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Hepimiz, imkânsıza ulaşmanın yolunun onun öncelikle imkân dâhilinde 
olduğunu bilmekten geçtiğini biliriz. Hayatta büyük işlerin büyük düşler 
kuran insanlar tarafından başarılmasının bir nedeni de budur aslında. 

Çoğunlukla tereddütlerini değil, kararlılıklarını ön plana çıkarmalarıdır onları 
sonuca ulaştıran. Necip Fazıl, “Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz/
Yürüyeceğim de, bas ve yürü” der. Eğitim-Bir-Sen’in hikâyesinde bu yaklaşım 
vardır. İmkânsız görülenin imkân dâhilinde olduğunu düşleyen, tereddütleri değil, 
kararlılığı ön plana çıkaran inanmışların hikâyesidir, Eğitim-Bir-Sen. 

Hayatın amacını amaçlı bir hayat olarak gören Mehmet Akif İnan ve arkadaşları 
tarafından 1992’de ilk ‘besmele’ çekildikten sonra; kurucu iradenin yarına olan 
umutlarını önlerine alarak yürüdüklerini görüyoruz. ‘Bu iş size göre değil, daha 
doğrusu bu iş bizim işimiz değil’ demeyi alışkanlık haline getirenlere, ‘bu iş tam 
da bizim işimiz’ diyen bir inanmışlık, ilk günden beri sürdürülmeseydi; 2015 
Mayısı’nda 350 bin üye hedeflenmezdi. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya 
bakan herkes, tıpkı Virgil gibi, “Yapabilirler, çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar” 
diyorsa, bu, imkânsızın imkân dâhilinde olmasının kanıtlanması sayesindedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, belirli periyotlarda 5 adet süreli yayın çıkarıyoruz. Bu 
yayınları editör olarak takdim etmek üzere şimdiye kadar onlarca kez önsöz 
yazdım. İtiraf etmeliyim ki, elinizde bulunan Şube Genel Kurulları Özel Sayısı 
Bülteni, önsöz yazarken en fazla heyecanlandığım yayın oldu. Bütün şubelerimizin 
bir sayfa halinde kendilerini tanıttıkları bülteni okumak, 2010-2014 yılları arasında 
yapılan faaliyetlerin tıpkı film şeridini izlemek gibi geldi bana. Başlıklar, metinler 
ve resimlerle sunulan sayfalarda aşk var, heyecan var, başarı öyküleri var. 

İşyeri temsilcisi toplantıları, yönetici buluşmaları, şube divanları, geleneksel 
organizasyonlar, üyeleri kariyer yolculuğunda, yöneticilik ve görevde yükselme 
sınavlarına hazırlık kursları, kadınlar komisyonu toplantıları, Genç Memur-Sen 
çalışmalarına verilen omuz, paneller, konferanslar, eylemler ve daha pek çok 
faaliyetten kesitleri yansıtan bu çalışma, tarihe not düşmek adına yapılan üçüncü 
‘Özel Sayı’dır. 

Türkiye geneli şube genel kurulları öncesi ilk defa 2007 yılında çıkarılan 
özel sayı bültenimizin ikincisi 2010 Kasım ayında yayınlanmıştı. 21-22 Şu-
bat 2015 tarihinde gerçekleştireceğimiz 5. Olağan Genel Kurula, tamamı 
Kasım ayı içerisinde bitecek olan Şube Genel Kurullarından sonra gitmiş 
olacağız. Şubelerimizin geride kalan 4 yıl içerisinde yaptıkları faaliyetler-
den kısa kesitler aktardıkları “Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni Şube Genel 
Kurulları Özel Sayısı’nın üçüncüsü olan elinizdeki yayınımız, aynı zaman-
da bir arşiv niteliği de taşımaktadır. 

Yazıma başlık olarak seçtiğim dize, Mehmet Akif İnan’ın 22 yıl önce bir tohumda 
bir ormanı düşleyen iradesini yansıtmaktadır. Bugün, eğitim-öğretim ve bilim 
hizmet kolunda ‘Genel Yetkili’ olmakla kalmayıp aynı zamanda ‘Türkiye’nin en 
büyük sendikası’ olmamız; azim, kararlılık, fedakârlık ve adanmışlık hikâyeleriyle 
bezenmiş bir geçmişe sahip olmamız bir anlamda “iman varsa imkân da vardır” 
sözünü teyit etmektedir. 

Ahirete irtihal eden Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan başta olmak 
üzere, bu davaya gönül ve ömür vermiş olanlara ithaf ettiğimiz bu özel sayımıza 
emeği geçen bütün teşkilatımıza teşekkürlerimizi sunuyor; üçüncü dönemlerini 
tamamlayan Şube başkanlarımıza ve yönetimlerine, ilçe yönetimlerimize Eğitim-
Bir-Sen’i ‘Büyük bir aile’ yapan emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, 
farklı görevler alan ve alacak olan teşkilat mensuplarımıza başarılar diliyorum. 

Selam ve dua ile… 

Ali Yalçın
Genel Başkan Yardımcısı
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20.	yüzyılın	sonuna	kadar,	“Müslüman	öldüren	
Haçlılar”	ve	“Müslüman’ın	yaşaması	için	öl-
meyi	göze	alan	Müslümanlar”	vardı.	21.	yüz-

yılla	 birlikte	 “Müslüman	 öldürten	 haçlılar”	 ve	 “Müslüman	
öldürmeye	odaklanmış	Müslümanlar”	var	artık.	Bu	keskin	
dönüşümün	 en	 somut	 örneğini	 hemen	 yanı	 başımızda,	
Şanlıurfa/Suruç’a	 komşu	 Ayn’el	 Arab/Kobani’de	 yaşıyo-
ruz.	Geçtiğimiz	günlerde	Suruç’ta,	Suriye’nin	Ayn’el-Arab/
Kobani	 ilçesini	 gören	 uygun	 noktalara	 konuşlanan	 basın	
mensuplarının	 kaydettiği	 bir	 görüntü,	 -bunu	 ifade	 etmek	
bir	Müslüman	için	çok	acı	ama-	neredeyse	kanıksadığımız,	
ümmetin	kanının	ve	gözyaşının	sebil	gibi	aktığı	görüntüler,	
derin	manalar	içeren	gerçekten	yürek	parçalayıcı	bir	muh-
tevayı	taşımaktaydı.	‘Allahu	Ekber’	nidalarıyla	birbirine	sal-
dıran	Müslümanlar	arasındaki	çatışmalar	ve	bu	çatışmala-
ra	binlerce	kilometre	öteden	müdahil	olan,	zaman	zaman	
da	hakemlik	 rolü	üstlenen	ABD	 liderliğindeki	emperyalist	
aklın	 varlığı,	 gelecek	 kuşaklara	 açıklamakta	 zorlanacağı-
mız	 “utançlar”	 olarak	 önümüzde	 duruyor.	 Bu	 tablonun	
özeti,	“birbirinin	 inşa	ve	 ihya	edicisi	olması	gereken	Müs-
lümanlar”,	 emperyalist	 tahakkümün	 altında	 “birbirlerinin	
imha	edicisi	olmaya”	zorlandılar.	

Ben,	 sadece	 Ayn’el	 Arab/Kobani’de	 değil,	 Afganistan’dan	
Libya’ya,	Suriye’den	Arakan’a,	Filistin’den	Güney	Afrika’ya	
İslam	 coğrafyalarından	 yükselen	 alevler,	 toz	 bulutları	 ve	
hedef	 gözetmeyen	 kan	 dökücü	 silahların	 sesleri	 arasında	
yükselen	ölüm	çığlıklarına,	ölümler	arkasından	seslendiri-
len	ağıtlara,	“mahzun	Müslüman”	dayatmasına	son	verme-
nin	en	önemli	ve	öncelikli	sorumluluğumuz	olduğuna	ina-
nıyorum.	 “Büyük	 Memur-Sen	 ailesine”	 ve	 “Güçlü	 sendika	
Eğitim-Bir-Sen”e	mensup	 olmak,	 hepsinden	 öte	 “Yeniden	
Büyük	Türkiye”	ideali	bunu	gerektirir.	

Yaratılış	gayesini	unutmuş,	aralarındaki	ilişkinin	ölçütlerini	
yitirmiş,	makul	aklı	yitiren,	nefsin	ve	şeytanın	vesveseleri-
ne	 kapılarak	 birbirine	 düşmüş	 Müslümanların	 varlığı	 gün	
gibi	ortada	iken,	bütün	yenilgilerimizi	“dış	güçlerin	oyunu”,	
“emperyalist	sömürü”	ya	da	“Siyonist	saldırı”	retorikleriyle	
açıklama	kolaycılığından	vazgeçmeliyiz.	Öncelikle,	“Kandı-
rılmaya	 müsait	 Müslümanlar”	 ya	 da	 bizim	 medeniyetimi-
zin	söylemiyle	“Gafil	Müslümanlar”	gerçeğinde,	herkesten	
ve	 her	 şeyden	 önce	 esasen	 bizim/bütün	 Müslümanların	
asli	 iştirakçi	 olduğunu	 itiraf	 etmeliyiz.	 Emperyalist,	 Siyo-
nist	ya	da	küresel	şebekenin,	Müslümanların	birbirinin	ka-

nını	dökmesini,	dünya	üzerinde	sistematik	biçimde	sadece	
Müslüman	 kanı	 dökülmesini	 zevkle	 izlediği	 loca,	 izzetten	
zillete	sürüklenişimizin	eseridir.	

Amerika	 Birleşik	 Devletleri,	 yalnızca	 10	 bin	 kilometreden	
fazla	bir	mesafeden	Irak	ve	Suriye’deki	Müslümanların	me-
selelerine	müdahil	olmuyor;	Libya’ya,	Mısır’a,	Afganistan’a	
nizam	 veriyor.	 İslam	 coğrafyasını	 bombalıyor,	 adeta	 Müs-
lümanların	 arazilerini	 parselliyor,	 ümmetin	 kaynaklarını	
sömürüyor,	canını,	malını,	ırzını	pâyimâl	ediyor;	biz	de	yüz	
yıldır	bu	ve	buna	benzer	manzaraları	kanlı	gözyaşlarımızı	
içimize	 akıtarak	 seyrediyoruz.	 Yüz	 yıldır,	 İslam	 dünyasın-
da	Üstad	Necip	Fazıl’ın	“İpi	kopan	tesbihim/Dağılmış	tane	
tane/Acı	 ama	 teşbihim/Hani	 nerde	 imame”	 dörtlüğünde	
beliğ	 bir	 biçimde	 ifade	 ettiği	 acı	 manzarayı;	 dağılmışlığı,	
parçalanmışlığı,	 izzet	ve	 itibardan	düşmüşlüğü	yaşıyoruz.	
Aslında	 “Mahzun	 Müslüman”,	 dünün,	 bugünün	 değil,	 yüz	
yıldır	ortaya	konan	bu	acı	manzaranın	merkezindeki	özne-
dir.	

Müslümanların,	 kendi	 aralarındaki	 meselelerinde	 dahi	
Müslüman	kardeşleri	hakem	olamamaktadır.	Müslümanla-
rın,	dünya	üzerinde	zulme	uğrayanın	zulümden	kurtulma-
sına	vesile	olacak	ya	da	haklı	bir	davası	bulunanın	hakkının	
teslimine	arka	çıkacak	bir	gücü	ve	teşkilatı	bulunmamak-
tadır.	İslam	İşbirliği	Teşkilatı	“çaresizlik”	bahanesini	dillen-
diren	açıklamalar	dışında	bir	işlev	görmüyor.	Halkı	Müslü-
man	ülkeler,	Birleşmiş	Milletler’de	dolgu	malzemesi	olmak	
dışında	bir	 işleve	sahip	değil.	Birleşmiş	Milletler’den	Müs-
lüman	 bir	 ülke	 lehine	 karar	 çıkmamaktadır.	 Evet,	 “Dünya	
Beşten	 Büyüktür.”	 Birleşmiş	 Milletler’in	 antidemokratik	
yapısına	 “Dünya	 Beşten	 Büyüktür”	 diyerek	 eleştiride	 bu-
lunuyoruz	 ama	 demokrasi	 havarilerinin	 tesis	 ettiği	 anti-
demokratik	 yapıyı	 değiştirmek	 güç	 işidir,	 dünyanın	 beş-
ten	 büyük	 olduğunu	 ifade	 etmek	 yetmez,	 kabul	 ettirmek	
gerekiyor.	BM’nin	karar	alma	süreçlerindeki	adaletsiz	yapı,	
IMF	 ve	 Dünya	 Bankası’nda	 da	 kendini	 tekrar	 ediyor	 fakat	
sonuç	 değişmiyor.	 Müslümanlarda	 bu	 adaletsiz	 yapıları,	
işleyişi	 değiştirecek	 gücün	 temerküz	 etmemesi	 için	 elle-
rinden	 geleni	 yapanların	 kimler	 olduğunu,	 elinden	 geleni	
bile	 yapmayanların	 kimler	 olduğunu	 ifade	 etmeye	 gerek	
yok.	Sorun	da,	çözüm	de	net.	Müslümanlar,	Müslüman	ül-
keler,	kendilerini	ifade	edecek,	dünyanın	akışına	etki	ede-
cek	birlikteliği,	örgütlenmeyi,	yapı	ve	işleyiş	değişikliklerini	
ortak	bir	akılla	ve	müşterek	bir	zeminde	hayata	geçirmek	

Eğitim-Bir-Sen’de Lider Olmak
Yeni Dünyayı İnşaya Talip Olmak
Ahmet Gündoğdu
Genel Başkan
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zorundadır.	 Elbette	 bugünün	 güç	 dengelerinin	 kurucula-
rı	 buna	 izin	 vermeyecekler,	 mevcut	 yapının	 değişmemesi	
için	 kendi	 oyunlarını	 sergileyecekler.	 Filistin’de	 yaşanan,	
Arakan’da	 sahnelenen,	 Afganistan’da	 devam	 ettirilen	 sü-
reçler	bunun	parçasıdır.	Bu	kapsamda,	Türkiye’nin	başına	
örülmeye	çalışılan	çoraplar	da	 -gezi	olayları,	17-25	Aralık	
darbe	 girişimi,	 6-7	 Ekim	 kalkışması	 vs.-	 bu	 cümledendir.	
Ancak,	 bu	 tür	 tuzaklara,	 operasyonlara	 geçit	 vermeden	
Müslümanların	da	söz	sahibi	olduğu	yeni	bir	güç	dengesini	
dünyada	hâkim	kılmalıyız.	

Müslümanlara	 bilgi,	 hikmet,	 irfan,	 izzet	 hassasiyeti	 son	
olarak	 Anadolu	 coğrafyasında	 kaybettirilmiştir.	 Yeniden	
diriliş	inşallah	Anadolu	coğrafyasında	gerçekleşecektir.	Bu	
diriliş,	bu	zamanda,	bu	coğrafyada	yaşayan	Müslümanların	
emek	ve	gayretleriyle,	Allah’ın	izni	ve	yardımıyla	gerçekle-
şecek	bir	diriliştir.	Çünkü	“İnsan	için	ancak	çalıştığı	vardır.”	
Durumu	kavramak,	teşhis	etmek	yeterli	değildir;	harekete	
geçmek,	pratize	etmek,	layık	olmak,	hak	etmek	gerekmek-
tedir.	Silkinmek,	kendimize	gelmek,	özümüze	dönmek,	vi-
rüslerimizden	arınmak,	yerli	değerlerle	güçlenmek,	çalış-
mak,	çok	çalışmak	durumundayız.	Burada	öncülük	etmek	
bizlere;	durumun	farkında	olanlara,	bütün	operasyonlara	
rağmen	özündeki	cevheri	yitirmeyenlere	düşüyor.	Eğitim-
Bir-Sen’in	 misyonu,	 ‘Yeniden	 Büyük	 Türkiye’nin	 inşasına	
öncülük	 etmek,	 mazlum	 Müslümanların	 zulümden	 kur-
tulmalarına	 yönelik	 güçlü	 adımların	 atılmasına	 dayanak	
teşkil	edecek	güçlü	ve	müreffeh	bir	toplum	yapısı	oluştur-
maktır.	

Eğitim-Bir-Sen,	bu	büyük	misyonu	üstlenen	ve	bunun	ge-
rektirdiği	 vizyondan	 beslenen	 dinamik	 bir	 organizmadır.	
Eğitim	çalışanlarının,	kamu	çalışanlarının,	işçisi,	memuru,	
çiftçisi,	 esnafı,	 işsizi;	 bütün	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 vatan-
daşlarının,	 İslam	 âleminin	 ve	 topyekûn	 insanlığın	 refah	
ve	mutluluğu,	hatta	hayvanat	ve	nebatatın	korunması	ve	
lüzumunca	 sarf	 edilmesi	 gibi	 ulvi	 amaçlarla	 yola	 çıkan	
Eğitim-Bir-Sen’in	 bu	 amaçlarını	 gerçekleştirecek	 olan-
lar,	bu	canlı	organizmayı	meydana	getiren	Eğitim-Bir-Sen	
mensuplarıdır.	Bu	amaçlar	doğrultusunda	en	çok	yorulan,	
en	 büyük	 fedakârlıklarda	 bulunan,	 başkaları	 için	 kendi-
sini	 tüketen	 ama	 hedefe	 ilerlemede	 bir	 an	 bile	 gevşeklik	
göstermeden	 ilerleyenler,	 Eğitim-Bir-Sen	 teşkilatlarında	
görev	 alan	 yöneticilerimizdir.	 Eğitim-Bir-Sen’in	 amaçları	
doğrultusunda	 bugün	 ulaştığı	 noktada	 en	 çok	 emeği	 ve	
hakkı	olanlar,	bu	fedakâr	kardeşlerimizdir.	

Eğitim-Bir-Sen,	Eylül	ayında	Türkiye	genelinde	bir	demok-
rasi	 şöleni	 şeklinde	 gerçekleşen	 seçimlerle	 önce	 işyeri	
temsilcilerini,	sonra	da	ilçe	temsilcilik	yönetim	kurullarını	
ve	şube	delegelerini	belirledi.	 İşyeri	 temsilciliği,	 ilçe	tem-
silciliği,	şube	delegeliği	seçimlerinde	oy	kullanan	üyeleri-
mize,	görev	talebiyle	önemli	bir	yükün	altına	girme	cesare-
tini	ortaya	koyarak	aday	olan	üyelerimize	teşekkür	ediyor,	

seçilerek	teşkilat	yükünün	yanına	kendisine	oy	verenlerin	
itimat	 yükünü	 de	 yüklenen	 yeni	 teşkilat	 mensuplarımıza	
görevlerinde	başarılar	diliyorum.	

Kasım	ayında	şube	genel	kurullarımızı	gerçekleştireceğiz.	
Şube	genel	kurullarımızın	da	büyük	bir	olgunlukla,	Eğitim-
Bir-Sen’in	büyüklüğüne	ve	misyonuna	uygun	biçimde	ger-
çekleştirileceğine	 inanıyorum.	 Eğitim-Bir-Sen,	 canlı	 orga-
nizmanın	 dinamizmini	 sağlamak	 hedefiyle,	 aynı	 görevde	
en	çok	üç	dönem	görev	alabilme	şartı	getirmiştir.	Bu	kural,	
işyeri	temsilciliği	için	de,	genel	başkanlık	için	de	geçerlidir.	
Eğitim-Bir-Sen,	her	 türlü	vesayete,	oligarşiye,	demokrasi-
nin	ve	millet	iradesinin	sınırlandırılmasına	her	platformda	
karşı	durmuş	bir	teşkilattır.	Kendi	bünyesinde	de,	makam-
ların	geçiciliğini	tespitle	yetinmemiş,	kurala	dönüştürmüş-
tür.	

Bugüne	 kadar	 Eğitim-Bir-Sen	 teşkilatlarında	 görev	 almış	
ve	yeni	dönemde	gerek	üç	dönem	kuralı,	gerek	kendi	ar-
zusu,	 gerekse	 demokratik	 işleyiş	 dolayısıyla	 görev	 alma-
yan/almayacak	 olan	 kardeşlerime	 hizmetlerinden	 dolayı	
şimdiden	 şükranlarımı	 sunuyorum.	 Eğitim-Bir-Sen,	 onla-
rın	emekleriyle	bugünlere	gelmiştir.	Yeni	ve	yeniden	görev	
alan/alacak	 kardeşlerimi	 tebrik	 ediyorum.	 Daha	 çok	 ça-
lışmak,	daha	fazla	fedakârlıkta	bulunmak	durumundayız.	
Nefsinizi	kabartacak	bir	unvan	değil,	daha	fazla	yorulaca-
ğınız	bir	yükümlülük	sahibi	olduğunuzu/olacağınızı	unut-
mayın.	

Önümüzdeki	dört	yıllık	dönemde	Eğitim-Bir-Sen’e	yön	ve-
recek	lider	kadro	ve	teşkilattaki	görevlerinden	ayrılan	kar-
deşlerimiz	şunu	da	 iyi	bilmelidirler:	Elbette	bugün	dünya	
ölçeğinde	“büyük	fotoğraf	“Mahzun	Müslüman	fotoğrafıdır	
ve	 bu	 değişmelidir.	 Değiştirecek	 olan	 da	 hep	 birlikte	 bi-
ziz.	Bu	irade,	bu	kararlılık	ve	birliktelik	Eğitim-Bir-Sen’de,	
Eğitim-Bir-Sen’in	 liderlerinde	 var.	 Dünyanın	 “Müslüman-
lar	 için	ölüm	gezegeni”	olmasına	son	vermeye,	hakikatin	
değişmez	ölçüleri	 rehberliğinde	adil	ve	barış	eksenli	yeni	
bir	dünya	kurmaya	talip	olduğumuzu	unutmadan	yol	ala-
cağız,	dünyayı	yeniden	inşa	etmek	için	yol	bulacağız.	Biz,	
“Türkiye’nin	en	büyük	sivil	 toplum	örgütü”	ya	da	“eğitim	
hizmet	 kolunda	 yetkili	 sendika”	 sıfatlarının	 çok	 ötesinde	
“İnsanı	esas	alan	hakikat	değerlerini	ihya”	ve	“Müslüman-
ların	 karar	 mekanizmalarında	 asli	 özne	 olduğu	 yeni	 bir	
dünyayı	 inşa”	 hedeflerini	 donanmış	 soylu	 mücadelenin	
öncü	topluluğuyuz.	Tam	da	bu	yüzden	soylu	mücadeleye	
mensubiyetle	yetinemeyiz,	soylu	mücadelenin	zaferle	taç-
lanmasını	sağlayacak	aşkın	mesuliyetini	de	yüklenmeliyiz.	

“Mahzun	 Müslüman”	 fotoğrafını	 değiştirme	 mesuliyetini	
gerçek	manada	idrak	ettiğimizde,	gözümüzde	büyüttüğü-
müz	 pek	 çok	 konunun	 teferruattan	 ibaret	 kaldığı	 görüle-
cektir.	

Selam	ve	dua	ile…
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“Toplumsal	ve	fikri	sorumluluklarını	unutanlar,	kişisel	ve	ailevi	ha-
yatlarını	kendilerine	‘Kâbe’	yaparlar”	diyor,	Dr.	Ali	Şeriati.	

Baki	olan	Allah’tır,	biz	varlık	şiirinde	küçük	bir	noktayız.	Yapabile-
ceğimiz,	 insanlık	tarihine	Hakk’tan	yana	bir	harf	çizebilmek	ve	bir	
kelime	içinde	yer	alabilmektir.	Belki	daha	yücesi	Hakk’tan	yana	bir	
beyitin	içinde	yer	alabilmektir.	

Eğitim-Bir-Sen,	bugüne	kadar	zalim	ve	mağrur	darbeci	jakobenler	
karşısında,	ülkenin	kara	günlerinde	milletin	yanında	ve	milletle	be-
raber	büyük	fedakârlık	ve	direnç	sürecinde	inşa	olmuş	ve	milletimi-
zin	takdirlerine	şayan	olmuş	medeniyet	havzamızın	en	büyük	sivil	
toplum	örgütüdür.	

Demokrasimiz	ve	ülkemizin	ulaşmış	olduğu	seviyeye	katkımızın	bi-
lincindeyiz	ve	gelecek	için	de	sorumluluklarımızın	farkındayız.	Ma-
alesef	yaşadığımız	zaman	diliminde	bunca	tecrübeye,	bilim	ve	tek-
nolojinin	gelişmişliğine	rağmen,	insanlığın	-aynı	ölçüde	ters	orantılı	
olarak-	paylaşım,	iyilik	ve	ahlak	konusunda	gerilediğine	şahit	olu-
yoruz.	Bilim	ve	teknolojinin	ahlak	normu	üretemediğinin/üreteme-
yeceğinin	fakat	ahlaki	bir	kör	dönüşüme	de	sebep	olduğunun	bilin-
cindeyiz.	Tam	da	bu	noktada	tarih	bize	yeni	bir	görev	yüklüyor.	Bu	
görev	içeride	ve	dışarıda	yozlaşma	değirmeni	olarak	işleyen	çarkları	
durdurmak,	milleti	kendi	tarih,	 	kimlik	ve	coğrafyasıyla	buluştura-
cak	sistemler	ve	kurumlar	inşa	edip	faaliyetler	sürdürmektir.	

Bugüne	 kadar	 bu	 doğrultuda	 önemli	 mesafeler	 aldık,	 büyük	 işler	
başardık,	şimdi	bu	mücadeleye	ivme	katma	zamanıdır.	Ulaştığımız	
güç	 bizi	 yeni	 iş	 ve	 adımların	 arifesine	 getirdi.	 Hem	 içeride	 mevzi	
haklar	elde	etmek	yerine	külli	kuşatıcı	işler	yapmak	hem	de	dışarı-
da	ümmeti	birleştirecek	kurumsal	ve	işlevsel	adımlar	atarak	insan-
lığa	katkıda	bulunmak	zamanıdır.	

Tembellik	dinimiz	ve	insanlık	onuruyla	bağdaşan	bir	tutum	değildir.	
Yeni	başarılar	kazanmaksızın	geçen	her	günümüz	ziyandır.	O	halde	
önümüzde	 daha	 zorlu	 yürüyüşler	 boyunca	 mücadele	 edilecek	 so-
runlar,	sarılacak	yaralar	ve	açılacak	yeni	hesaplar	vardır.	

Coğrafyamız	I.	Dünya	Savaşı’nın	artçılarıyla	sallanmaya	devam	edi-
yor	ve	her	dem	suni	şoklarla	tetiklenerek	bölgesel	ve	küresel	ener-
jimiz	tüketiliyor.	Ama	ümmet	endişeye	kapılmasın;	biz	peygamber-
lerin,	 âlimlerin	 ve	 bilgelerin	 baktığı	 yerden	 bakmayı	 amaçlıyoruz.	
İnsanların	özgür,	ülkelerin	bağımsız	olduğu,	emperyalist	baskıların	
ve	iç	mahfillerin	farklılıkları	ayrılık	gerekçesi	olarak	kullanan	çıban-
başı	fitne	kaynaklarını	fark	ettik.	Bölgenin	ve	dünyanın	tek	ve	en	bü-
yük	gücü	biziz	demiyorum	fakat	sınırları	koruyarak	buharlaştıracak	
çözümü	bu	topraklarda	üretebilmeliyiz.	

Biz	Müslümanız,	varlık	sebebimizi	hatırlamalıyız.	Bunu	Şeyh	Şamil,	
Çar	I.	Nikola	için	şöyle	ifade	ediyordu:	“Söyle	O’na!	Bu	uğurda	bütün	
evlât	 ve	 ayalimi	 kılıçtan	 geçirseniz,	 son	 zürriyetimi	 kurutsanız,	 en	
son	müridimi	yok	etseniz,	tek	başıma	ve	son	nefesime	kadar	yine	
mücadele	edeceğim.”	Aynı	kıbleye	dönüyor	ve	aynı	şeyleri	görüyor-
sak,	tavrımız	ve	duruşumuz	bu	olmalıdır.	Bu	varlık-yokluk	mücade-
lesinden	yine	aynı	kıble	ve	yürekle	yeryüzünde	fitneye	diz	çöktürme	
mücadelesinde	ilerliyoruz.	Bunlar	bazılarına	hamaset	gelebilir.	An-
cak	şunu	asla	aklımızdan	çıkarmamalıyız	ki,	imanımız	ve	idealleri-
miz	küresel	tağuti	güçlerin	yok	etmek	istediği	nihai	hedeftir.	

Müslümanlar,	 bugünkü	 konumlarına	 layık	 değil.	 Mağlubiyet,	 onu	
kabul	edene	yapışır.	Yeryüzü	Allah’a	aittir	ve	onda	nefes	alıp	veren	
her	 âdemoğlunun	 eşit	 hakkı	 vardır.	 Bunu	 ülkemizden	 başlamak	
üzere	her	alanda	ve	boyutta	yaşama	geçirmek	için	yürüyeceğiz.	

Özlük	ve	özgürlük	mücadelemiz,	eğitimcilerin	salt	geçim	ve	yaşam	
standardı	meselesi	değil,	ülkenin	eğitime	ve	geleceğine	verdiği	öne-
min	yükseltilmesi	mücadelesidir	de.	Ülkenin	ve	yeryüzünün	maddi	
imkânlarının	kimin	tarafından	ne	için	ve	nasıl	kontrol	edildiği	mü-
cadelesidir	 de.	 Unutmamalıyız	 ki,	 güçlü	 ve	 geniş	 bir	 orta	 sınıfı	 ol-
mayan	hiçbir	toplum,	eşitlik,	adalet	ve	özgürlükleri	garanti	edemez.	

Tarihin	hiçbir	döneminde	hak,	eşitlik	ve	özgürlük	mücadelesi	kolay	
olmamıştır.	Güçlüklerden	çekinerek	ya	da	tembellik	ederek	elde	et-
tiğimiz	 mevzileri	 şahsi	 menfaatler	 uğruna	 harcamaya	 kalkar,	 yük-
sek	ideallerden	vazgeçersek,	emin	olun,	Cenab-ı	Allah,	bu	ideallerin	
sancağını	daha	yükseklere	taşıma	gayretinde	olan	başka	bir	toplu-
luğa	yardım	edecektir.	

Bizler	 kadro	 hareketiyiz.	 Okullarımızda,	 yeni	 görevlerimizde	 asla	
eski	 hamamın	 yeni	 tasları	 olmayacağız.	 Neyzen	 Tevfik,	 “Hamam	
yine	o	hamam,	varsa,	bir	tas	değişti”	diyor	ya,	‘yumruk	yine	o	yum-
ruk,	 varsa,	 bir	 el	 değişti’yi	 asla	 kendimize	 dedirtmeyeceğiz.	 Farkı-
mızı	ortaya	koyacağız.	Geçmişte	birçoğunun	yaptığı	gibi,	davamızın	
muhafazasını	birilerinin	küçük	çıkarlarının	muhafızlığına	asla	indir-
gemeyeceğiz.	

81	ilde	120	şubede	demokrasi	şölenimiz	sürüyor.	Ve	şube	kongrele-
rimizi	 yapıyoruz.	 Bu	 süreçte	 Türkiye’ye	 örnek	 olacak	 manzaralara	
tanık	oluyoruz.	Yoğun	katılımlar,	herkesin	zevk	ve	heyecanla	katıldı-
ğı	seçim	süreçleri	yaşıyoruz.	Bazı	şubelerimizde	Türkiye	seçimlerine	
eş	değer	coşku	yaşanıyor.	Eleştiriye	açık	bir	seçim	süreci	yaşıyoruz.	
Biz	şunu	çok	iyi	biliyoruz,	ertelenmiş	eleştiri	hataya	en	büyük	dave-
tiyedir.	Ali	Şeriati’nin	deyimiyle,	“Eleştirinin	olmadığı	yerde	putçu-
luk	başlar”	ve	hatayı	ayıklamadıkça	o	hata,	hata	olmaktan	çıkıp	za-
manla	teşkilatta	alışkanlığa	dönüşür,	ahlak	haline	gelmeye	başlar.	
Bu	 bilinçle	 eleştiri	 kültürünü	 teşkilatlarda	 yaşatıyoruz.	 Ben	 buna	
“kadirşinas	 itaatsizlik”	 diyorum.	 İnsani	 ve	 İslami	 ölçüyü	 aşmadan	
yarınları	inşa	etme	eleştirisi.	

Ve	 şunu	 çok	 iyi	 biliyoruz	 ki,	 teşkilatçılık	 anlık	 ilişki,	 iletişim	 ve	 sı-
ğınmaları	 güçlü	 aidiyetlere,	 yol	 arkadaşlığına	 ve	 dava	 adamlığına	
dönüştürme	 sanatıdır.	 Bu	 teşkilat,	 bugüne	 kadar	 bunu	 başarmış,	
bundan	sonra	da	bu	minvalde	yoluna	devam	edecektir.	

Kurucu	Genel	Başkanımız	Mehmet	Akif	İnan,	“Büyük	rüyalarla	geç-
mişse	ömür/Hiç	yanmam	ölümün	her	çeşidine”	diyor.	Bizim	büyük	
rüyalarımız	 var.	 Ülkemiz,	 milletimiz,	 İslam	 âlemi	 ve	 insanlık	 için	
ardımızda	 sadaka-i	 cariye	 nevinden	 hizmetler	 bırakmak	 istiyoruz.	
Çabamızı,	 gayretimizi	 kendimizi	 değil,	 başkasını	 kendimize	 tercih	
etmeye	dönük	maveraî	bir	bakışla	anlamlandırıyor,	işlerimizi	“Sizin	
en	hayırlınız,	insanlara	faydalı	olanınızdır”	umdesiyle	bereketlendi-
riyoruz.	

Rabbim	gayretlerimizi/gayretlerinizi	boşa	çıkarmasın,	yarınlarımızı	
bugünden	daha	dolu,	daha	bereketli,	daha	müreffeh,	daha	başarılı	
kılsın.	

Eski Hamamın Yeni Tasları Olmayacağız

Murat Bilgin
Genel Başkan Yardımcısı muratbilgin@egitimbirsen.org.tr
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2010 yılında Adana Şube Başkanlığı görevini devraldığımız-
da 3 bin 200’lerde olan üye sayımızı, 7 bin 500’lere ulaştır-
manın gururunu yaşıyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen Adana 1 No’lu Şube olarak birçok etkinliğe 
imza attık. Neredeyse Adana’da gitmediğimiz okul, selam 
vermediğimiz, ziyaret etmediğimiz eğitim çalışanı kalmadı. 
Hizmet kalitesini ve hizmet çıtasını her geçen gün daha da 
yükselttik. Üyelerimizin bizlere vermiş olduğu bu kutlu gö-
revde dört yılımızı, birlik ve beraberlik içerisinde büyümenin 
ve istikrarlı bir yönetim havasında tamamlamanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Görev yaptığımız dört yıl içerisinde her za-
man insan ve hak merkezli çalıştık. 

İlçe temsilciliklerimizle uyumlu bir çalışma süreci başlattık; 
düzenli olarak haftalık yönetim kurulu toplantıları, aylık il 
divan toplantıları, okul temsilcileri toplantıları, kurum ziya-
retleri, basın açıklamaları dışında birçok sosyal ve kültürel 
etkinlik de gerçekleştirdik. Üyelerimizin mesleki hak ve ye-
terliliklerini geliştirebilmek için çalıştık. Yöneticilik kursu, 
memurlara görevde yükselme kursu düzenledik. İlimiz ve 
bölgemizde çeşitli üniversitelerle indirimli Yüksek Lisans an-
laşması yaparak, üyelerimizin yüksek lisans eğitimi yapma-
larını sağladık. Haksızlığa uğrayan üyelerimizin her zaman  
yanında olduk, başta yolluk ve resen atamalar olmak üzere 
yüzlerce dava kazandık. 

Şube olarak üyelerimize yönelik çok sayıda faaliyeti gelenek-
sel hale getirdik. Her yılsonunda gerçekleştirdiğimiz piknik-
lere çok sayıda katılım olurken, üyelerimiz aileleriyle birlikte 
katılarak güzel bir dayanışma örneği sergilediler. Bu yıl 5’in-
cisini gerçekleştirdiğimiz Kardelen Kupası Futbol Turnuvası, 
eğitim ve spor camiasında büyük ilgi görmeye devam edi-
yor. Her yıl çok sayıda okulun katıldığı turnuvalarda zevkli ve 
çekişmeli maçlar oynanıyor. Ayrıca her yıl Mayıs ayında yo-
ğun katılımla Geleneksel Uçurtma Şenliği düzenlemekteyiz. 
Dünya Kadınlar Günü ve Anneler Günü’nde her yıl Kadınlar 
Komisyonumuzca çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. 

Gündemi yakından takip ederek, üyelerimize yönelik bilgi-
lendirici ve eğitici konferans, panel ve seminerler düzenliyo-
ruz. Üyelerimizce büyük bir katılımın sağlandığı her faaliye-
timiz memnuniyetle karşılanıyor. Bu faaliyetlerimizi basınla 
da paylaşarak, daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Özellikle hizmet sendikacılığı anlayışına dönük olarak üye-
lerimizin istifade edeceği yüzlerce firma ile indirim anlaşma-
ları sağladık. Bunları cep kitapçığı haline getirmek suretiyle 
ildeki tüm üyelerimize dağıtımını yaptık. 

2014 Temmuz ayında Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu’nun da katıldığı bir iftar programı düzenledik. 
Üyelerimizin vefat, doğum, düğün vb. günlerinde sevinçleri 
ve üzüntüleri paylaştık. Göreve yeni atanan yöneticilere ‘ha-
yırlı olsun’ ziyaretlerinde bulunduk. 

Demokrasi ve özgürlük mücadelesini her zaman ön planda 
tuttuk. Evrensel değerleri insanlığın kurtuluşu için vazgeçil-
mez olarak görüyoruz. İnsanları siyasi düşüncesi, inançları 
ve etnik kimlikleriyle değerlendirmedik. Bütün kesimleri ku-
caklayan, kardeşlik hukuku içerisinde ve sevgi temelli yakla-
şımlar ortaya koyarak faaliyetlerimizi yürüttük ve yürütmek-
teyiz.

Adana’da İstikrar Sürsün, Yetki Yolunda
Sendikamız Büyüsün Dedik 

Adana 1
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25 Şubat 2012 tarihinde yapılan kongre sonucunda, Meh-
met Benli başkanlığında, Ahmet ince, Musa korkmaz, Kamil 
Yüksek, Abdulbaki Örnek, Adem Koçer ve Cengiz Alış yöne-
tim kuruluna seçildi. Daha sonra yapılan divan toplantısı ile 
kurullar görev dağılımı yaparak göreve başladılar. Mehmet 
Benli, Şube oluşumu konusunda kararlılık gösteren Çukuro-
va Üniversitesi Temsilcilik Yönetim Kurulu üyelerine ve işyeri 
temsilcilerine, “Mücadele dolu yılların sonunda kurulan bu 
şube sizin eserinizdir” diyerek teşekkür etti. 

Çukurova Üniversitesi’nde görevde yükselme ve unvan de-
ğişikliği sınavı yapılmadan yapılan atamalarla ilgili usulsüz 
işlemlerin iptalini talep ettik. Unvan değişikliği sınavı tarihi-
nin açıklanması, görevde yükselme sınavının yapılması ve 
liyakatsiz atamalara son verilmesi için kafeteryalar önünde 
imza topladık. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sına-
vının yapılması konusunda rektör ve bürokratlarla görüşe-
rek sınavların yapılması yönünde baskı yaptık. Veri hazırla-
ma kontrol işletmeni kadrosuna yapılan keyfi atama ile ilgili 
rektörlüğe yazılı başvuruda bulunarak keyfi uygulamaya son 
verilmesini istedik, üyelerimize dilekçe verdirilmek suretiyle 
bu durumu protesto ettik. Hukuksuz atamalarla ilgili bilgi 
edinme değerlendirme kuruluna yazılı başvurumuz sonun-
da hukuksuz atamalar deşifre edildi. 

Adana ÖSYM sorumlusunu ziyaret ederek, sınavda görev 
almak isteyip, şifresi olmayanlara şifre verilmesini sağladık. 

Temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla sağlanması, din 
ve vicdan hürriyetinin en geniş şekilde yaşanabilmesi için 
birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirdik. 

Yükseköğretim sisteminin 12 Eylül darbesinin ürünü olması 
ayıbından, akademisyenlerimizin ve yükseköğretim gençli-
ğinin vesayet iklimi mahkûmiyetinden kurtulmasının müca-
delesini verdik. Özgürlükçü, rekabet edebilir, adil, öğretim 
kadar araştırma ve projelerle de ilgilenen nitelikli üniversite-
lerin varlığı için yaptığımız mücadele devam ediyor.

İl divan toplantılarının yanı sıra işyeri temsilcilerimizle ve 
üyelerimizle bir araya geldik. Dayanışma, yardımlaşma ve 
paylaşma amaçlı etkinlikler gerçekleştirdik. Yönetim kuru-
lumuzla birlikte çalmadığımız kapı bırakmadık, sendikamızı 
tanıtarak üye çalışmaları yaptık. 

Genel merkezimiz tarafından düzenlenen etkinlikleri eş za-
manlı olarak yerine getirdik, düzenlenen programlara eksik-
siz iştirak ettik. 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin kurulması ile çalış-
ma alanımız artmış oldu. Rektörü, bürokratları ve çalışanları 
ziyaret ederek üniversitede örgütlenme çalışmasını yürütü-
yoruz. Kredi ve yurtlar kurumunun şubemize bağlanmasıyla 

üç temsilcilik olarak faaliyet sürdürmek için gerekli işlemler 
yapıldı. Temsilcilik yönetim üyeleri seçimi yapıldı. Bundan 
sonra temsilciliklerimizde ve Adana’da yetkili olmak için el-
lerinden geleni yapacaklarına inancımız tamdır. 

Mücadele Dolu Yıllar

Adana 2
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Adıyaman

Kurulduğu günden beri faaliyetleri ve üye çalışmaları ile 
sürekli yükselme trendi gösteren Eğitim-Bir-Sen Adıyaman 
Şubesi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Kamuda kılık 
kıyafet özgürlüğü için başlatılan “Özgürlük İçin 10 Milyon 
İmza” kampanyasında nüfusa oranla en çok imzayı toplayan 
Şube olarak, “Milli İradeye Evet, Vesayete Hayır” eylemlerin-
de Adıyaman’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını 
bir araya getirerek, geniş toplumsal mutabakat sağlamasıyla 
da Türkiye gündeminde adımızdan söz ettirdik. 

Şehir merkezinde sendikaya kazandırılan 3 katlı binası 
ile kendi binasında oturan az sayıda şubelerden biri olan 
Adıyaman Şubesi olarak, bu konuda geleceğe yönelik önem-
li bir kazanım elde etmiş olduk. 

Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz çok sayıda konferans, 
panel ve seminerin yanında geleneksel hale getirdiğimiz 
piknikle ilçelerimiz de dâhil olmak çok sayıda üyemizle bir 
araya gelerek, örnek bir dayanışma sergiledik. Alanında 
uzman ve söz sahibi isimleri konferans vermek üzere ilimize 
davet edip ülke ve dünya gündemini değişik bakış açıları ile 
değerlendirme çalışmaları yaptık. 

Yıllardır çözülemeyen ve kangren haline gelen Adıyaman 
Öğretmenevi konusunu ısrarla gündemde tutarak, şehrimize 
ve camiamıza yaraşır bir öğretmenevi kazandırmanın müca-
delesini verdik. Her platformda dile getirdiğimiz bu konuyu 
Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’ya da ilettik. Adıyaman’a 
kazandıracağımız bir öğretmenevi sendikamızın en önemli 
kazanımlarından biri olacaktır.

İlimizde meydana gelen ve camiamızı ilgilendiren konular-
da ortaya koyduğumuz tavırlarla sorunların çözümüne katkı 
sunduk. Yoldan kaynaklanan hatadan dolayı meydana ge-
len trafik kazasında hayatını kaybeden bir öğretmen ve yara-
lanan 7 öğretmen arkadaşımızın hakkını arama ve yolun 
yapılması konusunda gösterdiğimiz duruş kamuoyunca tak-
dir kazandı.

Yaptığımız haftalık ve bütün üyelere açık toplantılarla karar 
ve çalışmaları birlikte değerlendirip üyelerimizi de sürece 
kattık. Onların görüş ve önerileri, karar ve duruşlarımızda 
önemli oldu. 

İlimizin eğitiminin durumu, eğitimin ve eğitim çalışanlarının 
karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerileri içerikli İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa iki adet çalıştay düzenle-
dik. Yaptığımız bütün faaliyet ve çalışmaları basınımızla 
paylaşarak, kamuoyunun bilgilendirilmesini sağladık.

Öncü Olmaya Devam Ediyoruz 
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Kişisel özgürlüklerin kazanılmasında, inandığımız değerlerin 
özgürce hayata geçirilmesi hususunda; kamu çalışanlarının 
ve ortaöğretim öğrencilerinin başörtülerine özgürlükten ku-
rumlarda mescit açılmasına kadar Türkiye genelinden bir 
adım önde, özgürlüklerin hayata geçirildiği duyarlı bir şehirde 
mücadele eden bir şube olmanın haklı iftiharını duyuyoruz. 
Yönetim Kurulumuz, Kasım 2010’da 4. olağan kongre ile 
işbaşı yapmıştır. Düzenli ve disiplinli çalışmalar neticesin-
de üye sayısını 2011’de 2 bin 993’e, 2012’de 3 bin 32’ye, 
2013’te 3 bin 222’ye ve 2014’te 3 bin 549’a çıkaran Şubemiz, 
Afyonkarahisar’da etkisini ve yetkisini perçinlemiş, “Yaparsa 
Eğitim-Bir-Sen yapar” sözünü pekiştirmiştir. 
Üye sayımızın sürekli ve düzenli artmasıyla 2011 yılında Üni-
versite Şubemiz kurulmuş ve 2 No’lu Şube olarak hizmet ver-
meye başlamıştır. Afyonkarahisar 1 No’lu Şube olarak, 2010 
yılında aldığımız bayrağı daha da yukarıya taşımanın mutlu-
luğuyla azmimizi ve kararlılığımızı ortaya koyduk, çok güzel 
çalışmalara imza attık. Düzenli olarak haftanın ilk günü yaptı-
ğımız yönetim kurulu toplantıları, il divan kurulu toplantıları, 
gruplar halinde haftanın birer günü okul ve kurum ziyaretleri, 
sahada ve çözüm odaklı kardeşlik hukukumuzu ön planda 
tutan, üyelerimizin takdirini kazanan çalışmalar gerçekleştir-
dik. Voleybol ve futbol turnuvaları düzenleyerek üyelerimizin 
kaynaşmasına vesile olduk. Kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü ve Anneler Günü vesilesiyle yemekli toplantılarla bir 
araya getirdik. Aynı kapsamda “Anne” konulu ödüllü şiir yarış-
ması düzenledik. Kurum temsilcilerimizle belirli zamanlarda 
toplanarak istişarelerde bulunduk. 
Çalışmalarımızı sendika olarak yaptığımız gibi, zaman zaman 
farklı sivil toplum kuruluşlarıyla da oluşturulan platformlar-
da bir araya gelerek toplumsal duyarlılığımızı tüm kesimlere 
hissettirdik. Bu kapsamda halkın yoğun katılımıyla Mısır’daki 
cuntayı, darbenin başlangıcından bu yana kritik süreçlerde la-
netleyen eylemler düzenledik. Gazze, Suriye başta olmak üze-
re, tüm mazlum coğrafyalarda akan kana ve gözyaşına tepki-
siz kalmayarak, Afyonkarahisar sivil toplum kuruluşlarıyla bir 
araya gelerek duyarlılığımızı ortaya koyduk. Aynı çerçevede 
yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar’ın Ensarca duruşuyla 
toplanan 10 tırdan oluşan yardımlar mazlum coğrafyalardaki 

kardeşlerimize ulaştırıldı. 17-25 Aralık darbe girişimleri sonra-
sı 1 Ocak 2014’te binlerce kişinin katılımıyla, ulusal basının da 
dikkatini çeken, şehir meydanında düzenlediğimiz mitingde 
milli iradeye sahip çıktık. Egemen lobilerin kiralık akıllarla 
iş birliği yaparak tezgâhladığı oyunların bu ülkede asla tut-
mayacağı gerçeğine dikkat çektik. Hastalıklı ruhların ibadet 
şuuruyla memlekete ihanet etmelerine tepkisiz kalmayarak, 
milletin gerçek iradesine sahip çıktık. 
“Afyonkarahisar Milli İradeye Sahip Çıkıyor” etkinlikleri kapsa-
mında Afyonkarahisar STK Platformu ile birlikte kapalı spor 
salonunda, Abdurrahman Dilipak ve Şevki Yılmaz’ın katıldık-
ları iki konferans organize ettik. Aynı konferansları bazı ilçele-
rimizde de gerçekleştirdik.
Mısır’daki darbe karşıtı duruşun sembolü haline gelen Şehit 
Esma Biltaci’nin hatırasını yaşatmak üzere Afyon-İzmir kara-
yolu üzerinde “Şehit Esma” hatıra ormanı oluşturduk.
Üyelerimize ve ailelerine yönelik hazırladığımız umre organi-
zasyonuyla hizmet sendikacılığının gereğini yerine getirdik. 
Üyelerimizin kurum içinde gireceği sınavlarla ilgili (müdür-
lük, müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, görevde yükselme) 
kurslar düzenleyip, deneme sınavları yaptık. 
“Özgürlük İçin 10 Milyon İmza” kampanyasına, şehrin belirli 
noktalarında açtığımız stantlarda topladığımız 103 bin imza 
ile destek verdik. 
Her atama döneminde, özellikle görevine yeni başlayan ve 
yabancı oldukları bir ortamda bulunan eğitim çalışanlarıyla 
bire bir ilgilenerek, hem yalnızlıklarını hissettirmemeye çalış-
tık hem de sendikal çalışmalarımız hakkında onları bilgilen-
dirdik. Ocak 2014’te faaliyet gösterdiğimiz büromuzun mülki-
yetini satın alarak, baştan aşağı yeniden dizayn ettik. Basın 
açıklamalarımız ve faaliyetlerimizin yer aldığı haberlerimizle 
basında sürekli yer aldık. Şube web sayfamızı ve sosyal med-
yada sendikamız adına açtığımız grubumuzu güncel tutarak 
üyelerimizle bilgi akışı sağladık. Şube büromuzda süreli ve 
ulusal yayınlara ulaşma imkânı sunduk. Mensuplarımızın 
karşılaştıkları sorunlarla bire bir ilgilendik; dostluk tadında ve 
muhabbet sıcaklığında ikramlarla eğitim çalışanlarına hizmet 
sunduk.

Özgürlüklerin Hayat Bulmasında
Bir Adım Önde Olduk

Afyonkarahisar 1
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1 Eylül 2012 tarihinde ilk genel kurulunu yapan şubemizin 
Mustafa İşbilir başkanlığında sürdürdüğü sendikal faa-
liyetlerinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmiş 
bulunmaktadır. Büyük bir olgunluk içerisinde, sevgi, saygı 
ve kardeşlik hukukunu gözeten bir yaklaşımla görevinin 
farkındalığını her geçen gün daha üst basamaklara taşıyan 
ve her gününü bir önceki günden daha verimli hale get-
irmeyi gaye edinen Şube yönetimimiz, sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda üyelerine hizmet etme yarışını sürdür-
meye devam etmektedir. 

Bu süreçte Şubemiz, üyelerimizin birbirleri, bilim insanları 
ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinde temel hedef 
olan insana hizmet konusunda sinerji oluşturmakta ve 
daha fazla kitleye ulaşma yolunda gayret göstermektedir. 

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 2 No’lu Şube, 2010 yılı 
itibarıyla sadece 9 üyesi bulunurken, 2011 yılı başından 
itibaren hızla ve yükselen üye sayısıyla önce kurumunda 
303 üye sayısına ulaşarak, yetkili sendika olma başarısını 
göstermiş ve bu başarısını daha yükseklere taşıyarak 2012 
yılı başlarında 400’ün üzerinde üye sayısıyla bağımsız 
şubelik yetkisi alma başarısını elde etmiştir. Eylül 2012 
itibarıyla da üye sayısını 450’lere taşıyarak 1 Eylül 2012 
tarihinde ilk kongresini yapmıştır. Bağımsız şube olarak faa-
liyetlerini başarı ile devam ettirerek şu an itibariyle 500’ün 
üzerinde üye sayısıyla yetkili ve etkili şube olarak başarılara 
imza atmaya devam etmektedir. 

Yönetim Kurulumuz, geçen dönem içerisinde rutin 
toplantılarını tüm yönetim kurulu üyelerinin geniş katılımı 
ile düzenli olarak yerine getirmiş ve alınan kararlar 
doğrultusunda faaliyetlerini yerine getirmek için elinden 
gelen gayreti göstermiştir. Sendikamız tüzüğünde belirtilen 
ve haftada bir gün kullanılması gereken izinlerini rutin 
bir şeklide kullanarak değerlendiren yönetim kurulu üy-
elerimiz, haftanın diğer günleri de dahil olmak üzere, aynı 

özveri içerisinde üyeler, sivil toplum örgütleri ve faaliyet 
alanı içerisinde bulunan kurum ve bağlı birimlerin yöneti-
cileri ile sık sık bir araya gelmiş, üyelerinin sorunları ve 
isteklerinin yerine getirilmesi hususunda gerekli çalışmaları 
yapmıştır. 

Şubemiz, iki yılı aşkın süre içerisinde Kadınlar Komisyonu’nu 
oluşturmuş, işyeri temsilciliği konusundaki çalışmalarını 
tamamlamış ve bu oluşum içerisinde olan temsilciler ve üy-
elerle birlikte Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü, Rama-
zan programları, konferans, seminer vb. özel günler başta 
olmak üzere, bazen birim birim bazen de toplu bir şekilde 
bir araya gelerek sendikal faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Şubemiz, her yıl yapılan KİK toplantılarının amacına 
ulaşması noktasında gerekli hassasiyeti göstermiş; ülke ve 
il genelinde gelişen olaylar karşısında Memur-Sen’e bağlı 
diğer sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği 
içerisinde, gerek eylem gerekse basın açıklaması yoluyla 
tepkisini yansıtmıştır.  

Şube Yönetim Kurulu, üyelerle birlikte, Genel Merkez 
tarafından düzenlenen miting vb. faaliyetlere katılım ko-
nusunda gerekli hassasiyeti göstererek, ‘Mısır’a destek, 
Suriye’de yaşanan zulme hayır’ vb. konular ile Çanakkale’de 
düzenlenen 1 Mayıs mitingi gibi organizasyonlara katılmıştır. 

Şubemizin maddi olanaklarının yetersiz olması nedeni 
ile şehir merkezinde bir büro açma imkânı olmamış an-
cak kampüs içerisinde bulunan temsilcilik binası hafta 
içerisinde hizmet vermeye devam etmiştir. 

Kasım 2014’te yapılacak şube genel kurulu için başlayan 
seçim takviminin huzur, güven ve demokratik esas-
lar çerçevesinde gerçekleştirilmesi, seçim sürecinin 
tamamlanması ve sonuçlanması için azami gayret ve 
özen gösteriyoruz. Amacımız, halka ve hakka hizmettir. 
Şubemizin kuruluşunda ve devamında emeği geçen ve 
geçecek herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

İki Yılda Büyük Başarılara İmza Attık 

Afyonkarahisar 2



Ekim 2014 Eğitim-Bir-Sen 9Sayı: 74

Fırtınası şiddetli, soğuğu insanın içine işleyen bir iklimde 
kalplerin sıcaklığına ulaşarak sendikacılık yapmak… Yüksek 
rakımın rüzgârı şiddetli olur derler. Toplumsal rüzgârların 
iklimsel rüzgârlara bile bazen galebe çaldığı bir ortamda 
sendika bayrağını zirveye dikmek mutluluğuna nail olmak 
çok güzel bir duygu elbet. Birilerinin ayrıştırmak için çaba 
sarf etmesine karşılık inadına kardeşlik diyerek çıktığımız bu 
hakikat yolunda Şube yönetimi ve ilçe yönetimlerimizle ilki 
il merkezinde olmak üzere diğer büyük ilçelerimizde istişare 
toplantıları yaptık. Genel merkezin katılımıyla divan toplan-
tılarımızı gerçekleştirdik. 

Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle öğrencilere bin 500 adet 
siyer kitabı; öğrenci, öğretmen ve idari personele 670 adet 
Kur’an-ı Kerim meali armağan ederek, İslam’ın kaynağından 
okunması yolunda bir adım attık. 

Hizmet sendikacılığına yaraşır şekilde müdür, müdür yar-
dımcılığı, şube müdürlüğü ve diğer görevde yükselme sınav-
ları için sendikamızın bastırdığı kitapları üyelerimize ulaştır-
dık. Kurslar düzenledik, deneme sınavları yaptık, üyelerimi-
zin sınav kazanmalarına katkıda bulunduk. Başarılı öğret-
menlerimiz arasından yılın öğretmenlerini seçerek, plaketle 
başarılarını taçlandırdık. Kaynaşma ve muhabbetin artması, 
üyelerimizin tanışabilmeleri için yemekli toplantılar yaptık, 
piknik programları düzenledik. Kışın beyazından sonra renk 
cümbüşüne dönen kırlarımızın tadını çıkardık. Fırtınaların 
ve yangınların tarih boyunca eksik olmadığı coğrafyamıza 
ayna tutması için Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren’in konuş-
macı olduğu “Türkiye ve Ortadoğu Yeni Bir İslam Dünyası’na 
Doğru” konulu bir konferansı düzenledik. Aynı gün Ağrı İbra-
him Çeçen Üniversitesi’nde de konferans verildi. Prof. Dr. İl-
hami Güler’in konuşmacı olduğu “İslam’da Düşünce ve Akıl” 
konulu bir konferansı daha tertip ettik. Türkiye Yazarlar Bir-

liği Erzurum Şubesi üyesi şairlerimizle “Kar Şiirleri Şöleni”ni 
düzenledik. 

Yanı başımızdaki Van ve Erciş’te meydana gelen deprem 
sonrası Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak, bölgeye giderek 
yardım faaliyetlerine katıldık. Biliyorduk ki, hüzünler payla-
şıldıkça azalır, ekmek ise paylaşıldıkça bereketlenir. Asıl dep-
remlerinse tamamen taşlaşmış yüreklerde meydana geldiği-
ni ibretle ve esefle müşahede ettik. 

İşyeri ziyaretleri, taziye ziyaretleri, yeni göreve başlayan 
eğitim çalışanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. 
Vefanın erdem olduğu bilinciyle yönetimde ve ilçe temsilci-
liklerinde emeği geçen eski yöneticilere plaket verdik. Genel 
Merkezimizin düzenlediği yarışmalarda Türkiye genelinde 
dereceye girerek iftihar etmemizi sağlayan üyelerimizi ödül-
lendirdik. Yeni atanan öğretmenlerimize “Kelebeğin Rüyası” 
kitabını hediye ederek mesleki tecrübelerine katkıda bulun-
duk. 

Kadınlar Komisyonumuz, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
kadınlara bin adet karanfil dağıttı. Farklı zamanlarda yemek-
li programlar düzenledi. Suriyeli kadınlara İHH aracılığıyla 
yardım gönderdi. 

Ağrı’ya yaraşır bir daire alarak sendikamız için kalıcı bir eser 
bırakmanın haklı sevincini ve gururunu duyduk. Genel Mer-
kez ile birlikte ortak basın açıklamaları ve eylemler yaptık. 
Bordro yakma eylemi ve kılık kıyafet özgürlüğü için imza 
kampanyasından, Gazze, Myanmar, Doğu Türkistan, Kobani, 
Suriye, Irak, Mısır için yapılan eylem ve basın açıklamalarına 
kadar birçok konuda faaliyetlerde bulunduk. 

Üye sayımızı 2 bin 454’e çıkardık; tüm ilçelerde ve üniver-
sitede yetkili sendika olduk. Eğitim-Bir-Sen bayrağını Ağrı 
Dağı’nın zirvesine diktik. Niceliksel büyümenin niteliksel bü-
yümeyle birlikte devam etmesi dileğiyle… 

Eğitim-Bir-Sen Bayrağını Ağrı Dağı’nın
Zirvesine Diktik

Ağrı
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Eğitim Bir Sen Aksaray Şube Yönetim Kurulu, mazbatasını 
alarak göreve geldiği 2010 yılı Kasım ayındaki 4. olağan ge-
nel kuruldan itibaren görev dağılımını yaparak çalışmalara 
başlamıştır. Dört yıllık süre içerisinde Aksaray merkez ve altı 
ilçede hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürerek, Türkiye’nin 
en başarılı illerinden biri olmuştur. Aksaray’da ve altı 
ilçesinde yedi yıldır yetkili sendikayız. Üye sayımızı her yıl 
daha da artırıyoruz. 

Çalışmalarımızı yıllık ve aylık planlamalar dâhilinde 
gerçekleştirdik. İstişare kültürünü hep ön planda tuttuk. 
Birlik ve beraberliğe her zaman vurgu yaptık. Çalışanları 
ötekileştirmeden eğitim camiasını kucaklamaya gayret 
ettik. Yönetim kurulu olarak görevimizin ne kadar önem-
li olduğunun bilincinde olarak doğruluk ve adaletten 
ayrılmadık ve bugünkü başarılı tabloya ulaştık. Emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza ve değerli üyelerimize sonsuz 
teşekkür ediyoruz. 

Dört yıl içerisinde, kadınlar komisyonumuzla ve işyeri tem-
silcilerimizle çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. Öğretmenler 
Günü’nde programlar yaptık. Anneler Günü programlarımızı 
aksatmadan devam ettirdik. Geleneksel hale getirdiğimiz 

Hasandağı pikniklerimizi, sportif turnuvalarımızı, il dışı seya-
hatlerimizi yoğun katılımlarla gerçekleştirdik. 

Aksaray’da diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iyi bir iletişim 
kurarak, çok sayıda miting ve programa imza attık. Dünya-
da Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümleri lanetledik. 
Genel Merkezimizin düzenlediği tüm faaliyet, eylem ve 
programlara aksama olmadan katıldık. Yaptığımız bütün 
program ve eylemlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine, 
demokrasiye, insan haklarına, hak ve adalete vurgu yaptık. 
Ben değil, biz anlayışını sendikamızda hâkim kılmaya gayret 
ettik. 

2014 yılı Eylül ayı itibarıyla bütün çalışmalarımızı tama-
mlayarak, delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Birlik, be-
raberlik ve kardeşlik havasında seçimlerimizi tamamlamaya 
çalışacağız inşallah. 

Eğitim-Bir-Sen Amasya Şubesi olarak, görev değişimi 
yaşandıktan sonraki son bir yılda birçok önemli işe imza 
attık. Öncelikle kiraladığımız yeni hizmet büromuza geçtik. 

İl protokolü ve yaklaşık 750 üyenin katılımıyla şiir dinle-
tisi ve ödül töreninin yapıldığı yemekli Öğretmenler Günü 
programı gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerin katılımına açık 
şekilde masa tenisi ve satranç turnuvası düzenledik. 

Ocak 2014 itibarıyla bütün üyelere flash bellek hediye ettik. 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün kadın çalışanlara 
kutlama mektubu ve kadın üyelere çanta ayrıştırıcı hediye 
ettik. 

Şube Başkanı Kerem Camcı ve Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Ayla Keskiner’in konuşmaları ile başlayan geniş katılımlı An-
neler Günü şiir ve eğlence programı gerçekleştirdik. 

Büro Memur-Sen ile birlikte yönetim ve organizasyon 
dalında yüksek lisans programı düzenledik ve katılımcılara 
diplomalarını verdik. Memur, şef ve hizmetlilere yönelik 
görevde yükselme sınavına yönelik kurs düzenledik. Yaklaşık 
800 kişinin katıldığı bir iftar programı tertip ettik. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin’in 
katılımıyla genişletilmiş işyeri temsilcileri toplantısı 

gerçekleştirdik. 10 Aralık Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla 
mahalli gazete temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya 
geldik. İl geneli bütün öğretmenlerin katılımına açık şekilde 
Öğretmen Sorunları Anket Çalışması yaparak, sonuçları 
raporlaştırdık, basın ve ilgili kuruluşlarla paylaştık. Stajyer 
öğretmen ve memurlara yönelik yemekli toplantı düzenle-
dik. Memur, şef ve hizmetlilerle yemekli toplantı buluştuk. 

Kadınlar Komisyonumuz aracılığıyla kandil gecelerinde soh-
bet programları organize ettik. İl merkezinde ticari firmalarla 
indirim anlaşmaları yaparak üyelerimizin hizmetine sunduk. 

Gazze, Mısır, Doğu Türkistan ve Suriye’de yaşananlara sessiz 
kalmadık, eylem ve kitlesel basın açıklamalarına öncülük et-
tik. Haftalık toplantıları ve aylık il divan toplantılarını düzenli 
bir şekilde gerçekleştirdik, kurum ziyaretlerinde bulunduk. 

Ben Değil, Biz Anlayışını Hâkim Kılmaya
Gayret Ettik

Son Bir Yılda Çok İş Yaptık 

Aksaray

Amasya
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Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No’lu şube olarak, 4 yıllık faaliy-
etlerimizde birçok etkinliğe, eyleme ve basın açıklamasına 
imza attık. Bürokrasiden siyasete farklı kurumların ve 
güçlerin çatıştığı bu arenada üyelerimizin ve kamu 
çalışanlarının hakkını savunmak için büyük bir gayret 
gösterdik. Bu gayretlerimizi ulusal basında ve TV’lerde 
çıkan haberlerle tüm yurt çapında hissettirdik. 

Bunların içinde özellikle Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi önünde, 2011’in Nisan ayında yaptığımız kitlesel basın 
açıklaması birçok TV kanalında yer aldığı gibi, Türkiye’de 
de bir heyecan dalgasına vesile oldu. Bir öğrencinin 
başörtüsüyle fakülteye girmesine izin verilmemesi üzerine 
hemen basını ve üyelerimizi çağırarak olay yerine intikal 
ettik. Basın açıklamamızın ardından başörtülü öğrenciler, 
kendilerine destek veren sendikamızın üyelerinin alkışları 
arasında okula girdiler.

Atama bekleyen öğretmenlerimizin sesi olduk. Yurt 
dışındaki insan hakları ihlallerine sessiz kalmadık. Mısır’da 
seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı yapılan darbe ve 
İsrail’in Filistin halkına saldırısını eylemlerimizle telin ettik. 
Mısır ve ABD Büyükelçiliği önünde birçok eyleme katıldık ya 
da farklı platformlarda yer aldık, Abdi İpekçi’de Rabia nö-
beti gibi birçok farklı ve renkli eyleme imza attık. 

Eğitimin kalitesinin artırılması yönünde Kur’an, Temel 
Dini Bilgiler, Zeka Oyunları, Matematik Uygulamaları gibi 
seçmeli derslerin seçme süresinin kısalığına dikkat çeker-
ek, sürenin uzatılmasını istedik. BİLSEM’lerdeki norm kadro 
çarpıklığına dikkat çekerek, ‘Dahi çocukların önü mü kes-
ilmek isteniyor’ şeklinde basın açıklaması yaptık, konuyla 
ilgili Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdürün BİLSEM’leri 
ziyaret etmesini istedik, onlar da bu isteğimizi yerine getir-
erek sorunu bizzat kaynağında dinlediler. 

Üyelerimize yönelik eğitimlerimiz, sendikacılık alanında 
ilke imza atan, farkımızı ortaya koyan çalışmalardı. Bir 
ilke imza atarak, ilk önce Ankara genelinde Anadolu Lisesi 
öğretmenliği sınavına yönelik uzaktan online eğitim ver-
dik. Daha sonra Genel Merkezin düzenlediği müdürlük ve 
müdür Yardımcılığı sınavına hazırlık kurslarının online ve 
offline olarak uzaktan eğitimle verilmesini sağladık. Genel 
Merkezin üyelerimizin kariyer yolculuğuna katkı vermek 
amacıyla hazırladığı Şube Müdürlüğü Sınavına Hazırlık 
kitabı gibi şef ve memurlara yönelik görevde yükselme 
sınavı için kitapları dağıtıp, kurslar düzenledik. 

Bakanlık merkez şubeye bağlı uzmanların sorunlarından 
şube müdürlerinin özlük haklarının elinden alınarak 
oluşturulan mağduriyete kadar bir dizi sorunun üzerine 
hem basın yoluyla gittik hem de mahkemelere başvurduk. 
MEB yurt dışı eğitim müşavirlik ve eğitim ataşeliklerinde 
çalışan sözleşmeli personelin mağduriyetinin giderilm-
esi için Bakan Yardımcısı ile görüştük. Yurt dışındaki bir 
üyemizin hasta annesine bakma isteği geri çevrildiği için 
mahkemeye gittik ve davayı kazandık. 

Sadece eğitimin sorunları değil, hayati sorunlara da el attık. 
Örneğin, özelleştirme sonrası Ankaralıya uygulanmak iste-
nen kotalı gaz uygulamasını, kotayı uygulayan doğalgaz 
şirketinin önünde soba yakarak, battaniyelere sarılarak 
protesto ettik. 

Şube Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen şiir din-
letisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. 17 şairin şiirlerini 
seslendirdiği programa şiir severler büyük ilgi gösterdi. 
Sanattan hayatın temel ihtiyaçlarına, eğitim çalışanlarının 
sorunlarından dünya Müslümanlarının uğradığı katliam ve 
haksızlıklara karşı, önümüze hangi sorun çıkarsa mücadele 
etmekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 

Haksızlıklarla Mücadele Etmekten
Vazgeçmedik, Vazgeçmeyeceğiz

Ankara 1
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2011 yılında yapılan olağanüstü kongre ile sendikal 
yolculuğuna devam eden Cemil Erkan başkanlığındaki An-
kara 2 No’lu Şube olarak, 2012 yılında Kızılcahamam’da Ge-
nel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun da katıldığı “İşyeri Tem-
silcileri” toplantısını gerçekleştirdik. Değişik zamanlarda 
yapılan işyeri temsilcileri, il divan toplantıları ve okul yöneti-
cileri toplantılarında Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ah-
met Özer, Genel Başkan yardımcıları Esat Tektaş, Murat Bilg-
in, Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı’yı üyelerimizle buluşturduk. 

“Eşit işe eşit ücret”, “Ek ödeme hakkımız, söke söke alırız” 
dedik; düzenlenen her toplantı, yürüyüş, protesto, miting, 
imza kampanyası ve basın açıklamalarına katılım sağladık. 
Başörtüsü başımızın tacıdır dedik ve alanlara indik. Kadın 
üyelerimize her türlü desteği verdik. Kamuda kılık-kıyafet 
serbestliği için başlatılan ‘10 milyon imza’ kampanyasına 
katkıda bulunduk. 

İlmek ilmek, nakış nakış işlediğimiz sendikacılığımızın se-
meresini şubemizde yetkiyi alarak taçlandırdık. Son dört yıl 
içinde üye sayısında büyük artış sağlayarak, şubemize bağlı 
bütün ilçelerde yetkiyi aldık. 

Yetkili şube olmamızda payı büyük olan üyelerimiz için neler 
yaptık? 

2014 yılında gerçekleştirilen “Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı 
Sınavları” için interaktif yayıncılık yaptık. Bu sayede üy-
elerimiz, evlerinden gerekli bilgilere ulaşarak, dersleri takip 
ettiler. 

“Şube Müdürlüğü Sınavı” için üyelerimize hem interaktif 
hem de yüz yüze kurslar düzenledik. 

Memur ve hizmetlilere yönelik “Görevde Yükselme Sınavları” 
için Genel Merkezimizin hazırladığı kitapları dağıtarak, üy-
emiz memur ve hizmetlilere kurslar düzenledik. 

Kadınlar Komisyonumuz, kadınların sorunları ve çözüm 
önerileri için birçok etkinlik tertip etti. Şube Kadınlar Komi-
syonu, Ayfer Yılmaz başkanlığında 2011 yılında Hamamönü 

Tarihî Hacettepe Evleri’nde kadın üyelere yönelik kahvaltılı 
bir toplantı organize etti. 

“Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle engellilerin gününü 
kutlamak için değil, farkındalık oluşturmak için bünyesinde 
engellileri barındıran okullara ziyaretlerde bulunduk. 

Anneler Günü ve Engelliler Haftası münasebetiyle 500’e 
yakın üyenin çocuklarıyla birlikte katıldığı kahvaltılı program 
düzenledik. 

Ankara Sıhhiye Aksu Sokak’ta bir büro satın alarak 
sendikamıza kalıcı bir mekân kazandırdık. 

“Biz büyük ve güçlü bir aileyiz”, “Hiçbirimiz hepimiz kadar 
güçlü değiliz” düsturuyla yola çıkarak, her üyeyle tek tek ilg-
ilenmeye çalıştık, çalışıyoruz. Başkanımıza, komisyonumuza 
ve bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

Ankara’da Yetkili Sendikayız

Ankara 2
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Ankara 3 No’lu Şube, yaptığı her faaliyette üyeyi önceleyen, 
üyelerini merkeze alan yaklaşımı benimsemiştir. Şube yöne-
timi, seçildiği ilk günden itibaren hizmet binasını resmi bir 
şube ofisi yapmak yerine Keçiören’de öğretmenevi olmama-
sı dolayısıyla her türlü donanımını tamamlayarak tipik bir 
öğretmenevi olarak da hizmet vermiştir. Tek farkı, çay, inter-
net, yazıcı vb. hizmetlerin ücretsiz olmasıdır. 

Şube olarak, çeşitli alanlarda, gerek merkez gerekse diğer 
ilçelerimiz, yaptığımız faaliyetlerle kendimizden hep söz et-
tirmeyi başardık; merkez Keçiören ilçemizde her Cuma günü 
çeşitli konularda seminerler programları düzenledik. “Man-
yetik Kirlilik, Beden Dili, Ötekileştirdiklerimizden Çingeneler, 
Ermeni Sorunu, Fatih Projesi, Matematiğin Şiirle Buluşması, 
Gazetecilerle Buluşmalar, Kur’an Sohbetleri” bunlardan sa-
dece bir kaçıdır. 

Üyelerimizin cenaze, düğün, sünnet, umre gibi acı-tatlı 
günlerinde hep yanlarında olduk. Emekli olan üyelerimizi 
hizmetlerinden dolayı plaketle uğurladık ve hep kapımız 
onlara açık kaldı. Anneler Günü’nde karanfille annelerimizi 
hatırladık. 

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde üyelerimizi bir araya ge-
tirerek, tanışma ve kaynaşma programları tertip ettik. Üye-
lerimize ajanda, seramik bardak, çanta, taşınabilir bellek 
gibi hediyeler verdik. Sendika binamızda, şube müdürlüğü, 
müdürlük, görevde yükselme kursları açarak, üyelerimizin 
görevlerinde yükselmelerine katkıda bulunduk. 

‘Kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü için 10 milyon imza’ kam-
panyasına; sokak sokak, bina bina gezerek, Şubat soğuğun-
da sağlığımızı hiçe sayarak stantlar açıp katkıda bulunduk. 

Filistinli, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi asla unutmadık ve 
meydanlara çıkarak zulmü protesto ettik. Öğretmenimize 
yapılan çirkin saldırıyı Pursaklar Temsilciliğimiz ile birlikte 

basın açıklaması yaparak kınadık ve üyemizin yanında ol-
duk. 

İl milli eğitim müdürünü, ilçe milli eğitim müdürlerini, kay-
makamları ziyaret ederek, projelerimizi, faaliyetlerimizi an-
lattık. Onların da faaliyetlerimize katılmalarını ve desteğini 
sağladık. 

Ankara 3 No’lu Şube olarak, daha sayamadığımız birçok et-
kinlikle Türkiye’de hep faal, hep öncü olduk, her eylem yeni-
den dirilmeye devam edeceğiz. 

Üyeyi Merkeze Alan Bir Anlayışı Benimsedik

Ankara 3
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27.11.2010 tarihinde yapılan kongre sonucu seçilen Yönetim 
Kurulu, kendi arasında görev dağılımı yaparak çalışmalarına 
başlamış, yerinden yönetim anlayışıyla ilçeleri güçlendire-
rek aktif çalışma tarzını benimsemiştir. 

2010 yılında yapılan 2. olağan kongre sonucu yenilenen ve 
büyük bir ivme kazanan Şube yönetimi; 2012 yılında toplam 
üye sayısı 2 bin 407 iken, 2013’te üye sayısı 2 bin 971’e, 2014 
yılında ise üye sayısı 3 bin 754’e yükselmiştir. 

Sendikamızın 22.07.2014 tarih ve 406 sayılı Yönetim Kurulu 
kararıyla, Sincan, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan ilçelerin-
de örgütlü “Eğitim-Bir-Sen Ankara 6 No’lu Şube” ismiyle bir 
şubenin kurulması ve yeni yönetim kurulu oluşturulması ka-
rarı gereği, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinden oluşmuş-
tur. Diğer ilçelerin şubemizden ayrılması ile şubemiz üye sa-
yısı 2 bin 507 olmuştur. 

2010 Kasım ayında göreve gelen yönetim kurulumuz birçok 
sosyal faaliyet gerçekleştirmiştir. 

Ramazan aylarında temsilciliklerimizle iftar davetleri tertip 
etmek, Ankara şubeleri yönetimleri ve temsilcilik yönetim-
leri ile geniş katılımlı toplantılar düzenlemek, yılsonu piknik 
ve geziler düzenlemek, il milli eğitim müdürlüğü ile iş birliği 
içinde üyelerimize hizmet içi kurslar düzenlemek, Kadınlar 
Günü ve Anneler Günü’nde kadın üyelerimize yönelik prog-
ramlar ve etkinlikler düzenlemek, Öğretmenler Haftası’nda 
tüm üyelerimize yönelik sembolik hediyelerle kutlama prog-
ramları hazırlamak, Hıdrellez ve çocuk bayramında anne ve 
çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlemek, Çanakkale 
Şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy anma programları düzenle-
mek, şair, yazar ve devlet adamlarının davet edilerek sohbet 
toplantıları organize etmek, yapılan faaliyetlerden bazıları-
dır. 

Sendikal faaliyetlerden bazıları ise şu şekilde: 

Her ay düzenli olarak şubemize bağlı tüm işyerlerinin ziyaret 
edilmesi, 

Okullarımızda eksik olan panolarımızın tespit edilerek ta-
mamlanması, afiş ve broşürlerin panolarımızda yer alması-
nın sağlanması, 

Aday öğretmenlerin adaylık eğitimlerinde ziyaret edilerek 
sendikamızı ve faaliyetlerinin tanıtılması, 

Sendikamızca düzenlenen ‘kamuda kılık ve kıyafet serbestli-
ği imza kampanyası’ ve diğer faaliyetlere katılmak, 

Genel Merkezin düzenlediği miting, gösteri ve eylemlerin 
tüm üyelerimize duyurularak katılımın sağlanması, 

Müdür, müdür yardımcılığı, şeflik vb. görevde yükselme ile 
görev değişikliği yapan üyelerimize hayırlı olsun ziyaretlerin-
de bulunmak. 

İlçeleri Güçlendirerek Aktif Çalışma
Tarzını Benimsedik

Ankara 4
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Genel Merkezimizin 11.01.2012 tarih ve 31 sayılı yazısıyla 
kurulan Eğitim-Bir-Sen Ankara 5 No’lu Şube olarak, 1. Ola-
ğan genel kurulumuzu 24.03.2012 tarihinde yaptık. Genel 
kuruldan sonra sendikal faaliyetlerimize hız verdik. 

18.05.2012’de 4. Üniversiteler Buluşması, 03.01.2013 tari-
hinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temsilciliği ile birlikte 
‘tanışma ve kaynaşma’ toplantısı, 12.04.2013 tarihinde 
Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ temsil-
cileriyle Başkent Öğretmenevi’nde bir istişare toplantı ger-
çekleştirdik. 

23.05.2013’te Ankara Üniversitesi birim temsilcileri ve 
üyelerle Tandoğan Kampüsü içerisinde bulunan Keyifli 
Bahçe’de bir araya geldik. 

17.11.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi ile Mimarlık Fakültesi çalışanlarıyla söyleşi ve kokteylli 
toplantı gerçekleştirdik. Bir gün sonra Hacettepe Üniver-
sitesi Beytepe Kampüsü’nde bulunan birim temsilcileri ve 
üyelerimizle buluştuk. 

10.02.2014’te Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampüsü’nde sendikamız yayınlarının tanıtılması amacıy-
la stant açtık. 26.02.2014 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi çalışanlarıyla tanışma yemeğinde bir araya 
geldik. 

16.03.2014’te Ankara’da bulunan üniversitelerde görev ya-
pan kadın üyelerimizle Altındağ Belediyesi Kültür Evi’nde 
dayanışma toplantısı gerçekleştirdik. 24.03.2014 tarihinde 
Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi çalışan-
larıyla toplantı yaptık. 

02.04.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden emekliye ayrılan üyelerimiz için plaket tak-
dim töreni, akabinde kokteyl gerçekleştirdik. 11.04.2014’te 
Gazi Üniversitesi’nde ‘Hukuki Haklar ve İdari Personelin 
Sorunları’ ile ilgili bir toplantı düzenledik. 

08.05.2014 tarihinde Gazi Üniversitesi yönetimi ile idari per-
sonel görevlendirmeleri konusunu görüştük. 02.06.2014’te 
Ankara Üniversitesi Beypazarı ve Nallıhan Meslek yükse-
kokullarında bulunan üyelerimizi ziyaret ettik. Rektörleri 
ziyaret ederek, üniversite çalışanlarının sorunlarını ilettik. 

Üyelerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam ede-
ceğiz. 

Üyelerimizin Hep Yanında Olduk

Ankara 5
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Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Ankara’da; Sincan, Ayaş, Bey-
pazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerimizle beraber güçlü ve bü-
yük Eğitim-Bir-Sen ailesinin yeni şubesi olduk. Bu ailenin 
üyesi olmak, bu aile için emek harcamak büyük bir gurur ve 
onurdur.

Bu değerli görevimiz gereği, camiamız ve ümmetimiz için 
etkili ve yetkili sendikacılık yapmaya başladık. Kökten gelen 
gücümüz ve tecrübemizle bu kısa sürede tüm alanlarda var-
lığımızı hissettirdik. Şubemize bağlı ilçelerimizde okullarımı-
zı gezerek üyelerimiz ve eğitim çalışanları ile görüştük. Kısa 
sürede 300 yeni üye kaydı gerçekleştirdik. Görevde yüksel-
me sınavı için deneme sınavları yaptık. Yönetim Kurulu ola-
rak, üyelerimizin sorunlarıyla, mesai mefhumu gözetmeden, 
gece gündüz demeden ilgilendik. 

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem” düsturundan 
hareketle, Şube olarak sendikamızın eylem ve protestola-
rına etkin katılımlar sağladık. İçimizi yakan, yüreğimizde 
acı bırakan ve günümüzün en büyük insanlık ayıbını ger-
çekleştiren İsrail’i protesto ettik. Gazze, Myanmar ve Doğu 
Türkistan’daki kardeşlerimiz için etkinlikler düzenledik.  
Güvertesinde barış ve kardeşlik olan, ancak katil İsrail ta-
rafından alçakça saldırıya uğrayan Mavi Marmara olayının 
yıldönümünde, Mavi Marmara Gazisi Ali Ekber Yaradılmış 
üyelerimize “o günü” anlattı. 

Eğitim-bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, “STK’ların 
Türkiye’deki Rolü ve Önemi” konulu sohbet programımızda 
üyelerimizle buluştu. 

Kadınlar Komisyonumuzu hemen kurarak teşkilatımızı güç-
lendirdik. Komisyon yönetimimiz etkinlikler düzenleyerek 
sendikamıza güç kattı. 

Yeni bir Şube olma heyecanımızı hiç kaybetmeyerek, birlik 
ve beraberlik duygusuyla bu büyük camiamıza hizmet yo-
lunda durmadan ve usanmadan çalışan bir teşkilat olma 
hedefiyle yola çıktık ve sendikal faaliyetlerimize ara verme-
den devam ediyoruz. 

Yeni Bir Şube Yeni Bir Heyecan… 

Ankara 6
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2002’den itibaren yetkili olan Eğitim-Bir-Sen Ardahan, 
14.11.2010 tarihinde 415 üyeyle Şube olmuştur ve üye sayı-
sını katlayarak 2014 itibarıyla 750’ye çıkarmıştır. 

Faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren Şubemiz, son 4 yılda 
250 yoksul öğrenciye giyim yardımında bulunmuş, ayrıca, üç 
ana sınıfının tefrişatını yapmıştır. 

Şubemiz, bunların yanı sıra, ilde her branşta dereceye giren 
öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etmiş, üyeleriyle bir ara-

ya gelerek, tanışma ve kaynaşma amaçlı yemekli toplantılar 
tertip etmiştir. 

Şubemiz, Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarından Prof. Dr. 
Mahmut Hamil Nazik ve Doç. Dr. Ertuğrul Yaman’ın konuş-
macı olduğu ve yaklaşık 1000 kişinin katıldığı “Sınav Kaygısı, 
Motivasyon ve Başarı-Öğrenci-Veli İlişkileri” konulu iki konfe-
rans düzenlemiştir. 

Şube Yönetim Kurulumuz, 2014 yılı hedefini, il genelinde gö-
rev yapan eğitim çalışanlarının üçte ikisini üye yapmak ola-
rak belirlemiştir. 

03/11/2012 tarihinde yapılan olağanüstü kongre ile seçilen 
Şube Yönetim Kurulu, Süleyman Gökçen başkanlığında top-
lanarak görev dağılımı yaptı. 

Yeni oluşan Yönetim Kurulu olarak, ilçe ziyaretleri yaparak 
ilçe yönetimleri, işyeri temsilcileri ile daha koordineli çalı-
şılması ve üye kayıtlarının artması konusunda toplantılar 
yaptık. 

12/03/2013 tarihinde Manavgat’ta, 07/05/2013’te Kemer’de 
il divan toplantılarını yaparak, bazı okulları ziyaret ettik. 2013 
Ağustos ayı içerisinde Toros Üniversitesi ile yapılan sözleşme 
gereği Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanan üyeleri-
mize çıkış belgelerini verdik. 

14 Ocak 2014 tarihinde Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Teyfik Yağcı’nın katılımıyla genişletilmiş işyeri temsilcileri 
toplantısını gerçekleştirdik. 

2014 Mart ayı içerisinde başta merkez ilçelerimiz olmak üze-
re birçok ilçemizde yemekli toplantılar yaparak üyelerimizin 
kaynaşmasını ve ilde yetkili sendika olmak için daha çok ça-
lışılması talebinde bulunduk. 

8 Haziran 2014 tarihinde ilde yetkili sendika olmamız sebe-
biyle, İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe 

temsilcileri ve yönetimleri ile üyelerimizin katılımıyla yemek-
li bir toplantı düzenledik. 

8 Temmuz 2014’te Kepez’de görev yapan okul müdürleri, 
işyeri temsilcileri ve üyelerimizin katılımıyla bir kaynaşma 
toplantısı tertip ettik. 

Görevde yükselme sınavları için kurslar düzenleyerek, Genel 
Merkezimizin gönderdiği kitapları üyelerimize ulaştırdık. Gö-
revleri değişen üyelerimize ziyaretlerde bulunduk. 

İlde yetkili sendika olmamızın verdiği sorumlulukla sendi-
kamızı en iyi şekilde temsil edebilmenin gayreti içerisinde, 
ilçe ve okul temsilcilerinin özveri ile çalışması, üye sayımızın 
daha da artırılması için toplantılar düzenlemeye devam edi-
yoruz. 

Sendikamızı Antalya’da Yetkili Yaptık

Ardahan’da Her Zaman Eğitim-Bir-Sen

Antalya

Ardahan
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Artvin’de 2009 yılında şubeleşen sendikamız, 2011 yılında 
yetkili sendika olma başarısını göstermiştir. Artvin’de kurul-
duğu günden itibaren her yıl büyüyen ve yetki sorumluluğu 
ile hareket eden Şubemiz, 2014 yılı 15 Mayıs mutabakat sa-
yılarına göre 850 üye sayısına ulaşarak, en yakın sendika ile 
arasındaki farkı daha da açmıştır. Artvin’de eğitim çalışanla-
rının yüzde 30’u sendikamız üyesidir. 

“Cesaret bulaşıcıdır” sözünü doğrulatıcı şekilde Artvin’de 
eğitim çalışanlarına cesaret aşılayan birkaç gönüllü “güzel 
adam” ile başlayan sendikal hareket, çığır açarak sözü din-
lenen bir sivil toplum örgütü olmuştur. Mehmet Akif İnan’ın 
işaret ettiği “gelecek günlerin kalıcı iş ve eylemlerin sendi-

kası” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Artvin Şubesi, 
“Kamuda Kılık-Kıyafet Özgürlüğü” eylemi başta olmak üzere, 
dünyada zulüm gören Müslüman halkların ve mazlum mil-
letlerin sesi olacak eylemlere her zaman destek olmuştur. 

Şube olduğu 2010 yılındaki olağan kongrede başkan olan 
Bahattin Yetim’in 2012 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü olması ile şube başkanlığı görevine Şube Sekre-
teri Orhan Polat seçilmiştir. Orhan Polat’ın yaklaşık 2 yıllık 
başkanlığından sonra il dışına yer değiştirmesi ile Şube baş-
kanlığına Temmuz 2014 tarihinden itibaren yönetim kurulu 
üyelerinden Tamer Yıldırım seçilmiştir. 

27 Kasım 2010 tarihinde teslim aldığımız bayrak yarışını 
daha ileriye taşıyabilmenin yolunun çalışmaktan ve samimi-
yetten geçtiğinin bilinciyle çalışmalara başladık. Sendikamı-
zı bir adım öteye taşıyabilmek için neler yapılması gerektiği-
ni düşündük. Elimizde Eğitim-Bir-Sen gibi bir değer varken 
işimizin aslında hiç de zor olmadığının farkına vardık. Bizler 
Eğitim-Bir-Sen ailesiydik. Güçlünün değil, haklının yanında 
olan ve referansını insanlığın ortak değerlerinden alan hangi 
görüş ve kurum olsa başarısız olması mümkün olmazdı. 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan Vekili-
miz Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcılarımız Esat Tektaş 
ve Murat Bilgin’in de katıldığı istişare toplantıları, konferans 
ve seminerler düzenledik. Kültürel çalışmalarda bir dizi kon-
feransa ev sahipliği yaptık. 

İlimizde güzel çalışmalara imza attık ve üye sayımızı hedefle-
diğimiz rakamın üzerine taşımayı başardık. 

Meselelere güler yüzlü bir sendikacılık anlayışıyla yaklaşa-

rak, üyelerimizin sorunlarına eğildik. Genel Merkezimizle 
uyumlu çalıştık ve Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak çok güzel ka-
zanımlar elde ettik. 

Demokrasi ve insan hakları bağlamında son dört yılda elde 
edilen bütün kazanımların altında imzamızın ve alın terimi-
zin olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir ca-
miada bulunmaktan ve hizmet etmekten onur duyuyoruz. 

Yetkide 4. Yılını Dolduran Sorumlu Sendika

Bayrağı Daha da İleriye Taşımanın Mutluluğuyla… 

Artvin

Aydın
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2010 yılında devraldığımız görevi, 2014 yılına kadar sorum-
luluklarımızın bilinciyle, soylu mücadelemize uygun bir du-
ruşla bugüne getirdik. 

Ücret sendikacılığının yanı sıra hizmet sendikacılığı ve aka-
demik sendikacılığı da ön planda tutarak, işin başında söz 
verdiğimiz gibi, her yıl bir konferans düzenledik. Vehbi Vak-
kasoğlu, Doç. Dr. Erdinç Yazıcı ve Abdurrahman Dilipak gibi, 
Türkiye’nin tanınmış yazar ve akademisyenlerini üyelerimiz-
le buluşturduk. 

İlçe ve işyeri temsilcilerimizle düzenli olarak toplanarak is-
tişarelerde bulunduk. Bazılarına Genel Merkez yöneticileri-
mizden Ahmet Özer, Murat Bilgin ve Ali Yalçın’ın da katıldığı il 
divan toplantılarımızı aksatmadan yaptık. Bu organizasyon-
larda ilçe yönetimleri ve işyeri temsilcilerimizin yoğun katı-
lımlarını sağlayarak konuklarımızın bilgi ve birikimlerinden 
teşkilat olarak faydalandık. 

Hizmet sendikacılığı adına üyelerimizin konut sahibi olabil-
meleri için yaptırdığımız Eğitim-Bir-Sen Konutları ile üyele-
rimizin, ekonomik olarak sıkıntı yaşamadan, konut sahibi 
olmalarını sağladık. 

Özel hastanelerden, yaptığımız protokollerle, üyelerimizin 
indirimli olarak faydalanmalarını sağladık. Geleneksel hale 
gelen iftar ve piknik programlarımızı aksatmadan organize 
ettik.

Memur-Sen’e bağlı diğer sendikalarımızla uyumlu bir birlik-
telik sağladık. Memur-Sen adına yapılan bütün etkinliklere 
katkı yaptık. 

Üyelerimizin idari ve hukuki sorunlarına çözüm üretmek için 
Şube olarak avukatlık hizmeti verip, mağduriyetlerini gider-
meye çalıştık. Bu alanda açmış olduğumuz davaların büyük 
bir kısmını kazandık. 

Üyelerimizi, disiplin konularında yaşadıkları mağduriyetler-
de il disiplin kurullarında savunduk, diğer konularda yan-
larında olarak üyelerimize destek verdik. Herhangi bir idari 
konuda sıkıntı yaşayan üyelerimize Genel Merkez aracılığıyla 
ve kendi anlaştığımız avukat aracılığıyla destek vererek, da-
valarını takip ettik. İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı vahşet ve diktatör 

Esed’in uyguladığı zulüm başta olma üzere, toplumu ilgi-
lendiren değişik konularda diğer sivil toplum kuruluşları ile 
ortak kitlesel basın açıklamaları yaptık. 

Kısa bir sürede il genelinde tüm işyerlerinde yetkili temsil-
cilerin resmi olarak görevlendirmesini yaptık. Yerel basınla 
sürekli iletişim ve etkileşim halinde olduk. Sendikamızın 
duruşu ve görüşünün yerel basında yer bulmasını sağladık. 
Başörtüsü, Filistin, Suriye, Soma ve diğer konularda tepkimi-
zi ortaya koyduk, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü 
noktasında aktif olduk. 

Soylu Mücadelemize Uygun Bir Duruş Sergiledik 

Balıkesir
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Sağlam ve emin adımlarla büyümesini sürdüren Eğitim-Bir-
Sen Bartın Şubesi, Muhammet Akça başkanlığında 2010 yılında 
Şube yeter sayısına ulaşarak, ilk olağan kongresini 2011 yılında 
yapmıştır. Bölgenin geçmişten gelen sosyal ve siyasi çevresi ve 
konjonktürel yapı düşünüldüğünde, bugün 800’e ulaşan üye 
sayısı ile küçümsenemeyecek bir çıkış yakalayan Şubemiz, önü-
müzdeki Mayıs döneminde ildeki yetkiyi de alarak bir olmazı 
daha gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacaktır. 

Faaliyetlerini sadece üye çalışmasıyla sınırlı tutmadan, sosyal 
etkinlikler ve eğitim alanında da önemli faaliyetlere imza ata-
rak, örnek bir sendikacılık yapmaya devam eden Şubemiz, pik-
nik, kahvaltı, iftar programları gibi etkinliklerini özellikle üniver-
site ve milli eğitimdeki üyelerinin görevde yükselme amaçlarına 
destek mahiyeti ile sınava hazırlık kursları, üyelerimizin çocuk-
ları için sınavlara hazırlık kursları da düzenlemiştir. 

Yönetim kurulu ile disiplin ve denetleme kurulu, üyelerimiz-
le birlikte birçok ziyaret gerçekleştirmiştir. Şube Kadınlar Ko-
misyonu, her yıl geleneksel olarak   Anneler Günü’nde Bartın 
Huzurevi’ne ziyarette bulunmuş, Kadınlar Günü’nde de Bartın 

Öğretmenevi’nde düzenlenen programda bayan üyelerini çi-
çeklerle karşılayarak mutluluklarını paylaşmıştır. 

Son iki ayın gündemi olan yöneticilik atamalarında isteyen üye-
leri için   hazırlık kursları açarak, yönetici üye sayımızın artma-
sına katkıda bulunan Şubemiz, bu çalışmalarının sonucunda 
yönetici atama mülakatlarında çok büyük bir başarının sağlan-
masına vesile olmuştur. Şube Yönetim Kurulumuz, yeni göreve 
başlayan okul müdürleriyle yemekli bir toplantıda buluşarak, 
sendikamızın faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

Hedef, Bir Olmazı Daha Gerçekleştirmek

Bartın

27/11/2010 tarihinde yapılan 3. olağan kongreden sonra 
yönetim kuruluna seçilen M. Şafi Özperk, Mehmet Ergin, 
Fethi Tutumlu, Zeki Yalçın, Aydın Mutlu, M. Şirin Temiz ve İdris 
Gündüz, 01/12/2010 tarihinde toplanarak kendi aralarında 
görev dağılımını yaptı ve faaliyete başladı. 
Yeni açılan Beşiri ilçe temsilciliğimiz için gerekli donatım 
malzemeleri alındı ve üyelerimizin hizmetine sunuldu. 
01/02/2011 tarihinde alınan karar gereğince Şube logomuzun 
basılı olduğu bay-bayan yaklaşık 2 bin el çantası üyelere 
dağıtıldı. 
Batman merkezde görev yapan memur ve hizmetli üyelerimiz 
ile Beşiri, Gercüş, Üniversite temsilciliklerimiz tarafından 
üyelerimiz arasında kaynaşma ve tanışma amaçlı yemekli 
toplantılar düzenlendi. 
Van’da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören 
depremzedelere yardım amacıyla bir ay süreyle ayni ve nakdi 
yardımlar toplandı ve destek amaçlı yapılan kermeste toplanan 
yardımlar Şube Başkanımız aracılığıyla Van’a götürülerek 
depremzedelere ilk elden ulaştırıldı. 

Öğretmenler Günü dolayısıyla kadın üyelerimizle kahvaltılı 
toplantıda bir araya gelindi. Ramazan ayında üyelerimize 
yönelik iftar programı düzenlendi. 30/06/2011 tarihinde 
üyelerimizin çocuklarına yönelik olarak sportif, kültürel ve 
sanatsal aktivitelerde bulunmak üzere Gençlik Kulübü kurulup 
çalışmalara başlandı. 
28/01/2012 tarihinde “Avrupa’nın çalışma hayatı ile iş kültüründe 
sivil toplum kuruluşlarının yeri ve örnek modellerinin transferi” 
konulu proje başvurusu yapıldı. 
2012 Eylül ayında göreve yeni başlayan tüm öğretmenlere 
yönelik yemekli bir program düzenlenerek, sendikamızın 
tanıtımı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 
22/12/2012 tarihinde genişletilmiş divan toplantımız Eğitim-Bir-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı’nın katılımıyla 
yapıldı. 08/04/2013 tarihinde Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Yalçın’ın katılımıyla genişletilmiş divan toplantısı 
gerçekleştirildi. 
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Muş Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı’nın katılımı ile Batman Kültür 
Merkezi’nde üyelerimize yönelik Kur’an’ı Doğru Anlama konulu 
konferans düzenlendi. 
18/07/2014 tarihinde M. Şafi Özperk’in yönetim kurulu başkanlığı 
ve üyeliğinden istifasıyla yönetim kurulu başkanlığına Mehmet 
Ergin, yönetim kurulu üyeliğine ise M. Salih Ertekin seçildi. 
Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda, İnanç ve Düşünce 
Özgürlüğü Platformu’nda, Batman Küçük Millet Meclisi 
toplantılarında sendikamız temsil edildi.

Kardeşlik İklimini Yeniden Tesis Edecek
Faaliyet ve Çalışmalar

Batman
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Bayburt Şubesi olarak, periyodik toplantılar yaparak, böl-
ge eğitiminin problemlerini dile getirdik ve çözüm önerileri 
ürettik. 2010 yılında 2. olağan kongremizi yaptıktan sonra 
yönetimlerde görev dağılımları yaparak, yönetim, ilçe yöne-
tim ve okul temsilcileri toplantıları gerçekleştirdik. 

Eğitim-Bir-Sen Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Şurası’nda, bölgede geniş katılımlı bir çalışma ya-
parak, gerek bölge gerekse genel manada eğitim çalışanları-
nın sorunlarına özgün çözüm önerileri getirdik. 

Yöneticilik, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları-
na hazırlanan üyelerimiz için kurs düzenleyerek ve akabinde 
deneme sınavları yaparak onların imtihana en iyi şekilde ha-
zırlanmalarını sağladık. 

Dünyada zulüm gören bütün mazlumların yanında olmaya 
devam ettik. Bu manada, toplantı, basın bildirileri ve mi-
tingler düzenledik. İsrail’in Gazze’deki katliamlarını mitingle 
telin ettik. Doğu Türkistan’daki zulmü kınadık ve bu konuda 
kitlesel basın açıklaması yaptık. 

Van’da yaşanan deprem felaketi sırasında ve sonrasında yar-
dım kampanyası düzenledik, ayrıca toplum nezdinde benzer 
kampanyalar düzenleme çalışmalarına katkı sağladık. Van 
depremi sonrasında üç aileyi Bayburt’a getirerek üyelerimiz 
ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber 8 ay bütün ihtiyaç-
larını karşıladık. Mısır darbesini kınayan miting organize et-
tik, basın açıklamaları yaptık. Suriye’deki zulüm ve haksızlık 
karşısında miting ve yardım kampanyaları gerçekleştirdik. 

Kamuda kılık kıyafet özgürlüğü için eylem yaparak, sivil ita-
atsizlikle ilgili alınan bütün kararlara gününde uyarak imza 
kampanyasıyla destekledik. 

Önemli gün ve haftalarda mahallinde gerçekleşen faaliyetle-
rin tümüne katılım ve katkı sağladık. 

Geleneksel bahar şenliğimizi her zamanki yerinde yaparak 
üyelerimizin tanışma ve kaynaşmalarına vesile olduk. Üye 
çalışmalarında, bütün eğitim çalışanlarına ulaşmak sure-

tiyle sendikamızın faaliyetlerini anlattık. İlimizdeki promos-
yon çalışmalarında yetkili sendika olarak çalışanlar lehine 
önemli kazanımlar elde ettik. ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var’ projesinde Adil Kacır’ı görevlendirdik. 

Hukuki manada üyelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
kendilerine rehberlik ederek hukuk büromuzdan faydalan-
malarını sağladık. 

İl hayat boyu halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyon-
larında sendikamızı öne çıkararak çalışmalarda aktif görev 
aldık. 

Mahalli, milli ve evrensel sosyal olaylarda gündemi takip 
ederek gerekli hassasiyeti gösterdik. Oran olarak Türkiye’de 
en fazla tayin nedenli kayıp yaşayan şubelerden biriyiz. Her 
yıl üye sayımızı artırıp istikrarlı bir şekilde büyümemizi de-
vam ettirerek, bölgemizdeki eğitim sendikalarının üye topla-
mının üç katı sayıya ulaşmış bulunmaktayız. Bu durum, şu-
bemizin en istikrarlı büyüyen şube olduğunu bir kere daha 
ispat etmiştir. 

Şubemiz, 3. olağan kongresini yapma hazırlıklarının mutlu-
luğu ve heyecanı içerisinde geleceğe umutla bakan bir anla-
yışla çalışmalarını artırarak devam ettirecektir.

İstikrarlı Büyüyen Şube Olduğumuzu Bir Kere 
Daha İspat Ettik 

Bayburt
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Ücret sendikacılığının yanı sıra hizmet sendikacılığına, milli 
ve manevi değerlere önem veren, sendikal anlayışını “hiz-
met ve akademik sendikacılık” anlayışıyla temellendiren 
Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesi olarak, 2012 yılında Genel Baş-
kan Vekilimiz Ahmet Özer’in de katılımıyla gerçekleştirilen 2. 
olağanüstü kongremizde Ahmet Selöz başkanlığında genç 
ve dinamik bir yönetim kurulu oluşturduk. Bu yönetim ku-
rulunun göstermiş olduğu özverili çalışmalarla 750 olan üye 
sayımızı, kendi kategorisindeki iller arasında en fazla üye ya-
pan ilk beş il içine girerek, bin 50’ye çıkardık. 

Genişletilmiş il divan toplantımızı Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu’nun katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştir-
dik. Suriye’de gerçekleştirilen katliama sessiz kalmayıp Şeyh 
Edebali Türbesi’nde dua ettik, kardeşlerimize yardımda bu-
lunduk. Bu amaçla Bilecik Sivil Dayanışma Platformu’nun 
(BİSİDAP) kurulmasına öncülük ettik. Şube Başkanımız Ah-
met Selöz bu platformun ilk dönem sözcülüğünü üstlendi. 

Mavi Marmara’yı unutmadık. 31 Mayıs’ta yapılan Mavi 
Marmara’nın yıldönümünü Mavi Marmara gazileri İHH Bolu 
Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı ve yol arkadaşı Sabri Türk’ün 
katılımıyla andık ve halkımıza da, siyonist ve yandaşlarının 
Osmanlı ruhunu asla yok edemeyeceklerini gençlerimizle 
birlikte anlattık. 

Zulümlerin elbet bir gün sonra ereceğine fakat küfrün de-
vam edeceğine inandık ve bu yüzden de Eğitim-Bir-Sen 
Bilecik Şubesi olarak, yine meydanlara indik. Zulmün 100. 

Günü’nde Mısır’da ve Suriye’de yaşanan vahşete dur demek 
için el ele haykırdık. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, sınava ha-
zırlık çalışmasından deneme sınavına ve sınav yerlerine ka-
dar üyelerimizin hep yanında olduk. Başarmak için çalıştık, 
destek olduk ve başardık. 

Dürüst sendikacılık, onurlu ve dik duruşun adresi olarak 
Bilecik’te daima mazlumların yanında, zalimlerin karşısında 
olduk. Toplumun menfaatini kişisel menfaatimizden hep üs-
tün gördük ve bunun için de doğrularımızdan taviz verme-
dik. Bizler bu onurlu teşkilatın içerisinde yer aldığımız için 
gururlanıyor ve gücümüzü de bu teşkilatın samimiyetinden 
alıyoruz. Bizlerden önce bu teşkilata hizmet etmiş herkese 
teşekkür ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesi olarak, 12 Nisan 2014’te olağa-
nüstü genel kurula gittik. İki listenin kardeşlik havası içinde 
yarıştığı seçimi Cabir Durak başkanlığında Fırat Kıranşal, 
Erhan Tunç, Ergin Kanal, İhsan Kızmaz, Fırat Oran ve Tahir 
Yoldaş ekibi kazandı. Demokratik bir ortamda sendikamızın 
ilkelerine ve felsefesine uygun bir şekilde yüksek katılımlı bir 
seçim gerçekleştirdik. 

Seçimlerin ardından il milli eğitim müdürlüğü başta olmak 
üzere birçok ziyarette bulunduk. 

Merkezdeki üyelerimizle iftar yemeğinde bir araya geldik. 
Okul ve kurumları ziyaret ederek, eğitim çalışanlarıyla buluş-
tuk, sorunlarını dinledik, sendikamızın elde ettiği kazanım-
ları ve faaliyetlerini anlattık. 

Mısır, Suriye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında 
yaşanan zulümlere tepkimizi ortaya koyarak eylem yaptık.

Tarafımızı Belli Ettik: Osmanlı Diyarında
Mazlumdan Yana, Zalimin Karşısındayız

Olağanüstü Kongre ile Yeni Bir Başlangıç

Bilecik

Bitlis
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27 Kasım 2010’da yapılan Şube kongresinde güven tazele-
yen Yunus Kava, ekibine kattığı genç arkadaşlarla sendikal 
yolculuğuna devam kararı alırken, yönetime Mustafa Çiçek, 
Hasan Boğatekin, A. Haluk Çakan, İhsan Doğan, Rıza Beroje, 
Abdurrahman Bitmez, Ö. Faruk Argış seçildi. 

İlin en büyük sivil toplum örgütü Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şu-
besi olarak, üyelerimizden aldığımız güç ve yetkiyi yine üye-
lerimizin maaş, ücret, özlük hakları, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi için kullandık. ‘Devletten alacaklı olabiliriz, an-
cak bu millete de borçluyuz’ düsturundan hareketle hep bir 
hizmet sendikacılığı anlayışıyla hareket ettik. Bu çerçevede, 
geçen dönemde onlarca basın açıklaması, maaş, özlük hak-
ları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve bazı sosyal konu-
larla ilgili olarak onlarca miting, faks eylemi, bordro yakma 
eylemi ve kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirdik. 

“Gidemediğin yer senin değildir” şiarıyla ilimizin en ücra kö-
şelerine kadar zaman zaman 2 metreye ulaşan kar kalınlı-
ğına rağmen sendikal çalışmalarımızı aksatmadan devam 
ettirdik.

Özlük ve özgürlük mücadelemizde yağmur, çamur, kar de-
meden çalıştık, ilimizin her noktasında kamuda kılık-kıyafet 
özgürlüğü kampanyasına 62 bin imza ile destek olduk. 

Çözüm süreci noktasında halkımızla beraber demokrasi ve 
özgürlük mücadelemize devam ettik. Bu kapsamda, Akil 
Adamlar Doğu Anadolu Heyeti’nden Abdurrahman Dilipak 
ve Abdurrahman Kurt’u ilimizde misafir ederek, çalışmala-
rına katkı sunduk. Ülkenin ve bölgenin sorunlarının çözümü 
noktasında her zaman duyarlılık oluşturmada öncülük ettik. 
Üyelerimize ve halkımıza olan sosyal sorumluluğumuz çer-
çevesinde konferanslar gerçekleştirdik. 

Çeşitli konularda kurslar açtık, seminerler düzenledik. Üye-
lerimizin hukuksal problemlerinin giderilmesi için Genel 
Merkez hukuk bürosu aracılığıyla davalar açtık, çözümler 
ürettik. 

Şube yönetim kadromuzun son derece özverili çalışmalarıy-
la 2007 yılında 779 olan üye sayımızı 2010 yılında bin 215, 
bugün ise üniversite temsilcilimizle beraber 2 bin 300’lere 
taşımayı başardık. Bu büyümede asıl olan sayısal çoğunluk 
değil, yürüdüğümüz doğru yol, yüklendiğimiz emanetin de-
ğeri, verdiğimiz emeğin karşılığıdır. Sayısal durumumuz ne 
olursa olsun geçmişine bakmadan hakkın ve haklının savu-
nucusu olduk ve olmaya devam edeceğiz. 

Özlük ve Özgürlük Mücadelemize
Ara Vermeden Devam

Bingöl
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Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 No’lu Şube olarak, dört yıllık süreçte 
birçok sosyal ve kültürel faaliyet ile eğitim ve örgütlenmeye 
yönelik çalışmalara imza attık. Öğretmenler Günü ve Anne-
ler Günü kutlamaları, iftar, konferans programları çerçeve-
sinde, duvar saati, flaş bellek, çanta vb. hediye dağıtımlarını 
gerçekleştirdik. Geleneksel futbol, voleybol turnuvaları dü-
zenledik. Üyelerimizi gelenekselleşen Abant-Gölcük Bahar 
Pikniği’nde buluşturduk. Üyelerimizin vefat, doğum, düğün, 
atama vb. önemli günlerine katılarak çeşitli hediyeler sun-
duk. Emekli olan üyelerimize ve sendikamızın faaliyetlerinde 
emeği geçmiş olan arkadaşlarımıza plaket verdik. 

Mağdur ve mazlum ülke halklarına yardım amaçlı kermes 
ve kahvaltı organizasyonları yaptık. Destek ve farkındalık 
yürüyüş gösterileri gerçekleştirdik, platformlar oluşturduk. 
Yöneticilik, görevde yükselme sınavlarına hazırlık kursları, 
deneme sınavları, yüksek lisans programları düzenledik. 
Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında il dışı gezileri tertip ettik. 
Bu çerçevede düzenlediğimiz Kapadokya, Edirne, İstanbul, 
Şanlıurfa gezileri büyük ilgi gördü. 

8-9 Haziran 2014 tarihinde Yeniçağa İlçe Teşkilatımız ile Nev-
şehir Kapadokya gezisi düzenledik, yetki sonrası üyelerimiz-

le moral depoladık, gayret yeniden kuşanıldı. Tarihi İpekyolu 
gezisi ile iletişimin ve örgütlü sivil toplum kuruluşu olmanın 
gururunu yaşadık. 

Rabia Farkındalık Destek Yürüyüşü ve imza kampanyası dü-
zenledik. Kitlelere ulaşma ve kamuoyu oluşturup pekiştirme 
adına Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak’ı Bolu kamuoyu 
ile buluşturduk. 20 Mayıs 2013’te, Kadınlar Komisyonumuz 
ve üyelerimiz için Edirne-İstanbul gezisi düzenledik. 

Sosyal, Kültürel ve Örgütlenmeye Yönelik
Çalışmalara Ağırlık Verdik

Bolu 1

Sendikal mücadelemizin ilk yılından itibaren üniversitemiz-
de yetkiyi aldık. Yıllar içerisinde de üye sayımızı sürekli artı-
rarak mücadelemize devam ettik.

Yönetim kurulu olarak üyelerimizin sorunları için üniversite-
miz yönetimi ile aylık toplantılar düzenledik, üyelerin genel 
sorunlarını ise Genel Merkezimize ileterek sorunların çözü-
münde büyük pay sahibi olduk. 

2013 yılında üniversitemizin banka promosyonu imzalama-
sında etkin rol oynadık, Türkiye genelinde rekor sayılabile-
cek bir rakam olan 2 bin 800 TL’nin peşin olarak çalışanlara 
dağıtılmasını sağladık.

Genel Merkezin başlatmış olduğu “Kamuda Kılık-Kıyafet Öz-
gürlüğü İçin 10 Milyon İmza” kampanyasına, üniversitemiz-
de stantlar açarak destek verdik. Aynı anda serbest kıyafet 
eylemini üniversitemizde başlattık. 

Üyelerimize sosyal ve kültürel anlamda promosyon, yemekli 
istişare toplantıları, kültürel geziler, konferans, il genelinde 

birçok özel firma ile indirim anlaşmaları vb. birçok alanda 
faaliyetlerde bulunduk. 

2014 yılında üye sayımızı Şube yeter sayısının üzerine ta-
şıyarak, kongre kararımızı Genel Merkezimize ilettik. Şu an 
450 olan üye sayımızı 2014 yılı sonuna kadar 500’e çıkarmayı 
hedefliyoruz. 

Üniversitenin Bolu’daki Sesi

Bolu 2
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Eğitim-Bir-Sen Burdur Şubesi olarak, her sene üye sayımızı 
bir önceki seneye göre artırarak yolumuza devam ediyoruz. 

Geleneksel ve planlı sendikal faaliyetlerimize ek olarak dö-
nem içerisinde ilimizdeki eğitim çalışanlarının ihtiyaçları 
doğrultusunda; sivil toplum örgütü olarak da ilimizde geli-
şen sosyal, siyasal, ekonomik olaylara ilişkin sendikal refe-
ranslarına bağlı tepki koyduk ve katkılar sağladık. 

İl divan toplantılarında denetleme ve disiplin kurulları ile ilçe 
temsilcileri ve yönetim kurullarını bir araya getirerek, yapılan 
faaliyetleri değerlendirdik, yapılacak faaliyetleri planladık. 
Her ay düzenli olarak işyeri temsilcileri toplantısını gerçek-
leştirerek, okullarla sendika arasında bilgi akışını sağladık. 

Etkinliklerimizle hizmet sendikacılığının en güzel örneklerini 
sunduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın 
üyelerimize yönelik kutlama programı yaptık. Müdürlük ve 
müdür yardımcılığı sınavına hazırlık kursları düzenledik; 

deneme sınavları yaptık ve sınava girecek üyelerimize sınav 
kitapçığı temin ettik. İsrail’in Gazze’de giriştiği vahşete dur 
demek için düzenlenen miting ve protesto gösterilerine ka-
tıldık. İl merkezindeki ve ilçelerdeki okulları ziyaret ederek, 
hem mevcut üyelerimizle görüşmelerde bulunduk hem de 
sendikamıza yeni üye katılımları sağladık. 420 üye ile ger-
çekleştirdiğimiz 1. olağan kongreden sonra bugün bin 100 
üyeye ulaşmış durumdayız. 

Çankırı Şube yönetimi olarak, ilçelerdeki ve merkezdeki 
okulları ziyaret ederek, üyelerimizin istek, temenni ve sıkın-
tılarını dinledik. Problemleri çözmeye çalıştık, çözemedikle-
rimizi Genel Merkeze ilettik. Öğretmenler Günü dolayısıyla 
bütün üyelerimize her yıl değişik hediyeler dağıttık. İl divan 
toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirdik.
Okul temsilcileri ile ayda bir ve gerekli görülen hallerde top-
lantılar yaptık. İlçe temsilcilerimizle iki ayda bir ve gerekli 
görülen durumlarda bir araya geldik. Memurluk ve şeflik 
için görevde yükselme, şube müdürlüğü, müdür ve müdür 
yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursu düzenledik. Hizmetli 
ve Memurlar Komisyonu’nu oluşturduk, hizmetli, memur ve 
şeflerin sorunlarını raporlaştırarak Genel Merkeze ilettik. 
Kadınlar Komisyonumuz, Korgun İlçesi Sevgi Evleri’nde 
bulunan kimsesiz çocukları ziyaret ederek, hediyeler verdi. 
Yapraklı Yukarıöz Köyü’nde düzenlenen okuma yazma kur-
su sertifika törenine katılarak kursiyerlere hediyeler dağıttık. 
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın üyelerimiz için 
2013 yılında Çankırı Öğretmenevi’nde, 2014 yılında Çankırı 
Yaren Evi’nde yemekli toplantılar düzenledik. Her yıl il mer-
kezi ve ilçelerimizde aday öğretmenlere yönelik yemekli ta-
nışma toplantıları organize ettik. 
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla tertip ettiğimiz konferansa 
Muhammet Ali Eşme Hoca’yı konuşmacı olarak davet ettik. 
17 Şubat’ta Astarlızade Hilmi Efendi’yi anma programları dü-
zenledik. Üyelerimiz ve aileleri arasında kaynaşmayı sağla-
mak, birlik ve beraberliği artırmak için kışın Ilgaz Dağı kayak 

tesislerine gezi programı düzenledik; yazın Yapraklı yaylasın-
da üyelerimizi piknik programında buluşturduk. Safranbolu, 
Bartın, Amasra, Kastamonu, Çanakkale ve Bursa’ya geziler 
tertip ettik. 
Güncel konularda basın açıklamaları yaptık. Kılık kıyafet yö-
netmeliğinin değiştirilmesi için Genel Merkezimizin düzenle-
diği imza kampanyası katkıda bulunduk, iş bırakma eylemi 
yaptık. Memur maaş zamlarını ve ek ödeme almak için iş bı-
rakma, bordro yakma ve faks eylemleri gerçekleştirdik. 
2010 yılında 600 olan üye sayımızı 2012 yılında 918’e çıkara-
rak, Şubemizi yetkiye taşıdık. 
İlçe temsilciliği seçimlerimizi herhangi bir kırgınlığa meydan 
vermeden bir şölen havası içersinde tamamladık. 
2014 itibarıyla, Üniversite temsilciliği hariç, üye sayımız bin 
100’e ulaşmış bulunmaktadır. 

Sorunların Çözümüne Katkı Yaptık,
Üye Sayımızı Sürekli Artırdık 

2010’dan 2014’e Faaliyetlerimiz

Burdur

Çankırı
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Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi, 27.11.2010 tarihinde yapılan 4. 
olağan genel kurulda yönetim kurulu asil üyeliklerine Numan 
Şeker, Ramazan Acar, Mustafa Sarıgül, Ersen Çetiner, Ali Ağa-
oğlu, Razik Cinkavuk, Fikriye Aydın seçilerek göreve başlamış, 
daha sonra Razik Cinkavuk ve Fikriye Aydın’ın kurum değiştir-
mesi nedeniyle yedek listeden Adil Yazıcıoğlu ve Ahmet Bilgiç 
yönetim kurulu üyeliğine getirilerek, 4. genel kurul süreci ta-
mamlanmıştır. 

Şubemize kayıtlı üye sayısı 2010 Mayıs mutabakat metnine 
göre 3 bin 805 iken, 2011’de 5 bin 664’e, 2012’de 7 bin 115’e 
yükselmiş, 2013’te küçük bir düşüş ile 6 bin 980’de kalmış ise 
de 2014 mutabakat metinlerinde 8 bin 427’ye çıkmıştır. 2014 
Mayıs mutabakat metinlerinde 115 farkla yetkiyi kaçıran Bursa 
Şubesi, Eylül 2014 kayıtlarına göre yetkiye ulaşmış gözükmek-
tedir. 

Genel kuruldan sonra çalışmalarına ara vermeden başlayan 
Şube yönetiminin, 4. olağan genel kuruldan bugüne kadar 
gerçekleştirdiği faaliyetleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 

İl Divan Toplantıları: Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen il 
divan toplantıları dönüşümlü olarak bir ay sadece ilçe temsil-
cileri, diğer ay ise ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin 
katılımıyla farklı ilçelerde gerçekleştirilmiştir. 2010’dan günü-
müze kadar 48 il divan toplantısı gerçekleştirilmiş bulunmak-
tadır. 

İşyeri Temsilcileri Toplantıları: Eğitim-öğretim yılı her dönemi 
için en az bir kez ilçe bazında, bazen de topluca işyeri temsil-
cileriyle buluşma toplantıları yapılması artık düzenli yapılan 
toplantılar haline gelmiştir. 

Yöneticiler Toplantısı: İşyeri temsilcilerinde olduğu gibi eğitim-
öğretim yılı her dönemi için en az bir kez tüm yöneticiler ile bu-
luşma toplantıları yapılması da rutin hale gelmiştir. Bu toplan-
tıların bazıları Genel Başkan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Anma Günleri ve Yıldönümü Kutlamaları: Eğitim-Bir-Sen kuru-
luş yıldönümü, Anneler Günü, Kadınlar Günü, basın çalışanları 
günü vs. gibi birçok önemli gün ve kutlamaların gerçekleştiril-
mesi artık rutin halini almıştır. 

Seminer ve Konferanslar: Şube müdürlüğü, görevde yükselme 
gibi sınavlar için hazırlık seminerleri yapılmış, üyelerin ihtiyaç 
duymalarına göre (Oğuz Saygın’ın İnovasyon konferansı gibi) 
farklı eğitim konularında konferanslar gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal, Kültürel Faaliyetler ve Organizasyonlar: 2014 yılı Şubat 
tatilinde üyelere 300 kişilik umre organizasyonu başta olmak 
üzere birçok çeşitli ölçeklerde organizasyon gerçekleştirilmiş-
tir. Bir önceki dönem temeli atılan Eğitim-Bir-Sen konutları-
nın yaklaşık bir yıl sonra 26 Mayıs 2011’de tamamlanması ve 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun da katıldığı programla 
üyelere teslim edilmesi bu dönemde nasip olmuştur. Ayrıca 
bu dönemde yaklaşık elli önemli kuruluşla üyelere indirim an-
laşması yapılmıştır. Okan Üniversitesi’yle yapılan sözleşme ile 
yaklaşık 150 üyeye eğitim yönetimi alanında Bursa’da yüksek 
lisans yapma imkanı sağlanmıştır. 

Eylemler: Serbest kıyafetten öğretmene şiddet olaylarına, ek 
ödeme eylemlerinden darbelere ve darbecilere teline, 28 Şu-
bat Valisi Orhan Taşanlar’ın isminin Bursa’dan silinmesine, 
Rabia ve Gazze eylemleri gibi birçok kitlesel basın açıklaması, 
yürüyüş vs. eylem gerçekleştirilmiştir. 

Komisyonlar: Kadınlar Komisyonu, Ar-Ge Komisyonu, Din Eği-
timi Komisyonu gibi Şube bünyesinde kurulan komisyonlar 
kendi alanlarında birçok faaliyet yapmıştır. 

Ziyaretler: İl mili eğitim yöneticileri ve il protokolüne hayırlı 
olsun ziyaretleri başta olmak üzere çeşitli ziyaretler yapılması 
rutin halini almıştır. 

Değerler Eksenli Sendikacılık

Bursa
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27 Kasım 2010’da Çanakkale’deki delegelerimizin verdiği des-
tekle Numan Yaşar, Ahmet Arıcan, Recep Yonar, Şahin Uyanık, 
Fevzi Ali Damnalı, Hüseyin Şengil ve Erdal Doğancı’dan oluşan 
ekibimizle yeniden yola koyulduk. 

Öncelikle kendi içimizde yenilenelim, kendimizi geliştirelim di-
yerek her hafta salı günleri ‘Salı Söyleşileri’ ile alanında yetkin 
olan arkadaşlarımızın hazırlayıp sundukları konuları dinlerken 
gerçekten yenilendik, bilgilendik. 

Okul/kurum ziyaretleri sendikacılığın olmazsa olmazıydı ve 
bizler de okul okul, ilçe ilçe eğitim çalışanlarını ve üyelerimizi 
ziyaret edip sorun ve önerilerini dinledik, bunların çözüm yolla-
rını aradık, bizleri aşan meseleleri çözüm makamlarına iletme 
gayretinde olduk. 

Yöneticilik sınavları gündeme geldiğinde üyelerimize destek ol-
mak için sınavlara hazırlık seminerleri düzenledik, onlarla hem 
dertleştik hem de birbirimizle bilgi paylaşımında bulunarak, 
kendimizi yetiştirmeye gayret ettik, üyelerimizi sınavlara hazır-
ladık. 

2011 yılında erkek üyelerimize çanta, kadın üyelerimize cüzdan 
hediye ederek, sendikamıza ait bir hatıra ve kurumsal bir ortak-
lık oluşturduk ve her üyemizin elinde sendikamıza ait bir parça 
olsun istedik. 

‘Sosyal etkinlikler, seminer ve paneller, tabanımızla buluşmak 
ve kendimizi yenilemek için fırsattır’ dedik ve Doç. Dr. Mustafa 
Tekin, Din Hizmetleri uzmanı Hatice Vicdan Tekin, Doç. Dr. Ha-
san Olgun ve Doç. Dr. Hasan Kaplan’ın sunduğu ‘Aile ve Değerler 
Eğitimi’ konulu panel düzenledik. Memur-Sen ile birlikte 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde kadın panelistçilerimizin sunumlarıy-
la Kadınlar Günü’nü kutladık. 

Ek ödeme gelmeyince alanları mesken tuttuk; basın açıklama-
ları, bordro yakmalar ve iş bırakma eylemlerimizle üyelerimizin 
sesi ve nefesi olma mücadelesi verdik. Başbakana, bakanlara, 
iktidar ve muhalefet milletvekillerine Faxlar çekerek, sesimizi ve 
mağduriyetimiz haykırdık. 

2011 yılında Çan ilçemizde, 2012 yılında Yenice havuz başında 
yaptığımız pikniklerle, 2013 ve 2014’te ise ilçelerimizin yaptığı 
toplantı ve etkinliklerle üyelerimiz ve aileleri ile tanışma, kay-
naşma, beraber ve birlik olma fırsatını yakaladık. 

1 Mayıs 2012’de Ankara Tandoğan’da kutladığımız İşçi ve Emek 
Bayramı’ndan sonra, 2013’te Çanakkale ruhunu tüm Türkiye’ye 
duyurmak üzere Memur Sen olarak İşçi ve Emek Bayramı’na 
ev sahipliği yapmak bir başkaydı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikalarımızın yöneticilerini 
Çanakkale’de misafir etmek bizim için çok özeldi. 

Genel Merkez yöneticilerimizin il divan toplantılarımıza katılım-
larıyla her defasında yenilendik, güçlendik, sorularımıza birinci 
elden cevaplar bulduk, üyelerimiz Genel Merkez yöneticilerimizi 
yanında gördükçe daha da moral bulduk. 

Tüm emekler ve çalışmalar değerli ve güzeldi. Fakat bizim için 
en değerlisi, dedelerimizden bize emanet kalan güzel ülkemiz 
Türkiye’deki derinlerin oyunlarını deşifre etmek ve ülkenin nor-
malleşmesine katkı sunan projelere destek ve emek vermek bi-
zim için çok daha özeldi. 

Neydi bunlar? Tüm halkın kardeşlik harcını yeniden yapılandı-
ran ‘Çözüm süreci’, başı açık-kapalı diye insanları ayıran ve tecrit 
eden köhne zihniyetlerin tarihteki çöplüğüne gönderilmesi için 
erkeğiyle bayanıyla, açığıyla kapalısıyla, okullarda, sokaklarda, 
çarşı pazarlarda açılan ‘Başörtüsüne Özgürlük’ ve ‘Serbest Kıya-
fet’ imza kampanyaları... 

Bu dönemlerden gelecekte söz ederken iftihar edeceğiz. Torun-
larımıza anlatacağımız değerler olacak, süreçlerin meyveleri 
bu millet tarafından devşirildikçe hayır duaları bizleri bulacak 
inşallah. 

Dünyaya ve dünyanın hangi köşesinde bir yanlış ve haksızlık var-
sa onlara da duyarsız kalmak bize asla yaraşmazdı. Filistin’de, 
Gazze’de, Mısır’da, Suriye’de, Arakan’da olanları meydanlara ta-
şıdık ve onların sesi olmayı kendimize bir insanlık ödevi ve kar-
deşlik görevi bildik. Tabii burada Genç Memur-Sen başkanımız 
ve ekibinin hakkını teslim etmek gerek. 

Bu dava, her bir ferdin gayretiyle, emeğiyle ilmek ilmek dokuna-
rak büyüdü ve büyümeye devam edecek inşallah. Bu hizmette 
ilmeği ve emeği olan tüm kardeşlerimize gönül dolusu teşek-
kürler. 

Selam olsun, kutlu değerleri gönlüne koyanlara ve bu memle-
kete sahip çıkanlara.

Gelecekte Söz Ederken İftihar Edeceğimiz
Bir Dönemi Geride Bırakıyoruz 

Çanakkale
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Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi olarak hak, hukuk, adalet, özgür-
lük, emek mücadelemizi yılmadan, yorulmadan, azimle sürdür-
dük, sürdürmeye de devam edeceğiz. İlimizde yetkili sendikayız 
ve bu yetkiyle kamu çalışanlarının gür sesi, gören gözü, işiten 
kulağı olduk. Halkın yaşam tarzı, dini değerleri, iradesi, hak, 
adalet, hukukun üstünlüğü ‘kırmızı çizgimiz’dir. Kırmızı çizgile-
rimize yönelen hiçbir güç, odak ve cunta karşısında eğilmedik, 
eğilmeyeceğiz. Özellikle kamuda serbest kıyafet için yaptığımız 
eylemler bunun en belirgin göstergesidir. Bunun yanında millet 
iradesine yönelen her türlü gizli-açık, küresel-paralel vb. ope-
rasyonlara ve oluşumlara var gücümüzle karşı çıktık, çıkmaya 
devam edeceğiz. 

Üyelerimizden ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda 
vermiş olduğumuz mücadeleler ve eylemler netice vermiş, 
eğitimdeki vesayet izleri bir bir ortadan kaldırılmıştır. Bu köklü 
değişiklikler birilerini rahatsız etse de eğitimde adaletsiz katsayı 
uygulaması, kesintisiz eğitim dayatması, kız öğrencilerin üniver-
site önlerinde yaşadıkları dram, Milli Güvenlik Dersi aracılığıyla 
eğitimin vesayet altında tutularak izlenmesi ve eğitim çalışan-
larının fişlenmesi, Andımız uygulaması gibi birçok kronikleşmiş 
sorun eski Türkiye’de kalmıştır.

Genelde ülkemizin ve insanlığın, özelde ise eğitim çalışanlarının 
sorunlarına çözüm üretmek, özlük haklarını iyileştirmek, gerek-
tiğinde hukuki destek vermek, mağdurun yanında yer almak 
şiarıyla başlayan mücadelemiz, kuruluş amacımızda da oldu-
ğu gibi hak aramanın merkezi, çözümün adresi olmuştur. Her 
türlü oligarşiye karşı demokratik sistem içerisinde katılımcılığı 
esas alarak, insanları ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak ve 
kuşatarak yaptığımız sendikal eylem, söylem ve çalışmalar, sen-

dikacılığın ideolojik kavga alanı olmaktan çıkmasına ve hizmet 
alanına dönüşmesine ortam hazırlamıştır.

Milli iradeye yönelen her türlü gizli-açık, dolaylı-dolaysız darbe 
girişimlerinin karşısında dimdik durduk ve bu girişimlerin başa-
rısız olması için mücadele eden tüm sivil toplum kuruluşlarıyla 
iş birliğine önem verdik. 

Ülkemizde olduğu gibi, Filistin’de, Pakistan’da, Doğu 
Türkistan’da, Somali’de, Arakan’da, velhasıl insanlığın imtihana 
tabi tutulduğu her yerde mazlumun yanında, zalimin karşısında 
olduğumuzu her platformda dile getirdik, protesto ettik, yardım 
kampanyaları düzenledik. Düzenlediğimiz fotoğraf sergisiyle 
katillerin vahşetinin boyutlarının maalesef insanlık tarihinin 
hiçbir çağında görülmedik noktalara ulaşmış olduğunu kamu-
oyuna aktardık. 

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi olarak, üyelerimizden aldığımız 
güç ve destekle özlük hakları ve değerler sendikacılığı başta ol-
mak üzere, kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden ilimizde çalı-
şanların gür sesi olmaya devam edeceğiz. 

Kurulduğumuz günden beri eğitim çalışanlarının duygu ve dü-
şüncelerine tercüman; sessizlerin sesi, mazlumların güvencesi 
olduk. Statükocu bürokratik anlayışa karşı dimdik durduk. So-
runun değil, çözümün parçası olduk; kavgadan yana değil, ba-
rışı önceleyen, ‘küçük olsun, bizim olsun’ değil, ‘büyük olsun, 
hepimizin olsun’ anlayışı ile hareket ettik. 

2013’te yapılan olağanüstü kongrede seçilen Yönetim Kurulu 
olarak, Yunus Memiş başkanlığında sendikal yolculuğumuza 
kaldığımız yerden devam ettik. İlçe temsilciliklerinin de oluşu-
muyla uyumlu bir çalışma süreci başlattık; düzenli olarak haf-
talık Yönetim Kurulu toplantıları, aylık il divan toplantıları, okul 
temsilcileri toplantıları ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdik. 

Bu çerçevede, geçen dönemde yüzlerce basın açıklaması, on-
larca konferans, panel; maaş, özlük hakları, çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi ve bazı sosyal konularla ilgili olarak onlarca mi-
ting, eylem, kitlesel basın açıklamaları ve programlar gerçek-
leştirdik. Çeşitli konularda kurslar açtık, seminer programları 
düzenledik. Üyelerimizin hukuksal problemlerini çözüme ka-
vuşturmak için anlaşma yaptığımız hukuk bürosu aracılığıyla 
davalar açtık, çözümler ürettik. Kaynaşma, dayanışma amaçlı 

toplantılar, iftar programları düzenledik; buları, okul ziyaretleri 
ve üye çalışmalarımızla destekleyerek, kesintisiz hale getirdik. 

Sınavlara giren üyelerimizin başarılı olmaları için kurslar ter-
tip ettik. Geleneksel Mehmet Akif İnan Futbol Turnuvası ile 
Diyarbakır’a renk kattık. 

Toplumu ilgilendiren değişik konularda kitlesel basın açıkla-
maları yaparak, şehrimizin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve 
eğitim hayatında yol gösterici olduk. En önemlisi, asli görevimiz 
olan sendikacılığı bihakkın yaptık; varlık nedenimiz olan üyele-
rimizin haklarını daima ve her şartta savunduk ve savunmaya 
devam edeceğiz.

Üyelerimizle Birlikte Daha Güzel Yarınlara

Asli Görevimizi Hakkıyla Yaptık

Çorum

Diyarbakır 1
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Murat Özaydın, 2010’da Genel Merkezimiz tarafından Üni-
versite Temsilcisi olarak görevlendirildiğinde, üye sayımız 
110’du. Üstün gayretlerle 2011 Mayıs ayı mutabakatına ka-
dar üye sayısı 355’e çıkarılarak, Şubemiz yetkiyi aldı. 2012 
yılında üye sayısı artan Şubemiz, 2012 Mayıs mutabakatında 
490 üyeyle yetkisini pekiştirdi. Aynı yılın Kasım ayında Yrd. 
Doç. Dr. Murat Özaydın Genel Merkez tarafından Şube Baş-
kanı olarak atandı. 

Mayıs 2013’te yapılan 1. olağan kongrede “Bir sonraki kong-
rede üye sayımızı bin 700 yapacağız” denilerek gayret yeni-
den kuşanıldı ve Özaydın başkan seçildi. 

Üye sayısını bin 800’lere çıkararak, büyük başarıya imza atan 
Diyarbakır (Üniversite) 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu olarak, 
geçen bir yıl içerisinde her hafta Çarşamba günleri düzenli 
olarak yönetim kurulu toplantılarını, aylık il divan toplantı-
larını gerçekleştirdik. 

İki grup halinde, haftada bir gün fakültelere ve diğer birimle-
re ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretler, kardeşlik halkamı-
zı genişlettiği gibi, üyelerimizin sıkıntılarını yerinde inceleme 
ve çözüm üretme, olaylara yerinde müdahale etme imkanı 
da sundu. Bu vesileyle üyelerimizi sahada da yalnız bırak-
madığımız gerçeğini perçinledik. 

Üyelerimiz ile sürekli irtibat halinde olmaya çalıştık, etkin-
liklerimizden üyelerimizin haberdar olması için web sitesini 
etkin bir şekilde kullanmaya başladık.

Fakülte temsilcileri ve üyelerle sık sık kahvaltılı toplantı 
düzenleyerek, üyelerimiz ile bire bir görüşme imkanını, so-
runlarını dinleme fırsatını elde ettik. Şube olarak, akademis-
yenlerin, memurların, hizmetlilerin ve tüm idari kadrolarda 
görev yapan personelin sorunlarıyla yakından ilgilenerek, 
çözüm noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Haksız-
lığa uğrayan üyelerimizin yanında olduk. Gerek üniversite 
disiplin kuruluna gerekse yüksek disiplin kuruluna giden 
üyelerimize yardımcı olduk. 

Ülkemiz, Diyarbakır ve üniversitemizin gündemini yakından 
takip ederek, üyelerimize yönelik konferans, panel ve semi-
nerler düzenlemeye gayret ettik. Özel günlerde üyelerimizi 
unutmadık, kitap hediye ettik; Anneler Günü’nde anneleri-
mize hediyeler ve her üyemize kalem dağıtımı gibi jestlerde 
bulunduk. Faaliyetlerimizi basınla da paylaşarak, daha ge-
niş kitlelere ulaştırmaya çalıştık. 

Özgürlükler ve sivil anayasa için yoğun çalışma içerisine 
girdik, Diyarbakır’da faaliyet gösteren 72 sivil toplum örgü-
tünü bir araya getirerek, ortak basın açıklaması yaptık. Son 
olarak, öğretim elemanlarına zam konusunda ve üniversite-
mizde kaldırılacak olan Geliştirme Ödeneği ile ilgili geniş bir 
kamuoyu oluşturduk. Genel Merkezimizin Başbakanlık, Ma-
liye ve YÖK nezdindeki girişimleri ve yaptığı çalışmalar, bizim 
de rektörlüğe yaptığımız müracaatlar sonucunda ödeneğin 
kesilmemesi yönünde büyük bir adım atıldı. 

Üniversite Şubesi olarak, taşıdığımız misyon ve vizyon itiba-
rıyla değerler sendikacılığının tüm gereklerini yerine getirme, 
hak ve özgürlükler adına mücadeleden asla taviz vermeyen 
bir anlayışla davamızın destekçisi, emekçisi, savunucusu ve 
hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. 

Sözümüzü Tuttuk, Hedeflerimizin
Üzerine Çıktık

Diyarbakır 2
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Eğitim-Bir-Sen’in Denizli gibi büyük şehirdeki en etkin sen-
dikası olarak Şube Başkanımız Sayın Ahmet Sert’in Denizli 
İş Kur İl Müdür Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle 5 
Şubat 2014 tarihinde görev değişimi yaşadık. 

Bu vesileyle Türkiye’de memur sendikacılığının ancak idea-
list insanlar tarafından yürütülen yalnız ve asil bir yürüyüş 
olduğu dönemlerde teşkilatımız adına ilk adımları atan geç-
mişteki tüm başkanlarımıza; onlara kader arkadaşlığı yapan 
cefakâr çalışma arkadaşlarına tüm camiamız adına şükran-
larımızı sunarak, sendikacılığın illegal yapılarla eş tutulduğu 
dönemlerde sosyolojik sancıları ve yaşanacak toplumsal 
evrilmeleri fark ederek yola çıkan başkanlarımıza bu baş-
kanlarımızla neferlik eden, fedakârlık gösteren çalışma arka-
daşlarına, bize miras olarak bıraktıkları, idealizmi bakımın-
dan ufuk açıcı, akademik bakımdan bilimsel temellere ve 
verilere sımsıkı bağlı, kültürel bakımdan ülkesinin ve halkı-
nın kodlarıyla tam uyumlu, mesleki ilkeleri tam özümsemiş 
sendikacılık anlayışından dolayı hepsine teşekkür ederiz. 

28 Şubat, 1 Mayıs, Anneler Günü, İstiklal Marşı’nın Kabulü 
gibi önemli gün ve haftalarda sendikamızın amaç ve değer-
lerine uygun çeşitli faaliyetlerde bulunduk. 

Denizli’de sendika şubesinin ilk kurucuları, daha önce baş-
kanlık yapmış emektar ağabeyleri, yönetim kademelerinde 
bulunmuş fedakâr üyeleri, sendikanın mihenk taşı olmuş 
eskimez değerleriyle “Ahde Vefa” toplantısı gerçekleştirdik. 

İlçelerimizdeki çalışmaların artarak devam etmesi ve üyeleri-
mizin aidiyet duygusunun pekişmesi, bağlarının güçlenmesi 
için ilçe temsilcilik yönetimleriyle mutat toplantılar yaptık.

Okul müdürleri ve yardımcılarıyla, işyeri temsilcileriyle, şef 
ve memurlarla ayrı ayrı istişare toplantıları düzenledik. Okul 
ve kurum yöneticiliğinde artık sadece teorik yönden eğitim 
mevzuatına hâkim olmanın yetmeyeceğini, soyut olan bil-
gileri somuta dönüştürmenin öneminin arttığını ifade ede-
rek, yeni yöneticilik sistemi hakkında bilgilendirme yaptık, 
sendikamızın yol haritası için istişarede bulunduk. Şef ve 
memur üyelerimizle, eğitim-öğretim işinin görünmez kahra-
manlarının daha verimli bir çalışma hayatı, daha yüksek bir 
standartta bir hayat sürmek için öneri ve eleştirilerini aldık. 

Yetkili sendika belirleme çalışmalarının son hızla devam 
ettiği günlerde sendikamıza kast edilerek kara propaganda 
maksatlı, iftiralarla bezeli iddialar ortaya atıldığı günlerde 
basın açıklamalarıyla kavi duruşumuzu herkese gösterdik. 

Binlerce üyemizin aileleriyle birlikte katıldığı Çamlık Mesire 
Alanı’nda, Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Oğuz, Merkezefendi İlçe Belediye Başkanı Muham-
met Subaşıoğlu, Pamukkale İlçe Belediye Başkanı Hüseyin 
Gürlesin’in de iştirak ettiği, sendikamızın büyüklüğüne yakı-
şır, üyelerimizin coşkusuyla mesrur bir etkinlik gerçekleştir-
dik. 

Hizmet sendikacılığı amacıyla her zaman iş üretmeyi ilke 
edinen, genelde toplumun, özelde memurların ihtiyaçları-
na cevap vermeye çalışan sendika olarak, bu anlayışın bir 
sonucu olarak görevde yükselme sınavına hazırlama kursu 
düzenledik. 

Halkımızın milli ve manevi değerlerinin korunması, moral 
değerlerimizin çocuklarımıza aşılanması, kültürel mirasımı-
zın gençlerimize aktarılması, ülkemizin büyümesi,  demok-
rasimizin gelişmesi, şehrimizde eğitim verimliliğinin ve nite-
liğinin artması cihetindeki yoğun gayretlerimize ek olarak, 
başta üyelerimizin ve tüm eğitim çalışanlarının sorunlarını 
paydaşlık duygusu içerisinde çözmek, bu konu da gerekli 
hukuki ve meşru tüm mücadeleyi verme konusundaki karar-
lılığımız kaldığı yerden devam edecektir. 

Kararlılığımız Kaldığı Yerden Devam Edecek

Denizli 1
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Eğitim-Bir-Sen’in Türkiye’de kurucu başkanın ilk defa bir 
profesör olduğu dördüncü üniversite şubesini Denizli’de 
kurduk. 

Üniversitelerde her türlü düşüncenin yaşama alanı bula-
bildiği özgür ortamlar olması için üniversitemizde çalışan 
idari ve akademik personelin, şahsi düşüncesi, inancı, siya-
si kanaati ne olursa olsun, problemini kendi problemimiz 
olarak ele aldık ve problemleri çözmek için var gücümüz ile 
mücadele ettik. Bu bağlamda üniversite yönetiminin yaptığı 
usulsüz uygulamaları kamuoyu ve ilgili mercilerin dikkatine 
sunmaktan çekinmedik. Haklı olduğuna inandığımız üyele-
rimiz için yürütme erkine karşı davalar açtı ve bu davalardan 
çoğunu kazandık. 

Bu bağlamda, eski Rektör Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç döne-
minde Garanti Bankası’nca verilen promosyon paralarının, 
usulsüzce nerelere harcandığı konusunda YÖK, Sayıştay ve 
savcıları resen olaya el koymaya çağırdık. 

Tarihe geçen bir promosyon anlaşmasına imzası attık. Şube 
Başkanımız Prof. Dr. Alaattin Şen tarafından yapılan görüş-
meler ve çalışmalar neticesinde üç yıl için, peşin olarak kişi 
başına bin 660 TL promosyon anlaşması yaptık. Bu anlaş-
ma, üniversite hizmet kolunda personel başına yapılan en 
yüksek promosyon olarak tarihe geçmiştir. 

Günümüz mütefekkirlerinden Atasoy Müftüoğlu’nun katılı-
mı ile “Küresel Çağda Var olmak” isimli söyleşi ve imza günü 
ile Yazar Recep Babacan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Os-
manlı Sultanlarında Peygamber Sevgisi” konulu konferans 
düzenledik. Ayrıca 1 No’lu Şubemiz ile birlikte, eski bakan-
lardan Hasan Celal Güzel’in katıldığı “Yeni Türkiye’nin Yeni 
Vizyonu” konulu konferans gerçekleştirdik. 

Sosyal sorumluluk etkinlikleri olarak, işyeri temsilcileri ve 
üyelerimiz ile çeşitli istişare toplantıları ve iftar programla-
rında bir araya geldik. Muharrem ayında üyelerimize ve tüm 
üniversite mensuplarına Aşure dağıttık, Anneler Günü’nde 

annelerimize ve kadın üyelerimize, Kutlu Doğum Haftası’nda 
ise herkese gül dağıttık. Piknik programları tertip ettik, etkin-
liklerimize katılan üyelerimizin, gelecek yıllarda da benzer 
etkinliklerin sürdürülmesi temennisiyle, memnun şekilde 
ayrıldıkları görüp mutlu olduk. 

Denizli’de 36 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Denizli Şubesi’nin bir par-
çası olarak, TGTV ile ortak etkinlikler gerçekleştirdik ve aylık 
toplantılarına zaman zaman ev sahipliği yaptık. 

Pamukkale Üniversitesi rektörlük binası önünde toplanarak, 
üniversitemiz tarihinde ilk sendikal eylem olan “çalışanların 
fazla mesai ücretleri” için eylem yaptık. Kurumsal anlamda 
üniversite ve çalışanlar için uzun vadede kalıcı değerler sağ-
lanması hususunda ideolojik saplantılardan arınmış, insanı 
merkeze alan çalışmalar yaptık ve bu çalışmalarımızı, dü-
şüncelerimizi Rektör Hüseyin Bağcı ile de paylaştık. 

Sendikacılığın Hakkını Verdik

Denizli 2
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Eğitim-Bir-Düzce Şubesi olarak, 3. olağan genel kurulda Ömer 
Faruk Çelebi ve ekibi görevi devraldıktan sonra, her hafta pazar-
tesi günleri düzenli olarak Şube Yönetim Kurulu ve aylık il divan 
toplantılarını gerçekleştirdik. Kadınlar komisyonumuzda da 
kendi aralarında bu toplantıları tertip etti. Üye sayımızı 830’dan 
bin 550’lere çıkardık. Her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerin 
içerisinde yer aldık, bu bağlamda öncü olarak da birçok etkinlik 
düzenledik. 

Düzce’de eğitim ve öğretimin sorunlarını masaya yatıra-
rak, kaliteyi artıracak verilerin tespitine yönelik Akçakoca 
Öğretmenevi’nde 3 Mart 2012 tarihinde “Eğitim” çalıştayı ger-
çekleştirdik. 

Düzce halkına ve üyelerimize hizmet anlayışıyla, il merkezinde 
ve Akçakoca’da öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz 
için, Doç. Dr. Halit Ertuğrul’un konuşmacı olduğu konferanslar 
tertip ettik. Sakarya Yazarlar ve Şairler Derneği üyelerinin katıl-
dığı “Şiir Dinletisi” programını müftülük konferans salonunda 
gerçekleştirerek, şiir sevenleri şiirle buluşturduk. Mısır’da yapı-
lan darbeyi lanetlemek üzere ilan edilen Dünya Rabia Günü do-
layısıyla düzenlediğimiz  “telin” mitingleriyle, açıklamalarımız 
ve haberlerimizle yerel basında sürekli yer aldık. 

Kamuda kılık kıyafet özgürlüğü için düzenlenen imza kampan-
yasını başarıyla sürdürdük. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kuru-
cu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın adını taşıyan 16 derslikli 

İmam Hatip Ortaokulu’nun yer tahsisine ve açılışına vesile ol-
duk. İlimizin merkezinde üyelerimizden gelen talep doğrultu-
sunda kaliteden de ödün vermeyerek, üyelerimizin konut sahibi 
olmalarını sağladık, ayrıca il merkezinde sendikamıza iki daire 
kazandırarak üyelerimizin hizmetine sunduk. 

Son dört yıldır, Dünya Kadınlar Günü’nde kadın üyelerimizi kah-
valtılı toplantılarda buluşturmayı geleneksel hale getirdik. Sene 
sonunda gerçekleştirdiğimiz piknik programlarına üyelerimizin 
aileleriyle birlikte iştirak etmelerini sağlayarak, güzel bir daya-
nışma ortamının oluşmasına vesile olduk. İlimize atanan aday 
öğretmenleri ziyaret ederek, kendilerine, sendikamızın düzenle-
diği öğretmenlik hatıraları yarışmalarında dereceye giren eser-
lerin yer aldığı “Kelebeğin Rüyası” kitabını armağan ettik. Öğret-
menler Günü’nde de her öğretmene günün anısına birer kalem 
takdim ettik. Yaptığımız araştırma sonuçlarını gerekli kurum ve 
kuruluşlarla paylaşarak ilimizin eğitimine katkı sunduk.

27 Kasım 2010 tarihinde Nebi Gül başkanlığında göreve gelen 
yönetim kurulumuzla çok başarılı bir dönem geçirdik. Bu dö-
nemde düzenli olarak işyeri temsilcileri ile toplantı yaptık. 

“Anne” konulu şiir yarışması düzenledik. Bu dönemde farklı bir 
uygulama yaparak her okulda yemekli toplantılar düzenledik. 
2011 yılı iftar programımızı iptal ederek iftar parasını Somali’de 
açlıkla mücadele eden kardeşlerimize gönderdik. 

Eğitim kurumları müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına 
hazırlık kitaplarını sınava hazırlanan üyelerimize dağıttık. Ayrıca 
sınavlara hazırlık kursu düzenleyerek üyelerimizin sınavlara en 
iyi şekilde hazırlanmalarını sağladık. 

Profesör Dr. Selahattin Turan’ı davet ederek, Müftülük Konfe-
rans salonunda “Türkiye’nin Yarınları İçin 21. Yüzyılda Eğitim 
ve Okulu Yeniden Düşünmek” konulu konferansla Erzincan’la 
buluşturduk. Her yıl üyelerimize çam sakızı çoban armağanı ka-
bilinden hediyeler dağıttık. 2011 yılında Öğretmenler Günü’nde 
her ilçemizde üyelerimizin katılımıyla yemekli toplantılar yapa-
rak üyelerimizle bir araya geldik. Üyelerimize yolluk ve uzman 

öğretmenlikle ilgili hukuki destek sağlayarak davalar açtık ve 
kazandık. 

Yetkili sendika olarak katıldığımız komisyonlarda sendikamızın 
görüşlerini yansıtarak etkin rol aldık. Toplu sözleşme öncesinde 
alanlara çıkarak taleplerimizin karşılanması için eylemler yap-
tık. Bu amaçla bordro yakma eylemi, faks eylemi gibi açık hava 
basın açıklamalarını üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. 
Toplu sözleşme taleplerimiz karşılanmadığı için bir günlük iş 
bırakma eylemi yaptık. 

Yoğun bir çalışma yaparak, 988 üye ile başladığımız bu dönem-
de yüzde 65 artış sağlayarak üye sayımızı bin 633’e çıkardık. 

1 Mayıs 2012’de yönetim kurulumuzla Ankara’daki eyleme ka-
tıldık. 

İl divan toplantılarımızı düzenli olarak yaptık. Genel Başkanımı-
zın katılımı ile bütün üyelerimizle yemekli toplantı yaptık. 

10 Aralık 2012 tarihinde başörtüsüne özgürlük eylemi yaptık. 
Kamuda kılık kıyafet özgürlüğü için 10 milyon imza kampanya-
sına ilimizden destek verdik. Başörtüsü yasağı sorunu çözülün-
ceye kadar sivil itaatsizlik eylemi kararı aldık. 

Üyelerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlama ilkemiz gereğince 
şube müdürlüğü için kitap dağıttık, kurs ve deneme sınavlarıy-
la onların sınava en iyi şekilde hazırlanmalarını sağladık. Kadın 
üyelerimizle geleneksel kahvaltı programında bir araya geldik. 
Üyelerimizle her fırsatta bir araya gelmeye çalışarak, sevinçli 
günlerinde sevinçlerini, üzüntülü anlarında üzüntülerini payla-
şarak onlara destek olmaya çalıştık. 

4 Yıldır Aralıksız Hizmet Ediyoruz

Başarılı Bir Dönem Geçirdik 

Düzce

Erzincan
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Şehrimizde fedakâr çalışmalar yaparak sendikal tohumları 
atan ağabeylerimizden devraldığımız bu kutlu görevi Kasım 
2010’dan beri aynı ekip, aynı heyecan, aynı istekle yürütme-
nin mutluğunu yaşamaktayız. Eğitim-Bir-Sen Edirne Temsil-
ciliği olarak, 190 üyeyle ‘start’ verdiğimiz maratona, hamd 
olsun, 800 üyeyle devam etmekteyiz. Edirne’de yetki müca-
delesini onurlu duruşuyla yapan Şubemiz, nitelikli çalışma-
larıyla etki mücadelesini çoktan kazanmış bulunmaktadır. 

Göreve şube olma hedefiyle Kasım 2010’da gelen Temsilci-
liğimiz, üyelerinin de gayretiyle hedefine Şubat 2012’de var-
mış ve aynı kadroyla devam ederek, üyelerine en kısa sürede 
yetkili ve etkili sendika olma sözü vermiştir. 

Ülkemizin en temel meselesi olan eğitimin sorunlarını ilgi-
li mercilerle, eğitimcilere yakışır bir üslupla değerlendirip 
üzüm yeme amacından uzak eylemlerin içerisinde olmama-
yı prensip edinen Şubemiz, üyemizin özlük haklarını özgür-
lük hakkı ile bir tutan anlayışla hareket ederek, sendikacılığı 
kimlik, mezhep, parti ve kuruş ekseninden uzakta tutarak 
onurlu duruşunun mükâfatını kadirşinas eğitim çalışanların-
dan fazlasıyla almıştır. 

Şehrin sosyal ve kültürel çalışmalarına lokomotif olma-
yı kendine borç edinen Şubemiz, ülkemizin yetiştirdiği en 
önemli tarihçilerden olan Prof. Dr. Mehmet Çelik’in katılımıy-
la ‘Türkiye’nin Ayağındaki Pranga: Ermeni Sorunu’ konfe-
ransını üyelere ve halka sunmanın mutluluğunu yaşamıştır. 
Konferans zincirleri hız kesmeden devam etmiş, Araştırmacı-
Yazar Halit Ertuğrul’la “Gençlik ve Aile Eğitimi”, Kişisel Geli-
şim Uzmanı Doç. Dr Kenan Taştan’la “Aile Eğitimi” seminer-
leri üyelerle ailelerinin istifadesine sunulmuştur. 

Çalıştıkları okul bölgelerine göre 40’ar kişilik küçültülmüş 
gruplarla 6 hafta süren Gündem Tespit Toplantıları (GTT) dü-
zenleyerek üyelerle sağlıklı bilgi alışverişi ortamı oluşturan 
Şubemiz, yakın coğrafyamızda ve dünyanın farklı köşelerin-
de ‘kalkansız’ tüm toplumlara, ‘Kanayan bir yara gördüm mü 
yanar ta ciğerim’ düsturu ile kalkan olmaya çalışmış, ülke 

genelinde olduğu gibi şehrimizde Selimiye Camii’nin gölge-
sinde ‘Zalimlere Lanet, Duaya Davet’ mitinginin düzenlen-
mesinde ve Rabia platformunun kurulmasında STK’lara yol 
gösterip önderlik vazifesini yapmıştır. Şubemiz, “Kamuda 
Kılık-Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza” kampanyasına, 
şehrin en hareketli noktalarında açtığı stantlar ve topladığı 
imzalarla destek olmuştur. 

Yönetim Kurulu’nda en çok kadın üye bulunduran Şube-
miz ve Kadınlar Komisyonumuz, hizmet kolumuzun yarısını 
oluşturan kadın çalışanlara yönelik ses getiren, örnek olan 
çalışmalara imza atmış; sinema günleri Pazar kahvaltıları, 
Anneler Günü gibi özel programlarla kadın üyelerimizin ai-
diyet duygularını pekiştirmiştir. 

Biz de Varız Be Ya…

Edirne
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23 Haziran 2012 tarihinde ilk olağan kongremizi yapan genç 
bir şubeyiz. Fırat Üniversitesi’nin akademik ve idari yapısın-
da, rahmetli Mehmet Akif İnan’ın ve sendikamızın ideallerini 
paylaşan bir paradigma değişimi yapma yolunda sarsılmaz 
bir azim ile doluyuz. 

2008 yılında sadece 28 üyemiz varken, sonraki yıllarda sen-
dikamıza yönelik teveccühler giderek artmaya başladı. 2010 
yılında temsilcilik olabilecek üye sayısına ulaştık. Nihayetin-
de 2014 yılının ilk ayında şube olabilecek üye sayısına ulaş-
tık. İlk olağan kongremizi 23 Haziran 2012 tarihinde Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Teyfik Yağcı’nın katılımıyla 
yaptık. 2012 yılının Nisan ayında yürüme engelli Mezre Or-
taokulu öğrencisi kızımıza şarjlı sandalye hediye ettik. 2013 
yılında 400 üyemizin katılımı yemekli bir toplantıyı Taşkonak 
Tesisleri’nde gerçekleştirdik. Aynı yıl içerisinde kamuda kılık-

kıyafet özgürlüğü için Genel Merkezimiz tarafından düzenle-
nen imza kampanyasına destek verdik. Bu kampanya kapsa-
mında 92 bin imza topladık. Sendikamızın bütün eylemleri-
ne yönetim kurulu olarak katılım sağladık. 

13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında görevde yükselme sı-
navına girecek üyelerimize Mühendislik Fakültesi Mavi 
Salonu’nda 17:15-20:00 saatleri arasında eğitim verdik.

28 Kasım 2010 tarihinde Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 No’lu Şube 
olarak, 4. olağan genel kurulumuzu yoğun bir katılımla ger-
çekleştirdik. Sorumluluğunun çok büyük olduğu bilinciyle 
hareket eden yönetim kurulu üyeleri olarak, sağımıza, solu-
muza bakmadan Elâzığ’ın en büyük ve en teşkilatçı sivil top-
lum örgütü olma yolunda hareket ettik ve bunu başardık. 

3 bin 400’ü aşkın üye sayısıyla ilimizin en büyük sivil toplum 
örgütü olarak, üyelerimizden aldığımız güç ve yetkiyi, yine 
üyelerimizin maaş, ücret, özlük hakları, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi için kullandık. Her zaman değerler ve hizmet 
sendikacılığı anlayışıyla hareket ettik. 

Geçen dört yıllık dönemde konferans, iş bırakma, sivil itaat-
sizlik, bordro yakma, miting, eylem, imza kampanyaları, top-
lu basın açıklamaları gerçekleştirdik. Şube müdürlüğü, mü-
dür ve müdür yardımcılığı, görevde yükselme kursları açtık. 
Kurs sonunda deneme sınavları yaptık. Seminer programları 
düzenledik. Üyelerimizin özlük hakları, uzmanlık, görevde 
yükselme gibi hak kayıplarını önlemek konusunda davalar 
açarak, çözümler ürettik. Bilgilendirme, tanışma, dayanışma 
amaçlı toplantılar düzenledik. Üyelerimize aidiyet duygusu 
geliştirmek, sendikal bilinç oluşturmak, gönüllerinde yer et-
mek amacıyla yemekli toplantılar düzenledik. 

İlimizde, ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasi, sos-
yal, ekonomik olaylara kayıtsız kalmadık. Katıldığımız her 

platformda, toplantıda, eylemde “Haksızlık karşısında su-
san dilsiz şeytandır” düsturuyla sesimizi duyurduk. Filistin, 
Myanmar ve Mısır’a destek mitinglerine yoğun katılımla 
destek verdik. 8 Ocak 2011 tarihinde Kurucu Genel Başkanı-
mız Mehmet Akif İnan’ı anmak amacıyla Şair Mehmet Atilla 
Maraş’ın katılımıyla “Mehmet Akif İnan’ın Şahsiyeti, Sendikal 
Mücadelesi ve Şairliği” konulu konferans düzenledik. 25 Mart 
2011’de Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla “Türkiye’de 
Anayasalar ve Siyaset” konulu konferans tertip ettik. 

20 Kasım 2013 tarihinde Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu’nun konuşmacı olduğu “Medeniyet Davamız ve 
Demokrasi Mücadelemiz” konulu konferansı düzenledik. İli-
mizdeki basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldik. 

TOKİ II. Etap 1054 konutun projesini yaparak, teslim aşama-
sına getirdik.

Sorumluluğumuzun Büyük Olduğu Bilinciyle
Hareket Ettik

Elazığ 1

Türkiye’nin Gerçeklerine Uymayan Zihniyeti
Değiştirmeye Azimliyiz

Elazığ 2
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Erzurum 1 No’lu Şube olarak, üye hedeflerini her yıl tutturarak 
şubelerimiz içerisinde en yüksek üyeye sahip olma başarısını 
devam ettirdik. 2007 yılında 430 üye ile devraldığımız bayrağı 
daha da ileriye taşıyarak, 2014 yılında üye sayımızı bin 260’a 
çıkardık. Büyümenin ve güçlenmenin çok zor olduğu üniversi-
telerde yönetim kurulu ve işyeri temsilcilerimizle kenetlenerek, 
bir başarı öyküsü yazdık. 

Nicelik olarak büyümemizi sağlarken, nitelikli bir sendika olma 
yolunda birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu manada, dünya 
mazlumlarının sesi olmaya gayret gösterdik. Filistin konulu 
basın açıklamaları, Myanmar’da yaşanan zulme tepki göste-
rileri, İsrail’i telin açıklamaları gerçekleştirdik. Somali için ya-
pılan yardım kampanyasına destek verdik. Toplumumuzun 
hassasiyetleri bizim hassasiyetlerimiz olmasından yola çıkarak 
Ramazan programları, kandil programları, Kutlu Doğum prog-
ramları düzenlendik. Ramazan aylarında düzenlendiğimiz iftar 
programları ile değerlerimize sahip çıkan sendikal anlayışımızı, 
bu müstesna zaman diliminde, manevi iklimi tadında yaşamak 
ve yaşatmak adına bir fırsat bildik. Bu manada düzenlediğimiz 
sohbet programları yoğun ilgiyle karşılandı. Eğitim çalışanları 
ve öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz program dahilinde 
Dr. Senai ile Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirdik. 

Yurt dışında kaza sonucu vefat eden üyemiz Tahsin Parlak’ın 
ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaşma adına SBN sigortanın 
çekini takdim ettik. Emekli olan üyelerimiz ile bir araya gele-
rek vefamızı gösterdik. İndirim anlaşmaları yaptık. Siyasi parti 
temsilcileri ile görüşerek, çalışanlarımızın sorunlarını ilettik. 
Düzenli olarak temsilcilerimiz ile bir araya geldik. Kurum İdari 
Kurulu’na katılarak, çalışanlarımızın sorunlarını çözmeye gayret 
gösterdik. Ayrıca kurum amirlerine rutin ziyaretlerde bulunduk. 
Çalışanlarımızın sorunları ile ilgili basın açıklamaları yaptık. Ata-
türk Üniversitesi’nde kronik hale gelen sorunları bir bir çözmeye 
devam ettik. Adil olarak dağıtılmayan banka promosyonlarının 
dağıtımını sağladık. Lojman dağıtımındaki adaletsiz uygulama-

nın bir nebze de olsa düzelmesini sağladık. Çalışanların özlük 
hakları ile ilgili olarak toplu sözleşme talepleri istişare toplantısı 
düzenledik. YÖK’ün ilahiyat fakültelerinin müfredatına yaptı-
ğı müdahale ile ilgili basın açıklaması yaparak bunu protesto 
ettik. Akademik istişare toplantıları düzenledik. Kadınlar ko-
misyonumuzla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Genel Başka-
nımız Ahmet Gündoğdu’nun da katıldığı geniş katılımlı bahar 
şenliği programı tertip ettik. 

Gayretimizi hiçbir zaman yeterli görmedik. ‘İnsana hizmet hak-
ka hizmet’ anlayışıyla çıktığımız bu yolda başarılı olacağımıza 
inancımız tamdır. Bu onuru paylaştığımız tüm kardeşlerimize, 
Erzurum 1 No’lu Şube’den nice başarı öyküleri anlatabilmek di-
leğiyle selam olsun. 

Bir Başarı Öyküsü

Erzurum 1

2011 yılında olağanüstü kongreyle görevi devralan Malik Ak-
şit başkanlığındaki Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesi, sosyal sendi-
kacılık da yaparak, sendikacılığın sadece ücret sendikacılığı 
olmadığını göstermiştir. 

2011 yılı itibarıyla 200 üyesi bulunan Şubemiz iki yıl gibi bir 
sürede 7 kat artışla bin 400 üye sayısını bularak, Iğdır’da 
yetkili sendika olmuştur. Üye sayısındaki bu rekor artış aynı 
zamanda Memur-Sen Konfederasyonu’nu da ilde ilk sıraya 
taşımış ve en büyük sivil toplum örgütü haline getirmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesi, faaliyetleri ve üyelerine yerelde 
sağladığı imkânlarla aktivitesini sürdürerek, tüm kesimlerin 
takdirini kazanmıştır. Iğdır’ın birleştirici unsuru olarak görü-

len Eğitim-Bir-Sen, sadece öğretmenler arasında değil, top-
lumun tüm kesimleri tarafından kabul görerek, misyonunun 
ne kadar geniş olduğunu ispatlamıştır. 

Rekor Üye Artışı ile Iğdır’da Zirveye Çıktık 

Iğdır 1
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Eğitim-Bir-Sen Erzurum 2 No’lu Şube olarak, eğitim çalışanla-
rının duygu ve düşüncelerine tercüman, sessizlerin sesi, maz-
lumların güvencesi olmaya devam ettik; sendikamızın kuruluş 
felsefesine uygun bir anlayışla, çalışanların hep yanında, hak-
sızlıkların karşısında olduk. Üyelerimizin girecekleri görevde 
yükselme, yöneticilik sınavlarına hazırlanmalarına katkı sağla-
mak amacıyla, sorumlu sendikacılık anlayışının gereği olarak 
hazırlık kursları, deneme sınavları düzenledik, kitap ve dokü-
man sağladık. 

Kadınlar komisyonumuz, Dünya Kadınlar Günü’nde basın açık-
laması ve bayan üyelerimizin katılımıyla yemekli istişare toplan-
tısı yaptı. 

Sendika olarak üyelerimizin sosyal ve ekonomik haklarının ko-
runması için, il merkezinde bir avukat ile anlaşma yaparak, üye-
lerimize hak arama konusunda öncülük ettik ve hukuki destek 
sağladık. 

1 Mayıs’ta Memur-Sen tarafından Tandoğan ve Diyarbakır’da 
organize edilen mitinglere şube olarak katılarak, birlik, barış, 
kardeşlik ve dayanışma için meydanlarda yerimizi aldık. 

Akil İnsanlar Doğu Anadolu Heyeti’nin Erzurum’da sivil toplum 
örgütleri temsilcileri ile düzenlediği toplantılara şube olarak ge-
niş bir katılım sağlayarak çözüm sürecine destek verdik. 

Okul ve ilçe ziyaretleriyle üyelik çalışmalarına devam ederken, 
vali ve kaymakamlarımızı, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizi de 
ziyaret ettik. 

Rabia Günü dolayısıyla düzenlenen mitinglere katılarak, Mısır’da 
darbeci Sisi yönetiminin, Suriye’de Esed rejiminin, Gazze’de 
İsrail’in ve Doğu Türkistan’da Çin’in yaptığı zulmü kınadık. 

Üyelerimizin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları için il mer-
kezinde ve ilçe temsilciliklerimizde piknikler ve üyelerimizin 

yoğun katılımıyla iftar programları düzenledik. İlde bulunan di-
ğer dernek ve vakıflarla birlikte oluşturduğumuz Erzurum Sivil 
Toplum Platformu (ESP) çatısı altında Filistin’de İsrail’in yaptığı 
katliama, Çin’in Doğu Türkistan’daki katliamına karşı yapmış ol-
duğumuz eylemlere, Rabia Platformu tarafından organize edi-
len kefenli yürüyüşe katkı sunarak sessizlerin sesi, mazlumların 
güvencesi olmaya çalıştık. 

10 yıldır şube başkanımız olarak görev yapan Zinnur Şimşek 
Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildiği için 
başkanlık görevinden ayrılmış, şube başkanı olarak Mustafa Ka-
rataş görevi devralmıştır. 

Şubemizin hizmet aracı değiştirilmiştir. Üyelerimize nezih bir 
ortamda hizmet verebilmek için şubemize bir ofis satın alınmış, 
modern bir şekilde donatılmıştır. Şube büromuzu sürekli açık 
tutarak, ulusal ve yerel yayınlara ulaşma imkânı, üyelerimizin 
karşılaştıkları sıkıntılara danışmanlık hizmeti, dostluk tadında 
ve muhabbet sıcaklığında ikramlarla eğitim çalışanlarına hiz-
met sunmaktayız. 

Yaptıklarımızla ilde sorumlu sendikacılığın en güzel örneklerini 
ortaya koymaya devam etmekteyiz.

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube, şehrin öncü sivil toplum 
kuruluşu olmaya ve gündem belirlemeye devam ediyor. Bu yıl 
içinde yaptığı faaliyetlerle Eskişehir’in yüz akı olan Şubemiz, 
şehir için bir sendikanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. 
Eskişehir’den kutsal beldelere uçakla gidişin önünü açarak, bu 
işle meşgul tur şirketlerinin dahi önüne geçen Şubemiz, kutsal 
beldelere umre ziyareti yapmak isteyen üyelerimiz için gelenek-
sel hale getirdiği çalışma kapsamında bu yıl 3. umre seyahatinin 
hazırlıklarını yapıyor. 

Milli iradeye dönük darbe girişiminde Eskişehir’den gür bir sesle 
haykırılmasına öncülük eden Şubemiz, diğer STK’ları bir araya 
getirerek, ‘vesayete hayır, milli iradeye saygı’ mitingi düzenledi. 

Üyelerimizi daha donanımlı hale getirecek ve kariyer gelişimle-
rine katkı sunacak yüksek lisan programları düzenleyip başarı 
ile tamamlayan Şubemiz, diploma sevinçlerinde de üyelerimi-
zin yanında oldu. 

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında istismara açık mavi 
kapak toplama kampanyalarına Engelliler Komisyonu ile katı-
lan Şubemiz, bir yıl içinde 30 yakın tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç 
sahibi öğrenci ve velilerimize kazandırdı. 

Dünya barışının eşiği olan Filistin davasına sahip çıkmayı asli 
vazife bilen Şubemiz, bu yıl Gazze için 10 bin, Telafer için 5 bin 
TL bağışta bulunarak, Eskişehir’in bu alanda da öncü ve gün-
dem belirleyen sivil toplum kuruluşu olmayı sürdürdü.

Kurumsallaşma Adına Önemli Adımlar Attık

Eskişehir’in Öncüsü

Erzurum 2

Eskişehir 1
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Eskişehir 2 No’lu Şube olarak, Kasım 2012’de temsilcilik 
bayrağını seçimle devraldık. “Taşı delen, suyun kuvveti de-
ğil, damlaların sürekliliğidir” sözünden hareketle, popülist 
eylem ve söylemler yerine reel sendikacılığı benimsedik; is-
tikrarlı ve kararlı yürüyüşümüzü devam ettirdik. Göreve gel-
diğimizden beri yetkili sendikayız. 

Şube yönetiminde görev alan arkadaşlarımızın sabırlı ve 
özverili çalışmaları sonucunda, diğer sendikalardan bir kıs-
mının son iki yılda yüzde 60 üye kaybettiği, bir kısmının ise 
yerinde saydığı bir dönemde, yüzde 600 büyüme gerçekleş-
tirdik ve Eğitim-Bir-Sen’in üniversitelerde de sendikacılık an-
layışını perçinlemiş olduk. 

Üye kayıt işlemleri dışında, her türlü kültürel faaliyetlere her 
zaman hassasiyetle yaklaştık, bu bağlamda çok önemli et-
kinlikler düzenledik. 

Abdurrahman Yıldırım başkanlığında çalışanların hep yanın-
da, haksızlıkların karşısında olduk. Etkinliklerimizle hizmet 
sendikacılığının en güzel örneklerini sunduk. 

“Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri de kadınla-
rın örgütlenerek ‘biz de varız’ demesidir. Eğitim camiasında 
akademik unvan yükseldikçe kadın oranında azalmanın 
olduğunu görüyoruz. Yine idari çalışanlar arasında kadın-
lar hak ettikleri yerde değildir. Bizler kadınların her alanda 
yanındayız ve onların daha iyi yerlerde ve konumlarda ol-
ması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedik ve Kadınlar 
Komisyonumuzun etkinliğiyle başladık bu kutlu yürüyüşe. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü ve Anneler Günü etkinliklerimiz 
vazgeçilmezimiz oldu. 

Üyelerimize hukuki katkıda bulunduk, dava açmak isteyen-
lere destek sağladık. 

Komisyonlar oluşturarak, raporlar hazırladık, eğitim çalı-
şanlarının sorunlarını dile getirdik. Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 
2 No’lu Anadolu Üniversitesi Şubesi üyelerini, Şube Yönetim 
Kurulu’nun da katılımıyla, Kanser Erken Teşhis Tarama ve 

Eğitim Merkezi’nde (KETEM) kanser taramasından geçirdik. 

Üyelerimizin aileleriyle birlikte katıldığı bin 250 kişilik bahar 
şenliği organizasyonunda, çeşitli etkinliklerle hep beraber 
çok güzel vakit geçirdik. 

Dört hafta sonu 45 kişilik gruplarla hızlı trenle Konya’ya gü-
nübirlik gezi düzenledik. Yönetim Kurulu olarak, Genel Mer-
kezimizin düzenlediği bütün etkinliklere katılmayı öncelik 
saydık. Basın açıklamalarıyla gündem oluşturduk, tepki ve 
desteklerimizi dile getirdik. 

‘Özgür irade, demokratik seçim’ kampanyası ile yüksek katı-
lımlı delege seçimlerimizi tamamladık. 

Memurların aleyhine olduğunu düşündüğümüz konularla 
ilgili basın açıklaması yaptık ve eylemlere katıldık. 

Evlilik, doğum, ölüm gibi zamanlarda üyelerimizin yanında 
bulunmaya azami gayret gösterdik. Ramazan’da iftar prog-
ramları düzenledik. 

Engelli arkadaşlarımızın zaten kendilerinin olan hak ve yeri 
yeniden sahiplenmeleri adına toplumun her alanında ama 
özellikle de çalışma hayatındaki mücadeleyi bizzat kendi-
lerinin yürütmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, ‘tüm 
engelli çalışanlara ellerimizi uzatıyoruz’ diyerek Engelliler 
Komisyonu’nu kurduk. 

Burası Eskişehir’in Anadolu Üniversitesi

Eskişehir 2
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Tarihimizde kurtuluş mücadelesinde gösterdiği kahraman-
lıklar nedeniyle “Gazi” unvanını alan şehrimiz, günümüzde 
de sanayisi, ekonomisi, ticareti ve sendikacılığı ile “Marka” 
şehir olma yolunda hızla ilerlemektedir. 2010 yılında göre-
vi devraldığımızda 4 binlerde bulunan sayımızı, yaklaşık 3 
bin 500 istifa gerçekleşmesine rağmen 7 binlere çıkarmanın 
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. 

Dört yıl içinde birçok icraat gerçekleştirdik. Çağımızın yüz ka-
rası olan çağdışı başörtüsü yasağına karşılık ilimizde açılan 
imza standımızda yaklaşık 190 bin imza toplayarak destek 
verdik. 

2012 yılında yaşanan Toplu Sözleşme görüşmelerinde ya-
pılan eylemlere yoğun destek verdik. Çalışan kadınların so-
runlarını irdeleyen çalışmalar yaptık, alanında uzman olan 
Yasemin Yalçın Aktosun’un konuşmacı olduğu bir konferans 
düzenledik. Şamil Tayyar’ın “Darbeler ve Türkiye” konulu 
konferansı, Hüseyin Çelik’in sözleşmeliden kadroya geçen 
öğretmenlerimize yönelik konferansı vb. pek çok programlar 
tertip ettik. 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun katılımıyla Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi’nde Öğretmen Sempozyumu’nu, Ge-
nel Başkan Vekilimiz Ahmet Özer’in katılımıyla Gaziantep 
Üniversitesi’nde ikinci bir Öğretmen Sempozyumu gerçek-
leştirdik. 

Yaklaşık 3 yıldır devam eden Suriye’deki iç savaşta mağdur 
olarak ülkemize ve ilimize sığınan Suriyeli mülteci ailelere 
kucak açtık ve her türlü desteği verdik. Kendi imkanlarımızla 
500 Suriyeli aileye yatak, yastık, nevresim takımı ve battani-
ye dağıttık. Yardımlarımız halen devam etmektedir. 

İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile belli 
periyotlarda bir araya gelerek ilimizin sorunlarını tartıştık ve 
çözüm üretmeye çalıştık, birlikte pek çok program gerçek-
leştirdik. AGD ile Öğretmen Paneli, Siyer’i Nebi Bilgi Yarış-
ması, Bülbülzade Vakfı ile Öğretmen Sempozyumu, Şehide 

Mektup Yarışması, Çanakkale Ruhu’nu yaşatmak için Reha 
Yeprem ve Talha Uğurluel ile Program, İHH ile Yetim Çocuk-
lar Resim ve Kompozisyon Yarışması vb. pek çok program 
gerçekleştirdik. 

Müdürlük, şube müdürlüğü ve görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavlarına hazırlık kursu açtık. 

Gaziantep sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Gaz-
ze, Filistin, Mısır ve Suriye ile ilgili eylemler, basın açıklama-
ları ve mitingler gerçekleştirdik. Toplumun duyarlı olduğu 
her konuda ve alanda inisiyatif alarak duygu ve düşüncelere 
tercüman olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Özlük müca-
delesi yanında özgürlük mücadelesi vermeye, ücret sendi-
kacılığı yanında hizmet sendikacılığı, değerler sendikacılığı 
da yapmaya çalışıyoruz. 

Tarihimizin Gazisi, Günümüzün Ensar Şehri
Gaziantep’te 4 Yılın Özeti

Gaziantep
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2010 yılı Kasım ayında yönetimimiz, üyelerimizin büyük 
çoğunluğunun desteği ile yeniden yetkilendirildi. Bu des-
tek, yönetim anlayışımızdaki istişareye önem verme ve 
üyelerimizle olan birlikteliğimizden kaynaklanmıştır. Yeni 
Türkiye’nin kuruluşuna şahitlik etmenin, kuruluşuna katkı 
vermenin mutluluğu ile yoğun geçen dört yılın ardından tek-
rar aynı hizmet anlayışıyla yola devam diyoruz. 

2010 yılında bin 500 olan üye sayımızı, 2014 Ekim ayında 2 
bin 50’ye çıkardık. İlimizde yetkili sendika olma unvanımızı 
devam ettiriyoruz.

Şube Yönetim Kurulumuz, satın aldığı yeni sendika binasıy-
la üyelerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşamaktadır. 
Açılışını Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun yaptığı 
dairemiz 1 salon, 6 büro ve 1 çay ocağı bölümüyle 180 met-
rekaredir. 

Üyelerimizin cenaze, kan ihtiyacı gibi duyurularının ve çeşit-
li kutlamalarının tüm üyelere ulaşması için mesaj sistemini 
aktif şekilde kullandık. Şube Yönetim Kurulu olarak, her haf-
ta düzenli olarak toplandık. Ayrıca okul temsilcileriyle sen-
dikada düzenli toplantılar yaptık. İlçe yönetimlerimizle de 
il divan toplantıları gerçekleştirdik. Okul ve kurum ziyaret-
lerimizi aksatmadan devam ettirdik. Profesyonel anlamda 
Genel Merkezimizin formatında web sitemiz www.giresun.
egitimbirsen.org.tr aktif olarak yayına devam etti. Her türlü 
faaliyetimizi yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuyla 
paylaştık. 

Genel Merkezimizin politikaları ile eş güdüm içinde kurum-
sallaşmayı ön plana çıkarttık. İlçe teşkilatlarımızı kurarak, 
düzenli toplantı yapmalarını teşvik ettik. Merkez ilçemizde 
ve diğer ilçelerimizde iftar programlarını devam ettirdiğimiz 
gibi, yılsonu pikniklerini de geliştirerek devam ettirdik. 

Dünyanın gözü önünde, en büyük insanlık ayıbını gerçekleş-
tiren İsrail’i kınamak; onun yok etmek için her yolu denediği 
Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını göstermek için 

Ramazan ayı boyunca sahura kadar program ve mitingler 
düzenledik, basın açıklamaları yaptık. 

13 Mayıs’ta Soma’da hayatını kaybeden 301 madencimiz 
için il müftülüğü ile organize olarak Giresun genelinde gıyabî 
cenaze namazı kıldık, dualar ettik. 

Sosyal faaliyetler çerçevesinde üyelerimize yönelik, sendi-
ka salonumuzda, alanlarında uzman kişileri davet ederek 
seminerler ve görevde yükselme sınavlarına gireceklere ha-
zırlık kursları düzenledik. Bu faaliyetler, yoğun bir ilgi gördü. 
Ayrıca Kadınlar Komisyonumuz da sendikamızda seminerler 
gerçekleştirdi. Bu çerçevede Giresun Üniversitesi Konferans 
Salonu’nda, Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren “Gençliğin Eği-
timi” konulu bir konferans verdi. 

2010-2014 döneminde, sendikamızın kurumsal kimliğinin 
ilimizde oturmasını sağlayarak bir sendika kültürü oluştur-
duk. Yeni hizmet binamızla da kurumsallaşma açısından bü-
yük bir aşama kaydettik. Bunu başarılı bir şekilde tamamla-
dığımıza inanıyor, yeni dönemde de bu başarımızın artarak 
devam etmesini diliyoruz. 

Sendikal Bir Kültür Oluşturduk 

Giresun
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2004 yılında temsilcilikle başlayan sendikal yürüyüşümüz, 
2005 yılında şube olmak ve ilde yetkiyi almakla ivme kazan-
dı. 2008 yılında oransal olarak büyüklüğümüz Türkiye gene-
linde ilk üçe ulaştı. 2014 yılında il merkezinde, üniversitede, 
ilçelerimizde ve bütün işyerlerinde yetkili sendika olmayı ba-
şaran Eğitim-Bir-Sen Gümüşhane Şubesi, ilin saygın ve önde 
gelen sivil toplum örgütü olma özelliğini artan bir güvenle 
sürdürmektedir. 

Sendikamız 15 Mayıs 2014 mutabakatında bin 263 üyesiyle 
Gümüşhane’nin en güçlü ve örgütlü sivil örgütüdür. Eğitim 
çalışanlarının gözü, kulağı ve sesi olma özelliğini her plat-
formda sergileyen sendikamız, önümüzdeki süreçte örgütlü 
olmayı, nitelikli sendikal duruşunu kalıcı kılmayı ısrarla de-
vam ettirecektir. Yerel gündemi takip ederek ağırlığını koyan, 
gerektiğinde gündem oluşturan, kimliğiyle ulusal konularda 
da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve getirmeye 
de devam edecektir. 

Üç dönemdir birçok kazanıma imza atan sendikamız, özel-
likle ‘vesayeti deşifre” etmede, kamuda başörtüsü yasağı 
başta olmak üzere, katsayı uygulaması, üniversitelerde kız 
öğrencilere kılık-kıyafet dayatması, 28 Şubat bakiyesi sekiz 
yıllık kesintisiz eğitim, Milli Güvenlik Dersi gibi kök sorunla-
rının çözümünde üzerine düşen sorumluluğu ve öncülük 
görevini yerelde de yerine getirmiştir. 

Asli görevimiz olan üyelerimizin maddi ve sosyal haklarının 
yükseltilmesi konusunda büyük kazanımlara imza atarken; 
yerelde il disiplin kurulunda yüklendiğimiz sorumluluk, pro-
mosyon anlaşmalarında sağladığımız belirleyici katkı, yöne-
ticilik sınavlarına üyelerimizin hazırlanması, Kent Konseyi ve 
idari davalarda hukuksal desteklerimiz üyelerimizin sendi-

kamızı tercihlerinde önemli rol oynamıştır. Yeni atanan aday 
memur, hizmetli ve öğretmen adaylarının ilimize uyumu, 
motivasyonu ve adaylık eğitimleri sırasında sendikamızla 
buluşturulması, hem şubemizi hem de eğitim çalışanlarını 
güçlendirmiştir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-
navına katılan üyelerimize verdiğimiz kitap ve kurs desteği 
ile Eğitim-Bir-Sen üyesi olmanın farkını yaşayan üyelerimiz 
sendikamıza ve sendikal geleceğimize güvenle bakmaktadır. 

Eğitim-Bir-Senli Olmanın Farkını Yaşattık

Gümüşhane

Eğitim-Bir-Sen Iğdır Üniversitesi Temsilciliği, 16/06/2011 tarihin-
de 30 üyeyle kurulmuş, 15/05/2014 tarihi itibarıyla üye sayısını 
333’e çıkarmıştır. 

Üye sayımızın artırılması için büyük çaba sarf ettik, üyelerimizin 
karşılaştığı sorunları üniversite yönetimine ileterek, çözüm ara-
dık ve sorunları gidermeye çalıştık. 

Akademik ve idari personeli bir araya getiren etkinlikler, üniver-
site çalışanlarıyla istişare amaçlı toplantılar tertip ettik, sendika 
olarak neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bu-
lunduk. 

Yönetim kurulu olarak, çeşitli konuları görüşmek üzere Rektör 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı ziyaret ederek, personelin sorun-
larını ve taleplerini ilettik. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Şükrü İsmail İpek ile birlikte kır gezisi düzenledik. Akademik 
ve idari personelin katılımıyla kent ormanında piknik programı 
gerçekleştirdik. Hedefimiz, üye sayımızı daha da artırarak, şube 
olmak ve kalıcı çalışmalara imza atmaktır. 

Çabamız, Ailemizi Daha da Büyütmek İçin

Iğdır 2
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26 Kasım 2010’da yeniden güven tazeleyerek Cevat Önal 
başkanlığında yoluna devam eden Eğitim-Bir-Sen Hatay 
Şubesi olarak, sendikal misyon ve vizyonumuz doğrultusun-
da, sosyal ve toplumsal sorumluluklarını da ihmal etmeden 
üyelerimiz adına hizmet üretmek için mücadele ettik. Geçen 
dört yıllık süre içinde, eğitim çalışanlarının özlük haklarının 
korunması ve geliştirilmesi, ekonomik kazanımlar elde edil-
mesi, özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması, İslam 
coğrafyasındaki zulüm, kan ve gözyaşının son bulması için 
üyelerimizle birlikte çalıştık. 

İlk hedefimiz, üniversite temsilciliğimizi şube yapmak oldu. 
Üniversitedeki arkadaşlarımıza destek olarak kısa zamanda 
Eğitim-Bir-Sen Hatay 2 No’lu Şube’nin kurulmasına yardımcı 
olduk. Böylece Hatay’daki şube sayısını ikiye çıkarmış olduk. 
Omuz omuza çalışan, birbirine desteğini esirgemeyen iki 
kardeş haline geldik. 

Yöneticilik sınavına hazırlanan üyelerimize yönelik 50 saatlik 
kurs açarak, kursa katılan üyelerimize hizmet odaklı sendi-
kacılık örneği göstermiş olduk. Şube olarak merkezde çalı-
şan üyelerimizle belirli periyotlar halinde istişare toplantıları 
düzenledik. Bu toplantılarda birlikte yapılacak çalışmaları 
planladık ve yönetim ile üyelerimizin kaynaşmasını sağla-
dık. 

Yeni atanan il, ilçe ve şube müdürlerine düzenli ziyaretlerde 
bulunarak, eğitim ve öğretim ile ilgili sıkıntıları ve çözüm yol-
ları üzerinde istişarede bulunduk. Üyelerimizin isteklerini ve 
sıkıntılarını birinci ağızdan yetkililere ulaştırmış olduk. Genel 
Merkez yöneticilerimizin katılımı ile her yıl genişletilmiş il di-
vanları ve işyeri temsilcileri toplantıları yaparak, Genel Mer-
kez yöneticilerini ve taşra teşkilatlarımızı buluşturma imkânı 
bulduk. Her ay düzenli olarak il divanlarını yaptık ve bunu 
her ay ilimizin farklı bir ilçesinde yaparak ilçe yönetimlerinin 
birbirlerini tanımalarını, birbirleriyle kaynaşmasını sağladık. 

Kılık-kıyafet dayatmasına son vermek için “Sivil İtaatsizlik 
Eylemi” yaptık ve “Kamuda Serbest Kıyafet” uygulamasına 
geçilmesi için düzenlenen imza kampanyasına destek ver-

dik. 10 gün boyunca Antakya Ulus Meydanı başta olmak 
üzere tüm ilçelerimizde imza toplayarak kamuoyu oluştur-
duk. Bu mücadelemizde bizlere desteğini esirgemeyen tüm 
üyelerimize müteşekkiriz. 

Öğretmene ek ödeme taleplerimizi en yüksek şekilde dile ge-
tirdik. Merkezde ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz “Bordro 
Yakma Eylemi” ve “Serbest Kıyafet” eylemlerimiz ulusal ve 
yerel medyada ses getirdi. Sendikamızın gücünü göstermiş 
olduk. Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs 
mitingine 5 otobüsle katıldık. Birlik ve beraberlik içindeki 
mücadele ruhumuzu tüm Türkiye’ye gösterdik. Kırmadan, 
dökmeden ve çevreye zarar vermeden 1 Mayıs’ın kutlana-
bileceğini kanıtlamış olduk. Şubemizde kadınlar komisyo-
nunu aktif kılmak, kadın üyelerimizi sendikal faaliyetlerde 
ön saflarda tutmak için, zaman zaman toplantılar yaptık. 
Bölge toplantılarına şube, ilçe ve kadınlar komisyonumuzla 
tam kadro katılarak, bölgemizdeki dava arkadaşlarımızla ve 
Genel Merkez yönetimiyle irtibatı sağladık. İlçe temsilcilik-
lerimizin yaptığı etkinliklere, şube yönetimi olarak katılarak 
yanlarında olduğumuzu daima hissettirdik. Böylece ilçeleri-
mizdeki üyelerimizle buluşma imkânı bulduk. İslam coğraf-
yasındaki, özellikle Mısır, Filistin, Suriye, Irak, Arakan ve Doğu 
Türkistan’daki kan, gözyaşı ve zulmün durdurulması için, 
aynı hassasiyetleri taşıyan STK’larla meydanlara indik. Zali-
min karşısında, mazlumun yanında olduğumuzu haykırdık. 

4 bin 683 üyesi, işyeri temsilcisi, ilçe temsilcilikleri ve şube 
yönetimiyle dosta, düşmana “Büyük Bir Aile” olduğumuzu 
gösterdik. 

Büyük Bir Aile Olduğumuzu Herkese Gösterdik

Hatay 1
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Eğitim-Bir-Sen Hakkari olarak, 280 üye ile çıkmış olduğumuz 
yolda, bir yıl içerisinde 520 üyeye ulaşarak, Şube olduk. Bu 
vesileyle 1. olağan genel kurulumuzu Genel Başkan Yardım-
cımız Ali Yalçın’ın da katılımlarıyla büyük bir mutlulukla yap-
tık. Her yıl Hakkari’den çok sayıda üyemizin tayini çıkmasına 
rağmen, yaptığımız özverili çalışmalarla üye sayımızı sürekli 
koruduk ya da arttırdık.

Öte yandan, genelde Türkiye’nin özelde ise Hakkari’nin so-
runlarına ve toplumsal olaylarına kırıcı ve ayrıştırıcı olmadan 
nasıl müdahil olunacağını çevremizdeki bütün sivil toplum 
örgütlerine basın açıklamalarımız ve sosyal desteklerimiz ile 
gösterdik. Sendikacılığın birleştirici ve haklının yanında na-
sıl tavır alması gerektiğini net ve tutarlı duruşumuzla bütün 
çevremize yansıttık. 

Eğitim çalışanlarıyla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştık. 
Her eğitim-öğretim yılının başında stajyer öğretmenleri-
mizle, diğer üyelerimizle ise istişare toplantılarında ve iftar 
programlarında bir araya geldik. Bunları yaparken de ilçe-
lerimizde sınır bölgelerinde bulunan öğretmenlerimizi de 
unutmadık. Sendikacılığın gücünü sınırın sıfır noktasında-

ki öğretmenlerimize taşımak adına her yıl yönetim olarak 
Hakkari’nin en ücra yerlerindeki okullarımıza ziyaretlerimizi 
gerçekleştirerek, eğitim çalışanlarıyla düzenlediğimiz ye-
mekli toplantılarda bir araya geldik.

Sendikacılığın Gücünü Sınırın
Sıfır Noktasındaki Öğretmenlere Taşıdık

Hakkari

Eğitim-Bir-Sen Hatay 2 No’lu Şube, 10.12.2013 tarihinde 

Antakya’da kuruldu. Şube Yönetim Kurulumuz, kuruluş 

tarihinde 362 olan sayısını her geçen gün artırarak 425’e 

çıkarmıştır. 

Üyelerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenen Şube Yöne-

tim Kurulumuz, üniversite personelinin haklarını en iyi 

şekilde korumayı, yeni kazanımlar elde etmeyi ve geliştir-

meyi hedeflemektedir. 

Şube Yönetim Kurulu, ilçelerimizdeki meslek yüksekokul-

larını ziyaret ederek, üyelerimizin sıkıntılarını ve taleple-

rini üniversite yönetimine iletmiştir. 2014 yılında, üyeleri-

mize evrak ve laptop çantası hediye etmiştir. 

Şubemiz, birçok etkinliğin yanı sıra fakülte ve kurum ziya-

retleri de gerçekleştirmiştir. 

Üyelerimize Kazanım Sağlamaya
Devam Ediyoruz

Hatay 2
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27 Kasım 2010 tarihinde iki listenin yarıştığı 3. olağan kong-
resini yapan Eğitim-Bir-Sen Isparta 1 No’lu Şube Yönetim Ku-
rulu, İhsan Arıcı’nın başkanlığında Hüseyin Özçelik, Selami 
Kılınç, Polat Özkan, Ceylan Çaylak, Aliyyül Murtaza Demir ve 
Ramazan Pehlivan’dan oluştu. 

Gerek Milli Eğitim’de gerekse Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde üye sayısını hızlı bir şekilde artıran Şube-
miz, iş yükünün artmasından dolayı 24/04/2012 tarihinde 
üniversitede 2 No’lu Şube’nin kurulması kararını aldı. Bu 
tarihten sonra Şubemiz Isparta 1 No’lu Şube olarak çalışma-
larına devam etti. 

İlçe yönetimlerini ve işyeri temsilcilerini bilgilendirmek adı-
na üyeleriyle toplantılar düzenleyen Şubemiz, il divan top-
lantılarını da düzenli bir şekilde yaptı. Şubemiz, görevde 
yükselme sınavları, şube müdürlüğü gibi sınavlarda üyele-
rine yardımcı oldu. Üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesi 
ve hukuki sorunlarının çözülmesi için yoğun çabalar göster-
di. Şubemiz, üyelerine yönelik olarak promosyon çalışmala-
rını, iftar programlarını her yıl düzenli olarak gerçekleştirdi; 
sosyal faaliyetlerinin yanı sıra konferanslar düzenledi, deği-
şik dernek ve vakıfların düzenlemiş olduğu kültürel ve sosyal 
faaliyetlere destek verdi. 

Ümmet bilinci sorumluluğuyla hareket eden Şubemiz, Ge-
nel Merkezimizin uluslararası yardım çağrılarına duyarsız 

kalmadı, diğer sivil toplum kuruluşlarını da yanına alarak 
yardım kampanyalarına destek oldu. 

İlimizde gönüllü kültür teşekküllerinin oluşturduğu “Gül 
Platformu”na üye olan Şubemiz, bu platformun düzenlemiş 
olduğu kitlesel basın açıklamalarına ve diğer etkinliklere 
destek olarak sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştı. 

Bütün bu faaliyetleriyle toplumun takdirini kazanan Şube-
mize eğitim çalışanlarının ilgisi her geçen gün artmaktadır. 
Bu ilginin farkında ve bilincinde olarak ümitlerimizi ve ha-
yallerimizi yeniden yeşerterek, insana ve geleceğimize daha 
fazla yatırım yapmak heves ve arzusuyla 4. olağan kongremi-
ze hazırlanmaktayız. 

Haziran 2012’de Eğitim-Bir-Sen Isparta 2 No’lu Şube olduk. 
21 Ekim 2012’de 1. olağan genel kongremizi yaparak, yeni 
yönetimimizi belirledik. İki yıllık süre zarfında sosyal, kültürel 
etkinliklerin yanı sıra, eğitim ve örgütlenmeye yönelik çalış-
malar da yürüttük. İşyerinde mobbing ve üyelerimizin özlük 
haklarına yönelik bilgilendirme ve hak arama bağlamında 
faaliyetlerde bulunduk. 

Kurumumuzda üyelerimizin karşılaştığı sorunların çözümü 
noktasında yönetim Kurulu olarak anında girişimlerde bu-
lunduk. Üyelerimizin tavsiye, şikâyet vb. görüş ve taleplerini 
kurum idari kurulu toplantılarında ve işyeri temsilcileriyle 
yapılan toplantılarda gündeme getirdik. 

Esnaf ile indirim anlaşmaları yaptık. Üniversitemizde düzen-
lenen konferans, panel ve kongrelere destek verdik. Toplum-
sal konularda sendikamızın duruşu ve görüşü çizgisinde ba-

sın açıklamaları yaparak, tavrımızı ortaya koyduk. İlimizdeki 
sivil toplum örgütleriyle mutat toplantılar düzenleyerek, 
yerel ve ulusal bazda karşılaşılan meselelerin çözümüne yö-
nelik çalışmalara katkıda bulunduk. 

Faaliyetlerimizle Toplumun Takdirini Kazandık 

Üyelerimizin Yardımına Koştuk, Haksızlıklara
Karşı Tavrımızı Ortaya Koyduk

Isparta 1

Isparta 2
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Her zaman ilklere imza atmış olan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 
No’lu Şube, “her okula bir mescit” için dilekçe kampanyasıyla 
yine gündeme oturdu: “Mescit’siz okul kalmasın!” 

Üyemiz olsun olmasın, eğitim çalışanlarının sendikamıza baş-
vurarak, en doğal hakları olan inançları gereği ibadetlerini ye-
rine getirebilme imkânlarının olmamasından ötürü serzenişte 
bulunmasına bigâne kalmadık. Gerek anayasal haklarımız ge-
rekse Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1977 tarihli 11926 sayılı Genel-
gesi gereği, okul yöneticilerimizin ibadetlerini yapmak isteyen-
lere bir yer göstermesi gerekliliğinden hareketle ülke genelinde 
uygulamada bütünlük olması ve sorunun çözümü ile ilgili tüm 
kurumlara talimat verilmesi adına, İstanbul 1 No’lu Şube ola-
rak başvuru dilekçemizi Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmek üzere 
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdik. Ayrıca, bu hususta 
Türkiye genelinde okul müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdür-
lüklerine ve il milli eğitim müdürlüklerine milyonlarca dilekçe 
verilmesi için teşkilatımız öncülüğünde “ibadet yeri açma ta-
lepli” dilekçe kampanyası başlattık. “Okullara mescit” talebimiz 
tüm Türkiye’de ses getirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu talebe 

kayıtsız kalmayarak, “Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını 
karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” ifadesini yönetmeliğe ek-
leyerek bir genelge yayınladı. 

Emrullah Aydın’ın görevden ayrılmasının ardından Orhan Aydın 
başkanlığında çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. 
İlçe ve işyeri temsilcilerimizle bir araya gelerek, istişarelerde bu-
lunduk, şiddete uğrayan üyelerimizin yanında olduk. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No’lu Şube öncü olmaya ve ses getiren 
faaliyetlerde bulunmaya devam edecektir. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No’lu Şube olarak, 2010 yılında hizmet 
aşkıyla göreve başlayan yeni arkadaşlarla yeni yönetim anlayı-
şımızı ortaya koymaya karar verdik. Farkımızı ortaya koymalıy-
dık ki, hem üyemiz hem de bize üye olacak eğitim çalışanlarına 
“Evet, işte benim üye olmam gereken sendika bu” dedirtebil-
mek için proje ve çalışmalarımızı başlattık. Hizmet üretebilirsek, 
üyenin de geleceğini, sendikamıza teveccüh edeceğini biliyor-
duk. Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan’ın 
bizi diğerlerinden ayıracak hizmet sendikacılığımızı öne çıkara-
rak, yaptığımız tüm çalışmalarımızın karşılığını İstanbul’da üst 
üste 3 yıl oransal olarak en fazla büyüyen Şube olarak fazlasıyla 
aldık. 

Görevi devraldığımızda, Genel Merkezimizin “Üniversiteler-
de ve özellikle Türkiye’nin en büyük üniversitesi olan İstanbul 
Üniversitesi’nde örgütlenmeliyiz” isteği doğrultusunda çalış-
malarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. İstanbul’da üniversite 
şubesi yoktu ve bizim çalışma bölgemiz içinde olan İstanbul 
Üniversitesi’nde 3 yıllık çalışma sonucunda 35 üyeyle başladı-
ğımız üniversite teşkilat çalışmamızı 950 üyeyle İstanbul’un ilk 
üniversite şubesini açarak taçlandırdık. 

İstanbul 2 No’lu Şube olarak, yaptığımız tüm faaliyetlerin temel 
amacı, medeniyet değerlerimize katkı sağlamaktı. Bunun için 
bu tür faaliyetleri hep önceledik. Bir eğitim sendikası olarak, 
üyelerimize seminer, konferans, kültürel faaliyetler ve geziler 
düzenledik. 

2013 yılı yarıyıl tatilinde yaptığımız organizasyonla bir uçak kira-
layarak 250 üyemizi kutsal topraklara götürdük, sendikal faali-
yetlerdeki çeşitliliği ve farkımızı ortaya koyduk. 

Türkiye’nin 90 yıllık problemi olan başörtüsü ve kılık kıyafet 
eylemi kapsamında yapılan imza kampanyasında, İstanbul’da 
en fazla imza toplayan Şube olarak hizmet yarışında hep önde 
olmaya gayret ettik. 

Şube olarak, bundan sonraki dönemde de sendikacılığın sade-
ce bir hizmet yarışı olduğunu, burada menfaatlerin, hesapların, 
kişisel çıkarların olmadığını, asıl karşılığın, bir üyemizin proble-
mine çare olduğumuzda alacağımız dua olduğunu bilerek sen-
dikacılık yapmaya devam edeceğiz. 

Öncü Olmaya, Ses Getiren Faaliyetlerde
Bulunmaya Devam Edeceğiz

Hizmet Sendikacılığında Farkımızı
Ortaya Koyduk 

İstanbul 1

İstanbul 2
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Son dört yılda elde edilen kazanımlar için ne kadar hamd 
etsek azdır. Rabbü’l-Alemin, bize on yıl önce hayalini kurdu-
ğumuzda gerçekleşmesi çok zor diye düşündüğümüz birçok 
şeyi nasip etti. 

Şube olarak, Genel Merkezimizin başlattığı her projeyi canla 
başla hayata geçirmeye gayret ettik, aldığımız kararların sıkı 
takipçisi olduk. 

Öncelikle IV. olağan kongre öncesi yapılan eleştirileri masa-
ya yatırdık. Haklı olanları dikkate alarak önceliklerimizi be-
lirledik ve hamd olsun, aşağı yukarı hepsini hayata geçirdik. 

Üyelerimizin çoğunluğu açısından uzak olan Şube’nin yerini 
değiştirerek işe başladık, şubemizi ihtiyaca cevap verecek 
şekilde dizayn ettik. 

Şube’yi devraldığımızda bölgemizde ikinci sendikaydık. İlk 
yıl yetkiyi alacağız dedik ve aldık. Sonraki üç yılda ise yetki-
mizi pekiştirdik. Kısaca göreve geldiğimizde 3 bin olan üye 
sayımızı yüzde yüz artışla 6 bine çıkardık. Üniversitede sem-
bolik olan üye sayımızı Şube olacak sayıya taşıdık. Hedefi-
miz, önümüzdeki yıl üniversiteyi şubeleştirmek, şube geneli 
üye sayısını da 10 bine çıkarmak. 

Şube’de yaşanan tartışmalı konuların tamamını çözerek işe 
başladığımız için dört yıl boyunca birlik ve beraberlik içinde 
çalıştık, bu da, her konuda başarımıza yansıdı. 

Üyelerimizden gelen talepleri yerine getirmek için gayret sarf 
ettik, kendi imkânlarımızla çözemediğimiz konular için Ge-
nel Merkezimizden yardım aldık.  

Üyelerimizin bilgi ve birikimlerini artırmak için toplantılar, 
seminerler ve kurslar düzenledik. Okul yöneticiliği ve şube 
müdürlüğü kurslarımız Türkiye’ye örneklik teşkil etti. 

Hazırladığımız raporlarla eğitimde değişime katkı sağlama-
ya gayret ettik. 

Eylem, basın açıklaması, basın toplantısı, imza kampanyası, 
yürüyüş ve mitingler yoluyla hak arama ve dünya mazlumla-
rıyla dayanışma mücadelesinde en önde yer almaya çalıştık. 

Öğretmene yönelen şiddete tepki göstermek için eylem yap-
tık, kamuoyu oluşturduk, yetkilileri harekete geçirdik. 

Filipinler’den Bosna’ya, Gazze’den Arakan’a, nerede bir maz-
lum varsa yanında olduk. 

Medeniyet değerlerimizin önündeki engelleri kaldırma mü-
cadelesinin aktif bir biçimde içinde yer alarak katsayı zul-
münün sona erdirilmesinde, milli güvenlik dersinin kaldırıl-
masında, başörtüsü yasağının tarihin tozlu raflarında yerini 
almasında; okullarımıza mescit açılmasında, seçmeli din 
dersinin getirilmesinde, yeni eğitim sistemine geçilmesinde, 
imam hatip ortaokullarının yeniden açılmasında, her türlü 
vesayetin kaldırılmasında üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla 
yapmaya çalıştık. 

Özlük ve mali haklarımızdan olan ek ödeme, taban aylığa 
zam, ölüm ve doğum izinlerinin artırılması, 28 Şubat’ta yaşa-
nan mağduriyetlerin giderilmesi, 4/B’lilerin kadroya geçiril-
mesi, 4/C’lilere iş güvencesi, uyarı, kınama cezalarının aday 
öğretmenlere yaşattığı kâbusun sona erdirilmesi, İLKSAN’a 
zorunlu üyeliğin kaldırılması, kar tatili vb. tatillerde ek ders 
ücretinin kesilmesine son verilmesi gibi konularda mücade-
le vermekten geri durmadık.

Şube olarak, hem internet hem de sosyal medyayı etkin 
olarak kullandık. İndirimli yüksek lisans anlaşmaları yaptık. 
Avukatlık sistemine çekidüzen verdik. Üyelerimizin iyi ve 
kötü günlerinde yanlarında olduk. 

Bütün bu çalışmaların neticesinde girdiğimiz delege seçim-
lerinden yüzümüzün akıyla çıktık. Yeni dönemde ekipleri-
mizi yenileyerek, özlük ve mali haklar mücadelesine, dünya 
mazlumlarına daha fazla sahip çıkmaya, daha fazla değeri-
mizle buluşmaya, vesayet zincirlerini kırmaya, genç nesille-
rimizi tehdit eden her türlü unsuru bertaraf etmeye, eğitimin 
kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz. 

Selam, haksızlık karşısında duran yiğitlere! Selam, medeni-
yet değerlerini dünyaya hâkim kılmak için mücadele veren-
lere! 

Dolu Dolu Dört Yıl

İstanbul 3
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27 Kasım 2010 tarihinde 4. kongresini yaparak görevine baş-
layan Şube Yönetim Kurulumuz, zamanla yeni değişiklikler-
le, destanlar yazarak yoluna devam etmiştir. 

Ali Yalçın’ın Şubat 2011’de Genel Merkez Yönetim Kurulu’na 
seçilmesi nedeniyle Talat Yavuz’la bayrağı dalgalandırmaya 
devam ettik. Öncelikle ‘Değerler Sendikacılığı’ anlayışıyla 
hareket ederek, ülkemiz içinde ve dışında sosyal yardımlaş-
ma faaliyetlerimizi sürdürdük. 

Afganistan Hedef Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Hamidud-
din Yoldash, Genel Başkan Yardımcısı ve Kabil Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Fazil Ahmet’le birlikte Eğitim-Bir-Sen İs-
tanbul 4 No’lu Şube’ye bir ziyaret gerçekleştirerek, vakfın 
Afganistan’daki Fen Bilimleri Kursu’na devam eden 8 bin 
öğrenciye İHH kanalıyla destekte bulunan 50 üyemiz öğret-
mene teşekkür etti. 

Genel Merkezimizin Arakanlı yetimler için Bangladeş’te yap-
tırmayı planladığı 300 kişilik külliye ve yetimhanenin yapımı 
kampanyasına destek verdik. Suriye’deki mazlumlar için bir 
kamyon dolusu gıda yardımında bulunduk. İHH aracılığıyla 
Gebze’deki depolardan yardımları yükleyerek gönderdik. 

İsrail saldırıları sonucu ağır yaralı olarak tedavi için Türkiye’ye 
getirilen Gazzelileri İstanbul Pendik’teki Marmara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ di-
leklerimizi ilettik. İsrail vahşetine maruz kalan Filistin-Gazze 
halkı için destek mitingleri düzenledik. Suriye’deki Türk va-
tandaşı üniversite öğrencilerinin sorunları için YÖK nezdinde 
girişimlerde bulunarak çözüm önerileri sunduk. 

Yurt içinde de, Van depreminin ardından ‘Van Üşüyor, Batta-
niyemizle ısıtalım’ kampanyası başlattık. Toplanan yardım-
ları Van’a gönderdik. 

Soma’daki maden faciasının ardından Şehitler için Pendik 
Çarşı Camii’nde toplanarak ilk defa hatim merasimi düzen-
ledik. Akabinde bir ekibimiz Soma’ya giderek ölenlerin ya-
kınlarına başsağlığı dileyerek, kabirlerinde Yasinler, Fatiha-
lar okuduk, manevi destekte bulunduk. 

Yıllardır kangren haline gelen başörtüsü yasağına karşı Ge-
nel Merkezimizin başlattığı imza kampanyasına en iyi şekil-
de destek vermeye çalıştık. Ülkemiz içinde ve dışında nerede 
bir problem yaşandıysa oraya koştuk. Karınca misali gayret 
ve desteğimizi esirgemedik. Kuruş sendikacılığından ziyade 
duruş sendikacılık anlayışımızı ortaya koyduk. 

Diğer taraftan, üyelerimiz için hizmet üretmeye devam et-
tik. Önce Maltepe Üniversitesi’yle, sonra üç defa Sabahattin 
Zaim Üniversitesi ile Yüksek Lisans anlaşması yaparak, üye-
lerimizin kariyer sahibi olmasını sağladık. 

Bir eğitim dairesi gibi çalışarak, yöneticilik sınavlarının ta-
mamında üyelerimize sınava hazırlık kursları düzenledik. Bu 
kurslarımızda yüksek seviyede başarılar elde ettik. Yönetici-
lerimize yönelik ‘Mevzuat Seminerleri’ düzenleyerek, bilgi ve 
donanımlarını artırmalarına zemin hazırladık. Uzman ilim 
adamlarımıza zaman-zaman konferanslar verdirdik. 

Armutlu Tatil Köyü’nde üyelerimiz için defalarca seminer ve 
motivasyon programları düzenledik. Bu çalışmalarımız di-
ğer şubelerimiz için model teşkil etti. Şile’de, Burgazada’da 
ve Şube binamızda zaman-zaman çalıştaylar düzenleyip ça-
lışmalarımıza ışık tutacak projeler ürettik. 

Özel günlerde (Gazeteciler Günü, Gaziler Günü, Kutlu Doğum 
Haftası, Anneler Günü, “Çanakkale Şehitlerini Anma Günü) 
programlar düzendik, ziyaretlerde bulunduk. Üyelerimizin 
motivasyonunu artırmak için her yıl ‘Boğaz Gezileri’ organize 
ettik. Mutat olarak çıkarmakta olduğumuz ‘Eğitim-Havadis’ 
dergimizi yayınlayıp hizmetlerimizi belirli aralıklarla üye-
lerimizin bilgisine sunduk. ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ 
düsturuyla hareket eden Şubemiz, yeni projeler üreterek, 
özelde üyelerimize, genelde tüm mazlumlara destek olma-
ya devam edecektir. 

Nerede Bir Problem Yaşandıysa
Oraya Koştuk
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4 yıl önce bin 700 üye ile görevi devralan İstanbul 5 No’lu 
Şube yönetimi, aradan geçen süre içerisinde üye sayısını Ey-
lül 2014 itibarıyla 3 bin 780 üyeye çıkarmayı başarmıştır. 4 yıl 
önce Emin Engin başkanlığında girilen süreçte, Şube, geçen 
Nisan ayında Emin Engin’in bu görevinden ayrılmasından 
sonra Celal Demirci başkanlığında yoluna devam etmekte-
dir. 

4 yıl içerisinde beş defa Şube divanını toplayarak istişare 
mekanizmasını işleten Şube yönetimi, görev bölgesinde-
ki ilçe yönetimleriyle istişareye dayalı, demokratik, şeffaf 
yönetim anlayışının karşılığını üyelerin güvenini kazanarak 
gördü. Özellikle Yalova ve Armutlu’da yapılan geniş katılımlı 
Şube divanları üyelerden büyük takdir gördü. 

Şubemiz, hizmet alanı içerisindeki öğretmenlerimizin gö-
revde yükselme sınavlarında başarılı olmaları için kurslar 
düzenledi. Şube binamızda düzenlenmeye başlanan yazar, 
kanaat öderleri ile buluşmalarımızı önümüzdeki dönemde 

yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. 

Promosyon anlaşmaları ile üyelerimize sağlık alanında 
önemli hastanelerden biri ile yüzde 20, yine bir üniversite 
hastanesinin diş bölümü ile de yüzde 50’ye varan indirim 
anlaşması imzaladık. 

Eğitim çalışanlarının sorunlarını özellikle internet medyasın-
da sürekli gündemde tuttuk. Şube yönetimi olarak, üyeleri-
mizle iletişimi sürekli canlı tuttuk. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 6 No’lu Şube olarak, mazlumun ya-
nında, zalimin karşısında kararlı duruşumuzdan asla taviz 
vermeden Kurucu Genel Başkanımız rahmetli Mehmet Akif 
İnan’ın deyimiyle, fikri ve inancı benimkinin tam zıttı olsa 
bile onun da hakkını savunmaya and içmiş bir sendikacılıkla 
ilk günkü aşk ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz. 

Bu şuurla her zaman ve platformda dünyanın değişik yerle-
rinde mağdur olmuş kim varsa onların sesi olma bakımın-
dan değişik sivil toplum örgütleriyle eylemler, etkinlikler dü-
zenledik. Mısırlı, Gazzeli, Arakanlı ve Doğu Türkistanlı kardeş-
lerimiz için toplumun duyarlılığını artırıcı etkinlikler yaptık. 

Başörtüsü yasağı sorununun çözümü için şimdiye kadar gö-
rülmeyen geniş çapta, Şube olarak bu kampanyaya büyük 
destek verdik. Şube yönetimi, ilçe yönetimleri   ve kadınlar 
komisyonunun katıldığı çalıştayımızı, Genel Başkan Yardım-
cımız Ramazan Çakırcı’nın da katılımıyla Yalova Termalyum 
Otel’de yaptık. 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’yu, Beyoğlu Öğret-
menevi’nde düzenlediğimiz Dünya Kadınlar Günü progra-
mında ağırladık. 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun katılımıyla bölge-
mizdeki üniversiteleri ziyaret ettik. Şube olarak, üniversite-
lerle ortak çalışmalar yapma konusunda mutabakata vardık. 

Bunların yanı sıra, üyelerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda gezi, iftar, seminer, sınavlara hazırlama kursları, hafta-
nın 6 günü avukatlık hizmeti gibi birçok faaliyet gerçekleştir-
dik. Bölgemizdeki sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokrat-
lar ve halkla iyi ilişkiler kurmaya gayret ediyoruz. 

“Söz Sizin, Eylem Bizim” Dedik

İlk Günkü Heyecanla Yolumuza
Devam Ediyoruz 

İstanbul 5
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Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube olarak, Kasım 2010’da ya-
pılan 3. olağan kongre sonrasında kolları sıvadık, 4 bin civa-
rında olan üye sayımızı 8 bin 500’lere çıkartarak, üye sayımızı 
iki katına çıkardık. Eğitim alanında hizmet sendikacılığımızın 
yanında toplumsal duyarlılığımızı alanlarda gösterdik. Haftalık 
Şube Yönetim Kurulu ve aylık olağan il divan toplantılarımızı 
düzenli bir şekilde yaparak, kurumsal kültürümüzü daha güçlü 
kıldık. 

Toplumsal duyarlılığımız ile alanlarda yaptığımız çalışmaların 
dışında, Dünya Kadınlar Günü’nde çeşitli etkinlikler gerçekleş-
tirerek kadınlarımızı unutmadık. 24 Kasım Öğretmenler Günü, 
Anneler Günü gibi özel günlerde üyelerimizin kaynaşması ve 
hoş vakit geçirmesi için çeşitli programlar organize ettik. 

İzmir’in sorunlarını yakından takip ederek, yerinde tespitler 
yaparak sesimizi kitlelere duyurduk. Eğitim, toplumsal yaşam 
ve bunun gibi alanlarda düzenlediğimiz panel, konferans vb. 
etkinliklerimiz kamuoyunda takdirle karşılandı. “Kamuda Kılık 
ve Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza” kampanyası kap-
samında önemli oranda imza topladık. Yaptığımız etkinlikler, 
basın açıklamaları, konferanslar, paneller hem yerel hem de 
ulusal basında ses getirdi. 

İzmir’den mazlumların sesine kulak verdik. Dünya Rabia Günü 
kapsamında Mısır’da hayatını kaybedenleri andık. Halep, Şen-
gal, Telafer’de, dünyanın farklı yerlerinde mazlumlara zulüm 
edenlere karşı tepkimizi ortaya koyduk. Bosna’nın değerini 
unutmadık, Srebrenitsa’da yaşanılan katliamları anlatma ça-
balarımızın karşılığında, Srebrenitsa anneleri yaptığımız çalış-
malardan dolayı bize teşekkür etti. 

“Şehir ve Medeniyet”, “Medeniyet Değerlerimiz ve Türkiye’nin 
Yeniden İnşası”, “Yeni Türkiye Vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi” gibi konferans ve panellerimizde önemli siyasi isimleri 
ağırladık. 

“Şehir ve Medeniyet” Paneli’nde Binali Yıldırım’ı konuk ettik. 
Panelimizde “Yeni Teknolojilerin Gölgesinde Şehir; Türk İslam 
Geleneğinde Şehir, Kimlik ve Medeniyet; Geçmişten Günümü-
ze Şehir; Şehir ve Medeniyet Perspektifinde Kentsel Dönüşüm” 
konuları konuşuldu. Daha yaşanılır bir şehir inşası temeli üze-
rinde duruldu. 

“Yeni Türkiye Vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi” konulu 
konferansımızda ise Türkiye’de son on yılda yaşanılan tarihi 
gelişmeler masaya yatırıldı. 

“Medeniyet Değerlerimiz ve Türkiye’nin Yeniden İnşası” konulu 
panelimizde ise, Türkiye’de yaşanan geçmişteki süreçler ele 
alınarak, eski paradigmanın yanlışları üzerinde duruldu. Yeni 
Türkiye kavramının önemine değinildi. 

Son olarak, Bayrağa Saygı, Birliğe Çağrı Platformu ile İzmir’deki 
20’ye yakın sivil toplum örgütünü yaptığımız organizasyon ön-
cülüğünde toplayarak, ülkemizde yaşanan kargaşa ve şiddet 
ortamını dindirmek, itidal çağrısı yapmak ve 77 milyonu ‘Tek 
Bayrak, Tek Vatan ve Tek Millet’ anlayışı ile kenetlenmemiz için 
İzmir’den ses verdik.

2012 yılı başlarında 80 üye ile başlayan kutlu mücadelemiz, 
2013 yılı başlarında 500 üyeyi aşarak, aynı yılın Şubat ayında 
700 üye ile Şube olan ve 1. olağan genel kurulunu Haziran 
2013 tarihinde yapan Eğitim-Bir-Sen 7 No’lu (İstanbul Üniver-
sitesi) Şube, 981 üyesiyle yetkili sendika olarak hizmete devam 
etmektedir. 

Milli, manevi değerleri gözeten kimliği ve değer üreten sendi-
kacılık anlayışıyla üyelerinin haklarını savunmakla kalmayıp 
tüm üniversite çalışanlarının sesi ve temsilcisi olmaya devam 
eden 7 No’lu Şube, üniversite öğretim elemanlarını makamla-
rında ziyaret ederek, çalışanların sorunları ve eğitim-öğretim 
konuları üzerine görüş alışverişinde bulunurken; üyeleriyle 

yemekli toplantılarda buluşarak, dönemlik istişareler yapıyor, 
sorunlara zamanında ve acil çözüm üretmeye çalışıyor. 

İstanbul Üniversitesi’nde
Artık Eğitim-Bir-Sen Var 

Üye Sayımızı İki Katına Çıkardık
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2010 yılında 3 bin 317 olan üye sayımızı 2014’te 6 bin 116’ya 
çıkardık. 300 metrekareden oluşan yan yana iki daireyi satın 
alarak sendikamıza kazandırdık. 

1 Eylül 2013 tarihinde, Mısır’daki darbeci zihniyeti Ulu Ca-
mii önünde protesto ettik ve oturma eylemi yaptık. 1 Mayıs 
2014’te Diyarbakır’daydık. 

5 Ocak 2013’te Mehmet Akif İnan’ı Anma Sempozyumu düzen-
ledik. Bir günlük iş bırakma ve bordro yakma eylemi yaptık. 

23-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında teşkilat eğitimi çalışmaları-
mızı Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde gerçekleştirdik. 

24 Kasım 2011’de, şehit öğretmenlerimizin anısına mevlit 
okuttuk. 

2011’de müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursu açtık. 
Üyelerimiz görevde yükselme sınavlarına hazırladık. 

2011’de Anneler Günü programı düzenledik ve yılın annesine 
çeyrek altın ödül verdik. 

4 Yıllık Faaliyetlerimizden Bazıları 

Kahramanmaraş 1

İzmir’in güzel insanlarından üniversite çalışanı bir grup 
olarak, 2011 yılında bir araya gelerek başladığımız sen-
dikal mücadelemizde önemli bir aşama kaydederek, 
11/01/2012 tarihinde Genel Merkezimizin kararıyla Üniver-
site Temsilciliğimizi kurduk. 

Aynı hız ve kararlılıkla, yıllardan beri ezilen, mağdur edi-
len ve ötekiler sınıfına konularak tüm yasal hakları elinden 
alınan personelimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında yer 
alan aldık, 01/06/2013’te 400 üye sayısını aşarak kısa sürede 
büyük başarıya imza attık ve bu başarımızı Şube yetkisiyle 
taçlandırdık. 

Mayıs 2014’te 680 üye sayısına ulaşan Şubemiz, şu anda 780 
üyesiyle hızlı, kararlı, yılmadan, yorulmadan bu onurlu müc-
adeleye devam edecektir. 

Birincisini 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz iftar programında, 
hizmetlisinden profesörüne varıncaya kadar tüm üyelerimizi 
ilk kez bir araya getirdik. 

Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tüm 
etkinliklere (imza kampanyası, Kurucu Genel Başkanımız 
merhum Mehmet Akif İnan’ı anma etkinlikleri, Şehir ve 
Medeniyet Paneli, bürokratların davet edildiği çeşitli semi-
ner ve programlar) katılım sağladık.

Her ayın ilk haftasında il divan toplantısında tüm temsilcile-
rimizle bir araya gelerek, sorunlar ve çözüm önerileri ko-
nusunda istişarelerde bulunduk. 

İş gücünü artırmak ve işsizliğin önüne geçmek amacıyla 
İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda, “Güvenli ve Engelsiz 
İstihdam” temasıyla yapılan 2. İstihdam Zirvesi’ne katıldık. 
Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşarak, görüş 
alışverişinde bulunduk. 

İŞKUR il müdürlüğü, üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, 
genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, enstitü müdür-
leri, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ziyaretler-
inde bulunarak, üyelerimizin sorunlarına çözümler üretme 
noktasında görüşmeler gerçekleştirdik. 

Yönetim Kurulumuz, temsilcilerimizle birlikte, takım ruhuyla 
çalışmaya devam ediyor.

Yılmadan, Yorulmadan…

İzmir 2
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Olağan kongremizi 27 Kasım 2010 tarihinde yaptık. Gö-
reve geldiğimiz tarihten itibaren haftalık Şube Yönetim 
Kurulu toplantıları gerçekleştirerek, yapılanlar ve yapıla-
caklar üzerinde durduk. İşyeri temsilcileriyle iki ayda bir 
toplanarak işyerlerinin sorunları ve talepleri dinledik, çö-
züm yolları konusunda istişarelerde bulunduk. 

Üye sayımızı 400’lerden 730’lara çıkardık; üniversiteler 
bazında kadro genişliğine göre en fazla üyeye sahip ko-
numa ulaştık. 

Temsilcilerimizle birlikte üyelerimizi bürolarında ziyaret 
ettik, sorunlara çözümler ürettik. Üniversitemizde çalı-
şanlara yönelik haksız uygulamalara karşı üyelerimizin 
her zaman yanında olduğumuzu gösterdik ve gerekli 
girişimlerde bulunduk, basın açıklamaları yaptık. Üyele-
rimizle kaynaşma, moral ve motivasyon için; merkezde, 
ilçelerden Afşin, Andırın, Elbistan ve Göksun’da iftar prog-
ramları düzenledik. 

Banka promosyonu için protokole imza attık, çalışanların 
menfaati doğrultusunda en yüksek meblağın alınmasını 
sağladık. Her yıl Nisan ve Ekim aylarında Kurum İdari Ku-
rulu toplantılarına katılarak, çalışanların haklarını ve is-
teklerini dile getirdik ve çoğunlukla da olumlu sonuçlar 
elde ettik. 

Mısır, Filistin, Arakan ve Suriye’de yaşanan insanlık dramı-
na seyirci kalmadık, eylem ve basın açıklamaları yaparak 
zulme tepkimizi haykırdık. 

Merkezdeki servis sayısının artırılmasında, Elbistan, Gök-
sun ve Andırın ilçelerinde yaşanılan servis probleminin 
çözümünde büyük gayret gösterdik. Derece-kademede 
tahsis-tenkis probleminin çözüme kavuşturulmasını 
sağladık. İlk uygulamada 144 kişinin derece-kademesi 

düzeltildi. Artık talep edilmeksizin günü gelenler derece-
kademesini alıyorlar. 

Üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde;  düğün, doğum, gö-
revde yükselme ve cenazesinde yanlarında olduk. 

Bilgisayar işletmeni kadrolarında ahbap çavuş ilişkisine 
son verdirdik. Bu kadroların bilhassa ikinci öğretimde 
görevi olmayanlara ve öncelikli ilçeler olmak üzere per-
sonelin hizmet yılına göre verilmesini sağladık. Özlük 
haklarında hiçbir personelin mağdur edilmemesini dile 
getirdik, akademik kadrolar da dâhil kimseye mağduriyet 
yaşatılmamasını sağladık. 

Konferans vermek üzere Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı getirdik. Sevgi 
Merkezli Eğitim ve Niçin Yeni Anayasa konulu iki konfe-
rans verdirdik. 

En çok üye ile Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi’nde yetkili sendika olmamız devam ediyor. 

ÖSYM ve AÖF görevlendirmelerinde yaşanılan sıkıntı-
ları üniversite yönetimine ve ÖSYM başkanlığına ilettik. 
AÖF görevlendirmeleri büyük oranda rayına oturdu, 
ÖSYM’deki sıkıntılar devam ediyor. Fakülte, yüksekokul 
ve rektörlük birimlerinde mescit açılması talebimiz kar-
şılandı. 

Her yıl farklı olmak üzere (cüzdan, flaş bellek, termos, du-
var saati) üyelerimize promosyon dağıttık.  

 2010’dan 2014’e… 

Kahramanmaraş 2
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Eğim-Bir-Sen Karabük Şubesi, 3. olağan kongresinden sonra 
yönetim kurulu görev dağılımını yapmış ve faaliyetlere baş-
lamıştır. 

Öncelikle Karabük Üniversitesi’nde çalışan üyelerimizle ge-
niş katılımlı bir toplantı yapılmış, üniversitede üye sayısının 
artırılması, çalışanlar arasında kaynaşmanın sağlanması 
için çaba gösterilmiştir. Bu çalışmaların sonunda önemli öl-
çüde üye kaydı yapılmıştır. 

18.06.2011 tarihinde bütün üyelerimizin ve ailelerinin katıl-
dığı bir piknik programı düzenlenmiştir. 

2011 yılı içerisinde işyeri temsilcilerimizle, kadınlar komis-
yonumuzla, ilçe ve üniversite yönetimleriyle üye sayılarının 
artırılması, mevcut üyelerin sorunlarının giderilmesi, ilimiz-
deki sorun alanlarının tespit edilmesi amacıyla toplantılar 
yapılmıştır. 

01.05.2012 tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı’nda Memur-
Sen ve Hak-İş’in birlikte düzenlediği etkinliğine katılım ger-
çekleştirilmiştir. 

03.11.2012 tarihinden itibaren Karabük merkez ilçede bulu-
nan 5 eğitim bölgesinde çalışan üyelerimizle ayrı ayrı istişa-
re toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda eğitim çalışanla-
rının karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiş, bir rapor haline 
getirilmiştir. 

6 Aralık 2012 tarihinde kamuda kılık-kıyafet özgürlüğünün 
sağlanması amacıyla bir dizi eylem gerçekleştirilmiş, basın 
açıklamaları yapılmış ve imza kampanyaları düzenlenmiştir.

05.01.2013 tarihinde “21. Yüzyılda Eğitimde Yeni Arayışlar 
ve Maarif Davamız” konulu konferans Eskişehir Osman Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Tu-
ran katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

23 Şubat 2013 tarihinde Karabük Üniversitesi, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi tarafından, 
“Değerler Eğitiminde Öğretmenin Rolü” konulu sempoz-

yum düzenlenmiştir. Bu sempozyumda Türkiye’nin değişik 
üniversitelerinden 15 akademisyen bildiri sunmuş, 400 öğ-
retmen ve 50 akademisyen dinleyici olarak oturumlarda bu-
lunmuştur. 

2013’te Dünya Kadınlar Günü ve Anneler Günü dolayısıyla 
kadın çalışanlara yönelik çeşitli programlar gerçekleştiril-
miştir. 

2013 yılı içerisinde, il divan toplantıları, işyeri temsilcileri 
toplantıları, ilçe yönetim toplantıları yapılmıştır. 

16.08.2013 tarihinde, Mısır’da yaşanan darbeyi protesto et-
mek, Mısır’da yaşanan katliamlara kamuoyunun dikkatini 
çekmek amacıyla 15 gün süreyle şehir meydanında oturma 
eylemi ve basın açıklamaları yapılmıştır. 

22 Mart 2014 tarihinde Genel Merkezimizce başlatılan “Sana 
İhtiyacım Var” isimli kampanya çerçevesinde ilimizde yoğun 
çalışmalar yapılmış ve toplanan yardımlar Suriyeli ihtiyaç 
sahiplerine gönderilmiştir. 

3. Olağan Kongreden 4. Olağan Kongreye… 

Karabük
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Yunus Özdemir’in başkanlığında Kasım 2010 yılında göreve 
başlayan yönetimimiz, sendikamızın üye sayısını yaklaşık üç 
kat artırdı. 2010 yılında 500’lerde olan üye sayımız dört yılın 
sonunda bin 400’leri buldu. Yönetim kurulumuz haftanın bir 
gününü sendikal çalışmalarda işyeri ziyaretleri için kullandı 
ve bu gayretle üye sayımızı ve faaliyetlerimizi artırdık. Bu 
destansı başarının yazılmasında başta işyeri temsilcileri, ilçe 
temsilcileri ve kadınlar komisyonu ile iş birliği içinde çalış-
manın büyük payı olmuştur. 

Başörtüsü yasağına karşı Şubemiz basın açıklamalarıyla 
alanlara indi. Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması için 
ilimizde imza stantları açtık ve 26 bin imza topladık. Genel 
Merkezimiz ile beraber sivil itaatsizlik eylemimizi başlattık ve 
hala bu eylemimize devam etmekteyiz. Yine toplu sözleşme 
süreci öncesinde basın açıklamaları, bordro yakma eylemi 
ve iş bırakma eylemleri gerçekleştirdik. Öğretmene şiddet 
konusunda diğer sendikalarla ortak basın açıklamaları yap-
tık. İstanbul Taksim’de düzenlenen öğretmene saygı yürüyü-
şüne katıldık. 1 Mayıs’ta Ankara Tandoğan’daki mitinge iki 
otobüsle katıldık. 

Mısır darbesini ve sonrasında darbecilerin Mısır halkına 
yaptığı katliamları meydanlara inerek basın açıklamalarıyla 
protesto ettik, gıyabi cenaze namazları kıldık. Mısır darbesi-
ni protesto amacıyla Ankara’da düzenlenen mitinge bir oto-
büsle katıldık. Yine İsrail ve Suriye-Esed rejiminin yaptığı kat-
liamları birçok meydan programlarıyla kınadık. İHH ile birlik-
te Suriyeli mültecilere yardım kampanyası yaptık, toplanan 
onlarca tır dolusu malzemeyi mültecilere ulaştırdık. Bütün 
bu faaliyetleri kurulmasına öncülük ettiğimiz Sivil Toplum 
Platformu’yla birlikte gerçekleştirdik. Sivil toplum platformu 
bünyesinde bulunan kırka yakın sivil toplum örgütünün ça-
lışmalarına öncülük ettik. 

Gezi olaylarıyla başlayıp 17 ve 25 Aralık süreçleriyle devam 
eden milli iradeye karşı başlatılan yıkım projesinin karşısın-
da dimdik durarak, Milli İrade Platformu’nu kurduk. Öncülü-

ğünü sendikamızın yaptığı bu topluluğun birçok programını 
sendikamız binasında yaptık. Bu bağlamda Milli İrade konu-
lu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Lütfi El-
van, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak ve Nevzat Çiçek’in 
konuşmacı olduğu konferanslar düzenledik. 

Sosyal ve kültürel çalışmalara bu dönemde de ağırlık verdik. 
Şube binamızda birçok şair ve yazarı ağırladık. Rasim Özde-
nören, sendikamızın kurucusu Mehmet Akif İnan’ı; Şaban 
Abak, Sezai Karakoç’un fikir dünyasını anlattı. Sadık Yalsı-
zuçanlar, Ali Erkan Kavaklı, Turan Karataş, İhsan Fazlıoğlu, 
Alaaddin Karaca, İbrahim Demirci, Ahmet Zeki Ünal, Halit 
Çalışlar, Mustafa Özçelik, Namık Açıkgöz gibi isimlerle sendi-
kamızda söyleşi programları yaptık.

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı olduğu 
“Medeniyet Davamız ve Demokrasi Mücadelemiz” konulu bir 
konferans düzenledik. Sendika binamızda Osmanlıca, sanat 
müziği ve ebru kursları açtık. Naat gecesi programları, şiir 
dinletileri tertip ettik. 

İlimize atanan stajyer memur, hizmetli ve öğretmenleri kurs 
merkezlerinde ziyaret ettik. 

2011 model Renault Symbol marka bir otomobil ve elektrikli 
bir bisiklet satın aldık ve sendikal faaliyetlerimizde kullan-
maya başladık. Üyelerimize isimleri yazılmış porselen bar-
dak ve yine adlarına özel hazırlanmış duvar saati gibi he-
diyeler armağan ettik. Üyelerimiz için belli periyotlarda her 
hafta yöresel yemeğimiz olan arabaşı akşamları düzenledik. 
İlimizdeki birçok işyeriyle indirim anlaşmaları yaptık, üyele-
rimizin hizmetine sunduk. 

Şube müdürlüğü, okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı, me-
murluk ve şeflik sınavlarına hazırlık kursları düzenledik. 

Başarılı ve özverili bir dönem geçirdik. Yeni dönemde de, 
yeni arkadaşlarla medeniyet davamızın inşası için mücade-
lemiz ve gayretimiz devam edecektir. 

Dört Yılın Ardından… 

Karaman
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2010 yılında Şube yeter sayısına ulaşıp 1. olağan kongresini 
yaparak, şehrin etkin sivil toplum örgütlerinden bir haline 
gelen Eğitim-Bir-Sen Kars Şubesi olarak, sosyal, kültürel ve 
sendikal sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme husu-
sunda azami çaba sarf ettik. 

Bu kapsamda, Genel Merkezimizin kararları doğrultusunda; 
kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü için imza kampanyası, sivil 
itaatsizlik eylemi, bordro yakma ve faks eylemleri, Mısır’daki 
darbe sonrası protesto gösterileri ve basın açıklamaları, Ra-
bia Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Bunun 
yanı sıra her yıl genişletilmiş işyeri temsilcilik toplantıları, il 
divan toplantıları gerçekleştirdik. Teşkilatlarımızla beraber 
bölge toplantılarına ve Türkiye buluşmalarına iştirak ettik. 
İlçe temsilciliklerimizi ziyaret ettik. Üyelerimizle birçok kere 
bulundukları yerlerde ikramlı toplantılar tertip ederek, bir 
araya geldik. Merkez ve ilçelerde sayısız işyeri ziyaretleri, gö-
reve yeni atanan, görevden ayrılan tüm bürokratlara ziyaret-
ler gerçekleştirdik. 

Sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olarak eğitim ve kültür 
alanlarında Türkiye’nin önemli simalarını eğitim çalışanları 
ve halkla buluşturduk. Ali Erkan Kavaklı, Cemil Tokpınar, Ah-

met Taşgetiren, Said Alpsoy, Yaşar Alptekin İstanbul Temaşa 
Tiyatrosu, Vehbi Vakkasoğlu 81 İl 81 Sahabe Etkinliği organi-
zasyonunun Kars buluşması, çeşitli sivil toplum örgütleriyle 
her yıl Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, yarışmalar, konfe-
ranslar vb. faaliyetlerin gerçekleşmesinde öncü rol oyna-
dık. Önümüzdeki dönemde sivil toplum özelliğimizi azami 
ölçüde muhafaza ederek, hem sendikal hem değerler hem 
de sosyal ve kültürel anlamda serhat şehrimiz Gazi Kars’ın 
gözbebeği ve gururu olmayı hedefleyerek, bu uğurda gayret 
göstereceğiz. 

Mevcut yönetim kurulu üyelerinden bazılarının ayrılması ne-
deniyle gerçekleştirilen olağanüstü kongre 20 Ekim 2011 ta-
rihinde Şerife Bacı Öğretmenevi’nde yapıldı. Mevcut Başkan 
Orhan Sancaktaroğlu ve listesinin seçilmesinin ardından ça-
lışmalarına kaldığı yerden devam eden Eğitim-Bir-Sen Kas-
tamonu Şubesi olarak, takdirle karşılanan etkinliklere imza 
attık. 

Şube olarak, göreve yeni başlayan öğretmenlere Kelebeğin 
Rüyası isimli kitabımızı hediye ettik. İlçelerimizin düzenlen-
diği etkinliklerde üyelerimizle buluştuk. Üyelerimize Meh-
met Akif Ersoy Mahallesi’nde 19 bin TL peşinat ile 60 ve 120 
ay vade ile konut projesi sunduk.

İlde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarla süreli indi-
rim anlaşması yaptık.

Şube müdürlüğü sınavına hazırlık kursunu 4 merkezde ya-
parak, hizmeti üyelerimizin ayağına götürdük. Avrupa Birli-
ği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na sunduğumuz “ kızlar 
için el ele” isimli 235 bin Euro hibeli proje ilk aşamayı geçe-
rek kabul edildi. 

2013-2014 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve 
gündeme dair pek çok sorunu değerlendirmek üzere il divan 
toplantımızı Halaçlı Köyü’nde gerçekleştirdik. 

Mısır’daki idam kararlarını meydanlarda protesto ettik. İşyeri 
temsilcileri toplantısı ve genişletilmiş işyeri temsilcileri top-
lantısında üyelerimizle buluştuk. 

Taşköprü ilçe yönetimimizin yetkiyi alması nedeniyle düzen-
lediğimiz etkinliğe Genel Başkan Yardımcımız Murat Bilgin 
katılırken, genişletilmiş işyeri temsilcileri toplantımıza Genel 
Başkan Yardımcımız Ramazan Çakırcı katıldı. 

Vali, il milli eğitim müdürü, şube müdürleri ve okul müdürle-
rimize hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. 2014 yılı olağan 
genel kurulu için, merkez ilçemizde ve diğer ilçelerimizde 
delege seçimini yaptık.

Gazi Kars’ın Örnek Sivil Toplum Örgütü

“Gelişimiz Güle Güle, Gidişimiz Güle Güle”

Kars

Kastamonu



54 Eğitim-Bir-Sen Ekim 2014 Sayı: 74

Sendikacılığı kavga zemininde rekabetten, rekabet zeminin-
de hizmet sendikacılığına dönüştürme iddiası ve ısrarı ile 
çıktığımız yolda ortaya koyduğumuz özveri Eğitim-Bir-Sen’i 
Kilis’te yetkiye taşımış ve Kilis’in en büyük sendikası yapmış-
tır. Eğitim-Bir-Sen, 2014 yılında Kilis’te 750 üye sayısına ula-
şarak, Kilis’in yetkili ve etkili sendikası olmuştur. 

Konuşan değil, çalışan sendika anlayışıyla çalışmalarımızı 
yürüttük. Yaptıklarımızla yetinmeyip sendikamızı her gün bir 
adım daha ileri götürmenin hesaplarını yaptık. Sürdürülebi-
lir etkin ve atak sendikacılık anlayışıyla hareket ettik. 

Sivil toplum örgütü olarak sorumluluğumuzun farkında ol-
duk. Özlük, hukuk ve hizmet odaklı sendika anlayışı doğrul-
tusunda; 

- Çalışanların sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileşti-
rilmesi,

- Hizmet, misyon, fikir ve eylem sendikacılığı,

- Erdemli bir sendika inşa etmek,

- Dışlama yerine katılımı, yalan yerine doğruyu, batıl yerine 
hakkı yerleştirmek,

- Çatışmacı ve kavgacı sendikacılık yerine yarışmacı sendika-
cılık anlayışının üstün kılınması için mücadele ettik. 

Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek için çalış-
tık, yüzlerce üyemizin bize ulaşan veya bizim tespit ettiğimiz 
sorunlarını çözmenin gayreti içerisinde olduk; insana hizme-
ti Hakka hizmet olarak gördük. 

Eylem, fikir ve hizmet sendikacılığında Eğitim-Bir-Sen Kilis 
Şubesi olarak, yüzlerce faaliyete imza attık. Birçok üyemize 
atama, yolluk, özlük vs. konularda hukuki yardımda bulun-
duk. Avukatlarımız aracılığıyla idari davalar açtık. Başörtü-
sü yasağının kaldırılması, kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü 
noktasında inisiyatif aldık. Kitlesel basın açıklamalarımız, 
imza kampanyaları, protesto açıklamaları, kültürel ve sosyal 
faaliyetlerle üyelerimize hizmet ettik. 30 paydaş sivil top-
lum kuruluşu ile birlikte Kilis Sivil Dayanışma Platformu’nu 
kurduk. Sivil toplum kuruluşu olarak Suriye, Filistin, Gazze, 
Doğu Türkistan, Arakan, Pakistan gibi ülkelerde yaşananlara 

da duyarlılık gösterdik, yardım kuruluşlarıyla birlikte yardım 
çalışmaları yaptık. 

Yeni dönemde, branş bazında çalıştaylar, eğitim çalışan-
larına hukuk rehberi hazırlama, üyelerimize ve yakınlarına 
yönelik konut projesi, üyelerimiz için “Çay Dünyası” adında 
lokal-çayevi, yurtiçi ve yurtdışı gezi programları ve umre or-
ganizasyonları gibi kapsamlı projeler planlamaktayız. 

Birlik olduktan sonra tüm sorunların üstesinden geleceğimi-
ze inanıyoruz. Birimizin gayreti hepimizin gayreti olacaktır. 
Birimizin yapacağı katkı hepimizi güçlendirecektir. Geçen 
dört yılda çok çalıştık, çok önemli başarılara imza attık. Bun-
dan sonra da sendikamızı daha iyi yerlere taşımak için var 
gücümüzle çalışacağız. Tüm bunları, bize destek veren üye-
lerimiz sayesinde gerçekleştirdiğimizin bilincindeyiz. Birlik-
ten doğan gücü hep birlikte kurduk. Gücümüzü Hak’tan ve 
üyelerimizden aldık. 

Şubemiz, üyelerimizin görüş, öneri, eleştiri, sağduyulu katkı 
ve desteğiyle hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir. 

Kilis’te Hizmet, Misyon, Fikir ve
Eylem Sendikacılığıyla Mücadeleye Devam!

Kilis
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Yönetim Kurulu olarak, her haf-
ta toplanarak çalışmaları değerlendirdik, bir sonraki haftanın 
planlamasını yaptık. İl divan toplantılarımızı her ay farklı bir 
ilçede, kurum temsilcileri ve yöneticileri ile belli aralıklarla top-
lantılar yaparak teşkilatla ilişkilerini canlı tuttuk, moral ve moti-
vasyonu artırdık. 

Görevde yükselme kursları, yüksek lisans açılması, düğün, ce-
naze gibi iyi ve kötü günlerinde bulunarak her zaman üyelerimi-
zin yanında olduğumuzu ve onları desteklediğimizi gösterdik. 
Ücret dengesizliğinin giderilmesi için faks eylemi yaparak, bunu 
giderilmesini istedik. Anlaşmalı avukatımızla üyelerimizin hu-
kuki problemlerini çözmeye çalıştık. 

Bayramlaşma, ahde vefa toplantıları, piknik ve sportif faaliyet-
leri geleneksel hale getirdik, sosyal ve kültürel mirasımızı geliş-
tirmeye çalıştık. Ayrıca Dünya Kadınlar Günü, Çanakkale Zaferi, 
İstiklal Marşı’nın Kabulü, İstanbul’un Fethi gibi günlerde prog-
ramlar düzenledik. Hazırladığımız ve Avrupa Birliği ile Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın finanse ettiği 148 bin Euro’luk bütçe ile E-Kart 
projemizle 40 kursiyere bu konuda bilgi ve beceri kazandırdık. 

Zulme ve felaketlere uğrayan insanların yardımına koştuk; dar-
belere, terör olaylarına karşı çıktık; eğitim çalışanlarına uygula-
nan şiddeti protesto ettik, eylemler yaparak mazlumun yanın-
da, zalimin karşısında olduğumuzu haykırdık. 

Vali, rektör, kaymakam, belediye başkanı, kurum ve kuruluş yö-
neticileri ile yeni atanan yöneticilerimize ziyaretlerde bulunduk. 

Basın bildirileri yayınlayarak, basın mensupları ile bilgilendirme 
toplantıları yaparak, kamuoyunu bilgilendirmeye önem veriyo-
ruz. 

Yeni anayasa, demokratikleşme gibi konularda uzman kişilerin 
katılımıyla panel ve konferanslar düzenledik, özlük ve özgürlük 
mücadelesine destek verdik. Kamuda kılık-kıyafet serbestliği 
için 300 bin imza toplayarak, bu hakkın alınmasında elimizden 
geleni yaptık. İlimizde bir hatıra ormanı kurarak, çevreye olan 
ilgimizi ve sevgimizi ortaya koyduk. Planlı ve yoğun gayretle ça-
lışarak üye sayımızı 4 yılda 3 bin 890’dan 7 bin 200’e çıkardık. 

İlimizde gündemi oluşturmaya, her alanda örnek ve öncü olma-
ya devam edeceğiz. 

Eğitim-Bir-Sen Kırıkkale 1 No’lu Şube olarak, Endüstri Meslek 
Lisesi Avrupa Birliği Toplantı Salonu’nda şube müdürlüğü, 
müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavına girecek adaylar için 
15 günlük bir kurs düzenledik. Katılımcıların tamamına katılım 
belgesi verdik. Kurs sonunda iki adet deneme sınavı yaptık. MEB 
tarafından düzenlenen yöneticilik sınavında dereceye giren 
(ilde ilk 10) adaylara çeşitli hediyeler verdik. 
Daha önce düzenlediğimiz Çanakkale-Bursa, Edirne-İstanbul 

gezilerine, 2011-2014 yılları arasında Rize, Trabzon, Samsun, 
İstanbul, Bursa illerine düzenlediğimiz kültür gezilerimize, üy-
elerimizin yoğun katılımıyla, devam ettik. 
Kadınlar Komisyonumuzu aktif hale getirdik, komisyon üy-

eleriyle tanışma ve kaynaşma programı yaptık, Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla program düzenledik. 
Anneler Günü’nde kadın üyelerimize yönelik olarak Kırıkkale 

Celal Bayar Mesire Alanı’nda sosyal etkinlikler ve piknik 
programları gerçekleştirdik. Kamuda kılık kıyafet özgürlüğü 
için Cumhuriyet Meydanı’nda imza kampanyası başlattık, barış 
güvercinlerimizi uçurduk. Çeşitli zaman aralılarında kadınların 
gerek sendikal olarak gerekse sosyal hayatta aktif olmaları için 
kendi aralarında toplantılar yapmasını sağladık. 
Genişletilmiş il divan toplantılarımızdan birini Başbakan 

Yardımcı Prof. Dr. Beşir Atalay, Kırıkkale milletvekilleri Oğuz 
Kağan Köksal ve Ramazan Can’ın katılımıyla gerçekleştirdik. 
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı olduğu 

‘Medeniyet Davamız ve Demokrasi Mücadelemiz’ konulu konfer-
ans düzenledik. Suriye’deki kardeşlerimize duyarsız kalmadık, 

yardım kampanyası düzenledik, Suriye’de yaşanan insanlık 
ayıbını ve Esed’in vahşetini kınadık. Düzenlediğimiz kampanya 
sonrası 5 tır yardım malzemesini Suriye’ye gönderdik. 
Mısır’da demokratik seçimlerle iktidara gelen Mursi’ye, eski 

iktidarın artığı Sisi tarafından yapılan darbeye sessiz kalmadık, 
kamuoyu oluşturmak için eylemler yaptık. Genel Merkezimiz 
öncülüğünde Ankara Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen ‘Mısır 
İçin Direniş, İnsanlık İçin Diriliş’ mitingine 5 otobüs ile katıldık. 
Mısır’daki 529 idama hayır eylemini Kırıkkale Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenledik. 
İlimizde Genç Memur-Sen teşkilatını kurduk. Genç Memur-Sen 

ile birlikte Mehmet Akif İnan hatıra ormanı kurduk. 2 bin 100 
adet fidan diktik. 
Üyelerine yönelik hizmetleri aksatmadan devam ettiren 

Eğitim-Bir-Sen Kırıkkale 1 No’lu Şube olarak, ilimizde faaliyet 
gösteren çeşitli giyim ve gıda firmaları ile indirim anlaşmaları 
imzaladık. Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda bu faaliy-
etlerimizi imkânlar ölçüsünde sürdürmeye çalışacağız.

Kayseri

Kırıkkale 1

Her Alanda Örnek ve Öncü Bir Teşkilatız

Yeni Dönemde Yeni Faaliyetlerle… 
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İleriki yıllarda daha ileride olmak için sendikacılığı; üyeler, 
kamu görevlileri, milletimiz ve insanlık için yapıyoruz. Kırık-
kale Üniversitesi olarak, yaptığımız yoğun çalışmalar sonucu 
üye sayımızı 448’e çıkararak, 2012’de üniversitede hem yetkili 
sendika hem de 2 No’lu Şube olmanın gururunu yaşadık. Bu 
durum çalışma azmimizi daha da artırdı. 

Bir dava adamı olan sendikamızın Kurucu Genel Başkanı Meh-
met Akif İnan ve arkadaşlarının umut, endişe, sevinç, hüzün 
gibi çeşitli duyguları biz de yaşayarak ve gereğine inanarak ça-
lışmalarımızı sürdürdük. 

Yetkili sendika olduktan sonra bütün üyelerimizin katılımı ile 
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu yemekhanesinde tanışma ve da-
yanışma programı düzenledik. 

Zaman zaman üyelerimizle fakültelerde ve yüksekokullarda 
öğle vakti bir araya gelerek, sorunları konuştuk, sorunları gi-
derme yolunda neler yapabileceğimizin muhasebesini yaptık.

Ramazan aylarında nöbet tutan hemşire, güvenlik görevlisi 
arkadaşları ziyaret ederek, ikramlarda bulunduk. Kadınlar 
Günü’nde kadın üyelerimizi tek tek ziyaret ederek, çiçek hedi-

ye ettik. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ekrem Yıldız ile 
görüşerek, personelin taleplerinden oluşan bir rapor sunduk. 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay’ı ziyaret ederek, üni-
versitede yaptığımız ve yapmayı tasarladığımız sendikal faali-
yetler hakkında kendisine bilgi verdik. 

YURTKUR Ankara bölge müdürünü ziyaret ederek, personelin 
sorunlarına acil çözüm bulunması talebimizi ilettik. Sorunlara 
çözüm önerileri sunduk. 

Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Şubesi, 2010 yılı Kasım ayında Halil 
İbrahim Keleşoğlu’nun başkanlığında oluşan yeni yönetimin 
yüksek düzeyde özgüveni ve tecrübeli sendikacılık donanı-
mıyla 4 yıllık süre zarfında eğitim sendikacılığı adına tarihe 
not edilecek başarılı çalışmalara imza atmıştır. Eğitim-Bir-Sen, 
Kocaeli genelinde sendikal vizyon adına her alanda sergilediği 
başarılı çalışmalarıyla mevcut diğer sendikaları gölgede bı-
rakan sosyal bir üstünlükle farkını ortaya koymuş, bir marka 
haline gelmiştir. 
Şubemiz, bir yandan sendikal varoluş gayesi doğrultusunda 
büyük bir kararlılıkla üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının 
en ideal düzeyde iyileştirilmesi, diğer yandan demokratik in-
san hak ve özgürlüklerinin hem Türkiye özelinde hem de dün-
ya genelinde kararlı takipçisi olma yolunda örnek çalışmalar 
gerçekleştirmiş, duyarlı sendikacılık tavrıyla onlarca basın 
açıklaması, miting ve yürüyüş düzenlemiş; seminerler, konfe-
ranslar ve forum programları organize ederek, toplumsal bi-
linçlenmeye, gündemi belirleyip kamuoyu oluşturmaya katkı 
sağlamıştır. 
Geride bıraktığımız dönemde üyelerinin başarıları için kurslar 
düzenlemekle yetinmeyip birçok deneme sınavıyla birlikte 
üyelerinin başarılarına katkıda bulunan Şube yönetimi, üyele-
rinin akademik gelişimlerine katkı sunmak, formasyon yeterli-
liklerini en üst düzeye çıkarabilmek için yüksek lisans yapabil-
melerine ideal imkanlar sağlamış ve formasyon gelişimlerine 
yönelik alternatif pratik çalışma, kurs ve seminer ortamları 
oluşturmuştur. 
Dört yıllık hizmet ve çalışma sürecinde her hafta için bir faali-
yetle varlığından söz ettirebilecek dinamizmle gayet bereketli 
olarak da hatırlanacak olan Halil İbrahim Keleşoğlu başkanlı-

ğındaki yönetimin 2010-2014 dönemi, yapılan yeni üye sayı-
sıyla da yine kendi rekorlarını egale eden bir düzeyde tamam-
lanmıştır. 
Şube yönetimi, yalnızca klasik rutin sendikacılık faaliyetleriyle 
yetinmeyip kendine özgün, tüm ilişkilerinde mertliği, dürüst-
lüğü, güveni ve bilhassa sendikal vefayı merkeze alan, bu ek-
sen üzerine inşa ettiği ilişkileriyle hafızalardan silinmeyecek ve 
birçoğu muhataplarının özelinde saklı olarak kalacak insani 
güzelliklere de imza atan nadir sendikacılık örneklerinden biri 
olmayı başarmıştır. 
Şube yönetimi, ilde sendikacılık adına Eğitim-Bir-Sen için açıl-
ması imkânsız sanılan birçok kritik aşamayı başarıyla aşmayı 
başarmış, geriden gelecek sonraki yönetimlere yüksek özgü-
ven ve cesaretle çalışabilecekleri bir çalışma alanı bırakmıştır. 
Kısacası, 2010-2014 yılları arası, sendikacılık adına Kocaeli’de 
unutulmayacak başarılı ve güzel bir dönem olmuştur. 

Kırıkkale 2

Kocaeli

İleriki Yıllarda Daha İleride Olmak İçin Çalıştık 

Keleşoğlu ile Unutulmayacak Bir Dönem
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Bir önceki olağan kongreden sonra bayrağı Bilal Yeşen’den 
devralan Ramazan Çetin ve ekibi, temsilcilik olan Eğitim-
Bir-Sen’i, üstün gayret ve çabalarla, gezilmedik okul bırak-
madan, canla başla yaptığı çalışmalarla Kırklareli’de Şube 
yaparak, sendika bayrağını dalgalandırma onuruna ulaştı. 

Daha sonra yapılan olağan kongrede bayrağı teslim alan 
Bülent Kılıç ve ekibi, Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi’nde üye 
çalışmaları yanında sendika açısından önemli olan birçok 
yeniliğe imza attı ve Şube web sitesi dizaynı, facebook, twi-
ter gibi sosyal ağlarda hesaplar açarak sendikalı üyelerine 
hızlı ve etkili iletişim yolunu açan şube yönetimi oldu. Basın-
yayın çalışmalarına önem vererek ilimizde birçok sosyal ve 
eğitim konusunda gündem oluşturan bir sendika olarak 
adından sıkça söz ettirdi. 

Şube yönetimi, teknik öğretmenlerin mühendisliğe geçişi 
için uzun süreden beri uygulanmayan sınavın tekrar yapıl-
ması için derlenen ve hazırlanan raporları Milletvekili Şenol 
Gürşan’a sunarak, konunun Meclis’e taşınmasına katkı sağ-
ladı. 

Kılık-kıyafet dayatmasına karşı yürütülen ‘Kamuda Kılık 
ve Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza” kampanyasında 
yağmur-çamur, gece-gündüz demeden çalışan şube yöneti-
mi, önemli oranda imza toplanmasına vesile oldu. 

Şubemiz, Kırklareli Üniversitesi rektörlüğü tarafından uygu-
lama hatası sonucu yapılmaya çalışılan şeflik sınavlarına 
tepki göstererek, sınavın adil ve uygun yapılmasını sağladı. 
Bu süreçte Şube Yönetim Kurulu üyelerine yer değiştirme 
gibi hukuksuz uygulamalara rağmen direnen, tüm bu haksız 
ve usulsüzlüklere karşı kazanılan davalarla cevap verilmesini 
sağlayan Şube Başkan Yardımcımız Caner Yahya Boyer, bu 
dönemin cefakâr ve fedakâr unutulmazları arasına girmeyi 
başardı. Gündemdeki konuları yakından takip ederek uygun 
etkinlikler ve ziyaretlerde bulunan Şubemiz, önemli gün ve 
haftalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçti. Ayrıca, 
yapılan spor turnuvaları, piknik programları gibi etkinliklerle 
üyelerin kaynaşmasını sağlandı.

Şube Başkanı Bülent Kılıç’ın kurum değiştirmesiyle yapılan 
olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Selahattin Karanfi-
ler ve ekibi, günden güne büyüyen Eğitim-Bir-Sen Kırklareli 
Şubesi’nin, özellikle teşkilat sistemi üzerinde yaptığı çalış-
malarla şube teşkilatının daha oturmuş, teşkilat disiplini ve 
anlayışında hareket etmesini sağladı. 

Özelikle ilçe yönetimlerinin daha verimli çalışması için ilçe 
temsilcileriyle toplantılar düzenlenerek, sıkıntılı konuların 
çözümü ve çalışmaların planlı yapılması ve ilçe temsilcilik-
lerinin üye sayılarında büyük artışların yaşanması, ilçelerde 
yetkili olunması sağlandı. Üyelerimize yapılan ziyaretlerle 
sendikanın her durumda varlığı hissettirildi. Dönem içeri-
sinde yapılan birçok sınavda üyelerimizin sınavlara en iyi 
şekilde hazırlanması için uygun ortamın oluşturulmasında, 
hazırlık çalışmalarının planlı yürütülmesinde ve üyelerimi-
zin sorunlarının çözümünde her zaman aktif bir yol izlendi. 
Basın açıklamalarıyla üyelerimize ulaşılarak, gündemdeki 
konular hakkında bilgilendirme yapıldı.  

Canla Başla Çalıştık, Eğitim-Bir-Sen’i
Kırklareli’de Şube Yaptık

Kırklareli
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Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şube Yönetim Kurulu, göreve geldiği 
27.11.2010 tarihinden itibaren her hafta Çarşamba günleri 
haftalık toplantılarda yapılan çalışmaları değerlendirmiş, 
yapılması gereken çalışmaları planlamış; üyelerimizin özlük, 
sosyal ve ekonomik haklarını savunmak; ülkemizin günde-
mine dair değerlendirmeler yapmak, gelişmiş ülkeler seviye-
sine çıkması yolunda ayak bağı olan yasakların kaldırılması 
için çeşitli faaliyetler düzenlemiştir. 

Her altı ayda bir il divan kurulu, ilçe yönetimi ve merkez ilçe 
işyeri temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılarda ileriye 
dönük yapılacaklar planlanmıştır. 

Üyelerimizin haklarını korumak, geliştirmek, elde edilen ka-
zanımlarımızı anlatmak ve gündemde tutmak, Türkiye’nin 
meseleleri hakkındaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak 
için birçok etkinlik ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Genel 
Merkezimiz tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülke 
gündemi ve güncel konularla ilgili basın açıklamaları yapıl-
mıştır. Kamuda kılık kıyafet özgürlüğü çerçevesinde yürütü-
len imza kampanyası kapsamında ilimizde 43 bin 340 imza 
toplanmıştır. 

Geleneksel hale gelen okullarımıza 41 ağaç dikme kampan-
yası çerçevesinde her yıl bir okulumuzun bahçesine 1 metre 
boyunda çam fidanları ve yine her yıl bir okulumuzun kü-
tüphanesini zenginleştirmek için kitap bağış kampanyası 
gerçekleştirilmiştir. 

Kutlu Doğum Haftası, Aşure etkinlikleri, satranç turnuvası, 
uçurtma şenliği gibi sosyal aktiviteler ile üyeler arası kaynaş-
ma sağlanmaya çalışılmıştır. 2011 yılından itibaren, 2015 yılı-
na kadar üyelerimizin yararlanması amacıyla birçok firmayla 
yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim anlaşmaları yapıla-
rak, üyelerimizin faydalanması sağlanmıştır. 

Üyelerimizi kültürel ve entelektüel anlamda zenginleştirme 
adına Prof. Dr. Celal Türer, Yavuz Bahadıroğlu, Prof. Dr Ahmet 
Gökbel, Kadir Akel, Süleyman Yıldır ve Avukat Mehmet Emin 
Hekimhan’ın konuşmacı olduğu seminer ve konferanslar 
düzenlenmiştir. 

Kızılay Kırşehir Şubesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz kan bağı-
şı kampanyamız geleneksel hale getirilmiş ve her yıl düzenli 
bir şekilde yapılarak, üyelerimiz arasında kan bağışı bilinci 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Üyelerimiz için memur, şeflik, müdür yardımcılığı, müdürlük 
ve şube müdürlüğü sınavlarına hazırlık kursları, deneme sı-
navları yapılmıştır. 

Üyelerimizin haklarını savunma adına idareye karşı çeşitli 
konularda Yozgat Bölge İdare Mahkemesi’nde, Şube Avuka-
tımız ve Genel Merkez Avukatları aracılığıyla 126 adet dava 
açılmış ve bunların yüze yakını üyelerimiz lehine sonuçlan-
mıştır. 

Yıl içerisinde il, ilçe ve köylerimizde bulunan okullarımız en 
az iki kere ziyaret edilmeye çalışılmış, ziyaretlerde sendika-
mızın ilkeleri, kazanımları ve güncel konular üzerinde durul-
muştur. Düzenli olarak işyeri temsilcileri ile bir araya gele-
rek, sendikal bilinç ve birliktelik oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Yönetim kurlumuzun amacı, sendikal bilince sahip üyelerin 
sayısını artırmak olmuştur. 

Sendikal Bilince Sahip Üye Sayısını
Artırmayı Amaçladık 

Kırşehir
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Bir ülkenin çalışma hayatında, sosyal hayatında, topyekûn 
geleceğinde ekonomi önemli bir yer tutar. Çalışma hayatımı-
zın en önemli iki aktöründen birisi çalışanlardır. Sendikalar 
bu yapının olmazsa olmazlarıdır. Çünkü emek mücadelesi, 
adil paylaşımın olmadığı her yerde kaçınılmazdır. Alın teriy-
le ekmeğini kazanmak isteyenlerin hak kaybının önlenmesi 
çok önemlidir ve korunmalıdır. 

Kitlesel katılımın ve yönetişimin öne çıktığı günümüzde aynı 
zamanda kamu yönetimi ve hizmetinde örgütlenen sendika-
lar çok önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Eğitim-Bir-Sen, 
ülkemizin eğitim hayatına tarzı, önerileri, duruşu ve müca-
dele biçimiyle farklı bir soluk olmuş; yeni bir vizyon ortaya 
koymuştur. Eğitim-Bir-Sen Konya Şubesi, bu başarı öyküsü-
nün oluşmasında öncü rol oynamıştır. Emeği geçenleri kut-
luyoruz. 

Şube olarak, şehrimizin tüm sathında oluşturduğu örgütlü 
yapısıyla üyelerimize ve şehrimize hizmeti ilke edinerek ça-
lıştık. Her türlü eğitim sorununun giderilmesi için çalışmalar 
yaptık. Kronikleşmiş birçok sorunun çözümünde etkin rol 
oynadık. Kurum temsilcilerimizle, ilçe yönetimlerimizle bir 
bütün olarak Genel Merkezimiz ile üyelerimizin hizmetinde 
olduk. 

Oluşturduğumuz sinerji ile tüm kamu hayatında ve toplum-
sal hayatta öncü rol oynadık. Tüm birimlerde sendikamızı 
ümit ışığı haline getirdik. Bu durum, şehrimizde bizleri çözü-
mün adresi, toplumsal duyarlılığın lideri, sivil duruşun sesi 
haline getirdi. Aynı zamanda sorumluluğumuzu artırdı. Bu 
başarı öyküsü üyelerimiz, kurum temsilcilerimiz, ilçe yöne-
ticilerimiz ve Şubemiz ile hepimizin eseridir. 

Özlük ve özgürlük mücadelesini birlikte yürüttük. Bir yandan 
Genel Merkezimiz ile birlikte üyelerimizin özlük haklarını 
korumaya yönelik eylemler, görüşmeler, kitlesel basın açık-
lamaları yaptık, diğer yandan özgürlük mücadelemizi kesin-
tisiz sürdürdük. Eğitimcilerin görevlerini yapmalarını engel-
leyen yasakların son bulması, bireylerin eğitim özgürlüğü ve 

din eğitimi önündeki engellerin kaldırılması bu dönemde 
sendikamızın önemli kazanımları oldu. 

Artık sendikamız bir cazibe merkezidir. Bu başarıyı, onurlu 
duruşumuzdan asla taviz vermeden gerçekleştirdik. Yeni 
dönemimizde ise bu yapıyı daha da ileri noktaya taşımak 
istiyoruz. 

Anlayış olarak, ülkemizin yeni Türkiye vizyonuna uygun di-
zaynında önemli değişiklikler olacaktır. Eğitim hayatında 
bu doğrultuda yaşanacak değişimi etkileyen, katkı veren bir 
yapı olmak istiyoruz. 

Gücünü üyelerinden alan, hiçbir vesayeti kabul etmeyen bir 
sendikayız. Nasıl sivil toplum hayatında oynadığımız öncü 
rol Türkiye’ye örnek oldu, yeni dönemde yapacaklarımızla 
Konya Şubemiz, kamu sendikacılığının öncüsü olan Eğitim-
Bir-Sen’in motor gücü olacaktır. 

Ülkemiz için, sendikal ve eğitim hayatımızda gerçekleştire-
ceğimiz başarılı çalışmalar için, bilgi, birikim ve tecrübemizle 
çıtayı daha yukarılara taşımak için küçük hesaplar değil, bü-
yük idealler için çalışmaya devam edeceğiz. 

Hep Birlikte Türkiye’yiz

Konya
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Fedakârca ve samimiyetle yürüttüğümüz çalışmaların so-
nucu olarak her yıl artan üye sayımızla ilimizde Yetkili Sen-
dika unvanımızı sürdürdük. İşyeri temsilcileri toplantısı ile il 
divan toplantıları gerçekleştirerek, daima eğitim kurumları 
ve ilçelerle iletişimi canı tutarak, üyelerimizin beklentilerini 
karşılayacak çalışmalara imza attık. Tüm ilçe merkezleri ve 
köylerdeki okulları ziyaret ederek, sendikamızın çalışmala-
rını ve ilkelerimizi anlatarak sendikal bilinç oluşturduk. Bu 
çalışmalarımız sonucunda da sendikamıza her geçen gün 
yeni üyeler kazandırdık. 

Düzenli bir şekilde haftanın ilk günü toplantıda bir araya ge-
lerek, gündemdeki konular, sorunlar, çözüm önerileri, üye 
talepleri ve yapılacak teşkilatlanma çalışmaları üzerinde 
istişarelerde bulunduk. Bu istişareler sonucunda yönetim 
kurulu üyelerinin ilgileneceği konular ve o hafta yapacakları 
sendikal faaliyetler ile teşkilatlanma çalışmaları için görev 
paylaşımları gerçekleştirildi. Üyelerin hukuki taleplerini ilet-
meleri ve idari dava taleplerini değerlendirmek amacıyla her 
hafta sonu sendika binasında üyelerin şube avukatımız ile 
görüşmelerini sağladık. 

Ülkemizde geçmiş dönemlerde oluşturulmuş olan antide-
mokratik tutum ve davranışlardan kurtulmak, ülkemizin ileri 
demokratik standartlara ulaşmasını sağlamak amacıyla çe-
şitli faaliyetlerde bulunduk. Genelde milletin milli ve manevi 
değerlerini korumak, hak ve özgürlükleri genişletmek, özel-
de ise çalışanların sosyal ve özlük menfaatlerini korumak, 
geliştirmek amacıyla sendikal faaliyetlerimizi sürdürdük. 

Konfederasyonumuz Memur-Sen tarafından başlatılan sivil 
itaatsizlik ve kamuda serbest kıyafet eylemlerine il genelin-
de yoğun katılım sağlanması için çaba harcadık ve bu ça-
balarımız sonuç verdi, büyük bir katılım sağlandı. “Kamuda 
Kılık-Kıyafet Özgürlüğü için 10 Milyon İmza” kampanyasında 
öncü olduk. Şehir merkezinde ve ilçelerimizde imza stantları 
açarak, olumsuz hava koşullarına rağmen imza kampanya-
sını sürdürdük. 

Üye yönüyle zayıf kaldığımız Dumlupınar Üniversitesi’nde 
teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık vererek, üniversitedeki 
her birime ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirdik, sendikamızı 
anlattık. Bu çalışmalar sonucunda üye sayımız da çalışma-
larımızla birlikte artarak devam etti. 2014 yılında Dumlupı-
nar Üniversitesi ayrı bir şube olacak üye sayısına ulaşarak, 
şubemizden ayrılıp ilimizdeki ikinci Şube olarak faaliyete 
başladı. 

Üyelerimize yönelik çeşitli eğitim kursları, yılsonu pikniği, 
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek, sendikal 
aidiyet duygusunun gelişmesine yönelik çalışmalar gerçek-
leştirdik. Ülkemizde ve dünyada mazlumlara yönelik her 
türlü şiddet eylemini kınayarak, mazlumlara destek olduk. 

Kazanan Sendikamız oldu

Kütahya 1
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2010-2014 yılları arasında Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi 
olarak, üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için 
elimizden geleni yaptık. Sendikal duruşumuzla ve eylemle-
rimizle hakkın nasıl alındığını, sendikal eylemin nasıl yapıl-
dığını herkese gösterdik. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini 
her yerde korumaya gayret ettik ve etmeye devam ediyoruz. 

Başta üyelerimiz olmak üzere, tüm eğitim çalışanlarının so-
runlarına çözüm bulmak, gündem oluşturmak için var gü-
cümüzle çalıştık. Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi olarak, idealin 
güvenin, saygınlığın ve çözümün adresi olduk. Yaptığımız fa-
aliyet ve organizasyonlarla üyelerimizle beraber olduk. 

Hem eğitim camiasına, üyelerimize hem de içinde bulun-
duğumuz topluma karşı sorumlu sendikacılık yaptık. Kurs, 
seminer, hazırlık sınavı, yüksek lisans programları, eylem 

ve basın açıklamalarımızla eğitimin gündemini belirleyen 
sendika olduk. 2 bin 200’e yaklaşan üye sayısıyla Eğitim-Bir-
Sen, Muğla’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri ol-
muştur. Hedefimiz, Şubemizi en büyük sivil toplum kuruluşu 
yapmaktır.

Muğla

Son 3 yılda üye sayımızı 130’dan 428’e çıkararak, Şube olma 
başarısını gösterdik. Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No’lu Şube 
olarak, her yıl Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın çalışanla-
ra çiçek takdim ettik. Toplu mesaj sistemini işleterek, milli 
ve dini gün ve bayramlarda üyelerimize tebrik mesajı gön-
derdik; ölüm, doğum, düğün vb. günlerde üyelerimizin se-
vinçlerini ve üzüntüleri paylaştık, görevine yeni atanan ve 
görevinde yükselen üyelerimize ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerinde 
bulunduk. 

Her yıl Kütahya esnafı ile indirim anlaşması yaparak, üyele-
rimizin anlaşmalı firmalardan indirimli alışveriş yapmalarını 
sağladık. 

Üniversitemizin tüm birimlerinde üyelerimizin karşılaştıkları 
haksızlıklar ve yönetmeliğe aykırı olan tüm uygulamalarda 
yönetim kurulu olarak üyelerimizin yanında olduk ve üyele-
rimizin mağduriyetlerinin giderilmesini sağladık. Herhangi 
bir idari konuda sıkıntı yaşayan üyelerimize Genel Merkezi-
miz aracılığıyla ve kendi anlaştığımız avukatımız aracılığıyla 
destek verdik ve üyelerimizin davalarını takip ettik. 

Sendikamızın başlatmış olduğu ‘Özgürlük İçin 10 Milyon 
İmza’ kampanyasına üyelerimizin fiili olarak katılımlarını 
sağlayarak, darbe ürünü olan yasağın kaldırılmasına katkı 
sağladık. 

2013 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde sendika fa-
aliyetini sürdüren Eskişehir 2 No’lu Şube’ye, üniversite çalı-
şanlarının sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmak 
ve ortak hareket etmek amacıyla ziyarette bulunduk. 

2013 yılında üyelerimize hediye dağıtmak amaçlı rutin ola-
rak tablet bilgisayar çekilişi düzenledik ve kura çekilişlerini 

farklı birimlerde yaparak, hem üyelerimizin işyerlerine daha 
fazla ziyaret imkânı bulma hem de kurayı kazanan üyelerimi-
ze hediye vermeyi hedefledik. Ayrıca, her ay düzenli olarak 
ilçelerimizde bulunan üyelerimizi ve işyerlerini ziyaret ettik. 

Şube Kadınlar Komisyonu’nu oluşturduk, kadın üyeler ile 
her 15 günde bir toplantı yaparak, üyelerimizin istek ve te-
mennilerini öğrenme imkânı elde ettik. Kadınlar Komisyo-
numuz ile birlikte yaşlılar haftasında Kütahya Huzurevi’ne 
ziyaret gerçekleştirdik ve yaşlılarımızın hayır dualarını alarak 
dilek ve temennilerine ortak olduk. 

2014 yılı Nisan ayında Kütahya 1 No’lu Şube’den ayrılarak 2 
No’lu Şube’yi kurduk ve 25.06.2014 tarihinde Genel Başkan 
Yardımcımız Teyfik Yağcı, Afyonkarahisar 2 No’lu Şube, Es-
kişehir 2 No’lu Şube yöneticileri ve üyelerimizin katılımıyla 
Şubemizin hizmet bürosunun açılışını gerçekleştirdik. 

‘Sivil toplum örgütlerinin yönetimler üzerindeki etkinliği, o 
ülkeleri daha çağdaş ve demokratik hale getirmektedir’ gö-
rüşünden yola çıkarak, ülkemizdeki demokratikleşme süre-
cinde sivil toplum kuruluşlarını tek tek ziyaret ederek, görüş 
alışverişinde bulunduk.

Kütahya 2

Eğitim-Bir-Sen Ailesini Daha da Büyüttük

Gündemi Belirleyen Sendika Olduk
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27 Kasım 2010 tarihinde yapılan 4. olağan kongrede seçilen 
yeni yönetim olarak hemen işe koyulduk. Göreve başladığı-
mızda üniversite dahil 3 bin 750 üyemiz varken, yaptığımız 
çalışmalarla üye sayımızı 5 bin 200’e çıkardık ve 2 No’lu (Üni-
versite) Şubemizi kurduk. 

İlk olarak İcra Kurulu ve komisyonlarımızı topladık, neler 
yapmamız gerektiği konusunda planlarımızı yaptık. İşyeri 
temsilcilerimizle istişare toplantısı düzenleyerek, çalışma 
stratejimizi belirledik. 

Genel Merkezimizin aldığı eylem kararlarını ilimize yayarak 
basın açıklamaları, iş bırakma eylemleri, faks eylemleri, 
bilgilendirme toplantıları yaptık. Dünyada meydana gelen 
olaylar karşısında duyarlı tavır sergileyerek; Dünya Rabia 
Günü, Mısır’a destek mitingi, Filistin’e destek mitingi, İsrail’i 
telin mitingi düzenleyerek, ilimizdeki sivil toplum örgütleri-
nin desteğini aldık. 

Yavuz Bahadiroğlu’nun katıldığı ‘Osmanlı’nın Zirvesi Muhte-
şem Süleyman’ adlı bir konferans tertip ederek, tarihimizin 
daha iyi anlaşılmasını sağladık. Prof. Dr. Nihat Bengisu ve 
Dr. Ali Yalçın’ın konuşmacı olduğu ‘Namazım Şifa, Doktorum 
Kur’an’ konferansını tertipledik.

4Bin Üye 4Bin Kitap kampanyası düzenleyerek, ilimizdeki 
okullara kütüphane kurduk. Üyelerimize yönelik turnuva-
lar tertip ettik. Üyelerimizin konut ihtiyacını karşılamak için 
TOKİ iş birliğiyle konut ürettik. İlk atama ile ilimize gelen öğ-
retmenlere yemekli toplantılar yaparak, Genel Merkezimizin 
düzenlediği öğretmenlik hatıraları yarışmalarında dereceye 
giren eserlerin yer aldığı ‘Kelebeğin Rüyası’ adlı kitabı hedi-
ye ettik. Öğretmenlere, memur ve hizmetlilere görevde yük-
selme sınavlarına hazırlık kursları açtık. Üyelerimize yönelik 
‘Yönetim ve Organizasyon’ alanında yüksek lisans programı 
düzenledik. 

Sivil toplum kuruluşları ile sürekli diyalog içerisinde bulu-
narak, ilimizde, ülkemizde ve diğer ülkelerde yaşanan mağ-
duriyetlere karşı ortak eylemler düzenledik. İlimizin eğitim 

seviyesinin yükseltilmesi için başta il milli eğitim müdürlüğü 
olmak üzere, ilgili paydaşlarla ‘Eğitimin Sorunları ve Çözüm 
Önerileri’ çalıştayları yaptık. 

İşyeri gezilerimizi her yıl planlı bir şekilde ilimizdeki tüm iş-
yerlerini kapsayacak şekilde uyguladık. Yılda en az iki defa 
ilçe ziyaretlerinde bulunduk. İlimizdeki daire müdürlükleri 
ile iyi ilişkiler içerisinde bulunarak, üyelerimizin şahsi sorun-
larına çözüm ürettik. 

Etkimizin gücümüzden kaynaklandığı bilinciyle her zaman 
gündeme tabi olan değil, gündemi belirleyen sendika olduk. 
Değişik zamanlarda spor yarışmaları (futbol, satranç vb.) 
düzenleyerek, hem çalışanların kaynaşmasına hem de sen-
dikamızın daha iyi tanınmasına gayret ettik. Kadınlar Komis-
yonumuzun aktif bir şekilde çalışmalara katılımını sağladık. 

11 Ocak 2014 tarihinde olağanüstü kongre yapmak duru-
munda kaldık. Bu kongrede Şubemiz daha da güçlenerek 
çıktı. 

Etkimiz Gücümüzden Kaynaklanıyor

Malatya 1
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Eğitim-Bir-Sen, Nevşehir’in en büyük sendikası olma yolunda. 
2010 Kasım ayında yapılan 2. olağan genel kurulun ardından 
Şubemiz bir taraftan hızla büyüme sürecine girerken, diğer ta-
raftan sivil toplum örgütleriyle birlikte toplumsal sorunların çö-
züme kavuşturulması ve demokratikleşme yolunda çok önemli 
çalışmalara imza atmıştır. 

Üyelerinin haklarının korunması için mücadele eden Şubemiz, 
açtığı 100’den fazla davanın pek çoğunu kazanmıştır. Kazanılan 
davalar diğer illerdeki davalara emsal teşkil etmiştir. 

Kamuda kılık kıyafet özgürlüğü için başlatılan imza kampan-
yasında canla başla çalışan Şubemiz, il genelinde 20 bin imza 
toplamıştır. 

2013 yılı içerisinde valilik makamının resmi görevlendirmesiyle 
ilimizden Suriyeli Türkmenlere ve sığınmacılara yapılacak yar-
dım organizasyonunu yürüten Şubemiz, 112 tır dolusu yardımın 
savaş mağdurlarına ulaşmasını sağlamıştır. 

Genel Merkezimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda pek 
çok eylem gerçekleştiren Şubemiz, her yıl geleneksel bahar şen-

likleri, vadi yürüyüşleri gibi etkinlikler düzenleyerek üyeleriyle 
bir araya gelmiştir. 

14 Ağustos Dünya Rabia Günü’nde yaptığı etkinlikle TRT dahil 
birçok ulusal kanalda yer alan Şubemiz, bundan sonra da faali-
yetleriyle üyelerimizin ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam 
edecektir.

Eğitim-Bir-Sen Malatya (Üniversite) 2 No’lu Şube, 04.04.2012 ta-
rihinde Genel Merkezimizin şube kararı yazısıyla kurucu başkan 
ve yönetim kurulu atamasıyla sendikal faaliyetine başlamış ve 
06.10.2012 tarihinde 1. olağan kongresini kendine yakışır bir şe-
kilde öğretmenevinde gerçekleştirerek, yeni yönetim kurulunu 
seçmiş, ardından 34 kişilik icra kurulunu oluşturarak çalışmala-
rını sürdürmüştür. 

Şubemizde iki yıl boyunca denetim ve disiplin kurulunun asil ve 
yedek tüm üyelerinin katılımıyla ayda bir kez değerlendirme ve 
planlama toplantıları aksatılmadan yapılmıştır. Şubemiz, kısa 
zamanda ilimiz ve Türkiye’deki üniversite şubeleri içerisinde 
en başarılı şubelerden biri olmuştur. Şube Yönetim Kurulumuz, 
çalışma komisyonları oluşturarak hızlı bir şekilde çalışmalara 
başlamış; işyeri temsilcilerini seçmiş, fakülte, yüksekokul, daire 
başkanlıkları gibi işyerlerine temsilci atamalarını gerçekleştir-
miştir. Temsilciler, işyerlerinde faaliyetlerini başarılı bir şekilde 
yürütmüşlerdir. Belli aralıklarla işyerleri ziyaret edilerek üyeler 
ve çalışanlarla diyalog sürdürülmüştür. Yapılan ziyaretlerde 
sendikamıza ait doküman, bülten, broşür ve dergiler işyerleri-

ne ulaştırılmıştır. Sorunlar yerinde dinlenmiş ve sürekli iletişim 
sağlanmıştır. 

Şubemiz, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, ilimizde, ülkemizde 
ve dünyada meydana gelen haksızlıklara, zulüm ve dayatmala-
ra, inanç ve değerlerimize saldırılara karşı asla sessiz kalmamış, 
haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı çıkmış ve gerekli tepkileri 
göstermiştir. 

Şube yönetimi, üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında 
bulunmuştur. Üyelerimizin uğradıkları haksızlıklara karşı çözüm 
girişimlerinde bulunularak, bu konuda tüm haklı talepleri so-
nuçlandırmaya gayret gösterilmiş ve birçoğu olumlu sonuçlan-
dırılmıştır. İşyerleri için sendika panosu hazırlanmış, Şubemizce 
hazırlanan ve Genel Merkezimizden gelen afiş, bülten, dergi vb. 
dokümanlar üyelerimizin dikkatine sunulmuştur. 

Yıllardır görevde yükselme sınavı yapılmayan üniversitemizde 
bu sınavın açılması için gerekli girişimlerde bulunulmuş, sınavın 
açılması sağlanmıştır. Görevde yükselme sınavı ile ilgili dokü-
man ve kitapçıklar üyelerimize dağıtılarak, sınava hazırlanma-
larına yardımcı olunmuştur. Üyelerimizin hukuki ve idari mese-
leleriyle ilgili çözüm üretilerek, yardımcı olunmuştur.

Malatya 2

Nevşehir

Kısa Zamanda Önemli Çalışmalar Yaptık 

Hedef, Nevşehir’in En Büyük Sendikası Olmak 
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27 Kasım 2010’da gerçekleştirilen 3. olağan kongrede Meh-
met Emin Sofuoğlu başkanlığında göreve gelen Eğitim-Bir-
Sen Manisa Şube yönetimi, 2 bin 500 olan üye sayısını dört 
yılda 5 bin 500’e çıkardı. Bayrağı bir önceki yönetimden dev-
ralan yeni yönetim, bu süreçte birçok başarıya da imza attı. 
İlçe yönetimleriyle iş birliği içinde çalışarak tüm kurumlar-
da muhabbet ve hoşgörü iklimini yaşattık. Bazılarına Genel 
Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan Vekilimiz Ah-
met Özer, Genel Başkan yardımcıları Esat Tektaş, Ali Yalçın ve 
Ramazan Çakırcı’nın da iştirak ettiği il divan toplantılarımızı 
düzenli yaparak üyelerimizin ve ilçelerin sorunlarıyla yakın-
dan ilgilendik. 

Eylemlerde her zaman en önde olan Şube olarak, ülkemizde 
oynanmaya çalışılan oyunlara ve dünyada yaşanan zulüm-
lere sessiz kalmadık. Başta kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü 
için imza kampanyası ve sivil itaatsizlik olmak üzere, demok-
ratikleşme, maaşlara zam ve Rabia eylemleri gerçekleştirdik. 

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, rotasyon, şube mü-
dürlüğü, karma eğitim mecburiyeti, kılık-kıyafet serbestliği, 
kesintisiz eğitim, okulların bütçe ve personel ihtiyacı vb. ko-
nularda onlarca basın açıklaması yaptık. Üniversitelerden, 
milletvekillerinden, STK’lardan pek çok konuşmacı davet 
ederek, konferanslar, sohbet programları düzenledik. Üç 
avukatla üyelerimize hukuki yardımda bulunduk. 

Şube müdürlüğü, müdürlük ve müdür yardımcılığı, görevde 
yükselme sınavlarından önce üyelerimiz için kurslar düzen-
leyip, deneme sınavları yaparak sınavlara hazırlanmalarını 
sağladık. 1 Mayıs’ta Tandoğan’da ve Çanakkale’de üyeleri-
mizle beraber eylemdeydik. 

Piknik, tatil, feribot gezisi gibi etkinlikler düzenleyerek üye-
lerimizle her zaman birlik ve beraberlik içinde olduk. Futbol 
turnuvalarıyla sporu ve hoşgörüyü destekledik. 18 Mart’ta 
şehitlerimizin ve Van depreminde ölen öğretmenlerimizin 
ruhlarına lokmalar döktürdük. 

Genç Memur-Sen ve Kadınlar Komisyonumuzu kurup, aktif 
hale getirdik. Genç Memur-Sen bünyesinde her ay düzenli 
olarak bilim adamlarının konuşmacı olduğu konferanslar 
düzenlendi, kitap meclislerinde kitaplar okundu. 

Kadınlar Komisyonumuz bölge toplantıları yaparak Ege 
Bölgesi’ndeki kadın komisyonlarıyla iş birliği yaptı. 25 Nisan 
2014’te, Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye 
Özdemir’in katılımıyla Manisa Bölge Toplantısı gerçekleş-
tirildi. ‘1 Mama, 1 Bez, 1 SMS’ gibi yardım faaliyetlerinde 
bulunuldu, seminerler düzenlenerek kadın üyelere yönelik 
çalışmalar yapıldı. 

Celal Bayar Üniversitesi’ndeki üye sayısında ciddi artış sağ-
lanarak 2013’te ilk kez yetkili sendika olundu. 

Sosyal medya aktif olarak kullanılarak tanıtım, hizmet ulaş-
tırma, bilgi edinme ve duyuru konularında üyelerimize daha 
hızlı ve etkin ulaşıldı. 

Büyük Başarı

Manisa
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Mardin’in en etkili sivil toplum kuruluşu olarak, ‘Gitmediğin 
yer senin değildir” düsturuyla hareket ederek, en ücra 
köşelere, mezralara, dağ köylerine kadar gittik. 2010 yılında 
devraldığımız bin 500 üye sayısını yönetim kurulumuzun ve 
ilçelerimizin özverili çalışmalarıyla 3 bin 400’e çıkardık. 
Türkiye’nin gazeteci ve yazarlarını, Irak ve Filistinli fikir 
adamlarını; Hakan Albayrak, Ahmet Taşgetiren, Senai 
Demirci, Mustafa Özcan,  Prof. Sait Şimşek, kişisel gelişim 
uzmanı Serkan Ekmen, Duhok Üniversitesi’nden Dr. Hakeem 
Babry, Mescidi Aksa Vaizi Şeyh Raid Fethi’yi eğitimcilerle 
buluşturduk. 
Bu yıl, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’yu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hacı 
Bayram Tombul ve Mehmet Emin Esen ile Eğitim-Bir-Sen 
Genel Başkan yardımcıları Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı’yı 
ağırladık. 
Kutlu Doğum Haftası’nda Ömer Karaoğlu konseriyle 
Mardinlileri buluşturduk. Ulusal çapta ses getiren “Mardin’de 
Tarih ve İnsan” konulu fotoğraf yarışması düzenledik. Her 
yıl voleybol turnuvaları organize ettik. Van depreminde 
ihtiyaç sahiplerine 2 kamyon eşya yardımında bulunduk, 
Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçileri için 
30 hatim indirdik. 
Yakınları vefat eden üyelerimize taziye ziyaretleri 
gerçekleştirdik. Ek ödeme için Fax Eylemi, Bordro Yakma 
Eylemi, Hakkımı İstiyorum Rozetli Eylem, İş Bırakma Eylemi, 
Başörtüsüne Özgürlük Eylemleri, Mısır İçin Rabia Eylemleri, 
Vesayet ve Darbe Karşıtı Eylemler düzenledik. Şiddete 
maruz kalan öğretmenlerin yanında ilk biz olduk ve hukuki 
anlamda zaferler kazandık. 
Şube müdürlüğü, müdürlük ve müdür yardımcılığı 
sınavlarına, memur ve şeflikte görevde yükselme sınavına 
hazırlık kursları düzenledik. Bütün bu sınavlarda eğitim 
çalışanları için deneme sınavları yaptık, hazırlık kitapları 

dağıttık. Halk eğitim merkeziyle protokol imzalayarak, 
kurslar düzenledik ve başarılı olan üyelerimize belgelerini 
takdim ettik. 
Her yıl, 4 Temmuz sansürün kaldırılışı ile 10 Ocak Gazeteciler 
Günü’nde yerel gazetecilerle Şube binasında yemekli 
toplantılar düzenledik. 4 yıl içinde 130’a yakın basın 
açıklaması yaptık. 
Şubemiz için 120 bin TL maliyetle bir daire satın aldık ve 
içini donattık. Özel bir kreş, pastane, tüp, giyim mağazası 
gibi işyerleri ile anlaşmalar yaparak, üyelerimizin kazançlı 
çıkmasını sağladık. 
Şubemize başvuran yaklaşık 120 üyemizin vekâletini 
alarak, avukatımız aracılığıyla davalar açtık ve bu davaların 
yaklaşık yüzde 90’ını kazandık. Şubemizin web sayfasını her 
zaman güncelledik, Facebook ve Twitter’da sendikamıza ait 
kurumsal sayfalar açtık ve yoğun bir şekilde kullandık. 

Sosyal Sendikacılıkta Zirve Yaptık, ‘Gitmediğin 
Yer Senin Değildir’ Düsturunu İlke Edindik 

Mardin
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Eğitim-Bir-Sen Mersin Şubesi,   6 bine varan üye sayısıyla 
şehrin en etkili ve en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu et-
kisini başta kentimizi ve ülkemizi etkileyen olaylar karşısın-
daki duruşu ve eylemleriyle gündemi belirleyerek gösteren 
Şubemiz, Mısır’da yaşanan darbeye seyirci kalınmaması 
için  basın açıklamaları ve eylemleriyle Mersin’den  yükse-
len bir vicdanın sesi olmuş, terörist devlet İsrail’in Filistin ve  
Gazze’de yaptığı   zulümlere karşı şehrimizdeki tüm duyar-
lı STK’ları örgütleyerek Ulu Camii  ve Şube binası önünde 
yaptığı açıklamalarla, “Zalimler için yaşasın cehennem” 
diye haykırmış, her daim mazlumdan yana olan tavrını or-
taya koymuştur. 

Şubemiz, Esed’in işkence ve cinayetlerinden kaçan ve 
Mersin’e sığınan 200 bin Suriyeli kardeşimize Ensar bilinciy-
le sahip çıkmaya çalışan STK’larla birlikte “Mersin-Suriye 
İnsani Yardım Platformu”nun kurulmasına öncülük etmiş 
ve bu platformun yaptığı çalışmalarla 44 tırlık insani yardım  
malzemesinin Suriye’ye gönderilmesine destek olmuştur. 

Bunun yanında tüm eğitim çalışanlarının Mersin’deki ilgi 
ve çözüm odağı olan Şubemiz, Genel Merkezimizin almış 
olduğu serbest kıyafet eylemi kararına il genelinde binler-
ce üyesiyle   etkin katılım sağlayarak, kamuda başörtüsü 
yasağının kalkmasına öncülük etmiş, bu konuda sıkıntı ve 
yaptırımlarla karşılaşan üyelerine her türlü hukuksal des-
teği vermiştir. 

Şubemiz, il genelinde şube müdürlüğü ve görevde yüksel-
me sınavına girecek üyelerimize tüm ilçelerde uzaktan eği-
tim hazırlık kursları açarak ve  deneme  sınavları yaparak, 
destek olmuştur. 

Mersin Şubemiz,   düzenli olarak her ay yaptığı  il divan ve 
her ilçede işyeri temsilcileri toplantılarıyla, okul ve kurum 
ziyaretleriyle, düzenlediği seminer ve konferanslarla tüm 
şehrin nabzını tutmaya devam etmiştir. 

Sendikamıza üyelik, “katılma” ve devamında “bağlanma” 
bilinciyle eyleme dönüştüğü vakit, her bir üyemizin ulaştığı 
insan ve o insanların ayağının bastığı yer kadar genişleye-
rek  şehrimizde, ülkemizde ve dünyada demokrasinin, öz-
gürlüğün ve Hakk’ın gür sesi olmaya devam edecektir. 

Özgürlüğün ve Hakk’ın Gür Sesi

Mersin
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Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi olarak, göreve geldiğimiz tarihin-
den bugüne kadar her hafta Salı günleri şube yönetim ku-
rulu toplantıları gerçekleştirerek, çalışmaları değerlendirip, 
bir sonraki hafta yapılacak çalışmalar hakkında istişareler ve 
planlamalar yaptık. 

Bir kaçına Eğitim-Bir-Sen genel başkan yardımcılarının da 
katıldığı il divan toplantılarımızı zamanında gerçekleştirdik. 
2014 mutabakat metnine 2 bin 160 üyeyle yetkili sendika 
olarak imza attık, en yakın sendikaya 550 üye ile fark attık. 

Yönetim kurulu olarak, her yıl merkezdeki bütün okulları do-
laşarak üye çalışması yaptık. İlçelerde ise ilçe yönetimleri ile 
beraber istişarelerde bulunarak, çalışmalarımıza ara verme-
den devam ettik.

Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için Muş merkezde 
ana cadde üzerinde bir büro kiralayarak, üyelerimizin hiz-
metine açtık. Her yıl, yeni atanan öğretmenlerimizi temel 
eğitim ve hizmet içi eğitim seminerlerinde ziyaret ederek, 
birer çiçek ve Kelebeğin Rüyası kitabımızı hediye ettik. Her 
yıl düzenli bir şekilde il ve ilçelerde üyelerimiz arasında birlik 
ve kaynaşmanın sağlanması amacıyla iftar programları dü-
zenledik. 

Üniversite çalışanı üyelerimizle değişik vesilelerle bir araya 
geldik, üniversitede üye sayımızı 320’ye çıkardık. Üyelerimi-
zin hukuki sorunlarına çözümler ürettik. Emek ve özgürlük 
mücadelesinde alanlara çıktık, eylem ve basın açıklama-
ları yaptık. Yetkili sendika olarak eğitim çalışanları lehine 
promosyon anlaşmalarına imza attık. İlimizde indirimli 
anlaşmalar yaparak üyelerimizin istifadesine sunduk. Her 
yıl Anneler Günü’nde kadın üyelerimize yönelik programlar 
düzenledik. Mısır, Filistin, Suriye, Arakan başta olmak üzere 
dünyada yaşanan insanlık dramına seyirci kalmadık, diğer 
sivil toplum kuruluşları ile zulme tepki gösterdik, eylemler ve 
basın açıklamalarıyla sesimizi yükselttik. 

Her yıl üyelerimize kalem, ajanda, kupa vb. hediyeler dağıt-
tık. Basın mensupları ve ilimiz protokolü ile değişik zaman-

larda eğitim sorunlarını paylaşmak ve sorunları gidermek 
amacıyla toplantılar düzenledik. İlimizin eğitim sorunlarıyla 
ilgili şube müdürleri, öğretmen, hizmetli ve müfettişlerden 
komisyonlar oluşturarak, eğitim şurası gerçekleştirdik. 

Düzenli olarak il ve ilçe yönetimleri ve sendikamızın bugün-
lere gelmesinde emeği geçen üyelerimizle sendikamızın ge-
leceğiyle ilgili istişare toplantıları yaptık. Vali, kaymakam, il 
ve ilçe milli eğitim müdürlerini ziyaret ederek, yerelde yaşa-
nan sorunların çözümünü istedik. 

Sosyal sendikacılık anlayışımız gereği üyelerimizin ve yakın-
larının düğün, cenaze ve özel günlerinde yanlarında buluna-
rak acı ve tatlı hatıralarını paylaştık. 

Üyelerimizle beraber Ankara Tandoğan ve Diyarbakır İstas-
yon Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamalarına katılarak, birlik, be-
raberlik ve kardeşlik mesajı verdik. 

Bölge TUBİTAK yarışmalarında ilimizi temsil eden ve dere-
ceye giren başarılı öğretmen ve öğrencilerimizi altınla ödül-
lendirdik. 

Eğitim çalışanları arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla 
merkez okulları öğretmenler arasında futbol turnuvası dü-
zenledik. 

Çözüm süreciyle ilgili ilimize gelen Akil İnsanlar Heyeti ile bir 
araya gelerek, sorunları ve çözüm önerilerimizi ilettik. 

Birlik ve Beraberlik İçinde Olduk

Muş
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Niğde’nin en büyük, en etkili ve yetkili sendikası olan Eğitim-
Bir-Sen, her türlü engele rağmen yaptığı etkinliklerle adın-
dan söz ettirmeye devam ediyor. Üyelerinin ve eğitimcilerin 
isteklerine yönelik faaliyetlerde bulunmayı kendine ilke edi-
nen Niğde Şubemiz, geçen dönemde yaptığı çalışmalarla 
etkin ve yetkin olduğunu bir kez daha gösterdi. 

Konferans, kurslar, basın açıklamaları ve değişik etkinlikler-
le Niğde’de ses getiren Şubemizin etkinlikleri devam ediyor. 
Yapılan konferanslar, NLP ve iletişim seminerleri, yemekli 
bilgilendirme toplantıları ve kültürel gezilerle sosyal sendi-
kacılık anlayışıyla yapılan diğer etkinliklere hem üyelerimiz 
hem de Niğdeliler büyük ilgi gösterdi. 

Niğde Şubemiz, eğitim kurumları yöneticilik sınavlarına 
hazırlık kursu açtı. Alanında deneyimli eğitmenlerin verdiği 
kurslar üyelerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kursa 
katılan üyelerimize sınavlara hazırlık kitapları, soru kitapçık-
ları, test ve dokümanlar Şubemiz tarafından ücretsiz olarak 
dağıtılarak; sınavlara iyi bir şekilde hazırlanmaları sağlandı. 

Niğde’deki kurumlar arasındaki iletişime önem veren Şu-
bemiz, göreve yeni başlayan valilere ve diğer birim amir ve 
müdürlerine hoş geldiniz ziyaretinde bulundu. İlgili kişilere, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi’nce hazırlanan yayınlardan 
hediye etti. 

İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulüm ve şiddet Şubemizin gün-
deminde sık sık yer aldı. Yaptığı basın açıklamaları ile tepki-
sini ortaya koyan Şubemiz, Gazze’ye yapılan saldırıyı da bir 
mitingle protesto etti. 

Üyelerimiz arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları-
nı pekiştirmek ve tanışmak amacıyla sık sık programlar dü-
zenleyen Şubemiz, bu programlarla sendikamızın adını sık 
sık duyurdu. 

Yeni atanan müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte Eğitim-
Bir-Sen üyesi tüm okul yöneticilerinin katıldığı tanışma ve 
kaynaşma toplantıları samimi ve coşkulu bir havada geçti. 

Mısır’da yapılan darbe de Şubemizce unutulmadı; diğer sivil 
toplum örgütleriyle birlikte Hükümet Meydanı’nda yapılan 
bir miting ve basın açıklamasıyla kınandı. Genel Başkan Yar-
dımcımız Teyfik Yağcı’ın katılımıyla yapılan genişletilmiş il 
divan toplantımız ile Genel Başkan Yardımcımız Ali Yalçın’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen İşyeri temsilcileri toplantımıza 
üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. 

Üyelerimizin özlük ve ekonomik haklarıyla da yakından ilgi-
lenen Şubemiz, ek ödeme için alanlara çıkarak, iş bırakma 
ve faks eylemi yaptı. 

Niğde Şubemiz kadın üyelerini de unutmadı; yeni kurulan 
Kadınlar Komisyonu nezdinde bütün kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü, kahvaltılı ve yemekli toplantılarla 
kutladı. Kamuda kıyafet-kıyafet özgürlüğü kapsamında tüm 
Niğdelilerden imza topladı. 

İlimize yeni atanan öğretmen ve memurlarımızla tanışmak 
ve onlarla kaynaşmak adına, her yıl düzenli olarak yemekli 
toplantılar düzenleyen Şubemiz, yine her yıl üyelerimize, ih-
tiyaçları da gözeterek, promosyonlar dağıttı. 

Şubemiz, tüm bu çalışmaları, her yıl olduğu gibi, 2014 yılında 
da üye sayımızı artırarak, yetkili sendika unvanıyla süsledi. 

Sonuç olarak, Niğde’de hedef büyütüyoruz. Bugün oldu-
ğumuz yerden daha ileriye gitmek için, yaptıklarımızla ye-
tinmeyerek ve çalışanlarımızın yüzde 51’ini sendikamıza 
kazandırarak, Niğde’yi 51 yapmak için çalışmalarımızı ara 
vermeden sürdürüyoruz. 

Hedef Büyütüyoruz 

Niğde
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Eğitim-Bir-Sen Ordu Şubesi olarak, 2010-2014 yılları ara-
sında, ilimizin en büyük ve en etkili sendikası olduk, 2 bini 
bulan üye sayımızı 3 bin 600’e çıkarmayı başardık. Geride bı-
raktığımız dört yıllık dönemde, Ordu Üniversitesi’nde teşki-
latlanmamızı tamamladık ve 2014 Mayıs ayı mutabakatında 
üniversitede de yetkiyi aldık. Yine bu süreçte, Kadınlar Ko-
misyonumuzu kurduk, üyelerimizin yarısını oluşturan kadın 
üyelerimizin de çalışmalarıyla toplamda 3 bin 600 üyeye 
ulaştık. 

Hemen her fırsatta ilçe ve işyeri temsilcilerimizle bir araya 
geldik. Önemli günlerde ve önemli gündemlerde görsel, ya-
zılı ve sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanarak, görüş ve 
önerilerimizi dile getirdik. Katsayı adaletsizliği, 4+4+4 eğitim 
sistemi, kamuda kılık ve kıyafet yasağının kaldırılması, 28 
Şubat mağdurlarının özlük haklarına yeniden kavuşması, 
darbe girişimleri, çözüm süreci gibi pek çok konuda sendika-
mızın genel görüş ve önerilerini etkili bir şekilde dile getirdik. 

Sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdürdük, geleneksel hale getirdiğimiz piknik programları-
mızı; 2011’de Çet Dağı, 2012’de Fatsa-Dolunay, 2013’te Per-
şembe Yaylası gibi ilimizin doğal mesire alanlarında yaptık. 
2014 yılı için tüm hazırlıklarını yaptığımız Uluvahta piknik 
programımızı ise Soma’daki maden faciası sebebiyle iptal 
ettik. Kadınlar Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi 
önemli günlerde üyelerimizle bir araya geldik ve çeşitli pro-
mosyonlarla hem üyelerimizin memnuniyetini sağladık hem 
de sendikamızın kurumsal kimliğini ön plana çıkardık. Dört 
yıllık süre içerisinde ilk olarak sendikamızı daha geniş ve ne-
zih bir ortama taşıdık, üyelerimize hukuksal koruma sağla-
mak amacıyla avukatlarla anlaşma yaptık. 

Üyelerimizin eğitimleri konusunda, müdürlük, müdür yar-
dımcılığı sınavları için sendikamızda kurslar düzenledik, 
deneme sınavları yaptık ve üyelerimizin yüksek puanlar al-
ması sağlamış olduk. Şube müdürlüğü ve görevde yükselme 

sınavları için Genel Merkezimiz tarafından organize edilen 
uzaktan eğitim kurslarına bütün ilçelerimizin katılmasını 
sağladık; gerekli teknolojik altyapıyı hazırladık, hazırlık ki-
taplarını üyelerimize dağıttık ve yine bu sınavlarda da üyele-
rimizin başarılı olmalarına katkıda bulunduk. 

İlimizde bulunan çeşitli işyerleriyle indirim anlaşmaları ya-
parak, üyelerimizin ekonomik olarak kazançlı çıkmasını sağ-
ladık. 

Geride bıraktığımız dönemde sürekli alanlarda olduk ve pek 
çok olumsuzluğa rağmen üye sayımızı sürekli artırmayı ba-
şardık. Serbest kıyafet eylemlerini hep beraber yaptık. Ek 
ödeme için alanlara üyelerimizle birlikte çıktık. Haklarımızı 
gür bir şekilde her platforma dile getirdik. Her zaman üyele-
rimizin yanında olduk. 

Ordu’nun En Etkili ve Yetkili Sivil Toplum
Örgütüyüz

Ordu
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Kasım 2010’da yapılan kongrede Erdoğan Asarkaya başkan-
lığında çalışmalarına başlayan yönetim kurulumuz, emin ve 
hızlı adımlarla, yaptığı sosyal ve kültürel etkinliklerle de hiz-
met sendikacılığı adına önemli örnekler sergiledi. 

Eğitim-Bir-Sen Osmaniye Şubesi olarak, Erdoğan 
Asarkaya’nın 17 Şubat 2012 tarihinde başka bir göreve atan-
masından sonra Mahmut Kahraman, Ali Gökçe, Mehmet 
Nazif Ercemal, Mehmet Yıldız, Mılla Katık, Şeyhmus Katar ve 
Vedat Güngör’den oluşan yeni yönetim kuruluyla yolumuza 
daha da güçlenerek devam ettik; özelde üyelerimizin genel-
de de ülkemizin sosyal yaralarına merhem olacak faaliyetle-
re katkıda bulunduk. 

Sendikal anlayışımızın gereği olarak, üyelerimize daha iyi 
ve kaliteli hizmet edebilmenin gayreti içerisinde bulunarak, 
üyelerimize yüksek lisans yapma imkanı sağladık. Toros 
Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol gereği, yüksek 
lisans derslerinin üyelerimizin talebi doğrultusunda Osma-
niye Merkez’de yapmasını temin ederek, yerinde ve kaliteli 
bir eğitimin yolunu açtık, 200’e yakın üyemizin yüksek lisans 
yapmasına vesile olduk. Ayrıca okul yöneticiliği ve şube mü-
dürlüğü sınavlarına hazırlık kursları açmak suretiyle, üyele-
rimizin yüksek katılımını ve bu sınavlardan büyük oranda 
başarı elde etmelerine katkı yaptık. 

Genel Merkezimizin başlattığı ‘kamuda kılık-kıyafet özgürlü-
ğü için 10 milyon imza’ kampanyasına halkımızın erişimini 
açtığımız stantlarla sağladık. Üyelerimizin mutlu ve acılı 
günlerinde yanlarında olmaya gayret ettik; Eğitim-Bir-Sen’in 
Osmaniye’nin en büyük ailesi olduğunu gösterdik. 

Göreve yeni başlayan öğretmen, memur, hizmetli ve yöneti-
cilerimizi ziyaret ederek, Eğitim Bir-Sen ailesinin her zaman 
yanlarında olduğunu hissettirmeye gayret ettik. Üyelerimi-
zin hukuksal olarak çözülmesi gereken sorunlarını avukatı-

mız aracılığı ile çözmeye çalışarak, açılan davaların takipçisi 
olduk. 

Osmaniye’deki birçok sivil toplum örgütü ile dayanışma içe-
risinde hareket ettik, sorunlara duyarsız kalmadık. 

Niceliğin ötesinde, niteliğe verdiğimiz önem, sendikacılıkta 
kaliteyi yükseltmemizi sağlamıştır. Bu yolda emin adımlarla 
atacağımız adımların ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa kat-
kı sağlaması dileğiyle…

Kasım 2010 kongresinden sonra üye çalışmalarına ağırlık 
verdik, 2011-2012-2013-2014 yıllarında Sakarya’da yetki 
sahibi olarak sendikamıza yakışır bir duruş sergiledik. Üni-
versite Şubemizi kurarak, Sakarya 2 No’lu Şube unvanını da 
aldık. Şube Kadınlar Komisyonu’nu oluşturduk, ilçe temsil-
cilerini atayarak çeşitli seminerlerde kadınlarımızın ne ka-
dar değerli olduğunu gün yüzüne çıkardık. 

Kadınlar Komisyonumuzun düzenlediği Anneler Günü, An-
neye Sevgi ve resim yarışmalarında başarılı çalışmalara 
imza attık. Sakarya’dan Suriye’ye, Mısır’a, Filistin’e, Gazze’ye 

yapılan yardımlarda hep bir adım önde yer alarak, Ortado-
ğu coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırak-
madık. 

Osmaniye

Sakarya 1

Osmaniye’de Nitelikli Faaliyetlere İmza Attık 

Hep Bir Adım Önde Olduk 
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Eğitim-Bir-Sen Sakarya 2 Şube, 2013’te yapılan kongrede 
seçilen Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kahraman başkanlığında Doç. Dr. 
Şakir Görmüş, Mehmet Uğurlu, Yrd. Doç. Dr. Adil Başoğlu, 
Halil Erkuş, İbrahim Demir ve Nurcan Özbek’ten oluşan yö-
netim kurulu ile çalışmalarına başlamıştır. 

Şubemiz, özelde üniversitemizin genelde ülkemizde üniver-
sitelerin sorunlarını tespit etmek amacı ile çeşitli komisyon-
lar kurmuş, bu komisyonların çalışmaları sonucunda rapor-
lar yayınlamıştır. Bu raporlar neticesinde; üniversitede sınav 
görevlendirmelerinin (Açık Öğretim, ÖSYM, AdaMYO, İŞKUR) 
adil bir dağıtım sistemine kavuşturulması sağlanmıştır. 

Kurumda yapılan görevde yükselme ve unvan değişiklikle-
rinde, açıktan sınavsız yapılan yükselmelerin önüne geçile-
rek, adil ve şeffaf bir şekilde sınavların yapılabilmesi, şart-
ların kişilere göre değil, ihtiyaçlara veya çoğunluğun sınava 
başvurabilmesine imkân tanıyacak hale getirilmesi temin 
edilmiştir. 

Lojmanların kullanımında adaletsizlikler ortadan kaldı-
rılmış, lojmanların süresinde boşaltılması için   gerekli bir 
mekanizmanın işler hale gelmesi ve puan tablosuna riayet 
edilerek lojman tahsisi yapılması sağlanmıştır. 

Senatoda sendika temsilcisi gözlemci üye talebi KİK karar-
larında gündeme alınmış, bunun ile ilgili altyapı çalışmaları-
nın yapılmasına karar verilmiştir. 

Geçici görevlendirmenin (13B) ceza olarak kullanılmasının 
önüne geçilmiş, mükâfat haline getirilmesi sağlanmıştır. 

Bunların yanında, sendika panosu yaptırılarak, yayınlarımı-
zın ve duyurularımızın sağlıklı bir şekilde üyelerimize ulaş-
ması sağlanmıştır. Yeni göreve atanan yöneticilerimize, yö-
netim kurulumuzca ziyaretler yapılmış; düğün, cenaze, has-
ta ziyaretleriyle, üyelerimizle olan ilişkilerimiz kesilmeden 
sürdürülmüştür. 2013 ve 2014 yılı Ramazan aylarında tüm 
üyelerimizin aileleri ile birlikte katıldıkları ve Sakarya’daki 
yetim ailelerle bir arada bulunduğumuz iftar programları or-
ganize edilmiştir. 

Ramazan Bayramı’nda Sakarya ve Suriye’deki yetim kardeş-
lerimize bayramlık kampanyası düzenlenmiş ve Sakarya’daki 
150 yetimimize bayramlık alınmış, Suriye’deki yetimlere 1 tır 
yardım gönderilmiştir. 

2014 yılı başında tüm üyelerimize sendikamızın logosunun 
bulunduğu termos kupa ve flash bellek hediye edilmiştir. 

Bu dönemde, Mısır’daki darbe, Srebrenitsa katliamı, 17 ve 
25 Aralık darbe girişimleri protesto edilmiş, çeşitli gösteriler 
ve basın açıklamaları yapılmıştır. Bunların haricinde, güncel 
konular bir dizi konferans düzenlenmiştir. 

2. olağan kongremiz ile ilgili tüm çalışmalar tamamlanmış, 8 
Kasım 2014’te Sakarya 2 No’lu Şube 2. Olağan Kongresi’nin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Sakarya Üniversitesi 
Kongre Kültür Merkezi 1 No’lu salon tutulmuş; afiş, davetiye 
ve delege kartlarımız hazırlanmıştır. Teşkilatımız yeni bir dö-
neme, yeni bir heyecanla ve tazelenmiş olarak başlayacaktır. 
Allah yar ve yardımcımız olsun. 

Yeni Bir Döneme Yeni Bir Heyecanla ve
Tazelenmiş Olarak Başlayacağız

Sakarya 2
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Rize’de görev yapan eğitim çalışanları sendikamıza desteğini 
her geçen gün artırmış ve hep yükselen bir ivmeyle Eğitim-Bir-
Sen ilde etkili ve yetkili bir konuma yükselmiştir. 

“Alnımızın akı zalime kâbus olur/Mazlumun canı yansa ahı 
bize dokunur” düsturuyla mazlumların hakkını savunmak ve 
zalimlerin karşısında olmak için tüm Türkiye’de olduğu gibi, 
Rize’de de “Bir avuçtuk biz göklere sığmayan/Bir avuçtuk biz 
cennete susayan” diye yollara düşen bir grup inanmış insanın 
oluşturduğu kadro, bugün Rize’yi Milli Eğitim ve Üniversite Şu-
besi diye iki farklı kurumda da yetkili hale getirmiştir. 

Yılların çalışmalarını birkaç cümlede özetlemek zor olsa da, 
Mehmet Akif İnan’ın, “Her eylem yeniden diriltir beni/Nehirler 
düşlerim göl kenarında” dizelerinin de ötesinde, bırakın gölü, 
deniz kenarında bile Rize Eğitim-Bir-Sen, üyelerine hizmet için 
hep daha iyiye ve daha güzele ulaşma gayretinde olmuştur. Bu 
amaçla, Genel Merkez toplantılarına, Türkiye buluşmalarına, 
teşkilat çalışmalarına Şube Başkanı, il ve ilçe yönetimleri ola-
rak aktif katılım sağlanarak, bu toplantıların verdiği ivmeyle 
yerelde bir işyeri temsilcileri toplantıları, her hafta yapılan okul 
ziyaretleri, her ay bir ilçede yapılan il divan toplantıları ile her 
geçen gün üye sayısını artırarak gücüne güç katmıştır. 

Kadın üyelerin sorunlarının birinci elden dile getirilmesi ve 
çözüm önerileri sunulması için Kadınlar Komisyonu oluştu-
rulmuş, komisyon üyelerinin Genel Merkez yönetimi ve diğer 
illerdeki kadın komisyonları ile buluşmaları için toplantılara 
katılımları sağlanmış, sorun ve çözüm önerileri ile ilgili görüş 
ve teklifleri Genel Merkeze iletilmiştir. 

Bu arada, erkek üyeler de unutulmamış; ilköğretim haftası, Öğ-
retmenler Günü, iftar programları, yılsonu piknik programları, 
Mehmet Akif İnan adına tertip edilen futbol, masa tenisi gibi 
spor müsabakalarına katılımları sağlanmış, yarışmalarda de-
receye girenler plaket ve hediyelerle ödüllendirilmiştir. 

İl ve ilçe yönetimlerimizde görev yapmış emektarlarımız çeşitli 
toplantılarla bir araya getirilerek, kendilerine hizmetlerinin bir 
hatırası olması için plaket takdim edilmiştir. 

Üyelerimizin özlük hakları ile ilgili sıkıntılarını çözmek ama-
cıyla Genel Merkez hukuk büromuzun desteğiyle kendilerine 
avukatlık ve hukuki destek verilmiş, kazanılan örnek davalar 
üyelerimizin bilgi ve istifadesine sunulmuştur. 

Basın açıklamaları, açık hava toplantıları, dilekçe, faks ve iş 
bırakma eylemleri, kamuda kıyafet özgürlüğü eylemi, imza 
kampanyaları gibi güncel pek çok sendikal eylemin yanında, 
mağdur üyeler, halklar, şehirler ve ülkeler de unutulmamış; 
gerek Van depremi ve Soma maden faciası sonrası bölgeye 
ulaştırılan gıda, çadır, battaniye, giyecek ve ilaç gibi yardım-
larla gerekse Van depremi sonrasında Genel Merkezle beraber 
yürütülen ve vefat eden üyelerimizin eş ve çocuklarına yapılan 
yardımlarla sendikamız ve ilimiz kara gün dostu olarak üyeleri-
nin ve insanımızın her zaman yanında olduğunu göstermiştir. 

Filistin ve Gazze için basın açıklamaları yapan, miting, yardım 
ve yetim kampanyaları düzenleyen Şubemiz, Somali, Arakan, 
Suriye, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve tüm mazlum ve mağ-
dur ülke halkları için de yardım kampanyaları tertip etmiş, 
ihtiyaçları yerinde tespit ederek, o ülke insanları için su kuyu-
ları, yetimhaneler, barınma evleri ve okullar açılmasına katkı 
sağlamıştır. 

Üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ama-
cıyla yaptığımız yüksek lisans çalışmaları, görevde yükselme, 
müdür yardımcılığı, müdürlük ve şube müdürlüğü sınavlarına 
hazırlık kursları ve deneme sınavlarıyla birçok üyemizin daha 
üst görevlere gelebilmesinin yolunu açan Şubemiz, üyelerine 
yerel bazda ekonomik katkı sağlayacak indirim ve promosyon 
anlaşmaları ile çorbalarına bir tuz misali de olsa katkı sağla-
mayı şiar edinmiştir. 

Üyelerimizi sevinçli ve kederli günlerinde yalnız bırakmamak 
için imkanlar ölçüsünde düğün, cenaze, atama, terfi gibi özel 
anlarına bizzat katılarak veya çiçek göndererek büyük bir aile 
olduğumuzu göstermek isteyen Şubemiz, eğitim camiasına 
yeni katılan aday öğretmenlere tebrik, mektup, telefon ve me-
sajlarla ulaşarak onları sendikamıza davet etmiş ve “Kelebeğin 
Rüyası” gibi yayınlarımızı takdim etmiştir. 

Şube Yönetim Kurulumuz, bir yandan üye yazım kampanyala-
rını hızla devam ettirirken, bir yandan da üyelerimizin yerelde-
ki sorunlarının çözümü için ilin idari ve mülki amirleri, siyasi 
parti ve STK temsilcileri, milletvekilleri ile de zaman zaman 
görüşme ve ziyaretler gerçekleştirmiştir. 

Bu davaya gönül vermiş üye ve yönetimlerimizle gelecek 
Eğitim-Bir-Senlilerle daha güzel ve daha yaşanabilir olacaktır 
inşallah. Ektiğimiz tohumların gelecek nesillerimize daha gü-
zel bir eğitim, daha güzel bir Türkiye ve daha güzel bir dünya 
bırakacağından hiç şüphemiz yoktur. Üyelerimize ve ekibimize 
inancımız tamdır. 

“Alnımızın Akı Zalime Kâbus Olur
Mazlumun Canı Yansa Ahı Bize Dokunur”

Rize
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Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube olarak, 4 yıllık süre zar-
fında birçok sosyal ve kültürel faaliyet ile eğitim ve örgütlen-
meye yönelik çalışmalara ve eylemlere imza attık. 2 No’lu 
Şube olarak OMÜ Üniversite şubemizi açtık. 

Genel Merkezimizin organize ettiği tüm etkinlik ve eylemlere 
yoğun bir şekilde katıldık. Yerelde şube müdürlüğü, yöneti-
cilik, memur ve şeflik sınavlarına hazırlık kursları, deneme 
sınavları, yüksek lisans çalışması gerçekleştirdik. 

Mehmet Akif İnan‘ı anma programı, Anneler Günü etkinlikle-
ri, sendikamızın kuruluş yıldönümü kutlamaları, Öğretmen-
ler Günü programları, Dünya Kadınlar Günü programı, Ka-
dınlar Komisyonu gezi faaliyetleri, ihtiyaç sahibi 150 aileye 
Ramazan çeki dağıtımı, Canik ilçemizde yaşanan sel felaketi 
nedeni ile selzedeler için Genel Merkezimiz ile ortaklaşa yar-
dım kampanyası ve bir ay boyunca iftar programı yaptık. 

Mazlumların yanında olduk, ilimizdeki STK’larla ortaklaşa 
Samsun genelinde yardım kampanyası düzenleyerek, top-
ladığımız 3 tır gıda ve nakdi yardımı Suriyeli mültecilere 
gönderdik. Suriye, Filistin, Mısır, Myanmar ve Çin’de yaşanan 
zulme ve katliamlara karşı susmadık, haykırdık, eylemler 
yaptık. 

2011 yılında Kamerun’da su kuyusu açtık. Her yıl üyelerimi-
zin ve ailelerinin katıldığı piknikler ve il gezileri düzenledik. 
Bu gezilerimizi Çanakkale, Bursa, İstanbul, Doğu Karadeniz 
ve Batı Karadeniz’e yaptık.

Ankara’daki 1 Mayıs emek bayramına 8 otobüsle katıldık. 
Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı ola-
rak katıldığı “Darbeler, Demokrasi ve Yeni Anayasa” konulu 
konferans düzenledik. Etiyopya’da Şube Başkanımız Nejdet 
Güneysu’nun bizzat katıldığı Ramazan yardımı dağıtımı ger-
çekleştirdik. 

18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama programı münasebetiyle 
Çanakkale şehitlerimizi anmak için Şehitlik ziyareti yaptık ve 
Kur’an okuttuk. 

Engelliler Haftası münasebetiyle engelli üyelerimizle kahval-
tılı istişare toplantısı yaptık.  ‘Kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü 
için 10 milyon imza’ kampanyası dahilinde tüm ilçelerimizde 
stantlar açarak, kar-kış demeden çalıştık. Kutlu Doğum Haf-
tası etkinlikleri kapsamında Dr. İhsan Şenocak’ın konuşmacı 
olduğu ‘İslam’da Kardeşlik’ konulu bir konferans düzenle-
dik. Çanakkale Ruhu konulu konferans tertip ettik. Üyeleri-
miz için 2014 yılında Umre organizasyonu yaptık. Samsun 
genelinde özel hastaneler ve işyerleri ile indirim anlaşmaları 
yaparak üyelerimizin hizmetine sunduk. Yerel televizyonla-
rımızdan Kanal S ve Aks TV’de eğitimin sorunlarının çözüm 
yollarını anlattık. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, en kutsal emanetin emek ve alın teri 
olduğu bilinciyle kamu çalışanlarının haklarını arama mü-
cadelesinde kararlı yolculuğumuza bugüne kadar yılmadan 
devam ettik, devam etmeyi inancımızın ve insanlığımızın 
bir gereği olarak bildik. Haksızlık karşısında susmamayı, en 
şerefli işin haksızlık yapanlara hakkın ve adaletin gereğini 
haykırmak olduğu bilincimizi günübirlik çıkarlarımıza feda 
etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.  

Özgürlük, Adalet, Erdemli Bir Toplum ve
Eğitim-Bir-Sen 

Samsun 1
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Mayıs 2011’de temsilcilik hakkı kazanan Eğitim-Bir-Sen 
OMÜ, 30 Kasım 2013 tarihinde olağanüstü kongre ile Sam-
sun 2 No’lu Şube adı ile şubeler kervanına katıldı. 

Şube oluncaya kadar Eğitim-Bir-Sen Samsun Şubesi ile bir-
likte hareket ettik, genel olarak bağlı bulunduğumuz şube 
ekseninde eylemlere destek verdik. Bununla birlikte Üniver-
site Temsilciliği olarak, üniversite-halk buluşmaları adı altın-
da, gerek ilçelerimizde gerekse ilimizde öğretim elemanları-
nın katılımıyla konferanslar ve toplantılar düzenledik. Şube 
kongremizi yaptıktan sonra, ilk olarak büromuzu oluşturarak 
faaliyetlerimizi büro merkezli yapmaya başladık. İlk eylemi-
mizi 10 Aralık 2013 tarihinde fen-edebiyat fakültesi önünde 
“Üniversite çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri” isimli 
açık hava toplantısı, basın açıklaması ve imza kampanyasıy-
la yaptık. Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu “Öğretim 
Elemanlarının Mali Hakları” konulu kitapçığını dağıtmaya 
başladık. İmza kampanyamızı öğretim elemanlarını ziyaret 
ederek ve idari personelden de destek alarak iki hafta de-
vam ettirdik. 

Her fakülte ve birimde seçimlerle işyeri temsilcilerimizi be-
lirledik. İşyeri temsilcilerimizle istişare toplantıları gerçekleş-
tirdik. 22 Mart 2014 tarihinde Samsun İHH ile birlikte orman 
işletmesinin katkılarıyla fidan dikme yetim ormanı oluş-

turma etkinliği düzenledik. 14 Ağustos Dünya Rabia Günü 
eylemine katılarak destek verdik. Eylemlerimizin yanı sıra 
üye ziyaretlerimizi ve yeni üye çalışmalarımızı sürdürdük. 
Ramazan ayında üyelerimizle Kadir Gecesi, iftar ve sohbet 
programı yaptık.  İlahiyat fakültesinden öğretim elemanları-
mızın güzel sohbeti ile desteklediğimiz gecemiz bereketli bir 
buluşma oldu. Genel Merkezimizin düzenlediği mitinglere ve 
toplantılara katıldık, sendikamızı büyütmek için çalışmalar 
gerçekleştirdik. 

Birinci olağan genel kurul için çalışmalarına devam eden Şu-
bemiz, inançlı ve dirayetli arkadaşların oluşturduğu yönetim 
ve temsilciler sayesinde yeni dönemde yeni bir sayfa açma-
ya hazırlanmaktadır. Yeni sürecin başta Şubemiz olmak üze-
re, Eğitim-Bir-Sen ailesine ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz. 

Yeni Dönemde Yeni Bir Sayfa

Samsun 2

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi olarak, doğrulardan ve değerler-
den yana taraf olduk. Darbelere hayır mitingleri yaptık. Milli 
iradenin tesisi için referandumda “yetmez ama evet” dedik. 
Bildiri yayınlayanlara karşı tepki koyup sendika sitemizi ka-
rarttık. Her türlü darbe girişiminin karşısında olduğumuzu 
haykırdık. 

Genel Başkan Yardımcımız Ali Yalçın’ın da katılımıyla düzen-
lenen yemekli toplantıda üyelerimize, darbe anayasasının 
ürünü olan kılık kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi gerek-
tiğini ve bu nedenle sivil itaatsizlik eylemimize başladığımızı 
duyurduk. 

Bölgemizde akan kardeş kanını durdurmaya yönelik çözüm 
sürecinde, yine doğrulardan yana taraf olmak adına çözüm 
sürecine destek verdik. 

Eğitim-Bir-Sen’in sosyal sorumluluk gereği ve örnek teşkil et-
mesi adına 24 Kasım Öğretmenler Günü’de şube binamızda 
kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Kitap okuma kam-
panyalarına katkıda bulunduk. İlimizde yapılan ve imam ha-

tip liselerinin katıldığı, bölgemizi kapsayan kıraat yarışması-
na destek olduk. Paydaş STK’larla kitlesel basın açıklama-
ları, eylemler, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirerek, 
ortak değerlerimize sahip çıkma gayreti içinde olduk. 

Bizler, kimseyi ötekileştirmeden ve “Mazlumun dini yoktur” 
şiarıyla hareket ettik, Siirt’te üye sayımızı 2 bine çıkardık. 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da insanlara hiz-
met etmeye devam edeceğiz.

Doğrulardan ve Değerlerden Yana Olmayı
Sürdüreceğiz 

Siirt
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Sendikal mücadeleyi tabana yayarken, yönetimin tek başına 
hareket etmesinin zorluğundan yola çıkarak ekipler oluştur-
duk ve her yıl şubeler arası üye sayımında dereceye girerek, 
ilimizde yetkili sendika olmanın gururunu tüm üyelerimizle 
paylaştık. 

2011 yılında yapılan yöneticilik ve 2013 yılında yapılan şube 
müdürlüğü sınavlarına girecek üyelerimiz için, Genel Mer-
kezimizin verdiği destekle oldukça verimli geçen kurslar 
düzenledik. Kursiyer üyelerimize kurs sonrası ikişer dene-
me sınavı uyguladık. Yapılan sınavları kazanan üyelerimize, 
tercihleri konusunda rehberlik etmek amacıyla toplantılar 
düzenledik. Üyemiz olsun olmasın, atanan tüm yöneticilere 
“hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduk. 

Prof. Dr. Osman Can’ın konuşmacı olarak katıldığı “Yeni Ana-
yasa ve Eşit Yurttaşlık” konferansı ile yeni anayasa tartışma-
larına katkıda bulunduk. Yine yeni anayasa süreci ile ilgili 
olarak Şanlıurfa Baro Başkanı İrfan Güven ve Şair-Yazar Be-
jan Matur’un katılımı ile “Yeni Anayasa’da Eğitimin Dili Nasıl 
Olmalı?” paneli düzenledik. Eğitimci-Yazar üyemiz Mehmet 
İmrak’ın “Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?” konulu 
konferansı ile kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına 
katkıda bulunmaya çalıştık. 

Son üç yıldır, ilimize atanan öğretmenlerimizi karşılayarak, 
milli eğitim müdürlüğü bahçesine kurduğumuz stantlar ara-
cılığıyla öğretmenlerimizin barınma, göreve başlama ve çev-
reye uyum konularında kendilerine yardımcı olduk, Genel 
Merkezimiz tarafından bastırılan ve öğretmenlik hatıraları 
yarışmalarında dereceye giren eserlerin yer aldığı “Kelebe-
ğin Rüyası” kitabını yeni atanan öğretmenlere ulaştırdık. 

Yılda en az iki kez ilçe yönetimleri ile genişletilmiş ilçe top-
lantılarının yanında, işyeri temsilcileri ile her fırsatta bir ara-
ya gelerek, sendikal kimliğin tabana yayılması için teşkilat 
çalışmalarına ağırlık verdik. Başta başörtüsü yasağı olmak 
üzere kılık kıyafet dayatmalarını ortadan kaldırmak için Ge-

nel Merkezimizin başlattığı sivil itaatsizlik eylemi ve imza 
kampanyası için yüksek katılımlı programlar gerçekleştirdik. 

Kadınlar Komisyonumuzu aktifleştirerek kadın üyelerimize 
daha rahat hizmet edebilmek için, komisyonumuz öncülü-
ğünde Şanlıurfa Öğretmenevi’nde “Kadın Uyanırsa, Dünya 
Uyanır” buluşması gerçekleştirdik. 2014 yılı Ramazan ayı 
Umre programıyla üyelerimizin Umre vecibelerini yerine ge-
tirmeleri konusunda aracı olduk. 

Suriye’de devam eden savaş yüzünden ilimize sığınan kar-
deşlerimizi ağırlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuru-
lan “Suriye mazlumları için insani yardım platformu” çalış-
malarına aktif olarak katıldık. Özellikle son günlerde Suruç 
sınırımızdaki Kobani’den ilimize sığınan kardeşlerimizin de 
ihtiyaçlarını Genel Merkezimiz ve bölge illerimizin desteğiy-
le karşılamaya çalıştık. Ayrıca Genel Merkezimiz tarafından 
hazırlanan bir tır malzeme yine Kobanili kardeşlerimize da-
ğıtıldı. 

Sendikal Çalışmalarımızı Tabana Yaydık,
Her Yıl Dereceye Girmenin Mutluluğunu Yaşadık

Şanlıurfa 1
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Medeniyet değerlerimizin yeniden inşa mücadelesine ka-
lemiyle, kelamıyla, tebeşiriyle, eylem önlüğüyle; şair, yazar, 
yayıncı, hatip, öğretmen, sendikacı kimliğiyle en üst seviye-
de katkıda bulunan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kurucu 
Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan’ın düşünce miras-
çıları olarak, Eğitim- Bir-Sen Üniversite Temsilcilik görevinin 
bize emanet edildiği 15 Nisan 2013 tarihinden bir ay sonra, 
160 olan üye sayımızı 300’e çıkardık. 

2013 Mayıs ayı içerisinde Genel Başkan Vekilimiz Ahmet 
Özer’in katılımıyla yaptığımız toplantıda, bir an evvel şubeye 
dönüşme kararlılığımızı paylaşmıştık. Eğitim-Bir-Sen Şan-
lıurfa 1 No’lu Şubemizin ve Genel Merkezimizin desteğiyle 
2013 Ekim ayında bu hedefimizi gerçekleştirdik. 

2014 itibarıyla Şubemiz 450 üye sayısına ulaşarak büyük bir 
aile haline geldi ve ilk adım olarak, bundan sonraki süreçte 
ise üye sayımızı 600’e çıkarmayı hedefliyoruz. 

Üniversitemiz Osmanbey Kampüsü’nde temsilcilik ofisimizi 
açtık. Şehir merkezinde bir daire kiralayıp tefriş ederek üye-
lerimizin hizmetine açtık. 

Daima demokrasi ve özgürlükten yana olan, sivil anayasa 
taleplerini her fırsatta dile getiren, eğitim çalışanlarının 
özlük haklarını gerek masada gerek meydanda en iyi 
savunan sendikamızı ilimizde de aynı ideallerle donattık. 
İdeallerimizi Eğitim-Bir-Sen Sinop Şubesi olarak, 
savunmaktan geri durmadık. Gayretlerimizle sendikacılığın 
itibarını en üst seviyede tuttuk; halk, siyaset, bürokrasi 
ve çalışanlarımız nezdinde Eğitim-Bir-Sen’in önemli bir 
marka haline gelmesine ilimizden katkı sağladık. İlimizde 
sadece çalışanlarımızın değil, aynı zamanda halkımızın da 
sorunlarına çözüm üretme çabasında olduk. 
2. olağan genel kurulda güven tazeleyen Mustafa Aslan 
ve yönetimi olarak, eğitim çalışanlarının duygu ve 
düşüncelerine tercüman olduk; sessizlerin sesi, mazlumların 
güvencesi olduk. Statükocu bürokratik anlayışa karşı vakur, 
sorunun değil çözümün parçası olduk; kavgadan yana değil, 
barışı önceleyen bir anlayışı hâkim kılmaya çalıştık. Özlük ve 
mali haklarının korunması yanında, çalışanların hak ettiği 
ücreti alması için mücadele verdik. 

Ücret sendikacılığı ile birlikte sosyal sendikacılık, hizmet 
sendikacılığı, değerler sendikacılığı da yaptık. Halkımızın ve 
çalışanlarımızın ülke ve eğitim sorunlarına duyarlılıklarını 
artırmak için birçok konferans, seminer, çalıştay ve 
toplantılar düzenledik. Yöneticilik sınavlarına hazırlık 
çalışmalarından eğitim çalışanlarının sorunlarını dile 
getiren çalıştaylar, hizmetli ve memur çalışanlarımızın kurs 
ve seminerlerine, ilçelerimizdeki çeşitli etkinliklere kadar 
birçok faaliyette bulunduk. 
Gerek çalışanların gerek toplumun değerlerine yönelik 
özgürlük alanlarının geliştirilmesi için birçok eylem ve 
girişimin içerisinde yer almaya çalıştık. Kamuda kılık kıyafet 
özgürlüğü hususunda kamuoyu oluşturmak; Filistin, Mısır, 
Suriye, Sincan Özerk Bölgesi için ve diğer ülkelerdeki sosyal, 
siyasi ve ekonomik sorunlar için eylemler, protesto gösterileri, 
mitingler ve yardım organizasyonları gerçekleştirdik. 
İlimizde bulunan diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine 
girdik, platformlar oluşturduk. 

Yeni Hedefimiz Üye Sayımızı Kısa Sürede
600’e Çıkarmak

İdeallerimizi Savunmaktan Geri Durmadık

Şanlıurfa 2

Sinop
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Dört yıl önce devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyarak, Eğitim-
Bir-Sen’i Sivas’ın en güçlü sivil toplum örgütü haline getirdik. 
Geçen süre içerisinde yüzlerce okul ziyareti gerçekleştirerek 
gidilmeyen köy, sıkılmayan el bırakmadık. Bin 700 üyeden 
bugün 3 bin 830 üyeye ulaşmanın haklı gururunu yaşarken, 
özellikle son bir yıl içerisinde 987 üye yaparak, başarılması 
güç bir rekora imza attık. İl genelinde 6 yıl önce aldığımız yet-
kiyi iyice pekiştirdik, 16 ilçenin tamamında Eğitim-Bir-Sen’i 
birinci sıraya taşıdık. 

Düğünde, kazada, hastalıkta, ölümde, doğumda ve buna 
benzer yaşanması muhtemel her türlü anında üyemizin 
yanında olduk. Üyelerimizin üzüntülerini paylaşarak azalt-
maya; sevinçlerini paylaşarak çoğaltmaya çalıştık. Mobbin-
ge karşı her zaman dimdik durduk ve üyemizi savunmasız 
bırakmadı. 

Öncelikle yetersiz olan Şube binamızı değiştirerek, yeni yeri-
mize taşındık, üyelerimize daha iyi hizmet vermeye çalıştık. 
Prof. Dr. Osman Can’ı konuk etti. Sivil anayasa çalışmaları-
na destek verdik. Kutlu Doğum Haftası, Anneler Günü, Öğ-
retmenler Günü, Çalışan Gazeteciler Günü gibi günlere özel 
birçok program gerçekleştirdik. Başörtüsü zulmünü ortadan 
kaldırmak için Genel Merkezimizin düzenlediği kampanyaya 
100 bin imza ile destek verdik. Çalışanlarımızın özlük hakları 
ile ilgili çalışmalar yaptık, dünyadaki Müslümanlara yapılan 
zulümlere sessiz kalmadık, bunun için eylemler gerçekleş-
tirdik. Üyelerimize yönelik birçok sosyal faaliyet yaptık. Bu 

anlamda yılsonu piknik programları düzenledik. En son dü-
zenlediğimiz piknik programına Genel Başkanımız Ahmet 
Gündoğdu da teşrif etti. 

İşyeri temsilcileri, okul yöneticileri, Şube yönetim organları 
ve ilçe temsilcileriyle birçok toplantı yaptık. Bu toplantılarda 
sahanın isteklerini not ederek, Genel Merkezimize ilettik. Bu 
toplantılardan bazılarını Genel Başkanımız Ahmet Gündoğ-
du, genel başkan yardımcılarımız Esat Tektaş, Murat Bilgin 
ve Ali Yalçın’ın da katılımıyla gerçekleştirdik. 

Kadınlar Komisyonumuz aktif bir şekilde çalışarak, kadınla-
ra yönelik programlar tertip etti. Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No’lu 
Şube olarak, bizlere dört yıl boyunca destek veren üyeleri-
mize teşekkür ediyoruz. Etkili ve yetkili olmaya devam ede-
ceğiz.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 2 No’lu (Üniversite) Şube olarak ama-
cımızı, akademisyenlerimiz ve idari personelimizle birlikte 
üniversitemizi daha iyiye, daha ileriye taşımak olarak belirle-
dik. Bu bağlamda her bir personelimizin derdiyle dertlendik, 
sevinciyle de sevindik. 

Zamanın birlik zamanı olduğunu her ortamda dile getirdik. 
Birlikteliğimize vesile olacak her şeye değer vermemiz gerek-
tiğini her fırsatta söyledik. Dolayısıyla farklı meslek ve meş-

repteki güzel insanların aynı çatı altında toplanmasına vesi-
le olan sendikamızın varlığının bugün ülkemiz için ne kadar 
önem taşıdığını katıldığımız her yerde dillendirdik. 

Üniversitemizde 2014 yılı içinde birlikteliğimizi güçlendir-
mek için birimlerin sorunlarını rektörlüğe iletmek amacıyla 
rektör yardımcılarının da katıldığı Birim İstişare toplantıları 
yaptık. 

Promosyonun çalışanlarımız arasında ayrım yapılmadan 
eşit olarak dağıtılmasını, 8 yıldır yapılmayan unvan değişik-
liği sınavının yapılmasını sağladık. Üniversitemiz içinde çalı-
şanların spor faaliyetlerinde bulunabileceği tesislerin yapıl-
masını, olanların ise kullanılabilir olmasını sağladık. 

Biz sendikayla birlik olmanın gücünü fark ettik. Bu farkın-
dalığın hiç bir menfaat ilişkisine feda edilmeyecek kadar 
kıymetli olduğunu unutturmamayı da bir borç bildik ve öyle 
davrandık. 

Sivas 1 No’lu Şube Rakip Tanımaz Oldu

Örgütlü ve Eğitim-Bir-Senli Olmanın
Gücünü Fark Ettirdik

Sivas 1

Sivas 2
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Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi olarak, diğer sendikaların üye 
sayısının toplamından daha fazla üyeye sahip olarak bir re-
kora imza attık. İl geneli diğer sendikaların toplam 2 bin 46 
üyesi bulunurken, 2 bin 96 üye sayımızla destan yazdık. 

‘Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez’ düsturunu 
kendimize rehber edindik ve bu doğrultuda çalışmalarımıza 
devam ettik. Bundan sonraki hedefimiz, 3 bin üye sayısına 
ulaşmak. 

Her türlü sindirmeye, baskıya, tehdide karşı hakkın hatırı-
nı tuttuk. Sadece sendika değil, ideal ve ilke birliği de yap-
tık, yapmaya da devam ediyoruz. Güçlünün değil, haklının 
yanında ve haklıyı güçlü kılmak için bu davaya kendimizi 
adadık. Özellikle bizi bu kutlu yolda yalnız bırakmayan üye-
lerimize teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz nokta, bundan son-
ra daha çok sorumluluk, çalışanların haklarını korumak ve 
savunmak vazifesini yüklemektedir. Bunun bilincinde olarak 
çalışmalarımıza devam etmenin gayreti içerisinde olacağız. 

2010 Kasım ayında yapılan genel kurulda 420 üyeyle 
Trakya’nın ilk şubesini Tekirdağ’da kurduk. Ferruh Topuz 
başkanlığında, Veysel Çalık, Ömer Ayhan, Vedat Dağdelen, 
Abdullah Yılmaz, Sedat Sümbül ve Yusuf Altunbaş’tan ulaşan 
yönetim ile yola çıktık. O gün Tekirdağ’ın dördüncü sendika-
sı idik, istikrarlı bir şekilde büyüyerek bugün itibarıyla yak-
laşık 2 bin üye sayısına ulaştık. Çorak topraklarda azim ve 
kararlılığımız, çalışkanlığımız, dürüstlüğümüz, icraatımız ve 
en önemlisi insan sevgimizle zoru başardık ve yetkiye doğru 
hızla koşmaktayız. 

Tekirdağ’da üye çalışmalarının yanı sıra sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlere de önem verdik. Ülkenin gündemini işgal 
eden konularda Genel Merkezimizin katkılarıyla mitingler, 
yürüyüşler, basın bildirileri ve çeşitli eylemlerde bulunduk. 
Başörtüsü konusunda yaptığımız eylemle Türkiye’de gün-
dem oluşturduk. İl merkezi ve ilçelerimizde çeşitli konularda 
paneller, konferanslar, şiir geceleri tertip ettik. Aynı zamanda 

futbol, voleybol turnuvaları düzenledik. Üyelerimiz arasında 
sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla iftar prog-
ramları, piknikler, yemekli toplantılar ve Yunanistan’a geziler 
düzenledik. 

İl divan toplantılarımızın her birini farklı ilçelerde düzenli bir 
şekilde gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda istişareye önem 
verdik. Sendika binamızda bayramlaşma programlarını ge-
leneksel hale getirdik. 

Sosyal ilişkilerimize önem vererek, zaman zaman ilimizin 
milletvekilleri siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe belediye baş-
kanları, vakıf ve dernekler yöneticileriyle görüş alışverişinde 
bulunduk. 

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle “Çözüme Evet”, “Tekir-
dağ İçin El Ele” platformlarının oluşmasına öncülük ettik. 

Müdür ve müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü ve memurluk 
için görevde yükselme sınavlarına hazırlık kursları düzenle-
dik. Üyelerimiz için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile 
“Yüksek Lisans Programı” anlaşması yaptık. 

Çalışanların yüzde 55’nin kadın olduğu ilimizde Kadınlar 
Komisyonu’nu oluşturduk ve çalışmalarına destek verdik. 
Namık Kemal Üniversitesi’nde 3 yıldır yetkiliyiz. Üniversitede 
İşyeri Temsilciliği açtık. Türkiye’nin ilk kadın üniversite tem-
silcisi Dr. Sevinç Adiloğlu’nu ailemize dahil ettik. 

Tekirdağ’da, Eğitim-Bir-Sen ailesine yakışır ilkeli sendikacılık 
yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kurullarımız ve üyeleri-
mizle birlikte daha çok çalışarak yetkili olacağımız inancını 
taşımaktayız. Sendikal çalışmalarda emeği geçen tüm arka-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Şehr-i Nuh’ta Destan Yazdık 

Tekirdağ’da Etkiliyiz, Yetkiyi de Alacağız 

Şırnak

Tekirdağ



Ekim 2014 Eğitim-Bir-Sen 79Sayı: 74

Eğitim-Bir-Sen Tokat Şubesi, 1 Kasım 2010 tarihinde yaptığı 
4. olağan genel kurul ile yeni bir heyecan ve iştiyakla Cemil 
Çağlar başkanlığında Şaban Ceylan, Faruk Delen, Mustafa 
Erarslan, Abdurrahman İlhan, Erol Öktem ve Ömer Altın’dan 
oluşan yönetim kurulu ile görevine başlamıştır. 

Tokat’ı ilçe ilçe, köy köy, adım adım dolaşmaya başlayan, 
üyelerimizin sıkıntılarını gidermeye çalışan il ve ilçe yöneti-
mindeki arkadaşlarımız, 4 yıl boyunca gidilmedik okul ve ça-
lınmadık kapı bırakmamış, üye sayısını 3 binden 4 bin 762’ye 
çıkarmıştır. Bu da, ildeki diğer bütün sendikaların üye sayısı-
nın toplamının iki katından daha fazla üye demektir. 

Bu süreçte, toplumun bütün kesimlerinin dertlerini dert 
edinen Şubemiz, ilde bulunan bütün toplum kuruluşları-
na öncülük edip, Tokat Milli İrade Platformu’nu kurmuştur. 
Ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönemlerde toplum 
mühendisliği yapan kesimlere karşı çeşitli platformlarda 
söyleşiler, konferanslar ve değişik etkinlikler düzenlemiş, 
Tokat Cumhuriyet Meydanı’na Milli İradeye Destek Çadırı 
kurmuştur. 

Bu bağlamda, Osman Can’ın konuşmacı olduğu “Darbeler 
ve Sivil Anayasa”, Abdurrahman Dilipak, Hakan Albayrak, 
Dr. Mehmet Doğan katılımlarıyla çeşitli konferanslar dü-
zenlenmiştir. Ayrıca, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı 
Ayhan Oğan, TESEV Başkanı Can Paker ve gazeteciler Mar-
kar Esayan, Melih Altınok’un konuşmacı, Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi’den Yrd Doç. Dr. Muhittin Demiray’ın moderatör-
lüğünü yaptığı Tokat Konuşmaları paneli düzenlendi. ‘Yedi 
Güzel Adam’dan biri olan Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 
Akif İnan’ı anma programları her yıl değişik etkinliklerle ter-
tip edildi. Mehmet Akif Ersoy’u anma, Sezai Karakoç’a vefa 
gecesi programları düzenlendi. Ayrıca, geleceğimiz emanet 
edeceğimiz ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 
haftalık söyleşi programları yapıldı. Mehmet Güney ve Hü-
seyin Korkut’un katıldığı Fetih ve Gençlik Gecesi organizas-
yonu büyük ilgiyle karşılandı. Kadınlar Komisyonumuz, her 
yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Anneler Günü’nü değişik 

etkinliklerle kutlamış, kermes programları ile sosyal sorum-
luluk projesindeki yerini almıştır. 

Geleneksel hale getirdiğimiz yılsonu piknik programları, iftar 
programları, sportif etkinlik olarak da geleneksel voleybol 
turnuvası organize edilmiş, bu bundan sonra da düzenlen-
meye devam edilecektir. 

Müdürlük, müdür yardımcılığı ile memurların görevde yük-
selme sınavları için kurslar düzenlenerek, üyelerimizin başa-
rılarına büyük katkı sağlanmıştır. 

Cemil Çağlar’ın görevden ayrılmasının ardından Şaban Cey-
lan başkanlığında sendikal yolculuğuna devam ve üyelerine 
hizmette sınır tanımayan Şube Yönetim Kurulumuz, çok ye-
rinde bir karar alarak, uzun araştırmalar ve uğraşlar sonucu 
iki katlı dubleks bir hizmet binası satın almış, Genel Başka-
nımız Ahmet Gündoğdu’nun da katılımıyla açılışını yaparak, 
üyelerin hizmetine sunmuştur. 

Şimdi hep birlikte daha iyiye, daha güzele ve yeni bir başlan-
gıca bismillah diyoruz… 

Hep Birlikte Daha İyiye, Daha Güzele ve
Yeni Bir Başlangıca…

Tokat
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Şube yönetimi olarak, dostlarımızla birlikte üç yıllığına çık-
tığımız kutlu yolculuk bir yıl daha uzadı ve dört koca yılın 
sonuna geldik. Ülkemiz eski deli gömleklerini bir bir çıkarır-
ken, Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak, bunda etkimiz olduğunu, 
santim santim inşa edilen demokrasi binasında küçük bir 
tuğlamız olduğunu bilmek tatlı bir tebessüm olarak yansı-
makta yüzümüze. 

Dere tepe demeden bütün ilçelerimizi, bütün belde ve köyle-
rimizi gezerek meslektaşlarımıza, eğitim camiasının vefakâr 
ve cefakâr neferlerine ulaşmanın verdiği haz her seferinde 
daha da heyecan verdi, daha da umutlandırdı bizi. Belki her 
gidişimizde üye yapamadık ama hoş bir seda bırakmak da 
bazen çok daha fazla anlam taşırdı, biz de öyle yaptık. 

Tarih kitaplarının utanç sayfalarında yer alacak başörtüsü 
yasağı konusunda tepkimizi en sert şekilde ortaya koyarak, 
KTÜ önüne siyah çelenk bıraktık, dönemin rektörünü görevi-
nin gereğini yapmaya çağırdık. Basın açıklamalarımızın bir 
kısmını basın kuruluşlarımızı ziyaret ederek gerçekleştirdik. 
Bizi yazana da, bizi çizene de abone olduk, ayrım gösterme-
dik. 

Kadınların alana daha fazla katkı sağlaması için Kadınlar 
Komisyonumuzu aktif hale getirdik, kendi aralarında tanı-
şıp kaynaşmalarını sağlayacak ortamlar hazırladık. Sosyal 
ve kültürel etkinlikleri Kadınlar Komisyonumuz ve Genç-
Memur-Sen’in katılımlarıyla gerçekleştirdik. 

Geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarımızı, dünyanın 
çeşitli bölgelerinde yaşayan mazlum ve mağdurların çektiği 
acılar ve yaşadığı açlığa dikkat çekmek için Genel Merkezi-
mizin de görüşü doğrultusunda birkaç yıldır yapmamaya 
karar verdik.

Üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak seminer 
ve kurs için tereddüt etmeden adım attık. Açtığımız kurslara 
gelerek sınavlara giren üyelerimiz büyük başarıya imza attı-
lar. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan zulüm ve soykırı-

ma karşı paydaş kuruluşlarla basın açıklamaları ve eylemler 
yaptık. Mısır’da yaşanan darbeden sonra ‘Darbelere Dur De’ 
sloganıyla ülkemizin çeşitli bölgelerinde yapılan eylemleri 
ilimizde de gerçekleştirdik. Aydın ve gazetecileri davet etti-
ğimiz açık hava etkinlikleri düzenledik. 

Ek ödeme konusunda yaşanan sorunlara tepki olarak eylem 
ve basın açıklamaları yaptık. Hükümet Konağı önünde bord-
ro yakma ve iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. 

Sivil itaatsizlik eylemi yaptık, ‘Kamuda Kılık Kıyafet Özgür-
lüğü İçin 10 Milyon İmza’ kampanyasına, topladığımız im-
zalarla destek verdik, böylece kamuda başörtüsü yasağının 
kalkmasını sağladık. 

Şeref Malkoç’u konuk ederek, 28 Şubat postmodern darbe 
süreci, öncesi ve sonrası konusunda konferans düzenledik. 
17 ve 25 Aralık küresel darbe girişimlerinin karşısında olduk. 
Yolsuzluk yapanın da, darbeye teşebbüs edenin de cezasız 
kalmaması gerektiğini dile getirdik. 

Yeni çağlara yol almak, geleceğimize yol açmak ve çağımızı 
kurtarmak üzere… 

Çağı Kurtarmanın Bir Eylemidir
Çağ Dışı Görünen İlgimiz Bizim

Trabzon
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Yrd. Doç. Dr. Bülent Kar başkanlığında Tunceli’de faaliyetleri-
ni sürdüren sendikamız, kuruluşundan beri her türlü baskı ve 
zorluğa rağmen hızla büyüyerek, Şube olma hayaline yaklaş-
mıştır. 
Yönetim Kurulu ve sendikamıza gönül veren üyelerle birlikte 
azim ve kararlılıkla sendikal yolculuğuna devam Eğitim-Bir-
Sen olarak, Tunceli Üniversitesi’nde yetkiliyiz. 
Genel Merkezimizin Türkiye genelinde organize ettiği bütün 
organizasyonlara imkânlarımız ölçüsünde iştirak ettik. Tem-
silcilik olarak, her yıl Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Öğret-
menler Günü programları, Pertek İlçemizde bulunan termale 
geziler düzenledik. 
Kadınlar Komisyonumuz ile birlikte kadınlara yönelik faaliyet-
ler yaptık. Bununla birlikte, Mazgirt Temsilciliğimizin katkıla-
rıyla kütüphane oluşturulması için çalışmalar başlattık. Tun-
celi Üniversitesi’nde 400 kişilik erkek ve 100 kişilik kadın olmak 
üzere, toplam 500 kişilik bir mescidin açılmasına öncülük ettik. 
Rektörlük mescidin açılması için talimat vermiştir. Üniversite-
de çalışan anne ve babaların çocukları için kreş açılması için 
girişimlerde bulunduk. Eğitim yöneticileri başta olmak üzere, 
görevde yükselme sınavlarına katılan bütünü üyelerimiz için 
kurslar düzenledik. 

24/10/2014 tarih itibarıyla Tunceli’de 350 olan üye sayımızı yıl-
sonuna kadar 400’e çıkararak, Şube olmayı hedefliyoruz. 

Her türlü zorluğa göğüs gererek, sendikamız için mücadele 
veren yönetimdeki arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür 
ediyoruz. 

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif inan ve arkadaşlarının 
çizdikleri bu kutlu yolda dava arkadaşlarımızla beraber yö-
netimi devraldığımız günden bu yana ‘insana hizmet hakka 
hizmettir’ düsturundan hiç ayrılmadan din, dil, ırk, cinsiyet, 
dünya görüşü ayırt etmeden eğitim ve sosyal alanda doğruları 
ve doğru yapanları destekleyip, yanlışların, zihni bulanıkların, 
darbe heveslilerinin, milli iradeye ambargo koymak isteyenle-
rin karşısında gün geçtikçe büyüyerek ve profesyonelleşerek 
mücadelemize devam etmekteyiz.

Nerede kan, gözyaşı, zulüm varsa, derdi içimizde, biz ise alan-
larda olduk. Yeni Türkiye’nin inşaası aşamasında teşkilat ola-
rak üzerimize düşen vazifeyi, en ücra yerdeki arkadaşımıza 
kadar bihakkın yerine getirdik. Eski Türkiye sevdalılarıyla, az 
olsun bizim olsuncularla, hukuki ve demokratik alanda müca-
dele ettik. Görevi devraldığımız günden bu yana üye sayımızı 
sürekli artırdık; gidilmedik okul, kasaba, köy bırakmadık. 

Kadınlar Komisyonumuz düzenlediği toplantılarda kadın üye-
lerimizle bir araya gelerek sendikal çalışmalar konusunda is-
tişarelerde bulunduk. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sür-
dürüyor, aldığımız bayrağı daha ileriye taşımanın heyecanı ve 
arzusuyla önümüzdeki döneme hazırlanıyoruz. 

Evinden ve rahatından feragat ederek gece gündüz omuz 
omuza çalıştığımız tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
ruz.

Bir Avuç Su İken Nehir Olduk

Gün Geçtikçe Büyüyor, Profesyonelleşiyoruz

Tunceli

Yozgat
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Öncelikle Eğitim-Bir-Sen Uşak Şubesi olarak, görev yaptığı-
mız 2010-2014 yılları arasında üye sayımızı bin 700’lere çı-
kararak, yetkili sendika olmanın haklı sevincini yaşadığımızı 
belirtelim. Bu uğurda emek sarf eden, ter akıtan tüm üye-
lerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu başarının artarak 
devam etmesi adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
edeceğimizi söylemek isteriz. Faaliyetlerimizden bahsede-
cek olursak; Yönetim Kurulu üyeleriyle haftada en az bir defa 
bir araya gelerek, çalışmalarımızı değerlendirdik, planla-
malar yaptık. İstişareyi ve ortak aklı her zaman önemsedik. 
Üyelerimizle farklı sosyal ve kültürel etkinliklerde buluşma-
ya çalıştık. Okullar arası kaynaşmaya vesile olması amacıyla 
voleybol turnuvası düzenledik ve dereceye giren okullarımı-
zı ödüllendirdik. 

Yönetim Kurulu olarak, haftada bir gün köy, kasaba ve mer-
kezde bulunan okulları imkânlar ölçüsünde ziyaret ettik. 
Üyelerin sorunlarını ve taleplerini bizzat yerinde dinleyerek, 
sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması için çalış-
malar gerçekleştirdik. 

Üyelerimizin sevinç ve üzüntülerini paylaştık; cenaze ve 
hastalık gibi durumlarda üyelerimizin yanında bulunduk. 
Merkezi mesaj sistemiyle bu durumları tüm üyelerimizle 
zamanında paylaşarak, birlik ve beraberliğimizin güçlendi-
rilmesini sağladık. 

Ülke gündemi ve eğitimin sorunları ile ilgili basın açıklama-
ları yaptık. Düzenli olarak işyeri, ilçe temsilcilikleri ziyaretleri 
gerçekleştirdik; toplantılar düzenledik, sorunları yerinde 
dinledik ve çözüm için çaba harcadık. 

Şube müdürlüğü, müdür, müdür yardımcılığı, şeflik ve hiz-
metli personelin memurluğa geçişi ile ilgili sınavlara hazır-
lanan üyelerimize kurslar açıp, doküman desteği vererek, 
sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olduk. 

Sivil itaatsizlik, serbest kıyafet eylemi, kamuda başörtüsü 
serbestliği, ek ödeme adaletsizliği gibi konuların yanında 

Filistin, Suriye, Mısır ve dünyanın değişik yerlerindeki Müslü-
manların, mağdur ve mazlumların uğradığı zulmü dünyaya 
duyurmak amacıyla yürüyüşler düzenledik, basın açıklama-
ları yaptık. 

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜBİKAM Yönetim Kuru-
lu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Gülnaz Gültekin’in katılımıyla 
“Yürekten Anne Babalık” semineri düzenledik. Değişik ta-
rihlerde olmak üzere, Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, 
genel başkan yardımcılarımızdan Esat Tektaş, Murat Bilgin 
ve Ali Yalçın’ın da katılımlarıyla il divan ve istişare toplantıları 
gerçekleştirdik. 

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi Büyük Yenice Köyü’nde öğ-
retmenlik yaparken, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 
üyemiz Çağlar Çakır’ın ailesine taziyede bulunarak, 15 bin 
TL ferdi kaza sigortası çekini teslim ettik. Öğretmenler Günü, 
Anneler Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi, Ramazan ayında 
iftar programları, yılsonu piknik programları gibi organizas-
yonlarla üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği pekiştir-
meye çalıştık. 

Birçok firmayla indirim anlaşmaları imzaladık. Üyelerimize 
promosyonlar, hediyeler dağıttık. Bu çalışmalarımızın ar-
tarak devam etmesi adına desteğini esirgemeyen tüm üye-
lerimize teşekkür ediyor, Uşak’ta eğitim çalışanlarının sesi 
olmaya bundan sonra da devam edeceğimizi belirtmek is-
tiyoruz. 

Eğitim Çalışanlarının Sesi Olduk

Uşak
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Şube Yönetim Kurulumuz, Kasım 2010 genel kurulundan 
sonra haftalık toplantılarına başlamıştır. Yönetim içindeki 
görev dağılımından sonra sekretaryalar belirlenmiş ve her 
sekretarya tüzük gereği kendi alanıyla ilgili faaliyetlere 
başlamıştır. Bu bağlamda şubemizin daha önceki dönem-
lerde düzenli olarak yayınladığı “Yeni Ufuk” adlı derginin yeni 
sayısı hazırlanmış ve ek olarak eğitim konulu bir bülten de 
çıkarılmıştır. 

Yönetim Kurulumuz, görev yaptığı süre içerisinde Van’da 
yaşanan sosyo-politik olumsuz şartlara ve 2011’de 
yaşanan iki büyük depremin olağanüstü derecedeki et-
kilerine rağmen birçok faaliyete imza atmıştır. Depremin 
şoku atlatıldıktan hemen sonra ağır hasar gören hizmet 
binasından çıkarak, Genel Merkezimizin gönderdiği kon-
teynerlerde gerek eğitim çalışanlarının özlük hakları ilgili 
gerekse sosyal sorumluluğumuz gereği yapılması gereken 
faaliyetlerine devam etmiştir. Bu kapsamda, başta eğitim 
camiamızdan olmak üzere, birçok can kaybının yaşandığı, 
ağır yıkımların olduğu Erciş ilçemize intikal edilerek, ince-
lemelerde bulunulmuş ve Genel Merkez yetkililerine rapor-
lar sunulmuştur. Sonraki süreçte Genel Merkez yetkilileri 
ile beraber Van ve ilçelerindeki depremin etkileri yerinde 
gözlemlenmiş ve yaralar sarılmaya çalışılmıştır. Şubemiz, 
Genel Merkez yönetimi ile koordineli olarak deprem böl-
gesindeki üyelerimize battaniye ve gıda yardımında 
bulunmuştur. Depremde mağdur olan üyelerimizin çadırlardan 
kurtulup kalıcı konutlara yerleşmeleri için 2008 yılında TOKİ ile iş 
birliği çerçevesinde başlattığımız ve yapımı devam eden bin 58 
konutun üyelere teslimatı sağlanmıştır. 

Depremin getirdiği olumsuz şartlar, bölgemizdeki siyasi 
problemlerin oluşturduğu sorunlar ve eğitim camiasındaki 
sirkülasyona rağmen üye sayımız bir önceki döneme göre 
artış göstermiş ve Mayıs 2014 kesintileri itibarıyla 3 binin üzer-
ine çıkmıştır. 

Konteynerlerde sürdürdüğümüz çalışmalara son vererek, 
üyelere daha iyi hizmet verilebilmesi için Memur-Sen’e bağlı 

diğer hizmet kolları ile beraber daha büyük ve daha nezih 
bir hizmet binası satın alınmıştır. Hizmetlerin daha hızlı ve 
zamanında yapılabilmesi için bir hizmet aracı da sendikamıza 
kazandırılmıştır. İhtiyaç sahiplerine anında ulaştırılmak üzere 
gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına yönetim kurulumuz 
üyelerimizle beraber destek vermiş ve katılmıştır. Kamuda kılık 
kıyafet dayatmasına son verilmesi amacıyla Genel Merkezimiz 
tarafından başlatılan imza kampanyasına, bütün ilçelerde ve 
şehir merkezinin değişlik noktalarında stantlar kurularak, 237 
bin imza ile destek verilmiştir. 

Eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 
bir günlük iş bırakma eylemi yapılmıştır. Üyelerimiz arasında 
paylaşımı ve hoşgörüyü artırmak amacıyla masa tenisi vb. 
sportif ve kültürel yarışmalar düzenlenmiştir. Van Hak ve 
Özgürlükler Platformu’nun bir bileşeni olarak ülke genelinde-
ki sorunlarla ilgili toplantı ve çalıştaylara katılım sağlanmış, 
basın açıklamaları yapılmıştır. Geleneksel hale gelen iftar 
buluşmaları iptal edilerek, bunun yerine Pakistan, Ara-
kan, Gazze gibi felaket ve savaş bölgelerindeki mazlum ve 
mağdurlara yardım gönderilmiştir. İş yerleriyle anlaşmaya 
gidilerek, üyelerimiz için alışveriş indirimi sağlanmıştır. Şube 
müdürlüğü, memurlar için görevde yükselme ve okul yöneti-
cileri sınavları için kurslar düzenlenmiştir. 

Akil İnsanlar Heyeti toplantısı yapılmış, Kuzey Irak’a gezi 
düzenlenmiş, Van Kent Konseyi’nin toplantısına ve çalıştayına 
iştirak edilerek görüş ve öneriler sunulmuş; Karadeniz, Doğu 
ve Güneydoğu’daki tarihi ve turistik yerlere geziler tertip 
edilmiştir. Suriye sınırındaki gelişmeleri yerinde incelemek 
üzere Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bir heyet halinde gidilmiş 
ve göçmen kardeşlerimize yardım dağıtılmıştır. Eğitim 
çalışanlarının sorunlarının yerinde incelenmesi amacıyla 
başta valilik, milli eğitim müdürlüğü olmak üzere, okullara ve 
resmi kurumlara ziyaretlerde bulunulmuştur. Kadınlar Komi-
syonu oluşturulmuş ve birçok etkinlik organize edilmiştir. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Şubemiz koordinesinde Mar-
din Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri 
Yıldırım’ın konuşmacı olduğu “Kürt Dili ve Kültürü” konulu 
bir konferans düzenlenmiştir. 

Her Şeye Rağmen

Van 1
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En büyük sivil toplum örgütü olmak, en önde olmak… Ancak 
amaçlar, idealler hep taptaze karşımızda durmaktadır. Bu 
amaçlara ulaşmanın gayreti içimizde kor gibi yanmaktadır. 
Yeni filizlenen çınarın dallarındaki yapraklar gibiyiz. Bu çınarın 
gölgesinde demokrasi molası verdik. Bir şölen kuruldu bu 
gölgede, haza şölen. Her bir şubemiz en iyi olmanın gayreti ve 
heyecanı içinde yenileniyor, yenilikler sunuyor. Seyrine doyum 
olmuyor bu güzelliklerin. Yeni ve yeniden, yenilenen hedeflere 
ulaşmaya, hak mücadelesinin kutlu yolculuğuna çıkıyoruz. 
İnsana ve emeğe olan saygımızdan olsa gerek, her molada daha 
da büyüyoruz. Biz büyüdükçe gülen yüzler artıyor ve neşemiz 
katlanıyor. Biliyoruz ki, yüzleri güldürmek, gönülleri hoşnut 
etmek ibadettir. Biz bu aşkla zirveye tırmandık. Yine biliyoruz 
ki, zirveye çıkmak meşakkatlidir ama zirvede kalmak daha 
da meşakkatlidir. Bu yüzdendir ki, her bir yolcumuz bu kutlu 
yolculuğun zorluklarına göğüs germeye, fedakârlık yapmaya ve 
hizmetin en güzelini sunmaya hazırlanıyor. Her bir yolcumuz bu 
kutlu yolculuğun sorumluluğu bilinciyle yerini alıyor. 
Eğitim-Bir-Sen Van 2 No’lu Şube olarak, bu sorumluluğumuzun 
bilinci içinde, 22 Kasım tarihinde demokratik haklarımızı 
kullanmak üzere seçime gidiyoruz. Şubemizin ikinci olağan 
kongresi ama ilkmiş gibi heyecanlıyız. 
2010 yılında 404 üye ile Şube olmaya hak kazandık ve Şubemizi 
kurduk. Deprem ve diğer olumsuzluklara rağmen dört yıl 
boyunca her yıl büyümeye devam ettik ve her yıl yetkimizi daha 
da pekiştirdik. 2014 itibarıyla 619 üye ile diğer sendikaların 
toplamının iki katını aşmanın huzuru içindeyiz. Şubemizin, 

geride bıraktığımız dört yıllık dönemde birçok etkinliği oldu. 
Özellikle yurt içi ve yurt dışı gezilerimiz çok güzel hatıralara 
vesile oldu. Düzenlediğimiz seminerlerde yöremizin âlimlerini 
andık, ‘Diller ve renkler Allah’ın ayetlerindendir’ düsturuyla 
Kürt dilini işledik, birçok ziyaret gerçekleştirdik, birçok basın 
açıklaması yaptık. KİK toplantılarında aldığımız tüm kararları 
sabır ve metanetle uygulamaya geçirdik. Tüm önemli günlerde 
üyelerimizle yemekli toplantılar yaptık. Her bir üyenin derdini 
dinledik, sorunlarına çare aradık. Bazen üzüldük, bazen 
sevindik ama asla vazgeçmedik. Hak mücadelesinin birer 
neferi olarak hakkı üstün tuttuk. Haklının yanında olduk. Bu 
mücadelede haklının galip geleceğine inandık ve bu inançla 
yolumuzu çizdik, çizdiğimiz yolda ilerliyoruz.  Kimsenin 
gönlünü kırmadan, kimseyi üzmeden, sabırla hedeflerimize, 
amaçlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Görevimizi yerine 
getirmenin iç huzuruyla yolculuğumuz devam ediyor. Bu 
yolculuğumuza herkes davetlidir. 

Eğitim-Bir-Sen Zonguldak Şubesi olarak, üyesini düşünen ve 
üyesiyle düşünen bir sendikacılık anlayışını benimsedik. İdeo-
lojik sendikacılığa prim vermedik, akademik sendikacılığı öne 
çıkardık. Eğitim çalışanlarının haklarının savunuculuğunu 
yaparken, mazlum ve mağdur halkların çığlıklarına kulakları-
mızı tıkamadık, alanlarda haksızlıkları protesto ettik, yardım 
kampanyalarıyla sosyal sendikacılık adına ilklere imza attık. 

Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklamayı kendimize 
şiar edindik. Üyemize yakın olmayı görev bildik. Üyelerimizin 
sorunlarını dinlemek, Zonguldak’ın ve Türkiye’nin sorunlarını 
tartışmak üzere her hafta bir ilçemizde eğitim çalışanlarıyla 
bir araya gelerek, ilin eğitim sorunlarını masaya yatırmayı, 
çözüm adına sorunu sadece ortaya koyan değil çözümün de 
parçası olan bir sendikacılık anlayışı adına kendimize görev 
addettik. 

Demokratikleşme, sivilleşme ve özgürlükler için birçok faali-
yet gerçekleştirdik, bu yönde yapılan çalışmalara katkı sun-
duk, destek verdik. Her platformda üyemizin ve halkımızın 

yanında olmaya gayret ettik. Etkinlikler (piknik, iftar, ziyaret 
vb.) düzenleyerek, üyelerimizin tanışmalarını, kaynaşmalarını 
sağladık. 
Zonguldak’ta ikinci (Üniversite) Şubemizi kurmamıza rağmen, 
2010’da 961 olan üye sayımızı 2014 yılında bin 937’ye çıkardık. 
Darbecilerin, teröristlerin karşısında olduk; milletin, değerle-
rinin, inanç ve örfünün yandaşı olduk ve olmaya da devam 
edeceğiz. Hep üyelerimizi, milletimizi, mazlum ve mağdur 
halkları düşünerek hizmette bulunduk.

Görevimizi Yerine Getirmenin Huzuruyla
Yolculuğumuz Devam Ediyor

Üyemizi Düşündük, Kimseyi Ötekileştirmedik 
ve Üye Sayımızı Kat Kat Artırdık 

Van 2

Zonguldak
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4 yıl önce 550 üyeyle devraldığımız  Eğitim-Bir-Sen Yalova 
Şubesi’nin şu an bin 150 üyesi bulunmaktadır. 

Eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunları başta olmak üze-
re, ülkemizin ve ilin ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarıyla 
ilgili  yüzlerce kitlesel basın açıklaması; maaş zammı, başör-
tüsü yasağı, eşit işe eşit ücret, ek ödeme, anayasa değişikliği 
referandumu, 4/C’lilerin sorunları, 17 Aralık küresel darbe 
girişimi, Mavi Marmara, Filistin, Arakan, Mısır, Doğu Türkistan 
başta olmak üzere, birçok konu ve olayla ilgili eylem ve kitle-
sel basın açıklamaları yaptık.

Üyelerimize yönelik iftar, piknik programları, Öğretmenler 
Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü etkinlikleri ve organizas-
yonları gerçekleştirdik, ayrıca, bu özel günlerde üyelerimize 
hediyeler verdik. 

Kamuda kılık kıyafet dayatmasının sona ermesi amacıyla 
Genel merkezimizin başlattığı imza kampanyasına 25 bin 
imza ile destek olduk. 

Her sene düzenli olarak okul gezileri, kurum ve sivil toplum 
kuruluşu ziyaretleri gerçekleştirdik. Vali, rektör, milletvekili, 
parti temsilcileri, kurum müdürleri ile görüşmelerde bulun-
duk. 

Şube Yönetim Kurulu, işyeri temsilcileri, il divan toplantıları, 
kurum ve okul yöneticileri toplantıları, kadınlar komisyonu, 
memur ve hizmetlilerle toplantılar yaptık. Üyelerimizin mağ-
duriyetleriyle ilgili 50 civarında dava açtık. Ayrıca il disiplin 
kurulu ve kurumlar nezdinde müdahil olarak onlarca üye-
mizin mağduriyetini giderdik. Sosyal çalışmalara  ve yardım 
faaliyetlerine destek olduk. 

Halit Ertuğrul’un konuşmacı olduğu “Aile İçi İletişim, Genç-
liğin Eğitimi ve Aile, Başarının Sırları-Başarı ve Motivasyon”, 
Abdurrahman Dilipak’ın katılımıyla “Kamusal Alan ve Özgür-
lüklerimiz”, Yusuf Kaplan ile “Medeniyet Konferansları”, Nehir 
Aydın Gökduman sunumuyla “Eğitimci ve Anne Olmak” gibi 
birçok konferans ve seminer düzenledik. 

Müdür yardımcılığı, müdürlük, şube müdürlüğü, görevde 
yükselme sınavlarına girecek üyelerimiz için hazırlık kursları 

açtık, deneme sınavları yaptık. Bunun yanında, üyelerimize 
Arapça ve İngilizce kursları açtık. 

Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının gelişti-
rilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi veren sendika ola-
rak, kendi dinamizmini oluşturan medeniyet ve değer odaklı 
yeni sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün pay-
daşı olmayı sürdüreceğiz. 

Yetkinin ve inanmışlığın getirdiği gücümüzle bugüne kadar 
olduğu gibi önümüzdeki süreçte de eğitimin ve eğitim ça-
lışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye, ülkemizin ve ili-
mizin eğitimde hak ettiği yeri bulması için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğimiz gibi, milletimizin değerlerine 
ve memleketimizin istikbaline açıktan ya da ideolojik veya 
farklı kamuflaj ile harp ilan edenlerle mücadelemize, milleti-
mizin değerlerine ve memleketimizin istikbaline kastedenler 
tarihin karanlık sayfalarına gömülene kadar kararlılıkla de-
vam edeceğiz. 

Yeni dönemin birliğimize, beraberliğimize ve sendika olarak 
daha da güçlenmemize vesile olması temennisiyle, emeği 
geçen üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

Yeni Dönemde Daha da Güçlenmemiz
Temennisiyle…

Yalova




