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Bu Ba�ar� Hepimizin   

�lkeli sendikac�l���n mesafe almas�, samimiyet ve emekle 
mümkün oluyor. E�itim-Bir-Sen, kuruldu�undan bu-
güne hiç samimiyet sorunu ya�amad�. E�itim çal��an-

lar�, E�itim-Bir-Sen’in samimiyetine inand�lar; duru�unu, 
insan� merkeze al���n�, gönüllere hitap edi�ini hep takdir 
ettiler. E�itim-Bir-Sen te�kilatlar�na kalan, bu takdiri bir-
likteli�e dönü�türmek ve gönül deste�ini, alt� imzalanm�� 
üye formuyla resmi üyeli�e dönü�türmek için emek sarf 
etmek oldu. 

Te�kilatlar�m�z türlü güçlüklere gö�üs gererek hedefe iler-
lediler; destans� bir mücadele örne�i sergilediler, gerçek 
manada emek verdiler. 28 May�s’ta MEB’de imzalanan 
mutabakatta, verilen eme�in neticeye dönü�tü�ü görül-
dü. Sendikam�z, Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� birimlerde 
137 bin 464 üye ile en büyük sendika oldu. Tabi ki üye 
say�m�z bunun daha da üzerinde. Üniversite, Kredi Yurt-
lar Kurumu ve e�itim hizmet koluna ait di�er kurumlarda 
çal��an üyelerimiz, askerlik, do�um gibi çe�itli nedenlerle 
ücretsiz izinde olan üyelerimiz, i�yerlerinde, ilçelerde, il-
lerde düzenlenen mutabakatlara yaz�lmayan üyelerimizle 
152 bine ula�an büyük bir aile olman�n gururunu ya��yo-
ruz. 

�imdi, Milli E�itim Bakanl���’nda yap�lacak olan Kurum 
�dari Kurulu toplant�lar�nda çal��anlar� lay�k�yla temsil ede-
rek, bu kurulu, sorunlar�n çözümü için etkili olarak i�let-
menin zaman�. �n�allah bize güvenen e�itim çal��anlar�-
n�n güvenini bo�a ç�karmayaca��z. 

Önümüzdeki y�l için hedefimiz de belirlenmi� oldu. Azim 
ve kararl�l���m�zdan hiçbir �ey eksiltmeden Milli E�itim 
Bakanl���’nda fark� daha da açmak ve bilhassa üniversi-
telerdeki üye say�m�z� art�rmak durumunday�z. Böylece 
e�itim hizmet kolunu toplu görü�me masas�nda temsil 
etmek için gerekli olan yetkiye ula�m�� olaca��z. 

E�itim-Bir-Sen’i MEB’de yetkiye ta��yan tüm te�kilat�m�z�, 
üyelerimizi tebrik ediyor, huzur içerisinde bir yaz tatili ge-
çirmelerini diliyorum.

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

hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr
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May�s, tüm dünya için anlaml� olaylar�n ya�and�-
�� bir ayd�r. May�s Ayaklanmas�’nda (1968) yüz 
binlerce i�çi Paris sokaklar�na döküldü. AB olarak 

kar��m�za ç�kan sürecin temellerinin at�ld��� tarih “9 May�s 
Avrupa Günü” olarak kutlan�yor. 1923’te “��çi Bayram�” 
ilan edilen 1 May�s, y�llardan sonra “Emek ve Dayan��ma 
Günü” ad�yla yeniden yasalla�arak resmi tatil ilan edildi. 
27 May�s ya�anmam�� olsayd�, �imdiye kadar AB norm-
lar�n�n üstünde bir hayat standard�na kavu�abilirdik; tüm 
dünyada ‘Ba�bakan�’n� asan ülke’ imaj�n� ta��mak zorunda 
kalmazd�k, Menderes’in dara�ac�ndaki resmi ruhumuzu 
ac�tmaya devam etmezdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Ba�kan Yard�mc�s� Gün Sazak bu ayda (1980) öldürüldü 
ve bu öldürülmeyle ili�kilendirilen Kanl� Çorum Olaylar� da 
bu ayda ba�lat�ld�. Ergenekon’a destek mitingi bu ayda ya-
p�ld�. Türkan Saylan bu ayda öldü ve bu ölüm üzerinden 
toplumsal ötekile�tirilmeye devam edildi; bir suç örgütü bu 
do�al ölüm üzerinden aklanmaya çal���ld�. Yeni bir Milli 
E�itim Bakan�m�z oldu. And�m�z tart��maya aç�ld�… Dü-
�ünde katliam bu ayda ya�and�, dünya medyas�nda “Mo-
dern Türkiye’deki en büyük katliam” olarak nitelendirildi: 
Mardin’in Maz�da��’na ba�l� Bilge Köyü’nde bir ni�ana tö-
renine, kimli�i belirsiz ki�ilerce yap�lan sald�r�da 6’s� çocuk, 
16’s� kad�n toplam 44 ki�i hayat�n� kaybetti, 3 ki�i yaralan-
d�…

Yukar�da s�ralad���m olaylar� ve geli�meleri, onlar� haz�rla-
yan temel dinamikleriyle anlamaktan ve anlamland�rmak-
tan asla vazgeçmemeliyiz. S��, s�radan, ideolojik yorumla-
ra teslim olmadan olup bitenleri do�ru konumland�rmal�, 
üzerlerindeki örtüyü olabildi�ince kald�rmal�y�z ki bir daha 
ya�anmamas� için al�nacak tedbirler gerçekçi bir yakla��mla 
geli�tirilebilsin. 

Burada payla�aca��m dü�üncelerin de bu amaca hizmet 
etmesini diliyorum. Ancak öncelikle hat�rlamam�z gereken-
ler aras�nda çok önemli ba�ka bir gerçek, ba�ka bir geli�-
me, bir ba�ar� öyküsünün sonucu var: 

May�s, bizim için bir milat; ba�ka türlü hat�rla-
yaca��z 2009 May�s�’n�. 14 �ubat 1992’de Mer-
hum Mehmet Akif �nan ve arkada�lar� taraf�n-

dan ba�lat�lan bu erdemli 
yürüyü� bu ayda taçland�r�l-

d�: E�itim-Bir-Sen Milli E�i-
tim Bakanl���’nda Yetkili 
Sendika… Eme�i geçen 
herkesi tebrik ediyorum. 
�nan�yorum ki tarih bun-
dan sonra ba�ka türlü 
akacak. Ve gelecek Ma-

y�s ay� bizim için in�allah 
e�itim hizmet kolunda 

genel yetkili olu�u-
muzun ilan� ola-
cakt�r. 

Herkesin çok iyi bil-

di�i bir gerçek var: �nsan, di�er canl�lardan farkl� olarak 
kendi var olu�unun fark�na varabilen tek canl�d�r. Bu far-
k�na var���n konusu yak�ndan uza�a kâinat�n tamam�d�r. 
Bunun için, ‘Her felsefi teorinin temelinde insan bilincinin 
gerçek bir gereksinimi vard�r’, ‘Her filozofun mücadelesi 
insan akl�n�n mücadelesidir’ �eklindeki formülle�tirme bu 
nedenle sonuna kadar hakl�d�r. 

�nsan�n kendisi ve ya�ad��� evrenle ilgili olarak “anlam ve 
kestirilebilirlik” aray���n�n ne zaman ba�lad���n� bilmedi�i-
miz gibi, görünen o ki bu aray���n sonu da hiç gelmeyecek-
tir. Bu s�n�rland�r�lamayan döngüde iki �ey belirleyici olmu�-
tur: Ak�l ve özgürlük. Bu iki kavram�n ili�kileri kar��l�kl�d�r; 
bunlar birbirlerinin hem nedenleri hem de sonuçlar�d�r. Ve 
modern dünyan�n ula�t��� bir a�amadan söz etmek gere-
kirse, bu iki kavram�n yerini en üst s�ralara yerle�tirmeliyiz. 

Ne yaz�k ki insan�n ku�at�lm��l���, bu iki önemli kavram�n 
i� görmesine her zaman f�rsat vermez. Daha do�ar do�-
maz yüzle�meye ba�lad���m�z dünyan�n bütün kavramlar�, 
nesneleri, olaylar� ve bunlarla ilgili yorumlar, ele�tirel akl�n 
geli�medi�i bu dönemde insan bilincinin bütün katman-
lar�n� biçimlendirir. Bu geli�im a�amas�nda elde edilen ka-
zan�mlar yaln�zca gerçeklik olarak kabul edilmekle kalmaz, 
ayn� zamanda insan�n dü�ünce ve eylemlerine de kaynakl�k 
eder. 

Bu sürece ba�ka bir aç�dan bakt���m�zda, çok önemli bir 
in�a sürecinin gerçekle�tirdi�ini görürüz: Benlik, kimlik. 
Benlik dedi�imiz olgu, her �eyden önce kendimize ili�kin 
inançlar�m�z�n bütünüdür. Benli�imizin kaynaklar�yla ilgi-
li olarak da birçok etkenden söz edebiliriz: Küçük ya�ta 
ebeveynlerimizin ta��d�klar� bütün dini ve etnik de�erleri 
-ba�ta ana dil olmak üzere- do�rudan ya da dolayl� olarak 
telkinleri, toplumsal de�er yarg�lar�n�n aç�k ya da gizli ola-
rak iç dünyam�za s�zmalar�; ö�retmenlerimizin, arkada�la-
r�m�z�n bize kar�� davran��lar� ve duyu organlar�m�z vas�-
tas�yla bilincimize ula�an her �eyi sayabiliriz. Daha sonra 
bütün bunlar benli�imizin önemli ve bask�n yönleri haline 
gelir. Benzer süreçlerin sonunda Türk, Kürt, Arap… Müs-
lüman ya da ba�ka bir dinden olmay� kimli�imizin önemli 
bir parças� olarak görmeye ba�lar�z. Bunlar�n d���nda elbet-
te ideolojik telkinler, sanat etkinlikleri gibi deneyimler de 
ya�ant�m�z�n özünü olu�turmada önemli bir yer tutar ve 
bu deneyimlerin süreklili�i en sonunda benlik olgusunun 
önemli yönleri olarak içselle�tirilir, kal�c� hale gelir. Bireysel 
seçimleri, davran��lar� ve bunlar�n kaynaklar�n� anlamada 
bu sürecin bile�enlerinin do�ru analiz edilmesi son derece 
önemlidir. 

Peki, çok farkl� etnik, din ve inanç sistemlerine sahip, ideolo-
jik seçimleri farkl� olan insanlardan ad�na “ulus” dedi�imiz 
bir siyasi organizasyona gereksinim duyulursa, ne yapma-
l�? �lkin -ki ayn� zamanda en do�rusu- güçlü, ya�anas� bir 
hayat vaat etmeli, sonra da bu ideali gerçekle�tirmeye ça-
l��mal�d�r. Ancak bu yap�l�rken ortak de�erlere gönderme-
ler de ihmal edilmemelidir. Bunun d���ndaki her seçenek, 
ad�na “benlik” dedi�imiz, insan� insan yapan de�erlerle ça-

Hakikat Kimin Tekelinde?
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t��maya girmek; insanlar�n ak�llar�n� 
ve özgürlüklerini ellerinden almak 
olacakt�r ki böylesi bir davran�� ayn� 
zamanda “insan olma” hakk�na el 
koymakla e� de�er bir anlam ta��r. 
Ve tarih diktatör, fa�ist, imparator, 
çar, kral, zorba, oligar�i gibi adlarla 
etiketlendirir. Belki de bütün dev-
rimler, halk hareketleri, özgürlük 
mücadeleleri bu türden ki�ilere ve 
yönetimlere kar�� yap�lm��t�r. 

Bu aç�klamalardan sonra ‘Türki-
ye biziz’, ‘Türkiye bizimdir!’ diyen 
ve devlet eliyle beslenen gruplar�n 
hapishaneye çevirdi�i bir devletin 
neleri yok sayd���n�, insanlar�n var 
olu�lar�na nas�l ipotek koydu�unu, 
onlar�n özüne nas�l sava� açt���n� 
daha iyi anlayabiliriz. Bu zihniyeti, 
ad�na ‘devlet’ -insan dü�üncesinin 
eseri- denilen mekanizman�n i�leti-
li� mant���yla birlikte dü�ünmeliyiz. 
Kimi s�n�flar�n, modernle�menin bir 
sonucu olarak gerçekle�en devlet 
olgusunun halktan ve hükümet-
lerden soyutlanm�� özelli�ini kendi 
mülkleri olarak görmeleriyle bu ‘si-
yasal örgütlenme’ ba�ka bir boyut 
kazanm��t�r. Aç�kça söylenmese 
de, devlet, ‘fizik ötesi’ bir konuma 
yerle�tirilerek kutsalla�t�r�lm��t�r. 
Dolay�s�yla onun için ölmek, öldür-
mek ve öldürülmek de kutsal say�l-
maya ba�lanm��t�r. Bu mant�k insa-
na, “devlet ve kültür” gibi ö�eleri 
bizzat kendisinin var etti�ini unut-
turmu�; sonra da insan çe�itli araç-
larla -söylemler, semboller, tören-
ler…- üzeri örtülen mekanizman�n 
nesnesi haline getirilmi�tir. Sonuç olarak hâkim s�n�f, kendi 
ç�karlar�n� sa�lama ald�ktan sonra, seçtikleri insanlara ve 
gruplara imtiyaz da��tmay� da kendine bir hak olarak gö-
rebilmi�tir. 

Kendilerini devletin asli unsurlar� olarak gören bu ki�iler ve 
gruplar; insanl���n kazan�mlar�ndan, ortak de�erlerinden, 
birikiminden uzak; her �eyi bir sloganla, bir �emayla, kes-
tirme bir sözle, tarihsel bir olay� hat�rlatmakla; her sorunu 
kötü güçlere yükleyerek, her çözümü iyi güçlerde arayarak 
dünyadaki geli�melerin ne kadar gerisinde olduklar�n� aç�k-
ça orta koymu�lard�r. Ancak sahip olduklar� organizasyon, 
sald�klar� korku ve da��tt�klar� rant nedeniyle cehaletlerini 
ve konumlar�n� gizleyebilmi�ler/koruyabilmi�lerdir. Bedeli, 
geli�mi� toplumlar�n uza��na dü�mek, uluslarüstü serma-
yenin pazar� olmak, yayg�n bir ak�l tutulmas�, körle�me, 
kampla�ma, çat��ma… 

“A�k�n devlet-seçkin s�n�f, her �eyi kahramanlar üzerinden 

çözme” anlay���, Bat�’da yaln�zca 
marjinal gruplarda kalm��t�r. Bizde 
ise tam aksine bir devlet politika-
s� olarak sürdürülmeye çal���l�yor. 
Bu yüzden sald�rgan bir tutumla 
“birlik” hayk�r��lar�; sava�la bera-
ber kullan�lmas� gereken ‘dü�man’ 
kavram�n� kendileri gibi dü�ünme-
yen herkes için kullanabilmi�lerdir. 
Kendilerini ve devleti ele�tirilemez 
bir konuma yerle�tiren bu zih-
niyetin mensuplar�, dilediklerini 
lanetleyebileceklerine, cezalan-
d�rabileceklerine inand�lar ve bu 
do�rultuda eylemlere giri�tiler. 
Ergenekon Davas� sürecinde orta-
ya ç�kan gerçekler bu yönüyle çok 
dikkatli okunmal�d�r. 

“Hakikat, sorunlarla yüzle�me, 
ezberlerin bozulmas�, vesayet re-
jimi, bar��, özgürlük, demokrasi, 
de�i�imin gücü, engellerin a��lma-
s�, hatalar�n ve i�levsiz hale gelen 
ritüellerin sorgulanmas� ve tart�-
��lmas�” gibi kavramlar ne zaman 
gündeme gelse, birilerinin -ad�n�n 
önünde sivil olmas� da bir �eyi 
de�i�tirmiyor- öfkesi kabar�yor. 
�stiyorlar ki di�er insanlar da ken-
dileri gibi hiç sorgulamadan kimi 
kavramlar�n ve olgular�n gönüllü 
köleleri olsunlar. Dü�ünen, seçim 
yapan, özgür varl�k olan insan�n 
yapt��� en küçük bir sorgulama, 
en a��r suçlamalar�n hedefi ola-
biliyorsa, bu zorba zihniyetin d��a 
vurumudur. 

Hakikat hiçbir �rk�n, hiçbir s�n�f�n, 
hiçbir grubun tekelinde de�ildir. 

Hiçbir �rk, Allah taraf�ndan di�er �rklara hükmetsin diye 
yarat�lmam��t�r. Hiçbir kurum ya da ideoloji, insan haya-
t�ndan daha önemli de�ildir. Mutlak iyi, mutlak do�ru, 
mutlak güzellik diye bir �ey varsa, kendini bir insan�n, bir 
s�n�f�n iradesine asla teslim etmemi�tir. 

Sonuç olarak, hiç kimse ya da hiçbir s�n�f toplumun tüm 
kesimlerinin dilek ve dü�üncelerinin ayn� olmas�n� bekle-
memelidir. En insani olan davran��, ak�llar�m�z� her türlü 
fanatizmden özgürle�tirerek, di�erlerini “ötekile�tirme-
den” anlamaya çal��mak olmal�d�r. Aksi bir tutum insa-
n�, kendisinin d���ndakilere ve onlar�n ya�ad�klar�na kar�� 
körle�tirir. Ve zaman içinde bir tek kendisinin var oldu-
�una, her �ey oldu�una, ba�l� ba��na bir bütün oldu�una 
inanmaya ba�lar. Bu anlay��, ‘ortak �eyleri olamayanlar�n 
ortakl���’ gibi bir paradoks do�urur. Bu dü�ünme biçimi 
ve uygulamalar�, toplumsal mutabakat�n da, demokrasi-
nin de önündeki en büyük engeldir. 

Kendilerini devletin asli 
unsurlar� olarak gören 

ki�iler ve gruplar; insanl���n 
kazan�mlar�ndan, ortak 

de�erlerinden, birikiminden 
uzak; her �eyi bir sloganla, bir 
�emayla, kestirme bir sözle, 

tarihsel bir olay� hat�rlatmakla; 
her sorunu kötü güçlere 

yükleyerek, her çözümü iyi 
güçlerde arayarak dünyadaki 

geli�melerin ne kadar 
gerisinde olduklar�n� aç�kça 
orta koymu�lard�r. Ancak 

sahip olduklar� organizasyon, 
sald�klar� korku ve da��tt�klar� 
rant nedeniyle cehaletlerini ve 
konumlar�n� gizleyebilmi�lerdir. 

Bedeli, geli�mi� toplumlar�n 
uza��na dü�mek, uluslarüstü 

sermayenin pazar� olmak, 
yayg�n bir ak�l tutulmas�, 
körle�me, kampla�ma, 

çat��ma…
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MEB’de Yetkiliyiz
14 �ubat 1992’de Merhum 

Mehmet Akif �nan ve ar-
kada�lar� taraf�ndan; çal�-

�anlar�n ekonomik, sosyal ve mesleki 
hak ve menfaatlerinin geli�tirilmesine, 
Türkiye’nin demokratikle�mesine, sivil-
le�mesine ve özgürle�mesine katk� sun-
mak amac�yla kurulan E�itim-Bir-Sen, 
o günden bu yana kurulu� amac�na 
uygun olarak ortaya koydu�u sendikal 
vizyonunun e�itim çal��anlar�nca da 
benimsenmesi sonucunda istikrarl� bir 
büyüme trendini sürdürmü�tür. 

2001 y�l�nda kabul edilen 4688 Say�l� 
Kamu Görevlileri Sendikalar� Kanunu’na 
göre ilk olarak 2002’de imzalanan mu-
tabakat metinleriyle sa�l�kl� olarak takip 
edilebilen üye say�lar�na göre E�itim-
Bir-Sen üye say�s�n� her y�l art�ran tek 
sendika olma özelli�ini ta��yor. Büyü-
memiz bu y�l yüzde 20 olarak gerçek-
le�irken, 24 bin yeni e�itim çal��an�n�n 
aram�za kat�lmas�yla e�itim hizmet ko-
lunda  mutabakata yans�yan üye say�-
m�z 143.000 bin olmu�tur. Bu say�n�n 
137.464’ünü Milli E�itim Bakanl���-
na ba�l� birimlerde çal��an üyelerimiz 
olu�turmaktad�r. Böylece Milli E�itim 
Bakanl���’nda yetkili sendika unvan�na 
kavu�mu� bulunmaktay�z. Bu ba�ar�da 

te�kilat�m�z�n bütün birimlerinin pay� 
vard�r. �l te�kilatlar�m�z�, ilçe te�kilatla-
r�m�z�, i�yeri temsilcilerimizi ve üyeleri-
mizi tek tek kutluyor, hepsine te�ekkür 
ediyor, ba�ar�lar�n�n devam�n� diliyoruz. 

E�itim-Bir-Sen, Kredi Yurtlar Kurumu ile 
üniversitelerde ise kayda de�er bir bü-
yüme oran�na ula�m�� ve baz� üniversi-
telerde yetkiyi alm��t�r. 

Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� birimler-
de 81 ilde de önemli bir üye art��� sa�-
lanm��t�r. En çok üyeye sahip oldu�u-
muz il say�s� 2006’da 16, 2007’de 24, 
2008’de 30 iken, bu y�l 36 olmu�tur. 

E�itim çal��anlar�n�n, sendikam�z�n du-
ru�unu, misyonunu, vizyonunu ve ça-
l��malar�n� takdir etmeleri bizlere yeni 
�evkler, heyecanlar a��lam��t�r. Bu �evk 
ve heyecan, E�itim-Bir-Sen’i önümüz-
deki dönemde in�allah Türkiye’nin en 
büyük e�itim sendikas� yapacakt�r. 
Sendika olarak, MEB’de yetkiyi alarak 
ilk ad�m� gerçekle�tirmi� bulunmakta-
y�z. E�itim-Bir-Sen, e�itim çal��anlar�-
n�n teveccühüyle MEB’de ald��� yetkiyi 
en iyi �ekilde de�erlendirecek, Kurum 
�dari Kurulu’nda e�itim çal��anlar�n�n 
sorunlar�n� gündeme getirerek, bunlara 

çözüm bulmak için olmas� gerekenin en 
iyisini yapacakt�r. 

Y�llard�r elinde bulundurdu�u yetki-
yi, pasif bir sendikac�l�k yaparak heder 
edenler; ba�ar�s�zl���n�, bize sata�arak 
gizlemeye çal��anlar, e�itim çal��anlar�-
n�n haklar�n� savunman�n ve sendikac�l�-
��n nas�l yap�ld���n� ve yap�lmas� gerek-
ti�ini göreceklerdir. 

Bugüne kadar yetkili olmad��� halde et-
kili bir sendikac�l�k yapan ve bu etkinli-
�ini MEB’de yetkiyle taçland�ran E�itim-
Bir-Sen, daha da büyüyecek ve in�allah 
önümüzdeki y�l genelde de yetkili sen-
dika olacakt�r. 

Memur-Sen’e ba�l� di�er sendikalar�-
m�z da bu y�l az�msanmayacak oranda 
büyüdüler. Karde� sendikalar�m�z� bu 
ba�ar�lar�nda dolay�, özellikle bu sene 
yetkiyi alan Sa�l�k-Sen mensuplar�n� 
kutluyoruz. 

Tüm arkada�lar�m�z�, genel yetki için 
bugünden itibaren daha bir �evk ve 
azimle çal��acaklar�na olan inanc�m�zla 
kutlar, Memur-Sen camias�na ba�ar�lar 
dileriz. 

EBS 2004 48,517
EBS 2005 58,372
EBS 2006 78,300
EBS 2007 95,949

EBS 2008 119,046
EBS 2009 142500
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Milli E�itim Bakanl��� Mutabakat Metni
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gün-
do�du, Ba�bakan Recep Tayyip 
Erdo�an ile Ba�bakanl�k Resmi 

Konutu’nda görü�tü. Gündo�du, gö-
rü�mede, ba�ta Türkiye’nin acil çözüm 
bekleyen sorunlar� olmak üzere kamu 
çal��anlar� ile e�itim çal��anlar�n�n so-
runlar�n� gündeme getirdi. 

Gündo�du, e�itim çal��anlar�n�n sorun-
lar�na dair çözüm önerilerimizden olu-
�an bir dosyay� da Ba�bakan Erdo�an’a 
sundu. 

Yakla��k 1 saat 45 dakika süren toplan-
t�n�n ard�ndan bir aç�klama yapan Gün-
do�du, Ba�bakan Erdo�an’a, memur-
lar�n özlük haklar� konusunda çözüme 
yönelik taleplerle demokratikle�me ve 
insan haklar� konusundaki görü�lerini 
ilettiklerini söyledi. 

Erdo�an’a sivil anayasa konusundaki ça-
l��malar�n� takdim ettiklerini ifade eden 
Gündo�du, sivil anayasay� Türkiye’nin 
önemli ihtiyaçlar�ndan biri olarak gör-
düklerini belirtti. Haz�rlad�klar� sivil 

anayasa ile ilgili bilgi veren Gündo�du, 
önerilerinin Anayasa’n�n bütün madde-
lerini kapsamad���n� dile getirerek, �öy-
le konu�tu: 

“Anayasa’n�n hukukun üstünlü�üne 
göre dizayn edilmesi ve devlete göre in-
san� de�il, insana göre devleti tan�mla-
yan bir yap�da olmas�, çal��ma hayat�n� 
da buna göre biçimlendirmesi gerekti-
�i anlay���yla bir sivil anayasa çal��mas� 
yapt�k. Bu haz�rl�k içerisinde Anayasa’n�n 
de�i�tirilmesi teklif dahi edilemez mad-
delerinin haricinde var olan, daha son-
radan eklenen ba�lang�ç bölümünün 
de tart��maya aç�lmas� gerekti�ine ina-
narak, bir öneride bulunduk. Anayasa 
eliyle darbelere haz�rlanan zeminin nas�l 
olu�tu�unu tespit ederek, bu olu�umun 
nas�l ortadan kalkmas� ve demokratik 
iklime yönelik, temel hak ve özgürlükler 
ad�na bireyin, insan�n merkeze al�nmas� 
gerekti�ine bu raporumuzda yer verdik. 
Dü�ünceleri aç�klaman�n serbest oldu-
�u ama dü�üncenin hayata dönü�me-
sinin hala kabul görmemesi garabetini 

bu raporumuzda dile getirdik. E�itimde 
f�rsat e�itli�inin; eleyen ve engellenen 
hak de�il, engellerin kald�r�ld��� bir hak-
ka dönü�mesi için talebimizi yans�tt�k. 
Ayr�ca siyasi partileri halk�n açmas� ve 
halk�n kapatmas� gerekti�ini vurgula-
d�k. Bunun demokratik bir teamül ol-
mas� gerekti�i üzerinde durduk.” 

Gündo�du, görü�mede Ba�bakan 
Erdo�an’a takdim ettikleri Anayasa 
Raporu’nda YÖK’ün kald�r�lmas�n� iste-
diklerini kaydetti. 

Krize yönelik önerilerini de Ba�bakan 
Erdo�an’a anlatt�klar�n� belirten Gün-
do�du, y�lda iki defa olmak üzere as-
gari ücret tutar�nda çal��anlara kriz çeki 
verilmesi ve vergi dilimlerinin 5 puan 
dü�ürülmesi önerisinde bulunduklar�n� 
ifade etti. 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, 
Ba�bakan Erdo�an’�n sunduklar� görü� 
ve önerileriyle ilgili yakla��m� hakk�nda 
ise �unlar� söyledi: 

Ba�bakan Erdo�an’a
Sorunlar�n Çözümüne Yönelik Önerilerimizi Sunduk
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“Say�n Ba�bakan�m�zla görü�mede, her 
konuda ayr� ayr� de�erlendirmelerimiz 
oldu. �stihdam ile ilgili konunun acil ça-
l��ma yap�lmas� gereken konular içerisin-
de oldu�unun, sivil anayasa konusunda 
sivil topluma büyük i� dü�tü�ünün Sa-
y�n Ba�bakan taraf�ndan da bir beklenti 
oldu�unu gördük. Toplu sözle�me ta-
lebimize yönelik ‘çal��anlar’ ifadesine 
geçilmesi yönünde toplu sözle�meden 
sorumlu Devlet Bakan�m�z Hayati Yaz�c� 
Bey de oradayd�. ‘Bunu çal��al�m’ diye 
do�rudan talimatland�rmas� söz konu-
su oldu.” 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du’nun 
Ba�bakan Erdo�an’a takdim etti�i dos-
yada e�itim çal��anlar�n�n sorunlar�na 
ili�kin çözüm önerilerimiz de yer ald�. 
Onlardan baz�lar� �unlar: 

Tedavi Yolluklar� 

Hasta ve hasta yak�nlar�na tedavi olduk-
tan sonra ödenek yok gerekçesi ile ay-
larca tedavi yolluklar� ödenmemektedir. 
Bu durum ma�duriyetlere neden olmak-
tad�r. �uan e�itim çal��anlar�n�n bütçe-
lendirilmi� ve Maliye Bakanl���’ndan 
istenen toplam alaca�� 70 milyon TL’yi 
bulmu�tur. Görev yolluklar� da ayn� �e-
kilde aylarca geciktirilerek, e�itim çal�-
�anlar� ma�dur edilmektedir. Bakanl�-
��n, e�itim çal��anlar�n�n tedavi giderleri 
ve geçici görev yolluklar�n� kolayl�kla ve 
zaman�nda almas�n� sa�layacak gerek-
li çal��malar� yapmas� ve bu konudaki 
ma�duriyetleri gidermesi gerekmekte-
dir. 

Ek Ders Ücreti 

2006 y�l�ndan bu yana neredeyse dört 
y�la yak�n bir süredir, bu soruna hala 
bir çözüm getirilememi�tir. Bu nedenle; 
hafta içi mesai saatleri d���nda ve haf-
ta sonlar�nda zorunlu olarak hizmetiçi 
e�itim, kurs ve seminerlerine kursiyer 
olarak kat�lanlara ek ders ücreti öden-
mesi,  ö�retmenlerin sevkli ve idari izinli 
oldu�u süreler ile resmi ve dini bayram 
günlerinde ek ders ücretinin kesilme-
mesi, yönetici olarak görev yapmakta 
olan ö�retmenlerin haftada ayl�k kar��-
l��� girmek zorunda olduklar� ders saati 
say�s�n�n azalt�lmas� ya da kald�r�lmas� 
gibi hususlar ba�ta olmak üzere; bu 
sorunun kökten çözülmesi için ek ders 
esaslar�nda gerekli düzenlemeler yap�l-
mal�d�r. 

Sözle�meli Ö�retmenlik 
Uygulamas� 

Sözle�meli ö�retmenlik uygulamas�na 
2006 y�l�nda ba�lanm�� ve halen uygu-
lanmaktad�r. Bu uygulama ile henüz 
altyap�s� olu�turulmadan e�itim ku-
rumlar�nda birçok sözle�meli ö�retmen 
istihdam edilmi�tir. Fakat sözle�meli 
ö�retmenler ile kadrolu ö�retmenler 
aras�nda özlük haklar� bak�m�ndan olu-
�an farklar kurumdaki çal��ma bar���n� 
ve i� huzurunu bozmu�tur. Ayr�ca bu 
durum aç�kça sözle�meli ö�retmenleri 
ma�dur duruma getirmi�tir. Bu uygula-
ma sona erdirilmeli, mevcut sözle�meli-
ler de kadroya geçirilmelidir. 

Kalk�nmada Öncelikli Yörelerde 
Görev Yapanlara ‘Yöre 
Tazminat�’ Verilmesi 

Kalk�nmada öncelikli yörelerde ö�ret-
men ihtiyac�n�n kar��lanamamas� nede-
niyle ö�retmenler bu yörelere zorunlu 
olarak gönderilmektedir. Buna ra�men 
aç�k kapat�lamamaktad�r. Ö�retmenle-
rin söz konusu yörelerde çal��mas� için 
te�vik uygulanmal�d�r. Bunun için de 
kalk�nmada öncelikli yöre tazminat� ve-
rilmelidir. Bu uygulama, sorunu büyük 
oranda çözecektir. Bu yörelerde çal��an 
ö�retmenlerin çocuklar�na e�itim bursu 
verilmesi uygulamas�na da gidilmelidir. 

�lkö�retim Müfetti�lerinin 
Haklar�nda �yile�tirme Yap�lmas� 

“�lkö�retim Müfetti�li�i ‘E�itim Müfet-
ti�li�i’ ad� alt�nda Bakanl�k merkez te�ki-
lat�na ba�lanarak yeniden yap�land�r�l-
mal�d�r. Yeni düzenleme do�rultusunda 
‘E�itim Müfetti�leri’ yeni olu�turulacak 
çal��ma merkezlerinde görevlendirilme-
li, kendi içerisinde rehberlik ve denetim, 
soru�turma, okul öncesi ve özel e�itim 
gibi alanlarda uzmanla�mal�d�r. E�itim 
Müfetti�leri Kurulu olu�turulmal�d�r. 
E�itim müfetti�li�inde kariyer sistemine 
geçilmeli; “E�itim Ba�müfetti�i, E�itim 
Müfetti�i ve E�itim Müfetti�i Yard�m-
c�s�” �eklinde düzenleme yap�lmad�r. 
E�itim müfetti�li�i, ‘E�itim Ö�retim 
Hizmetleri’ s�n�f�ndan ‘Genel �dare Hiz-
metleri’ s�n�f�na geçirilmeli, ek göster-
geleri 3000’den 3600’e ç�kar�lmal�d�r 
ve di�er kurumlardaki denetim eleman-
lar�na verilen makam tazminat� e�itim 
müfetti�lerine de verilmelidir. 

�LKSAN 

Yard�m ve dayan��ma amac�yla kurulan 
�LKSAN hakk�nda son dönemlerde ka-
muoyunda �aibeler olu�mu�, Denetim 
Kurulu raporlar� ve ba��ms�z denetim 
�irketlerince yap�lan denetimlerde san-
d�kla ilgili olumsuzluklar ortaya konul-
mu�tur. Ayr�ca, yasal de�i�ikliklerle ku-
rum yasal bir bo�luk içine dü�mü�tür. 
Bu durumu peki�tiren Dan��tay kararlar� 
da mevcuttur. Yasal dayana�� da or-
tadan kalkm�� bir kurum olan �LKSAN, 
üyeleri ma�dur edilmeden tasfiye edil-
melidir. 
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E�itim-Bir-Sen, kuruldu�u 1992 
y�l�ndan beri çok önemli mesa-
feler kat etti. Geçen y�l 119.046 

olan üye say�m�z, bugün 143.000’i 
bulmu�tur. Sendikam�z ciddi bir ku-
rumsalla�ma süreci ya�ayarak, çal�-
�anlar�n teveccühünü kazanm��t�r. 
Baz� haz�ms�z çevreler bu ba�ar�m�z-
dan rahats�zl�k duyup, “E�itim-Bir-
Sen’in k�sa sürede büyüdü�ü, bu 
dönemde büyüdü�ü” gibi birtak�m 
yanl�� de�erlendirmeler yaparak, te�-
kilat�m�z�n bu ba�ar�s�n� gölgelemeye 
çal��maktad�r. 

Oysa 1992 y�l�nda kurulan sendika-
m�z, 2001’de 4688 Say�l� Kanun’un 
ç�kmas�yla birlikte bugüne kadar ka-
rarl�l�kla faaliyetlerini yürütmeye çal��-
m��, demokratik olmayan süreçlerin 
bask�lar�na maruz kalm��t�r. Demok-
ratik ortamlar�n olu�tu�u her süreçte 
sendikam�z çal��anlar�n teveccühünü 
kazanm��; birilerinin söyledi�i gibi, 
k�sa sürede de�il, çok uzun bir mü-
cadelenin sonucunda bu a�amaya 
gelmi�tir. Sendikam�z, ülkemizin do-
�usuyla, bat�s�yla, kuzeyi ve güneyiyle 
her co�rafyas�nda var ve tüm e�itim 
çal��anlar�n� kapsayacak, kucaklaya-
cak te�kilata ve anlay��a sahiptir. 

Bizi karalamaya çal��anlar�n mant���y-
la de�erlendirme yap�lacaksa, 2001 
y�l�nda 4688 Say�l� Kanun’un ç�kt��� 
dönemde bir y�l içinde 150 binleri üye 
yapan sendikalar�n bir y�lda bu kadar 
üyeyi nas�l kaydettiklerini, o dönemin 
iktidar� ile nas�l bir ili�ki içerisinde ol-
duklar�n�n de�erlendirmesini e�itim 
çal��anlar�n�n takdirine b�rak�yorum. 

Te�kilat�m�z�n gayretleri sonucun-
da Milli E�itim Bakanl���’nda yet-
kiye kavu�tuk. Bu yetki, Milli E�i-
tim Bakanl���’n�n Merkez ve Ta�ra 
Te�kilat�’nda çal��an tüm e�itim çal�-
�anlar�n� kapsayan ve illerden Bakan-
l��a gelen üye listelerinin de�erlendir-
mesinin Bakanl�k yetkilileriyle yap�ld��� 
mutabakatla ilan ediliyor. �n�allah 

önümüzdeki dönemde Kredi Yurtlar 
Kurumu, TODA�E, TÜB�TAK ve üni-
versitelerde ayn� gayretle e�itim hiz-
met kolunda genel yetkiye kavu�arak, 
e�itim çal��anlar�n�n gerçek temsilci-
si olaca��z. Bu gayretlerinden dolay� 
tüm te�kilat�m�za, eme�i geçenlere ve 
üyelerimize te�ekkür ediyorum. 

Elbette sendikal çal��malar�n sonucu-
nu alabilmek ve sendikal i�levi yerine 
getirebilmek ad�na yetki çok önemli-
dir. ��verenle masaya oturarak sorun-
lar�n çözümü için gayret göstermek, 
ancak yasan�n verdi�i yetkiyle müm-
kün olmakta ve anlam bulmaktad�r. 
Bu sebeple Milli E�itim Bakanl���’nda 
Kurum �dari Kurulu’na kat�lmay� 
önemsiyoruz. 4688 Say�l� Kamu Çal�-
�anlar� Sendikalar� Kanunu’nun ç�kt��� 
2001 y�l�ndan bugüne kadar Kurum 
�dari Kurulu’na kat�lan sendikalar, 
e�itim çal��anlar�n�n hiçbir sorununu 
çözmü� de�ildir. Bugüne kadar ça-
l��anlar�n beklentilerini hep bo�a ç�-
karm��lard�r. Ancak alanda da hesap 
vermemi�lerdir. Masada kabul edilen 
hiçbir maddenin takipçisi olmad�klar� 
gibi, �imdiye kadar mutabakat met-
ninde imzalanan maddelerden hiçbiri 
için ne bir eylem ne de bir tepki ortaya 
koymu�lard�r. Bu nedenle de çal��an-
lar di�er sendikalara teveccüh göster-
memektedir.  �nan�yorum ki, bundan 
sonra da bu yakla��m� ve tavr� devam 
ettireceklerdir. 

E�itim çal��anlar�n�n birço�u Kurum 
�dari Kurulu’nun i�levinin ne oldu-
�unu bilmemektedir. Çünkü bugüne 
kadar Kurum �dari Kurulu’nun alm�� 
oldu�u kararlar hayata geçirilmedi�i 
için çal��anlar da bu kuruldan yarar-
lanamam��t�r. E�itim-Bir-Sen, Kurum 
�dari Kurulu’nun i�levinin ne oldu�u-
nu çal��malar�yla yans�tacak; e�itim 
çal��anlar�n�n sorunlar�n�n çözümü 
ad�na ciddi haz�rl�klar yaparak, e�i-
tim çal��anlar�n� temsil etmeye gayret 
gösterip Kurum �dari Kurulu’nda ge-
rekeni yapacakt�r. 

Peki nedir Kurum �dari Kurulu? 

Kurum �dari Kurulu, 4688 Say�l� Kamu 
Çal��anlar� Sendikalar� Kanunu’nun 
41. maddesinin (f) bendine daya-
l� olarak ç�kar�lan yönetmeli�e göre 
olu�turulur. Bu yönetmeli�e göre, ku-
rumlarda çal��an kamu görevlilerin-
den sendikalara üye olup aidat kesin-
tisi yap�lanlar her y�l�n 15 May�s�’nda 
hangi sendikan�n ne kadar üyesi oldu-
�u belirlenerek tutanak alt�na al�n�r. 
En fazla üyeye sahip sendika belirlenir 
ve kurumda yetkili sendika olarak ilan 
edilir. Kurum ad�na en az iki veya daha 
fazla i�veren vekili ile kurumda yetkili 
sendikan�n ayn� say�daki temsilcile-
ri Nisan ve Ekim aylar�nda yap�lacak 
Kurum �dari Kurulu toplant�lar�na ka-
t�l�r. Kurumdaki e�itim çal��anlar�n�n 
sorunlar� bu kurulda görü�ülerek, çö-
züme dönük al�nan kararlardan olu-
�an mutabakat metni taraflarca imza 
alt�na al�n�r. ��te E�itim-Bir-Sen olarak 
MEB’de yetki ald�k ve bu kurulda e�i-
tim çal��anlar�n� temsil edece�iz. 

Sendika olarak, e�itim çal��anlar�-
n�n sorunlar�ndan haberdar�z ve bu 
sorunlar�n çözümü için ciddi haz�r-
l�klar�m�z vard�r. E�itim-Bir-Sen, yet-
kili olmadan da �imdiye kadar etkili 
gücüyle birçok sorunun çözümüne 
katk�da bulunmu� ve bu konuda ön-
cülük etmi�tir. Yetkiyle etki birle�ince 
Kurum �dari Kurulu’nda sorunlar k�sa 
sürede çözülecektir. O masada ald���-
m�z her karar�n takipçisi olaca��z. An-
cak Kurum �dari Kurulu’nu yeterli bul-
muyoruz. Genel yetkiyi alarak, toplu 
görü�me masas�na oturmak için de 
alanda çal��malara h�z verece�iz. 

Te�kilat�m�z bu bilinçtedir. Bugüne 
kadarki gayretlerini bundan sonra 
da devam ettirecektir. Bu ba�ar�dan 
dolay� te�kilat�m�zdaki bütün çal��ma 
arkada�lar�ma ve üyelerimize sonsuz 
te�ekkürlerimi sunuyorum. 

Halil Etyemez /  Genel  Sekreter haliletyemez@egitimbirsen.org.tr

Kurum �dari Kurulu’nun 
Gere�ini Yapaca��z  
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gün-
do�du, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerimiz ile birlikte 

Milli E�itim Bakan� Nimet Çubukçu’ya 
‘hay�rl� olsun’ ziyaretinde bulundu. 

Gündo�du, ziyaretinde, e�itimin ve 
e�itim çal��anlar�n�n sorunlar� ve çö-
züm önerilerinden olu�an bir dosyay� 
da Bakan Çubukçu’ya sundu. 

E�itimin Türkiye’nin en sorunlu alan-
lar�n�n ba��nda geldi�ini ifade eden 
Gündo�du, “E�itim alan�ndaki sorun-
lar toplumumuzdaki ekonomik, sosyal, 
psikolojik ve siyasal sorunlar�n temel 
kayna��d�r. E�itim ve e�itim çal��anla-
r�n�n sorunlar�n�n çözümü, toplumdaki 
di�er sorunlar�n da çözümü demektir” 
dedi. 

E�itim fakültelerinden mezun olup 
atanmay� bekleyen 200 binin üzerinde 
ö�retmen aday� varken, e�itim kurum-
lar�nda 100 binin üzerinde ö�retmen 
ihtiyac�n�n hala varl���n� sürdürmeye 

devam etti�ini belirten Gündo�du, 
sözlerini �öyle sürdürdü: 

“Bakanl�k ö�retmen aç���n�, sözle�-
meli, vekil, ücretli ö�retmen al�m�yla 
kapatmaya çal��maktad�r. Doktorun, 
hâkimin, polisin vekili, sözle�melisi, 
ücretlisi olmad��� gibi ö�retmenin de 
olamaz ve olmamal�d�r. Bu nedenle ve-
kil ve ücretli ö�retmenlik uygulamas�na 
son verilmeli, mevcut sözle�meliler de 
kadroya geçirilmelidir. Bakanl���n ö�-
retmen ihtiyac� konusunda gerekli hiz-
meti sunamamas� ya da eksik hizmet 
sunmas�, yüksekö�renim a�amas�nda 
birçok sorunun da kayna��n� olu�tur-
du�undan; bu konuda köklü bir çözü-
me gidilmesi ve ö�retmen ihtiyac� olan 
yerlere, atanmay� bekleyen ö�retmen 
adaylar�n�n dengeli bir �ekilde atanma-
s� konusunda bir an evvel planlama ya-
p�lmas� gerekmektedir.” 

E�itim, ö�retim ve bilim hizmet ko-
lunda özveriyle görev yapan, bugüne 
kadar sosyal ve ekonomik sorunlar� 

çözüme kavu�turulamayan genel idari 
hizmetler ve yard�mc� hizmetler s�n�f� 
çal��anlar� hakk�nda yer de�i�tirmeye 
ili�kin yeni bir düzenlemeye gidilerek, 
bunlara ili�kin yeni görev tan�mlar� ya-
p�lmas� gerekti�ini kaydeden Gündo�-
du, “Ba�ta ücret olmak üzere, sosyal 
ve özlük haklar�na ili�kin iyile�tirilmeler 
yap�lmal�, personel yetersizli�i gerekçe 
gösterilerek, memur ve hizmetlilerin e�, 
sa�l�k, ö�renim gibi özür durumlar�nda 
iller aras� ve il içi yer de�i�tirme taleple-
ri reddedilmemeli ve muvafakat �art�na 
son verilmeli, bu konularda gerekli ko-
layl�klar sa�lanmal�d�r. Di�er yandan, 
görevde yükselme ve unvan de�i�ikli�i 
s�navlar� belirli periyotlarla düzenli ola-
rak yap�lmal�, s�nava müracaat eden 
ki�i say�s�n�n ve/veya müracaat eden 
ki�ilerden ba�ar�l� olanlar�n say�s�n�n az-
l��� nedeniyle ilan edilen kontenjanlar�n 
dolmamas� halinde buna yönelik bir 
çözüm üretilmeli ve gerekirse ikinci bir 
s�nav yap�larak, ilan edilen kadrolar�n 
doldurulmas� sa�lanmal�d�r” �eklinde 
konu�tu. 

Bakan Çubukçu’ya ‘Hay�rl� Olsun’ Ziyareti
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Gündo�du, kalk�nmada öncelikli yö-
relerde ö�retmen ihtiyac�n� kar��lamak 
üzere ö�retmenler bu yörelere zo-
runlu olarak gönderilmesine ra�men 
aç���n bir türlü kapat�lamad���n� dile 
getirerek, “Bu aç��� kapatmaya yönelik 
olarak, kalk�nmada öncelikli yörelere 
zorunlu hizmet kapsam�nda gönderi-
len e�itim çal��anlar� için te�vik amaçl�, 
illerin mahrumiyet durumlar�na göre 
ilave özel hizmet tazminat� ödenmeli, 
bu yörelerde çal��an ö�retmenlerin ço-
cuklar�na e�itim bursu verilmelidir. Bu 
tür uygulamalar, hem bölgenin  e�itim 
çal��an� aç���n�n kapat�lmas� hem de 
bölgenin zorlu�una göre e�itim çal�-
�an�n�n ya�am�� oldu�u ma�duriyetin 
giderilmesi bak�m�ndan zaruret 
haline gelmi�tir. Bununla ilgi-
li gerekli düzenlemelerin bir an 
evvel yap�lmas� gerekmektedir” 
de�erlendirmesinde bulundu. 

Gündo�du, e�itim camias�nda 
bir kanayan yara haline gelen 
�LKSAN’�n feshedilmesini isteye-
rek, �unlar� kaydetti: 

“Yard�m ve dayan��ma amac�yla 
kurulan �LKSAN hakk�nda son 
dönemlerde kamuoyunda �ai-
beler olu�mu�,  Denetim Kurulu 
raporlar� ve ba��ms�z denetim 
�irketlerince yap�lan denetimler-
de sand�kla ilgili olumsuzluklar 
ortaya konulmu�tur. Ayr�ca, ya-
sal de�i�ikliklerle kurum yasal bir 
bo�luk içine dü�mü�tür. Bu durumu pe-
ki�tiren Dan��tay kararlar� da mevcuttur. 
Bu yasal bo�luk kurumun bir anlamda 
havada as�l� kalmas�na yol açm��, belir-
sizlikler nedeniyle etkinli�i iyice azalm�� 
ve hareket sahas� k�s�tlanm��t�r. �LKSAN, 
�u andaki hali ile misyonunu tamam-
lam�� bir görüntü sergilemekte, zay�f 
ve yetersiz bir kadro ile idare edilmek-
te, i�ler kalifiye olmayan personel ile 
yap�lmakta ve uygulamada çok ciddi 
aksakl�klar bulunmaktad�r. Art�k yasal 
dayana�� da ortadan kalkm�� bir kurum 
olan �LKSAN hakk�nda bir an önce ge-
rekli çal��malar yap�lmal� ve kurum tas-
fiye sürecine sokulmal�d�r” Gündo�du, 
görü�mede, yönetici ve ö�retmenlerin 
ek ders ücreti, kariyer basamaklar�, ö�-
retim y�l�na haz�rl�k ödene�i, tedavi ve 
geçici görev yolluklar�, ö�retmen atama 
ve yer de�i�tirme i�lemleri, okullardaki 
hizmetli eksikli�i ve temizlik sorunu ile 

4/C statüsünde çal��anlar�n durumuyla 
ilgili de bilgi verdi. 

Milli E�itim Bakan� Nimet Çubukçu ise, 
önerilerimizi dikkate alaca��n� ve sorun-
lar�n çözümü noktas�nda ataca�� ad�m-
larda bunlar�n kendisine ���k tutaca��n� 
bildirdi. 

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel 
Mali Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel 
Te�kilatlanma Sekreterimiz Erol Battal, 
Genel Bas�n Yay�n Sekreterimiz H�d�r Y�l-
d�r�m, Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sekre-
terimiz Esat Tekta� ile Genel Mevzuat ve 
Toplu Görü�me Sekreterimiz Ramazan 
Çak�rc�’n�n da haz�r bulundu�u ziyaret-
te Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, 

Bakan Çubukçu’ya yay�nlar�m�zdan olu-
�an bir set hediye etti. 

Bakan Çubukçu’ya Sundu�umuz 
E�itim Çal��anlar�n�n Genel So-
runlar� ve Çözüm Önerilerimiz 
�unlar: 

Ö�retmen �htiyac� 

E�itim fakültelerinden mezun olup da; 
atanmay� bekleyen 200 binin üzerinde 
ö�retmen aday� varken; e�itim kurum-
lar�nda 100 binin üzerinde ö�retmen 
ihtiyac� hala varl���n� sürdürmeye de-
vam etmektedir. Bakanl�k ö�retmen 
aç���n�, sözle�meli, vekil, ücretli ö�ret-
men al�m�yla kapatmaya çal��maktad�r. 
Doktorun, hâkimin, polisin vekili, söz-
le�melisi, ücretlisi olmad��� gibi ö�ret-
menin de olamaz ve olmamal�d�r. Bu 
nedenle; vekil ve ücretli ö�retmenlik uy-
gulamas�na son verilmeli, mevcut söz-

le�meliler de kadroya geçirilmeli, 100 
bini a�an ö�retmen ihtiyac� bu �ekilde 
giderilmelidir. Bakanl���n ö�retmen 
ihtiyac� konusunda gerekli hizmeti su-
namamas� ya da eksik hizmet sunmas�; 
yüksekö�renim a�amas�nda birçok so-
runun da kayna��n� olu�turdu�undan; 
bu konuda köklü bir çözüme gidilmesi 
ve ö�retmen ihtiyac� olan yerlere, atan-
may� bekleyen ö�retmen adaylar�n�n 
dengeli bir �ekilde atanmas� konusunda 
bir an evvel planlama yap�lmas� gerek-
mektedir. 

Genel �dari Hizmetler ve 
Yard�mc� Hizmetler S�n�f� 
Çal��anlar� 

E�itim, ö�retim ve bilim hizmet 
kolunda özveriyle görev yapan, 
bugüne kadar sosyal ve ekono-
mik sorunlar� çözüme kavu�tu-
rulamayan genel idari hizmetler 
ve yard�mc� hizmetler s�n�f� çal�-
�anlar� hakk�nda yer de�i�tirme-
ye ili�kin yeni bir düzenlemeye 
gidilerek,  bunlara ili�kin yeni 
görev tan�mlar� yap�lmal�, ba�-
ta ücret olmak üzere, sosyal ve 
özlük haklar�na ili�kin iyile�tiril-
meler yap�lmal�, personel yeter-
sizli�i gerekçe gösterilerek, me-
mur ve hizmetlilerin e�, sa�l�k, 
ö�renim gibi özür durumlar�nda 
iller aras� ve il içi yer de�i�tirme 
talepleri reddedilmemeli ve mu-

vafakat �art�na son verilmeli, bu 
konularda gerekli kolayl�klar sa�lan-
mal�d�r. Di�er yandan, görevde yüksel-
me ve unvan de�i�ikli�i s�navlar� belirli 
periyotlarla düzenli olarak yap�lmal�, 
s�nava müracaat eden ki�i say�s�n�n ve/
veya müracaat eden ki�ilerden ba�ar�l� 
olanlar�n say�s�n�n azl��� nedeniyle ilan 
edilen kontenjanlar�n dolmamas� halin-
de buna yönelik bir çözüm üretilmeli ve 
gerekirse ikinci bir s�nav yap�larak, ilan 
edilen kadrolar�n doldurulmas� sa�lan-
mal�d�r. 

Kalk�nmada Öncelikli Bölgelerde 
Çal��anlar�n Çal��ma �artlar� 

Kalk�nmada öncelikli yörelerde ö�ret-
men ihtiyac�n� kar��lamak üzere ö�-
retmenler bu yörelere zorunlu olarak 
gönderilmesine ra�men aç�k bir türlü 
kapat�lamamaktad�r. Bu aç��� kapatma-
ya yönelik olarak; kalk�nmada öncelikli 
yörelere zorunlu hizmet kapsam�nda 



11Eğitim-Bir-SenHaziran 2009 • Sayı:49

gönderilen e�itim çal��anlar� için te�vik 
amaçl� olarak;  illerin mahrumiyet du-
rumlar�na göre ilave özel hizmet taz-
minat� ödenmeli, bu yörelerde çal��an 
ö�retmenlerin çocuklar�na e�itim bursu 
verilmelidir.  Bu tür uygulamalar; hem 
bölgenin  e�itim çal��an� aç���n�n ka-
pat�lmas� hem de bölgenin zorlu�una 
göre e�itim çal��an�n�n ya�am�� oldu�u 
ma�duriyetin giderilmesi bak�m�ndan 
zaruret haline gelmi� olup,  bu konuda 
gerekli düzenlemelerin bir an evvel ya-
p�lmas� gerekmektedir. 

Sözle�meli Ö�retmenlik 
Uygulamas� 

Sözle�meli ö�retmenlik, 2006 y�l�nda 
ba�lam�� ve halen uygulanmaktad�r. Alt-
yap�s� olu�turulmadan e�itim kurumla-
r�nda 50 bini a�k�n sözle�meli ö�retmen 
istihdam edilmi�tir. Fakat sözle�meli 
ö�retmenler ile kadrolu ö�retmenler 
aras�nda özlük haklar� bak�m�ndan olu-
�an farklar, kurumdaki çal��ma bar���n� 
bozmu�tur. Bu durum ayr�ca sözle�meli 
ö�retmenleri ma�dur etmi�tir. E�itim 
camias�nda olu�an ikili�in giderilmesi 
ve her geçen gün artarak devam eden 
ö�retmen aç���n�n kapat�lmas� için kad-
rolu ö�retmen istihdam edilmelidir. 
Bunun yan�s�ra sözle�meli ö�retmenlik 
uygulamas�nda vazgeçilerek, mevcut 
sözle�meli ö�retmenler de kadroya ge-
çirilmelidir. 

Yönetici Atama Yönetmeli�i 

E�itim kurumlar�na yönetici atamadaki 
usul ve esaslar, Milli E�itim Bakanl��� 
taraf�ndan yürürlü�e konulan yöneti-
ci atama (okul müdürü ve müdür yar-
d�mc�s�) yönetmeli�ine tabidir. Bakanl�k 
taraf�ndan 2004, 2006, 2007 ve 2008 
y�llar�nda yürürlü�e konulan yönetici 
atama yönetmelikleri, Dan��tay karar-
lar� ile iptal edilmi� ve buna istinaden 
yap�lan okul müdürlü�ü ve müdür yar-
d�mc�l��� atamalar� da iptal edilmi�tir. 
Bunun sonucunda, ülke genelindeki 
birçok okula y�llard�r yönetici atanama-
m��t�r. Yapt���m�z bir ara�t�rma da, ö�-
retmenlerin %87’sinin s�nav, kariyer ve 
liyakat esasl� yeni bir düzenleme talep 
etti�ini ortaya koymu�tur. Bu nedenle; 
ö�retmenlerin bu talebi dikkate al�na-
rak, s�nav esasl� yeni bir yönetici atama 
yönetmeli�ini ç�kar�lmas� art�k kaç�n�l-
maz hale gelmi�tir. 

�lkokul Ö�retmenleri Sa�l�k ve 
Sosyal Yard�m Sand��� (�LKSAN) 

�LKSAN, 1943 y�l�nda 4357 Say�l� Yasa 
ile kurulmu�tur. Yard�m ve dayan��ma 
amac�yla kurulan �LKSAN hakk�nda son 
dönemlerde kamuoyunda �aibeler olu�-
mu�,  Denetim Kurulu Raporlar� ve ba-
��ms�z denetim �irketlerince yap�lan de-
netimlerde sand�kla ilgili olumsuzluklar 
ortaya konulmu�tur. Ayr�ca, yasal de�i-

�ikliklerle kurum yasal bir bo�luk içine 
dü�mü�tür. Bu durumu peki�tiren Da-
n��tay kararlar� da mevcuttur. Bu yasal 
bo�luk kurumun bir anlamda havada 
as�l� kalmas�na yol açm��, belirsizlikler 
nedeniyle etkinli�i iyice azalm�� ve ha-
reket sahas� k�s�tlanm��t�r. �LKSAN, �u 
andaki hali ile misyonunu tamamlam�� 
bir görüntü sergilemekte, zay�f ve ye-
tersiz bir kadro ile idare edilmekte, i�ler 
kalifiye olmayan personel ile yap�lmak-
ta ve uygulamada çok ciddi aksakl�klar 
bulunmaktad�r. Art�k yasal dayana�� da 
ortadan kalkm�� bir kurum olan �LKSAN 
hakk�nda bir an önce gerekli çal��malar 
yap�lmal� ve kurum tasfiye sürecine so-
kulmal�d�r. 

Yönetici ve Ö�retmenlerin Ek 
Ders Ücreti 

Millî E�itim Bakanl���, 16.12.2006 tari-
hinde Yönetici ve Ö�retmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�nda 
de�i�iklik yapm��t�r. Bu de�i�iklik ile ö�-
retmenlerin kazan�lm�� haklar� ellerin-
den geri al�nm��, bu da ö�retmenlerin 
çal��ma �evkini k�rm��t�r. 2006 y�l�ndan 
bu yana neredeyse dört y�la yak�n bir 
süredir, bu soruna hala bir çözüm ge-
tirilememi�tir. Bu nedenle; hafta içi me-
sai saatleri d���nda ve hafta sonlar�nda 
zorunlu olarak hizmetiçi e�itim, kurs ve 
seminerlerine kursiyer olarak kat�lanlara 
ek ders ücreti ödenmesi, ö�retmenlerin 
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sevkli ve idari izinli oldu�u süreler ile 
resmi ve dini bayram günlerinde ek ders 
ücretinin kesilmemesi, yönetici olarak 
görev yapmakta olan ö�retmenlerin 
haftada ayl�k kar��l��� girmek zorunda 
olduklar� ders saati say�s�n�n azalt�lma-
s� ya da kald�r�lmas� gibi hususlar ba�ta 
olmak üzere; bu sorunun kökten çözül-
mesi için ek ders esaslar�nda gerekli dü-
zenlemeler yap�lmal�d�r. 

Kariyer Basamaklar� 

2004 y�l�nda yap�lan Kariyer Basamak-
lar�nda Yükselmeye ili�kin yasal düzen-
leme sonras�nda; 2005 y�l�nda uzman 
ö�retmenlik s�nav� yap�lm��,  s�nav� ka-
zanan ö�retmenlerin bir k�sm� uzman 
ö�retmen olurken, bir k�sm� da farkl� 
gerekçelerden ve yanl�� uygulamalar-
dan dolay� uzman ö�retmen olama-
m��t�r. Sonuç itibariyle; uzman ö�ret-
men olabilmek için gerekli �artlar� haiz 
olup, s�nav� kazand��� halde; uzman 
ö�retmen olamayan çok say�da e�itim 
çal��an� ma�dur durumda bulunmak-
tad�r. Anayasa Mahkemesi’nin konuya 
ili�kin gerekçeli karar�n� aç�klamas� ve 
iptal hükümlerinin, karar�n 18/03/2009 
tarihinde Resmî Gazete’de yay�mlanma-
s�ndan ba�layarak bir y�l sonra yürürlü-
�e girmesine karar vermesi nedeniyle, 
uzman ö�retmenlik s�nav�n� kazand��� 
halde, kontenjan d���nda kalarak, ma�-
dur olan ve say�s� on binleri bulan bu 
ö�retmenlere bir an evvel uzman ö�-
retmenlik unvan� verilmesi gerekmekte-
dir. Di�er yandan; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Anayasa Mahkemesinin iptal 
karar�na ba�l� olarak;  bu konuda yasal 
bir düzenleme yapmal�, Milli E�itim Ba-
kanl��� ise; bu do�rultuda ma�duriyet-
leri gidermeye yönelik olarak acilen bir 
çal��ma ba�latmal�d�r. Bunun yan� s�ra;   
2005 y�l�ndan beri yap�lmayan Kariyer 
Basamaklar� Yükselme S�nav� da; (uz-
man ö�retmen ve ba�ö�retmenlik) bir 
an evvel yap�lmal�d�r. 

Ö�retim Y�l�na Haz�rl�k Ödene�i 

Gerek Say��tay ve Dan��tay kararlar� 
ve gerekse Strateji Geli�tirme Dairesi 
Ba�kanl���’n�n yaz�s�nda ö�retim y�l�na 
haz�rl�k ödene�inin Eylül ay� d���nda 
her hangi bir tarihte ilk atanan ya da 
askerlik hizmeti sonras� göreve ba�la-
yan ö�retmenlere ödenmesi gerekti�i, 
tereddüde mahal b�rakmayacak �ekilde 
aç�kça ortada iken;  ö�retim y�l�na ha-
z�rl�k ödene�inin ödenmesi konusunda 
hala uygulamada bir tak�m aksakl�klar 

ç�kmakta ve ülke genelinde farkl� uygu-
lamalar söz konusu olmaktad�r. Bahse 
konu ödene�i alamayan ö�retmenler 
yasal yollara müracaat etmek suretiyle 
bu ödene�i almaya çal��maktad�r. Ola-
y�n bu �ekilde çözülmeye çal���lmas� so-
nucunda da gerek yarg�lama giderleri 
gerekse avukatl�k ücreti Bakanl��a mad-
di anlamda ek bir külfet getirmektedir. 
Bu nedenle; konuya ili�kin uygulama da 
birli�inin sa�lanmas� ve ö�retmenleri-
mizin ma�dur olmamas� için, Bakanl�k 
taraf�ndan bir çal��ma ba�lat�larak, il ve 
ilçelerde gerekli duyurunun yap�lmas� 
suretiyle, Eylül ay� d���nda herhangi bir 
tarihte ilk atanan ya da ayl�ks�z izin dö-
nü�ü (askerlik hizmeti ve do�um sonra-
s�) göreve ba�layan tüm ö�retmenleri-
mize ö�retim y�l�na haz�rl�k ödene�inin 
ödenmesinin sa�lanmas� gerekmekte-
dir. 

Tedavi ve Geçici Görev 
Yolluklar� 

Bulunduklar� yerle�im biriminde doktor 
ve donan�m yetersizli�inden tetkik ve 
tedavi olamayan e�itim çal��anlar� ve bi-
rinci derece yak�nlar�, tedavi olmak için 
ço�u zaman borçlanmak suretiyle, sevk 
zincirine uyarak çal��t�klar� il d���ndaki 
hastanelerde gidip gelmektedir. Tedavi 
Yard�m� Yönetmeli�i’nin 3. maddesinde 
tedavi ve yol giderlerinden yararlana-
cak olanlar, 26. maddesinde ise hasta 
memurun tedavi için bulundu�u yer-
den ba�ka yere gönderilmesi ha¬linde 
hangi durumlarda tedavi yollu�unun 
ödenece�i, Memurlar �çin Tedavi Yard�-
m�na �li�kin Uygulama Tebli�i’nin (s�ra 
no:6) 2.4. yol masraf� ve gündelikler 
ile 2.6. e�lik etme zorunlulu�u ba�l�kl� 
bölümlerde kimlere nas�l tedavi yollu�u 
ödenece�i belirtilmi�tir. Bu düzenleme-
ye ra�men hasta ve hasta yak�nlar�na 
tedavi olduktan sonra ödenek yok ge-
rekçesi ile aylarca tedavi yolluklar� öden-
memektedir. Bu durum ma�duriyetlere 
neden olmaktad�r. Görev yolluklar� da 
ayn� �ekilde aylarca geciktirilerek, e�i-
tim çal��anlar� ma�dur edilmektedir. 
Bakanl���n, e�itim çal��anlar�n�n tedavi 
giderleri ve geçici görev yolluklar�n� ko-
layl�kla ve zaman�nda almas�n� sa�laya-
cak gerekli çal��malar� yapmas� ve bu 
konudaki birikmi� alacaklar� ödemesi 
gerekmektedir. 

Ö�retmen Atama ve Yer 
De�i�tirme ��lemleri 

Ö�retmenlerin il içi, il d��� iste�e ve özür 

durumuna ba�l� yer de�i�tirme i�lemle-
rinde mevzuattan veya Bakanl���n uy-
gulamalar�ndan dolay� ma�duriyetler 
ya�anmaktad�r. Ö�retmenlerin e� duru-
mundan yer de�i�tirmelerinde il emrine 
yap�lan ataman�n uygulamadan kald�r�l-
mas�, ö�retmenlerin il içi ve iller aras� 
yer de�i�tirmede, 31 Temmuz tarihinin 
esas al�nmas�, sözle�meli ö�retmenlerin 
e� durumu yer de�i�ikli�inde bo� pozis-
yon uygulamas�n�n olmas� gibi sorunlar 
e�itim çal��anlar� aç�s�ndan ciddi ma�-
duriyetlere neden olmaktad�r. Ma�du-
riyetlerin ya�anmamas� için ö�retmen 
atama ve yer de�i�tirme yönetmeli�in-
de bu hususlar�n düzeltilmesi yönünde 
bir an önce de�i�iklik yap�lmal�d�r. 

Okullarda Temizlik Sorunu 

E�itim kurumlar�nda, hizmetli yetersizli-
�inden dolay� temizlik ve hijyen yeterin-
ce sa�lanamamaktad�r. Özellikle, toplu 
ya�anan yerlerde hastal�k yapan bakteri 
ve virüslerin kolayca yay�ld��� ve okulla-
r�n bu tür toplu ya�anan yerlerin ba��n-
da geldi�i dü�ünülürse, temizlik ve hij-
yen konusunun ne denli önemli oldu�u 
aç�kça ortaya ç�kmaktad�r. Okullar�n 
birço�unda hizmetli bulunmamakta, 
her y�l aç�lan yüzlerce yeni okula yete-
rince hizmetli verilememektedir. Okul-
larda bulunan mevcut hizmetlilerde 
yeterince verimli çal��t�r�lamamaktad�r. 
Anadolu’nun birçok yerinde temizlik 
konusunda durum bütünüyle içinden 
ç�k�lmaz bir haldedir. Bu nedenle, Ba-
kanl�k okullar�n temizlik sorununu çöz-
mek için yeterli miktarda hizmetli al�m�-
na gitmeli ve bu konuda al�nacak ba�ka 
tedbirler noktas�nda acil bir çözüm pla-
n� geli�tirmelidir. 

4/C Statüsünde Çal��anlar�n 
Durumu 

657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu’nun 
4/C maddesi kapsam�nda görev yapan 
kamu çal��anlar�, kamuda süreklilik arz 
eden ve memurlar eliyle yürütülmesi 
gereken görevleri icra etmektedirler. Bu 
kapsamda çal��anlar�n özlük haklar�n�n 
düzeltilmesi için;  657 say�l� Devlet Me-
murlar� Kanunu’nun 4/C maddesinde 
gerekli yasal düzenlemeler yap�larak, 
4/C kapsam�ndaki geçici personel kad-
roya geçirilmeli ve devlet memurlar�yla 
ayn� haklara sahip olmal�d�rlar. 4/C kap-
sam�ndaki geçici personelin sendikalara 
üye olabilmeleri konusunda gerekli ya-
sal düzenlemeler yap�lmal�d�r. 
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Ahmet Özer /  Genel Mali Sekreter

May�s Mutabakat� 

ahmetozer@egitimbirsen.org.tr

14 �ubat 1992’de Merhum 
Mehmet Akif �nan ve ar-
kada�lar� taraf�ndan; çal�-

�anlar�n ekonomik, sosyal ve mesleki 
hak ve menfaatlerinin geli�tirilmesine, 
Türkiye’nin demokratikle�mesine, si-
ville�mesine ve özgürle�mesine katk� 
sunmak amac�yla kurulan E�itim-Bir-
Sen, o günden bu yana kurulu� ama-
c�na uygun olarak ortaya koydu�u 
sendikal mücadelenin e�itim çal��an-
lar�nca da benimsenmesi sonucunda 
istikrarl� bir büyüme trendini sürdür-
mü�tür. 

Büyümemizi bu y�l yüzde 20 olarak 
gerçekle�tirirken, 24 bin yeni e�i-
tim çal��an�n�n aram�za kat�lmas�yla 
üye say�m�z genelde 143.000’e ula�-
m��t�r. Milli E�itim Bakanl���’nda ise 
137.464’tür. Bu say�yla Milli E�itim 
Bakanl���’nda yetkili sendika unvan�na 
kavu�tuk. Bunda te�kilat�m�z�n bütün 
birimlerinin pay� vard�r. �l te�kilatlar�m�-
z�, ilçe te�kilatlar�m�z�, i�yeri temsilcile-
rimizi ve üyelerimizi tek tek kutluyor, 
hepsine te�ekkür ediyor, ba�ar�lar�n�n 
devam�n� diliyorum. E�itim-Bir-Sen 
yetkili sendika olmal�d�r, demi�tik. 
Nedenlerini daha önceki yaz�lar�m�z-
da dile getirmi�tik. 2009-2010 y�l� 
ve bundan sonraki y�llar E�itim-Bir-
Sen’in tüm alanlarda yetkili olmas�yla 
devam edecektir. Bunu hak etmek için 
de elimizden gelen tüm gayreti hep 
birlikte gösterece�iz. Eme�i geçenlere 
te�ekkür ediyoruz. 

Bayramlar� Bayram Gibi 
Kutlamak 

19 May�s Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayram� ilk kez 1937’de “Spor 
Bayram�” olarak kutland�. 20 Hazi-
ran 1938’de 346621 Say�l� Kanun’la 

19 May�s ‘Gençlik ve Spor Bayram�’, 
1981 y�l�ndan itibaren de Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayram� olarak 
kutlanmaktad�r. 

Ancak Milli bayramlar olarak bildi�i-
miz bayramlar, sadece toplumun kü-
çük bir kesimi taraf�ndan kutlan�rken, 
büyük bir kesim ise milli bayramlara 
ilgi göstermemekte, bu yüzden de 
bayramlar bir türlü stadyumlar�n d�-
��na ç�kamamaktad�r. Hâlbuki ad� 
üstünde, ‘bayram.’ Herkesin sevin-
mesi,  mutlu olmas�, gülüp e�lenmesi 
gerekmez mi? Sonra bayram sadece 
okullarda ö�retmen ve ö�rencilerin 
mi? Nerde halk�n geriye kalan k�sm�? 
Okula gitmeyen, çal��an gençler genç-
lik bayram�n�n neresinde? 

Ö�rencilik y�llar�mda ailemden bir ki-
�inin bile benim kat�ld���m bayramla-
ra geldi�ini, e�lik etti�ini görmedim. 
Ondan olsa gerek dört çocu�umun 
da okudu�u y�llarda onlar�n kutla-
d��� bayram törenlerine birkaç defa 
gidebildim. Bayram kutlamalar�n-
da hep kendimden bir �eyler arad�m 
meydanlarda. Ö�retmenlik y�llar�mda 
ö�rencilerin -uzun süren provalar�n 
yorgunlu�undan olsa gerek- bayram-
lara gönüllü kat�lmad�klar�n� gördüm. 
Evet, bir s�k�nt� var. Sanki bayram ba-
hanesiyle bir dönü�türme projesi uy-
gulanmaya çal���l�yor. Oysa 19 May�s’� 
toplum mühendislerinin toplumu 
dönü�türme çabas�na heba etmemek 
gerekir. 

19 May�s Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayram� bir bayram gibi kut-
lanmal�. Herkesin kat�labilece�i, ke-
yif içinde oldu�u, bayram� kutlayan 
gençlerin ve onlar� izleyen ailelerin ve 
di�er izleyenlerin mutlu günü olmal�. 
Zorlamalarla, ‘ben yapt�m, oldu’ an-
lay���yla insanlar� mutlu edemezsiniz. 

Mutluluk komutla olacak �ey de�ildir.
Bayram günü çocuklar�n� izlemeye 
gelenler, alandaki manzaradan ra-
hats�z olmamal�, bilakis keyif almal�. 
Evlerinde ve okullar�nda belli k�yafeti 
benimsemi� veliler çocuklar�n� alanlar-
da k�sa �ortlarla veya mayoya benzer 
k�yafetlerle görünce ne derler, nas�l 
bir duygu olu�ur kafalar�nda? S�n�fta 
çocuklar�n�n k�z-erkek yan yana, ayn� 
s�rada oturtulmas�n� bile istemeyen 
veliler onlar�n an�lan k�yafetlerle k�z-
erkek dans etti�ini, tango yapt���n� 
görünce ne dü�ünürler? ‘Ah ne güzel 
bir bayram’ m� derler, yoksa  ‘bayram� 
bize zehir ettiniz mi derler? Milli bir 
bayramda bu davran���n neresi ‘milli’ 
Allah a�k�na, bu rezalete bir dur diye-
cek yok mu, diye ç�rp�nmazlar m�. 

19 May�s’�, çocuklar�n ve gençlerin is-
tismar�na yol açabilecek davran��lara 
alet etmek kimsenin hakk� de�ildir. 
Ça�da�l�k, ilericilik gibi birtak�m ma-
vallarla da bunu izah edemezsiniz. 
Okullardaki cinsel tacizlerin ve teca-
vüzlerin h�zla artmas�n�n ard�nda bu 
istismar�n önünü açanlar�n hiç mi 
suçu yok? Bir de �ikâyet ediyoruz, halk 
bayramlara niçin kat�lm�yor diye. 

Ad� üstünde, Gençlik Bayram�. Stad-
yumlarda yap�lan jimnastik ve birkaç 
de�i�ik hareketle gençlik sorunlar�n� 
çözemeyiz; bayram oldu�unu da ka-
bul ettiremeyiz. Bu günleri; gençlere 
yönelik çal��malar�n hayata geçirildi�i, 
gençlerin gelecekle ilgili kayg�lar�n�n 
giderildi�i, onlara hayat�n tüm alan-
lar�na ait yeni imkânlar�n sunuldu�u 
veya sunulmaya çal���ld���, gençlerin 
de yap�lan bu çal��malara aktif olarak 
kat�ld���, kendi sorunlar�na bizzat sa-
hip ç�kt��� günler olarak görmek isteriz.
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Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�-
du, kad�nlar�n ba��n� nas�l ba�la-
mas� gerekti�i yönünde toplum 

mühendisli�i yapanlara tepki göstere-
rek, “Bütün kad�nlar�m�z�n ve duyarl� er-
keklerimizin ilk söylemesi gereken �ey, 
hayat biçimlerine �ekil vermek isteyen-
lere, ‘Elinizi ve dü�üncenizi üzerimizden 
çekin’ demek olmal�d�r” dedi. 

Kayseri �ube Kad�nlar Komisyonumuz, 
Anneler Günü dolay�s�yla bayan üyele-
rimize yönelik yemekli bir program dü-
zenledi. 

Elit Dü�ün Salonu’nda gerçekle�tirilen 
programa, Genel Ba�kan�m�z Ahmet 
Gündo�du, Genel Sekreterimiz Halil Et-
yemez, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet 
Özer ve çok say�da üyemiz kat�ld�. Prog-
ram, �ube Kad�nlar Komisyonu Ba�ka-
n�m�z Betül Çilek’in aç�l�� konu�mas�yla 
ba�lad�. 

Daha sonra söz alan Genel Ba�kan�m�z 
Ahmet Gündo�du, E�itim-Bir-Sen’in bu 
y�l yetkili olmas� durumunda, di�er sen-
dikalarla aralar�ndaki fark�, tüm e�itim 
çal��anlar�n�n bariz bir �ekilde görece-
�ini söyledi. Gündo�du, e�itim çal��an-
lar�ndan alacaklar� yetkiyi çal��anlar�n 
lehine ve sonuna kadar kullanacaklar�n� 
kaydetti. 

‘Kad�nlar�n Hayat Biçimlerine 
�ekil Vermekten Vazgeçin’ 

Gündo�du, annelik misyonunun �efkat 
ve merhamet abidesi oldu�unu ifade 
etti. Bu ülkenin me�hur erkeklerinin k�l�k 
k�yafet yönetmeli�i tart��malar�nda bile 
televizyonlara ç�karak kad�nlar�n ba��n� 
nas�l ba�lamas� gerekti�i yönünde top-
lum mühendisli�i yapt�klar�n� hat�rlatan 
Gündo�du, “Öyleyse bütün kad�nlar�-
m�z�n ve bütün duyarl� erkeklerimizin ilk 
söylemesi gereken �ey, hayat biçimleri-
ne �ekil vermek isteyen ki�i veya kurum-
lara, ‘Elinizi ve dü�üncenizi üzerimizden 
çekin’ demek olmal�d�r. Biz, darbese-
verleri de kar��m�za alarak, Ortak Ak�l 
Hareketi’ni kurup darbesavarl���m�zla 
100 binlerle meydanlara ç�k�yoruz. Mil-
let iradesine ipotek koyanlar� asla affet-
meyece�imizi hayk�r�yoruz” dedi. 

Baz� i�çi konfederasyonlar�n�n çetele-
re sponsor oldu�u bir ortamda millet 
iradesinin yan�nda ve önünde olman�n 
bir gurur tablosu oldu�unu vurgulayan 
Gündo�du, “Ülkemiz ad�na yapt���m�z 

bu sendikac�l��a, mitinglere kat�l�m�n�z-
la üye olarak destek verdi�iniz için hepi-
nizi tebrik ediyorum” �eklinde konu�tu. 

Ana muhalefeti Yak�ndan Takip 
Ediyoruz 

Siyasilerin, ‘Karakolda do�ru söyler, 
mahkemede �a�ar’ yakla��mlar�n� çok 
iyi bildiklerini kaydeden Gündo�du, 
CHP’nin türban ve Kur’an Kursu aç�l�-
m�na da de�inerek, sözlerini �öyle sür-
dürdü: 

“Oy isterken hak ve özgürlükleri önem-
seyip, oy ald�ktan sonra ikinci plana 
at�lmalara bütün iktidarlar dönemin-
de tan�k olduk. Ana muhalefet partisi 
CHP’nin siyasetinin yak�ndan takipçisi-
yiz. Laikli�i, inançlar� döven sopa ola-
rak tan�mlay�p, üniversitede k�zlar�m�z�n 
ba�örtüsü ile okuma hakk�n� bile yar-
g�ya ta��yan bu siyaset biçimini elbette 

k�nad�k. Ancak Mahalli �dareler Seçim-
leri öncesi ba�örtülülere rozet takma 
ve Kur’an Kursu aç�l�m� uygulamalar� 
oldu.” 

Gündo�du, CHP Genel Ba�kan� De-
niz Baykal’a ça�r�da bulunarak, “Dün 
Anayasa’n�n e�itimde f�rsat e�itli�ini 
gasp ederek siyaseti halk ad�na de�il 
de, derin devlet ad�na yap�p yarg�ya ta-
��d���n�z bu ba�örtülü k�zlara rozet tak-
mada samimiyseniz, yapt���n�z ay�ptan 
kurtulmak için ‘e�itimde f�rsat e�itli�i’ 
önergesi verin. Katsay� ve ba�örtüsü ya-
sa��n�n kald�r�lmas� için önerge verin. O 
zaman samimiyetinizi görelim. E�er bu 
CHP’nin istismarlar� ise, son istismarlar� 
olacak. Yok, siyasi bir tövbe ise, Allah 
CHP’nin tövbelerini kabul etsin” diye 
konu�tu. 

Yarg�n�n, yarg�çlar� atayan iradeye göre 
de�il, hukukun üstünlü�üne göre karar 
vermesi gerekti�ini bildiren Gündo�du, 
“Art�k Ahmet Necdet Sezer’in ve Sü-
leyman Demirel’in atad�klar�n�n yapt��� 
her i�te onlar� hat�rlamak istemiyoruz. 
Özal’� hat�rlamaktan da gurur duyuyo-
ruz” ifadelerini kulland�. 

Haklar�m�z� Almak �çin Birlikte 
Mücadele Edelim 

Kayseri �ube Ba�kan�m�z Ayd�n Kalkan 
ise, çal��an tüm bayanlar�, emeklerinin 
kar��l��� olan haklar�n� alana ve özgür-
lüklerimizi olabildi�ince geni�letene ka-
dar E�itim-Bir-Sen çat�s� alt�nda örgütlü 
mücadele etmeye ça��rd�. 

Kalkan, konu�mas�nda, çal��an kad�n-
lar�n s�k�nt�lar�n�n giderilmesi konusun-
da at�lmas� gereken ad�mlardan da söz 
etti. 

Millet �radesine �potek Koyanlar� Affetmeyece�iz
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Geçen y�l 14 May�s günüydü, ö�len-
den sonra Demirözü Temsilcimiz 
U�ur Kaçmaz’dan gelmi�ti ilk fak-

s�m�z. Demirözü’nün mutabakat metniydi. 
Heyecan dalgas� onunla ba�lam��t�. Bu sene 
Hazro’dan �lçe Temsilcimiz Ekrem Akbulut 
ilk heyecan fi�e�ini ate�ledi. Ekrem karde�i-
min faks� asl�nda sonucu bize müjdelemi�ti. 
E�itim-Bir-Sen: 28, TES: 2,  E�itim-Sen: 14. 
Sonra di�er sonuçlar pe� pe�e akmaya ba�-
lad�. 

Ve 15 gündür dü�meyen heyecan, bu fi�ekle 
bizi Milli E�itim Bakanl���’nda yetkiye ta��d�. 

Evet karde�lerim, sonuçlar asl�nda bir sendi-
kan�n say�lar�n� vermekten ziyade, ülkemizin 
normalle�meye ba�lamas�n�n bir göstergesi-
dir. Bütün sosyal bilimciler bu konuyu ülke-
nin demokratikle�mesinin bir sonucu olarak 
okuyacaklard�r. 

Bir ülkenin demokrasi ölçüsü, o ülkenin ger-
çekten sivil olan örgütlerinin gücüyle oran-
t�l�d�r. Bütün sosyologlar bunu bu �ekilde 
okur, bu �ekilde de�erlendirir. 28 �ubat 
postmodern darbesinin bakiyesi iktidarlar 
döneminde ne�v-ü nema bulmu� yap�lar, tek 
tek erimekte, tarihin çöplü�ünde yerlerini 
almaktad�rlar. Art�k korkutmalar, ürkütme-
ler, tahkirler fayda etmemekte, ülkemizde 
sular yata��na çekilmektedir. �simleri laz�m 
de�il, ulusalc� Ergenekoncular�n ifadeleriyle 
kabaklar k���n etkisiyle yapraklar�n� dökmek-
te, gövdelerini kaybetmekteler. Uzun ömür 
olarak hayal edebildikleri ise kavakt�r. Ne 
diyelim, Üstat Necip Faz�l’�n ifadesiyle, bu 
zatlar, “Kendi küçüklükleri içerisinde büyük-
lük kavram�n� unutmu�lar.” Halbuki a�açtan 
uzun ömür biçilecekse, bu asla kavak olma-
y�p, uzun ömrün Divan Edebiyat� literatürü 
ile maznunu ç�nard�r. Bugüne kadar kimse, 
‘kavak kadar uzun ömürlü’ sözünü duyma-
m��t�r. 
Evet karde�lerim;
�nand�k.
Azmettik.
Sebat ettik.
Büyüdük.
Ve yetkili olduk.

151.612 karde�ime, 151.612 kere te�ek-
kürler; Rabbime, 151.612 kere hamd olsun, 
bize bugünü bah�etti�i için. 

Evet dostlar, üye takip program�ndaki üye 
say�m�z 28 May�s 2009 itibar�yla 151.612. 

Bu karde�lerimizden bir k�sm� asker, bir k�s-
m� do�um izni gibi ücretsiz izinde, bir k�sm� 
ise çe�itli nedenlerle mutabakata dahil edile-
medi�i için 143.000 civar�nda (üniversiteler 
daha net olmad��� için civar�nda diyoruz) 
üyemiz mutabakat say�lar�na dahil olmu�-
tur. Bu nedenle de mutabakatlara dahil 
edilmemi� olsalar da asker üyelerimiz, ücret-
siz izinde olan üyelerimiz, çe�itli nedenlerle 
-bunlar�n içerisinde katakulli de vard�r- sa-
y�lmayan ama bugün bizleri yetkiye ta��yan 
arkada�lar�m�zd�r bunlar. Bu arkada�lar�m�-
za da te�ekkür etmemizi yine malum zatlar 
sitelerine dolay�p, kendi sirkatlerini sergile-
mekteler ki, biz daha önceki yaz�m�zda da 
ifade etti�imiz gibi, arkam�zdaki sesleri mu-
hatap alm�yoruz. 

Geçen y�l May�s bültenimizde de ifade etti�i-
miz gibi, bizim k�sa vadedeki potansiyelimiz 
300.000’dir. Bu nedenle bütün te�kilat�m�-
z�n hedefi de bu say�ya ula�makt�r. 

Zor dönemlerde var olduk. S�k�nt�l� dönem-
lerde varl���m�z� sürdürdük. 

Bugün sendikam�za kar�� laf söyleyenler, 
sendikam�z� AK Parti ile ilintilendirenler, dün 
utanmadan, s�k�lmadan bizleri darbecilerle 
tehdit ediyorlard�. Bundan 5 y�l önce üye 
olmu� bütün üyelerimiz, bu tehdidin mu-
hatab� olmu�lard�r. “Gelin bize üye olun, 
biz darbecilerin, 28 �ubatç�lar�n adam�y�z, 
sizi koruruz” ça�r�s�n� almayan üyemiz var 
m�d�r? Bu söylemin kendisinin bir utanç ve-
sikas� oldu�unu bile dü�ünemeyen bir güru-
hun E�itim-Bir-Sen’i a�z�na almas� bile bir 
garabettir. Bu adamlara atalar�m�z�n sözüyle 
sesleniyorum, “bükemedi�iniz bile�i öpe-
ceksiniz.” 

Bültenimizin çe�itli sayfalar�nda mutabakat 
metinlerinin ayr�nt�lar�n� vermeye çal��t�k. 
�lçe mutabakatlar�n�n as�llar� geldi�inde site-
mizin yöneticilere özel bölümünde ilçe ilçe 
kar��la�t�rmal� say�lar yay�nlanacak. Ben �u 
noktalara dikkat çekece�im: 

36 �ubemizde (ilde) yetkili sendika olduk: 
Ad�yaman, Afyonkarahisar, A�r�, Aksaray, 
Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Ça-
nakkale, Çorum, Düzce, Elaz��, Erzincan, 
Eski�ehir, Gaziantep, Giresun, Gümü�hane, 
I�d�r, Isparta, Kayseri, Kilis, Konya, Kütahya, 
Malatya, Ni�de, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, 
Sivas, �anl�urfa, Tokat, U�ak, Van, Yalova. 
Ayr�ca �stanbul’da 1 ve 2 No’lu �ubelerimiz-

de de yetkili olduk. Bu �ubelerimize ayr�ca 
sizler ad�na te�ekkür ediyorum. 

Türkiye’nin tamam�nda üye say�m�z� bir ön-
ceki y�la göre art�rd�k. TES 19 ilde, E�itim-
Sen 64 ilde üye kayb� ya�ad�. 

Üniversiteler: Te�kilat�m�z, üniversitelerimize 
yönelik çal��malar�na �ubat ay�ndan sonra 
a��rl�k verdi ve üye say�m�z� yüzde 200’den 
fazla art�rd� ve buna göre de 17 üniversite-
de yetkili sendika E�itim-Bir-Sen’dir: Ayd�n 
Adnan Menderes, Batman, Bayburt, Bingöl, 
Bolu �zzet Baysal, Düzce, Gaziantep, Hakka-
ri, Kahramanmara� Sütçü �mam, Karabük, 
Kilis, Mardin Artuklu, Mu� Alparslan, Rize, 
Sivas Cumhuriyet, U�ak ve Van Yüzüncü Y�l. 

2009 y�l�ndaki üye art���m�z 24.000 oldu. 

Burada özellikle Do�u ve Güneydo�u Ana-
dolu bölgelerindeki �ubelerimize ayr�ca 
te�ekkür etmek istiyorum. Çünkü bu �ube-
lerimiz her y�l üyelerinin en az yüzde 25’ini 
tayin olarak di�er illere gönderirler. May�s 
ay�n� 1000 üyeyle kapatan �ubelerimiz, Eylül 
ay�nda 750 üyeyle döneme ba�lar. Seneye 
May�s’a üye say�lar�n� 1200’lere, 1300’lere 
ta��rlar.

Bu sene Konya 1.054 üyeyle en çok üye 
yapan �ubemiz; çal��an say�s�na oranla en 
çok üye yapan �ubemiz Osmaniye, 571 yeni 
üyeyle birinci olurken, Denizli �ubemiz ise bir 
önceki y�la göre üye say�s�n� 748 yeni üyeyle 
yüzde 36 art�rarak, bu kulvarda en çok üye 
yapan �ubemiz oldu. Ad�yaman �ubemiz 
7.393 çal��an�n 3.119’unu üye yaparak üye 
oran�n� en yükse�e ta��yan �ubemiz oldu. 
��rnak 2008’de 78 olan üye say�s�n� 2009’da 
225’e ç�kard�.  Mutabakat metinleri asl�nda 
yukar�da oldu�u gibi birçok yönden okun-
ma imkan� sa�l�yor. Bu okunma biçimlerini 
zaman içerisinde te�kilat�m�zla çe�itli plat-
formlarda payla��p, bu okunmalara yönelik 
stratejiler de geli�tirmi� olaca��z. 

Beni en çok mutlu eden olay ise, bütün bi-
rimlerde imzalanan mutabakat metinlerinde 
E�itim-Bir-Sen yetkililerinin imzas�n�n olma-
s�d�r. Bir te�kilat�n belki de en büyük gücü 
bu olsa gerek. Kendisine sahip ç�kan, onun 
hukukunu koruyan, ‘kim var’ sorusuna ‘ben 
var�m’ diyebilen mensuplara sahip olmak 
E�itim-Bir-Sen’i hep en etkin ve en büyük 
yapacakt�r. 

151.612 Kere Te�ekkürler, 151.612 
Kere Rabbime �ükürler, Hamdlar Olsun 

“Surda bir gedik açt�k mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgâr art�k ne yandan esersen es”
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Ö�retmenler, e�itim sistemimiz-
de ö�renme ortamlar�n�n yeterli 
olmamas�ndan �ikayetçi. Ö�ret-

menler üzerinde yapt���m�z ara�t�rmaya 
göre, ö�retmenlerin yüzde 27.4’ü ö�-
renme ortamlar�n�n kesinlikle yetersiz 
oldu�unu, yüzde 26.1’i de yetersiz ol-
du�unu dü�ünüyor. 

E�itim-Bir-Sen Stratejik Ara�t�rmalar 
Merkezi (EBSAM), 78 ilden bin 918 ö�-
retmenin kat�ld��� “Ö�renme Ortamlar�-
n�n De�erlendirilmesi” konulu bir anket 
yapt�. 

Ba�ta ö�renciler, ö�retmenler ve veliler 
olmak üzere e�itim camias�n� yak�ndan 
ilgilendiren “Ö�renme Ortamlar�” ara�-
t�rmas�na kat�lan ö�retmenlerin yüzde 
65.6’s� ilkö�retimde, yüzde 34.4’ü or-
taö�retimde görev yap�yor. 

Okullar ve Araç-Gereçler Yetersiz 

Ara�t�rmaya göre ö�retmenlerin yüz-
de 27.1’i okullar�ndaki e�itim araç-
gereçlerinin kesinlikle yetersiz oldu�u-
nu, yüzde 25.3’ü yetersiz oldu�unu 
dü�ünüyor. Ö�retmenlerin yüzde 30.9’u 
ise k�smen yeterli oldu�unu savunurken 
yüzde 12’si yeterli oldu�unu, yüzde 
4.7’si de kesinlikle yetersiz oldu�unu 
ifade ediyor. 

Ö�retmenlerin yüzde 27.5’i okullar�n�n 
ve s�n�flar�n�n fiziksel �artlar�n�n kesinlik-
le yetersiz oldu�unu kaydederken yüzde 
24.9’u yetersiz oldu�unu, yüzde 27.8’i 
k�smen yeterli oldu�unu, yüzde 14.8’i 
yeterli oldu�unu, yüzde 5’i ise kesinlikle 
yeterli oldu�unu dü�ünüyor. 

Okullar�n Büyük Bir K�sm�nda 
Spor Tesisleri Yetersiz 

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin yüz-
de 77.7’si okullar�n�n çok amaçl� salon 
ve spor tesislerinin yetersiz ve kesinlikle 
yetersiz oldu�unu dü�ünüyor. Ara�t�r-
maya göre spor tesislerinin k�smen ye-
terli oldu�unu dü�ünen ö�retmenlerin 
oran� yüzde 12.1 olurken, yüzde 10.2’si 
ise yeterli ve kesinlikle yeterli oldu�unu 
belirtiyor. 

Ö�retmenlerin yüzde 34.6’s� okullar�n-
daki laboratuarlar�n kesinlikle yetersiz 
oldu�unu, yüzde 24’ü yetersiz oldu-
�unu kaydediyor. Ö�retmenlerin yüzde 
25.5’i ise laboratuarlar�n k�smen yeterli 
oldu�unu, yüzde 11.5’i yeterli oldu�u-
nu, yüzde 4.4’ü ise kesinlikle yeterli ol-
du�unu kaydediyor. 

Kantinlerden Memnun De�iller 

Ara�t�rmaya göre ö�retmenlerin yüzde 
32.5’i okullar�ndaki kantinin kesinlikle 
yetersiz oldu�unu dü�ünürken yüzde 
20.6’s� da yetersiz oldu�unu kaydedi-
yor. Kantinlerin k�smen yeterli oldu�u-
nu dü�ünenlerin oran� ise yüzde 23.4’ü 
bulurken, yüzde 18’i yeterli oldu�unu, 

yüzde 5.5’i ise kesinlikle yeterli oldu�u-
nu savunuyor. 

Kütüphaneler Yetersiz 

Ö�retmenlerin yüzde 33.7’si ise okulla-
r�ndaki kütüphanenin kesinlikle yetersiz 
oldu�una, yüzde 24’ü de yetersiz ol-
du�una inan�yor. Ö�retmenlerin yüzde 
24.4’ü kütüphanelerin k�smen yeterli 
oldu�unu kaydederken yüzde 12.9’u 
yeterli oldu�una ve yüzde 5’i kesinlikle 
yeterli oldu�una inan�yor. 

Yetersizlik Bak�m�ndan Çok 
Amaçl� Salon ve Spor Tesisleri 
�lk S�rada 

Ö�renme ortamlar�n�n ö�retmenlerin 
yetersiz ve kesinlikle yetersiz olarak dü-
�ündükleri oranlar bak�m�ndan s�raland�-
��nda; çok amaçl� salon ve spor tesisleri 
yüzde 77.7, laboratuarlar yüzde 58.6, 
kütüphane yüzde 57.7, kantin yüzde 
53.1, okulun ve s�n�flar�n fiziksel �artlar� 
yüzde 52.4, e�itim araç-gereçleri yüzde 
52.4 olarak görülüyor. 

�lkö�retim Okullar� Daha 
Yetersiz 

Ara�t�rmaya kat�lan ilkö�retim ö�ret-
menlerinin yüzde 55.6’s� ö�renme or-
tamlar�n�n yetersiz ve kesinlikle yetersiz 
oldu�unu; ortaö�retim ö�retmenlerinin 
yüzde 49.5’i yetersiz ve kesinlikle yeter-
siz oldu�unu söylüyor. 

�lkö�retim ö�retmenlerinin yüzde 82.5’i 
okullar�n�n çok amaçl� salon ve spor te-
sislerinin yetersiz ve kesinlikle yetersiz 
oldu�unu, ortaö�retim ö�retmenlerinin 
ise yüzde 68.5’i yetersiz ve kesinlikle ye-
tersiz oldu�unu dü�ünüyor. 

Ö�retmenler Ö�renme Ortamlar�n�

Yetersiz Buluyor
 
Ara�t�rmaya Kat�lanlar�n E�itim sistemimizde Ö�renme Ortamlar�n�n Yeterlili�i 

Hakk�ndaki Dü�üncelerine Göre Da��l�m� 
 

27,4%

26,1%

34,6%

8,1% 3,8%
Kesinlikle Dü�ünmüyorum
Dü�ünmüyorum
K�smen Dü�ünüyorum
Dü�ünüyorum
Kesinlikle Dü�ünüyorum

 
Ara�t�rmaya Kat�lanlar�n Okullar�ndaki E�itim Araç-Gereçlerinin Yeterlili�i 

Hakk�ndaki Dü�üncelerine Göre Da��l�m� 

27,1%

25,3%
30,9%

12,0% 4,7%
Kesinlikle Dü�ünmüyorum
Dü�ünmüyorum
K�smen Dü�ünüyorum
Dü�ünüyorum
Kesinlikle Dü�ünüyorum
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Milli E�itim Bakanl���’n�n, ‘Or-
taö�retim kurumlar�nda ö�re-
nim gören son s�n�f ö�rencile-

rinin, y�l boyu yo�un bir çal��ma temposu 
göstererek ÖSS’ye haz�rland�klar� göz 
önünde bulundurularak; s�nav stresleri-
nin azalt�lmas�, derslere motivasyonla-
r�n�n sa�lanmas� ve s�navlara psikolojik 
olarak daha rahat girmeleri amac�yla 
bu y�la mahsus olmak üzere özürlerin 
yan� s�ra ö�renci velisi-
nin okul müdürlü�üne 
yaz�l� olarak ba�vurmas� 
hâlinde beyan edece�i 
sürenin de özürlü de-
vams�zl�ktan say�lma-
s� ö�renci ve velilerine 
moral kazand�racakt�r. 
Uygulaman�n bu do�rul-
tuda yürütülmesi’ �eklin-
deki genelgesinden son-
ra ö�rencilerin okullara 
u�ramamas�n�n faturas� 
ö�retmenlere ç�kmakta-
d�r. 

Ald���m�z duyumlar, e�i-
tim kurumlar�nda bir k�-
s�m okul müdürünün, 
ortaö�retim kurumlar�n-
da ö�renim gören son 
s�n�f ö�rencilerinin okula 
devams�zl�klar� nedeniyle 
ö�retmenlere ek ders üc-
retlerini ödemeyece�i yö-
nündedir. 

Türkiye genelinde uygula-
ma birli�inin sa�lanmas� 
amac�yla ortaö�retim ku-
rumlar�nda ö�renim gören 
son s�n�f ö�rencilerinin oku-
la devam edip etmediklerine 
bak�lmaks�z�n, bu s�n�flara 
dersi olan tüm ö�retmenlere 
ek ders ücretinin ödenmesi 
için düzenlemeye gidilmesi 
gerekmektedir. 

Ö�retmenlerin bu konudaki 
ma�duriyetlerinin giderilmesi 
için Bakanl��a yaz�l� müraca-
atta bulunduk. 

Yaz�m�zda, “Ortaö�retim kurumlar�nda 
ö�renim gören son s�n�f ö�rencileri-
nin okula devams�zl�k yapm�� olmalar� 
durumunda da, ö�retmenler yine ders 
i�lemek üzere okullar�na gelmekte, 
dersin i�leni�ine ili�kin plan ve prog-
ramlar�n� yapmakta, derslerine haz�r-
lanmakta, buna ili�kin i� ve i�lemleri 
yapmaktad�rlar. Dolay�-

s�yla ö�retmenlerin fiilen yapt�klar� bu 
görevleri kar��l��� ek ders ücretlerinden 
de faydalanmalar� gerekti�i aç�kça orta-
da olup, ö�retmenlere ek ders ücretinin 
ödenmesinin ö�rencilerin okula devam 
etmeleri �art�na ba�lanmas� hukuka ay-
k�r�l�k olu�turmaktad�r”  ifadelerine yer 
verildi. 

Ek Ders Ücretinin Ö�rencilerin Okula Devam Etmeleri
�art�na Ba�lanmas� Hukuka Ayk�r�d�r
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Esat Tektaş /  Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Gayreti ve Ba�ar�y� Tebrik 

esattektas@egitimbirsen.org.tr

�stisnas�z her varl�k vazifesini icra ede-
rek ya�am�n� tamamlar. Yarat�lm��lar 
içerisinde insanlar ise, di�er canl�lar 

içerisinde daha yüksek bir yarat�l��a 
sahip olduklar�ndan ne yapacaklar�n�, 
neyi nas�l yapacaklar�n� kendileri belir-
lerler. Di�er bütün canl�lar mecburi bir 
istikamette ya�amlar�n� sürdürürken, 
insan; dü�ünüp ta��narak, akl�n�, kalbi-
ni, vicdan�n� dinleyerek, çe�itli isti�are-
ler yaparak neticede �u veya bu �ekilde 
bir tercih yap�p harekete geçer. Önüne 
gelecek her bir durum için verece�i bir 
karar öncesi, adeta bir kav�akta durur,  
hangi istikamete gidece�ini kendi ira-
desiyle belirler. �nsan�n karar vermek 
için durdu�u kav�aktaki an�n �artlar�, 
elbette verece�i karara etki eder. Ve-
rilen bu karar önemli ya da önemsiz, 
maddi ya da manevi, bütün i�lerde ayn� 
hal üzere olur.  Bu karar verildikten son-
ra insana dü�en, gerçekle�mesi halinde 
maddi manevi yüzünün gülmesine, ha-
yat�n�n kolayla�mas�na,  güzelle�mesi-
ne sebep olaca��na inand��� bu karar�n 
gerçekle�mesi için çal��mak, hareket-
lilik göstermek olacakt�r.  Zorluklarla, 
s�k�nt�larla, imkans�zl�klarla, belki  ra-
kiplerle kar��la�acak; ba�aramama kor-
kular�, maddi veya manevi  y�lg�nl�klar,  
i�e ba�lam��  olmaya pi�manl�klar gibi 
birçok sürprizle, talihsizlikle kar��la�a-
cakt�r. Ama sa�l�kl� dü�ünen bir insan, 
dünyan�n üretilerek ya�anan bir yer 
oldu�unu, üretimin maddi,  fikri, hissi 
üretim olabilece�i gibi hizmet üretimi 
de olabilece�ini dü�ünerek; hangi tür 
olursa olsun insan�n üretmek için ça-
l��t�kça gönül dünyas�n�n �enlenece�i-
ni bilir. Bo� durmaman�n, çal��man�n, 
üretmenin insana mutluluk getirece-
�ini, bu amaçla yap�lan her eylemin 
kendini farkl� farkl� mutlu atmosferlere 
ta��yaca��n� hisseder.  

��te her insan gibi, Mehmet Akif �nan 
da bir karar kav�a��nda durarak, ‘bu 
ülkede büyük bir e�itim sendikas� ku-
rulmal�, bu ülke insan� sa�c� veya solcu 

olmaya mahkum olmamal�; bu ülkede 
e�itim çal��anlar�n�n haklar�n� bu sen-
dika aramal�, e�itimin niteli�ini bu sen-
dika dert edinip takip etmeli, ülkede ve 
dünyada bir haks�zl�k, bir zulüm bahis 
mevzuu oldu�unda bu sendika tepki 
koymal�, müdahil olmal�’ diyerek; bir 
grup de�erli insanla E�itim-Bir’ i, �im-
diki ad�yla E�itim-Bir-Sen’i kurdu. 

14 �ubat 1992’de verilen bu kararla 
at�lan bu ilk ad�mla, tespiti yap�lan bu 
ihtiyac�n giderilmesi, amaca uygun bir 
örgütlenmenin sa�lanmas� için tüm 
sorumluk sahipleri durumdan vazife 
ç�kararak örgütlenmenin içerisinde il 
temsilciliklerinde, ilçe temsilciliklerinde 
görevler üslenerek bu �anl� yolculuk 
için seferber oldular. Yasal bir altyap� 
olmamas�na ra�men sorumluluk sa-
hipleri, sorumluluklar�ndan kaçmad�-
lar, üzerlerine ald�klar� görevleri asla 
ihmal etmediler. Bu yolculu�un mutla-
ka amac�na ula�aca�� inanc�ndan asla 
�üphe duymad�lar. Gönüllerin fethinin, 
gönüllere girmekle oldu�unu iyi bile-
rek gece gündüz, dur durak bilmeden 
ula��lmas� gereken gönüllere ula�t�lar. 
Ula�t�klar� tüm e�itim çal��anlar�n�n 
mutluluk ve s�k�nt�lar�n�, kendi mutluluk 
ve s�k�nt�lar� sayarak payla�t�lar. E�itim 
çal��anlar�n�n sesi solu�u oldular ve ula-
��lan tüm gönülleri fethettiler. Kar��la��-
lan her soruna çözüm üretilmesinden, 
yap�lan her hizmetten gönül dünyalar� 
�enlendi. Çal��man�n, ula�man�n, pay-
la�man�n, üretmenin, ba�kalar�n� dert 
edinmenin ho�nutlu�una çok de�i�ik 
ortamlarda �ahit oldular ve bu ho�-
nutlu�u ya�ad�lar. Bu ho�nutluklar� ço-
�altmak için daha çok çal��t�lar. Durum 
art�k öyle bir hal ald� ki, te�kilat men-
suplar�m�z taraf�ndan üye kayd� yap�lan 
dostlar�m�z�n bile kendini sade bir üye 
olarak görmek istememesi boyutuna 
ula�t�. Üyelerimiz de art�k kendini bir 
genel ba�kan gibi, bir örgüt sorumlusu 
gibi hissederek çal��man�n, üretmenin, 
payla�man�n mutlulu�una ortak olmak 

ad�na gönül fetihlerine kalk��t�lar. Tüm 
antidemokratik olu�um, süreç ve uygu-
lamalara ra�men kararl�l�klar�ndan zer-
re geri durmad�lar. 28 �ubat Süreci’nin 
ürünü olan 57. Hükümet döneminde 
iki ayda 150 bin, 160 bin üye say�s�na 
ula�an di�er sendikalara ra�men, tüm 
bask�lara ra�men, tüm iftira ve karala-
malara ra�men çal��t�lar. 

Bu gayret; hizmette, üretimde, haks�z-
l��a kar�� koymada oldu�u gibi say�sal 
anlamda da dostlar�m�z� sevindirecek 
boyutlara ula�t�. ��te bugün ya�ad���-
m�z bütün güzelliklere ilave Milli E�itim 
Bakanl���’nda en çok üye say�s� olan 
sendika olma mutlulu�unu Rabbimiz 
bizlere nasip etti. Binlerce hamd edi-
yoruz.  Bu vesileyle örgütümüzün tüm 
mensuplar�n� çal��malar�ndaki üretken-
lik, gayret ve samimiyetlerinden dolay� 
tebrik ediyorum. Gelinen durum her 
ne kadar ba�ar� olsa da, as�l ba�ar� bu 
sonuca ula�mak için verilen gayrettir.   
Ben burada, samimiyetle yap�lan bu 
çal��may� tebrik ediyorum. Önemli olan 
gayreti tebriktir. 

Gayretlerinden dolay� tebrik edilme-
yi hak edenler, yani bir gayret üzere 
çal��anlar, Allah’�n izniyle ba�ar�l� da 
olacaklard�r. Örgüt mensuplar�m�z�n 
tamam� gayretlerini MEB’de oldu�u 
gibi, �n�allah gelecek y�l 15 May�s’ta 
genel yetkiye yo�unla�t�racak ve in�al-
lah MEB’de bu y�l al�nan sonuç genelde 
de nasip olacakt�r. 

�n�allah örgütümüzün MEB’de ula�-
t��� yetki, MEB Kurum �dari Kurulu’na 
kat�lma hakk� örgüt birimlerimiz eliyle 
ba�ar�ya dönü�ecek, bu ba�ar� tüm e�i-
tim çal��anlar� taraf�ndan tebrik edile-
cektir. Örgütümüzün gayretini bizler, 
ba�ar�s�n� ise üyemiz olsun olmas�n 
tüm E�itim-Ö�retim-Bilim Hizmet Kolu 
Çal��anlar� tebrik edeceklerdir. 

Buna gönülden inan�yorum. 
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Dan��tay �kinci Dairesi, Yönetici 
Atama Yönetmeli�i’nin Ek-2 Yö-
netici De�erlendirme Formu’nun 

baz� bölümlerinin yürütmesinin durdu-
rulmas�na karar vermi�ti. 

Bunun üzerine Milli E�itim Bakanl��� 
yeni bir yönetmelik için sendikam�z�n 
görü� ve önerlerini istemi�tir. 

E�itim-Bir-Sen olarak, Yönetici Atama 
Yönetmeli�i’ne ili�kin görü� ve önerile-
rimizi haz�rlayarak, Bakanl��a gönder-
dik. Konuyla ilgili görü� ve önerilerimiz 
�öyle… 

1-Müdür ve Müdür Yard�mc�l��� 
Seçme S�nav� ve Ba�vuru 
�artlar� 

E�itim Kurumlar�n�n bo� bulunan yöne-
ticiliklerine ihtiyaç duyulan dönemlerde 
müdür ve müdür yard�mc�l��� seçme 
s�nav� yap�l�r. Seçme s�nav�na ba�vuru 
�artlar�; 

a)Müdürlük: En az bir y�l yöneticilik 
(müdür, müdür ba�yard�mc�l���, müdür 
yard�mc�lar� ve müdür yetkililer) yapm�� 
olanlar�n ba�vurular�n�n sa�lanmas�,

b)Müdür Yard�mc�l���: E�itim kurumla-
r�nda çal��an ö�retmen ve yöneticilerin 
(müdür, müdür ba�yard�mc�l���, müdür 
yard�mc�s�, müdür yetkililer) ba�vurula-
r�n�n sa�lanmas�, 

2- E�itim Kurumlar� Yönetici 
Atamas� 

a) Müdürlü�e Atama: Müdürlük seçme 
s�nav�nda ba�ar�l� olan yönetici adaylar� 
bir örne�i ili�ikte gönderilen Ek–2 De-
�erlendirme Formu’ndan (seçme s�nav� 
puan�n�n %50’si dâhil) ald�klar� toplam 
puanlar dikkate al�narak puan üstünlü-
�ü esas�na göre yap�lmas�,

b)Müdür Ba�yard�mc�l���na Atama: Yö-
neticilik görevinde en az 1 y�l çal��m�� 
olanlardan okul müdürünün teklifi ve 
atamaya yetkili makam�n onay� ile atan-
mas�,

c)Müdür Yard�mc�l���na Atama; Seçme 
s�nav�nda ba�ar�l� olanlardan puan üs-
tünlü�ü esas�na göre yap�lmas�, 

3- Yönetici De�erlendirme 
Formu 

a) Ek–2 Yönetici De�erlendirme 
Formu’ndan yeni bir sat�r olu�turularak 

seçme s�nav� puan�n %50’sine de yer 
verilmesi

b)De�erlendirme Formu’nun Ödüller 
ba�l�kl� bölümünde ise, “En Fazla Üçer 
Adet Olmak Üzere Ald��� Ödüller”  De-
�erlendirme Formu’ndan Ç�kar�larak 
yerine, “Her Birinden 1 (Bir) Adet Ol-
mak Üzere 657 Say�l� Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun 122 (merkezde atamaya 
yetkili amirler, illerde valiler ve kayma-
kamlar taraf�ndan verilen takdirler) ve 
123’üncü (ayl�kla ödül) Maddelerine 
Göre Verilen Ödüller” �eklinde de�i�ik-
lik yap�lmas�, 

4- Rotasyon 

Bir e�itim kurumunda uzun süre görev 
yapan yöneticilerin ayn� kurumda görev 
alman�n verdi�i monotonluk ve b�kk�n-
l�ktan dolay� olu�mas� muhtemel tü-
kenmi�li�in önüne geçilmesi ve atama 
�artlar�n� ta��yanlar�n farkl� tür ve tipteki 
e�itim kurumlar�na atamalar�n�n yap�-
labilmesi bak�m�ndan, 8 y�l bir e�itim 
kurumunda görev yapan yöneticinin 
öncelikle memuriyette geçen hizmet 
süresi esas al�narak iste�i do�rultusun-
da, bunun mümkün olmamas� halinde 
ise, rotasyonla yer de�i�ikli�i yap�lmas�, 

5- De�erlendirme 
Komisyonunun Olu�umu 

E�itim kurumlar� yöneticiliklerine ata-
malarda, Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� 
birimlerde en fazla üye kaydetmi� sen-
dika temsilcisinin Yönetici Atama ve Yer 
De�i�tirme De�erlendirme komisyonla-
r�na ve de�erlendirme süreçlerine göz-
lemci olarak kat�l�m�n�n sa�lanmas�, 

6- S�nav Konular� 

E�itim kurumu yöneticili�i s�navlar�n-
da s�nav konular� ve puan de�erlerinin 
tüm alan/bran�lar�n alan avantaj� sa�-
lamadan e�it �artlarda yar��malar�n�n 
sa�lanmas� bak�m�ndan, konular itiba-
riyle soru say�lar�n�n da��l�m�na ili�kin 
oranlar�n;
- Türkçe-Dil Bilgisi %10
-Atatürk �lkeleri ve Türk �nk�lap Tarihi ve 
Ulusal Güvenlik %10
-T.C Anayasas�  %15
-Genel Kültür % 10

-Görevin gerektirdi�i temel mevzuat 
%40

-Resmi yaz��ma kurallar� %5

-Bili�im Teknolojisi %10 �eklinde dü-
zenlenmesi, 

7- Yer De�i�tirme 

E�itim kurumlar�nda görev yapan yö-
neticilerin görev yapt�klar� kurumlarda 
kesintisiz en az 3 y�l yönetici olarak 
çal��m�� olmalar� kayd�yla memuriyette 
geçen hizmet süreleri dikkate al�narak, 
hizmet süresi esas�na göre il içi ve iller 
aras� yer de�i�tirmelerin yap�lmas�, 

8-Daha Önceki Y�llarda S�nav 
Kazananlar�n Durumu 

Daha önceki y�llarda yap�lan seçme s�-
navlar�nda ba�ar�l� olan yönetici aday-
lar�n�n atamalar�, s�navlar�n geçerlilik 
süreleri dikkate al�nmak suretiyle yü-
rütülmekte olan yönetmelik de�i�ikli�i 
çal��malar� beklenmeksizin duyuruya ç�-
kar�larak ba�vuruda bulunan adaylar�n 
atamalar�n�n yap�lmas�. 

Bu arada yeni Yönetici Atama Yönet-
meli�i ile ilgili görü�lerimizi Bakanl��a 
bir toplant�yla ilettik. Yönetici Atama 
Yönetmeli�i’nin Dan��tay’dan dönme-
si üzerine Milli E�itim Bakanl��� yeni 
bir yönetmelik için çal��ma ba�latt�. Bu 
ba�lamda daha önce sendikam�zdan 
görü� isteyen Bakanl�k, bu defa sendi-
ka yöneticilerini dinlemek amac�yla bir 
toplant� gerçekle�tirdi. 

Personel Genel Müdürü Necmettin Yal-
ç�n, sendikalar�n yöneticileriyle bir araya 
gelerek, Yönetici Atama Yönetmeli�i 
konusunda görü� al��veri�inde bulun-
du. 

Genel Mevzuat ve Toplu Görü�me Sek-
reterimiz Ramazan Çak�rc� ve uzmanla-
r�m�z, Bakanl�kta gerçekle�tirilen top-
lant�ya kat�larak, 7 May�s’ta yaz�l� olarak 
Bakanl��a gönderdi�imiz görü� ve öne-
rilerimiz do�rultusunda komisyona söz-
lü olarak sendikam�z�n Yönetici Atama 
Yönetmeli�i’ne ili�kin görü�lerini aktar-
d�lar. 

Çak�rc�, toplant�da s�nav, kariyer ve liya-
kat esasl� yeni bir düzenleme yap�lmas� 
yönündeki talebimizi bir defa daha dile 
getirdi. 

Yönetici Atama ile �lgili Görü�lerimizi
Bakanl��a �lettik
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Aç�klamalar  
 

(*)    Lisansüstü ve doktora ö�renimine ba�l� olarak uzman ö�retmen ve ba�ö�retmen unvanlar�n� alm�� olanlara, bu bölümde lisansüstü ve 
doktora ö�renimler için öngörülen puanlar verilmez. 
(**)  1- Atölye, laboratuar veya meslek dersleri ö�retmenlerinden mesleki ve teknik ortaö�retim kurumlar� yöneticiliklerine atanacaklar ile 
K�z pansiyonu olup bayan yöneticisi olmayan okullar ve K�z Meslek Liseleri ile Pratik K�z Sanat Okullar�n�n yöneticiliklerini tercih eden 
bayan adaylara , de�erlendirme sonucu ç�kan toplam puan�n %10'u ayr�ca ek puan olarak verilir. 
2- Kurucu müdürlük görevini yapanlardan, kurucu müdür olarak görev yapt�klar� e�itim kurumuna yap�lacak ilk müdür atamas� kapsam�nda 
atanmak üzere ba�vuruda bulunanlara verilir. 
(***)  1- Bir aydan az süreler de�erlendirmeye al�nmaz 
2- Asaleten yöneticilik görev yapmakta iken vekâleten veya görevlendirme ile ba�ka veya ayn� e�itim kurumlar�nda yöneticilik yapmak 
üzere görevlendirilenlere mükerrer de�erlendirme yap�lmayarak sadece bu görevlerden biri için öngörülen en yüksek puan verilir.   

Yönetici De�erlendirme Formu                               EK-2 
T.C. Kimlik No Ad� ve Soyad�  

Do�um Yeri - Y�l� Görevli Oldu�u Kurum Ad� 
Mezun Oldu�u Okul  

 
Atanmak �stedi�i Kurumlar 

 

 1- 
 2- 
 3- 
 4- 

K
i�

is
el

 B
ilg

ile
r 

 5 

PU
A

N
 D

E
�

ER
� 

  
S�

na
v 

Seçme s�nav puan�n %50’si 

 

Görmü� Oldu�u Her Bir Yüksek Ö�renimin Her Bir Y�l� �çin 1 
Yönetim Alan�nda Yap�lan Yüksek Lisans �çin 5 

Di�er Alanlardaki Yüksek Lisans �çin(Alan Ö�retmenli�i Tezsiz Yüksek Lisans Program� Hariç ) 3 
Yönetim Alan�nda Yap�lan Doktora �çin 8 E

�i
tim

i*
 

Di�er Alanlardaki Doktora �çin 5 
90 ve Yukar� Sicil Notu Olanlar �çin 10 

Son Üç Y�l�n Sicil Notu Ortalamas� 76-89 Aras� Sicil Notu Olanlar �çin 8 
Ayl�kla Ödül �çin 6 Her Birinden 1 (Bir) adet olmak üzere 

657 Devlet Memurlar� Kanunun 122 ve 
123. maddelerine göre verilen ödüller 

Takdir Belgesi �çin 
 4 

En Fazla Bir Adet Olmak Üzere Atamaya Yetkili Amirler  ve �lçede Kaymakamlarca  Verilen Te�ekkür Belgesi �çin 3 
Her Uyarma, K�nama, �htar ve Tevbih Cezalar� �çin -1 

Her Ayl�ktan Kesme, Ders Ücretlerinin Kesilmesi, Maa� Kesilmesi Cezalar� �çin -3 Ö
dü

lle
r,

 S
ic

il,
 C

ez
a 

Ald��� Cezalar 
Her Kademe �lerlemesinin Durdurulmas�, K�dem �ndirilmesi, Derece �ndirilmesi Cezalar� 

�çin -5 

Uzman Ö�retmen Unvanl� Olanlar �çin 5 

K
ar

iy
er

 

Ba�ö�retmen Unvanl� Olanlar �çin 8 

Atanmak �stedi�i E�itim Kurumuna,  Alan� �tibar�yla Ö�retmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar �çin 5 

E
k 

Pu
an

**
 

Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yapt�klar� E�itim Kurumuna Yap�lacak �lk Müdür 
Atamas� Kapsam�nda Atanmak �steyenler �çin 8 

Müdür Yard�mc�l��� Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekâleten Yürütülen Her Y�l �çin 0,72 
Müdür Yard�mc�l��� Görevinde Asaleten Geçen Her Y�l �çin 1,32 

Müdür Ba�yard�mc�l��� Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekâleten Geçen Her Y�l �çin 0,84 
Müdür Ba�yard�mc�l��� Görevinde Asaleten Geçen Her Y�l �çin 1,44 

Müdürlük Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekâleten Geçen Her Y�l �çin 0,96 

 

Y
ön

e 
H

iz
m

.*
**

 

Müdürlük Görevinde Asaleten Geçen Her Y�l �çin 1,68 

GENEL TOPLAM PUANI 

Yönetici De�erlendirme Formu Tasla��
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Ramazan Çakırcı /  Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteriramazancakirci@egitimbirsen.org.tr

Hedefe Emin Ad�mlarla!

�nsan onuruna yara��r bir ya�am isti-
yoruz. Özgürlüklerin önündeki bari-
yerlerin bir bir kald�r�ld���, darbelerin, 

antidemokratik süreçlerin hayat bula-
mad��� bir ülke, çal��ma �artlar�m�z�n iyi 
bir düzeyde olmas�n� ve ald���m�z üc-
retin temel ihtiyaçlar�m�z� kar��lamas�n� 
arzuluyoruz. Bunlar, her insano�lunun 
en do�al hak ve istekleridir. 

Ald���m�z ücretin ihtiyaçlar�m�z� kar��-
lamas�; e�it i�e e�it ücret verilmesi, ek 
derslerle ilgili s�k�nt�lar�n giderilmesi, 
hizmetli ve memurlar�n ücretlerinin 
ya�anabilir bir seviyeye ç�kar�lmas� için 
toplu görü�melerde ola�anüstü gayret 
sarf ettik; Ba�bakanl�k, Maliye Bakan-
l��� ve Milli E�itim Bakanl��� nezdinde 
defalarca giri�imlerde bulunduk. Söz-
le�meli ö�retmenlik uygulamas�, tedavi 
ve geçici görev yolluklar�n�n ödenme-
si, yönetici atama, ö�retmen atama 
ve yer de�i�tirme i�lemleri, hizmetli ve 
memurlar�n sorunlar� ve ma�duriyetle-
rinin giderilmesine yönelik çal��malar�-
m�z oldu. Çal��anlar�n özlük, sosyal ve 
ekonomik haklar�na ili�kin sorunlar�n�n 
çözüm mücadelesini verdik. Birçok ko-
nuda çal��anlar�n lehine sonuçlar ald�k. 
Çözüme kavu�turulmayan ö�retmen 
atama ve yer de�i�tirme, sözle�meli 
personel çal��t�r�lmas�, yönetici ve ö�-
retmenlerin ek ders ücretleri, görevde 
yükselme ve unvan de�i�ikli�ine ili�kin 
i�lemler ile �LKSAN’�n feshi gibi birçok 
konuda üyelerimizin ma�duriyetine se-
bebiyet veren düzenlemelerin iptali için 
davalar açt�k. 

Sadece Nisan ve May�s aylar�nda de�il, 
y�l�n on iki ay� gözümüz kula��m�z i�yer-
lerinde, ö�retmenler odas�nda, çal��ma 
bürolar�nda ve hizmetlilerimizde oldu. 
Eruh’ta, Posof’ta, Kar��yaka’da haks�zl�-
�a u�rayan, ma�dur olan, s�k�nt� çeken 
e�itim çal��anlar�n�n s�k�nt�lar�na ko�-
tuk, sorunlar�n� çözdük. 

Sendikal örgütlenmede ise, insan� mer-
keze alan yeni bir paradigma ortaya ko-

yarak çal��malar�m�z� yürüttük. Örgüt-
lenme sürecinde zorluklara, s�k�nt�lara 
ra�men, bütün zor e�ikleri ba�ar�l� bir 
�ekilde a�t�k. Sendikal hareketin motor 
gücü olan sendikam�z, örgütlenme sü-
recinde önemli bir vazife görmü�, e�i-
tim hizmet kolunun en etkili sendikas� 
olarak a��rl���n� her zaman hissettirmi�-
tir. 

Genel Yönetim Kurulumuz, çal��anlar�n 
sorunlar�n� yerinde tespit etmek, öneri 
ve görü�lerini almak üzere 81 ilde top-
lant�lara kat�ld�; �ube ve �lçe Yönetim 
kurullar�m�z Eylül’den May�s’a kadar 
uzak yak�n demeden i�yeri ziyaretle-
ri gerçekle�tirdi. ��yeri temsilcilerimiz, 
çal��ma arkada�lar�na E�itim-Bir-Sen’in 
misyonunu, çal��malar�n�, hedeflerini 
anlatt�lar. 

Kimseye çamur atmadan, “Bize üye 
olmazsan sicilini bozar�m, bizimkiler 
iktidara gelirse seni sürüm sürüm sü-
ründürürüm (…) sürgün ederim, ders 
program�n� bozar�m, nöbet gününü 
ve yerini de�i�tiririm” demeden, e�itim 
çal��anlar�n�n sorunlar�n� çözme gayre-
tiyle, ho�görü, sayg� ve sevgiyle takdire 
�ayan çal��malar yürüttük. 

2001 y�l�nda kamu görevlileri sendika-
lar�n�n örgütlenme ve çal��malar�na ili�-
kin yap�lan yasal düzenlemeyle birlikte 
sendikalar�n üye say�lar� bir gecede s�f�r-
land�. Dönemin iktidar rüzgar�n� arkas�-
na alan yanda� sendikalarda hormonlu 
bir büyüme oldu. Al��kanl�klar� ve ya-
�am tarz� mü�terek olan 80 öncesi slo-
ganlardan ba�ka sermayesi olmayan iki 
sendika bir y�ldan daha k�sa bir sürede 
150 bine yak�n üye kaydettiler. �lginçtir 
ki, biri üye kaydederken, ‘bize üye ol-
mazsan fa�istler yetkili olacak’; di�eri, 
‘solcular yetkili olacak’ diyordu. Böylece 
birbirlerini beslediler. Önce biri yetkili 
oldu, sonra di�eri… 

Sendikam�z ise e�it olmayan �artlar-
da, tehdit ve �antajlara ra�men, o y�l 

18.028 üye yapt�. Antidemokratik sü-
reçte en a��r bedeli ödeyerek onurluca, 
olumsuz süreci geride b�rakarak, 2002 
y�l�ndan sonra Türkiye’de demokratik 
manada normalle�me sürecinin ba�la-
mas�, sendikal mücadelede e�it �artla-
r�n olu�mas� ile sendikam�z her y�l ilk y�l-
daki büyüme say�s�na yak�n bir büyüme 
trendine girdi; 2003’te 33 bin, 2004’te 
48 bin, 2006’da 78 bin, 2007’de 95 
bin, 2008’de 119 bin üyeye ula�t�. 
2009 May�s�’nda 143.000 üye say�s�na 
ula�an sendikam�z, bugün 137.464 üye 
ile Milli E�itim Bakanl���’nda yetkili sen-
dikad�r. 

Milli E�itim Bakanl���’nda yetkiyi alma-
m�zla birlikte, uzun süredir suyu bulan-
d�rmakla me�gul olanlar tekrar sahneye 
ç�karak, kafa kar��t�rmaya devam et-
mektedir. 

Kurumda yetkinin ne oldu�unu ya-
sal düzenlemelere, Devlet Personel 
Ba�kanl���’n�n görü�lerine bakmak ye-
terlidir. 

Milli E�itim’de yetkinin ehil ellere geç-
mesini e�itim çal��anlar� aç�s�ndan 
önemsiyoruz. Bugüne kadar di�er sen-
dikalar�n kazan�m sa�layamad��� Kurum 
�dari Kurulu’na bundan böyle yetkili 
sendika olarak E�itim-Bir-Sen kat�la-
cakt�r. Böylece Kurum �dari Kurulu’nda 
yeni bir dönem ba�layacakt�r. Bu ku-
rulda e�itim çal��anlar�n�n ekonomik, 
özlük, mesleki ve sosyal haklar�n� toplu 
pazarl�k konusu yaparak, kararlar al�n-
mas�n�, al�nan kararlar�n ya�ama geçil-
mesini sa�layaca��z. 

Hedefimize emin ad�mlarla yürümeye 
devam ediyoruz. Sendikam�z bugün 
Milli E�itim Bakanl���’nda yetkili oldu, 
yar�n in�allah genelde yetkili olacakt�r. 
Yetkili olmas�nda ola�anüstü gayret 
gösteren yönetici kadromuza ve tüm 
üyelerimize te�ekkür ediyorum. 

Genel yetki için bir daha bismillah! 
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Sözle�meli bir üyemizin, 30 
günü a�an sa�l�k kurulu raporu 
kullanmas� nedeniyle, idare ta-

raf�ndan sözle�mesi yenilenmeyerek, 
i�ine son verilmi� ve üyemiz ma�dur 
edilmi�tir. 

Sözle�meli üyemizi ma�dur eden bu 
i�lemin iptalinin yan�s�ra; 

Milli E�itim Bakanl���’n�n sözle�-

meli personele uygulad��� Hizmet 
Sözle�mesi’nin 11. maddesinin b 
bendinde yer alan  “30 günü geç-
memek üzere” ibaresinin, 

28/6/1978 tarih ve 16330 say�l� 
Resmi Gazete’de yay�nlanan Sözle�-
meli Personel Çal��t�r�lmas�na �li�kin 
Esaslar’�n 10. maddesinde yer alan 
“30 günü geçmemek üzere” ibare-
sinin, öncelikle yürütmesinin durdu-

rulmas� ve devam�nda iptaline, 

Ayr�ca, üyemizin sözle�mesinin ye-
nilenmemesi nedeniyle mahrum 
kald��� mali ve özlük haklar�n�n; 
sözle�mesinin yenilenmedi�i tarih-
ten itibaren i�leyecek yasal faizi ile 
birlikte taraf�na ödenmesine karar 
verilmesi talebiyle Dan��tay nezdinde 
dava açt�k. 

Genel Sekreterimiz Halil Etye-
mez ile Genel Mevzuat ve 
Toplu Görü�me Sekreterimiz 

Ramazan Çak�rc�, ilkö�retim müfet-
ti�li�ini yeniden yap�land�rmay� öngö-
ren “Milli E�itim Bakanl���n�n Te�kilat 
ve Görevleri Hakk�nda Kanunda De-
�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun Ta-
sar�s�” hakk�nda görü� ve önerilerini 
sundular. 

TBMM Milli E�itim Komisyonu’ndan 
Alt Komisyona gönderilen tasar�n�n 
görü�melerine, 13 May�s 2009 Çar-
�amba günü Meclis Ara�t�rma Komis-
yonu Toplant� Salonu’nda ba�land�. 
Görü�lerini sunmak üzere davet edi-
len Genel Sekreterimiz Halil Etyemez 
ile Genel Mevzuat ve Toplu Görü�-
me Sekreterimiz Ramazan Çak�rc�, 
komisyon toplant�s�na kat�larak, ko-
nuyla ilgili önerilerini dile getirdiler. 

Etyemez ve Çak�rc�’n�n komisyona 
sunduklar� öneriler �unlar: 

-17. Milli E�itim �uras�’nda al�nan, 
“�lkö�retim Müfetti�li�i ‘E�itim Mü-
fetti�li�i’ ad� alt�nda Bakanl�k merkez 

te�kilat�na ba�lanarak yeniden yap�-
land�r�lmal�d�r. Yeni düzenleme do�-
rultusunda ‘E�itim Müfetti�leri’ yeni 
olu�turulacak çal��ma merkezlerinde/
bölgelerinde görevlendirilmeli, kendi 
içerisinde rehberlik ve denetim, so-
ru�turma, okul öncesi ve özel e�itim 
gibi alanlarda uzmanla�mal�d�r” �ek-
lindeki karar uygulanmal�d�r, 

-E�itim Müfetti�leri Kurulu olu�turul-
mal�d�r, 

-E�itim müfetti�li�inde kariyer siste-
mine geçilmeli; “E�itim Ba�müfetti�i, 

E�itim Müfetti�i ve E�itim Müfetti�i 
Yard�mc�s�” �eklinde düzenleme ya-
p�lmad�r, 

-E�itim müfetti�li�i, ‘E�itim Ö�retim 
Hizmetleri’ s�n�f�ndan ‘Genel �dare 
Hizmetleri’ s�n�f�na geçirilmelidir, 

-E�itim müfetti�lerinin ek göstergele-
ri 3000’den 3600’e ç�kar�lmal�d�r, 

-Di�er kurumlardaki denetim ele-
manlar�na verilen makam tazminat� 
e�itim müfetti�lerine de verilmelidir. 

Sözle�melilerin ‘30 Gün Hastal�k �zni’ne Dava Açt�k

‘�lkö�retim Müfetti�leri’
Yasa Tasar�s�yla �lgili Görü�lerimizi Komisyona Anlatt�k
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12/12/2008 tarihli ve 27078 say�l� 
Resmi Gazete’de, Milli E�itim Ba-
kanl���  Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan De�i�ikli�i Yönetmeli�inde 
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Yönet-
melik yay�mlanm��, bu yönetme-
likle, 04.03.2006 tarihli ve 26098 
say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanm�� 
olan Millî E�itim Bakanl��� Personeli 
Görevde Yükselme Ve Unvan De�i-
�ikli�i Yönetmeli�inde bir k�s�m de-
�i�iklikler yap�lm��t�. Bu de�i�iklikle 
birlikte Milli E�itim Bakanl��� Görev-
de Yükselme ve Unvan De�i�ikli�i 
Yönetmeli�i’nin 7. maddesinin farkl� 
bentlerinde, “bulundu�u görevde 
en az iki y�l görev yapm�� olmak”, 
25. maddesinin a bendinde ise gö-
rev gruplar� aras�ndaki geçi�ler için, 
“bulundu�u kadroda iki y�l çal��m�� 
olmak” �art�n�n eklenmesi sonucun-
da,  veri haz�rlama ve kontrol i�let-
meni kadrosunda olup da �ef olarak 
atanmak isteyenler ba�ta olmak üze-
re baz� kadrolarda bulunanlar, Gö-
revde Yükselme S�nav�’na ba�vuru 
�art�n� ta��malar�na ra�men, ba�vuru 
haklar�n� kullanamam�� ve ma�dur 
olmu�lard�. 

Millî E�itim Bakanl��� Personeli Gö-
revde Yükselme ve Unvan De�i�ikli�i 
Yönetmeli�inde yap�lan bu de�i�iklik 
üzerine sendika olarak Bakanl�k yet-

kilileri ile görü�meler yaparak, bu ani 
de�i�ikli�in keyfi oldu�unu ve uygu-
lamadan biran önce vazgeçilmesini, 
görev gruplar� aras�ndaki geçi�lerde 
iki y�l çal��ma �art�n�n ortadan kald�-
r�lmas�n� istemi�, aksi halde, bu keyfi 
de�i�ikli�in ilerleyen süreçte yarg� 
kararlar� ile iptal edilece�ini, e�itim 
ve s�nav süreçlerini tamamlayarak 
�ef olmak isteyen e�itim çal��anlar�-
n�n ma�dur olaca��n� ifade etmi�tik. 

Bakanl�k, söz konusu e�itim çal�-
�anlar�n�n özlük haklar�na ili�kin dü-
zenleme yaparken, ma�duriyetlere 
mahal b�rakmayacak �ekilde, kamu 
çal��anlar�n�n temsilcileri olan sen-
dikalar�n görü� ve önerilerini dikkate 
almas� gerekirken; bu durumu gö-
zard� etmi�, ancak sonuç daha önce 
öngördü�ümüz �ekilde maalesef 
ma�duriyetle sonuçlanm��t�r. 

Bugün gelinen noktada, Millî E�itim 
Bakanl��� Personeli Görevde Yüksel-
me ve Unvan De�i�ikli�i Yönetme-
li�inde yap�lan de�i�iklikle ba�vuru 
hakk� engellenen ma�durlardan biri 
taraf�ndan yönetmelik de�i�ikli�inin 
iptaline kar�� yürütmenin durdurul-
mas� talepli Dan��tay nezdinde aç�lan 
davada yürütmenin durdurulmas�na 
karar verilmi�tir. 

Dan��tay’�n bu karar�nda, “4.3.2006 
günlü, 26098 say�l� Resmi Gazete-
de yay�nlanan Milli E�itim Bakanl�-
�� Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan De�i�ikli�i Yönetmeli�inin 
12.12.2008 günlü, 27078 say�l� Res-
mi Gazetede yay�mlanan Yönetme-
likle de�i�tirilen 7/c-3. maddesinde 
yer alan �ef kadrosuna atanabilmek 
için ‘bulundu�u görevde en az iki y�l 
görev yapm�� olmak’ ibaresinin, Da-
iremizin 3.4.2009 günlü, E 2009/13 
say�l� karar�yla yürütmesinin durdu-
rulmas�na karar verildi�inden, ayn� 
düzenlemeye yönelik yürütmenin 
durdurulmas� istemi hakk�nda ayr�-
ca karar verilmesine yer olmad���na, 
3.4.2009 gününde oy birli�i ile karar 
verildi” ifadesine yer verilmektedir. 

Bakanl�k, Dan��tay’�n konuya ili�kin 
yürütmenin durdurulmas� karar�na 
istinaden harekete geçerek, “bu-
lundu�u görevde en az iki y�l görev 
yapm�� olmak” �art�n� sa�lamad��� 
gerekçesiyle ba�vuru yapamayan �ef 
adaylar� için, e�itim ve s�nava yönelik 
gerekli prosedürleri yerine getirmek 
suretiyle bo� kalan 2699 kadroya 
derhal atama yapmal�d�r. 

Milli E�itim Bakanl���’n� Uyarm��t�k!
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Ek Ders Ücretlerinin Zaman�nda 
Ödenmemesi Protesto Edildi 
Merkez ilçeler Yüre�ir ve Sar�çam’da ek ders ücretlerinin za-
man�nda ödenmemesi üzerine �ubemiz, banka önünde bir 
eylem yapt�. Burada bir bas�n aç�klamas� yapan �ube Ba�ka-
n�m�z Ali Uslu, banka promosyonlar� ile ilgili ilk kez 30 Aral�k 
2008 tarihinde Yüre�ir �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü önünde bir 
bas�n aç�klamas� yapt�klar�n� hat�rlatarak, “Yap�lan anla�ma ile 
çal��anlar�n ma�dur olaca��n� belirtmi�tik. Kanunen  her ay�n 
ikisinde veya üçünde ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin 
her ay�n alt�s�nda veya yedisinde ödenmesi, çal��anlar� ma�-
dur etmi�tir. Bu bir haks�zl�kt�r. Biz hak için çal��an bir sendika 
olarak bu yanl��l�k düzelene kadar bu i�in takipçisi olaca��z” 
dedi. 
Promosyon anla�mas�nda yetkili sendikan�n çal��anlar�n hak 
ve ç�karlar�n� koruyaca�� yerde �ubemizi mahkemeye verdi�i-
ni belirten Uslu, “Mahkeme bizi hakl� görmü�tür. Biz sendika 
olarak tüm e�itim çal��anlar�n�n hak ve menfaatleri için müca-
delemizi devam ettirece�iz” �eklinde konu�tu. 

Ba�ar�m�z� Çekemeyenler iftira 
Atmakla Bir Yere Varamayacaklar�n� 
Bilmelidir  
Bolvadin Temsilcili�imiz, üyelerimize Ö�retmenevi’nde bir ye-
mek verdi. Yeme�e �ube Ba�kan�m�z Abdullah Çelik ve �ube 
Yönetim Kurulu üyeleri, �lçe Milli E�itim �ube Müdürü Bekir 
S�tk� Özayd�n ile ilçede görev yapan üyelerimiz, e� ve çocuklar� 
kat�ld�. 
Yakla��k 300 davetlinin i�tirak etti�i yemekte bir konu�ma 
yapan �ube Ba�kan�m�z Abdullah Çelik, bu tür programlar�n 
dostluk ve karde�lik ba�lar�n� güçlendirdi�ini ifade ederek, ça-
l��malar� ile örnek bir ilçe olan Bolvadin’in sosyal ve kültürel 
pek çok etkinli�e de imza att���n� söyledi. Çelik, E�itim-Bir-
Sen’in hem ilde hem de Türkiye genelinde en büyük e�itim 
sendikas� olaca��n� sözlerine ekledi. 
Temsilcimiz Dervi� Özçal ise, bu tür faaliyetlerin gelenekselle�-
ti�ini kaydetti. 2008-2009 ö�retim y�l�n�, üyelerimize yönelik 
düzenledikleri yemekli programlar, panel ve konferanslarla 
çok verimli geçirdiklerini belirten Özçal, geçen y�l oldu�u gibi, 
bu y�l da ilçede büyük bir farkla yetkili olduklar�n� vurgulad�. 
“Ancak bu ba�ar�y� çekemeyenler, gazete kö�elerinde iftira 
atmakla bir yere varamayacaklar�n� bilmelidirler” diyen Özçal, 
“Çünkü E�itim-Bir-Sen hizmet sendikac�l��� yapmaktad�r” �ek-
linde konu�tu. 

Filistinli Nurtalanka Y�l�n Annesi 
Seçildi  
�ubemizin Anneler Günü dolay�s�yla Hisar Salon’da düzenle-
di�i programda, Filistinli Nurtalanka ‘Y�l�n Annesi’ seçildi. 
Burada bir konu�ma yapan Vali Ramazan Sodan, annenin in-
san için önemini anlatarak, �öyle konu�tu: “Hepimizin en k�y-
metli varl��� annelerimizdir. Bizim inanc�m�zda anneye ayr� bir 
de�er verilir. Bat�l� insanlar gibi onlar� terk etmeyiz. Annesini 
terk eden ki�iye iyi gözle bak�lmaz. Çünkü terk edenin bir gün 

terk edilece�ini biliyoruz. Annedeki �efkati hiç kimsede bula-
may�z. Anneye sayg�s� olmayan�n Cenab-� Allah’a da sayg�s� 
olmaz.” 
�ube Ba�kan�m�z Gaffari �zci, anne sevgisinin hiçbir sözle dile 
getirilemeyece�ini ifade ederek, annelerin yüre�inin rahmete 
aç�lan bir kap� oldu�unu kaydetti. 
�ube Kad�nlar Komisyonu Ba�kan�m�z Gülhan Demirkol ise, 
annelerin topluma �ekil veren ilk ö�retmen oldu�unu vurgu-
lad�. 
Konu�malar�n ard�ndan, �ubemiz taraf�ndan “Y�l�n Annesi” 
seçilen Filistinli Nurtalanka’ya bir plaket ile çe�itli hediyeler 
verildi. Filistin’den gelerek �stanbul’da ya�amaya ba�layan bir 
çocuk annesi Nurtalanka, Y�l�n Annesi seçildi�i için çok duy-
guland���n� söyledi. Nurtalanka, �srail’in Filistin’de yapt��� kat-
liamlar� duygu dolu sözlerle anlatt�. Filistin’de ya�anan sava�-
lardan en fazla etkilenenlerin çocuklar ve kad�nlar oldu�una 
dikkat çeken Nurtalanka, Gazze’nin yard�m bekledi�inin alt�n� 
çizerek, giri� ve ç�k��lar�n kapal� olmas�ndan dolay� ilaç gönde-
rilemedi�ini, Gazze’nin dünyan�n en büyük hapishanesi haline 
getirildi�ini bildirdi. 

ADANA 2

ADIYAMAN

AFYONKARAH�SAR
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Turnuvada ‘Saadet’li Son 
�ubemiz taraf�ndan bu y�l be�incisi düzenlenen Hal� Saha 
Futbol Turnuvas� sona erdi. Yakla��k bir ayd�r devam eden ve 
oldukça çeki�meli maçlara sahne olan turnuvada, tüm rakip-
lerine üstünlük sa�layarak �ampiyonlu�a ula�an tak�m, Saadet 
Güney �lkö�retim Okulu oldu. Turnuvada ikincili�i Eskil Yat�l� 
Bölge �lkö�retim Okulu, üçüncülü�ü ise Helvadere Atatürk �l-
kö�retim Okulu tak�mlar� elde ettiler. Turnuvan�n Centilmenlik 
Kupas�’n� ise, Hasanda�� �lkö�retim Okulu tak�m� almaya hak 
kazand�. 
Dereceye giren tak�mlar�n �ubemiz taraf�ndan çe�itli hediye-
lerle ödüllendirildi�i turnuvay� de�erlendiren �ube Ba�kan�m�z 
Mahmut Aslan, sendika olarak e�itimcilere sosyal, kültürel ve 
sportif alanlarda destek olmaya çal��t�klar�n�, bu ve benzeri fa-
aliyetlerle e�itim çal��anlar� aras�nda dostluk, karde�lik, birlik 
ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlad�klar�n� kay-
detti. Aslan, centilmenlik havas� içerisinde güzel bir turnuva-
n�n geride kald���n� bildirdi. 
Turnuvan�n kapan�� merasimine Belediye Ba�kan Yard�mc�s� 
Akif K�l�ç, �l Milli E�itim Müdürü �brahim Y�lmaz, Milli E�itim 
Müdür yard�mc�lar� Eren Koça�, Muhammet Cuma A��r, �ube 
müdürleri Mustafa Özdemir, Mustafa Koyuncu, Müfetti�ler 
Kurulu Ba�kan� Bekir Tekcan, Memur-Sen �l Temsilcisi Seyful-
lah Baysal ile e�itim camias�na mensup çok say�da futbolsever 
kat�ld�. 

�ereflikoçhisar Temsilcili�imiz 
Hizmete Girdi 
�ereflikoçhisar Temsilcili�imizin Atatürk Park� içindeki yeni bi-
nas� törenle hizmete aç�ld�. 
Burada bir konu�ma yapan �lçe Temsilcimiz Yusuf Dü�er, aç�-
l��a kat�lanlara te�ekkür etti. �ube Ba�kan�m�z Mustafa K�r, 
sendikac�l��� i� olsun diye yapmad�klar�n� ifade ederek, �unlar� 
söyledi: “Her zaman do�runun ve hakl�n�n yan�nda, yanl���n 
ve haks�z�n kar��s�nday�z. Haks�zl�kla mücadele, dünyan�n en 
erdemli i�idir. Haks�zl�k kar��s�nda susmak, sorumsuz davran-
mak peygamber lisan�yla dilsiz �eytan olmak demektir. Biz; 
insan hangi dil, din, �rk ve cinsiyete sahip olursa olsun, e�itim-
ö�retim hakk�ndan yararlans�n, inanma ve inand��� gibi ya�a-
ma hakk�na sahip olsun, özgürce dü�ünsün ve dü�ündü�ünü 
özgürce ifade edebilsin, milli gelirden, adalet ve e�itlik ölçü-
sünde pay als�n istiyoruz.” 
K�r, öncelikle k�sa zamanda üye say�n� 124’e ç�kard�klar� için 
Temsilcimiz Yusuf Dü�er’e, yönetimine ve ona destek veren-
lere yapm�� olduklar� gayretli çal��malar�ndan dolay� te�ekkür 
etti. 
Aç�l��tan sonra üyelerimize sigorta poliçelerini takdim eden 
Mustafa K�r, Türkiye’nin her yerinde sendikam�za kay�tl� üye-
lerimizin Ferdi Kaza Sigortas�’na tabi tutularak güvence alt�na 
al�nd���n� kaydetti. Konu�malar�n ard�ndan Genel Te�kilatlan-
ma Sekreterimiz Erol Battal, Genel Mevzuat ve Toplu Görü�me 
Sekreterimiz Ramazan Çak�rc�, �ube Ba�kan�m�z Mustafa K�r 
ve Diyanet-Sen Ankara 1 No’lu �ube Ba�kan� Bekir Korkmaz 
taraf�ndan aç�l�� kurdelesi kesildi. 

Bir Y�lda Yap�lanlar Gözden Geçirildi 
�ubemiz, ��yeri temsilcileriyle y�lsonu de�erlendirme toplan-
t�s� yapt�. Ördekli Kültür Merkezi’ndeki toplant�, Osmangazi, 
Y�ld�r�m ve Nilüfer ilçeleri ��yeri temsilcilerinin kat�l�m�yla ger-
çekle�ti. 
�ube Ba�kan�m�z Numan �eker, 2008-2009 e�itim-ö�retim 
y�l� sonuna do�ru yakla��ld���n� ifade ederek, “Kurumlar�m�zda 
bugüne kadar yapt���m�z çal��malar� gözden geçirmemiz ve 
önümüzdeki y�la �imdiden haz�rlanmam�z gerekiyor” dedi. 
Bu y�l Türkiye genelinde üye art�� s�ralamas�nda il olarak 5. ol-
duklar�n� kaydeden �eker, üye say�s�ndaki art���n yan�s�ra etkin 
sendikal süreç içerisinde de bulunduklar�n�n alt�n� çizdi. �eker, 
“Ku�kusuz bu sürecin mimarlar� da ��yeri temsilcilerimizdir. 
Tüm ��yeri temsilcilerimize, bu süreçteki katk�lar�ndan dolay� 

Birlik ve Beraberliklerini 
Güçlendirdiler 
�ube Kad�nlar Komisyonumuz, Anneler Günü münasebetiy-
le, bayan üyelerimizin kat�l�m�yla Ö�retmenevi’nde bir etkinlik 
düzenledi. 
Etkinli�e milletvekili, Belediye Ba�kan� ve �l Milli E�itim 
Müdürü’nün e�leri de kat�ld�. �ehit annelerine çe�itli hediyele-
rin sunuldu�u programda, ö�renciler türküler ve �iirler okuya-
rak, kat�l�mc�lara keyifli dakikalar ya�att�lar. 
Üyelerimiz aras�nda birlik ve beraberli�in güçlendirilmesi ama-
c�yla düzenlenen ve samimi bir sohbet havas�nda geçen etkin-
lik program�, verilen kahvalt� ile sona erdi. 

AKSARAY

AMASYA

ANKARA 2

BURSA
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Darbeler Bizden Çok �ey Eksiltti 
Devlet eski bakanlar�ndan Gazeteci-Yazar Hasan Celal Güzel, 
�ubemiz taraf�ndan düzenlenen “Demokrasi-Özgürlük ve Sivil 
Toplum” konulu konferansa kat�larak, önemli aç�klamalarda 
bulundu. 
Afra Dü�ün Salonu’nda gerçekle�tirilen ve aç�l�� konu�mas�n� 
�ube Ba�kan�m�z Erol Kavuncu’nun yapt��� konferansa kat�l�m 
yo�un oldu. 
Aç�l�� konu�mas�ndan sonra ‘Darbeler ve Türkiye’ adl� bir si-
nevizyon izlendi. Yakla��k 8 dakika süren belgeselde, Adnan 
Menderes’in idam�ndan bu yana Türkiye’de ya�anan darbeler 
ve darbe giri�imleri söz konusu edildi. 
Daha sonra kürsüye gelen Hasan Celal Güzel, Türkiye’de de-
mokrasi ve özgürlüklerin önündeki engellerin kald�r�lmas�n�n 
çaresinin Anadolu insan�nda oldu�unu ifade etti. 
Demokrasiye yap�lan müdahalelere asla sessiz kal�nmama-
s� gerekti�ini vurgulayan Güzel, “Biz tanklar�n önünde gidip 
pa�alar�n emrinde sava�may� ve �ehit olmay� da biliriz. Ancak 
milletten al�nan vergilerle temin edilmi� bir tank�n ya da sila-
h�n milletin ba�r�na saplanmas�na da asla müsaade etmeyiz” 
dedi. 
Ergenekon iddias� ile ilgili görü�lerini de aktaran Güzel, “Er-
genekon zaten bu konuda söylenecek söz b�rakmad�. Takke 
dü�tü kel göründü” �eklinde konu�tu. 
�ube Ba�kan�m�z Erol Kavuncu ise, demokrasinin gücünün si-
vil toplum kurulu�lar�n�n gücüyle e�de�er oldu�unu belirterek, 
darbelerin ve geceyar�s� operasyonlar�n�n, demokrasi gücünün 
zay�fl���ndan kaynakland���n� kaydetti. Kavuncu, yeni Anaya-
sa çal��malar�n�n kesintiye u�ramaks�z�n devam ettirilmesini, 
Ergenekon iddias�n�n kökü kaz�n�p içerde parça kalmay�ncaya 
kadar irdelenmesi gerekti�inin alt�n� çizdi. 
Ça�da� demokrasilerde halk�n, taleplerini, tepkilerini sivil 

Devlet Bakan� Kavaf’a Ziyaret 

�ube Ba�kan�m�z Ahmet Sert, Kad�n ve Aileden Sorumlu Dev-
let Bakan� Selma Aliye Kavaf’� makam�nda ziyaret etti. 
“Kabinede temsil edilmemiz ilimiz aç�s�ndan anlaml�d�r” diyen 
Sert, E�itim-Bir-Sen’in, 2 bin 300’e ula�an üye say�s�yla ilin en 
güçlü sivil toplum örgütü oldu�unu ifade ederek, �unlar� söy-
ledi: 
“Ö�retmen olman�z nedeniyle e�itim çal��anlar�n�n dertleriyle 
yak�ndan ilgilenece�inizi biliyoruz. Sendika olarak amac�m�z, 
sorun yaratmak de�il, sorunlara çözüm üretmektir. K�sacas�, 
sorunlu sendikac�l�k de�il, sorumlu sendikac�l�k yap�yoruz. Bu 
önemli görevinizde ba�ar�lar diliyor, hay�rl� olsun dileklerimi 
sunuyorum.” 
Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf ise, ziyaretten duydu�u mem-
nuniyeti dile getirerek, “Te�kilattan gelen birisi olarak sivil top-
lum örgütlerini önemsiyor ve her zaman görü� al��veri�inde 
bulunman�n gereklili�ine inan�yorum. Bakan olarak ülkemizin 
her kö�esindeki insan�m�za hizmet götürme sevdas�yla çal��-
malar yapaca��m. Ülkemize ve milletimize hizmet etmekten 
mutluluk duyuyorum” �eklinde konu�tu. 
�ube Ba�kan�m�z Ahmet Sert, Bakan Kavaf’a, Ö�retmen Hat�-
ralar� yar��malar�n�n kitaplar�ndan olu�an bir set hediye etti.        

�slamo�lu, “Vahyin �n�a Etti�i Hz. 
Peygamber”i Anlatt� 

�ubemiz, Ziya Gökalp Kapal� Spor Salonu’nda “Vahyin �n�a 
Etti�i Hz. Peygamber” konulu bir konferans düzenledi. Mus-
tafa �slamo�lu’nun verdi�i konferansa kat�l�m yo�un olunca, 
birçok ki�i program� ayakta izlemek zorunda kald�. 
Konu�mas�nda, öncelikle yanl�� peygamber anlay���ndan yak�-
nan �slamo�lu, “Peygamber bir tanedir. Biz onu kaç tane ettik. 
Peygamber yüceltile yüceltile hayattan uzakla�t�r�ld�. Kendisine 
kanat tak�ld�, göklerde uçuruluyor. Peygamberi göklerde de-
�il, yerlerde aramak laz�m” dedi. 
Peygamberi yanl�� anlama konusunda Yahudi ve H�ristiyanla-
r�n dü�tükleri hatalara dü�ülmemesi konusunda salondakileri 
uyaran �slamo�lu, sözlerini �öyle sürdürdü: “Dikkat edin, pey-
gamberi zehirlemeyin. H�ristiyanlar�n durumuna dü�meyin. 
Onlar peygamberlerini ba�ka bir makama, �lahl�k makam�na 

toplum örgütleri arac�l���yla ortaya koydu�unu dile getiren 
Kavuncu, �öyle konu�tu: “Bu anlamda sivil toplum örgütleri, 
toplumlar�n do�al refleksleri atan nab�zlar�d�r.  Dolay�s�yla si-
yasal iktidarlar, toplumlar�n atar damarlar� konumundaki sivil 
toplum örgütlerini dikkate almak zorundad�rlar. Bir ülkede sivil 
toplum ne kadar güçlüyse, demokrasi de o denli güçlüdür.” 

te�ekkür ediyorum” �eklinde konu�tu. 
Toplant�, Osmangazi �lçe Temsilcimiz Adil Yaz�c�o�lu, Y�ld�r�m 
�lçe Temsilcimiz Ahmet Bilgiç, Nilüfer �lçe Temsilcimiz Ekrem 
Konuksever’in konu�malar� ve y�l içerisinde yap�lan çal��mala-
r�n de�erlendirilmesiyle sona erdi. 

ÇORUM

DEN�ZL�

D�YARBAKIR
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yükselttiler. Peygamberlerinin yerine ise insanlar� yerle�tirdiler. 
Peygamberlerin dahi rahats�z olaca�� a��r� sevgi beslediler. Bu, 
sahibini zehirleyen bir zehirdir.” 
Ça��m�zda �slam’� ya�aman�n zorluklar�n�, Hz. Nuh’un karada 
gemi in�a edi�ine benzeten �slamo�lu, “Hz. Nuh, bin y�ldan 
elli y�l eksik mücadele etti. ‘Ben bittim’ dedi�i anlar oldu. Rab-
binin emri ile karada gemi in�a etti. Alaya al�nd�. Kendi han�m� 
ve o�lu dahi gemiye binmedi. Bu ça�da Müslüman olmak ve 
direnmek, karada gemi yapmakt�r” �eklinde konu�tu. 
“Hz. Peygamberimize Vahiy inince da�lara ko�mad�, insana 
ko�tu” diyen �slamo�lu, “Çünkü Vahiy insan için inmi�tir. Va-
hiy, insanlarla önemli hale geliyor” de�erlendirmesinde bu-
lundu. 
Konferans�, Yard�m Eli Derne�i Ba�kan� Sad�k Dan��man, �l 
Müftüsü Ali Melek ile �ube Ba�kan�m�z Yasin Y�ld�z’�n da ara-
lar�nda bulundu�u binlerce ki�i dinledi. 

GÜMÜ�HANE

KAHRAMANMARA�

�STANBUL 4

Dünyan�n En Kutsal Duygusudur, 
Annelik 

�ube Kad�nlar Komisyonumuz, yemekli bir toplant� düzenleye-
rek üyelerimizin Anneler Günü’nü kutlad�. Lale Lokantas�’nda 
verilen yemek öncesi üyelerimizi kap�da karanfillerle kar��layan 
Kad�nlar Komisyonu Ba�kan�m�z Aynur Bilgin, anneli�in dün-
yan�n en kutsal duygusu oldu�unu vurgulad�. Bilgin, günü-
müz toplumunda kad�n�n çok daha etkin olarak yer ald���n�, 
hemen her alanda söz sahibi oldu�unu ve gelece�i in�a etti-
�ini kaydetti. 
Burada bir selamlama konu�mas� yapan �ube Ba�kan�m�z Veli 
A�aç ise, kad�nlar�n art�k siyasette, e�itimde, hizmet sektö-
ründe ve sendikac�l�kta önemli yerlerde oldu�unu gördüklerini 
dile getirerek, �unlar� söyledi: 
“Demokratik toplumlarda sendikac�l���n önemi a�ikârd�r. �ler-
leyen Avrupa Birli�i sürecinde sendika ve sivil toplum örgüt-
lerine olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Hak araman�n 
ilk �art� olan sendikac�l���n ya�amas� elzem derece ihtiyaçt�r. 
Grevli ve toplu sözle�meli hakk�m�za ula�mada en büyük et-
ken sendikala�mak ve söz sahibi olmakt�r. Bu yüzden öncelikle 
kad�n üyelerimize çok görevler dü�üyor.” 

Sicil Aff�ndan Dönenler �okta 

Sicil aff�ndan dönen ö�retmenlere, memuriyette geçmeyen 
sürelerin borçlan�lmas� için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 
ç�kard��� rakamlar dudak uçuklatt�. 
1999-2005 y�llar� aras�nda çe�itli disiplin cezalar�yla memuri-
yeti sona erenler, 22 Haziran 2006 tarih 5525 Say�l� Kanun ile 
haklar�ndaki disiplin cezalar� bütün sonuçlar� ile ortadan kal-
d�r�l�nca, görevlerine geri döndüler. Bu arada, memuriyetten 
say�lmayan sürelerini borçlanmak için SGK’ya müracaat eden 
ö�retmenler, ald�klar� cevap kar��s�nda �oke oldular. 
Disiplin aff�ndan faydalanan ö�retmenler, görevden al�nd�k-
lar� süre ile göreve iade edildikleri süre aras�ndaki günlerini 
borçlanmak istediklerinde, kar��lar�na, 5-6 y�ll�k bir süre için  
24.000-30.000 TL aras�nda bir mebla� ç�kar�l�yor ve iki y�l içe-
risinde ödemeleri isteniyor. Bu durum, ayl�k 1000 TL üzerinde 
ödeme yapmas� gereken ve tek maa�la ev geçindirmeye çal�-
�an ö�retmenleri kara kara dü�ündürüyor. 
Konuyla ilgili bir aç�klama yapan �ube Ba�kan�m�z Ali Yalç�n, 
“Ö�retmenler, sicil aff�ndan döndüklerine sevinmeli mi, üzül-
meli mi, karar veremiyorlar” dedi. 
“Memuriyette geçmeyen süreler içinde, sosyal güvenceden 
yararlanmam�� insanlara sanki sa�l�k giderleri kar��lanm�� gibi 
muamele mi yap�lmaktad�r” diye soran Yalç�n, görevden al�-
narak ma�duriyet ya�at�lanlar�n yeni bir ma�duriyetle kar�� 
kar��ya kald���n� söyledi. 
Ma�dur olan ö�retmenler ad�na milletvekillerine ça�r�da bu-
lunan Yalç�n, “Vekillerimizin empati yapmas�n� ve eksik günle-
rini borçlanmak isteyen ö�retmenlerin ayl�k 1000 liradan fazla 
taksiti ödemelerinin mümkün olup olmad���n� anlamalar�n� 
istiyoruz” �eklinde konu�tu. Yalç�n, milletvekillerinden, soruna 
çözüm üretmelerini beklediklerini kaydetti. 

�tiraz Atanan Ki�iye mi, Atayan 
Yasaya m�? 

�ube Ba�kan�m�z Hac� Datl�’n�n Ö�retmenevi Müdürlü�ü’ne 
asaleten atanmas�yla ilgili olu�turulan spekülasyonlar üzerine 
bir bas�n aç�klamas� yapan �ube Bas�n Yay�n Sekreterimiz Doç. 
Dr. Ali Kayg�s�z, “Bu itiraz makama atanan ki�iye mi, yoksa 
bu yasa maddesine mi? Bu durum yasa koyucu iradeyi tahkir 
etmek de�il midir?” diye sordu. 
Yasay� TBMM’nin ç�kard���na dikkat çeken Kayg�s�z, �unla-
r� söyledi: “Baz� sendikac�lar, daha düne kadar kurumlar�n 
vekâletle yöneltildi�inden �ikâyet ederken, �imdi de asaleten 
yap�lan atamalar� �ikâyet eder duruma gelmi�lerdir. Bilindi-
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KARAMAN

KAYSER�

Ba�yayla’da Anneler �çin Co�kulu 
Program 

Ba�yayla Temsilcili�imiz taraf�ndan düzenlenen Anneler Günü 
etkinli�i, yo�un bir kat�l�m ve co�kuyla kutland�. 
�lçe Temsilcimiz Muhammet Y�lmaz, etkinli�in, �lçe Kaymaka-
m� Mehmet Demir, Belediye Ba�kan� �erafettin Bulgurcu, �lçe 
Milli E�itim Müdürü Halil �brahim Atl�, kamu çal��anlar�, ö�-
retmenler ve halk�n yo�un kat�l�m�yla gerçekle�ti�ini söyledi. 
�iir dinletisi, hikayeler, skeçler ve video gösterileriyle renklenen 
programdan sonra annelere canl� gül takdim edildi. 

Özürlülere Ac�yarak Sorunlar�n� 
Çözemeyiz 

�ube Ba�kan�m�z Ayd�n Kalkan, �ube Yönetim Kurulu üyele-
rimiz ile birlikte Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve �stihdam 
Derne�i’ni (ZER�D) ziyaret etti. 
Kalkan ve beraberindeki heyet, ZER�D Ba�kan� Hasan Aykulteli’yi 
makam�nda ziyaret ederek, engellilerin ya�ad��� s�k�nt�lar� ye-
rinde görme f�rsat� buldu. Kalkan, özürlülere birer çift futbol 
ayakkab�s� ve milli tak�m formalar� hediye etti. 
Daha sonra bir aç�klama yapan �ube Ba�kan�m�z Ayd�n Kal-
kan, engellilere ac�yarak ya da onlara bak�p duygulanarak 
sorunlar�n�n çözülemeyece�inin bilinmesi gerekti�ini söyledi. 
Kalkan, “Biliyoruz ki, onlar�n da yapabilece�i, ba�arabilece�i 
i�ler vard�r. Onlar da normal insanlar gibi e�itilebilirler, i� güç 
sahibi olabilirler, kendi kazand�klar� paralarla hayatlar�n� de-
vam ettirebilirler, mutlu olabilirler. Yeter ki onlara da f�rsatlar 
tan�ns�n, sahip ç�k�ls�n” dedi. 
Evde özürlü çocu�una bakan anneye belli bir maa� ba�lanma-
s� uygulanmas�n�n güzel oldu�unu kaydeden Kalkan, “Özürlü 
çocu�a da maa� ba�lanmas� ve özürlü çocuklar�n e�itimleri-
nin ücretlerinin devlet taraf�ndan kar��lan�yor olmas�, son y�l-
larda devletimizin alm�� oldu�u çok güzel ve anlaml� tedbir-
lerdir. Bu tür tedbirleri övmekle birlikte, yeterli olmad���n� da 
buradan belirtmek istiyoruz. Avrupa Birli�i ülkelerinde, evinde 
çocu�una bakan bir annenin bu vazifeden dolay� sigortalan-
d���n�, ilerde de bu görevinden dolay� emekli oldu�unu biliyo-
ruz, görüyoruz. Avrupa Birli�i ülkelerinde var olan bu hakk�n 
ülkemizde de uygulanmas� gerekti�ini söylüyor ve bunun da 
takipçisi oldu�umuzu buradan belirtmek istiyoruz” �eklinde 
konu�tu. 

�i gibi Kahramanmara� Ö�retmenevi Müdürlü�ü’ne, yasaya 
(76. madde) uygun bir atama yap�lm��t�r. Yasaya dayan�larak 
yap�lan bu atamaya yine söz konusu sendikac�lar itiraz etmek-
tedir. Böylesine bir atamaya niçin itiraz edilir anlamak müm-
kün de�ildir? Bu yasa mevcut hükümetten önce ç�kar�lan bir 
yasad�r. �tiraz edenler, bugüne kadar bu yasay� neden görme-
mi�lerdir.” 
Malum sendikan�n her y�l 15 May�s, sendika say�lar�n�n belir-
lendi�i mutabakat dönemi öncesi bu tür asl� astar� olmayan 
konularda kamuoyunu yan�ltmak ad�na beyanatta bulundu-
�unu ifade eden Kayg�s�z, “Ancak bu sendikan�n unuttu�u ya 
da hat�rlamak istemedi�i bir gerçek var ki, e�itim sendikalar�-
n�n di�er sivil toplum örgütlerinin hiçbirinde olmas� mümkün 
olmayan çok belirleyici bir nitelik fark� vard�r. Sendikam�z içe-
risinde binlerce profesör, doçent, çe�itli kademelerde akade-
misyen, 150.000’e yak�n en az bir üniversite bitirmi� e�itimci 
vard�r. Bu insanlara, ‘Siz devlet gibi dü�üneceksiniz’, ‘Devlet 
böyle dü�ünüyor, siz ba�ka �eyler söylüyorsunuz’ diye ele�ti-
ri getiriyor olmak, sendika olman�n, hele de e�itim sendikas� 
olman�n niteli�ini ortadan kald�r�r. Ancak y�llard�r derin devlet 
gibi dü�ünen bu sendika, di�er sendikalar�n birikimini yans�-
tan her dü�ünceye, kendi s�� mantalitelerine uymad��� için, 
bir tür sava� açmakta ve de bu bizi, ‘Bu insanlar e�itimcileri 
bu çapta m� görüyorlar’ diye üzmekte ve ülkemizin gelece�i 
aç�s�ndan kayg�land�rmaktad�r” �eklinde konu�tu. 
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KOCAEL�

KÜTAHYA

Sosyal Sendikac�l�k Dersi Verdiler 

�ubemiz, yapt��� faaliyetlerle sendikac�l���n sadece çal��anlar�n 
özlük haklar�n�n savunulmas�ndan ibaret olmad���n�, ortaya 
koydu�u etkinliklerle di�er sendikalardan sosyal sendikac�l�kta 
da ne kadar önde oldu�unu gösterdi. 
�zmit Halk E�itim Müdürlü�ü ile �ubemiz, e�itim çal��anlar�-
na yönelik sertifikal� satranç kursu düzenledi. Kursun aç�l���n� 
�ube Ba�kan�m�z Ömer Akman�en, Halk E�itim Müdür Ba�-
yard�mc�s� Mehmet Özcan ve �ube Yönetim Kurulu üyeleri-
miz yapt�. Haziran ay�n�n sonuna kadar devam edecek kursa 
sendikal�-sendikas�z 68 ki�i kay�t yapt�rd�. Bar�� Gökdemir yö-
netiminde kursu ba�ar�yla bitiren ö�retmenler, alacaklar� ser-
tifika ile okullar�nda ders d��� faaliyet yaparak ek ders ücreti 
alabilecekler. 
Ba�iskele Temsilcili�imiz taraf�ndan tüm e�itim çal��anlar�na 
yönelik Futbol Turnuvas� düzenlendi. Turnuvaya Ba�iskele’de 
bulunan e�itim kurumlar�ndan toplam 12 tak�m kat�ld�. 25 
gün süren müsabakalar sonucunda dereceye girenlere ödül-
leri verildi. 

Ek Ders Ücretleri Ödenmelidir 

�ube Ba�kan�m�z Kamil Uçan, lise ve dengi okullardaki son 
s�n�f ö�rencilerinin okula devam etmemesinden dolay� ö�ret-
menlerin ek ders hususunda ma�dur edilmemesi gerekti�ini 
söyledi. 
Millî E�itim Bakanl���, Orta Ö�retim Kurumlar� S�n�f Geçme 
ve S�nav Yönetmeli�i’nin 40. maddesinin ö�rencilerin okula 
devam/devams�zl�k durumlar�n� düzenledi�ine dikkat çeken 
Uçan, �öyle konu�tu: “Buna göre, ‘Ders y�l� içinde toplam 20 
gün okula özürsüz olarak devam etmeyen ö�renciler, notlar� 
ne olursa olsun ba�ar�s�z say�l�r. Özürlü ve özürsüz devams�z-
l�klar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplam� 45 günü 
a�amaz’ denilmektedir. Her y�l May�s ay� ortas� geldi�inde 
özellikle lise ve dengi okullardaki son s�n�f ö�rencileri devam-
s�zl�k yaparak, rapor ya da sevk alarak fiili olarak tatile ba�-
lamakta ve okullar�n son s�n�flar�nda ders i�lenememektedir. 
Bu y�l Bakanl�k ö�renci ve velileri sevk ve rapor gibi i�lemlerle 
u�ra�t�rmamak ad�na isteyen velilerin ö�rencileri için okuldan 
25 güne kadar izin alabilece�ini belirtmi�tir. Bu nedenle okul-
larda son s�n�f ö�rencisi kalmam��t�r. Bu durum, son s�n�flarda 
derse giren ö�retmenlerin ek ders ücretlerini al�p alamayacak-
lar� tart��mas�na yol açmaktad�r.” 
Ortaö�retim okullar�nda ö�renim gören son s�n�f ö�rencile-
rinin okula gelmemelerine ra�men, ö�retmenlerin yine ders 
i�lemek üzere okullar�na geldi�ini, dersin i�leni�ine ili�kin plan 
ve programlar�n� yapt���n� kaydeden Uçan, “Dolay�s�yla ö�-
retmenlerin fiilen yapt�klar� bu görevleri kar��l��� ek ders üc-
retlerinden de faydalanmalar� gerekti�i aç�kça ortadad�r. Ö�-
retmenlere ek ders ücretinin ödenmesinin ö�rencilerin okula 
devam etmeleri �art�na ba�lanmas� hukuka ayk�r�l�k olu�tur-
maktad�r” dedi. 
Uçan, ö�retmenlerin iste�i d���nda vukuu bulan bu ve benze-
ri konulardaki ma�duriyetlerinin giderilmesi için Milli E�itim 
Bakanl���’n�n gerekli düzenlemeleri yaparak, ö�retmenlerin 
ek ders ücretlerini alabilmesi için öncelikle maa� kar��l���n�n 
doldurulmu� olma ko�uluna ba�lanmamas� gerekti�ini vur-
gulad�. 

Ödül töreninde �ampiyon olan Kullar tak�m�na madalyalar�n� 
ve Milli Tak�m formalar�n� Kaymakam Selami Ayd�n verdi. 2. 
olan Bahçecik EML ve ATL tak�m�na madalyalar�n� �ube Ba�ka-
n�m�z Ömer Akman�en, 3. olan Mesleki E�itim Merkezi tak�-
m�na madalyalar�n� �lçe Milli E�itim Müdürü Engin P�narba��, 
En Centilmen Tak�m seçilen Yuvac�k Serdar �lkö�retim Okulu 
tak�m�na �lçe Milli E�itim �ube Müdürü Cemalettin Özyurt, 
Gol Kral� olan Fatih Erik’e (Bahçecik EML ve ATL) madalyas�n� 
�lçe Temsilcimiz Mustafa Fidan takdim etti. 

KIRIKKALE

Hedefe Sa�lam Ad�mlarla 
Yakla��yoruz 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du ve Genel Sekreterimiz 
Halil Etyemez’in kat�l�m�yla gerçekle�tirilen toplant�da, ilde ve 
Türkiye’de E�itim-Bir-Sen ve Memur-Sen hizmet kollar�nda 
yetki konusu masaya yat�r�ld�. 
Görü� al��veri�i �eklinde geçen toplant�da Genel Ba�kan�m�z 
Ahmet Gündo�du ve Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, sen-
dikam�z�n yetki konusundaki hedefine ba�ar�yla yakla�t���n�, 
A�ustos ay�ndaki toplu görü�melerde bunun meyvelerini ala-
caklar�n� ifade ettiler. 
�ube Ba�kan�m�z Murat Bilgin ise, ilde yapt�klar� faaliyetler ve 
son durum hakk�nda bilgi verdi. 
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MARD�N

En A��r Bedeli Onlar Ödemektedir 

�ube Kad�nlar Komisyonumuz taraf�ndan Anneler Günü do-
lay�s�yla bir kutlama program� düzenlendi. Ö�retmenevi’nde 
düzenlenen programa, �ube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 
kad�n üyelerimiz kat�ld�. 
Program�n aç�l�� konu�mas�n� yapan �ube Kad�nlar Komis-
yonu Ba�kan�m�z Gülten Demirkol, annelerin ayn� zamanda 
toplumun gönüllü birer e�itim neferi oldu�unu ifade ederek, 
“Bilinçli annelerin elinde yeti�en ku�aklar gelecek nesillerin de 
garantisi olurlar. Bu yüzden toplum psikolojisi, her ba�ar�n�n 
arkas�nda bir kad�n oldu�una inan�r. Ancak bu öngörüden 
yoksun ideolojik yakla��mlarla gelece�in anne adaylar�n�n elin-
den e�itim hakk� al�nmakta, gelece�in toplumunu olu�turacak 
annelerin bilinçlenmeleri, okumalar� engellenmektedir” dedi. 
Demirkol, “Cehaletin, ideolojik körlü�ün, ötekile�tirmenin, 
çat��man�n, sava�lar�n en a��r bedelini maalesef anneler öde-
mektedir” �eklinde konu�tu. 
Bu özel günlerin ticari bir güne dönü�türülmesine de kar�� ç�-
kan Demirkol, �unlar� söyledi: “�nsan için en de�erli olan, vefa 
ve hat�rlanma duygusudur. Bu duygunun maddi bir kar��l��� 
yoktur. Sevginin her türlüsünü ticari bir ürüne dönü�türen po-
püler kültür, en saf duygu olan anne sevgisini dahi pazarlama 
malzemesi olarak kullanmaktan çekinmemektedir.” 
�ube Ba�kan�m�z �ahin Kayaduman ise, her türlü fedakârl��a 
katlanan annelerin de�erinin bilinmesi gerekti�ini vurgulad�. 
E�itim çal��anlar�n�n yüzde 50’ye yak�n�n�n bayanlardan olu�-
tu�unu, hem e�itimci hem de anne olman�n a��r yükünü ta-
��yan bayanlar�n taleplerine kar�� E�itim-Bir-Sen’in her zaman 
hassas davrand���n� belirtti. 

Biran Önce Duyuruya Ç�k�larak Ata-
malar Yap�lmal�d�r 

�ube Ba�kan�m�z Necmi Macit, Milli E�itim Bakanl���’n�n 26 
Mart 2005’te E�itim Kurumlar� Müdür Yard�mc�l��� Seçme 
S�nav�’n� yapt���n� fakat 11 soruda hata bulunarak 7 May�s 
2008 tarihinde Ankara 9, 4 ve 6. �dare mahkemelerince 11 
sorunun iptal edildi�ini ve arkas�ndan yeni bir de�erlendirme-
de bulunuldu�unu hat�rlatarak, “Türkiye genelinde bu s�nav� 
kazananlara birden çok ba�vuru hakk� verilip atamalar� yap�-
l�rken, Samsun �l Milli E�itim Müdürlü�ü bir kere duyuruya 
ç�kmas�na ra�men bugüne kadar bu ilk kazananlardan hiç bir 
atama yapmam��t�r” dedi. 
Yeniden de�erlendirilip ba�ar�l� olanlara verilen müracaat 
hakk�n�n, sürenin devam etti�ini kabul etmekle birlikte ilk 
de�erlendirmede ba�ar�l� olanlar aleyhine bir e�itsizlik olu�-
turdu�unu ifade eden Macit, �unlar� söyledi: “Bu uygulama 
sonucunda Samsun’da baz� ö�retmenler ba�vurular�n�n al�n-
mamas� i�lemini idari yarg�ya ta��m��lard�r. Samsun, Sivas, An-
kara ve birçok bölge idare mahkemesi ‘yürütmeyi durdurma 
karar�’ vermi�tir. Kamuoyundaki ve bas�ndaki haberler, yarg� 
kararlar�, yay�mlanan yönetmelik, genelge ve genel aç�klama-
lar do�rultusunda atamalar� da yap�lm��t�r.” 
2009/36 dikkate al�narak Karaman, Van, Diyarbak�r, Antal-
ya, Mardin gibi birçok il Milli E�itim müdürlü�ünün müdür 
yard�mc�l��� duyurular�na ç�kt���n�, �stanbul, Konya, Erzurum, 
Hatay, Ni�de gibi birçok �l Milli E�itim müdürlü�ünün de 
hem duyuruya ç�kt���n� hem de müdür yard�mc�l��� atamala-
r�n� yapt���n� vurgulayan Macit, “Ancak yine Samsun �l Milli 
E�itim Müdürlü�ü, genelgenin yay�mland��� tarihten bugüne 
kadar bekledi�imiz halde hâlen böyle bir duyuru yapmam��t�r. 
Hak edenlerden daha dü�ük puan alanlar�n müdür yard�mc�s� 
olarak atanmas�, idareciliklerin görevlendirmelerle yürütülmesi 
e�itimde kalite kayb�na neden oldu�u gibi Anayasa’n�n e�itlik 
ilkesine de ayk�r�d�r. E�itim-ö�retimin gelece�i aç�s�ndan da 
ileride telafisi güç ma�duriyetlerin do�mas�na neden olmak-
tad�r. Duyuruya ç�k�lmama da mazeret olarak, devam eden 
mahkeme süreci gösterilmektedir. Ancak bu sürecin ne za-
man bitece�i belli de�ildir. Aylarca hatta bir y�ldan fazla süre 
devam edebilir. Bu da 2010 Mart sonunda bitecek olan süre-
yi a�abilir. Dolay�s�yla zaman kaybetmeden ve ma�duriyetleri 
daha fazla art�rmadan duyuruya ç�k�larak beklenen atamalar�n 
gerçekle�tirilmesi gerekmektedir. 

Voleybol Turnuvas� Sona Erdi

May�s ay� boyunca büyük bir ilgi ile takip edilen “E�itimciler 
Aras� II. Bahar Voleybol Turnuvas�” sona erdi. 

�ubemizin organize etti�i ve 20 tak�m�n yar��t��� turnuvan�n 
�ampiyonu, Milli Piyango Lisesi oldu. Finalde �MKB Anadolu 
Ö�retmen Lisesi tak�m� ile oynayan Milli Piyango Lisesi tak�-
m�, büyük bir çeki�meye sahne olan maç�n sonunda 3-1’lik bir 
skorla amac�na ula�t�. 
Turnuvan�n üçüncüsü ise Merkez Yal�m �lkö�retim Okulu oldu. 
Profesyonel voleybol liglerini aratmayan turnuva maçlar�n�n 
sonunda dereceye giren tak�mlara çe�itli ödüller verildi. 

SAMSUN
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�ubelerimizden

Yetki Tamam, Mücadeleye Devam 

�lde sendikalar aras�ndaki yetkili olma yar���, 25 May�s’ta im-
zalanan mutabakat metniyle belirlendi. Buna göre, �ubemiz 
Milli E�itim’deki 2 bin 392, üniversitedeki 52 üyesiyle yetkili 
sendika olmaya hak kazand�. Konuyla ilgili bir aç�klama yapan 
�ube Ba�kan�m�z �brahim Co�kun, yetkinin al�nmas�nda eme�i 
geçen herkese te�ekkür ederek, �unlar� söyledi: 
“Bu çal��malar� sürdürürken, 55 gün boyunca okul okul, köy 

S�VAS
�ANLIURFA

‘Çifte Yetki’nin Mutlulu�unu 
Ya�ad�lar  

�ube yönetimimiz, hem Milli E�itim Müdürlü�ü hem de Cum-
huriyet Üniversitesi’nde en büyük sendika olarak “Yetkili” ol-
man�n sevincini kamuoyuyla payla�mak üzere bir bas�n top-
lant�s� düzenledi. 

S�VAS

S��RT

Bin Ki�i Piknikte Bulu�tu 

�ubemiz, e�itim çal��anlar�na yönelik geleneksel pikni�ini Ba-
�ur mesire alan�nda yapt�. Pikni�e Vali Necati �entürk, Millet-
vekili Afif Demirk�ran, Siirt Üniversitesi Rektörü Recep Ziyada-
no�ullar�, Milli E�itim Müdürü Mehmet Ali Atalay, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri ile yakla��k bin ki�i kat�ld�. 
�ube Ba�kan�m�z Ömer Aslan, geleneksel hale getirilen orga-
nizasyonun e�itim çal��anlar�nca her geçen y�l daha çok tevec-
cüh gördü�ünü, bu teveccühten dolay� mutluluk duydu�unu 
söyledi. Aslan, “Bu tür organizasyonlar�, e�itim çal��anlar�n�n 
kayna�malar�n� sa�lamak bak�m�ndan önemli görmekteyiz” 
dedi. 
Pikni�e kat�lmak için �ehre gelen Milletvekili Afif Demirk�ran, 
sivil toplum örgütlerinin, demokrasinin geli�mesini sa�layan 
en önemli unsurlardan biri oldu�unu ifade etti.  Demirk�ran, 
bu örgütlenmenin e�itimciler aras�nda yayg�nl�k kazanmas�n�n 
daha umut verici oldu�unu kaydetti. 
Bekledi�inden daha güzel bir tabloyla kar��la�t���n� belirten 
Vali Necati �entürk ise, bu güzel toplulu�un biraraya gelme-
sinde eme�i geçenlere te�ekkür etti. Vali �entürk’e, üyemiz 
Sedat Akay taraf�ndan haz�rlanan hüsn-ü hatla yaz�lm�� tablo 
sunuldu. 
Çe�itli aktivitelerin ya�and��� piknik, �ube Ba�kan�m�z Ömer 
Aslan’�n te�ekkür konu�mas�yla sona erdi. 

Burada konu�an �ube Ba�kan�m�z �lhan Karakoç, geçen y�l 
ald�klar� yetkiyi bu y�l her iki hizmet kolunda da peki�tirme-
nin mutlulu�unu ya�ad�klar�n� söyledi. Karakoç, “Hem Milli 
E�itim’de hem de üniversitede yetkiliyiz. Bu ba�ar�n�n elde 
edilmesinde eme�i geçen herkese te�ekkür ediyorum” dedi. 
Sendikac�l��a, üyelerinin sosyal ve özlük haklar�n� koruman�n 
yan�nda, e�itim-ö�retim alan�nda kalite ç�tas�n� yükseltmek ve 
ülkemizin özgürlükçü bir yap�ya kavu�mas� için örgütlü müca-
dele olarak bakt�klar�n� vurgulayan Karakoç, “Bütün bunlar�n 
gere�i olarak da üyelerimizin özlük haklar�n� koruma anlam�n-
da gerek idare ile gerekse Bakanl�k boyutunda yap�lmas� ge-
rekenleri yerine getirdik. �darenin ya da Bakanl���n sorunlara 
somut çözümler üretmemesi durumunda ise hukuksal müca-
dele yolunu seçtik ve birçok dava açt�k” �eklinde konu�tu. 
�lhan Karakoç, �ube olarak yapt�klar� çal��malara da de�ine-
rek, �unlar� anlatt�: “Üyelerimizin objektif kriterlere göre yap�l-
mam�� sicil raporlar� ve sicil notlar� nedeniyle birçok dava açt�k 
ve kazand�k. Devam eden birçok davam�z da vard�r. ‘Gideme-
di�in yer senin de�ildir’ felsefesinden yola ç�karak, Asarc�k’tan 
Karabalç�k’a, Banaz’dan Yakupo�lan’a, Güney Köyü’nden 
Gazi Köy’e kadar bütün merkez köyleri ziyaret ettik; ö�ret-
menlerimizle görü�tük, e�itim sorunlar�n� dinledik. Bu gezile-
rin sonuçlar�n� bir rapor halinde ilgili yerlere sunaca��z.
Yönetici atama yönetmeli�i kapsam�nda idarenin yanl�� uygu-
lamalar�, yine açt���m�z davalar sonucunda hukuktan döndü. 
Art�k 2005 y�l� müdür yard�mc�l��� s�nav�n� kazan�p da s�nav 
puanlar� yeniden de�erlendirilenlerin atamas� yap�lacakt�r. 
Üyelerimize Ö�retmenler Günü’nde 2500 kitap hediye ede-
rek, sendikac�l�k tarihinde bir ilki gerçekle�tirdik. �ehrimizdeki 
di�er sendikalarca da örnek al�nan bir proje ile üyelerimiz için 
konut projesi ba�latt�k. Bu kapsamda ��han TOK� mevkiindeki 
konutlar�m�z önümüzdeki y�l teslim edilecektir.” 
Üniversite Temsilcimiz H. �brahim Delice ise, özgürlükçü bir 
üniversite hayali kurduklar�n� ama özgürlü�ün s�n�r�n�n milli ve  
manevi de�erlerle s�n�rland�r�lm�� olmas� gerekti�ini dile geti-
rerek, “Desteklerinden dolay� tüm üyelere ve gayretli çal��ma-
lar�ndan dolay� hem üniversite hem de merkez te�kilat�ndaki 
arkada�lara te�ekkür ediyorum” diye konu�tu.
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TOKAT ZONGULDAK

�stiklal Mar��’n� Güzel Okuyanlar 
Tarihle Bulu�turuldu 

�ubemiz, düzenledi�i “�stiklal Mar��’n� En Güzel Okuma 
Yar��mas�”nda il ve ilçe birincisi olan ö�rencileri iki günlük 
Bursa ve Çanakkale gezisine götürdü. �lçe temsilcilerimizin de 
kat�ld��� gezide, ba�ar�l� ö�renciler Bursa ve Çanakkale’yi gör-
me ve inceleme f�rsat� buldu. 
�ube E�itim ve Sosyal ��ler Sekreterimiz Mustafa Erarslan, 
E�itim-Bir-Sen’in her zaman kültürel ve sosyal faaliyetlere 
önem veren bir sivil toplum kurulu�u oldu�unu ifade ederek, 
“Üyelerinin ve tüm e�itim çal��anlar�n�n ortak hak ve menfaat-
lerini takip etmenin, yeri ve zaman� geldi�inde hukuki gerek-
liliklerini de yerine getirmenin yan�nda sendikac�l��a; sosyal, 
kültürel konularla da ilgilenmeyi öne ç�karan, farkl� bir boyut 
kazand�rd�klar�n�” söyledi. 
Erarslan, sözlerini �öyle sürdürdü: “Bu çerçevede 14 Mart 
2009 tarihinde düzenledi�imiz �stiklal Mar��’n� En Güzel Oku-

köy dola�t�k. Sözle�meli, kadrolu, ek ders kar��l���, usta ö�-
retici demeden tüm personelin s�k�nt�lar�n�, �ikâyetlerini, ele�-
tirilerini, tavsiyelerini dinledik. Beraber çözüm yollar� arad�k. 
Yapt�klar�m�z�, yapamad�klar�m�z� ve yapacaklar�m�z� anlatt�k. 
Sonuç olarak, 8 y�ld�r devam ettirdi�imiz yetkililik yar���n� ilk 
s�rada tamamlad�k. Gururluyuz. Çünkü E�itim-Bir-Sen aile-
si olarak, birlikte çal��man�n getirdi�i gücü iliklerimize kadar 
hissettik. Bu süreçte kap�s�n� çald���m�z hiç kimse bizden des-
te�ini esirgemedi. Hatta birçok üye daha biz kap�lar�na gitme-
den, kap�m�z� çal�p ‘Biz ne yapabiliriz’ diyerek duyarl�l�klar�n� 
gösterdiler.” 
Bundan sonra i�lerinin daha zor olaca��n�n bilincinde olduk-
lar�n� kaydeden Co�kun, “Daha fazla çal��mak zorunda ola-
ca��m�z� da biliyoruz. Ancak 2392 Milli E�itim, 52 üniversite 
üyesiyle güçlenen sendikam�z�n sesi art�k daha gür ç�kacak. 
E�itim-Bir-Sen te�kilat� içerinde ‘Nisan ay� yeni üye say�s�’yla 
Türkiye birincisi olan bu irade, �anl�urfa’da yetkiyi alarak k�-
vanc�n� artt�rm��t�r” dedi. 
Sendikac�l���n Türkiye’de istenilen düzeyde olmad���n� ifade 
eden Co�kun, “Yeni süreçte en büyük idealimiz, örgütlenme-
nin çal��anlara sa�layaca�� faydan�n, yine çal��anlar�n kararl� 
duru�lar�yla sa�lanabilece�i fikrini yayg�nla�t�rmakt�r. Bu du-
ru�un sa�lanabilmesi için çal��anlar�n sendikal faaliyetlerle ilgili 
zihinlerindeki blokaj� ortadan kald�rmak hepimizin görevidir” 
�eklinde konu�tu. 

ma Yar��mas� il finalinde ö�rencilerimize, ‘Sizleri tarihle bulu�-
turaca��z, ba��ms�zl���m�z�n sembolü olan �stiklal Mar��m�z�n 
hangi �artlarda ve hangi olaylardan sonra yaz�ld���na tan�kl�k 
ettirece�iz’ diye söz vermi�tik. �imdi bu sözümüzü yerine ge-
tirmenin mutlulu�unu ya��yoruz.” 
Ba�ar�l� yar��mac� ö�rencilerle keyifli bir yolculu�un ard�ndan 
önce Bursa’da bir gün boyunca Osmanl� �mparatorlu�u’nun 
kurucusu Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ettik-
lerini kaydeden Erarslan, “Ard�ndan da Bursa’n�n di�er tarihi 
eserlerini do�al zenginliklerini gezdik. Geceyi Çanakkale’de 
geçirdikten sonra ikinci gün, feribotla Gelibolu Yar�madas�’na 
geçtik. Kafilemiz, Kilitbahir Köyü ve Kalesi, Kocatepe �ehitli�i, 
Conk Bay�r� Tepesi, Ar�burnu, Ertu�rul Tabyas�, Ertu�rul Koyu, 
Seddülbahir, �ehitler Abidesi, So�anl�dere �ehitli�i, Mecidiye 
Tabyas�, Seyit Onba�� ve Yahya Çavu� gibi her biri Türk tarihine 
zaferler kazand�rm�� �ehitlikleri ziyaret edip, rehberimizden de 
doyurucu bilgiler alarak gezdik. Buralar gerçekten herkesin zi-
yaret etmesi, sonra da uzun uzun dü�ünmesi gereken yerler” 
�eklinde konu�tu. 
Ö�renciler ise, Çanakkale Zaferi’ni bugüne kadar yaln�zca Ta-
rih derslerinde okuduklar�n� belirterek, “Böylesine muhte�em 
bir vatan� bizlere kanlar�yla, canlar�yla emanet eden atalar�-
m�z�n yatt��� �ehitlikleri ziyaret etmekten son derece mutlu ve 
gururluyuz. Bize bu imkân� sa�layan �ube Yönetimi’ne sonsuz 
te�ekkürlerimizi sunar�z” diyerek duygular�n� dile getirdiler.  

Demokratik Hayata Katk�n�z Takdire 
�ayand�r 

�ube Ba�kan�m�z Kamuran A�kar, Karadeniz Ere�li Temsilci-
miz Nurettin Ye�ilçiçek ile birlikte Milletvekili Fazl� Erdo�an’� 
Ankara’daki ofisinde ziyaret etti. 
Ziyarette konu�an Fazl� Erdo�an, kendisi için Memur-Sen ve 
E�itim-Bir-Sen’in farkl� bir yeri oldu�unu ifade ederek, “Özel-
likle Ortak Ak�l Hareketi ve demokratik hayata olan katk�s� 
münasebetiyle Memur-Sen ve E�itim-Bir-Sen’i takip ve takdir 
ediyorum” dedi. 
Kamuran A�kar ise, ö�retmen aç���na dikkat çekerek, ilin tek-
rar zorunlu hizmet kapsam�na al�nmas� konusunda destekle-
rini beklediklerini söyledi. Hizmet sendikac�l���n�n öncüsü olan 
Memur-Sen ve E�itim-Bir-Sen’in Türkiye’nin birçok yerinde 
TOK� ile i�birli�i içinde konutlar yapt���n�, bu ba�lamda Zon-
guldak ve Ere�li’de de Memur-Sen üyelerine TOK� i�birli�i ile 
konut yapmak istediklerini belirten A�kar, Erdo�an’dan bu ko-
nuda destek istedi. 
Erdo�an, bu gibi hizmetlerin sendikalar aç�s�ndan bak�ld���nda 
çok al���lm�� �eyler olmad���n�, Memur-Sen’in bu gibi hizmet-
leri gündeme getirmesinin takdire �ayan oldu�unu vurgulad�. 

�ubelerimizden
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