�renci Okutma ve 
Bunlara Yap�lacak Sosyal Yard�mla-
ra �li�kin Kanuna göre verilen hak-
k�n kullan�lmas�n�n engellenmesi 
anlam�na gelmektedir. 

Bakanl��a ba�l� resmi okullarda ö�-
retmen olarak görev yapan, ölen 
veya emekli olanlar�n çocuklar�n�n 
aleyhindeki bu olumsuzlu�un gi-
derilmesi hususunda Milli E�itim 
Bakanl���’na yaz� yazd�k. Yaz�m�za 

olumlu cevap verilmeyince konuyu 
yarg�ya ta��d�k.

2008’de paras�z yat�l� ve bursluluk 
s�nav�na ba�vurabilmek için, ailenin 
y�ll�k gelirinin 5400 TL’yi geçmeme-
si gerekmekteyken, 2009 paras�z 
yat�l� ve bursluluk s�nav�na ba�vu-
rabilmek için ailenin y�ll�k gelirinin 
4353 TL’ye indirilmesi, birçok me-
mur çocu�unun söz konusu s�nava 
ba�vurmas�n� engellemi�tir. 

E�itimciler Birli�i Sendikas� olarak 
konuyu yarg�ya ta��yarak, 2009 
Paras�z Yat�l�l�k ve Bursluluk S�na-
v� (PYBS) e-Ba�vuru K�lavuzu’nun 
Ba�vuru �artlar� Bölümü’nün (f) 
bendindeki, “Ailenin y�ll�k gelir top-
lam�ndan fert ba��na dü�en net 
miktar�n 2009 Mali Y�l� için tespit 
edilen 4353 TL’yi (dört bin üç yüz 
elli üç TL) geçmemesi gerekir” iba-
resi ile, 

�lkö�retim ve Ortaö�retim Kurumla-
r�nda Paras�z Yat�l�l�k, Burs ve Sosyal 
Yard�mlar Yönetmeli�i’nin hukuka 
ayk�r� 5/d maddesinin, “Ailenin bir 
önceki mali y�la ait y�ll�k gelir topla-
m�ndan fert ba��na dü�en net mik-
tar�n, içinde bulunulan mali y�l�n 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 
(M) i�aretli cetvelinde belirtilen Milli 
E�itim Bakanl��� okul pansiyon üc-
retinden en az�n�n üç kat�n� geçme-
mek kayd�yla maddi imkânlardan 
yoksun bulunmak” hükmünün ip-
tali için Dan��tay’da dava açt�k. 

Paras�z Yat�l� ve Bursluluk S�nav� 
e-Ba�vuru K�lavuzu’nun �ptali 
�çin Dan��tay’da Dava Açt�k
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Milli E�itim Bakanl���’n�n 
yapt��� re’sen alan de�i�ik-
li�i i�lemi sebebiyle bulun-

du�u okulda norm fazlas� ö�retmen 
konumuna dü�en davac�n�n alan de-
�i�ikli�i talebine ili�kin ba�vurusunu, 
daval� idarenin reddetmesi üzerine 
açt���m�z davada; mahkeme, önce 
yürütmeyi durdurma karar� verdi, 
daha sonra ise; davay� esastan ka-
rara ba�layarak, dava konusu i�lemi 
iptal etti. 

Rize �dare Mahkemesi’nin karar�nda 
�u ifadelere yer verildi: 

“Davac�n�n kendisinden kaynaklan-
mayan nedenlerle ba�vuru süresini 
geçirdikten sonra yapt��� alan de-
�i�ikli�i talebinin de�erlendirilerek, 
bir i�lemin tesis edilmesi gerekirken, 
ba�vuru süresini geçirdi�i gerekçe-
siyle talebinin de�erlendirilmemesi 
i�leminde hukuka uyarl�k görülme-
mi�tir.” 

Dava konular� ve dilekçeleri ayn�, 
davac�lar�n vekili ayn�, daval� ku-
rum ayn�, davalar ayn� günde ve 

ayn� idare mahkemesinde aç�ld�. Daval� 
kurumun savunmalar� ayn�, davac�lar�n 
delilleri ve talepleri ayn�, ancak kararlar 
farkl�. 

Biri Görevine �ade Edildi 

Müdür yard�mc�l���na yeniden atanma-
lar� talebiyle iki üyemiz ad�na açt���m�z 
davada Kastamonu �dare Mahkemesi, 
ayn� konuda iki ayr� karara imza att�. 
Mahkeme, bir karar�nda, “Müdür yar-
d�mc�l��� için müracaat eden adaylar 
aras�nda E�itim Kurumlar� Yöneticile-
rinin Yer De�i�tirme Formu’nun yürüt-
mesi durdurulan takdir puan� ç�kar�ld�k-
tan sonra yeniden yap�lacak puanlama 
sonucuna göre davac�n�n tercihte bu-
lundu�u e�itim kurumu yöneticili�ine 
atan�p atanamayaca��na karar verilmesi 
gerekirken, bu durum dikkate al�nmak-
s�z�n daval� idarece do�rudan do�ruya 
mahkeme kararlar�n�n uygulanmas� 
gerekçe gösterilmek suretiyle davac�n�n 
eski görev yerine iadesi yolundaki dava 
konusu i�lemde hukuka uyarl�k bulun-
mad��� sonucuna var�lm��t�r” diyerek, 
dava konusu i�lemi iptal etti. 

Di�erinin Davas� 
Reddedildi 

Ayn� mahkeme, ayn� gerekçe-
lerle ve ayn� konuda aç�lan bir 
ba�ka davada ise, “�darenin 
kendili�inden harekete geçme-
den ilgililerin ba�vurusu üzerine 
yapm�� oldu�u i�lemler, kendi 
takdir yetkisi içerisinde olup, 
idarenin yarg� yoluyla belli bir 
eylem ve i�lemde bulunmaya 
zorlanmas�na hukuken olanak 
bulunmad���ndan, davac�n�n 
daha önceki görevi olan Müdür 
Yard�mc�l���’na yeniden atanma 
iste�iyle yapm�� oldu�u ba�vu-
runun, ildeki bo� kadrolar�n tes-
pit edilerek ilan� ve bu kadrola-
ra yap�lacak ba�vurular�n al�nmas�ndan 
sonra söz konusu kadroya yeniden 
atama yap�laca�� gerekçesiyle redde-
dilmesine ili�kin dava konusu i�lemde 
hukuka ayk�r�l�k bulunmamaktad�r” ge-
rekçesiyle davan�n reddine karar verdi. 

Yarg�n�n Görevi Hukuku Tesis 
Etmektir 

Dava konular� ayn� olmas�na ra�men 

mahkemenin iki farkl� karar vermesi 
yarg� ad�na olumlu bir s�nav olma-
m��t�r. Yarg�n�n temel görevi, hukuku 
ve güveni tesis etmektir. Adli ve idari 
yarg�n�n verdi�i kararlar yarg�ya olan 
güveni maalesef sarsm��t�r. Bu sebep-
le yarg�çlar karar verirken, daha dikkati 
olmal�d�r. Yarg�ya güven, devlete gü-
vendir. Vatanda��n yarg�ya güveni kal-
mazsa, toplumda kaos ya�an�r. 

Re’sen Alan 
De�i�ikli�i

��lemine 
�ptal Karar�!

yn� Mahkeme,
 yn� Konu, 

Farkl� Karar
A
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Genel Sekreterimiz Halil Etyemez 
ile Genel Mevzuat ve Toplu 
Görü�me Sekreterimiz Rama-

zan Çak�rc�, e�itim çal��anlar�n�n geçici 
görev ve tedavi yolluklar�n�n ödenme-
mesi dolay�s�yla ya�anan s�k�nt�lar� Milli 
E�itim Bakanl��� Müste�ar� Muammer 
Ya�ar Özgül’e ileterek, olu�an ma�du-
riyetin giderilmesini istedi. 

Müste�ar Muammer Ya�ar Özgül, gö-
rü�mede dile getirilen ve uzun süredir 
ödenmeyen geçici görev ve tedavi yol-
luklar� sorununu çözece�ini söyledi. 

Üyelerimizden gelen yo�un �ikâyetler 
üzerine Genel Merkezimiz konuyu 
ara�t�rarak, tespit etti�i s�k�nt�lar� daha 
önce de ilgililere sunmu�tu. 

Yap�lan ara�t�rma sonucunda Milli E�i-
tim Bakanl���’na ba�l� birimlerde; 

E�itim çal��anlar�ndan geçici bir vazife 
ile görevlendirilenlerin Mart 2008 ta-
rihinden beri harc�rahlar�n�n ödenme-
di�i,

E�itim çal��anlar� veya birinci derece 

yak�nlar�n�n hastalanmalar� durumun-
da sevk zincirine uyarak bulunduklar� 
yerle�im yerleri d���ndaki daha dona-
n�ml� hastanelerde tedavi gördükleri 
ve tedavilerinden sonra bir y�ldan fazla 
süre geçmesine ra�men yasal haklar� 
olan tedavi yolluklar�n� alamad�klar�, 

Çal��an memur veya yak�nlar� a��r has-
ta olup tedavi yollu�u alamad�klar�n-
dan kontrollerini yapamad�klar�, tedavi 
giderlerini kar��lamak için kredi kart� 
kulland�klar�, kredi kart� borcunu öde-
yemedikleri içinde biriken borçlardan 
dolay� hacizli durumuna dü�tükleri be-
lirlenmi�ti. 

�llerde muhasebe müdürlükleri, öde-
nek olmad��� gerekçesi ile tedavi ve 
geçici görev yolluklar�n� ödemelerinin 
mümkün olmad���n� beyan ediyorlar. 

Harc�rah Kanunu’nun 4. maddesinde 
kurumlarca geçici bir vazife ile görev-
lendirilenlere harc�rah verilece�i, 5. 
maddesinde ise geçici görev yollu�u 
unsurlar�, Devlet Memurlar�n�n Tedavi 
Yard�m� ve Cenaze Giderleri Yönetme-

li�inin 3. maddesinde tedavi ve yol gi-
derlerinden yararlanacak olanlar�, 26. 
maddesinde ise hasta memurun teda-
vi için bulundu�u yerden ba�ka yere 
gönderilmesi ha¬linde hangi durum-
larda tedavi yollu�unun ödenece�i,  
Memurlar için Tedavi Yard�m�na �li�kin 
Uygulama Tebli�inin (s�ra no:6) 2.5. 
yol masraf� ve gündelikler ile 2.6. e�lik 
etme zorunlulu�u ba�l�kl� bölümlerin-
de kimlere nas�l tedavi yollu�u ödene-
ce�i belirtilmi�tir. 

Bunca zaman geçmesine ra�men e�i-
tim çal��anlar�n�n hakk� olan geçici gö-
rev ve tedavi yolluklar� hala ödenme-
mi�tir. 

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez ile 
Genel Mevzuat ve Toplu Görü�me Sek-
reterimiz Ramazan Çak�rc�, Müste�ar 
Muammer Ya�ar Özgül ile yapt�klar� 
görü�mede, söz konusu s�k�nt�lar�n gi-
derilmesi yönündeki talebimizi bir defa 
daha yinelediler. Özgül ise, bu konuda 
gerekeni yapaca��n� ifade etti. 

Milli E�itim Bakanl��� Ta�ra Te�kilat�’na ba�l� birim-
lerde yard�mc� hizmetler s�n�f�nda çal��an üyeleri-
mizden, mesai fazlas� görevlendirmeler yap�ld���, 

hafta içi 06:00-18:00 saatleri aras�nda çal��t�r�ld�klar�, bu-
nun kar��l���nda mesai d��� fazla ücret ödenmedi�i gibi izin 
de verilmedi�ine dair gelen birçok �ikâyet üzerine; yard�mc� 
hizmetler s�n�f� çal��anlar�na yasal düzenlemeler do�rultu-
sunda belirlenen çal��ma sürelerine dikkat edilmesi, fazla 
çal��ma sürelerine kar��l�k olarak ücret ya da izin verilmesi 
için Bakanl��a yaz�l� talepte bulunmu�tuk. 

Bakanl�k, 27/01/2009 tarih ve 10404 Say�l� yaz�s�yla talebi-
mize cevap vermi�tir. Bakanl�k yaz�s�nda, “Yard�mc� hizmet-
ler s�n�f�nda yer alan personelden, günlük çal��ma saatleri 

d���nda da görev yapanlar�n fazla çal��malar�n�n her 8 saati 
için bir gün olmak üzere izinden yararland�r�lmalar� müm-
kün olup söz konusu hüküm kapsam�nda izin verilmeyen 
personelin ad�-soyad� ve görev yapt��� kurumuna ili�kin bilgi 
ve belgelerin Bakanl���m�za gönderilmesi halinde de konu-
nun yeniden de�erlendirilmesi mümkün olacakt�r” ifadeleri 
yer almaktad�r. Yard�mc� hizmetler s�n�f�nda çal��an perso-
nel, çal��ma sürelerine ili�kin görev yapt�klar� kurumlarda 
mesai saatleri d���nda çal��t�r�lmalar� halinde fazla çal��ma 
sürelerini belgelendirerek, her 8 saate kar��l�k 1 gün izin 
kullanabilir. 

E�itim-Bir-Sen olarak, bu hususa uymay�p keyfi davranan 
yöneticilerin takipçisi olaca��z. 

Yard�mc� Hizmetler S�n�f� Çal��an� 
�zin Kullanma Hakk�na Sahiptir 

Tedavi Yolluklar� Sorunu Çözülecek 
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Türkiye’nin As�l 
Meselesi E�itimdir 
Ülkemizin gerçek gündemi her za-
man e�itim olmal�d�r. Aç�kça ifade 
ediyorum ki, Türkiye’nin as�l meselesi 
e�itimdir. Ne yaz�k ki, bu mesele üze-
rinde gere�i gibi durulmuyor. E�er 
f�rt�na bir lisenin çat�s�n� uçurup bah-
çeye dü�ürmü�se; e�er bir okulda bir 
ö�renci gasp, darp, uyu�turucu kulla-
n�m� gibi adli bir vaka i�lemi�se, her-
kes bunu haber yap�yor, as�l e�itim 
meselesi üzerinde kimse durmuyor. 
Oysa kafam�z� iki elimizin aras�na al�p 
dü�ünmemiz gereken mesele e�itim-
dir. Bugünkü anlay��a göre, e�er ö�-
rencilerimizin karnesinde notlar� iyiy-
se, hiçbir sorun yok demektir. Ahlâk ve 
karakter geli�imi, manevi geli�imi na-
s�l diye kimse sormuyor? Bizler sürekli 
herkesin dikkatini bu mesele üzerin-
de yo�unla�t�rmak, e�itim sistemimi-
zi bu yönde geli�tirmek zorunday�z. 

E�itim sistemimiz, sadece s�nav sis-
temlerinde küçük birtak�m de�i�ikler 
yap�larak düzelecek bir sorun de�il-
dir. Sistem temelden bozuktur. E�i-
tim anlay���nda temel de�i�iklikler 
yap�lmadan, ideolojik ve materyalist 
bir felsefeye dayanan e�itim anla-
y���, maneviyatç� anlay��a dayanma-
dan hiçbir sorunumuzu çözemez. 

Milli e�itimimiz, gerçekten milli ol-
mad��� için Türk E�itim Sistemi’nin 
genel amaçlar� aras�nda ilk s�rada ya-
z�lan maddeye ayk�r� bir e�itim verili-
yor okullar�m�zda. �imdi bu madde-
de geçen cümleyi aynen yaz�yorum: 
Bütün bireyleri Türk Milleti’nin millî, 
ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel 
de�erlerini benimseyen, koruyan ve 
geli�tiren; bunlar� davran�� haline ge-
tirmi� yurtta�lar olarak yeti�tirmek. 

Uygulama bunun tersi oldu�u 

için bu sistem yeni nesilleri atala-
r�n�n mezar ta�lar�n� okuyamaya-
cak derecede cahil b�rakmaktad�r. 

�imdi bir an için, bütünle�meye ça-
l��t���m�z Avrupa’n�n herhangi bir 
ülkesine gidelim, onlar�n e�itim sis-
temini inceleyim, atalar�n�n mezar 
ta�lar�n� okuyamayan bir tek ö�ren-
ci bulamay�z. �ngiltere’ye gidip ora-
daki e�itim sistemini inceleyelim; 
Eton Koleji’nde okuyan herhangi bir 
son s�n�f ö�rencisi Shakespeare’in 
eserlerini okuyabilir, bundan haz 
alabilir. O eserlerle ilgili ciddi yaz�-
lar yazabilecek bir birikime sahiptir. 

Peki, onlar� 85 y�ld�r taklit eden bizde 
durum böyle mi? Hay�r. Tam tersine 
bizim liselerimizde Fuzuli’yi, Baki’yi, 
Nefi’yi orijinal metninden okuyup 
anlayacak, onlardan zevk alacak hiç-
bir ö�renci bulamay�z. Neden? Çün-
kü bugün Türkiye’de, �ngiltere’deki 
Eton Koleji v.b. okullar seviyesinde 
talim ve terbiye veren bir tek okul 
bulunmamaktad�r. Ayr�ca bu sistem, 
yeni e�itim anlay���yla gençli�e ya-
z�l�, edebî, zengin kültür Türkçesini 
de ö�retememekte; okullarda ahlâk 
ve karakter terbiyesi verememekte, 
sadece s�navlar� kazanmaya yönelik 
hayattan kopuk birtak�m bilgiler ver-
mekle yetinmektedir. Yeni nesillere 
manevi de�erleri veremedi�i, mant�k 
ö�retemedi�i için nesillerimizi adeta 
biyonik robotlar olarak yeti�tirmek-
tedir. Geleneklerimizi ve görgü ku-
rallar�m�z�, vatanda�l�k ve kom�uluk 
haklar�n�, ana babaya kar�� olan gö-
revlerini ö�retemedi�i için aile dü-
zenimizi, toplumsal düzenimizi ve 
sokaktaki emniyetimizi olumsuz et-
kilemektedir. E�itimi önce ahlâk ve 
maneviyat temeline dayanmayan; 
iyiyi, güzeli, do�ruyu, yanl���, adaleti, 
zulmü, hakk�, bat�l� ö�retemeyen; her 

yönden yeterli, vas�fl�, güçlü ve hak-
k� üstün tutan nesiller yeti�tirmeyen 
bir ülke, maddi bak�mdan ne kadar 
zenginle�irse zenginle�sin, ne kadar 
kalk�n�rsa kalk�ns�n, ayakta duramaz. 

Bugünkü e�itim sistemimiz milli 
kültür ve milli kimlik üzerine kuru-
lu olmad��� için gençlerimiz moda, 
taklitçilik ve birtak�m sapk�n ak�mla-
r�n pe�inde sürüklenip helak olmaya 
do�ru gitmektedir. Bugünkü e�itim 
bat�c�l�k, taklitçilik, materyalizm gibi 
birtak�m fikirlere dayanan ideolo-
jik bir e�itim sistemidir. Bu yüzden 
toplumsal bar�� ve mutabakat� kura-
m�yor, aksine çat��may� körüklüyor. 

Bugün hep örnek gösterdi�imiz 
Uzakdo�u ve Avrupa ülkelerini ilerle-
ten, güçlü k�lan, onlar�n ekonomisi ya 
da teknolojisi de�il, e�itim sistemidir. 

Ülkemizdeki krizlerden, olaylardan, 
yolsuzluklardan, çetele�meden, ye-
tersizliklerden ve di�er tüm olum-
suzluklardan asl�nda e�itim sorum-
ludur. Bugünkü e�itim sistemimiz, 
Türkiye’nin dertlerine çareler ve çö-
zümler üretecek, bu seviyede nesil-
ler yeti�tirecek bir sistem de�ildir.

Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu-
gün, haçl� zihniyetine sahip birileri, 
Siyonistler, emperyalistler, sömürge-
ciler ve onlar�n ülkesine ve milletine 
yabanc�la�m�� içimizdeki destekçileri 
olan alacakaranl�k ayd�nlar, i�birlikçi-
ler, Kriptolar milletimizi cahillikle ter-
biye etmekten büyük zevk almakta, 
milletimizi yanl�� yöne sevk etmekte, 
e�itim meselemizi kültürel ve ahlâkî 
de�erlerimizden uzakla�t�rmaktad�r. 

��te bu yüzden tekrarl�yorum, 
Türkiye’nin as�l meselesi e�itimdir. 
(�.O.) 
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Kurumlararas� 
Ö�retmen 
Atamalar�nda Adalet 
�stiyoruz 
Kamunun muhtelif kurumlar�nda me-
mur olarak çal��an ö�retmen adaylar� 
ile ilgili  çok ciddi yak�nma ve �ikâyet 
haberleri duyuluyor son bir kaç y�ld�r. 
Özellikle bir vesileyle memur olmu� 
ya da memur olarak çal���rken, ö�-
retmenlikle ilgili herhangi bir bran�� 
okuyup da ö�retmen olmak isteyen 
memurlar, Milli E�itim Bakanl��� Per-
sonel Dairesi’nin anla��lmaz ve huku-
ki ölçülerle ba�da�mayan engelleriyle 
kar�� kar��ya kalmaktad�r. 

Son yedi y�ld�r AK Parti iktidar� döne-
mi ile beraber Milli E�itim Bakanl��� 
bünyesinde ciddi oranda ö�retmen 
atamas� gerçekle�tirilmi�, kurumsal 
bazda, özellikle derslik yap�m� ve tek-
nolojik e�itim ve ö�retim materyali 
imkân�n�n art�r�lmas� alanlar�nda inkâr 
edilemez boyutta iyile�tirmeler yap�l-
m��t�r. Yaln�z konunun bizi ilgilendi-
ren taraf� buradan ziyade, ö�retmen 
atamalar�nda, hususiyetle kurumla-
raras� ö�retmen atamalar�nda ya�a-
nan darbo�az ve çifte standartlard�r. 
Bu y�l ilk atama yoluyla 8 bine yak�n, 
aç�ktan atama ile 600 ö�retmen al�-
n�rken, kurumlararas� atama yoluyla 
atamaya ayr�lan kontenjan ise, tüm 
bran�lar baz�nda toplam 100 adet! 
Bu say�lar kar��s�nda insan�n soras� 
geliyor: �lk atama ve aç�ktan atama 
yoluyla atanan ile bizlerin aras�nda 
al�nan ve sahip olunan temel formas-
yon e�itimi aras�nda ne fark var? Tek 
fark, onlar�n i�siz olmas� ise, gerekçe 
yine makul görünmemektedir. So-
nuçta bizim bo�altt���m�z kadroya bir 
ba�ka aday tekrardan atanmaktad�r. 
Bunu ö�retmenlik baz�nda dü�ün-
dü�ümüzde ise, hadisenin izah� yine 
aç�kt�r. Bizler bir e�itim neferiyiz ama 
öyle ya da böyle Milli E�itim’de de-
�il de, bir ba�ka kurumda i� hayat�na 
ba�lam���z! Bizlerle onlar aras�ndaki 
tek fark bu. Her ikimiz de çok yük-

sek KPSS puanlar� ile atand���m�za ve 
ayn� e�itim sürecinden geçirildi�imi-
ze göre, sorunun sebebi nerede yat-
maktad�r? 

Konuyu bir bran� baz�nda aç�klarsak, 
kurumlararas� atama yoluyla ata-
nacaklara ne denli korkunç bir çifte 
standard�n uyguland��� daha iyi an-
la��l�r san�r�m. �ubat 2009 ö�retmen 
atamalar�nda bu y�l Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi bran��nda ilk atama için 
163, aç�ktan atama için 15 ve kurum-
lararas� atama için ise 2 kontenjan 
ayr�lm�� durumda! Aç�ktan atama ile 
atanacaklarla ilk atama yoluyla ata-
nacaklar�n bizden ne tür bir üstünlü-
�ü var ki, kurumlarda memur olarak 
çal��an ö�retmen ç�k��l�lar böylesine 
adil olmayan bir muameleye maruz 
b�rak�l�yor? Bunun da ötesinde ya�a-
nan ve sürdürülen uygulamalar du-
daklar� uçuklatacak cinsten garip ve 
bir o kadar komik kararlar içeriyor. 
Bu genelge hükümlerini haz�rlayanla-
r�n özel olarak kurumlararas� atama 
yoluyla atanacaklara kar�� kas�tl� dav-
rand�klar� �eklinde bir dü�ünce insa-
n�n beynine ü�ü�üyor. 

Atamada öncelik s�ras� olarak be-
lirlenen hizmet süresi kriteri de çok 
garip bir bölümlenmeye u�rat�lm��. 
Ö�retmen geçmi�li memurlar ile düz 
memur ayr�m�n�n gözetildi�i ba�vuru 
sisteminde, ö�retmenlik yapm�� me-
murun toplam hizmet süresi diyelim 
ki 200 gün olsun ama yakla��k bir 50 
gün ö�retmenlik yapm��sa, kar��s�n-
daki düz memur isterse 2 bin gün hiz-
met süresine sahip olsun, ö�retmen 
geçmi�li ona göre öncelikli durumda 
ve onun atamas� yap�l�yor ama di�eri 
kaderine mahkûm ediliyor. 

Bunlarla da bitmeyen s�k�nt�lar gittik-
çe daha da sarpa sar�yor. Kamu ku-
rumlar�nda çal��anlar�n KPSS s�nav�y-
la atanmalar�n� kabul etmeyen Milli 
E�itim, “kurumlararas� atama yoluyla 
ö�retmen  almayaca��m” da deme-
yerek, geride bekleyen yüzlerce ö�-
retmen aday�n� her y�l bir elin parmak 

say�s�n� geçmeyen kontenjan ay�r�m�y-
la me�gul etmeye ve bo� heveslere 
sürüklemeye, psikolojik bunal�mlara 
sokmaya, hayal k�r�kl�klar�na u�rat-
maya devam ediyor. Kurumlararas� 
atama yoluyla al�mlar�n yap�lmaya-
ca�� aç�kland��� takdirde, ö�retmen 
ç�k��l� memurlar hiç olmazsa ba��n�n 
çaresine bakmaya, bir ç�k�� yolu ara-
maya koyulur! Bu �ekilde ciddi psiko-
lojik s�k�nt�larla yüzle�mek zorunda 
kalan bizler, haliyle bunu aile, i� ve 
sosyal hayat�m�za yans�t�yoruz. 

Geçen zaman zarf�nda, memur ö�-
retmen al�mlar� gittikçe azalan bir 
seyir takip ederek son zamanlarda 
atanma �anslar� yok denecek duru-
ma getirildi. Adeta memur ö�retmen 
aday�na cephe al�nm�� gibi bir vaziyet 
tak�n�lmaktad�r. ‘Niye memur oldun’ 
ya da ‘niye ço�unlu�unu ilahiyatç�la-
r�n olu�turdu�u bir s�n�fta bulunuyor-
sun’ eziyeti gibi bir �ey bu! 

Son atama döneminde komik de-
recede birtak�m kontenjanlarla ku-
rumlararas� atama yoluyla ö�retmen 
al�m�n�n aç�k oldu�u imaj� verilmeye 
çal���ld�. Son yedi y�ll�k süre içerisin-
de kurumlar aras� atama yoluyla bü-
tün bran�larda ilk etapta yüzde 10 
oran�nda al�m yap�ld�. Daha sonra 
bu yüzdelik dilim önce yüzde 2’ye, 
sonra 1’e, �imdi ise 0.5’e dü�ürüldü. 
Öyle görülüyor ki, Milli E�itim Ba-
kanl��� kurumlararas� atama yoluyla 
ö�retmen al�mlar�na toptan bir kota 
koyacak! Halbuki binbir umutla ba-
kanl�ktan gelecek müjdeli bir habere 
odaklanm�� ö�retmen adaylar� her 
atama döneminde atanma hayalleri 
kuruyorlar. Bu dönem olmad�, daha 
sonra olur bekleyi�iyle kendilerini 
avutuyorlar ama bu g�na getirmeye 
ba�lad� art�k. 

Bu süreç, beraberinde say�s�z kur-
banlar da verdi. Psikolojik bunal�m 
ya�ayanlar, geçici olarak çal��t���n� 
dü�ündü�ü i� yerinde konsantre ola-
may�p amirleri ve daire çal��anlar�yla 
ciddi s�k�nt�lar çekenler; kal�c� gözüy-
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le görülmeme sonras�nda kurumda 
önemli kademelere dü�ünülmeme ve 
gelece�e dönük plan ve program ya-
pamama gibi ciddi sorunlarla bo�u-
�anlar�n say�s� gün geçtikçe art�yor. 

�lk atama yoluyla atanabilmek için 
önlerine ç�kar�lan istifa etme sonras� 
bir y�l bekleme zorunlulu�u, ekono-
mik anlamda, evli ve çocuklu memur-
lar� anla��lmaz boyutta dertlere düçar 
ediyor. Evli olanlar�n istifa etmeleri ve 
sonradan atanamamalar� durumun-
da kestirilmesi güç ekonomik ve psi-
kolojik s�k�nt�lar do�acakt�r. Bunlar, 
beraberinde ki�isel ve toplumsal nice 
olaylara da sebep olacakt�r. (M. Y.)

Acil Çözüm Bekliyoruz  
A�a��da ö�retmen camias�n�n acil çö-
züm bekleyen sorunlar� yer almakta-
d�r. Belirtilen bu sorunlar, her y�l bin-
lerce ö�retmen arkada��m�z� ma�dur 
etmektedir. 

Askerlikte geçen sürenin ö�retmen-
likten ve zorunlu hizmetten say�lma-
mas�. 

04/03/2006 tarihine kadar ö�ret-
menlerin askerlik hizmetleri zorunlu 
hizmetten ve ö�retmenlikten say�l-
maktayd�. Ancak belirtilen tarihte yü-
rürlü�e giren yönetmelikte askerlikte 
geçen süre, fiilen ö�retmenli�in de-
vam etti�i Yedek Subay ö�retmenlik 
bile zorunlu hizmetten say�lmama-
ya ba�land�. Vatanda� olarak vatani 
görevini ifa eden ve bunu fiilen ö�-
retmen olarak yerine getiren bir va-
tanda��n cezaland�r�l�r gibi yapt��� bu 
hizmetin ö�retmenlikten ve zorunlu 
hizmetten say�lmamas�n�n mant��� 
anla��lamamaktad�r.

Ö�retmenlerin iller aras� iste�e ba�-
l� yer de�i�tirme i�lemlerinde hizmet 
süresi ve hizmet puan� hesaplamas�n-
da 2007 y�l�na kadar 30 Eylül tarihi 
esas al�nmaktayd�. MEB 2007 y�l�n-
dan sonra yer de�i�tirme k�lavuzlar�-
na, hizmet puan� ve hizmet süreleri-
nin hesab�nda 31 Temmuz tarihinin 

esas al�naca�� ibarelerini koymaya 
ba�lad�. 

MEB’de e�itim-ö�retim y�l�n ba�lan-
g�c� 1 Eylül’dür. Ö�retmen atamalar� 
yo�unlukla A�ustos ay� içinde yap�l-
makta ve atanan ö�retmenler Eylül 
ay� içerinde göreve ba�lamaktad�r. 
Örne�in; A�ustos ay� içersinde ata-
nan ve 6 Eylül 2005 tarihinde göreve 
ba�layan bir ö�retmen ö�retmenlikte 
1-2 ve 3. y�llar�n� 6 Eylül 2006-2007-
2008 tarihlerinde doldurmaktad�r. Bu 
ö�retmen fiilen 3 e�itim-ö�retim y�l� 
çal��m�� olmas�na ra�men 3. e�itim-
ö�retim y�l�n�n sonunda tayin isteye-
memektedir. Tayin isteyememesinin 
sebebi Bakanl���n hizmet süresinin 
hesaplanmas�nda 31 Temmuz tarih-
lerini esas almas�d�r. Neden 31 Tem-
muz tarihi esas al�n�yor? Bu tarihlerde 
ö�retmen atamas� m� oluyor? MEB 
e�itim-ö�retimin aksamamas� için bu 
tarihlerde ö�retmen atamas� yapt���-
n� söylemektedir. Oysa ayn� Bakanl�k, 
Kas�m’da, Aral�k’ta, Mart’ta ö�ret-
men atamas� yapmaktad�r. Ö�ret-
menlerin hizmet puan� ve hizmet sü-
resini hesaplarken, e�itim-ö�retimin 
aksamamas�na özen gösterdi�ini 
söyleyen Bakanl���n ayn� hassasiyeti 
ö�retmen atama ve görevlendirme-
lerinde neden göstermedi�i merak 
konusudur. 

Ö�retmenler yurdun her kö�esinde 
kar k�� demeden her durumda ça-
l��maktad�r. Bulundu�u durum ne 
kadar olumsuz olursa olsun elinden 
gelenin en iyisini yapma gayreti için-
de olmu�lard�r. Ancak Bakanl���m�z�n 
yönetmelikle tan�d��� bir hakk� atama 
k�lavuzuyla geri almas� ö�retmenleri 
son derece üzmektedir. 

Ö�retmenlerin ya�ad��� sorunlar bun-
larla s�n�rl� de�il. Daha pek çok konu-
da, binlerce ö�retmen arkada��m�z�n 
ya�ad��� s�k�nt�lar var ancak öncelikli 
olarak yukar�da belirtti�im sorunlar�n 
çözümü için gerekli düzenlemelerin 
yap�lmas� gerekmektedir. (Ö.N.) 

Mevsimlik ��çiler 
Gibiyiz  
Yakla��k 5 y�ld�r Usta Ö�retici olarak 
Bitlis ve Siirt’in köylerinde çok kötü 
�artlarda çal���yorum. Benim gibi 
Türkiye genelinde nereden bakarsa-
n�z 10 bin Usta Ö�retici çal��t�r�l�yor. 
Mevsimlik i�çiler gibi sigortalar�m�z, 
çal��t���m�z gün say�s� kadar yat�r�l�-
yor. 20-23 y�ld�r bu i�te çal��an kad�n 
arkada�lar�m�z var ancak sigortala-
r� eksik yat�r�ld��� için malulen bile 
emekli olam�yorlar. Bizlere bu konu-
da çok haks�zl�k yap�l�yor. En ufak bir 
hak aramaya kalk��t���m�z zaman he-
men ‘kap�y� gösteririm’ edas�na kap�-
l�yorlar. Nereden bakarsak, bunca y�l 
çal��t�r�lan emektarlar�n kadroya ya 
da sözle�meli statüsüne geçirilmeleri 
gerekiyor. Bu konuda destek olman�-
z� bekliyorum. (B.Y.)   

Ö�retmen Olmakla 
Hata m� Ettik?   
Ben bir endüstri meslek lisesinde 
elektronik ö�retmeniyim. E�im ise 
Kastamonu’nun Araç ilçesinde mer-
kez köy okulunda sözle�meli Türkçe 
ö�retmeni. Ben e�imin bulundu�u ile 
e� durumundan tayin istiyorum an-
cak Kastamonu’daki meslek liselerin-
den sadece iki tanesinde benim bö-
lümüm var ve bunlarda aç�k olmas�n� 
beklemek benim uykumu kaç�r�yor. 

Ben 1. bölgede çal���yorum, e�imse 
2. bölgede. E�imin iki y�l� doldu ama 
yan�ma  gelemiyor. 4 y�l sonra kadro-
ya geçirece�iz dedi�i için bakan�m�z. 
Zaten 1. bölge oldu�undan e�imin 
yan�ma gelmesi imkans�z. 

Her sabah kalkt���m�zda ‘e�im ne 
yap�yor, çocu�um hasta m�’ diye dü-
�ünürken, en ac�s� da, akl�m�za ge-
tirmek bile istemesek de ‘ne zaman 
yan yana gelebiliriz’ sorusuna cevap 
alamad���m�zda hangi heyecan ve 
hangi idealistlikle derse gidip verimli 
olabiliriz?

Biz 20 y�l okuyup ö�rencilerimizin 
kar��s�na ç�kmakla, yani ö�retmen ol-
makla hata m� ettik, suç mu i�ledik? 
(C.U.) 
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�ubelerimizden

Bize Gösterilen Teveccühün Artt���n� 
Görmekten Mutluyuz  
Çukurova Milli E�itim Müdürlü�ü’nde görev yapan memur ve 
yöneticiler �ubemizin verdi�i yemekte biraraya geldi. 
Burada bir konu�ma yapan �ube Ba�kan�m�z Mustafa Yakar, 
üyelerimiz aras�ndaki birlik ve beraberli�in sars�lmaz temeller 
üzerinde sürdü�ünü ifade etti. E�itim-Bir-Sen’in �ehir genelin-
de önemli bir yükseli� kaydetti�ini belirten Yakar, kamu sek-
töründe kendilerine gösterilen teveccühün giderek artt���n� 
görmekten mutlu olduklar�n� söyledi. 
Çukurova �lçe Milli E�itim Müdürü Veysel Kamil Akman ise, 
sendikalar� çal��ma hayat�n�n vazgeçilmezleri aras�nda gördü-
�ünü kaydederek, böylesi bir etkinlik düzenledikleri için �ube 
Yönetim Kurulu üyelerimize te�ekkür etti. 
Yeme�e Akman’�n yan�s�ra �ube müdürleri Yunus Güngör, 
Kaz�m Baran ve Abdurrahman Turus ile Çukurova �lçe Milli 
E�itim müdürlü�ü personeli kat�ld�. 

E�itimin Sorunlu Konular� Kutlu’ya 
�letildi
�ubemiz, �l Divan Toplant�s�’n�, �lçe yönetimlerinin kat�l�m�yla 
yapt�. Toplant�da, ilin e�itim sorunlar�, sendikal çal��malar, ça-
l��anlar�n özlük haklar� ve sorunlar�, Türkiye’de ‘Yetkili Sendika’ 
olma konular� görü�üldü. 
Ad�yaman Milletvekili ve TBMM �dare Amiri Hüsrev Kutlu’nun 
da ziyaret etti�i ve özelde ilin, genelde Türkiye’deki e�itim so-
runlar�n�n konu�uldu�u toplant� sonunda, görü�ülen konular 
maddeler halinde s�raland�. 
Milletvekili Kutlu’ya da iletilerek, bir an önce çözüme kavu�tu-
rulmas� istenen taleplerden baz�lar� �unlar: 
-2007 y�l�ndan beri ödenmeyen tedavi yolluklar�, çal��anlar 
daha fazla ma�dur edilmeden en k�sa zamanda ödenmeli.
-Ö�retmenevi sorunu acilen çözüme kavu�turulmal�. 
-�ki y�lda bir verilen ek kademe, kendi iste�i ile Ad�yaman’a 
atanan ö�retmenlere de verilmeli. 
-�ehrin ekonomisine rahat bir nefes ald�raca��na da inand���-
m�z tam te�ekküllü bir hizmetiçi e�itim merkezi yap�lmal�. 
-Y�llard�r kanayan bir yara olan ilkö�retim ve ortaö�retimdeki 
derslik ihtiyac� giderilmeli. 
-Bir hak gasp� olan ve sevk alan ö�retmenlerin bir günden 
dolay� bir haftal�k ücretinin kesilmesine neden olan ek ders 
yönetmeli�i düzeltilmeli. 
-2007 y�l�nda yap�lan müfetti� yard�mc�l��� s�nav�n� kazan�p da 
atamas� yap�lmayanlar�n atamalar� yap�lmal�. 
-Bölge çal��anlar�na ek tazminat ödenmeli. 
-Okullar�n temizlik ve güvenlik sorunu en k�sa zamanda çö-
zülmeli. 

As�m’�n Nesli Davas�na Talibiz  
�ubemiz, Halk E�itim Merkezi’nde ‘�stiklal Mar�� ve Mehmet 
Akif Ersoy’ konulu bir konferans düzenledi. Yazarlar Birli�i 
Onursal Ba�kan� Mehmet Do�an’�n konu�mac� olarak kat�ld��� 
konferans, Milletvekili Ahmet Koca, �l Milli E�itim �ube mü-
dürleri, �l Özel �daresi Genel Sekreteri Halil �brahim Demirsoy 

Okul Müdürleri Yemekli Toplant�da 
Biraraya Geldi  

�ube Yönetimimiz, yeni atanan okul müdürleri ile daha ön-
ceden müdür olan üyelerimizi Ö�retmenevi’nde yemekli bir 
toplant�da bulu�turdu. 
Sar�çam �lçe Milli E�itim Müdürü Erdal Denge’nin bir bölümü-
ne kat�ld��� toplant�da bir konu�ma yapan �ube Ba�kan�m�z 
Ali Uslu, geçmi�ten günümüze bir de�erlendirme yapt�. 2008 
toplu görü�me öncesi Genel Ba�kan�m�z�n Ba�bakan’la görü-
�erek, e�itim çal��anlar�n�n lehine 112 TL ek ödeme al�nmas�n� 
sa�lad���n� hat�rlatan Uslu, Ortak Ak�l Hareketi mitingleriyle 
demokrasiye, S�hhiye Mitingi ile Filistin’e sahip ç�k�ld���n�  söy-
ledi. 
Uslu, 2008  y�l� Mutabakat metinlerinin Genel Ba�kan�m�z 
Ahmet Gündo�du’nun yap�c� giri�imleri sonucu imza alt�na 
al�nd���n� sözlerine ekledi. 

ADANA 1 ADIYAMAN

AFYONKARAH�SAR

ADANA 2
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�ubelerimizden
ve geni� bir kat�l�mla gerçekle�ti. 
Konferans�n aç�l�� konu�mas�n� yapan �ube Ba�kan�m�z Abdul-
lah Çelik, Mehmet Akif Ersoy’un her �eyden önce bir �ahsiyet 
abidesi oldu�unu belirterek, “Akif, ‘yaln�z ya�ad�m, beni kim 
nereden bilecek’ diyerek solgun resmini bize hat�ra b�rakm��-
t�r, bir de ‘As�m’�n Nesli’ davas�n�. Evet, biz e�itimciler, As�m’�n 
Nesli davas�na talibiz. Bu anlamda E�itim-Bir-Sen As�m’�n Nes-
li umudunu yüreklerinde ta��yan insanlar�n oca�� olmu�tur” 
dedi. 
Yazarlar Birli�i Onursal Ba�kan� Mehmet Do�an, Mehmet 
Akif’in hayat�n�, Ankara’ya geli�ini, Milli Mücadele �artlar�n� ve 
�stiklal Mar��’n�n yaz�lmas� serüvenini anlatt�. 
�lgiyle izlenen konferanstan sonra Do�an, �ube Yönetim Ku-
rulumuz ile bir süre daha sohbet etti. 

AKSARAY

ANKARA 1

AMASYA

ÖSS �ampiyonlar�na Plaket  
�ube Yönetimimiz, 2008 ÖSS’de elde etti�i ba�ar�dan dolay� 
�mam Hatip Lisesi ve Hüseyin Cahit Korkmaz Sa�l�k Meslek 
Lisesi personelini ziyaret ederek, ba�ar�lar�n�n an�s�na birer pla-
ket takdim etti. 
ÖSYM’nin, 2008 ÖSS ile ilgili aç�klad��� sonuçlara göre, tüm 
�mam Hatip liseleri aras�nda birinci olan Aksaray �mam Ha-
tip ile yine 2008 ÖSS’de Sa�l�k Meslek liseleri aras�nda ikinci 
olarak önemli bir ba�ar�ya imza atan Hüseyin Cahit Korkmaz 
Sa�l�k Meslek Lisesi’ni ziyaret eden �ube Yönetimimiz, ilin e�i-
timine ve ba�ar�s�na yapt�klar� katk�lardan dolay� her iki okul 
yöneticilerini tebrik etti. 
�ube Ba�kan�m�z Mahmut Aslan, her iki okulun elde etti�i ba-
�ar�n�n gurur verici oldu�unu, geçmi� y�llarda da ilde benzeri 
ba�ar�lar�n elde edildi�ini, bu ba�ar�lar�n tesadüf olmad���n� 
söyledi. Son y�llarda çevredeki illerin aksine Aksaray’�n zorunlu 
hizmet kapsam�ndan ç�kar�lmas� ile baz� bran�larda ö�retmen 
eksikli�inin ya�and���n�, bu ihtiyac�n vekil-ücretli ö�retmenler-
le giderilmeye çal���ld���n�, bu durumun ise e�itimde süreklilik 
anlay���n� sekteye u�ratarak beklenilen ba�ar�lar� engelledi�ini 
kaydeden Aslan, �ube olarak e�itimin genel sorunlar� ve ilin 
e�itim alan�ndaki temel sorunlar� ile ilgili kapsaml� bir ara�t�r-
ma yapt�klar�n�, bu sorunlar�n çözümüne ili�kin önerileri rapor 
haline getirerek, ilgili mercilere sunacaklar�n� ifade etti. 
Aslan, ba�ar� elde eden iki okulun ö�rencileri ve personeli ad�-
na �mam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Bilecik ve Hüseyin Cahit 
Korkmaz Sa�l�k Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Alan’a plaket 
verdi. 
Okul müdürleri Bilecik ve Alan, �ube Yönetimimizin ziyare-
tinden ziyadesi ile memnun kald�klar�n� dile getirirken, bu tür 
ziyaretlerin yeni ba�ar�lar�n elde edilmesine katk� sa�layaca��n� 
sözlerine eklediler. 

E�itimi Daha �yiye Ta��man�n                       
Derdindeyiz 
Okul Temsilcileri Toplant�s�, Belediye Pirler Park�’nda yap�ld�. 
Merkez ve beldelerde bulunan tüm okullardaki temsilcilerin 
kat�ld��� toplant�da, yap�lmas� planlanan etkinlikler görü�üldü. 
Bu arada, �ube Bas�n Yay�n Sekreterimiz Nurullah Aksel’in 
Samsun’a tayininin ç�kmas� sebebiyle yemekli bir toplant� 
tertip edildi. Aksel’e, bugüne kadar gösterdi�i özverili çal��-
malar�ndan dolay� te�ekkür edilerek, çal��malar�n�n an�s�na bir 
plaket verildi. 
Aksel’in ayr�lmas�yla bo�alan �ube Bas�n Yay�n Sekreterli�i’ne, 
Yedek Yönetim Kurulu üyelerimizden Kamil Tayyar getirildi. 
Öte yandan, �ube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Gönüllü E�i-
timciler Derne�i’ne ziyarette bulundu. S�cak bir kar��laman�n 
ard�ndan e�itim dünyas�n�n sorunlar� ve çözüm yollar� konu-
sunda fikir al��veri�inde bulunuldu. Gönüllü E�itimciler Derne-
�i �ube Ba�kan� Mahmut Y�lmaz, e�itimin gönül i�i oldu�unu, 
ailede temelleri at�lan e�itimin okullarda ö�retmenler eliyle 
devam etti�ini vurgulayarak, bu i�i gönülden yapan e�itimci-
lere ihtiyaç oldu�unu belirtti.  
�ube Ba�kan�m�z �ahin Gümü� ise, e�itim camias�n�n bir tem-
silcisi olarak bu görü�lere kat�ld���n� kaydederek, manevi de-
�erlere ba�l� e�itimcilerle biraraya gelerek ‘e�itim alan�n� nas�l 
daha iyiye ta��r�z’�n tela��nda ve derdinde olduklar�n� vurgula-
d�. Ziyaret, yap�lan kahvalt�n�n ard�ndan sona erdi. 

TTK Ba�kan� Tufan’a Ziyaret 

�ube Ba�kan�m�z Mustafa K�r ile �ube E�itim ve Sosyal ��ler 
Sekreterimiz Dursun Çak�r,  Talim ve Terbiye Kurulu’nda ça-
l��an uzman, raportör ve �eflerin ba�ta ek ödeme, ek ders 
ücretleri olmak üzere sorunlar�n� görü�mek amac�yla Talim 
ve Terbiye Kurulu (TTK) Ba�kan� Merdan Tufan’� makam�nda 
ziyaret etti. 
K�r, Kurul uzman�, raportör ve �eflerin ek ödemeden mahrum 
b�rak�larak, ma�dur edildi�ini söyledi. Bu tür haks�z uygula-
malar�n çal��ma bar���n� zedeledi�ini, çal��anlar�n da çal��ma 
�evkini k�rd���n� hat�rlatan K�r, Talim ve Terbiye Kurulu’nda, 
Bakanl�k Merkez ve Ta�ra Te�kilat�’nda çal��t�r�lan, kurumun 
en a��r yükünü omuzlayan uzman, raportör, �ef gibi kalifiye 
elemanlara s�radan çal��an gibi muamele yap�lmas�n�n aç�k bir 
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�ubelerimizden

ANKARA 2

AYDIN

ANKARA 3

Sendikac�l�k Bir Hak Arama 
Mücadelesidir 

Mamak �lçesi ��yeri temsilcileri toplant�s�, Genel E�itim ve Sos-
yal ��ler Sekreterimiz Esat Tekta�’�n kat�m�yla Memur-Sen Ge-
nel Merkezi Konferans Salonu’nda yap�ld�. 
Burada bir konu�ma yapan Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sek-
reterimiz Esat Tekta�, e�itim-ö�retim, bilim insanlar�n�n 
E�itim-Bir-Sen’in hak arama anlay���na ve bu konuda verece-
�i tepkilere ihtiyaçlar� oldu�unu, sendikan�n sivil duru�uyla, 
misyonuyla, vizyonuyla çok sayg�n bir yere geldi�ini anlatan 
Tekta�, sivil toplum örgütü olarak milletin deste�ini arkalar�na 
ald�klar�n� kaydetti. E�itim-Bir-Sen’in Türkiye’de bütün illerde 
te�kilatlanmas�n� tamamlad���n� ve büyük bir h�zla çal��malar�n 
devam etti�ini belirten Tekta�, e�itim ve bilim hizmet kolunda 
yetkili sendika olabilme yolunda büyük gayret sarf ettiklerini 
vurgulad�. Tekta�, bu çal��malarda i�yeri temsilcilerinin ve �ube 
yöneticilerinin çok önemli oldu�unu bildirdi. 
�ube Ba�kan�m�z Cemil Erkan, sendikala�man�n bir hak ara-
ma mücadelesi oldu�unu, “Haks�zl�klar kar��s�nda susan dilsiz 
�eytand�r” anlay��� ile sendikac�l�k yapt�klar�n� ifade etti. Genç 
nesillere daha iyi ve daha mutlu yar�nlar b�rakmak için sendi-
kac�l���n yap�lmas� gerekti�ini dile getiren Erkan, hak arama 
mücadelesinde ilkeli olunmas� gerekti�ini, ilkesiz bir hak ara-
ma mücadelesinin kar��s�nda olduklar�n� belirtti. 
Toplant�da, Mamak �lçe Temsilcimiz Ahmet Kaya, ��yeri temsil-
cilerinin okullarda üye yapmalar�n�n daha etkili oldu�u vurgu-
larken, sendikal faaliyetlerin, haklar�n kazan�lmas� noktas�nda 
vazgeçilmez oldu�unun alt�n� çizerek, “Sendikala�ma ayn� za-
manda demokratik bir ya�am�n gere�idir” dedi. 

Pursaklar Temsilcili�imiz Hizmete 
Ba�lad�  

Pursaklar �lçe Temsilcili�imiz görkemli bir aç�l��la hizmete ba�-
lad�. Burada bir konu�ma yapan Kaymakam Dr. Ahmet Cen-
giz, sendikan�n ilçede sosyal faaliyetlere imza atmas�n� bek-
lediklerini belirterek, bir akademisyen olarak bu konuda her 

�lkemiz Hakl�y� Güçlü K�lmakt�r   

Nazilli Temsilcili�imiz, Ö�retmenevi’nde bir toplant� düzen-
leyerek, yeni dönemde hayata geçirmeyi planlad��� projeleri 
kamuoyuna duyurdu. 
Toplant�da konu�an Temsilcimiz Zekeriya Arak, ilkelerinin güç-
lüyü hakl� de�il, hakl�y� güçlü k�lmak oldu�unu ifade ederek, 
“Sendikam�z�n ilkeleri do�rultusunda birle�tirici ve bütünle�ti-
rici olmak ve sendikam�z� daha ileriye götürebilmek amac�yla 
bayra�� devrald�k. Biz, daha kat�l�mc� bir yönetim anlay��� ser-
gileyip tüm üyelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde kucakla-
yaca��z. Bütün üyelerimiz bizim için de�erlidir ve o de�erlilik 
duygusunu, yapaca��m�z i�lerle gösterece�iz” dedi. 
�lçede bulunan Memur-Sen’e ba�l� temsilcilikleri ayn� çat� al-
t�nda toplayarak, güçlü, etkili ve yetkili sendika olma yolunda 
ilk ad�m� att�klar�na de�inen Arak, �öyle konu�tu: “Hedefimiz; 
E�itim-Bir-Sen’i Nazilli’de e�itim, ö�retim ve bilim hizmet 
kolunun en büyük sendikas� yapmakt�r. Kamu görevlilerinin 
sendikal örgütlenme hakk�n� kazanmas�n�n tart���lmaz öncüsü 
olan kurucumuz Mehmet Akif �nan’�n çizgisinden sapmadan 
toplu sözle�meli ve grevli kamu çal��anlar� haklar� için yolu-
muza devam edece�iz. Yeni Yönetim Kurulu olarak Nazilli’nin 
e�itimi ve yönetimine, çal��ma ve projelerimizle önemli katk�-
larda bulunaca��z.” 
Toplant�ya, �ube Te�kilatlanma Sekreterimiz Nadir Co�kun ile 
Memur-Sen �lçe Temsilcisi Hasan Gürbüz de kat�ld�. 

türlü deste�i kendisinin de verece�ini söyledi. 
Belediye Ba�kan� Selçuk Çetin, e�itim alan�nda getirilecek her 
türlü projeye katk�da bulunmaya haz�r olduklar�n� ifade etti. 
�lçe Milli E�itim Müdürü Ya�ar Ertu�rul, ilçede, ö�retmenlerin 
zamanlar�n� geçirebilecekleri bir mekân�n aç�lmas�ndan dolay� 
mutlu oldu�unu dile getirdi. 
Daha sonra kurdela kesim töreniyle Temsilcilik binam�z�n aç�l��� 
yap�ld�. �ube Ba�kan�m�z �lhan Eran�l ve �lçe Temsilcimiz Torun 
Candemir, kat�l�mlar�ndan dolay� misafirlere te�ekkür ettiler. 
Aç�l��a �ube Yönetim Kurulu üyelerimiz, �lçe Yönetimimiz, 
�ube Müdürü Yakup Sar�, AK Parti �lçe Ba�kan� Sinan Ünver, 
MHP �lçe Ba�kan� Süleyman Tamkoç ile ilçe görev yapan çok 
say�da ö�retmen kat�ld�. 

haks�zl�k oldu�unu kaydetti. 
TTK Ba�kan� Merdan Tufan, uzman ve raportörler ile �eflerin 
Talim ve Terbiye Kurulu içinde çok önemli görevleri ifa ettik-
lerini, bu çal��anlar�n söz konusu görevlere imtihanla atan-
d�klar�n�, bulunduklar� görevin �lçe Milli E�itim müdürlü�ü 
ve �ube müdürlüklerine denk bir görev oldu�unu belirterek, 
onlar�n ma�duriyetlerinin giderilmesi için MEB Strateji Dairesi 
Ba�kanl���’na yaz� yazd�klar�n�, Maliye Bakanl��� yetkilileri ile de 
görü�tüklerini, bunun için kurum olarak yap�lmas� gereken ne 
varsa yapmak istediklerini ifade etti. 
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BOLU

Büyüme H�z�m�z, Yetkili Olaca��m�z� 
Ortaya Koymaktad�r   

�ubemiz, Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�d�r Y�ld�r�m’�n kat�-
l�m�yla �l Divan Toplant�s�’n� Osmanl� Sofras�’nda yapt�. 
�l ve �lçe Yönetim Kurulu üyelerimizin eksiksiz kat�ld��� top-
lant�da konu�an Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�d�r Y�ld�r�m, 
insan� merkeze alan bir anlay��la sürdürdükleri sendikal müca-
delede önemli bir a�aman�n e�i�ine geldiklerini ifade ederek, 
“Kurulu� tarihimiz olan 14 �ubat 1992’den Kamu Görevlileri 
Kanunu’nun ç�kt��� 2001 y�l�na kadar kurulu� ve te�kilatlanma 
gayreti içerisinde olurken, 2001 y�l�ndan bugüne de e�itim 
hizmet kolunda en çok üyeye sahip olarak ‘Yetkili Sendika’ 
unvan�na eri�me mücadelesi verdik. Bugüne kadarki büyüme 

BURSA

ÇORUM

BURDUR

Kalpler Bu Sergide Att� 

�ubemizin haz�rlad��� “Foto�raflarla Çanakkale Desta-
n� ve Mehmet Akif Ersoy” konulu sergi, �l Özel �dare Sergi 
Salonu’nda aç�ld�. Serginin aç�l���nda �ube Ba�kan�m�z Müca-
hit K�l�nç, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik CHP Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan, Belediye Ba�kan� Sebahattin Akkaya 
birer konu�ma yapt�lar. 
Sergide 300’e yak�n Çanakkale Destan� foto�raf�n�n yan�s�ra 
100’ü a�k�n Mehmet Akif Ersoy foto�raf� da sergilendi. Yo�un 
kat�l�m�n oldu�u sergi sonunda günün an�s�na protokole çer-
çeveli bir Mehmet Akif Ersoy foto�raf� hediye edildi. 
Serginin aç�l���na AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik,  CHP 
Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Belediye Ba�kan� Sebahat-
tin Akkaya’n�n yan�s�ra Vali �brahim Özçimen, �l Genel Meclisi 
Ba�kan� Mustafa Ta�tekin, Belediye Ba�kan Yard�mc�s� Meh-
met Oral, AK Parti �l Ba�kan� Osman Karakaya, CHP �l Ba�ka-
n� �smail Erkaya, �l Milli E�itim Müdürü Recep Yi�it, Tar�m �l 

Müdürü Kadir Güven, Sosyal Hizmetler �l Müdürü Mehmet 
�im�ek, CHP Belediye Ba�kan Aday� �evket Aksöz, DP Belediye 
Ba�kan Aday� Ziya Boyac�o�lu, Saadet Partisi Belediye Ba�kan 
Aday� Dündar Ersan, �l Milli E�itim Müdür Yard�mc�s� Ömer 
Turgut, �l Milli E�itim �ube Müdürü Osman Aras, A�lasun �lçe 
Milli E�itim Müdürü Ali Kalay ile çok say�da misafir kat�ld�. 

Ar-Ge Komisyonumuz Bir �lke �mza 
Att� 
Ar-Ge Komisyonumuz, ikinci toplant�s�n� Ye�il Konak’ta yap-
t�. Alan�nda uzman koordinatör ve formatörlerden olu�an 
Komisyonumuz, üyelerimize yönelik, “Aidiyet duygusunun 
artt�r�lmas�” gündemiyle topland�. Sivil toplum kurulu�lar� ve 
özellikle de sendikalar�n Toplam Kalite Yönetimi uygulamala-
r�ndan uzak oldu�u günümüzde �ubemiz yeni bir aç�l�m ola-
rak da alg�lanabilecek çal��man�n start�n� verdi. 
�ube Ba�kan�m�z Numan �eker, yap�lan bu aç�l�mlarla yeni bir 
ufkun do�aca��n� söyledi. �eker, üyelerimizde aidiyet duygu-
sunun olu�mas� ve aktif kat�l�m için yap�lan bu çal��malar�n 
meyvesini en k�sa zamanda alacaklar�n�n alt�n� çizdi. 
Bu arada, Büyük�ehir Belediye Ba�kan Aday� Recep Altepe, Ko-
misyonumuzu ziyaret ederek, çal��malar hakk�nda bilgi ald�.

Dik Durmay� Bilmeliyiz 
�ubemiz, ayl�k ��yeri temsilcileri toplant�s�n� Cevher Sofra’da 
gerçekle�tirdi. Toplant�da ��yeri temsilcilerine hitaben bir ko-
nu�ma yapan �ube Ba�kan�m�z Erol Kavuncu, “Sizler uçbeyle-
rimizsiniz. Çal��t���n�z kurumlarda bizleri temsil ediyorsunuz. 
Diklenmeden dik durmay� bilmelisiniz. Kurumlar�n�zdaki üye-
lerin sorunlar�na çözüm üretmeli, onlar�n haklar�n� savunma-
l�s�n�z” dedi. 
Filistin’e yard�m kampanyas�nda gösterdikleri çabalardan do-
lay� ��yeri temsilcilerimize te�ekkür eden Kavuncu, toplam 50 
bin TL yard�m toplad�klar�n� ve bu yard�mlar�n banka hesapla-
r�na yat�r�ld���n�, banka dekontlar�n�n ise ��yeri temsilcileri ara-
c�l���yla gönderildi�ini söyledi.



50 Eğitim-Bir-Sen Nisan 2009 • Sayı:47

Sorunlar Bakan Çelik’e Aktar�ld�  
Düzenledi�imiz Uluslararas� E�itim Felsefesi Kongresi’ne kat�-
lan �ube Ba�kan�m�z Ahmet Sert, Milli E�itim Bakan� Hüseyin 
Çelik’e, �ehrin e�itim sorunlar�n� iletti. Sert, daha önce �l Milli 
E�itim Müdürlü�ü’ne ilettikleri tedavi yolluklar� sorununu da 
gündeme getirerek, buna bir çözüm bulunmas�n� istedi. 
Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du ve Genel Sekreterimiz 
Halil Etyemez’le birlikte Bakan Çelik ile bir görü�me yapan 
Sert, tedavi yolluklar�n�n ödenmedi�ini ve çal��anlar�n bundan 
dolay� ma�dur oldu�unu belirterek, yolluk sorununun en k�sa 
zamanda çözüme kavu�turularak, ödemenin yap�lmas�n� talep 
etti.  Bakanl���n açt��� s�nav� kazanarak atanamayan ilkö�re-
tim müfetti�lerinin durumunu da dile getiren Sert, “Denizli’de 
e�itim-ö�retimde yakalanan ivmenin devam etmesini istiyo-
ruz. Miad� dolmu� ki�ilerin koltuk sevdas� için mahkeme kori-
dorlar�n� kendilerine mesken tutmalar�n� ve bunu marifetmi� 
gibi takdim etmelerini anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi. 
Yönetici Atama Yönetmeli�i konusunda ya�anan belirsizlikten 
yak�nan Sert, “3797 Say�l� Kanun’da de�i�iklik yap�larak kal�c� 
bir çözüm üretilmesi, ta�ran�n talebidir” �eklinde konu�tu. 
Çelik, �ube Ba�kan�m�z Ahmet Sert’in dile getirdi�i sorunlar� 
bürokratlar�na not ald�rarak, tedavi yolluklar�n�n ödenmesi ko-
nusunda talimat verdi. 

�ubelerimizden

D�YARBAKIR

ERZ�NCAN

ELAZI�

Kitap Okuma Yar��mas�nda 
Dereceye Girenler Ödüllendirildi 
Silvan Temsilcili�imiz taraf�ndan, Okuyan Silvan Projesi kap-
sam�nda ilk ve ortaö�retim ö�rencileri aras�nda düzenlenen 
ve 475 ö�rencinin kat�ld��� ödüllü kitap okuma yar��mas�nda 
dereceye girenler belli oldu.  Dereceye girenler için Silvan Dü-
�ün ve Konferans Salonu’nda bir ödül töreni program� dü-
zenlendi. Törenin aç�l���nda konu�an �lçe Temsilcimiz Nusret 
Ta�, kitap okumay� te�vik etmek ve temel dini bilgilerin do�ru 
bir �ekilde ö�renilmesi amac�yla düzenledikleri ödüllü kitap 
okuma yar��mas�na kat�lan tüm ö�rencilere, ailelerine ve ver-
dikleri hediyelerle ö�rencileri sevindiren esnafa te�ekkür etti. 
Birer selamlama konu�mas� yapan �lçe Milli E�itim Müdürü ile 
�lçe Müftüsü ise, böyle bir etkinli�in yap�lmas�ndan duyduklar� 
memnuniyeti dile getirdiler. 
Ödül törenine �lçe Milli E�itim Müdürü ve �lçe Müftüsü’nün 
yan�s�ra �ube müdürleri, �ube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bis-
mil �lçe Yönetimi, dereceye giren ö�renciler ve aileleri ile 200 
civar�nda davetli kat�ld�. 

Milletin De�erlerine Ra�men 
Sendikac�l�k Yapm�yoruz  
�ube Ba�kan�m�z Temel Çiçek, �ehre yeni atanan Vali Abdul-
kadir Demir’e ‘hay�rl� olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Sendika olarak üyelerinin haklar�n� korumaya çal���rken, mil-
letin önceliklerine de sayg� gösterdiklerini ifade eden Çiçek, 
“Demokrasinin geli�mesi ve bütün kurum ve kurallar�yla yer-
le�mesi için çal���yoruz. Millete ve milletin de�erlerine ra�men 
sendikac�l�k yapm�yoruz” dedi. 
Vali Demir ise, sivil toplum kurulu�lar� ve sendikalar�n önemli 
görevleri oldu�unu belirterek, bu kurulu�larla birlikte çal��a-
caklar�n� söyledi. 
Ziyarette �ube Ba�kan�m�z Temel Çiçek’e, Sa�l�k-Sen �ube 
Ba�kan� �brahim �ço�lu, Diyanet-Sen �ube Ba�kan� Zakir Y�ld�z, 
Toç-Bir-Sen �l Temsilcisi Metin Bekta�, Büro-Memur-Sen �ube 
Ba�kan� �ükrü Has e�lik etti. 

Üyelerimize Ev Sahibi Olma F�rsat�   
�ubemizin, ihtiyaç sahibi üyelerimizi ev sahibi yapmak için 
TOK� ba�kanl���na yapt��� müracaat kabul edildi. Konuyla ilgili 
bir aç�klama yapan �ube Ba�kan�m�z Yasin Karakaya, baz� i�-
lemleri tamamlad�ktan sonra �ehrin en güzel yerinde TOK�’nin 
in�aat çal��malar�na hemen ba�layaca��n� söyledi. 
Üyelerimizden, TOK� ile birlikte belirledikleri ba�vuru �artlar�n� 
ta��yanlar�n, �ubemize gelip müracaatlar�n� yapabileceklerini 
ifade eden Karakaya, “Yönetim Kurulumuz taraf�ndan ba�vu-
rular de�erlendirilecek ve de�erlendirme sonucunda hak sahi-
bi olarak belirlenenler ilgili bankaya giderek, ba�vuru bedelini 
yat�racaklard�r” dedi. 
Ba�vuru �artlar� �öyle: 
-�ubemize üye olmak, 
-Tapu Sicil Müdürlü�ü’nden Türkiye s�n�rlar� içinde ad�na ko-
nut olmad���na dair belge getirmek, 
-Müracaat hakk� elde edip, ba�vuru bedelini yat�ranlar, vaz-
geçmeleri halinde, yat�rd�klar� bedel geri ödenmeyip, TOK�’ye 
gelir olarak kaydedilecektir. 

DEN�ZL�
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Zorluklar Bizi Y�ld�rmayacak   
�ubemiz, Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol Battal’�n kat�l�-
m�yla �l Divan Toplant�s�’n� yapt�. Üniversite ��yeri temsilcileri ve 
Kredi Yurtlar Kurumu temsilcilerinin kat�ld��� toplant�da konu-
�an Genel Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, üniversiteler-
de örgütlenmenin önemine dikkat çektikten sonra üniversite 
çal��anlar�n�n sorunlar�n� dile getirdi. Yetkinin al�nabilmesi için 
yap�lmas� gerekenleri de anlatan Battal, ��yeri temsilcilerinin 
�ube Yönetim Kurulu’na destek vermelerini istedi.�ube Ba�-
kanvekilimiz Erdal Sa�lam, üniversitelerde sendikala�man�n 
zorluklar�n� ve yapt�klar� çal��malar� anlatt�. Sa�lam, kar��la�t�k-
lar� zorluklar�n kendilerini y�ld�rmayaca��n� ve azimle çal��maya 
devam edeceklerini vurgulad�. 

ERZURUM 2

Kad�nlar�n Çal��ma Hayat�ndaki 
Sorunlar Giderilmelidir   
�ubemiz, Dünya Kad�nlar Günü dolay�s�yla kad�n üyelerimize 
yönelik yemekli bir toplant� düzenledi. 
�ube Ba�kan�m�z Zinnur �im�ek, kad�nlar�n çal��ma hayat�nda-
ki problemlerinin giderilmesini istedi. E�itim-Bir-Sen’in mede-
niyet ve kültür de�erlerimizin ihyas�n� ve in�as�n� savundu�u-
nu ifade eden �im�ek, “Sendikam�z topluma kar�� sorumlu bir 
sendikac�l�k yap�yor. Dü�ünce inanç ve ibadet özgürlü�ümüzü 
savunuyor. Grevli ve toplu sözle�meli bir sendika istiyor. E�i-
timde f�rsat e�itli�ini istiyor. Kad�nlar�n e�itim ve çal��ma hak-
lar�n�n engellenmesine kar�� ç�k�yor. Yeni anayasa ve yeni bir 
üniversite kanunu istiyor. �nsanca ya�amay� destekleyecek bir 
ücret istiyor. �effafl�k istiyor. Bu günü kurtarmak de�il, yar�n� 
ihya ve in�a etmek istiyor” �eklinde konu�tu. “Önümüzde iki 
yol var; ya say�sal ço�unlu�umuzu do�ru yönde, do�ru adres-
te bulu�turmak için örgütlülü�e dönü�türüp E�itim-Bir-Sen’e 
güç kat�p bu güçten yararlanaca��z yahut kay�td��� olmaya de-
vam edece�iz” diyen �im�ek, �unlar� kaydetti: “Karar sizin. Biz 
kararl�y�z, etkiliyiz. Gönül, üyeli�inizi kayda geçirmenizi gön-
lümüzdeki yerinizi alman�z� istiyor. Biz de var�z diyerek katk� 
sa�laman�z� bekliyoruz. Sizinle beraber yetkin olmak ve yetkiyi 
payla�mak istiyoruz.” 
Bu arada, Kad�nlar Günü bas�n aç�klamas�, �ubemiz Kad�nlar 
Komisyonu Üyesi Selda Karsl� taraf�ndan yap�ld�. Toplant�da, 
Kad�nlar Komisyonu’nun daha aktif bir �ekilde tüm faaliyetlere 
kat�lmas� karar� al�nd�. 

ESK��EH�R

�LKSAN’da Yanl��a Devam Ediliyor   
�lkokul ö�retmenleri için 
yard�mla�ma sand��� olan 
�LKSAN’�n Alanya’da yap�-
lan Genel Kurul toplant�s�n� 
de�erlendiren �ube Ba�ka-
n�m�z �smail Alt�nkaynak, 
“239 bin üyesi olan devasa 
bir yard�m sand���n�n Ge-
nel Kurulu bir yerel kanal 
d���nda bas�nda yer bula-
mad�. Çünkü mevcut olan 
ve Genel Kurul’dan sonra 
devam� sa�lanan zihniyet, 
�LKSAN’da yap�lanlar�n ve 
yap�lacak olanlar�n, ö�retmenler ve kamuoyu taraf�ndan bilin-
mesini istemiyor” dedi. 
Alt�nkaynak, E�itim-Bir-Sen’in, �LKSAN Genel Kurulu için se-
çilecek delegelerin, ö�retmenlerin hak ve hukukuna sahip ç�-
kacak bir anlay��ta olmas� ad�na bir duyarl�l�k olu�turmaya ça-
l��t���n�, y�llarca aidat� kesilen ama �LKSAN hakk�nda malumat 
sahibi olmas� engellenen ö�retmenleri, çal��t�klar� okullarda 
ziyaret ederek bilgilendirdi�ini söyledi. 
Genel Kurul’da �LKSAN’a ait �irketlerin zarar etti�i görülmesi-
ne ra�men,  yeni �irketler kurma yetkisinin Yönetim Kurulu’na 
verildi�ini belirten Alt�nkaynak, �unlar� kaydetti: 
“�LKSAN’�n gidi�at�na ili�kin �LS�S ortam�nda bir memnuniyet 
anketi yap�lmas�, üyeli�in zorunlu olmaktan ç�kar�lmas� ve 
Yönetim Kurulu’na ödenecek maa�lar�n fazla olup yeniden 
de�erlendirilmesi için üyemiz olan delegelerce verilen öner-
geler de malum sendika üyesi delegelerce reddedilmi�tir. 
Genel Kurul’da ya�ananlar, ö�retmenin yan�nda duranlarla 
ö�retmenin kar��s�nda duranlar�, ö�retmen oldu�unu unutup 
holding patronu olmaya çal��anlar� ortaya koymu�tur. E�itim 
çal��anlar�, e�itimciyi unutarak holdingcilik oynayanlara elbet-
te bundan böyle destek vermeyecektir. E�itim-Bir-Sen olarak, 
�LKSAN Genel Kurulu’nda ö�retmenlerin hakk�n� savunmak 
için bulundu�unu bilen, ö�retmen lehine oy veren, önerge 
sunan ve çirkin oyunu gün yüzüne ç�karan bütün delegeleri 
kutluyor, yürekten tebrik ediyoruz.” 

GAZ�ANTEP

Sorunlar�n Gerçekten Çözülebilmesi 
�çin Biz Yetkili Olmal�y�z 
�ubemiz, ��yeri Temsilcileri Toplant�s�’n� Ö�retmenevi’nde ger-
çekle�tirdi. Yo�un bir kat�l�m�n sa�land��� yemekli toplant�da, 
�ube Yönetimi, Denetleme ve Disiplin kurullar� asil ve yedek 
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HATAY

Korkularla Yönetilen Bir Toplum 
Haline Getirildik 
Mazlum-Der eski Genel Ba�kan� Cevat Özkaya, �ubemizin 
Ö�retmenevi’nde düzenledi�i “Türkiye’de Sistem Krizi, Dar-
beler ve Siyaset” konulu bir konferans verdi. 
Türkiye’deki sistem krizini olu�turan olgulara de�inen Özkaya, 
ya�anan darbe süreçlerinin sistemin i�lemesinin önündeki en 
büyük engeller oldu�unu vurgulad�. Dar alanda siyaset yap�l-
d���n� kaydeden Özkaya, sivil bir anayasa ile siyaset alan�n�n 
geni�letilebilece�ini söyledi. 
Türkiye’nin modernle�me sürecine girmesinden bu yana, Ye-
niçeri ayaklanmalar�ndan farkl� olarak silahl� bürokrasinin is-
yanlar�yla kar�� kar��ya kald���n� belirten Özkaya,  “Osmanl�’n�n 
son dönemlerinde modernle�me, bir sürecin tabiî sonucu 
olarak ortaya ç�km�� de�ildi. Modernle�menin ta��y�c�l���n� ya-
pacak bir toplumsal kesim de yoktu. Modernle�meyi, devleti 
koruman�n bir arac� olarak dü�ünen saray ve çevresi, tepeden 
inme olarak topluma dayatt�. Bu dayatman�n koruyuculu�u 
görevi de sivil ve silahl� bürokrasiye emanet edildi” dedi. 
Türkiye’nin korkularla yönetilen bir toplum haline getirildi�ini, 
korkunun bir siyaset yapma biçimi olarak yönetimde kullan�l-
d���n� anlatan Özkaya, �öyle konu�tu: 
“Dörtbir yan�m�z dü�manlarla çevrili söylemi bütün me�ru 
toplumsal taleplerin önüne bir kale gibi ç�kar�lm��t�r. Bir dö-
nem komünizm korkusu, bir dönem bölünme korkusu, her 
dönem irtica korkusu pompalanarak toplumun iktidar olma 
imkânlar�n�n önüne set çekilmi�tir. Bugün de bütün çete ya-
p�lar� bu korkular� kullanarak icray-� sanat ve idame-i hayat 
etmektedir. Nitekim çetelerin üzerine gitmek konusunda 
siyasî bir irade gösteren hükümet, ba�örtüsüne, irticaya tes-
lim olmakla suçlanmaya ba�lam��t�r. Bunun dozunun giderek 
artaca��n� görmek için kâhin olmak gerekmiyor. E�er siyasal 
iktidar bu söylemlere prim vererek çetelerin üstüne gitmekten 
vazgeçerse, yok olur. Kendisi yok olmakla kalmaz, çetelerin 
ömrünü biraz daha uzatarak, toplumun iktidara gelmesini en-
gellemenin de vebalini üstlenir.” 

Onurlu Duru�un Her Zaman Bir 
Bedeli Vard�r  
�ube Yönetimimiz, Genel Merkezin yurt genelinde yürüttü�ü 
‘Etkili olman�n yan�nda yetkili sendika olma’ heyecan�n� so-
rumlu oldu�u 8 ilçenin �lçe yönetimleri ve Okul temsilcileriyle 

Çözümde Rol Almayanlar Sorunun 
Parças� Olurlar  
�ube Kad�nlar Komisyonumuz, “Sendikal Süreçte Kad�n�n 
Rolü” konulu bir e�itim semineri düzenledi. 
�ube Toplant� Salonu’nda bayan üyelerimize yönelik verilen 
seminere konu�mac� olarak �ube Sekreterimiz Yusuf K�l�nç ka-
t�ld�. Sendikal hareketlerin kazand�rd��� haklar� anlatan K�l�nç, 
“Çal��an kad�nlar�n sorunlar�n�n çözümü, örgütlü toplum ol-
maktan geçer. Adlar� sivil toplum olup, sivillikle alakas� olma-
yan yerde örgütlenmek haklar aç�s�ndan çözüm yerine prob-
lemler olu�turmaktad�r. Kad�nlar�n elinin de�medi�i yerde 
konu yar�m kalmaktad�r. Tüm han�mlar� aktif olarak sendikal 
çal��maya davet ediyorum” dedi. 
�ube Kad�nlar Komisyonu Ba�kan�m�z Firdevs K�l�nç ise, sorun-
lar�n�n çözümünü �imdiye kadar hep ba�kalar�na havale ettik-
lerini belirterek, “Çözümsüz sorun yoktur. Sorun varsa, çözüm 

de vard�r. Çözümde rol almayanlar, sorunun bir parças� olma-
ya devam ederler” �eklinde konu�tu. 
Tüm han�mlar� E�itim-Bir-Sen çat�s� alt�nda örgütlenmeye da-
vet eden K�l�nç, Kad�nlar Komisyonu olarak çal��malar�na daha 
da ivme kazand�racaklar�n� kaydetti. 

üyeleri ile tam kadro haz�r bulundu. 
Burada kat�l�mc�lara hitap eden �ube Ba�kan�m�z Zekeriya Efi-
lo�lu, ��yeri Temsilcisi’nin sendikal faaliyetleri üyelere duyurma 
ve üyelerin taleplerini sendikaya iletme noktas�nda yapmas� ge-
rekenleri anlatt�. Üyelerle ileti�imin sa�lam kurulmas� ve okul 
sendika panolar�n�n düzenli olarak güncellenmesi gerekti�ini 
kaydeden Efilo�lu, sendikan�n i� yerindeki gücünü belirleyen 
en önemli ö�enin ��yeri Temsilcisi oldu�unu söyledi. 
Sendika olarak grevli ve toplu sözle�meli bir yasa istedikleri-
ni, rakip sendikan�n ise buna kar�� ç�kt���n� belirten Efilo�lu, 
“Böyle sendikac�l�k olur mu Allah a�k�na? ��te onun için yani 
e�itim çal��anlar�n�n sorunlar�n�n gerçekten çözülebilmesi için 
biz yetkili olmal�y�z” dedi. 
Genel Merkezin tüm üyelere yönelik bir ferdi kaza sigortas� 
yapt�rd���n�, böylece her üyemizin hiçbir �art olmadan 15000 
TL ferdi kaza sigortas�yla sigortaland���n� anlatan Efilo�lu, “Bu 
büyük ve güzel hizmetten dolay� Genel Merkezimize te�ekkür 
ediyoruz” diye konu�tu. 
�ube Bas�n Yay�n Sekreterimiz Ahmet Gök, yetkili sendikalar�n 
�imdiye kadar yetkilerini e�itim çal��anlar�n�n hak ve menfaat-
lerini arama noktas�nda kullanamad���n�, ya masaya oturma-
d�klar�n� ya da masadan kaçt�klar�n� dile getirdi. 
Toplant�ya kat�lan 150 ��yeri Temsilcisi ad�na bir konu�ma ya-
pan Mehmet Kartal ise, E�itim-Bir-Sen ailesinin bir üyesi ol-
maktan gurur duydu�unu vurgulayarak, tüm e�itim çal��anla-
r�n� bu �emsiye alt�nda birle�meye davet etti. 
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yapt��� toplant�larla gündeme ta��d�. 
50’den fazla Okul Temsilcimiz, Beykoz Temsilcili�imizin ev 
sahipli�inde biraraya geldi. Burada bir konu�ma yapan �ube 
Ba�kan�m�z Ahmet Yurtman, sendika olarak sürekli büyüme 
trendinde olduklar�n�, bunun ilkeli ve haktan yana, zulmün 
kar��s�nda olmalar�ndan kaynakland���n� kaydederek, korkula-
r�n ve bask�lar�n hâkim oldu�u dönemlerin sendikal faaliyetleri 
zorla�t�rd���n�, buna ra�men ta��d�klar� de�erlerden vazgeç-
meden demokrasi, din ve vicdan hürriyeti mücadelesini sür-
dürdüklerini söyledi. 
Yurtman, �öyle devam etti: “Kamuda çal��an memurlar�n y�l-
lard�r ma�dur edildi�ini sadece bilmiyor, ya��yoruz. Ülkenin 
büyümesine paralel olarak biz de pay almak istiyoruz. Top-
lumun her kesimi nimet-külfet dengesini payla�mal�, külfet 
sadece memurlar�n s�rt�na yüklenmemelidir. Gerek hak arama 
gerekse evrensel de�erleri savunma ve ülkenin ba�r�na pasl� 
bir çivi gibi saplanan Ergenekon ve benzeri yap�lar�n hukuk 
önüne gatakullisiz ç�kmas� noktas�nda eylem ve mücadelemize 
devam edece�iz. Onurlu bir duru�un her zaman bedeli vard�r. 
Bu bedel ödenmeden gelecek nesillerin lanetinden kendimizi 
kurtaramay�z. Sendikam�z�n büyümesi, etkili olman�n yan�nda 
yetkili de olmas�, sendika çat�s� alt�nda olan bizlerin en büyük 
görevidir.”  
�lçe Temsilcimiz Kaz�m Bozbay ise, ta��d��� ve üstlendi�i de�er-
ler aç�s�ndan sendikam�za sadece ö�retmenlerin de�il, ülkemi-
zin ihtiyac� oldu�unu ifade ederek, antidemokratik uygulama 
ve yap�lanmalara kar�� dik duran tek sendikan�n E�itim-Bir-Sen 
oldu�unu vurgulad�. 

Akif’in Miras� E�itimcilerin 
Omzundad�r   
Pendik Temsilcili�imiz, 12 Mart �stiklal Mar��’n�n kabulünün 
y�ldönümünde Milli �airimiz Mehmet Akif Ersoy’u, gerçekle�-
tirdi�i bir etkinlikle and�. Etkinlik program� çerçevesinde Prof. 
Dr. Osman Öztürk de “Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve �stiklal 
Mar��’n� Anlamak” konulu bir konferans verdi. 
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yap�lan program�n aç�-
l���nda konu�an Pendik Temsilcimiz Salih Aç�kel, “Milli de�er-
lerimizi ya�atmak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikle biz 
e�itimcilerin görevidir” dedi.
Mehmet Akif Ersoy’un hayat�n� anlatan ve �stiklal Mar��m�z�n 
yaz�lma serüvenini konu alan belgesel niteli�indeki sununun 
ard�ndan kürsüye gelen Prof. Dr. Osman Öztürk, Mehmet Akif 
Ersoy’un iyi bir müderris, iyi bir güre�çi, iyi bir yüzücü, iyi bir 
�air ve iyi bir Müslüman oldu�unu söyledi. Öztürk, sözlerini 
�öyle sürdürdü: “Bu ülkenin yeti�tirdi�i en önemli de�erlerden 
birisiydi. Kültürlüydü. O milli mücadelenin yap� ta�lar�ndan 
biriydi. Unutmayal�m ki, milli mücadelenin meçhul kahra-
manlar�, malum kahramanlar�n�n en az on kat� kadard�r. Milli 
Mar��m�z; kahramanl�k duygular�n� içinde ta��yan ve cesaret 
a��layan bir mar�t�r. Bu ülkenin gerçek de�erlerini yans�tan, 

‘Sar���n Diye Okula Al�nmad�’ Haberi 
Yalanland�   
�ube Ba�kan�m�z Abdurrahim �enocak, bir ö�rencinin sar���n 
oldu�u gerekçesiyle derslere al�nmad��� yönündeki haberlerin 
gerçe�i yans�tmad���n� söyledi. 
Merve Damla Kulmaç isimli ö�rencinin, bundan önce iki okul-
dan ilkinde s�n�fta kald���n�, di�erinden ise kendi iste�iyle ayr�l-
d���n�, son okulunda ise 13.5 gündür mazeretsiz devams�zl�k 
yapt���n� ifade eden �enocak, arkada�lar�yla ve okulla uyum 
sorunlar� ya�ad���ndan ayr�ld���n� kaydetti. 
Üyelerimizle birlikte Büyük Çi�li Lisesi önünde, okul yönetici-
leri ve ö�retmenlerle görü�tükten sonra bas�n aç�klamas� ya-
pan �enocak, iki y�l içinde üç liseden kovuldu�u yönündeki 
haberlerin halk� yan�ltt���n� ve e�itimcileri de rencide etti�ini 
vurgulad�. 
Konunun ülke gündemine oturmas� yüzünden e�itimcilerin 
zan alt�nda kald���n� belirten �enocak, “Haberin konusu ve 
ç�k�� kayna�� gerçekleri yans�tmamaktad�r. Tek tarafl�, yanl��, 
eksik ve maksatl� haber yap�lm��t�r. Saçlar�ndan dolay� e�itimi 
engellendi�i söylenen ö�renci, hiçbir zaman, hiçbir �ekilde s�-
n�ftan ç�kar�lmad�, çünkü bir buçuk senedir bu okulda e�itim 
görüyor, görmeye de devam etmektedir. Geçen sene de alttan 
dersleri olmas�na ra�men s�n�f� geçmi�tir” dedi. 
�enocak, �öyle konu�tu: “Ö�rencinin okula makyaj ve saç� 
boyal� bir �ekilde s�k s�k geldi�ini, ö�retmenlerin de bunun 

esarete reddiyedir.” 
“Türkiye’de her ihtilal oldu�unda baz� mahfiller taraf�ndan �s-
tiklal Mar��’n�n tart��maya aç�lmas� bize bir �eyleri hat�rlat�yor” 
diyen Öztürk, “Bu ülkenin medeniyet de�erleri ile problemi 
olan organize baz� marjinal yap�lar maalesef �stiklal Mar��’n�n 
içinde bar�nd�rd��� ruha alerji duymaktad�r” de�erlendirmesin-
de bulundu. 
Öztürk, salonu dolduran e�itimcilere, “Safahat ba�ucu kita-
b�n�z olmal�. Akif’in miras� siz e�itimcilerin omzundad�r” diye 
hitap etti. 
�ube Ba�kan�m�z Ali Yalç�n, Akif’in, “Allah bu millete bir daha 
�stiklal Mar�� yazd�rmas�n” temennisi ile konu�mas�n� bitiren 
Öztürk’e, üzerinde Osmanl� Armas�’n�n bulundu�u bir tablo 
hediye etti. 
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KASTAMONU

KARAMAN

KAHRAMANMARA�

Üniversite 
Temsilcili�imiz Aç�ld�   
Kahramanmara� Sütçü �mam Üni-
versitesi Temsilcili�imiz törenle aç�ld�. 
Temsilcili�e seçilen Yrd. Doç. Dr. Ha-
san Furkan, aç�l��ta yapt��� konu�ma-
da, sendikalar�n demokrasinin vazge-
çilmez unsurlar� oldu�u vurgulad�. 
E�itim-Bir-Sen’in üniversitede etkili 

ve yap�c� bir sendika olaca��n� ifade eden Furkan, “Bundan 
sonraki hedefimiz ‘�ube’ olmakt�r”  dedi. 
Bu ba�lamda, “Her üyemizin bir sendika temsilcisi �uuruyla 
hareket edece�ini ve üye say�m�z�n artt�r�lmas� için ellerinden 
gelen gayreti göstereceklerine inand���n�” dile getiren Furkan, 
“Sendikam�z�n ve ülkemizin ufkunun aç�k, yolunun ayd�nl�k 
oldu�unu”  kaydetti. 
�ube Ba�kan�m�z Hac� Datl� ise, �ube ile Üniversite Temsilcili�i 
aras�nda bundan böyle s�k� bir koordinasyon ve i�birli�i olaca-
��n� belirterek, “Sendikalar�n iki temel amac� vard�r. �lki, e�itim 
düzenimizin iyile�tirilmesi için sorunlar�n özgür bir ortamda 
tart���larak bilimsel bir gerçeklik içinde çözüm yollar�n�n bu-
lunmas�; di�eri de, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, 
mesleki hak ve yararlar�n�n geli�tirilmesi ve korunmas�d�r” �ek-
linde konu�tu. 
Üniversite Temsilcili�imizde görev da��l�m� �öyle olu�tu: 
Temsilci Yrd. Doç. Dr. Hasan Furkan, Temsilcilik Sekreteri 
Mehmet Fatih Di�, Temsilcilik E�itim ve Sosyal ��ler Sekreteri 
Ö�retim Görevlisi Hibetullah Dokuyucu, Temsilcilik Bas�n Ya-
y�n Sekreteri Zekeriya Tra�, Temsilcilik Te�kilatlanma Sekreteri 
Yalç�n Sar�, Temsilcilik Mevzuat ve Toplu Görü�me Sekreteri 
Mehmet Güler, Temsilcilik Mali Sekreteri Tevfik Ya�c�. 

�yi Ö�retmen Ö�rencileri Hayata 
Haz�rlar   
E�itimci-Yazar Ali Erkan Kavakl�, “�lham Veren Ö�retmen” ko-
nulu bir konferans verdi.
�ubemizin organizasyonuyla Ö�retmenevi’nde gerçekle�tiri-
len konferansa, gerek üyelerimiz gerekse halk büyük ilgi gös-
terdi. 
Kendisi de emekli bir ö�retmen olan Ali Erkan Kavakl�, e�itim-
cilere mesleklerinde ba�ar�l� olmalar� konusunda ipuçlar� içe-
ren ve dünyada e�itim alan�nda yap�lan bilimsel ara�t�rmalara 

dayanan bir sunum e�li�inde hitap etti. 
Büyük ö�retmenin ö�rencilere ve çevresine ilham verdi�ini ifa-
de eden Kavakl�, “S�radan ö�retmen anlat�r, iyi ö�retmen aç�k-
lar ve ö�rencileri hayata haz�rlar, yetenekli ö�retmen yapar ve 
gösterir, büyük ö�retmen ise ilham verir” dedi. 
Kavakl�, konferanstan sonra kitaplar�n� imzalad�. 

Ermeni Meselesi Masaya Yat�r�ld�   
�ubemizin ‘Pazar Sohbetleri’ kapsam�nda düzenledi�i “Ba�-
lang�çtan Günümüze Ermeni Meselesi” konulu konferans, 
Mehmet Akif �nan Salonu’nda yap�ld�. 
Abdurrahmanpa�a Lisesi tarih ö�retmenleri Harun Kartal ve 
Orhan Sancaktaro�lu’nun konu�mac� olarak kat�ld��� konfe-
ransa üyelerimiz yo�un ilgi gösterdi. 
Harun Kartal, ‘Ermeni Meselesinin Tarihçesi ve Arka Plan�’n�, 
Orhan Sancaktaro�lu ise, ‘Türkiye-Ermenistan �li�kilerinin 
Dünü ve Bugünü’nü de�erlendirdi. 

Ekip Ruhu Ba�ar�y� Getirir    
�l Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Orta, �ube Yönetim Kurulu 
üyelerimize iade-i ziyarette bulundu. 
Sohbet ortam�nda gerçekle�en ziyarette Cengiz Orta, makam-
lar�n tek ki�inin çal��mas�yla ba�ar�ya ula��lacak yerler olmad�-
��n� ifade ederek, “Önemli olan ekip ruhunun olmas�d�r. �li-
mizin kültürel yönden ilerlemesi, turizm aç�s�ndan tan�t�lmas� 
gayretindeyiz. Bu maksatla da birçok yenilikler ve çal��malar 
ba�latt�k. Ören yerlerimizin, müzemizin eksik yerlerinin bak�m 
ve onar�mlar�n� gerçekle�tirerek, halk�m�za daha iyi hizmet ve-
recek �ekilde haz�rlama çabas�nday�z” dedi. 
�ube Ba�kan�m�z Kas�m Aydo�du ise, Orta’n�n göreve gel-
di�i günden beri kurumundaki çal��malar� ve gayretinin k�sa 
zamanda �ehre bir hareketlilik getirdi�ini belirterek, “Bizler 
sendika olarak ilimizin geli�mesi, kalk�nmas�, kültürel aç�dan 
tan�t�lmas� ad�na her türlü görev ve sorumluluklar� yerine ge-
tirmeye çal��aca��z” �eklinde konu�tu. 
Ziyarette ilin e�itim, kültürel ve turizm sorunlar� ele al�n�rken, 
yap�lan çal��malar hakk�nda görü� al��veri�inde bulunuldu. 

yönetmeliklere ayk�r� oldu�unu ifade eden uyarmalar� d���nda 
ö�renciye ba�ka bir yapt�r�mlar� olmam��t�r. Ancak, ö�renci 
velisi ö�retmenler odas�nda masay� yumruklayarak, ö�retmen 
arkada�lar�m�za hakaret etmi�tir. Okul yönetimi ve ö�retmen 
arkada�lar�m�z�n tamamen iyi niyetli, ö�renciyi kazanma ça-
balar� görmezlikten gelinmi�tir. Tolerans de�il de yönetmelik 
uygulansayd�, ad� geçen ö�renci okuldan uzakla�t�rma cezas� 
al�rd�.” 
Ö�rencinin bundan önce iki liseden saçlar� yüzünden de�il, 
ders ba�ar�s�zl���, uyum sorunu, agresif davran��lar� ve kuralla-
ra uymamas�ndan kendi iste�iyle ayr�ld���n� dile getiren �eno-
cak, konuyu Milli E�itim müfetti�lerinin de yak�ndan inceledi-
�ini, gerçeklerin çok k�sa sürede ortaya ç�kaca��n� bildirdi. 
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Kat�l�mc�lar�n da soru ve görü�leriyle katk�da bulundu�u kon-
feransta, ‘Ermeni Meselesi’ tüm yönleriyle ele al�nd�. 

E�itimli �nsan Say�s�n� Artt�rmal�y�z   
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Mehmet Özhaseki, yerel yöne-
timlerin dünyada 350-400 y�ll�k bir geçmi�e sahip oldu�unu 
ifade ederek, “Kayseri’de gelece�in projelerini hayata geçirdik. 
E�er bir �ehirde üretim ile sosyal ve kültürel çal��ma yoksa, o 
�ehir ölü gibidir” dedi. 
�ubemiz, �l Özel �daresi Konferans Salonu’nda “Yerel Yöne-
timlerin E�itime Katk�lar�” konulu bir panel düzenledi. Yo�un 
bir kat�l�mla gerçekle�en panele, Büyük�ehir Belediye Ba�ka-
n� Mehmet Özhaseki’nin yan�s�ra, Melikgazi Belediye Ba�kan� 
Memduh Büyükk�l�ç, Kocasinan Belediye Ba�kan� Bekir Y�ld�z, 
Talas Belediye Ba�kan� R�fat Y�ld�r�m, Hac�lar Belediye Ba�kan� 
Ahmet Herdem, �l Milli E�itim Müdürü Erdo�an Ayata ile çok 
say�da davetli kat�ld�. 
Aç�l�� konu�mas�n� yapan �ube Ba�kan�m�z Ayd�n Kalkan, ül-
kelerin kalk�nmas�n�n yolunun e�itimden geçti�ini belirterek, 
�unlar� kaydetti: 
“Bu sebeple e�itimli insan say�s�n� artt�rmam�z gerekir. Ben ül-
kemizdeki genç nüfusu bir olumsuzluk olarak görmüyorum. 
Bizim genç nüfusumuz potansiyel bir güç konumundad�r. 
Yeter ki onlar� e�itelim, gelece�e haz�rlayal�m. Medeniyet ö�-
retmenlerle kurulur. Ö�retmenler bir toplumun öncü ve dö-
nü�türücü kuvvetleridir. Bir milleti var eden de, yok eden de 
ö�retmenlerdir.” 
Panele konu�mac� olarak kat�lan Büyük�ehir Belediye Ba�kan� 
Mehmet Özhaseki, gelece�in projelerini hayata geçirdiklerini 
belirterek, “E�er bir �ehirde üretim, sosyal ve kültürel çal��ma 
yoksa, o �ehir ölü gibidir. Bugün ülkemizde birçok il ve ilçede 
ölü gibi bir hayat vard�r. Ben gitti�im yerlerde bunlar� görü-
yorum. Sa�olsunlar, beni belediyecilik hizmetlerini anlatmam 
için davet ediyorlar. Orada görüyorum ki, her �eyi devletten 
bekliyorlar. �ehrin önde gelen kurum ve sivil toplum örgütleri 
birbirlerine girmi� durumda. Birlik ve beraberlik yok, uyum-
suzluk var. O zaman �ehir geriye gidiyor. Biz �ehir olarak, bu 
uyumu sa�lam�� durumday�z” �eklinde konu�tu. 
Kayseri’yi üniversiteler �ehri yapma konusunda çal��malar yap-
t�klar�n� dile getiren Özhaseki, özel ve devlet üniversitesi an-
lam�nda dört üniversite daha yapacaklar�n�, altyap�, proje ve 
finansman baz�nda haz�rl�klar�n bitti�ini söyledi.  

K�L�S

KIRKLAREL�

Üyelerimize TOK� Konutlar� F�rsat�   
�ubemiz ile TOK� aras�nda yap�lan anla�ma gere�i 146 metre-
karelik Merkez 2. Etap TOK� konutlar�n�n üyelerimize, çal��an-
lara ve halka sat���na ba�land�. 
Yap�lan anla�ma çerçevesinde toplam bedelden 12-15 bin TL 
aras� indirim sa�lan�rken, 96 ayl�k vade 144 aya uzat�ld�. Pe�i-
nat ise, 15 bin TL olarak tüm katlar için sabitlendi.  

Üniversiteler Bir �ehrin Olmazsa 
Olmazlar�d�r   
�ube Ba�kan�m�z Bilal Ye�en, �ube Sekreterimiz Mustafa Kes-
kin, �ube Mevzuat ve Toplu Görü�me Sekreterimiz Kerim Sa-
n�k, �ube Mali Sekreterimiz Bekir Canan ve �ube Bas�n Yay�n 
Sekreterimiz Halil Yücel, K�rklareli Üniversitesi Genel Sekreterli-
�ine atanan Ergün Erbay’� makam�nda ziyaret etti. 
Ye�en, Erbay gibi birinin Genel Sekreterli�e atanmas�n�n hem 
il hem de üniversite ad�na büyük bir kazanç oldu�unu ifade 
ederek, “Ergün Bey’in yapaca�� çal��malarla ilimizin ve üniver-
sitemizin ad�n� ülkemiz çap�nda duyuraca��na inan�yoruz. Üni-
versitelerimiz bir �ehrin olmazsa olmazlar�ndand�r. Üniversite 
bulundu�u co�rafyaya dinamizm getirir. Bir e�itim sendikas� 
olarak her zaman üzerimize dü�eni yapmaya haz�r�z” dedi.  
Erbay ise, ziyaretten büyük mutluluk duydu�unu belirterek, si-
vil toplum örgütlerini çok önemsedi�ini kaydetti. Ergün Erbay, 
üniversite ad�na büyük projelerinin oldu�unu, yeni aç�lacak fa-
kültelerle e�itimin kalitesini artt�rarak K�rklareli Üniversitesi’nin 
Türkiye’de bir marka olmas� için elinden gelen her türlü gayre-
ti gösterece�ini bildirdi. 
Türkiye’nin en önemli sorununun e�itim oldu�unun alt�n� çi-
zen Erbay,  bu ba�lamda nitelikli insan yeti�tirilmesinde üni-
versitelere büyük görev dü�tü�ünü vurgulad�. 
Ye�en, ziyarette Erbay’a Ö�retmenlik Hat�ralar�’ndan olu�an 
Yola Dü�enler isimli kitab� hediye etti. 



56 Eğitim-Bir-Sen Nisan 2009 • Sayı:47

�ubelerimizden

Hedefimiz Yetkili Olmakt�r  
�ube Yönetimimiz, ��yeri temsilcileri ile kahvalt�da bulu�tu. 
Toplant� öncesi bir bas�n aç�klamas� yapan �ube Ba�kan�m�z 
Kamil Uçan, e�itim çal��anlar�n� kucaklamay� ve sorunlar�n� gi-
dermeyi �iar edindiklerini, her daim hakl�n�n yan�nda, zalimin 
kar��s�nda mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. 
Uçan, te�kilat olarak bu sene yetkili sendika olmay� hedefle-
diklerini ve bu anlamda ��yeri temsilcilerinden önemli katk�lar 
beklediklerini kaydetti. Bugüne kadar yetkili sendikalar�n hiçbir 
soruna çözüm üretemedi�ini, toplu görü�melerde e�itimcileri 
hakk�yla temsil edemedi�ini belirten Uçan, “Öyleyse bu mille-
tin ve e�itimcilerin gerçek temsilcisi, demokrasi ve özgürlük-

lerin savunucusu olan E�itim-Bir-Sen yetkili sendika olmal�d�r” 
dedi. 
�lde münhal bulunan okul müdürlükleri için atama duyuru-
su yap�ld���n� bildiren Uçan, “Dan��tay’�n Yönetici Atama 
Yönetmeli�i’nin iptaline ili�kin kararlar�ndaki gerekçelerden 
biri, yönetmeli�in s�nav esasl� olmamas�yd�. Yarg� kararlar�na ve 
yönetici adaylar�n�n beklentilerine ra�men s�navs�z yönetmelik 
ile atama yap�lmas� sendikam�z taraf�ndan kabul edilemez bir 
durumdur. Ayr�ca Ek-2’deki adil olmayan kriterlerden dolay�, 
özellikle ilçelerde çal��an ö�retmenlere negatif ayr�mc�l�k yap�l-
m��t�r. Bakanl�k yasal düzenlemeler gere�i verdi�i ödüllerin bir 
k�sm�n� de�erlendirmeye almayarak, taltif etti�i ö�retmenleri 
üzmü�, verdi�i belgeleri anlams�zla�t�rm��t�r. Hem yarg� karar-
lar� gere�i hem de yönetici adaylar�n�n beklentileri olan kari-
yer, ehliyet, liyakat ve adalet ölçütleri gere�i, MEB de�i�ikli�e 
giderek s�nav esasl� yeni bir yönetmeli�i bir an önce yürürlü�e 
koymal�d�r” de�erlendirmesinde bulundu. 

Hizmet Sendikac�l��� Anlay���n� �lk 
Uygulayan Sendikay�z  
�ubemiz, 17. kurulu� y�ldönümümüz dolay�s�yla “Bas�nla �s-
ti�are Toplant�s�” yapt�. Grand Akkoza Otel’de gerçekle�tiri-
len toplant�da konu�an �ube Ba�kan�m�z �ahin Kayaduman, 
E�itim-Bir-Sen’in, ücret sendikac�l���n�n yan�s�ra hizmet sen-
dikac�l��� anlay���n� Türkiye’de ilk uygulayan sendika oldu�unu 
ifade ederek, “Sendikam�z�n kurucusu �air Mehmet Akif �nan, 
sendikac�l��� ideolojik arenadan kurtarm��, sadece E�itim-Bir-
Sen’in de�il, bütün sendikalar�n anlay��lar�n� sorgulamalar�n�n 
yolunu açm��, geçmi�in kampla�malar� üzerinden dar bir an-
lay��la yürütülen sendikac�l��a yeni bir yakla��m ve ruh getir-
mi�tir” dedi. 
Kayaduman, E�itim-Bir-Sen’in; �ikâyet eden, acziyet gösteren, 
suçlayan, k�r�p döken sözde sendikac�l�k anlay���n� de�i�tirerek; 
fikir üreten, tavsiye eden, teklif eden, çözüm önerileri sunan, 
yönlendiren, e�iten-ö�reten bir sendikac�l�k anlay���n� getirdi-
�ini söyledi. 
Bas�n mensuplar�n�n sorular�n� da cevaplayan Kayaduman, 
banka promosyonlar�n�n tamam�n�n çal��anlara ödenmesi ko-
nusunda kararl� bir �ekilde mücadele edeceklerini kaydetti. 
Konu�malardan sonra E�itim-Bir-Sen’i ve faaliyetlerini tan�tan 
bir sunum yap�ld�. 

KÜTAHYA

MALATYA

KONYA

Gayretleriyle Etkili Olanlara Yetki 
Verilmelidir  
�ube Ba�kan�m�z Latif Selvi, �lçe temsilcileriyle Merkez 
Ö�retmenevi’nde ‘E�itim-Bir-Sen’i Yetkiye Ta��ma’ konulu bir 
toplant� yapt�. Dünyada oldu�u gibi ülkemizde de en etkili sivil 
toplum örgütlerinden birinin sendikalar oldu�unu ifade eden 
Selvi, “Sivil duyarl�l�k ve kat�l�mc�l���n öne ç�kt��� günümüzde, 
Türkiye’nin ayd�nl�k yar�nlar� için E�itim-Bir-Sen’e her zaman-
kinden daha çok sorumluluk dü�mektedir” dedi. 
Sendika olarak çal��malar�n� üç temel çerçeveye oturttuklar�n� 
bildiren Selvi, sözlerini �öyle sürdürdü: 
“Bizler çal��malar�m�zda, yerel alanda ç�karc� toplumdan ko-
puk, halk�n dertleriyle ilgilenmeyen sendikal anlay�� yerine 
milletimizin duyarl�l�klar�n�n tercüman�, dertlerinin sözcüsü ve 
onlar ad�na sivil kat�l�mc�l�k gösteren bir anlay��� benimsedik. 
Buna örnek olarak, Gazze’ye sald�r� düzenleyen Siyonist çe-
telere kar�� STK olarak halk�m�zla birlikte Konya’da en güçlü 
tepkiyi ortaya koyduk. Bir e�itim sendikas� olarak gelece�imiz 
olan çocuklar�m�z�n dünya standartlar�nda en güzel e�itim 
almas� için çal��malar yapmaktay�z. Bu çerçevede olmak üze-
re 17. Milli E�itim �uras�’nda e�itimin de�i�ik boyutlar�nda 
önemli katk�lar sunduk. E�itim çal��anlar�n�n sorunlar�n� gider-
me, özlük haklar�n� geli�tirme ad�na çal��malar yapmaktay�z.” 
Selvi, e�itimcilerin sendikalar�na yetki vermesi durumunda, 
e�itim camias�n�n kangren olmu� sorunlar�n� çözüme kavu�-
turacaklar�n� söyledi.
E�itim-Bir-Sen olarak, e�itim çal��anlar�n�n bu sorunlar�na 
çözüm üretmek için yetki istediklerini belirten Selvi, sözlerini 
�öyle tamamlad�: 
“Bugüne kadar yetkili olmadan ortaya koydu�umuz etkili gay-
retlerimizi biliyorsunuz. San�yorum bu gayretlerimiz, yetkiyi 
verirseniz neler ba�araca��m�z�n teminat� olacakt�r.” 
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Say�sal Fark Pe�indeyiz    
�ubemiz, 19 ilçenin temsilcileriyle isti�are toplant�s� yapt�. Top-
lant�n�n aç�l���nda konu�an Fatsa Temsilcimiz Bayram Selek, 
ilçede ipi gö�üslediklerini, �u an say�sal olarak fark pe�inde 
ko�tuklar�n� söyledi. 
�ube Ba�kan�m�z Tamer Tomakino�lu, sendikal çal��malar�n 
özveri ve zaman isteyen bir i� oldu�unu ifade ederek, “Bizim 

arkada�lar�m�z her zaman en iyisini ve do�rusunu yapma ko-
nusunda ba�ar�l�lar” dedi. 
Tomakino�lu, �unlar� kaydetti: “Ülkemiz önemli süreçlerden 
geçmektedir. Bu süreçte birlik ve beraberli�imizi muhafaza 
etmeliyiz. Biz Ordu’da ba�ar�l�y�z, iyi bir konumday�z ama Tür-
kiye genelinde ko�amayan arkada�lar�m�z için biraz daha ko�-
mal�y�z ki, yetkili sendika olal�m.” 
�lçe temsilcilerimizin sorunlar�n� anlatt��� toplant�da, Türkiye 
genelinde yetki için tüm temsilciler ellerinden geleni yapacak-
lar�n� vurgulad�. Toplant�da, temsilcilere gerekli enerji ve sinerji 
verilerek, hedeflere ula��lmas� konusunda karara var�ld�. 
�lerleyen saatlerde toplant�ya AK Parti Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa da kat�ld�. Fatsa, sendikalar�n demokrasinin temel ta�lar� 
oldu�unu dile getirdi. Memur sendikalar�n�n da i�çi sendika-
lar� gibi grevli, toplu sözle�meli sendikal haklara sahip olma-
s� gerekti�ini ve bununla ilgili çal��man�n sürdü�ünü anlatan 
Fatsa, bunun en k�sa zamanda TBMM’ye getirilerek, çözüme 
kavu�turulaca��n� sözlerine ekledi. 

84 Okul Yöneticisi Biraraya Gelerek 
�sti�arede Bulundu    
�l merkezindeki okullarda görev yapan 84 okulun müdürü ve 
müdür yard�mc�s�, Serhat Lokantas�’nda biraraya geldi. 
Toplant�n�n aç�l�� konu�mas�n� yapan �ube Ba�kan�m�z Erdo-
�an Asarkaya, e�itimin ve e�itim çal��anlar�n�n sorunlar�na çö-
züm ararken, Türkiye’nin ana meseleleri konusunda da hassas 
davrand�klar�n� ifade etti. 
E�itim kurumu yöneticilerinin de problemlerine de�inen Asar-
kaya,  problemlerin çözümü için gerek Genel Merkezimiz’de 
gerekse �ubemiz’de her türlü çal��man�n yap�ld���n� ve yap�l-
maya da devam edilece�ini bildirdi. 
E�itim çal��anlar�n�n haklar�n�n daha iyi savunulmas� bak�m�n-
dan E�itim-Bir-Sen’in mutlaka yetkili sendika olmas� gerekti�i-
nin alt�n� çizen Asarkaya, e�itim hizmet kolunda yetkili sendi-
ka olmad�klar� halde toplu görü�me sürecinde birçok kazan�m 
elde ettiklerini ve önemli i�lere imza att�klar�n� vurgulad�. 
E�itim hizmet kolunda bir yetki krizinin ya�and���n� belirten 
Asarkaya, May�s 2009’da yetkiyi alarak bu krize son verecek-
lerini kaydetti. 
Kat�l�mc�lar�n da çal��malarla ilgili görü� ve önerilerini dile 
getirdikleri toplant�da, öncelikle üyemiz olan e�itim kurumu 
yöneticilerinin tan��malar� sa�land�. �lde ve Türkiye genelinde 
e�itim çal��anlar�n�n ya�ad��� problemlerin çözümü konusun-
da görü� al��veri�inde bulunularak, bu tür toplant�lar�n y�lda 
birkaç defa yap�lmas� karar� al�nd�. 

�stiklal Mar��’n�n �htiva Etti�i 
Manay� Çocuklar�m�z�n Haf�zalar�na 
Kaz�mal�y�z  
�ube Ba�kan�m�z Atilla Olçum, �ube Sekreterimiz Ertu�rul Y�l-
d�z, �ube Te�kilatlanma Sekreterimiz Abdulla Çelik, �ube Bas�n 
Yay�n Sekreterimiz Ferhat Kantar ile birlikte �stiklal Mar��m�z�n 
kabulünün 88. y�l� dolay�s�yla bir bas�n aç�klamas� yapt�. 
�stiklal Mar��’n�n insano�luna  ait ne kadar güzel erdem  varsa 
hepsini bünyesinde bar�nd�ran, e�siz bir eser oldu�unu ifade 
eden �ube Ba�kan�m�z Atilla Olçum, “Dini ve milli duygular�-
m�z� �aha kald�ran, tarafl� tarafs�z dünya kamuoyunda takdir 
görmü� edebi bir ba�yap�tt�r” dedi. 
Bu anlaml� günde ö�retmenlere dü�en en önemli görevin �s-
tiklal Mar��’n� çocuklara su gibi içermek oldu�unu vurgulayan 
Olçum, �unlar� söyledi: 
“�stiklal Mar��m�z�n ihtiva etti�i o e�siz ruh ve manay�, genç-
lerimizin ve çocuklar�m�z�n  haf�zalar�na, ç�kmamak üzere ka-
z�makt�r. Namusunu çi�netmeyen As�m’�n Nesli’ne yak��an da  
budur. As�m’�n Nesli olarak bizler �anl� bayra��m�z�n ve �stik-
lal Mar��m�z�n bizlere kazand�rd��� e�siz de�erlerin bilincinde 
olup, �ehitlerimizin ve Mehmet Akif’in aziz hat�ras�na uygun 
davranmal�y�z.” 

MERS�N
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��yeri Temsilcileriyle �leti�im 
Halinde Olunacak      
��yeri temsilcilerimiz �ube binam�zda biraraya geldi. �ube Ba�-
kan�m�z Ömer Aslan, s�kl�kla yap�lan toplant�lar�n, ildeki e�itim 
sorunlar�n�n takip edilmesi ve çözüme kavu�turulmas� nokta-
s�nda önemli oldu�unu söyledi. 

R�ZE

SAMSUN

‘Kültür Dili Olarak Türkçe’ 
Konferans�     
�ubemiz, Bart�n Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Kaplan’�n konu�mac� olarak kat�ld��� “Kültür Dili Olarak Türk-
çe” konulu bir konferans düzenledi. 
�smail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekle�tirilen konfe-
ransa, Rektör Yard�mc�s� Prof. Dr. Kemal Sand�kç�, Belediye 
Ba�kan� Halil Bak�rc�, �l Milli E�itim Müdürü F. Rasim Çelik ile 
çok say�da davetli kat�ld�. 
Konferans�n sonunda, Ö�retmenlik Hat�ralar� yar��mas�nda il 
genelinde dereceye giren üyelerimizden il birincisi Denizciler 
�lkö�retim Okulu Ö�retmeni Hatice Kestio�lu, il ikincisi Vak�f-
lar �lkö�retim Okulu Ö�retmeni Emine Y�lmaz ve il üçüncüsü 
Arde�en �lçe Yönetim Kurulu Üyesi �aban Atl� ödüllerini ald�-
lar. 

Bafra, Çocuklar�yla Gururland�      
Bafra Temsilcili�imiz taraf�ndan �stiklal Mar��’n�n kabul edili�i-
nin 88. y�ldönümü ve �stiklal Mar�� Günü etkinlikleri çerçeve-
sinde düzenlenen ‘�stiklal Mar��’n� Güzel Okuma Yar��mas�’n�n 
finalinde, co�ku ve duygu yo�unlu�u doru�a ula�t�. 

Yar��man�n Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekle�en 
muhte�em finaline, �ube Ba�kan�m�z Necmi Macit, �lçe Milli 
E�itim Müdürü Ömer Yayla, Milli E�itim �ube Müdürü Kerim 
Karal, Sanayi ve Ticaret Odas� Ba�kan� R�zvan Aksoy, Bafra Be-
lediye Ba�kan Yard�mc�s� Fikri Dü�ünsel, Belediye Ba�kan aday-
lar� Zihni �ahin, Ya�ar Buharal�o�lu ve Belediye Meclis Üyesi 
adaylar�, okul yöneticileri, ö�renciler, e�itimciler ile çok say�da 
ki�i kat�ld�. 
�lkö�retim okullar� aras�nda gerçekle�en yar��, büyük bir heye-
cana sahne oldu. 6 finalist ö�renci, ba�ar�l� olabilmek için jüri 
önünde ter dökerken, jüri ise birbirinden yetenekli ö�renciler 
aras�nda seçim yapmakta zorland�. Finalist ö�renciler �stiklal 
Mar��’n� okurken, izleyicilerin duyguland��� görüldü. �lk üçe 
girmek için zorlu bir mücadele veren ö�rencilerden birincili�i 
Mustafa Kemal ilkö�retim Okulu’ndan Emre Akba�, ikincili-
�i Kemalpa�a �lkö�retim Okulu’ndan �pek Bura, üçüncülü�ü 
Alt�nyaprak �lkö�retim Okulu’ndan Aleyna Çelebi kazand�. 
Ortaö�retim kategorisinde ise birincili�i K�z�l�rmak Lisesi’nden 
Sevgi Ak, ikincili�i Hasan Çak�n K�z Meslek Lisesi’nden Hilal 
Ataseven, üçüncülü�ü Endüstri Meslek Lisesi’nden O�uzhan 
Havuz elde etti. Elemeler sonucunda her iki kategoride de he-
diye kitaplar�n yan�s�ra birinci olan ö�rencilere alt�n, ikincilere 
Safahat, üçüncü olan ö�rencilere ise çe�itli kitaplar arma�an 
edildi. 
�lçe Temsilcimiz Hasan Tanr�sever, yar��man�n finalinde yapt��� 
konu�mada, “Milli �airimiz ve onun bu muhte�em �aheseri-
ne, gelece�imizin teminat� olan çocuklar�m�z�n nas�l büyük bir 
içtenlikle sahip ç�kt�klar�n� gördükçe hep birlikte gururland�k. 
Hepsi birbirinden ba�ar�l� bu ö�rencilerimizle ve onlar� yeti�ti-
ren e�itimcilerimizle gurur duymal�y�z” dedi. 
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Aslan, �ube Yönetim Kurulu ile ��yeri temsilcilerinin bilgi al��-
veri�ini sa�lamak amac�yla yeni bir uygulama ba�latt�klar�n� 
ifade etti. 
Sürekli büyüyen bir sendikan�n sorumlulu�unun da artt���n� 
kaydeden Aslan, “��yeri temsilcileri, i�yerlerinde meydana ge-
len olaylar�n ve üyelerimizin taleplerinin an�nda bildirilmesini 
sa�lamak amac�yla, i�yerlerinden sorumlu Yönetim Kurulu 
üyeleriyle sürekli ileti�im içinde olacaklard�r” dedi. 
�ube Yönetim Kurulu’nun yapt��� çal��malar hakk�nda bilgi 
veren Aslan, ��yeri temsilcilerinin bu konudaki görü� ve öneri-
lerini de ald�. 
��yeri temsilcilerinin, dilek ve �ikâyetlerini �ube Yönetimi’ne 
iletmesiyle toplant� sona erdi. Hizmet Yar���nda Bayrak De�i�imi        

�ubemiz, Ola�anüstü Kongresi’ni Genel Te�kilatlanma Sek-
reterimiz Erol Battal’�n kat�l�m�yla DS� Konferans Salonu’nda 
gerçekle�tirdi. Bayram havas� içinde geçen kongrede yüksek 
bir delege kat�l�m�n�n oldu�u gözlendi. �ki liste ve ba��ms�z-
lar�n yar��t��� kongrede 124 delege oy kulland�. Kongreye AK 
Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� Hüseyin Tanr�verdi, �l Ba�kan� 
Mehmet Ekinci ile birçok parti yöneticisi kat�ld�. 
Listeleri ad�na Suphi Çiçek ve �brahim Co�kun birer konu�ma 
yapt�lar. Yap�lan seçim sonucunda �brahim Co�kun’un listesin-
den Sabri Pala, Mahmut Toprak, Metin K�ratl�o�lu, Mustafa 
Rastgeldi ile Mustafa Kan�kara yönetime girmeye hak kaza-
n�rken, di�er listeden ise Suphi Çiçek seçildi. �brahim Co�kun, 
yapt��� te�ekkür konu�mas�nda, �unlar� kaydetti: 
“Bu hizmet yar���nda görevi bize verdi�iniz için hepinize te�ek-
kür ederim. Sizlere lay�k olmak için arkada�lar�mla beraber en 
iyi hizmeti sunaca��m�zdan kimsenin ku�kusu olmas�n. Ama-
c�m�z daha iyi bir sendikac�l�k yaparak, özellikle �anl�urfa’daki 
e�itim sorunlar�na da çözüm üretip etkin bir �ekilde hizmet 
edece�iz.” 
Kongrenin sonunda eski ve yeni yönetim kucakla�arak birlik 
mesaj� verdi. Hedef Üniversitede Yetki       

�ubemiz, üniversite çal��an� üyelerimizle Sebatibey �skender’de 
bir ‘Tan��ma Yeme�i’ düzenledi. 
Toplant�ya, Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekan� Prof. Dr. Hüseyin Akaya, �lahiyat Fakültesi Dekan yar-
d�mc�lar� Doç. Dr. Metin Bozku� ve Yard. Doç. Dr. M. Kaz�m 
Ar�can ile üniversitenin ö�retim üyeleri ve personeli kat�ld�. 

Üniversite çal��an� üyelerimiz ve gönül ba�� bulunan ama he-
nüz üye olmam�� ö�retim üyelerinin kat�ld��� yemekli toplant�-
da bir konu�ma yapan �ube Ba�kan�m�z �lhan Karakoç, �unlar� 
söyledi: “Biz, kendimizi ülkeden ve onun sorunlar�ndan soyut-
layamay�z. Yaln�z çal��anlar�m�z�n maddi durumlar�n� korumak 
de�il, ayn� zamanda bütün sosyal hatta siyasal, kültürel sorun-
lar�n�n da çözümü konusunda kendimizi cevaplar üretmeye, 
öneriler getirmeye sorumlu say�yoruz.” 
Üniversite Temsilcimiz Doç. Dr. H. �brahim Delice ise, Genel 
Merkezimiz taraf�ndan Ankara’da yap�lan toplant�da ortaya 
konan önerilerden hareketle, neler yap�labilece�ini dile geti-
rerek, “in�allah ildeki yetkiyi üniversiteye de ta��yaca��z” �ek-
linde konu�tu. 
Toplant�, yeme�in ard�ndan haz�rlanan üye formlar�, indirimli 
sigorta anla�mas�n�n duyuru metni, sendikal dokümanlar ve 
Mehmet Akif �nan’�n eserlerinden birisinin yer ald��� dosyala-
r�n kat�l�mc�lara takdimi ile sona erdi. 

TOKAT

28 �ubat Cumhuriyet Tarihinin En 
Büyük Soygun Hareketidir   
�ubemizin Cumartesi günleri düzenledi�i söyle�ilerinin konu-
su 28 �ubat’t�. Yo�un kat�l�m�n oldu�u söyle�i program�nda 
Gaziosmanpa�a Üniversitesi Ö�retim Üyesi ve Star Gazetesi 
Yazar� Doç. Dr. Berat Özipek, “28 �ubat ve Sivil Toplum” ko-
nulu seminer verdi. 
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Amac�m�z E�itimin Seviyesini 
Yukar�lara Ç�karmakt�r    
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Çanakkale Ruhunu Çok �yi Anlayan 
Bir Aileyiz    
�ube Kad�nlar Komisyonumuz, Kopuzlar Dü�ün Salonu’nda 
üyelerimize e�leri ile birlikte bir yemek verdi.  Belediye Ba�kan� 
Barbaros Binicio�lu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ni-
yazi Eruslu, ö�retim üyeleri, üniversitede bulunan üyelerimiz, 
�l Milli E�itim Müdürü �evki Genç, �l Milli E�itim Müdür yar-
d�mc�lar� ile çok say�da davetlinin kat�ld��� yemekte bir konu�-
ma yapan �ube Ba�kan�m�z Zekeriya Yayla, E�itim-Bir-Sen’in 
kuruldu�u günden beri e�itimcileri ilgilendiren her konuda 
öncü olmaya devam etti�ini ifade ederek, “Sendikac�l�kta 
yeniyiz ancak soylu bir milletin fertleriyiz. 94. y�ldönümünde 
Çanakkale �ehitlerimizi rahmet ve �ükranla an�yor, Çanakka-
le ruhuna uyan ve ülkemizin gerçeklerini görerek sendikac�l�k 
yapman�n hakl� gururunu ya��yoruz. Bizler Çanakkale’yi tören-
lerle geçi�tiren bir topluluk de�il, o ruhu çok iyi anlayan bir 
aileyiz” dedi. �lde birinci sendika olduklar�n� belirten Yayla, “Bu 
y�l May�s ay�nda Türkiye’de birinci sendika olup, e�itimcilerin 
hükümetlerin kar��s�nda ne �ekilde temsil edildi�ini göstermek 
istiyoruz. Üye say�m�z h�zla artmaktad�r. Say�m�z�n artmas�n�, 
ülkemizin siville�mesine, demokrasinin kökle�mesine ve kay-
bolmaya ba�lam�� milli ve manevi de�erlerimize sahip ç�kan 
insanlar�n say�s�n�n artmas�na ba�l�yoruz. Bask� rejimleri sona 
erdi�inde üye say�m�z daha da artacakt�r” de�erlendirmesinde 
bulundu. Ayn� dü�üncedeki insanlar� biraraya toplayarak kolay 
sendikac�l�k yapmak yerine Türkiye’nin gerçekleri do�rultusun-
da sendikac�l�k yapmaya çal��t�klar�n� kaydeden Yayla, “Farkl� 
sendikalardaki arkada�lar�m�z bizleri yanl�� alg�layabilirler fa-
kat biz ne yapt���m�z�n fark�nday�z ve bu sebeple bütün dün-
yada sendikalar�n h�zla kan kaybetti�i dönemde üye say�m�z 
artmaktad�r” �eklinde konu�tu. “Ülkemizde çal��an kad�nlar�n 
daha rahat ve huzurlu ortamlara kavu�mas� için sendikam�z 
çok say�da kazan�m elde etmi�tir ve bu konunun takipçisiyiz” 
diyen Yayla, yemekli toplant�y� düzenleyen Kad�nlar Komisyo-
numuza ve kat�l�mc�lara te�ekkür etti.
Yemekte, Belediye Ba�kan� Barbaros Binicio�lu ile Rektör Prof. 
Dr. Niyazi Eruslu da birer konu�ma yapt�lar. Ba�kan Binicio�lu, 
e�itime verdi�i deste�in devam edece�ini vurgularken, Rektör 
Eruslu ise, e�itimcilerle birarada olmaktan çok mutlu oldu�u-
nu bildirdi. Eruslu, üniversiteyi en k�sa zamanda dünyaya du-
yurmay� hedeflediklerini söyledi.  �ube Ba�kan�m�z Yayla, Be-
lediye Ba�kan� Binicio�lu’ya, e�itime yapt��� katk�lardan dolay� 
bir plaket verdi. Toplant�, Kad�nlar Komisyonu Ba�kan Yard�m-
c�m�z Yasemin Ka��kç�’n�n te�ekkür konu�mas�yla sona erdi. 

�ube Yönetimimiz, okul idarecileri ile beraber her y�l düzenli 
olarak gerçekle�tirdi�i yemekli toplant�da biraraya geldi. 
Kurulu� y�ldönümümüz olan 14 �ubat’ta Ö�retmenevi’nde 
gerçekle�tirilen toplant�ya 100 civar�nda okul müdürü ve mü-
dür yard�mc�s� kat�ld�. 
�darecilere, kat�l�mlar�ndan dolay� te�ekkür ederek sözlerine 
ba�layan �ube Ba�kan�m�z Sezai Y�lmaz, üyelerimizin çal��t�k-
lar� ortamlarda örnek birer idareci olduklar�n� söyledi. 
Okullarda demokratik bir anlay���n yerle�mesine katk� sa�la-
yan idarecilerin daha fazla fedakarl�k yapt�klar�n� ifade eden 
Y�lmaz, amaçlar�n�n sadece üye yapmak de�il, ilin e�itim se-
viyesini daha yukar�lara ç�karmak ve e�itimde yeni bir vizyon 
geli�tirmek oldu�unu kaydetti. 
Yemekte biraraya gelen okul idarecileri, e�itimin sorunlar�n� ve 
çözüm yollar�n� tart��t�lar. 

�ube Te�kilatlanma Sekreterimiz Mustafa Eraslan, selamlama 
konu�mas�nda, 28 �ubat sürecinde inançl� insanlara yönelik 
adeta bir cad� av�n�n ba�lat�ld���n� ifade ederek, “Hapse at�lan, 
i�ine son verilen, sürgün edilen, a�a��lanan on binlerce insan, 
28 �ubat’�n üzerinden 12 y�l geçmi� olmas�na ra�men hala 
devletinden uzanacak bir �efkat elini beklemektedir. Darbele-
rin sarst��� insanlardan özür dilenmeden darbelerle hesapla�-
mak mümkün de�ildir” dedi. 
Konu�mas�n�n ba��nda 28 �ubat sürecini de�erlendiren Doç. 
Dr. Berat Özipek, 28 �ubat sürecinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gelmi� geçmi� en büyük soygun hareketi oldu�unu söyledi. 
Bütün darbe ve muht�ralarda oldu�u gibi ekonomik ve sosyal 
aç�dan as�l ma�dur olanlar�n alt s�n�flar oldu�unu kaydeden 
Özipek, “Örne�in katsay� ve ba�örtüsü yasa�� rezaletiyle mil-
yonlarca yoksul aile çocu�unun gelece�i çal�nd�, onlara üni-
versite yolu kapat�ld�. Bir ku�ak heba edildi. K�saca ‘��çisin, sen 
i�çi kal’ dendi. 28 �ubat, demokrasiye açt��� derin yaralarla 
an�l�rken, Fadime’nin gözya�lar�n�n gizledi�i en geni� kapsaml� 
postmodern kapkaçç�l�k boyutu da ihmal edilmemeli. Evet, 28 
�ubat sosyal piramidin alt�ndan üstüne do�ru bir gelir trans-
feridir. 28 �ubat Cumhuriyet tarihi boyunca ya�anan gerili-
min �����nda anla��lmal�d�r. Bu gerilim, atanm��lar-seçilmi�ler, 
bürokrasi-siyaset, kap�kulu-reaya, merkez-çevre, oligar�i-
demokrasi çeli�kisidir. Bunun ötesindeki bütün gerekçeler, 
temel çeli�kiyi örtmek için kullan�lan bahanelerden ba�kas� 
de�ildir” �eklinde konu�tu. 
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