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EDİTÖR

İnsani değerlerin yükseltilmesi, temel hak ve özgürlüklerin 
genişletilmesi, üreterek büyümenin gerçekleşmesi, adil 
paylaşımın yerleşmesi, ekonomik kalkınmanın istikrar 
bulması, çok kültürlülük içinde millî birleşim için nitelikli 

sendikal faaliyetlere büyük ihtiyaç vardır. Bu açıdan ele alındığında, 
sendikacılığın eylem ve söylem gücü çalışanlar ve toplum adına 
hayati önem arz etmektedir. Sendikaların toplumsal baskı gücüne 
yaslanarak, eleştiriyle inşa etme tarzı, söylemle doğru yola istikamet 
verme yetisi, eylemle haklara hayatiyet kazandırma alışkanlığı kamu 
için büyük bir kazanç, toplum için de sivil bir sigortadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 23 yıldır hizmet üreterek büyüme anlayışıyla 
tüm eğitim çalışanlarını kuşatacak genişlikte, ülkenin en ücra 
köşesine bile ulaşacak bir ölçekte ilkeli, tutarlı değerler sendikacılığı 
yapmaktayız. 

Eğitim çalışanlarının tercihine ve teveccühüne mazhar olarak 
onların irade tevdiiyle gerçekleşen hizmet kolunda genel yetkili 
sendika olmayı bir hamaset ve atalet konusu değil, tam tersi, 
emanet bilip bu emanetin yüklediği sorumlulukla sendikacılığın 
ideallerini ülkenin gerçekleriyle harmanlayarak en büyük sendika 
olmanın hakkını vermeye gayret etmekteyiz. 

Sendikal mücadeleyi, çalışanların özlük haklarını ve özgürlüklerini 
savunmanın, sosyal ve mali kazanımlarını geliştirmenin yanı sıra; 
eğitimi, insanı arifleştirmenin; müfredatı, ülkeyi maarifleştirmenin; 
şehri, sokak sokak medenileştirmenin, dünyayı kardeşleştirmenin 
bir aracı olarak da görmekteyiz. Bu tarzımızla, yetkili sendika 
olmanın da ötesine geçerek toplum adına etkili, hacimsel olarak 
vasi, kazanımları bakımından dâhi, kurumsal bilinç bakımından 
en diri, eğitim çalışanlarının hamisi, insanımızın zor zamanlardaki 
limanı haline gelmemiz kamusal bir gerçektir. Bu özveri ve ilkelerle; 
değerlerimiz yörüngesinde verdiğimiz mücadelede hedefimiz, 

etkiyle yetkinleşmek, kazanımla büyümek, akademik birikimle 
derinleşmek, kültürel faaliyetlerle ülkeyi sarmak; sendikacılığı 
en, boy ve derinlik olarak gerçek ebatlarına ulaştırmaktır. İlkeli 
davranışların, zarif cesaretlerin, haklı mücadelelerin, akıl dolu 
müzakerelerin sendikası olma sıfatıyla hizmet üretimini devam 
ettirmek bizi yetkiye taşıyan ve yetkimizi kalıcı kılan en büyük 
mihenktir. 

Kuruluşumuzu demleyen Anadoluluk birikimi, insanımızın manevi 
iklimini yansıtan insiyaki refleksleri, darbe dönemlerinde ödenmiş 
bedellerin kazandırdığı tecrübe, üretilen emeğin kamusal hayatı 
kuşatan enginliği, geçmişin gölgesinde gelişen öngörüsü ve kültürel 
miras devinimiyle yetişecek genç nesillerin omuzlayacağı bilinç 
sendikal müktesebatımızı geleceğe taşıyacak ve özlenen toplumsal 
inşirah da sendikamızın taşıyıcı ana sütun sıfatıyla gerçekleşecektir 
inşallah. 

Bu davaya emek, ömür ve gönül veren şube yönetimlerimizin, ilçe 
yöneticilerimizin, işyeri temsilcilerimizin nefeslenmek bilmeyen 
gayretleriyle ulaştığımız kurumsal ihtişamımızla bugün Türkiye’nin 
en büyük sendikası olmanın verdiği haklı gururla ve bu sıfatın 
omuzlarımıza yüklediği sorumluluk bilinciyle, ülkemizin yeniden 
büyük güç olma yolundaki şaşmaz hedefinin sendikamız olmaksızın 
yürünecek bir yol olmadığı artık tarihi bir gerçektir.

Eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi, emeğin değerinin 
artması, ekmeğin kavgaya değil, kardeşliğe zemin teşkil etmesi için; 
Türkiyelilik bilinciyle tüm ülkeyi kuşatarak, üreterek ve büyüterek 
mutlu ve müreffeh yarınlara götürecek olan çalışma ve çabalar, 
samimiyet iksirimiz ve aidiyet bilincimiz üzerinde yükselmeye 
devam edecektir. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle… 

ŞÜKRÜ KOLUKISA
Genel Başkan Yardımcısı

Sendikacılığımızın iki kapısı:
İnsanımızın refahı, insanlığın felahı
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BAŞKAN|dan

Eylül 2014’te işyeri temsilcilik seçimleriyle başlayan; ilçe temsilcilik seçimleri, şube delege seçimleri, şube genel kurullarıyla devam eden 
ve ardından 21-22 Şubat 2015’te Eğitim-Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurulu ve 18-19 Nisan 2015’te Memur-Sen Konfederasyonu 5. Olağan 
Genel Kurulu ile tamamlanan çok yoğun, coşkulu bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik. 

Sendikacılıkta, teşkilatın tabandan tavana genel kurul havasını teneffüs ettiği dönemlerde sosyal-kültürel faaliyetlerle örgütlenme çalışmalarına 

yeteri kadar zaman ve enerji ayrılamadığı kanaati yaygındır. Eğitim-Bir-Sen, daha önceki genel kurul dönemlerinde bu kanaatin geçerli 

olmadığını gösteren örnekler ortaya koymuştur. 5. Olağan Genel Kurul çalışmalarının ilk aşamasının başladığı Eylül 2014’ten Genel Kurulun 

gerçekleştirildiği 21-22 Şubat 2015’e ve Konfederasyon Genel Kurulu’nun icra edildiği 18-19 Nisan 2015’e kadar geçen süreçte Eğitim-Bir-Sen, 

örgütlenme çalışmalarında yavaşlama şöyle dursun, 23 yıllık tarihinin en büyük büyümesini gerçekleştirmiştir. 2014 yılı mutabakat sayılarına 

göre 279 bin 722 üyesi olan Eğitim-Bir-Sen, üye sayısını 340 bin 325’e çıkarmıştır. 

2015 yılında Eğitim-Bir-Sen’e 60 binden fazla üye kazandırarak tarihinin en büyük büyümesini gerçekleştiren, geçmişte yazdığı destanlara yeni 

bir destan ekleyen bütün teşkilatlarımızı muhabbetle kucaklıyor, işyeri temsilcilerimize, ilçe temsilcilerimize, ilçe temsilcilik yönetimlerimize, 

kadın komisyonlarımıza, Genç Memur-Sen’imize, şube başkanlarımıza, şube yönetim kurulu üyelerimize, üniversite teşkilatlarımıza ve güçlü 

bir aidiyet ortaya koyan, işyerlerinde, öğretmen odalarında sendikamızın tepkilerini, yönelişlerini, çalışmalarını gün gün eğitim çalışanlarıyla 

paylaşarak ön açan, yol alan üyelerimize binlerce teşekkür ediyor, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 

Biz, yaşadığı zamanın farkında olan insanlarız. Sendikacılığımız da bu çerçevededir. İnsanlar zamanın ya içinde yaşarlar ya da dışında. Zamanın 

içinde yaşayanlar, ki bunlara vukuf-ı zamanî veya ibnü’l-vakt denir, yaşadıkları zamanın farkındadırlar, vakti idrak ve eda ederler; içinde 

bulundukları zamanın yükümlülüklerini üstlenirler ve en mühimi, niçin yaşadıklarının bilincindedirler. 

Bir de yaşadığı zamanın farkında olmayanlar vardır. Zamana hükmettiğini, zamanı korkuttuğunu sanan, ancak zamanı kirleten bu nevi insanlar 

yeryüzünde fesat çıkararak ya da fesat sahiplerine alet olarak zamanın farkında olanların karşısındaki bir zümreyi oluştururlar.  

Tacikistan’da, 18 yaşından küçüklerin camiye girme yasağı, kamusal alanda başörtüsü ve sakal yasağından sonra şimdi de çocuklara Arapça 

isim konulması yasaklanmış. Tacikistan Adalet Bakanlığı, çocuklarına koyacak isim bulmakta zorlanan ailelere yardımcı olmak için bir isim 

listesi hazırlamış. 21. yüzyıldaki şu garabete gülmeli mi, ağlamalı mı? 15 yıl öncesinin, 28 Şubat Türkiyesi’nin uygulamalarını hatırlatan bu 

uygulamanın sahipleri acaba zamanın neresindeler? 

Dışarıdan bakılınca ne denli saçma, temelsiz ve ucuz olduğu anlaşılan uygulamalar, içeriden bakılınca ve aynı atmosferde yaşanılınca insanların 

hayatlarını nasıl da zindana çevirebiliyor ya da dışarıdan bakılınca ne denli komik olduğu kolayca anlaşılan afili cümleler, içeriden bakılınca 

itirazı gayrı kabil ve benimsenmesi dayatılan kabuller taşıyabiliyor. Biz düne kadar benzeri uygulamalar karşısında büyük bedeller ödemiş 

bir milletiz. Ödenmiş bedellerden uzaklaşıldığında ödenilen bedellerin büyüklüğü de unutuluyor. Acılarımızı unuttuğumuz ölçüde savrulma 

tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız acıları hafızamızda taptaze tutarsak, bugünün kıymetini daha güçlü idrak 

ederiz. 

Biz, bedel ödeyerek yol aldık. Bugün, Rabbimize şükürler olsun ki, dönüp geriye baktığımızda Everest büyüklüğünde gözüken pek çok engeli 

aşmış bulunuyoruz. Ancak dünyanın pek çok ülkesinde Müslümanlar hâlâ 1940’ların Türkiyesi’nin, 28 Şubat Türkiyesi’ni boğuştuğu meselelerle 

boğuşuyorlar. 

Dünya Müslümanlarının neredeyse tamamı, uyutularak, uyuşturularak, darbe ile tepesine binilerek ya da açlık, yoksulluk, iç savaş gibi 

meşgalelerle tüketilerek etkisizleştiriliyor. İslam dünyası, yüzyıldır, ipleri Batı’nın elindeki kuklalar tarafından yönetiliyor. Batı için, kral, diktatör 

fark etmiyor. Yeter ki millet idareye hâkim olmasın, milli irade o ülkenin yönelişine ve yönetilişine etki etmesin… Milli iradenin fırsat bulup 

ayağa kalktığı zamanlarda da hemen şer güçler devreye giriyor, millet devreden çıkarılıyor. 

Mısır’da milli irade alçakça bir darbeyle alaşağı edildi, milli iradenin mümessilleri, başta Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmak üzere, 

hapishanelere tıkıldı, akıl almaz iddialarla ve Yassıada mahkemelerini hatırlatır bir üslupla idam cezalarıyla tecziye edildi. Mısır üzerinden 

‘İnsanlığın son adası’nda mesuliyetimiz



hesap yapan demokrasi havarisi Batılı şer odakları darbeyi, darbenin mütemmimi olan vahşeti ve cinayeti bir 21. yüzyıl ayıbı olarak görmüyor. 

Batı’nın gölgelemesiyle, darbeciler alçakça cürmünü icraya devam ediyor. 

Arap baharının başladığı ülke olan Tunus’ta milli irade ricat ediyor. Raşit el-Gannûşî’nin bilge liderliğinde bilinçli bir geri çekilme yaşanıyor. 

Böylece filin züccaciye dükkânına girmesi önleniyor. 

Bangladeş’te seçimle işbaşına gelen Şeyh Hasina, başbakanlığı diktatörlüğe eviriyor. 1971’de “Parçalanmayın, bölünmeyin” yüce emrine 

uyarak Pakistan’dan ayrılınmaması yönünde tavır belirleyen Hizb-i İslamî liderleri idam cezasıyla cezalandırılıyor. Önce Molla Abdülkadir, 

sonra Kameruzzaman… Hayvan haklarına duyarlı dünya, idamlar karşısında ses çıkarmıyor.

İslam dünyasının neresini tutarsanız elinizde kalıyor. Suriye, Yemen, Irak, Libya yanıyor, bu ülkelerde Müslümanlar ‘Allahuekber’ nidalarıyla 

birbirini boğazlıyor. Arakan’da, Doğu Türkistan’da Müslümanlar doğranıyor. Arakanlı mazlumlar Güneydoğu Asya’da açık denizde, Libyalı ve 

diğer Afrikalı Müslümanlar Akdeniz’de, Suriye’den, Irak’tan, İran’dan kopup Batı Anadolu’ya ulaşanlar Adalar Denizi’nde boğuluyor. 

100 yıllık kâbustan ilk uyanan, ilk silkinen, ilk kendine gelen Türkiye. Bir şeyi nerede kaybetmişseniz orada bulursunuz. Kaybettiklerimizi hep 

burada, Anadolu coğrafyasında kaybettik. Diriliş yine burada, Anadolu coğrafyasında gerçekleşiyor. Bunu gören oyun kurucular Türkiye’ye de 

bir yoklama çekiyorlar, Mısır’da elde ettikleri neticeyi elde edemeyeceklerini anlayınca başka planlar yapmaya, başka karanlık emeller peşinde 

koşmaya başlıyorlar. 

19. yüzyılın ikinci yarısında Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı’yı ‘insanlığın son adası’ olarak tarif ediyordu. Bugün 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tevarüs 

ettiğimiz miras budur. Bu miras bizim en kıymeti hazinemizdir. Çünkü Türkiye, sadece Türkiye’den ibaret değildir. Türkiye, dün olduğu gibi 

bugün de büyük bir medeniyetin bayraktarıdır. Bu yükümlülükten kaçamaz. Medeniyetimiz yeniden insanlığı aydınlatacaksa, buna giden yolda 

gereken ilk enerjiyi Türkiye ortaya koyacaktır. 

Bugün, milletin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. İmtiyazlı kesimler, haksız kazanımları şöyle dursun, imtiyazları 

bile ellerinden alınmamışken, mağdurların haklarının iadesini kendileri açısından bir hak kaybı olarak algılayıp gürültü çıkarmaktadırlar. Bunlar 

arasında her dönemin cemaati olarak adlandırabileceğimiz, milli iradeye kumpas kuran yapı da bulunmaktadır. Bürokraside, siyasette, ticarette 

her dönemde kendilerine pay ayrılmasına alışmış olan cemaat görünümlü yapı, başkalarına hayat hakkı tanımayacak boyutta pervasızlaşınca 

tasfiye olmuş ve en çok gürültüyü bu yapının mensupları çıkarmaya başlamışlardır. Bu da bir imtiyaz savaşıdır. 

Türkiye, bu coğrafyada yaşayanlar için, mazlum Müslümanlar ve mazlum dünya halkları için en önemli sığınaktır. En somut örnek olarak 

bugün iki milyon Suriyeli üç yıldır bu milletin imkânlarıyla barındırılmakta, iaşe ve ibatesi karşılanmaktadır. Türkiye’de milli irade tökezlerse, 

ülkenin kaynakları har vurup harman savurulmakla kalmaz, bu garip gurebâ da perişan olur. Zaten bunu deklare eden vicdan ve insaftan 

yoksun siyasi liderler de bulunmaktadır. 

Türkiye’nin yeniden eski Türkiye olmaması için, milletin güçlü olması ve milletimizi çeşitli başlıklarla bir araya getiren, örgütleyen, birey 

olmaktan örgütlü bir güç olmaya dönüştüren sivil toplum kuruluşlarının güçlü olması gerekmektedir. Milletimiz, yutulmayacak büyüklükte 

olursa, Türkiye’de hiç kimse milli iradeyi ayaklar altına almaya cesaret edemez. Bunun yolu, sivil oluşumlarda bir araya gelmek, birlikte nitelikli 

bir büyüklüğe erişmektir. 

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’nin nitelikli, etkin, yol açıcı, lokomotifi olmaya, bununla paralel olarak büyümeye devam ediyor. Memur-

Sen ve Eğitim-Bir-Sen, milletimizin safında yer aldıkça kamu çalışanları da Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in safında yer alıyor. 1992 yılından bu 

yana her yıl biraz daha büyüyerek Türkiye’nin en büyük sendikası olan Eğitim-Bir-Sen, 2015 yılı mutabakatlarında 340 bin 325 üyeye ulaşmıştır. 

Başta Eğitim-Bir-Sen olmak üzere, Memur-Sen’e bağlı sendikalar 11 hizmet kolunun 11’inde de yetkiyi yine almıştır. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Üye sayımız, sahip olduğumuz maddi imkânlar tek başına bizi biz yapmaz; bizi biz yapan, anlam ve 

değerler dünyamızdır, varoluş gayemizdir. Bu çerçevede, anlam dünyamızda bir çözülmeye izin vermemeliyiz, inşa edici mücadelemizden asla 

vazgeçmemeliyiz. 

Merhum Erol Battal’ın güzel bir sözü vardır: “Dinlenilmeden çalışılmıyor.” Eylül başından itibaren dur durak bilmeden fedakârca çalışan Eğitim-

Bir-Sen teşkilatlarına hayırlı bir yaz tatili diliyorum. Genel Merkezimiz için yaz dönemi, tatil dönemi anlamına gelmiyor. Bu yaz, 3. Dönem Toplu 

Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının kazanımlarını artırma mücadelesi içerisinde olacağız. 

Üyelerimize ve bütün eğitim çalışanlarına hayırlı bir tatil, bereketli bir Ramazan, huzur ve mutluluk dolu yarınlar diliyorum. 

ALİ YALÇIN
Genel Başkan
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Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, 
sorunlarına çözüm bulunması yönünde sendikal mücadeleyi 
kuşanmanın yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın sosyal ve siya-
sal meselelerine hassasiyet gösteren bir örgüt olmak hede-

fiyle kurulan Eğitim-Bir-Sen, 23 yıllık hak ve özgürlük mücadelesinde; 
emeğinin, çabalarının ve kazanımlarının sonucunda yeni bir destana 
daha imza atmıştır. 

Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer alan, millet 
iradesinin çizdiği rotayı takip eden, hak ve özgürlüklerin gelişmesi 
için eğitim çalışanları adına mücadele vererek onlarca kazanım elde 
eden; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi hali-
ne gelen Eğitim-Bir-Sen, eğitimcilerin teveccühüne mazhar olmuş ve 
imzalanan mutabakatlara göre 340 bin 325 üye sayısına ulaşmıştır. 

Bütün il ve ilçelerde örgütlenerek yoğun bir faaliyet ortaya koyan, 
bütün işyerlerinde teşkilatlanan, Türkiye’nin emek, hak, demokrasi, 

sivilleşme ve özgürleşme bağlamında milletin özü, çalışanların gören 
gözü, işiten kulağı, tutan eli olan Eğitim-Bir-Sen, 15 Mayıs 2015 iti-
barıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda 310 bin 873, üniversitelerde 27 bin 
197, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda 2 bin 248, Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) 7 olmak üzere 
toplamda 340 bin 325 üye sayısıyla eğitim hizmet kolunda yetkisini 
sürdürmüş ve eğitim çalışanlarının hizmet sendikacılığını ideolojik 
sendikacılığa tercih ettiğini tescil etmiştir. 

Yıllardır devam eden istikrarlı büyüme ve ortaya çıkan bu sayısal 
fark, ilkeli, tutarlı, sorunlardan beslenmeye tevessül etmeyen, kaza-
nımlarını akademik ve kültürel faaliyetlerle süsleyen sendikacılık an-
layışının revaçta; etnik ayrışmaya ve ideolojik saplantılara dayalı kıs-
mi sendikacılığın ise iflasta olduğunu ispatlamıştır. Eğitim-Bir-Sen’in, 
kurulduğu günden bu yana, etkili ve yetkili sendika olma yolunda 
verdiği mücadele, 2011 Mayısı’ndan itibaren Türkiye’nin en büyük 

destan daha yazdık
Yeni bir

Milletimizin 
değerleriyle barışık 

eğitim çalışanlarının verdiği 
yetkiyi kullanırken, 

değerleri rehberimiz, 
emeklerinin karşılığı olan

hak mücadelesi misyonumuz
olduğu bilinciyle
hareket edeceğiz
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sivil toplum kuruluşu olma hüviyetiyle daha da anlam kazanmış ve 
bugün hem nicelik hem de nitelik anlamında zirvedeki yerini, diğer 
sendikalarla arasındaki farkı daha da açarak perçinlemiştir. 

2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde aldığı yetkiyi bir 
emanet bilerek, emanete ehliyet için gerekli liyakati ve emek ko-
nusundaki dikkati sayesinde 2011 yılında genel yetkiyi alan Eğitim-
Bir-Sen; 2012 yılında yetkisini güçlendirirken, 2013 yılında karşısına 
çıkan her türlü zorluğa rağmen samimiyet ve gayretiyle, 2014 yılın-
da da büyümesini sürdürerek üye sayısını 279 bin 722’ye çıkarmış, 
2015’te ise 60 bin 603 yeni üyenin katılmasıyla büyük bir başarıya 
imza atmıştır. 

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın, ‘Hangi düşüncede, 
fikir kalıbı içinde olursa olsun, onun bir insan olarak kabul görme-
si, inancından dolayı horlanmaması lâzım, isterse benim inancımın 
zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı hayat tanınmasının kavgacısıyım” 
şeklinde ifade ettiği umde doğrultusunda emek ve özgürlük müca-
delesini kararlılıkla sürdüren Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışan-
larının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için ter dökme-
ye, her türlü siyasal yaklaşım ve ideolojinden uzak durarak, kendi 
dinamizmini oluşturan medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal 
anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmaya devam 
edeceğiz. 

İnsan onuruna yaraşır bir hayat için gerekli olan sosyal hakların ve 
mali iyileştirmelerin yapılması noktasındaki duruşumuzu, talepleri 
kazanıma dönüştürme mücadelemizi bundan sonra da kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Sendikacılığı çağın ihtiyaçlarıyla örtüşen yeni bir sivil 
toplum kuruluşu anlayışıyla yöneterek gücümüze güç katmaya; yeri 
geldiğinde müzakereyi, gerektiğinde mücadeleyi elden bırakma-
dan, birtakım ideolojilere angaje olmadan, ortak akıl ve uzlaşmayla 
çalışanların hakları için mücadelemizi hız kesmeden devam ettire-
ceğiz.Milletimizin değerleriyle barışık eğitim çalışanlarının verdiği 
yetkiyi kullanırken, değerleri rehberimiz, emeklerinin karşılığı olan 
hak mücadelesi misyonumuz olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. 
Herkesi kucaklama anlayışıyla çalışanlarımızı temsil etmenin gayre-
ti içerisinde olacağız ve hiç kimsenin ‘öz yurdunda garip, öz vatanın-
da parya’ muamelesi görmemesi için tüm gücümüzle çalışacağız. 

Bir yandan, bize bu yetkiyi veren eğitim çalışanlarının sorunların-
dan arınmış bir şekilde işlerini yapabilmeleri, hayatını refah içinde 
sürdürmeleri için demokratik düzenimizin bir gereği ve çağdaş top-
lum yönetiminin öngördüğü yöntemlerle hayatını idame ettirmeleri 
yönündeki mücadelemizi sürdürürken; diğer yandan da, bin yıllık 
geçmişiyle bu topraklar üzerinde yaşayan milletimizin barış ve kar-
deşlik içerisinde nice bin yılları birlikte yaşamasını sağlayacak çalış-
malara dün olduğu gibi bundan sonra da öncülük edeceğiz. 

4/C’lisiyle, hizmetlisiyle, memuruyla, şefiyle, öğretmeniyle, idari 
personeliyle, akademisyeniyle, bütün eğitim çalışanlarıyla büyük 
bir aileyiz. Sorumluluğumuzun ve eğitim çalışanlarının beklentile-
rinin farkındayız. Mağdurların ve mazlumların sesi, kazanımların 
adresi olmaya, Eğitim-Bir-Sen’i zirveden yeni ufuklara taşımaya de-
vam edeceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, şube başkanı ve yönetiminden ilçe ve iş-
yeri temsilcilerimize, üyelerimizden tüm teşkilatımıza; gecesini gün-
düzüne katarak adanmışlık duygusuyla; ruhuyla davamıza, aidiyet 
bedeniyle mücadelemize hayatiyet veren tüm üyelerimize; dahası, 
emek, ömür ve gönül veren herkese teşekkürler… 

Eğitim-Bir-Sen, üniversitelerde üye sayısını 27 bin 197’ye 
çıkararak, yetkili sendika unvanını kazanmıştır. 

Hizmet sendikacılığının yanı sıra akademik sendikacılıkta da 
öncü olan Eğitim-Bir-Sen, verdiği mücadeleyle, yaptığı çalış-
malarla ve sorunların çözümü noktasında yetkililer nezdinde 
bulunduğu girişimler neticesinde yükseköğretim kurumları 
çalışanları adına önemli kazanımlar elde etmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarında teknik hizmetler, genel idare 
hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların ek 
ödemelerinde artış yapılmasını ve diğer kamu kurumlardaki 
emsalleriyle ücretlerinin eşitlenmesini, akademik persone-
le “yükseköğretim tazminatı” ve “akademik teşvik ödeneği” 
adı altında ilave mali haklar verilmesini, 15.12.2014 tarihi 
itibarıyla bazı üniversiteler yönünden sona eren geliştirme 
ödeneğinin 15.12.2015 tarihine kadar uzatılmasını, yükse-
köğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi 
bulundurulmasını, yükseköğretim kurumlarında arşivci, kü-
tüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kamu görev-
lilerinin ek tazminat almalarını, doçentlik sınavlarında jüri 
üyesi olarak görevlendirilenler ile yardımcı doçent, doçent 
ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine 
akademik jüri ücreti ödenmesini, yardımcı doçentlerin “1. 
dereceye kadar yükselememe” sorununun çözüme kavuştu-
rulmasını, yükseköğretim kurumlarında yardımcı hizmetler 
sınıfında yer alan “itfaiyeci” kadrosunun genel idare hizmet-
leri sınıfı olarak değiştirilmesini sağlayan ve 50/d sorununu 
çözüme kavuşturan Eğitim-Bir-Sen, üniversite personelinin 
diğer sorunlarının çözümü için de mücadelesini sürdürecek-
tir. 

Eğitim-Bir-Sen’i 57 üniversitede, 27 bin 197 üye ile yetkiye 
taşıyan başta Şube başkanlarımız ve yönetimleri, Üniversite 
temsilcilerimiz ve temsilcilik yönetim kurulu üyeleri olmak 
üzere, hiçbir mazerete, çetin şartlara ve baskılara aldırma-
dan çaba harcayan, emek veren, canla başla mücadele ve-
ren ve bedel ödeyen bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. 
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’deki 
değişim ve dönüşüme en büyük katkıyı Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen’in sağladığını belirterek, “Demokrasinin yeniden korku tüneline 
girmemesi, verdiğimiz mücadele sonucunda elde ettiğimiz kazanım-
ların bir gecede sıfırlanmaması için daha güçlü bir sendikal örgütlen-
meye sahip olmalıyız. Bizler adil olacağız ama tarafsız olmayacağız. 
Hak için adil, haksızlıklar için müdahil olacağız” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Samsun, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Trab-
zon, Manisa ve Ankara’da gerçekleştirilen teşkilat toplantılarına 
katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 
normalleşmesinde, sivilleşmesinde, haksızlıkların, mağduriyetlerin 
giderilmesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak büyük emekleri ol-
duğunu kaydeden Yalçın, “Türkiye normalleşiyorsa bunda bizim mü-
cadelemiz ve emeğimiz; kamu görevlileri adına temin edilen kaza-
nımların altında ya yerimiz ya terimiz ya da imzamız var” ifadelerini 
kullandı. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bir ve beraber olacaklarını, özgürlüklerin 
bir daha askıya alınmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Yalçın, 
“Yakın geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için Memur-Sen ola-
rak, 1 milyon 111 olmalıyız. Güçlü bir örgütlü yapıya sahip olmalıyız 
ki, özgürlüğümüze kelepçe vurmak isteyenlere fırsat vermeyelim” 
şeklinde konuştu. 

Hak için adil, haksızlıklar için

müdahil olacağız

“Yakın geçmişte yaşananların 
tekrarlanmaması için Memur-Sen 
olarak, 1 milyon 111 olmalıyız. 
Güçlü bir örgütlü yapıya sahip olmalıyız 
ki, özgürlüğümüze kelepçe vurmak 
isteyenlere fırsat vermeyelim” 

E
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Taksim Gezi Parkı olayları ve 17 Aralık küresel darbe girişiminde bu-
lunan yapıların karşında olduklarını dile getiren Yalçın, Türkiye’nin, 
adı sivil, beyni üniformalı yapılarla ortak hareket eden vesayetçiler 
tarafından her 10 yılda bir darbelerle dizayn edildiğini söyleyerek, 
şöyle konuştu: “Malum yapıların son denemesi Taksim Gezi Parkı 
eylemleri ve 17-25 Aralık darbe girişimi oldu. Postmodern darbeden 
sonra dostmodern darbe ile karşılaştık. Memur-Sen, sivil bir hare-
ket olarak bu girişimlere karşı dik durdu. Memur-Sen ailesi olarak ilk 
günden ayağa kalktık, duruşumuzu ortaya koyduk; faiz lobisine de, 
vaiz lobisine de geçit vermedik.” 

“Bizim sendikacılığımız kuruş sendikacılığı değil, duruş sendikacılığı-
dır” diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “9 yıl yetkiyi elinde bulun-
duranlar bir tek kazanım elde edemezken, biz iki kez oturduğumuz 
toplu sözleşme masasında kamu görevlilerinin birçok sorununu 
çözdük. 5. Olağan Genel Kurulumuzda Başbakan Sayın Ahmet Da-
vutoğlu, 2005’ten sonra göreve başlayan memurlara 1 derece veril-
mesi müjdesini verdi. Onlar ayaklanma çıkarsın, biz kazanım almaya 
devam ediyoruz. 9 yıl boyunca masadan eli boş dönenler, kazanımla-
rımızı gölgelemeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Kazanımlarımızın 
itibarsızlaştırılmasına, emeğimizin değersizleştirilmesine asla müsa-
ade etmeyeceğiz.” 

Türkiye’nin demokratikleşmesi adına her zaman alanlarda oldukla-
rını kaydeden Ali Yalçın, “Katsayı adaletsizliğini, başörtüsü zulmünü 
ortadan kaldıran Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olmuştur. Okullarda 
fişleme aracı haline gelen Milli Güvenlik Dersi’ne son vererek, askeri 
vesayeti ve kamusal alan yalanını ortadan kaldırdık. 4+4+4 eğitim sis-
temi ile önemli bir yol kat ettik. Şimdi daha fazla çalışma, ter akıtma 
zamanı” diye konuştu. 

Popülist vaat değil, sahici siyaset istiyoruz 

CHP ve HDP’nin seçim beyannamelerini eleştirerek, söz konusu par-
tilerin bugüne kadar elde edilen kazanımları geriye götürmek iste-
diğini belirten Yalçın, popülist, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan 
vaatler yerine, sahici ve toplumun beklentilerini karşılayan bir siyaset 
istediklerini kaydetti. 

Sendikaları sadece ücret mekanizmasının bir aygıtı olarak konumlan-
dırmanın yanlış olduğunu dile getiren Yalçın, şunları kaydetti: “Biz, 
sendika olarak, özlük ve özgürlük mücadelesini birlikte yürütüyoruz. 

Bu ülkedeki temel sorun kuruş değil, duruş sorunudur. 54. hükümet 
döneminde verilenlerin tamamı bir kalemde geri çekilmiştir. 5 Nisan 
kararlarıyla ülke uçuruma sürüklenmiştir. Asıl mesele, temel hak ve 
özgürlüklerin teminat altına alınabilmesi, ülkenin korku tünelinden 
çıkabilmesi, ham demokrasinin tam demokraside olmasında gizlidir. 
Biz, ücret sendikacılığını da içinde barındıran hizmet sendikacılığı an-
layışını ortaya koymuş bir sivil toplum örgütüyüz.” 

Örgütlenmeye en az ihtiyacı olanlar bizden daha  
örgütlü 

“Bizim şu ana kadar yaşadığımız sancılar, travmalar örgütlü olmadı-
ğımızdan kaynaklanan nedenlerdir” diyen Yalçın, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Güçlü bir örgütlenmeye sahip olsaydık, 28 Şubat’ta da, ondan 
önceki dönemlerde de sıkıntılar yaşamayacaktık. Türkiye’de örgütlü 
olan ve yüzde 5’i geçmeyecek mahşeri cümbüşçüler bu milletin ense-
sinde boza pişirdiler. Örgütlenmeye en ihtiyacı olmayan kısım serma-
yedarlardır ama en büyük örgütlenmeye sahip olan da bu kesimdir. 
TÜSİAD bu ülkede hükümet kurmuştur, hükümet yıkmıştır. Örgütsüz 
olan iş adamı bulamazsınız ülkemizde. Birliği, beraberliği öğreten 
öğretmenlerin, eğitimcilerin örgütlenme oranı yüzde 68. Sendikanın, 
örgütlü toplumun önemini daha çok hissettirebilmeliyiz.” 

Daha güçlü Memur-Sen’e ihtiyaç var 

Bu ülkede bir daha üniversite kapılarının nizamiye, üniversite bahçe-
lerinin kışla olmaması için daha güçlü bir Memur-Sen’e ihtiyaç oldu-
ğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti: 

“Hiçbir kızın, hiçbir kadının özgürlüğünün Genelkurmay kapısı dâhil 
hiçbir yerde bir daha turnikelere sıkıştırılmaması, 17 bin faili meçhu-
lün ve asit kuyularının bu ülkenin bir daha kaderi olmaması ve kar-
deşlik sürecine, çözüm sürecine, kardeşin kardeşle kucaklaşmasına 
bu ülkede bir daha kurşun sıkılmaması, adaletin herkes için eşit ol-
ması, adaletin kimsenin zimmetine geçmemesi ve bu ülkede adaletin 
omuzlardaki yıldızlarla ölçülmemesi, bu milletin inancıyla bir daha 
dalga geçilmemesi, millet iradesini kafeslemeye çalışan balyozcula-
rın, paralelcilerin bir daha teneffüs imkânı yakalamaması ve bu ül-
kede tam demokrasi olması için daha güçlü bir Memur-Sen’e ihtiyaç 
vardır.”
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Nöbete ücret ve sınav görev ücreti

Nöbete ücret ve sınav görev ücreti konusuna da değinen Genel 
Başkan Ali Yalçın, “Diğer kamu kurumlarında ücret karşılığında 
yapılan nöbet görevlerinin eğitim çalışanlarına angarya olarak 
yaptırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu çarpıklığı 
tespit eden, kamuoyunun ve hükümetin gündemine taşıyan 
sendika olarak 81 ilde imza kampanyası başlattık ve toplanan 
350 bin imzayı, hükümete iletilmek üzere, Kamu Personeli Da-
nışma Kurulu toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’e teslim ettik. Karşılıksız nöbet görevine hayır diyor 
ve bunun bir an evvel çözüme kavuşturulması yönündeki talebi-
mizi bir defa daha yineliyorum” şeklinde konuştu. 

Toplu sözleşmede kararlaştırdıkları ve devamında yapılan 
KPDK toplantılarında görüşülen, Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığı’nda konunun muhatapları ile bir araya gelerek çö-
zümüne odaklandıkları ‘sınav görev ücretinde adalet’ taleple-
rinin hâlâ yerine getirilmediğini vurgulayan Yalçın, “Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yaptığı sınavlarda kapıda güvenliği sağlayanlara 
120 TL, içeride sınav görevi yapanlara 45 TL ücret ödenmekte-
dir. Bu, adil bir durum değil. Bu hususta ivedilikle adalete uygun 
bir düzenleme yapılmasını istiyoruz” dedi. 

Emek ve özgürlük mücadelemizi kararlılıkla   
sürdüreceğiz 

Kimsenin dinine, rengine, ırkına bakmaksızın mazlumların, ma-
sumların, mağdurların yanında olmaya, zalimlerin karşında dur-
maya devam edeceklerini kaydeden Yalçın, “Emek ve özgürlük 
mücadelemizi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. Darbecilerle or-
tak hareket edenlere inat, biz darbelerin geride bıraktığı enkazı, 
izleri temizledik. Ülkemizin geriye gitmemesi, kazanımlarımızın 
sıfırlanmaması için güçlü bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Bu 
nedenle, daha çok ter dökmeli ve çabalarımızı yoğunlaştırmalı-
yız” şeklinde konuştu. 

Çorum Kınık Köyü Taşıma Merkezi Ortaokulu   
çalışanlarına ziyaret 

Genel Başkan Ali Yalçın, Çorum’un Kınık Köyü’nde bulunan Ta-
şıma Merkezi  Kınık Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okul çalışan-
larıyla görüştü. Okul Müdürü Şeref Bilan ve öğretmenlerle bir 
süre sohbet eden Yalçın, taşıma merkezi okullarda yaşanan so-
runları dinledi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak, sorunların 
çözümü için mücadele ettiklerini belirten Yalçın, “Taleplerimizi 
daha güçlü şekilde dile getirmek ve sorunlarımızı daha kısa sü-

rede çözüme kavuşturmak için örgütlenmeye daha çok önem 
vermeliyiz” dedi. 

Sorunların çözümünün güçlü bir örgütlenmeden geçtiğini, sen-
dika olarak hak ve özgürlük mücadelelerinde çözümü hayal dahi 
edilemeyen birçok sorunun çözülmesini sağladıklarını vurgula-
yan Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen’in üye sayısı olarak daha da büyüme-
si, daha çok sorunun çözülmesi demektir” şeklinde konuştu. 

İhale kırımlarından ziyade hizmetin kalitesiyle ön plana çıkılma-
sı gereken bir alan olan taşımalı okullardaki yemek sorununun 
çoğu yerde bulunduğuna dikkat çeken Yalçın, Bakanlığın taşı-
ma yapılan merkezlerde yaşanan bu tür sorunları ciddiyetle ele 
alması gerektiğini ifade ederek, yüzde 70’i çöpe giden kalitesiz 
yemeğin bedelinin ödeniyor olmasının vebal olduğunu kaydetti. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ve 
Çorum Şube Başkanı Tahir Eşkil’in de yer aldığı ziyarette, Okul 
Müdürü Şeref Bilan, üyelik formunu imzalayarak, Eğitim-Bir-
Sen’e üye oldu. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Samsun 
Valisi İbrahim Şahin ve Samsun Milli Eğitim Müdürü Aytekin 
Girgin’i ziyaret etti. 

Yalçın, sendikal çalışmalar ve düzenledikleri etkinlikler hakkında 
bilgi verirken, Vali İbrahim Şahin, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek, teşekkür etti. 

Şahin, ziyaretin anısına Yalçın’a, Samsun Kız Olgunlaşma Ensti-
tüsü öğrencileri tarafından yapılan el emeği çini bir pano hediye 
etti. Ziyarette, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Nisan ayı yöne-
tim kurulu toplantısına katılmak üzere ilde bulunan Tokat Valisi 
Cevdet Can da bulundu. 

Ali Yalçın, beraberindeki heyetle birlikte, İl Milli Eğitim Müdürü 
Aytekin Girgin’i ziyaret ederek, bir süre görüştü. Yalçın, ziyaretin 
sonunda Girgin’e Mehmet Akif İnan kitap seti hediye etti. 
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Memur-Sen, Nepal’de meydana 
gelen deprem sonrası zor gün-
ler yaşayan depremzedelere 
bir TIR gıda yardımı yapma ka-

rarı aldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Erdemli sendikacılık anlayışımızın gereği 
olarak, depremin sarstığı Nepal’e yardıma 
koşuyoruz. Nepalli kardeşlerimizin ırkına, 
dinine ve rengine bakmadan sıcak bir sa-
mimiyetle yardım elimizi uzatıyoruz. İnsani 
yardımlar noktasında marka haline gelmiş 
İHH ile müşterek çalışma yürüterek Nepalli 
depremzedelere bir tır gıda yardımı yapmak 
suretiyle desteğimizi başlatıyoruz” dedi. 

‘Kardeşlik sınır tanımaz, ten rengine bak-
maz, mazlumun kimliğini sormaz’ anlayışıyla 
dünyanın dört bir yanında mazlumlara ve 
mağdurlara sahip çıkmaya devam ettiklerini 
ifade eden Yalçın, “Ne zaman bir iyilik kerva-
nı yola çıktıysa, biz de katıldık. Nerede bir fe-
laket olduysa, yardım çığlıkları yükseldiyse, 
biz orada olduk, kanayan yaralara çare ol-
maya çalıştık. Konfederasyonumuz başta ol-
mak üzere, sivil toplum kuruluşlarının ve ül-
kemizin güzide kurumlarının insani yardım-
lardaki hassasiyeti nedeniyle bugün ülkemiz 
insani yardımlar bakımından dünyanın ilk üç 
ülkesi arasında yer alıyor. Bu gurur verici bir 
tablodur. Bu tablonun oluşmasında rolü bu-
lunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

“Medeniyet sendikacılığının bizlere yüklediği 
sorumlulukla, sosyal ve insani yardımlarda   
ülkemizin ve dünyanın marka konfederas-
yonu haline geldik” diyen Yalçın, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Ülkemizin ve insani yardım kuruluşlarının 
düzenlediği tüm kampanyalara katkıda bu-
lunarak insani yardım seferberliğinde öncü 
kuruluş olduk. Türkiye’nin en büyük me-
mur konfederasyonu olarak, ülkemizin çok 
değerli kuruluşlarını hayırda buluşturduk, 
önemli kampanyalarda birlikte hareket et-
melerinin zeminini hazırladık. Gerek bu in-
sani kuruluşlarla gerekse konfederasyon 
olarak ülkemizde ve dünyanın farklı coğraf-
yalarında meydana gelen felaketlerde orta-
ya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için se-
ferber olduk. ‘Van İçin Yardım Zamanı’, ‘Hepi-
miz Vanlıyız” ve “Van İçin Bir Umut da Sen Ol” 
diyerek Van depreminde, deprem bölgesine 

ilk giden ve yardım elini uzatan  konfederas-
yon olduk. Samsun’da yaşanan sel felaketin-
deki selzedeleri mübarek Ramazan ayında 
yalnız bırakmadık. Bir ay boyunca selzedele-
rin iftarlarını yaptırdık. Arakanlı Müslüman-
ların dertlerine ortak olduk. ‘Kış geldi, Suriye 
İçin Bir Ekmek, Bir Battaniye’ kampanyasına 
destek verdik. Suriyeli kardeşlerimiz için,   
Memur-Sen Kadınlar Komisyonumuz, ‘Bir 
Mama, Bir Bez; Sadece Bir SMS’ kampan-
yası başlattı. Kazakistanlı çocuklara   Elif Ba 
kitabı gönderdik. 2011 yılındaki tüm iftar 
programlarımızı iptal ederek, ‘İnsanlık öl-
medi, yardımlar Afrika’ya’ kampanyasıyla, 
Afrika’da açlık ve susuzlukla boğuşan insan-
ların yardımına koştuk. Kıtalar arası kardeş-
lik köprüleri inşa etmeye devam ettik. Ara-
kanlı yetimler için Bangladeş’te Mehmet Akif 
İnan Külliyesi’nin temelini attık.  Filipinlerde 
gerçekleşen tayfun felaketinin yaralarını sar-
mak için ‘Filipinler İçin İnsanlık Vakti’ adıyla 
yardım kampanyası başlattık. Suriye’de do-
narak ölen çocuklara kayıtsız kalamazdık. 
Suriye için başlatılan ‘Sana ihtiyacım var’ 
kampanyasına tam destek verdik. Somalili 
yetimlere sahip çıktık. Soma, Bosna ve Orta 
Afrika için eş güdümlü yardım kampanyası 
başlattık. ‘Telafer’e El Uzat’ sloganı ile kar-
deşlerimizin yardımına koştuk.   ‘Yetimler, 
ana babası ölünce değil, onlara bu ümmet 
sahip çıkmadığı zaman yetim kalır’ düsturuy-
la emanetlerimize sahip çıktık. Yetim gülerse 
dünyanın güleceğine inandık. Bu anlayışla 
‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesine 
paydaş olduk, ümmetin yetimlerine kucak 
açtık. Habeşistan’da su kuyuları açtırdık. 
Uluslararası öğrencilere kapımızı açtık. Kur-
ban yardımlarımızı Kosova’nın Prizren ve 

Mamuşa bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Ayn el-Arap’tan (Kobani) gelerek 
ülkemize misafir olan kardeşlerimize 7 bin 
battaniye, üç bin yatak ulaştırdık, gıda yar-
dımları yaptık.” 

25 Nisan Cumartesi günü Nepal’de meydana 
gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sa-
yısının 5 binleri aştığını, yaralı sayısının 8 bini 
bulduğunu, 1 milyon 500 bin kişinin acil yar-
dıma muhtaç olduğunu, 27 milyon nüfusun 
8 milyonunun depremden olumsuz etkilen-
diğini dile getiren Ali Yalçın, “Depremde ve 
artçı sarsıntılarında 2 binden fazla evin yerle 
bir olduğu, binlerce evin de oturulamaz hale 
geldiği, bazı köylerin haritadan silindiği ge-
len haberler arasında. Erdemli sendikacılık 
anlayışımızın gereği olarak, depremin sars-
tığı Nepal’e yardıma koşuyoruz. Nepallilere, 
ırkına, dinine ve rengine bakmadan sıcak 
bir samimiyetle yardım elimizi uzatıyoruz. 
İnsani yardımlar noktasında marka haline 
gelmiş İHH ile müşterek çalışma yürüterek 
Nepalli depremzedelere bir tır gıda yardımı 
yapmak suretiyle desteğimizi başlatıyoruz. 
Yeni gelişmelere göre, yönetim kurulumuz 
toplanarak sosyal ortaklarımızla kampanya-
mızı genişletecek ve yardımlarımızı arttıra-
cak yaklaşımları devreye sokabiliriz. Şimdi-
lik acil olarak, bir tır gıda yardımı ile Nepalli 
kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz, onlara 
yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıkları-
nı buradan ifade ediyoruz” diye konuştu. 

Toplantıda konuşan İHH Temsilcisi Musta-
fa Sinan ise, Memur-Sen’e teşekkür ederek, 
kamuoyunu Nepal için harekete geçmeye 
davet etti. 

Nepal’e bir TIR gıda yardımı
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi, “Geçmişimizle bağımızı 
koparmadan, gençlerin, inanç ve 
kültürünü tevarüs ederek, kimlik ve 

misyon sahibi olarak yetişmelerini sağlamak 
hepimizin görevidir” dedi. 

Anadolu Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-
Bir-Sen, Anadolu Öğrenci Birliği, Aksa Eğitim ve 
Dayanışma Vakfı, Eyüp Belediyesi, Fatih Belediyesi 
ve Ensar Vakfı iş birliğiyle Bilim Koleji’nde 
düzenlenen 9. Öğretmen Sempozyumu’na katılan 
Latif Selvi, “Yeni dönem, yeni öğretmen, yeni nesil” 
konulu bir konuşma yaptı. 

İdeolojik endoktrinasyonun nesilleri ifsat eden 
saplantılarına karşı nesilleri kültürümüzle, 
değerlerimizle bezeyerek inşa etmenin ve 
toplumu yeniden imar etmenin herkesin en 
asli görevi olması gerektiğini ifade eden Selvi, 
“Aksi halde bütün kitleler ifsat olur. Ve toplumu 
erozyona sürükleyen düşünceleri benimseyenler 
ortama hâkim olurlar. Onun için de mutlaka 
nesilleri inşa etmeli, onu korumalı, kirlerden 
arındırmalı ve geleceğimizi Cenab-ı Hakk’ın 
rızasına uygun işler yapan insanlar olarak 
yetişmesini sağlayacak çalışmaları yapmamız 
lazım” şeklinde konuştu. 

Gençliğin maneviyatla ve değerlerle bağının çok 

önemli olduğunu belirten Selvi, “Gönül dilini 

kullanan, hal şivesini terennüm eden, sağlam 

bir vicdan mekanizması olan, hayatını kalp ve 

ruh yörüngesinde devam ettiren, medeniyet 

telakkisi olan, medeniyetinin yeniden inşası 

ve dirilişi için düşünce ve aksiyon geliştiren bir 

gençlik yetiştirmek için hepimiz elimizi taşın 

altına koymalı ve bunun için çalışmalıyız. Böyle 

bir gençlik hayalimizdir ve misyonumuz olmalıdır” 

değerlendirmesinde bulundu. 

Latif Selvi, dünden güç alan, bugünü iyi 

değerlendiren, yarını iyi tasarlayan, vicdanlı ve 

sağduyulu; kişilerin, olayların yön verdiği değil, 

fikirlere ve düşüncelere yön veren, güncelin 

peşinden koşan değil, kalıcı ve faydalı olanı takip 

eden bir gençlik tasavvuruna sahip olmaları 

gerektiğini vurguladı. 

İslam dünyasının bu alanda alternatif bir tez 

üretmesi gerektiğini kaydeden Selvi, şunları 

söyledi: “Önemli olan, geleceğimiz olan gençlerin 

en iyi şekilde yetişmesi, uluslararası standartlarda 

eğitim almasıdır. Ama inanç ve kültürünü 

bünyesinde taşıyarak, bir misyonun sahibi olarak 

yetişmelerini sağlamak hepimizin görevidir.” 

İnanç ve
kültürüne bağlı
bireyler yetiştirmeliyiz
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret 
ederek, kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarına ilişkin talepleri iletti. Genel Başkan Ali Yalçın, talep-
lerin hayata geçirilmesini beklediklerini belirterek, “Taleplerimizin tamamı gerçekleşinceye kadar takip ve 
mücadeleye devam edeceğiz” dedi. 

Yalçın, görüşmede, toplu sözleşme ve Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda görüşülen ve üzerinde uzlaşma sağlanan 

konular ile kamu görevlilerinin haklı beklentisi doğrultusunda Memur-Sen tarafından gündeme taşınan konularla ilgili 

yasal düzenlemelerin ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulmasını da istedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, görüşmede ifade edilen konu ve taleplerle ilgili olarak çalışma yü-

rüttüklerini söyledi. Çelik, çalışmalar sonucunda oluşan kanaatlerin Memur-Sen ile paylaşılacağını ve sosyal diyalog 

süreci işletilerek nihai kararın oluşturulacağını kaydetti. 

Görüşmede Bakan Çelik’e iletilen taleplerden bazı-
ları şu şekilde: 
-Kamu görevlilerine yönelik bütün kılık-kıyafet dayat-
malarına son verilmelidir. 
-Kamu görevlilerine siyaset hakkı ve grev hakkı verilme-
lidir. 
-4/B’li ve 4/C’liler olmak üzere tüm personele kadro ve-
rilmelidir. 
-Öğretmenler başta olmak üzere, diğer kamu görevlile-
rine nöbet ücreti verilmelidir. 
-Ek ödemelerin tamamı emekli maaşına ve ikramiyesi-
ne yansıtılmalıdır.
-Kamu görevlilerine fiili hizmet zammı verilmelidir. 
-2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir de-
rece verilmelidir. 
-Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesini is-
tiyoruz.
-Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması-
nı bekliyoruz.

-Fazla çalışmaların karşılığı hiç kimse mağdur edilme-

den verilmelidir.

-Bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlan-

masını ve ek göstergelerin artırılmasını istiyoruz. 

-Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmeli 

ve aile yardımından faydalandırılmaları sağlanmalıdır. 

-Emeklilerin maaşları ve emekli ikramiyesi yükseltilme-

lidir. 

-Analık izni sürelerinin artırılmasını, üçüncü çocuğa as-

gari geçim indiriminin yüzde 100 olarak uygulanmasını 

istiyoruz. 

-Kamu görevlilerine rotasyon kaldırılmalıdır.

-İşçilikte geçen süreler kazanılmış hak sürelerinden sa-

yılmalıdır.

-Aile yardımları artırılmalıdır. 

-Üniversiteli işçiler memur kadrosuna alınmalıdır. 

Taleplerimizi

Bakan Çelik’e ilettik
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Memur-Sen, tüm illerde eş zamanlı olarak “Mursi’ye destek, 
Sisi’ye lanet” eylemleri gerçekleştirdi. Memur-Sen üyeleri, 
Mısır’da, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cum-

hurbaşkanı Muhammed Mursi’nin idama mahkûm edilmesini Mısır 
Büyükelçiliği önünde protesto etti. 

Ankara Kuğulu Park’ta bir araya gelen üyeleri, Mısır Büyükelçiliği’ne 
yürüdü. Yürüyüş esnasında, “Yakılacak sehpalar, yok olacak kukla-
lar”, “Katil cunta İsrail’e kukla”, “İhvan’a selam, direnişe devam”, “Fi-
ravun Sisi hesap verecek”, “Kahrolsun zalimler, işbirlikçi hainler”, “İh-
van üzülme, ümmet seninle”, “Bir Musa gelecek, Firavun’u yıkacak”, 
“Müslüman uyuma kardeşine sahip çık” sloganları atıldı. 

Katillerin verdiği kararı tanımıyoruz 

Büyükelçilik önünde toplanan kitleye seslenen Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Binlerce darbe karşıtının kat-
ledildiği Mısır’da katillerin verdiği hukuksuz kararları tanımıyor, si-
laha ve şiddete bulaşmayarak örnek bir duruş sergileyen Mısır hal-
kının yanında durduğumuzu Memur-Sen olarak deklare ediyoruz. 
Mursi dahil tüm İhvan tutukluları serbest bırakılmalı, Muhammed 

Mursi’nin göreve iadesi sağlanmalı, darbenin asker-sivil tüm aktör-
leri yargılanmalıdır” dedi. 

İdam kararları Mısır’daki vahşetin tescilidir 

Mursi’ye ve Mısır halkına verilen haksız, hukuksuz kararları kınayan 
Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “İdam kararları Mısır’daki vahşetin 
tescilidir. Zulme sessiz kalmayıp meydanları terk etmeyerek, binler-
ce şehit vererek dünyada eşi benzerine az rastlanan örnek bir dire-
nişe imza atanlar değil, darbeciler yargı önünde hesap vermelidir.” 

İzzetli duruşu cezalar teslim alamaz 

Haklı olanları cezaların susturamayacağını, gerçekleri darbecilerin 
örtemeyeceğini vurgulayan Yalçın, “Mısır halkının izzetli duruşunu ve 
iradesini cezalar teslim alamaz. İspat edilmiş tek suç bulunmazken, 
milletin seçtikleri yargılanamaz, siyasi kararlarla özgür düşünce esir 
alınamaz, baskı, dayatma, idam sehpaları direnişi durduramaz. Za-
limlere karşı iyiler kazanacak, siyonizmin tetikçisi darbeciler onuruna 
sahip çıkanları diz çöktüremeyecek. Mısır’a Ortadoğu’ya özgürlük di-
renişle gelecek” şeklinde konuştu. 

Mursi için verilen
idam kararını

protesto ettik
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Batı’nın ikiyüzlü tutumu gün yüzüne çıktı 

Batı’nın çifte standart içeren uygulamalarına tepki gösteren Ali Yal-
çın, şunları söyledi: “Mursi’nin ilkeli ve tavizsiz tutumu karşısında ac-
ziyet içine düşenler, bugün Muhammed Mursi’yi, darbe karşıtlarını 
nasıl ve niçin yargıladıklarını hiç kimseye anlatamazken, Batı bu zul-
me ortak oluyor. Mısır’daki meşru hükümetin darbe yoluyla iktidar-
dan uzaklaştırılmasına sessiz kalan dünyanın bugün yeni katliamlara 
kapı araladığını, ilkesel temelde kararlı bir duruş sergilemediklerin-
den darbecilerin zulmü bir adım daha öteye götürmeye çalıştıklarını 
görüyoruz. Hukuksuz karar ve Batı’nın sessizliği dünya sisteminin na-
sıl adaletsiz olduğuna ışık tuttu. Haksız, hukuksuz kararlar karşısında 
sessiz kalan, darbecilere örtülü ve açık destek veren emperyalizmin 
kanlı yüzünü bir kez daha deşifre etti. Batının sadece kirli yüzü değil, 
doğasındaki küfrü de bir kez daha ortaya çıktı. Hepsini lanetliyoruz. 
Sahte demokrasileri de, insan hakları anlayışları da yere batsın. Yok 
onlara bir çağrımız, yok onlardan bir beklentimiz.” 

İslam ülkelerine de seslenen Yalçın, sessiz kalmanın zulme ortak ol-
mak anlamına geldiğini belirterek, “İran, Suudi Arabistan, Katar, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, Körfez’in baronları ve tüm Ortadoğu ülkeleri 
bu zulme seyirci kalırsa, üç maymunu oynamaya devam ederse tarih 
bunu da affetmeyecektir. İnsanlık affetmeyecektir. Vicdanlar affet-
meyecektir. Ve buradan son kararı verecek Mısır müftüsüne sesleni-
yorum: Ey Müftü! Hukuki, insani, ahlaki ve vicdani olmayan bu kararı 
onaylama. Darbecilerin suçuna ortak olma. Zulme geçit verme. Aksi 
halde vicdan azabından kurtulamayacaksın. Vicdan azabından kur-
tulsan Allah’ın gazabından kurtulamayacaksın. Mahkeme-i Kübra’da 
hesabını vereceksin. Kararı onaylarsan, 800 bini aşkın üyemizle bir-
likte iki elimiz yakanda olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Zulme ortak olanları asla affetmeyeceğiz 

“Peki, BM neden sessiz” diye soran Yalçın, şöyle konuştu: “Mısır’da 
zulüm kol geziyor, BM yine yan çiziyor. Mısır’da darbe olmasaydı, 
Suriye’de devrim tamamlansaydı, azgın İsrail bu kadar rahat katli-
am yapamayacaktı. Ama BM darbeciye darbeci, diktatöre diktatör 

diyemediği gibi her defasında onların değirmenine su taşıdı. İkiyüzlü 
davranışıyla BM bu coğrafyaya zarar verdi, mazlum halkların ahını 
aldı. Mısır, İsrail’e yandaş; Suriye, küresel emperyalizme sırdaş oldu. 
Mısır, Gazze’nin can damarlarını tıkadı; Suriye, Filistin mülteci kamp-
larını bombalayarak katliamlara ortak oldu. Bu zulmün bir eseri de 
BM’dir. Sizi de asla affetmeyeceğiz! Yine insanlığa ihanet ettiniz.” 

Ayağa kalk ey ümmet 

Genel Başkan Ali Yalçın, Mısır halkının tüm zorbalıklara rağmen di-
renişten hiç vazgeçmediğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Ey ümmet! Yeter artık ayağa kalk ve kardeşlerine sahip çık. Siyonist-
lere, emperyalistlere, diktatörlere, darbecilere dur deme vaktidir. 
Bizim için, ümmet için direnen kardeşlerimizin yanında, kapitalist 
barbarların karşısında durma vaktidir. Batı’dan medet umma devri 
bitmiştir. BM’den adalet bekleme devri kapanmıştır. Diktatörlerden 
aman bekleme devri sona ermiştir. Gün bugündür! İnsanlık öyle ses 
vermeli ki utanç verici, insanlık dışı, insanlık ayıbı karar kaldırılsın. 
Hukuki ölçütü olmayan insanlık kriterlerine uymayan, İslami hüküm-
lerle bağdaşmayan bu karar iptal edilsin.

Şikayet etmeyeceğiz, ayağa kalkacağız, kardeşlerimiz özgür kalana 
kadar da oturmayacağız.

Mısır, Gazze, Suriye, Irak, Arakan, Bangladeş, Doğu Türkistan başta 
olmak üzere emperyalizm tarafından sömürülen ne kadar ülke var-
sa özgür kalıncaya kadar mücadele edeceğiz. Mahkemelerde hesap 
verenler Mursiler değil, Sisiler, Esedler ve onların küresel ortakları 
olana kadar vazgeçmeyeceğiz. Son sözümüz şudur: Binlerce darbe 
karşıtının katledildiği Mısır’da katillerin verdiği hukuksuz kararları ta-
nımıyor, silaha ve şiddete bulaşmayarak örnek bir duruş sergileyen 
Mısır halkının yanında durduğumuzu Memur-Sen olarak deklare edi-
yoruz. Mursi dahil tüm İhvan tutukluları serbest bırakılmalı, Muham-
med Mursi’nin göreve iadesi sağlanmalı, darbenin asker-sivil tüm ak-
törleri yargılanmalıdır. Selam olsun demokrasi, özgürlük, insanlık ve 
yaşam mücadelesi verenlere. Selam olsun mazluma mağdura sahip 
çıkanlara.” 
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Şükrü Kolukısa ve Hasan 
Yalçın Yayla, İstanbul 2 No’lu Şube’nin divan toplantısına katıldı. 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimlerinin katı-
lımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Necip Fazıl’ın ‘Çile’sini kuşanmış, Nuri 
Pakdil’in ‘Klas Duruş’unu sendikacılığa uyarlamış, Sezai Karakoç’un ‘Di-
riliş Muştusu’nu gençliğe miras olarak aktarma kaygısıyla yoğrulmuş, 
aynı düşünce ekseninin derviş ruhlu şairi, mütefekkiri ve aksiyon ada-
mı Mehmet Akif İnan’dan devraldığı emaneti zirveye taşımış bir teşki-
lat olduklarını ifade ederek, “Bazı ruhlar kendi bedenine sığmaz, işte 
bu yüzden milletinin sinesinde yaşar. Büyük düşler kuranlar, düşlerini 
gerçekleştirmekle kalmaz, onu fersah fersah aşarlar. Hak ve özgürlükler 
geliştikçe demokrasinin teneffüs alanları artacak, çağ aydınlanacak, çağ 
aydınlandıkça Akiflerin kıymeti inşallah çok daha iyi anlaşılacaktır” dedi. 

Çağın en soylu eylemine imza atmak 

Bir yandan, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadele 
verirken, onlar adına kazanımlar elde ederken, diğer yandan daha de-
mokratik, sivil ve özgürlüklerin yaşandığı bir ülkenin inşasına yönelik 
adımların atılmasını sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını ve bu ko-
nuda önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Kolukısa, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Ortak akıl mitingleriyle demokrasiye sahip çıktık. Referandumdaki öz-
verimizle özgürleşmeye ivme kazandırdık. Andımızın ve Milli Güvenlik 
Dersi’nin kaldırılmasına öncülüğümüzle militarizmin sembolik tortula-

Çağ aydınlandıkça Akiflerin kıymeti

çok daha iyi anlaşılacak
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rından arındık. Dört dörtlük eğitim sistemine desteğimizle alternatifli 
ve esnek bir modele geçişe kapı araladık. Kamusal alan yalanıyla pa-
lazlanan ahlaksız ve hukuksuz uygulamayı, başörtüsü yasağına karşı 
topladığımız 12 milyon 300 bin imzayla tarihin en acılı ayıbını yer ile 
yeksan ettik. Taksim Gezi Parkı olaylarının birçok şeye teşne oldu-
ğu ortamda kavi duruşumuzla istikbale tünel açtık. 17 Aralık darbe 
girişiminde yükselen çığlığımızla halkın oyuyla seçilmiş iradenin tek 
meşru yönetim erki olduğunu haykırdık. İyiliğin iş gören elleri olarak 
tüm dünya mazlumlarına sınırları aşan yardımlarımızla ümmeti sım-
sıcak kucaklama kaygımız olduğunu gösterdik. Tüm bu nedenlerle, 
‘özgür millet, bağımsız devlet’ idealiyle bu örgütlenmenin içinde ol-
mak, bize göre çağın en soylu eylemine imza atmaktır.” 

Geleceği nitelikli insanların omuzlarında inşa ederek  
toplumsal inşiraha kavuşacağız

Demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerin-
den birinin örgütlenme özgürlüğünün sağlanması olduğunu kay-
deden Kolukısa, “Örgütlü toplum, demokratik toplum düzenini ve 
katılımcı yönetimi gerçekleştirmenin vazgeçilmez şartı olarak değer-
lendirilmektedir. Güçlü bir sendikal örgütlenme, ekonomik ve sosyal 
haklar bağlamında daha fazla mesafenin daha kolay kat edilmesi an-
lamına gelmektedir” şeklinde konuştu. 

Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş mayasında bulunan Ana-
dolu bilgeliğinin, insanımızın sade bakışının doğurduğu parlak ir-
fanın, darbe dönemlerinde ötekileştirilmenin acısından demlenen 
şairsel inceliğin, üretilen emeğin arşivlenen birikiminin, tecrübeler-
den damıtılan öngörüyü ve ödenen bedellerin potasından süzülerek 
büyüyen kültürel devinimle bütün ülkeyi kuşatacağını dile getirerek, 
“Geleceği nitelikli insanların omuzlarında inşa ederek toplumsal inşi-
raha kavuşacağız inşallah” ifadesini kullandı. 

Yayla: Emek ve özgürlük mücadelemiz daha güçlü bir  
şekilde sürecek 

Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Hasan Yalçın 
Yayla, sorumluluk alanında 
bulunan altı ilçede de yet-
kili olan 2015 mutabakatı-
na göre yetkisini pekiştiren 
Şube yönetimine, emeği 
geçen ilçe ve işyeri temsilci-
leriyle bütün üyelere teşek-
kür ederek başladığı konuş-
masında, emek ve özgürlük 
mücadelelerini daha güçlü 
ve kararlı bir şekilde devam 
ettireceklerini söyledi. 

Ülkemizin geriye gitmemesi, çetin mücadeleler sonucu elde ettikleri 
kazanımların bir gecede sıfırlanmaması için çabalarını yoğunlaştıra-
caklarını vurgulayan Yayla, eğitim çalışanlarının sorunlarını, şimdiye 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da yetkililer nezdinde girişimlerde 
bulunarak, Kurum İdari Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve 
toplu sözleşme masasına taşıyarak, bunlara bir an önce çözüm bul-
mak için çaba harcayacaklarını kaydetti. 

Konuşmasında nöbete ücret, sınav görevi ücretlerindeki adaletsiz-
lik gibi sorunların çözüme kavuşturulması için verdikleri mücadeleyi 
artırarak sürdürdüklerini ifade eden Yayla, “Diğer kamu kurumların-
da ücret karşılığında yapılan nöbet görevlerinin eğitim çalışanlarına 
angarya olarak yaptırılması çarpıklığını tespit eden, kamuoyunun ve 
hükümetin gündemine taşıyan sendika olarak 81 ilde imza kampan-
yası başlattık ve toplanan 350 bin imzayı, hükümete iletilmek üzere, 
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik’e teslim ettik. Nöbet görevine ücret öden-
mesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuç alıncaya ka-
dar bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu. 

Toplu sözleşmede kararlaştırdıkları ve devamında yapılan KPDK top-
lantılarında görüşülen, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nda 
konunun muhatapları ile bir araya gelerek çözümüne odaklandıkları 
‘sınav görev ücretinde adalet’ taleplerinin karşılanmasını istedikleri-
ni belirten Yayla, “Sınavlarda kapıda güvenliği sağlayanlara 120 TL, 
içeride sınav görevi yapanlara 45 TL ücret ödenmesi adil değildir. Bu 
konuda adalete uygun bir düzenlemenin ivedilikle yapılması yönün-
deki isteğimizi bir kez daha yineliyorum” dedi. 

Yayla, toplantıda, toplu sözleşme masasına taşımayı tasarladıkları 
talepleri katılımcılarla paylaşarak, istişarelerde bulundu. 

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Rıfat Kavak ise, yaptıkları faaliyetlere 
değinerek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hedeflerine ulaş-
tıklarını ifade etti. 
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
emeğin, emekçilerin, kamu 
görevlilerinin, işsizlerin birlik 
ve mücadele gününde bir ara-
da olduklarını ifade ederek, 

“Haksızlığa itiraz, sömürüye isyan etmek 

için, haklarımızı haykırmak, 1 Mayıs’ı kutla-

mak için alanlardayız” dedi. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 

Memur-Sen ve Hak-İş, on binlerce emekçiyle 

birlikte büyük bir coşkuyla Konya’da tarihi 

bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. 

Konya Şehir Meydanı’nda, “Daha Güçlü De-

mokrasi İçin Yeni Anayasa” sloganıyla ger-

çekleştirilen 1 Mayıs mitingi, yoğun katılımla 

ve büyük bir coşkuyla yapıldı. Davul zurna 

eşliğinde halaylarla, türkülerle, ellerinde-

ki pankart ve dövizlerle meydanı dolduran 

Memur-Sen ve Hak-İş üyeleri, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı’na bağlı halk oyunları ekibinin 

yedi bölgeye ait halk oyunlarını gösterisi ve 

Grup Yürüyüş konseri ile büyük coşku yaşa-

dı. Açılış konuşmalarından sonra 1 Mayıs bil-

dirisi, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar 

Komisyonu Başkanı Habibe Öçal ile Hak-İş 

Kadın Komitesi Temsilcisi Fatma Yavuz tara-

fından okudu. 

Daha sonra kürsüye çıkan Genel Başkan Ali 

Yalçın, emeğin, emekçilerin, kamu görevlile-

rinin, işsizlerin birlik ve mücadele gününde 

bir arada; haksızlığa itiraz, sömürüye isyan 

etmek için, haklarını haykırmak, 1 Mayıs’ı 

kutlamak için alanlarda olduklarını söyledi. 

1 Mayıs’ta haklarımızı

Konya’dan haykırdık
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Kan, vandalizm, anarşizm gibi görüntülerle 
zihinlere kazınmak istenen 1 Mayısların ar-
tık geride kaldığını vurgulayan Yalçın, “Biz, 
emeğin hakkını haykırırken, hiçbir zaman 
kırmadık, dökmedik, yıkmadık, yıkmayacağız. 
Çatışmaya, kaos çıkarmaya meyletmedik, et-
meyeceğiz. Ülkemizin her şehri, her meydanı 
1 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yapmayı 
hak ediyor. Hiç bir mekânı, hiçbir meydanı 
tabu haline getirmedik. Geçmişin acıları ve 
yanlışları üzerinden çatışma gerekçesi oluş-
turmak gibi bir sendikal anlayışımız olmadı. 
Bu anlayışla, geçen yıllarda Diyarbakır’da, 
Çanakkale’de, Ankara’da 1 Mayıs’ı kutladık. 1 
Mayıs’ı sadece Taksim’de kutlarız dayatması 
yapanlar, neyi amaçlıyor. 1977’de yaşanan 
acılar üzerinden çatışma ortamı oluşturmak, 
yeni acılara zemin hazırlamak; emekçileri, 
dayanışma bayramını kutlamaya değil, çatış-
ma kurbanı olmaya davet etmektir. Biz, kamu 
görevlilerimizin, işçilerimizin milli gelir taksi-
minde daha fazla pay almasının derdindeyiz. 
Birileri gibi Taksim’i çatışma alanına çevirmek 
derdinde değiliz. Taksim’i kutsallaştıran anla-
yışı reddediyoruz. Biz, bu anlayışla, emeğimi-
zin hakkını haykırmak; Çanakkale ruhundan 
beslenen kardeşliğimizle, Anadolu’yu İslam’la 
tanıştıran birliğimizle, ‘İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ anlayışını kuşanan insan merkezli 
fikrimizle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gü-
nümüzü kutlamak için Konya’dayız” şeklinde 
konuştu. 

Küresel şebekelere isyanımız  
var

Daha çok sömürmek, daha çok öldürmek, 
daha çok ocak söndürmek için güne uyanan 
zalimlerin, vahşilerin hüküm sürdüğü bir dün-
yaya karşı olduklarını kaydeden Yalçın, “İnsan 
emeğini sömürerek, ekmeğimizi küçülterek, 
özgürlüklerimizi yok ederek, kendi insanına 
demokrasi ikram ederken; bizim coğrafyala-
rımıza darbe ve zulüm ihraç ederek ayakta 
kalan küresel şebekelere, çetelere, baronla-
ra itirazımız, isyanımız var. Afrika’da insanlar 
suya hasret iken, petrolden kazandıklarını su 
gibi harcayanlara, Filistin’de, Mısır’da, Orta 
Afrika’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da ‘Müs-
lümansın, ölüme yakınsın’ anlayışıyla kardeş-
lerimize zulmedilirken seyreden, sesini kısan, 
gözünü ve kulaklarını kapatanlara itirazımız, 
isyanımız var. Kalp kırmaktan dahi çekinen 
ecdadımıza yöneltilen soykırım yalanına, pa-
lavrasına, itirazımız var, öfkemiz var. Suriye 
canisi Esed misket bombalarıyla çocukları 
ve kadınları katlederken, çıkar hesabıyla kılı-
nı kıpırdatmayanlara, Mısırlı kardeşlerimizin 
iradesini gasp eden, Mısır’ın seçilmiş Cum-
hurbaşkanı Mursi’yi hapseden, İhvanı Müs-
limin üyelerini katleden vahşi Sisi’nin sırtını 
sıvazlayanlara tepkimiz var, öfkemiz var. Katil 
İsrail, Filistin ve Gazze’de ‘soykırım’ uygular-
ken, Hamas’ın haklı mücadelesini, Filistinli 
kardeşlerimizin soylu intifadasını umursa-

Emeğe, alın terine 
değer verilmesini, 
saygın iş ve emek 
konusunda ülkemizin 
dünya liginde zirveye 
çıkmasını; insan 
onuruna yaraşır 
çalışma şartları ve 
özlük hakları talep 
ediyoruz. İş güvencesi 
kırmızı çizgimiz diyor; 
güvencesiz çalışmaya 
son verilmesini, kamu 
görevlileri olarak 
ekonomik büyümeden, 
refah artışından pay 
istiyoruz
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mayanlara itirazımız, isyanımız var” ifade-
lerini kullandı. 

Kirli operasyonlara izin  
vermemeliyiz 

Sözleri sık sık sloganlarla kesilen Ali Yal-
çın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu düzen 
böyle sürmeyecek. Bu devran böyle dön-
meyecek. Biz, insanı insanlıkla buluştur-
ma mücadelesinin neferleri olarak buna 
izin vermeyeceğiz. Biz, insanlığın hak et-
tiği dünya düzenini kurma hedefini yük-
lenmiş hakikat erleri olarak bu düzeni 
birlikte değiştireceğiz. Biz, hak davasının 
bu çağdaki kararlı emanetçileri olarak, 
sömürülenlerin ‘artık yeter’ haykırışına, 
ezilenlerin ‘bizi kurtarın’ çırpınışına, açla-
rın, açıkta kalanların ‘bize el uzatır mısı-
nız?’ bakışına, özgürlük isteyenlerin ‘ya-
saklara son’ diyerek ayağa kalkışına ses 
vereceğiz, el uzatacağız, destek vereceğiz. 
Hep birlikte, inanarak, çalışarak, azim-
le ve kararlılıkla dünyanın kirli düzenine 
son vereceğiz. BM’ye ‘dünyanın 5’ten bü-
yük olduğunu’ kabul ettireceğiz, öncülük 
edeceğiz.  Yeni bir dünya diyorsak, yeni 
bir dünya düzeni kurmak istiyorsak; önce 
milletimizin iradesine yönelik oyunları 
boşa çıkarmalıyız. Medeniyet coğrafya-
mızın lider ülkesi devletimize yönelik kirli 
operasyonlara izin vermemeliyiz. Bu mil-
let, tam bir asır ‘vesayetin’, ‘medeniyet 
değerlerine ihanetin’, ‘küresel şebekenin 
sömürü düzenine esaretin’ mahkûmu ya-

pıldı. Seçmemize, seçilmemize, seçtikleri-
mize izin vermediler. Seçtiklerimize darbe 
yaptılar, idam sehpasına gönderdiler, o 
kirli tarihi demokrasi bayramı diye kutlat-
tılar. Devletin kasasının soyulmasına dur 
diyen milletin gönlündeki Başbakan’a, 
‘Savunan Adam’a diş bilediler. 28 Şubat 
kararlarıyla, inananları fişlediler, dışladı-
lar, ikna odalarında imha süreçlerine sok-
tular. Başörtülü kızlarımıza, kardeşleri-
mize, ablalarımıza üniversitelerde, kamu 
kurumlarında, milletin meclisinde had 
bildirmeye yeltendiler. IMF’ye borçlanma-
yı makul, yüksek faizi makbul gösterdi-
ler. Sekiz yıllık kesintisiz eğitimi bilimsel, 
katsayı zulmünü istatistiksel zorunluluk 
olarak yutturmaya kalkıştılar. Hastane 
kuyruğuna girmeyi ‘ödememiz gereken 
bedel’, emeklilerimizin maaş kuyruğunda 
ölmesini ‘vakti gelmiş ecel’ saydılar. Millet 
iradesini kapatmaya, demokrasiyi karart-
maya kalkıştılar. Ancak, milletin vesayet 
çukurlarını kapatmasını, egemenliği yeni-
den ele almasını engelleyemediler, engel-
lemeyecekler.” 

“Memur-Sen’in dirayetine, cesaretine, zir-
veye yerleşmesine, 800 binlere ulaşması-
na, 11 hizmet kolunun tamamında yetkiyi 
almasına alışamadılar” diyen Yalçın, şun-
ları söyledi: 

“Vesayet bitmez, derin devlet bitirilemez; 
JİTEM tasfiye edilemez, terör ocakları 
söndürülemez sandılar. Vesayeti, birlik-

te bitirdik. Özgürlükleri birlikte getiriyo-
ruz. Kur’an okumayı yasaklayan, Kur’an 
öğrenme yaşına sınır konan günlerden 
müfredatta Siyer-i Nebi ve Kur’an-ı Kerim 
derslerine yer verilen eğitim sisteminin 
olduğu günlere geldik. Derin devletlerini 
kaybedenler, milletin içinde derin şebe-
keler oluşturarak yeni oyunlar peşin-
deler. Gezi’de yenildiler, 17-25 Aralık’ta 
yanıldılar. Taksim Gezi Parkı olaylarında 
ve 17/25 Aralık’ta beklediklerini bula-
mayanlar, hem Çözüm Süreci’ni hem de 
Türkiye’nin huzurunu hedef alarak 6/8 
Ekim’de Kobani bahanesiyle kendisi gibi 
düşünmeyen Kürtleri yok etmeyi hedef-
leyen ‘Beyaz Kürtleri’ sokağa çıkardılar.  
Beyaz Türkler ve Beyaz Kürtler arasındaki 
bu kirli tezgâh da milletin ferasetiyle bo-
zuldu. Onların işi, millete operasyon yap-
maktır. Onların hedefi, milletin hayalleri-
ni çalmak, hedeflerini engellemektir. İzin 
verecek miyiz? Elbette hayır. Kumpasları-
na, operasyonlarına fırsat verecek miyiz? 
Elbette hayır. Yeniden Büyük Türkiye’nin 
kurulmasından vazgeçecek miyiz? Elbette 
hayır. İnadına değil, İnsanlık adına hayır 
diyoruz. İnsanımız için hayır diyoruz. Maz-
lumlar, mahzunlar, mağdurlar için hayır 
diyoruz. Çünkü ‘Yeniden Büyük Türkiye’, 
sadece Türkiye’nin şahlanma davası de-
ğil, bütün insanlığın, mazlumların, sömü-
rülenlerin, ezilenlerin ayağa kalkışıdır.” 

Milletin değerleriyle   
hesabı olanlar, milletin  
gelecek hesabında   
olmayacaklar 

“Yeniden Büyük Türkiye için önsöze, öncü 
adımlara ihtiyaç olduğunu, bunun önsö-
zünün, ilk adımının Çözüm Süreci oldu-
ğunu dile getiren Yalçın, “Çözüm Süreci, 
milletin hayalidir, yerli bir projedir; eşit 
yurttaşlık temelinde, Türk’ün, Kürt’ün, 
Laz’ın, Çerkez’in, Abaza’nın, Sünni’nin, 
Alevi’nin, zenginin, fakirin, işçinin, işvere-
nin, kamu görevlisinin eşit haklarla, eşit-
lik ve adalet zemininde birlikte yaşama 
iradesidir. Yeni Anayasa ise Yeniden Bü-
yük Türkiye’nin yol haritasıdır, vesayetin 
bitişidir, demokrasinin vesayet altından 
çıkışıdır. 7 Haziran seçimleri öncesi, siya-
si partiler seçim bildirilerini açıklıyorlar. 
Bizden oy istiyorlar.  Sekiz yıllık kesintisiz 
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eğitimi yeniden getirmek isteyen CHP ve 
HDP, neden oy vermemizi değil, neden oy 
vermememiz gerektiğini söylüyorlar. Mil-
letin diniyle, diyanetiyle, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersiyle, İmam-Hatip Lisesi 
ile hesabı olanlar, milletin gelecek hesa-
bında olmayacaklar. Kamu görevlilerinin 
mali ve sosyal haklarını artırmayı, çalışma 
şartlarını düzeltmeyi, özlük haklarını ge-
liştirmeyi düşünmeyenleri kamu görevli-
leri de düşünmeyecek” diye konuştu. 

 

Yalçın, konuşmasının sonunda talepleri 
şu şekilde sıraladı: “Siyasi partiler seçim 
vaatlerini açıkladılar. Biz de, seçimden 
sonra iş başına gelecek hükümetten, 
toplu sözleşme masasından beklentile-
rimizi, teklif ve taleplerimizi Konya Şehir 
Meydanı’ndan haykırıyoruz.  Biz, emeğe, 
alın terine değer verilmesini, ekmeğimi-
zin artmasını, saygın iş ve emek konusun-
da ülkemizin dünya liginde zirveye çıkma-
sını istiyoruz. Biz, insan onuruna yaraşır 
çalışma şartları ve özlük hakları talep edi-
yoruz. İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyo-
ruz; güvencesiz çalışmaya son verilmesi-
ni, işsizliğin sorun olmaktan çıkarılmasını, 
istihdamın artırılmasını, bu ülkenin kamu 
görevlileri olarak ekonomik büyümeden, 
refah artışından pay istiyoruz. Kapita-
lizmin, neo-liberalizmin, emperyalizmin 
dayattığı taşeron işçiliğe son verilmesini, 
taşeron işçilerin kadroya alınmasını, ku-
rum ayrımı yapmadan 4/B ve 4/C’li bütün 
sözleşmeli personelin kadroya geçirilme-
sini, üniversite mezunu işçilerin kadroya 
geçirilmesini istiyoruz. 

Biz, hakça bölüşmeye, adil paylaşmaya 
zemin olacak demokratik, sosyal, hukuk 
devleti anlayışını önemsiyoruz. Örgütlen-
me hakkına ilişkin engellerin kaldırılma-
sını, kamu görevlilerine yönelik bütün kı-
lık-kıyafet dayatmalarının sona ermesini, 
kamu görevlilerine siyaset ve grev hakkı 
verilmesini istiyoruz. Kamu görevlilerine 
refah artışından pay verilmesini, disiplin 
cezalarının affedilmesini, 2005’ten sonra 
göreve başlayanlara, başlayacaklara bir 
derece verilmesini istiyoruz. Emeklilerin 
maaşlarının ve emekli ikramiyesinin yük-

seltilmesini, ek ödemelerin tamamının 
emekli maaşına ve ikramiyesine yansıtıl-
masını, bütün kamu görevlilerinin ek gös-
tergeden yararlanmasını ve ek gösterge-
lerinin artırılmasını talep ediyoruz. Fazla 
çalışma ücreti ödenmesini ve fazla çalış-
ma ücretlerinin artırılmasını, kadına yö-
nelik şiddetin, kamu görevlilerine yönelik 
şiddetin sona erdirilmesini, kamu görev-
lilerinin işçilikte geçirdikleri sürelerin ta-
mamının hizmetten sayılmasını istiyoruz.

Biz, bu ülkenin kamu görevlileri, işçile-
ri, emeklileri, kadınları, asgari ücretlileri, 
engellileri ve bütün vatandaşları için hak-
larımızı istiyoruz. Ağustos ayında gerçek-
leştireceğimiz 3. Dönem Toplu Sözleşme 
sürecinde toplu sözleşme masası, ‘bütçe 

disiplini’ söylemiyle esaret altına alınma-

sın diyoruz. Kamu işvereninin bütçe disip-

lini ile adil paylaşım arasındaki dengeyi 

gözeten tekliflerle masaya gelmesini bek-

liyoruz. Toplu sözleşmenin bütçeye yük 

olarak görülmesi yaklaşımından vazge-

çilsin istiyoruz. 7 Haziran’da milletin ona-

yını alarak kamu işvereni sıfatıyla toplu 

sözleşme masasına oturacak yeni hükü-

metin; kamu görevlilerinin mali, sosyal ve 

özlük haklarına ilişkin beklentilerini karşı-

layacak bir yaklaşımla masaya gelmesini 

bekliyoruz.” 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, 

dertleri olduğu için alanlarda olduklarını 

belirterek, taleplerini dile getirdi. 

Taleplerimiz
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, medeni-
yetin sloganla değil, kitapla, kültürle ihya edildiğini belirterek, 
“Sloganla kitleler anlık olarak harekete geçirilir. Ancak kişinin 
nereden gelip nereye gittiğini fark etmesi ve anlık yönlendir-
melere itibar etmemesi için medeniyet referanslarının de-

rinliklerinden beslenmesi gerekir. Medeniyetimizin 14 asırdan fazla bir 
zamanda ortaya koyduğu birikimden, Anadolu coğrafyasında oluşturul-
muş bin yıllık birikim ve kültürden beslenmek, yeni nesilleri bu birikimle 
tanıştırmak durumundayız” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube’nin düzenlediği ‘ortaokullar ve liseler 
arası zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller için kitap okuma’ yarışması ödül 
töreni Belediye Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. Burada bir konuşma 
yapan Genel Başkan Ali Yalçın, medeniyet inşası ve ihyasının bir taban 
hareketi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Bu da sivil toplum ör-
gütleri eliyle gerçekleştirilebilecek bir husustur. Halkın kendisinin kurdu-
ğu, kendisinin yönettiği oluşumlar vasıtasıyla gerçekleştireceği bir dönü-
şüm etkili ve kalıcı bir dönüşüm olacaktır. Medeniyet, sloganla ihya edil-
mez; medeniyet, kitapla, kültürle ihya edilir. Sloganla kitleler anlık olarak 
harekete geçirilir. Ancak kişinin nereden gelip nereye gittiğini fark etmesi 
ve anlık yönlendirmelere itibar etmemesi için medeniyet referanslarının 
derinliklerinden beslenmesi gerekir. Medeniyetimizin 14 asırdan fazla 
bir zamanda ortaya koyduğu birikimden, Anadolu coğrafyasında oluş-
turulmuş bin yıllık birikim ve kültürden beslenmek, yeni yetişen nesilleri 
bu birikimle tanıştırmak durumundayız. Gençlerimiz, gelişen teknoloji-
nin hayatımıza soktuğu aygıtların esiri olmamalıdır. Gençlerimiz, elindeki 
teknolojik imkânları kendisini en iyi şekilde yetiştirebilmek için değerlen-
dirmelidir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u 21 yaşında fethederek Fatih 
unvanını almıştır. İstanbul’un fethi, genç bir adamın azim, kararlılık ve 
ön açıcı liderlikle çağ açıp çağ kapatan nitelikte büyük bir başarıya imza 
atması demektir. Fatih Sultan Mehmet, kişiliği ve başarılarıyla bugünün 
gençliğinin önündeki rol-model olmalıdır.” 

Gönlünde yeni fetihler barındıran gençliğimiz   

Fatih’i örnek almalıdır 

Sultan Fatih’in, gönlünde yeni fetihler barındıran gençliğimizin örnek al-

ması gereken bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Yalçın, “Çok iyi eğitim 

almış, çağının bütün teknik ve mühendislik bilgisine vâkıf, kitaba ve kü-

tüphaneye âşık, İtalyanca, Latince, Fransızca, Arapça ve Farsça bilen, Avnî 

mahlasıyla değerli şiirler yazan son derece donanımlı bir hükümdardır. 

Çağımızın Fatihlerinin de vakti sömüren malayani uğraşılardan bir an 

önce sıyrılması ve iyi yetişme odaklı; planlı, programlı bir çaba içerisine 

girmeleri gerekmektedir. Davası olan, davasına layık olur. Davası olan 

genç, iyi yetişmek ve emsalleri arasında temayüz etmek durumundadır. 

Davası olan genç himmete muhtaç durumda değil, himmette bulunabile-

cek durumda olmak durumundadır. Kütahya Şubemizin düzenlediği bu 

yarışmanın gençlerimizin kitaba ve kültüre yönelmeleri gibi bir güzelliğe 

vesile olmasını diliyorum. Böyle bir faaliyetin Kütahya’da düzenlenmesi-

ni de anlamlı buluyorum. Dünya edebiyatının en büyük şaheserlerinden 

biri olan seyahatnamenin yazarı Evliya Çelebi’nin şehrinin, Divan şiiri-

nin temelini atan Germiyan Sarayı şairleri Şeyhoğlu Mustafa, Ahmedî, 

Ahmed-i Dâî, Şeyhî’nin şehrinin belediyesi olan Kütahya Belediye Başka-

nımızı da, okumaya, kültüre yönelik bu güzel adımı desteklemelerinden 

ötürü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. 

Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye Yazarlar 

Birliği Vakfı Genel Başkanı Mehmet Doğan ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 

No’lu Şube Başkanı Kamil Uçan’ın da birer konuşma yaptıkları programın 

sonunda kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödülleri 

verildi. 

Yeni nesilleri
medeniyet değerlerimizle

tanıştırmalıyız
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Özlük ve özgürlük mücadelesinin adresi sendika-
mız, 340 bin 325 üyeye ulaşarak Türkiye’nin en 
büyük sendikası unvanını pekiştirdi. Sendikamız, 
2015 yılında 61 bin üye artışıyla Milli Eğitim Ba-

kanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yükseköğretim kurum-
larında tarihinin sayıca en büyük büyümesini gerçekleştirdi. 

Bu yıl, Adana, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, 
Denizli, Hatay, Mersin, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırklare-
li, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Trabzon ve 
Van illeri ile Düzce, Erzincan, Karabük, İzmir Kâtip Çelebi ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de yetkiyi aldık. 

Eğitim-Bir-Sen’in, Türkiye’nin tamamında örgütlü, her rengi, 
her dokuyu temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak tüm 
eğitim çalışanlarının teveccühüne mazhar olduğu bir kez 
daha tescillendi. 

Eğitim-Bir-Sen’in sendikal mücadelesi, özlük ve özgürlükler 
mücadelesidir. Bu doğrultuda emek, ekmek, özgürlük ve 
haktan yana taraf olduk, olmaya da devam ediyoruz. “Tür-
kümüz dünyayı kardeş bilendir/Gökleri insanın ortak tarla-
sı” dizelerindeki kuşatıcılıkla 14 Şubat 1992’de yola koyula-
rak yeni bir çığır açan Eğitim-Bir-Sen; eğitim çalışanlarının 
yegâne hak arama adresidir. Eğitim-Bir-Sen, 23 yılık soylu 
mücadelesinde alnı ak, başı dik bir şekilde bütün eğitim çalı-
şanlarıyla, özelde 340 bin 325 üyesi, genelde ise 75 milyonun 
geleceğini inşa ve ihya liderliğini devam ettirecektir. 

Hızla değişerek dönüşen dünyada, değişime kayıtsız kalmak 
mümkün değildir. Değişim dinamiklerinin bir ülkede en fazla 
gözlemlenebileceği ve bu dinamiklere uygun adımların atı-
labileceği yer tabiî ki örgütlü yapılardır. Örgütlü toplum; de-
mokratik, katılımcı, çoğulcu ve güçlü toplumdur. Örgütlülük 
ile medeni olmak eş anlamlıdır. Kurucu Genel Başkanımız 
Mehmet Akif İnan “Medeni insan, örgütlü insandır. Hak ara-
masını bilen insandır. Her değer sahibi, her inanan insan, 
düşüncelerini hayata hâkim kılmak istiyorsa mutlaka örgüt-
lü mücadeleye katılmalıdır” diyerek örgütlenmenin önemine 
işaret etmiştir. Refahı tabana yaymanın, gelir dağılımında 
adaleti sağlamanın, kalkınmanın, haksızlıklara karşı koyma-
nın yolu örgütlenmeden ve örgütlü yapılardan geçer. 

Bu açıdan, 15 Mayıs 2015 yılı itibarıyla Eğitim-Bir-Sen 340 bin 
325 üyesiyle hem Türkiye’nin en büyük sendikası hem de en 
büyük örgütlü yapısıdır. Örgütlenmenin hakkı, hem özlük 
hakları hem de değerler sendikacılığı mücadelesini birlikte 
yürütmektir ki, Eğitim-Bir-Sen’in bütün çabaları bu temel 
hakları muhafaza etmeye ve daha da ileriye taşımaya yöne-
liktir. Hem sahip olduğu misyonun hem de sendikal çalış-
maların takdiri başta eğitim çalışanları olmak üzere milletin 
teveccühüyle ölçülebilir. 

Eğitim-Bir-Sen hilkatte eş ve dinde kardeş olmayı önemse-
yenlerin ve yalnız kendi hakkını değil, kardeşlerinin de hak-
kını savunmak isteyen herkes için büyük ve ortak çatıdır. 
Eğitim-Bir-Sen, evrensel haklara önem veren ve gördüğü 
yanlışlıkları eliyle, diliyle, eylemiyle düzeltme sorumluluğunu 
hisseden herkesin örgütüdür. 

Aliya İzzetbegoviç, bilgeliği ve liderliğiyle bir döneme damga 
vuran örnek bir kişiydi. ‘Şu büyük, cüretkâr binaya bakın, di-
yordu: Onu beton veya çeliğin bir arada tuttuğu doğrudur. 
Fakat esas doğru, onu bir arada tutan şeyin, binanın temel 
denge ve oranları içindeki düşünce olduğudur.’ Evet, biz dü-
şünen ve üreten erdemli bir davanın mensuplarıyız. Soylu 
mücadelenin adresi Eğitim-Bir-Sen olarak, elde ettiğimiz 
başarı bizi kibre, atalete, gurura, tepeden bakmaya sevk et-
memelidir. Unutulmamalıdır ki, 1 milyonun üzerinde eğitim 
çalışanı var. Bu vesileyle yapacağımız daha çok iş, alacağımız 
daha çok yol, elde etmemiz gereken daha çok kazanım var. 
Çalışanların hakkını koruyarak ve kazanımlarını artırarak in-
şallah daha büyük başarılara imza atacağız. 

Biz, uzun yola çıkmaya hüküm giymiş, azığı inancı olan adan-
mış ruhlarız. Elde ettiğimiz başarılardan dolayı tüm üyeleri-
mizi, yönetimlerimizi ve teşkilatımızın değerli liderlerini teb-
rik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Mesuliyetimiz ve yükümüz ağırdır. Aydınlık yarınlarımızı be-
raber inşa edeceğimiz dava arkadaşlarımın her zorluğu aşa-
caklarına inancım tamdır. Bütün zorluğa göğüs gerip, yeni 
ufuklara yelken açan (y)etkili sendikanın lider kadrosuna 
selam olsun…

RAMAZAN ÇAKIRCI
Genel Başkan Yardımcısı

Destanımıza destanlar ekleyen 
lider kadrolarımıza selam olsun 
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Ortak Akıl Platformu üyeleri, 
Haliç Kongre Merkezi’nde bir 
araya gelerek, vesayet arayış-
larına tepki gösterdi, normal-

leşme ve istikrarın devam etmesi için milli 
irade vurgusu yaptı. 

203 sivil toplum kuruluşu adına ortak bildiriyi 
okuyan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Biz sivil toplum kuruluş-
ları olarak, tüm halkımızın ve sesimizi duyan 
herkesin, içinden geçmekte olduğumuz kritik 
sürecin bilincinde olduğuna, davasına, ülkesi-
ne, milletine ve topyekûn dönüşümün ruhuna 
uygun davranıp gerekli sorumlulukları yerine 
getireceğine yürekten inanıyoruz” dedi. 

Artık söz sadece milletindir 

“Bu ülkenin, birinci dünya savaşının bütün aşa-
malarında varını, yoğunu, canını ortaya koyan 
ecdadımızın ve milletimizin özverilerinin eseri 

olduğunu” ifade eden Yalçın, şöyle devam etti: 

“Bu nedenle, bu ülkenin her ferdinin, tarihimizin 

her döneminde olduğu gibi hem bağımsızlığının 

sağlanmasında hem de korunmasında bir nefer 

olarak sorumluluk üstleneceğine yürekten inanı-

yoruz. Vesayet zeminlerinin, darbelerin, yasak-

ların, yalancı düzenlerin; milletin egemenliğinin 

elinden alınması için hayata geçirildiğini biliyo-

ruz. 1946’da Menderes’in ‘Yeter söz milletindir’ 

itirazıyla başlattığı ‘vesayeti kaldırma’ yolculuğu-

nun, süreç içinde gerçekleştirilen sessiz devrim-

lerle ve ‘Artık söz sadece milletindir’ düsturuyla 

taçlandığı günleri yaşıyoruz. Bu süreçte, merhum 

Turgut Özal’a yaşatılanları, 54. Hükümetin Başba-

kanı merhum Necmettin Erbakan’a 28 Şubat’ın 

kirli kararları üzerinden dayatılanları unutmadık. 

Karar alıcı merci millet olmadan mücadelenin za-

ferle sonuçlanamayacağını, istiklalin korunama-

yacağını, tam bağımsız olunamayacağını bir kez 

daha hatırlatıyoruz.” 

Ortak Akıl Platformu:

Normalleşme ve
istikrar devam etmeli
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Vesayetçilere izin vermeyeceğiz 

Sivil iradeyi yok saymak için kurulan tezgâhlara, hazırlanan kumpas-
lara izin vermeyeceklerini kaydeden Yalçın, “Milletin egemenliğini 
çalmak isteyen küresel aktörlere ve onların içerdeki işbirlikçilerine 
fırsat vermeyeceğiz. Milleti ve milletin değerlerini esir alan ve mil-
letin yeniden egemen olmasıyla son bulan vesayet iklimini tekrar 
hâkim kılma çabalarına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Dik duran milletin yanındayız 

Yalçın, Türkiye’yi IMF’ye muhtaç edenleri ve edildiği günleri unutma-
dıklarını, milletin yükselen sesine karşı saldırılarda bulunan küresel 
ve yerli odakların aynı şer grubunun mensubu olduğunun farkında 
olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: “Büyük bedeller ödememi-
ze, yoksullaşmamıza, özgürlüklerimizden, değerlerimizden yoksun 
kalmamıza neden olan o kapkara günlere geri dönmeyeceğiz. Bu 
idrakle, 27 Nisan’da e-muhtıra üzerinden gerçekleştirilen vesayet 
kalkışmasına karşı dik duran milletimizin yanında olacağız. Dışarıda 
yazılıp içeride sahneye konan Gezi kalkışması senaryosunu boşa çı-
karan milletin kararlı duruşunu devam ettireceğiz. İhanet amacıyla 
planlanan 17-25 Aralık darbe girişimlerini püskürten, paralel tetikçi-
lere hadlerini bildiren milletimizi yalnız bırakmayacağız. Çözüm sü-
recini bitirmek amacıyla 6-8 Ekim’de Kobani’de sahaya sürülen bar-
barlığı ve büyük oyunlarını çökerten çözümün öz ruhuna desteğimizi 
sürdüreceğiz.” 

Mazlumların umuduyuz

Açıklamada istikrar vurgusu yapan Ali Yalçın, “Bizler, siyasi, ekono-
mik istikrarın ve toplumun bütünlüğünün milletler ve devletler açı-
sından, varlıklarının devamı noktasında temel parametre olduğunun 
bilincindeyiz. Bu noktada, özgürlüklerin risk olarak algılandığı, iç çe-
kişmelerin ve ötekileştirmenin zirve yaptığı, dışa bağımlı, ekonominin 
kısır döngüye mahkûm edildiği, siyasetin vesayete mecbur bırakıldığı 
bir Türkiye fotoğrafı artık mazide kalmalıdır. İstikrarını sürdüren Tür-
kiye, sadece kendi milletimiz için değil, Filistin, Suriye, Bosna, Kosova, 
Makedonya, Somali, Myanmar, Arakan, Doğu Türkistan, merhamet 
ve adalet bekleyen Batı’nın mağdur ettiği bütün dünya mazlumları 
için de büyük bir ümit ışığıdır” diye konuştu. 

Yeni anayasa çağrısı ve çözüm sürecine destek

Yalçın, çözüm süreci ve yeni anayasa konusunda ise şunları söyledi: 

“Eşit yurttaşlığın hayata geçirilmesi, ötekileştirme zihniyetinin bü-

tünüyle sona ermesi, bin yıllık kardeşliğin pekiştirilmesi, Çanakkale 

Ruhu’nun yeniden tesis edilmesi fırsatını bize sunan çözüm süreci-

ne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milletimiz için hayati derecede 

önemli olan sivil, özgürlükçü, demokratik yeni anayasayı yazmak ve 

yapmak konusunda son derece kararlı olacak ve bu sorumluluğun 

takipçisi olacağız. Türkiye’yi ve milletimizi demokratikleşme, özgür-

leşme ve sivilleşme hamleleriyle insan hakları, eşit vatandaşlık ve in-

sanlık onuru noktasında daha ileri noktalara taşımak için elimizden 

ne geliyorsa ortaya koymaktan kaçınmayacağız.” 

Kirli zihniyete millet itibar etmeyecek

“Köhne düzenin hayalini kuranlara, etnik kimlik siyaseti yapanlara, 

milleti ve değerlerini yok sayanlara itibar etmiyoruz” diyen Genel 

Başkan Ali Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: 

“İstiklal çabalarımızı yok etmek, istikrar sürecini bitirmek, istikbali-

mizi karartmak isteyenleri tanıyor ve biliyoruz. Kimin mazlumdan, 

değerlerimizden ve medeniyetimizden yana olduğunu, kimin olma-

dığını iyi biliyoruz. Başka şer merkezlerin de toplanarak milletimize 

karşı oyunlar içine girmeye çalışan yeni odakların bilincindeyiz.  Kut-

sal beldemiz Kudüs’ü bir Yahudilik mekânı olarak göstermek isteyen, 

Allah’ın evi Kâbe’yi itibarsızlaştırmak isteyen, dine, diyanete, din ders-

lerine haince yaklaşan, imam hatip okullarını kapatan ve yeniden ka-

patmaya çalışan, Suriyeli kardeşlerimizden rahatsız olan zihniyetin 

kodlarının bilincindeyiz.  Bu zihniyetin vesayet ettiği dönemlerdeki 

uygulamaları iyi bilen milletimizin bu kirli zihniyete itibar etmeyece-

ğini biliyoruz. Biz, sivil toplum kuruluşları olarak, tüm halkımızın ve 

sesimizi duyan herkesin, içinde geçmekte olduğumuz kritik sürecin 

bilincinde olduğuna, davasına, ülkesine, milletine ve topyekûn dönü-

şümün ruhuna uygun davranıp gerekli sorumlulukları yerine getire-

ceğine yürekten inanıyoruz.”  
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Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 
2015 toplantısı, Milli Eğitim Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih 
Çelik, İnsan Kaynakları Genel Mü-

dürü Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel 
Müdürü Ercan Türk, Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yar-
dımcıları Ramazan Çakırcı ve Hasan Yalçın 
Yayla’nın katılımıyla yapıldı. 

Kurula sunularak bir an evvel çözüme ka-
vuşturulması istenen konular şunlar: 

-İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumla-
rında görevli yönetici ve öğretmenlerce fii-
len yerine getirilen nöbet görevi karşılığın-
da, nöbet tutulan her gün için ek ders ücreti 
ödenmesi sağlanmalıdır. 

-6528 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle 652 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ek-
lenen ek 1. maddenin birinci fıkrası hükmü 
gereğince, (merkezi olsun ya da olmasın) 
Bakanlıkça yapılan bütün sınavlarda görev 
alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 ta-
rihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine 
İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretler-
den az olmamak üzere belirlenmesi husu-
sunda gerekli çalışma tamamlanmalıdır. 

-Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöne-
ticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Esaslara Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı’nın günümüz koşullarına, 
özellikle 6287 sayılı Kanun sonrası ortaya 
çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak 
güncellenmesi konusunda gerekli çalışma-
lar tamamlanmalıdır. 

-07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ko-
ordinatör öğretmen görevlendirilmesi” baş-
lıklı 88. maddesinin ikinci fıkrasının (c) ben-
di, yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin ilgili 
hükmü iktibas edilerek, “İşletmelerde meslek 

eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayı-
sı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönde-
rilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi 
yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam 
ders yükünün iki katını geçemez” şeklinde de-
ğiştirilmelidir. 

-06.05.2010 tarihinden önce diğer bakan-
lıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı 
dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta 
iken, söz konusu tarihten sonra Milli Eği-
tim Bakanlığı’na öğretmen olarak atanan-
lardan, söz konusu kurumlarda zorunlu 
hizmet yükümlülüğünü tamamlamış ya da 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönet-
meliği kapsamında 4, 5 ve 6. hizmet bölge-
lerinde çalışmış olanlara da zorunlu hizmet 
yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir. 

-Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim 
ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kad-
rolarda çalışanların haricindeki personelin 
çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanun’un 4. maddesi kapsamında 
parasız yatılı veya burslu okuma hakkından 
yararlandırılmalı; bu personelin çocukları, 
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar 
Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fık-
rasında yer alan, çalışan, emekli olan veya 

vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan 
yüzde 15’lik kontenjan içinde değerlendiril-
melidir. 

-Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalı-
şan personel yönünden, parasız yatılılık ve 
bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde 
aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğ-
retimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yar-
dımlar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci 
fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin 
bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamın-
dan fert başına düşen net miktarın, içinde 
bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu’nun (M) işaretli cetvelinde belirtilen 
Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücre-
tinden en azının yedi katını geçmemek kay-
dıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak 
şartı aranmalıdır. 

-Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra 
teşkilatı ile bakanlığa bağlı tüm kurum ve 
kuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, 
mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin 
ifasında kamu hizmetini gerektirdiği ciddi-
yet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe 
seçebilmelidir. 

-Okullarda disiplinin bozulma sebeplerin-
den biri haline gelen Alo 147 hattına yapı-
lan her ihbarın, şikâyetin soruşturma konu-
su edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma 
aracı haline getirilmesine ivedilikle engel 

Kurum İdari Kurulu

Nisan 2015 toplantısı yapıldı
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olunmalı; inceleme veya soruşturma konu-
su edilebilecek ihbarlar-şikâyetler ile bu so-
nucu doğuracak ihbar-şikâyetler için gerekli 
şekli şartlar yazılı bir esasa bağlanmalıdır. 

-Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta 
olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında 
görev yapan personel yönünden, çalışma 
saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü 
oldukları görevlerin net olarak tanımlanma-
ması önemli bir sorun kaynağı olup memur 
ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev 
tanımları net ve açık bir şekilde belirlenme-
li; “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” 
şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hü-
kümleri değiştirilmelidir. 

-İkili öğretim yapılan okullarda görev ya-
panlar başta olmak üzere günlük ve haftalık 
çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan 
hizmetlilerden, yeterli personel bulunma-
ması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin 
hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı ola-
rak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin 
hakkı verilmesi konusunda düzenleme ya-
pılmalıdır. 

-Yükseköğretim gören çocuğu bulunan dul 
ya da boşanmış kadın öğretmenlerin, ço-
cuklarının öğrenim gördükleri yerlere, ma-
zerete bağlı yer değişikliği hakkı konusunda 

öncelik verilmesi veya öğrenim görülen yer-
de geçici görevlendirme yapılabilmesi nok-
tasında düzenleme yapılmalıdır. 

-Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 
hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta 
sonu yapılmakta olan yüz yüze eğitimle-
rinde görev alan yönetici ve öğretmenlere 
de Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın 
Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları 
Yönergesi kapsamında görev alan yönetici 
ve öğretmenler gibi artırımlı ek ders ücreti 
ödenmesi sağlanmalıdır. 

-Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eği-
timi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yö-
nergesi kapsamında, merkezi sınavlarda 
soru sorulmayan alanlarda/derslerde de 
kurs açılması sağlanmalıdır. 

-Halk eğitim merkezleri ve okullarda ücret-
siz olarak verilecek takviye kurslarında gö-
rev alacak öğretmen ve yönetici haricindeki 
personelin bu fazla çalışmasının ücretlendi-
rilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır. 

-Haftalık ders programlarının belirlenme-
sinde kadın öğretmenlerden ilkokul çağı 
öncesi ve engelli çocuğu bulunanların gün 
ve saat tercihlerine öncelik verilmesi husu-
sunda düzenleme yapılmalıdır. 

-Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisele-

rinin öğretim programları ve ders çizelge-

lerinden “Alkollü içki ve kokteyl hazırlama” 

dersinin kaldırılması ile Anadolu otelcilik ve 

turizm meslek liselerinde 10. sınıftan itiba-

ren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönde-

rilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan 

ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde 

staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması nok-

tasında gerekli düzenlemeler gerçekleştiril-

melidir. 

-Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri ala-

nında görev yapan öğretmenlerden istekli 

olanların, hizmet içi eğitim kurslarına alı-

narak rehberlik alanına geçişlerine imkân 

tanınmalıdır. 

-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Öğ-

retmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma 

Esasları”na ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sa-

yılı kararında, tüm seçmeli derslerin hangi 

branş öğretmenleri tarafından okutulacağı 

yönünde düzenleme yapılmalıdır. 

-Açık öğretim okulları, akşam sanat okul-

ları gibi fiilen ve hukuken Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan kamu 

personelinin ulaşım giderlerinin Bakanlıkça 

karşılanması sağlanmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, 28 Şubat mağduru eğitim çalışanları için 
verdiğimiz mücadele neticesinde bir mağduriyetin daha gide-
rilmesini sağladık. 

17.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğret-
men Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesiy-
le, yeniden atanan 28 Şubat mağduru öğretmenlerin hizmet puanı 
mağduriyeti giderildi. 

Buna göre, 28 Şubat sürecinde disiplin cezası sonucu öğretmenlikle-
ri sona erip, 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin 
cezalarının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına bağlı olarak 
öğretmenliğe döndürülenler ile istifa sonucu görevinden ayrılan-
lardan yeniden öğretmenliğe atananlara, görevlerinden ayrıldıkları 
tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen sürelere 
hizmet puanı verilecek. 

Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, 6353, 6495 ve 6552 

sayılı Torba kanunların getirdiği imkânlar sonucu yeniden memuri-

yet kadrolarına atananların geçmişte yaşadıkları hukuka aykırı işlem-

ler nedeniyle uğradıkları hizmet puanı gibi hak kayıplarının karşılan-

masını dile getirmiş, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını 

istemiştik. 

Çabalarımız neticesinde Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği’nin geçici maddesiyle hizmet puanı sorunu çözülmüş 

oldu. Ancak getirilen bu hüküm sadece 1999-2005 yılları arasında 

memuriyetine son verilenler ile istifa edenleri kapsamaktadır. 

Bu itibarla, zaman aralığıyla sınırlı tutulmaksızın bütün mağdurları 

kapsayacak bir düzenleme yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesi 

noktasındaki çabalarımız sürecektir. 

28 Şubat mağduru öğretmenlerin hizmet puanı

mağduriyetinin giderilmesini istedik
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, 
Türkiye’nin en büyük sendikası olmanın verdiği haklı gururla 
ve bu sıfatın omuzlarına yüklediği sorumluluk bilinciyle 
sendikal yolculuklarına devam edeceklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Mersin Şubesi ve Ankara 1 No’lu Şube’nin 
düzenledikleri programa katılan Atilla Olçum, Eğitim-Bir-Sen’in 
kurulduğu günden beri hizmeti önceleyen, eğitim çalışanlarının her 
sorununu gündemine alarak çözme kaygısı taşıyan, ilkeli ve tutarlı 
sendikacılık anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, “Sendikamız, 
hizmet kolunda yetkili olmanın ötesine geçerek, mazlum ve 
mağdurların adresi, eğitim çalışanlarının emeğinin hamisi haline 
gelmiştir” dedi. 

9 yıl boyunca yetkili olup hiçbir kazanım elde edemeyen sendikaların, 
iki yılda 18 kazanıma imza atan Eğitim-Bir-Sen’e kara çalmaya 
çalıştıklarını, dezenformasyon ile eğitim çalışanlarını yönlendirme 
gayreti içerisine girdiklerini belirten Olçum, “İftira, yalan ve çarpıtmayı 
sendikacılık sananlar, 23 yıllık sürede hak ve özgürlük adına çok 
önemli işlerin altında imzası olan Eğitim-Bir-Sen’e dil uzatıyorlar. 
Yetkili oldukları 9 yıllık süreçte eğitim çalışanlarının hiçbir sorununu 
çözmediler. Hiçbir kazanım elde edemediler. Eğitim çalışanları ve 
eğitim sistemi ile ilgili bütün kazanımların altında Eğitim-Bir-Sen’in 
imzası vardır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük sivil toplumu kuruluşu konumuna gelmekten, 
etkili ve yetkili olmaktan kaynaklanan sorumluluğa uygun 
tutumlarının kararlı bir şekilde süreceğini vurgulayan Olçum, “Ne 
zaman dipten bir dalga gelse, dalgalarla ülkemizin görünen kısımları 
dizayn edilmeye kalkışılsa, biz güçlü bir set olarak karşısında durduk” 
ifadelerini kullandı. 

Büyük sorumluluklar yüklenmekten  kaçınmayacağız 
Büyük sorumluluklar yüklenmekten kaçınmayacaklarının altını çizen 

Olçum, “Emeğimizle var olan sendikal mirasımızla, kazanımlarımızla 

büyüttüğümüz kurumsal ihtişamımızla bugün Türkiye’nin en büyük 

sendikası olmanın verdiği haklı gururla ve bu sıfatın omuzlarımıza 

yüklediği sorumluluk bilinciyle sendikal yolculuğumuza devam 

edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Halkımız, kamu görevlileri ve üyelerimiz için ülkemizdeki demokratik 

uygulamaların teamül haline getirilerek standartlaştırılmasına 

yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydeden Atilla Olçum, şöyle 

konuştu: 

“Üretimin insan onuruna yaraşır bir iş hayatının hasılası olarak, 

emeği sömürmeden, adil paylaşıma dönük, ekonomik istikrara can 

suyu olacak tarzda gerçekleşmesini sağlamak sendika olarak olan 

temel görevlerimizdendir. Bu ülkede ekmeği kardeş kavgasının 

sebebi değil, kardeşliğin temeli haline getirmek, siyasal yönetimlerin 

dahili ve harici bedhahlar eliyle değil, halkın tercihiyle şekillenmesi; 

Türkiyemizi etnik kamplaşmayla bölerek değil, Türkiyelilik bilinciyle 

yeniden üreterek, büyüterek mutlu ve müreffeh yarınlara götürecek 

olan çalışma ve çabalar, bu temel ilke ve hedefler üzerinde 

yükselecektir.” 

Yasaklarla mücadelede önemli bir yol kat ettik 
Daha demokratik, sivil ve yasaklardan arınmış bir ülke için çok 

mücadele verdiklerini, onlarca eylem ve etkinlik gerçekleştirdiklerini 

dile getiren Olçum, katsayı adaletsizliğinin giderilmesini, başörtüsü 

zulmünün sona erdirilmesini, okullarda fişleme aracı haline gelen 

Milli Güvenlik Dersi’ne son verilerek askeri vesayetin ve kamusal 

alan yalanının ortadan kaldırılmasını sağladıklarını, 4+4+4 eğitim 

sistemiyle önemli bir yol kat ettiklerini vurguladı. 

Eğitim çalışanları adına önemli kazanımlara imza attıklarını, birçok 

sorunun çözüme kavuşturulmasına önayak olduklarını dile getiren 

Olçum, hâlâ çözüm bekleyen sorunların bulunduğunu, nöbete ücret, 

sınav görevi ücretindeki adaletsizlerin ortadan kaldırılması başta 

olmak üzere, sorunları gündeme taşıyarak, bunların çözümü için 

çaba harcayacaklarını söyledi.

Rol çalma derdinde olanlara prim verilmemelidir
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu unvanını, 
üye sayılarını artırarak devam ettirdiklerini belirterek, 
“Sorunlardan beslenen değil, çözüm odaklı sendikal faa-
liyetleriyle güçlenen ve istikrarlı şekilde büyüyen bir sen-

dikayız. Kamu görevlilerinin çalışma şartlarını insan onuruna uygun 
hale getirmek, özgürlüklerimize yönelik sınırlamaları kaldırmak, mali 
ve sosyal kazanımlarımızı artırmak için verdiğimiz mücadeleyi karar-
lılıkla sürdüreceğiz” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, yetkiyi alan Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Şubesi’ne 
tebrik ziyaretinde bulundu. 

Kocaeli’de yetki emin ellerde 

Kocaeli Şube yöneticilerini, işyeri ve ilçe temsilcilerini tebrik ederek 
sözlerine başlayan Ali Yalçın, “Kocaeli’de yetkiyi aldınız ve yüklen-
miş olduğunuz emanetin gereğini yerine getirerek kazanımlarımızı 
eğitim çalışanlarına anlatıp çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızı 
öğretmenler odasına taşıyarak, etkili sendikacılığımızı Kocaeli’de de 
yetkiyle taçlandırdığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Türkiye’nin ge-
nelinde olduğu gibi, burada da güçlü sendikacılığımızı öncü sendika 
sıfatını alarak zirveye taşıdınız. Bu başarı bizim için ayrı bir öneme 
sahiptir” şeklinde konuştu. 

“Şubelerimizin bu şekilde emek vererek, yöneticilerimizin gece gün-
düz demeden canla başla çalışması, sendikacılığı bir ideal uğruna 
yapması bizim kararlı adımlarla güvenli yarınlara yürümemizin gü-
vencesidir” diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ürettiği çözümlerle güçlenen, nicelik olarak büyümesini nitelikli fa-
aliyetleriyle pekiştiren bir anlayışa sahibiz. Türkiye’de sendika denin-

ce herkesin aklına ilk gelen teşkilat olduk. Eğitim çalışanlarının bir 

sorunu olduğunda artık çözümün adresi bellidir. Bu yolculuk yıllar 

öncesinde olduğu gibi bugün ve yarın da devam edecektir. Sendikal 

mücadele içerisindeki medeniyet yolculuğumuzu aynı ilkeler ve de-

ğerler doğrultusunda özveriyle sürdüreceğiz.” 

Şube Başkanı Şahin Yaşlık ise, Genel Merkez yöneticilerine verdikleri 

yetki sözünü yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisinde oldukları-

nı kaydederek, “Şubemizi yetkiye taşıyan ilimizin en ücra köşesindeki 

işyeri temsilcimizden yönetim kuruluna ve tüm üyelerimize teşekkür 

ediyorum” dedi. 

Bolu teşkilatı ile istişare toplantısı 

Bolu teşkilatı ile de bir araya gelen Genel Başkan Ali Yalçın, “İnsa-

nımızın huzuru, kamu görevlilerinin refahı, kültürel değerlerimizin 

gençlerimize tevarüs ettirilmesi, ülkemizin bölgesinde ve dünyada 

güçlü bir aktör olması için emek harcıyoruz” diye konuştu. 

Genel Başkan’dan Kocaeli teşkilatına

tebrik ziyareti
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, yaşanan 
birçok sorunun temelinde parlamenter sistem oldu-
ğunu belirterek, “Yasama ve yürütme organlarındaki 
ilişkiyi ve dengeyi iyi oturtmak gerekiyor. Eğer bunu 
mükemmel işletemezseniz yönetim sisteminde arıza-
lar ortaya çıkar” dedi. 

Memur-Sen Konya İl Temsilciliği, Genç Memur-Sen, Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), ‘Yeni Anayasa 
ve Başkanlık Sistemi” konulu panel düzenledi. Konya Ticaret Odası 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi’nin yaptığı panele SDE Başkanı 
Prof. Dr. Birol Akgün, SDE Uzmanı Prof. Dr. Haluk Alkan, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Şaban Tanıyıcı panelist olarak katıldı. 

Açılış konuşmasını Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan’ın 
yaptığı panelde söz alan Latif Selvi, yaşanan birçok sorunun temelin-
de parlamenter sistem olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: 

“Bugün parlamenter sistemin çok daha iyi olduğu, başkanlık sistemi-
ne ihtiyaç olmadığı yönünde görüş bildirenler de var. Tabi ki bunlar 

olacak ve tartışılacak. Eğer siz bir ülkeyi yönetecekseniz parlamento 

gücünü arkanıza almanız; yasama ve yürütme organlarındaki ilişkiyi 

ve dengeyi iyi oturtmanız gerekiyor. Eğer bunu mükemmel işletiyor-

sanız sancıları çok hissetmeyebilirsiniz ama eğer mükemmel işlete-

mezseniz çeşitli yönetim sıkıntıları yaşayabilirsiniz.” 

İnsana ait olan her şeyin eskidiğini dile getiren Selvi, “İnsanın ürettiği 

hiçbir şey mükemmelliğini koruyamaz. Bunun için de geçmişte o dö-

neme damgasını vurmuş pek çok şey zamanla eskimiş ve yenilenme-

ye ihtiyaç duymuştur. Eğer siz yenilemeyi zamanında gerçekleştire-

mezseniz daha sonra yapacağınız şeyler, o yenileşmeyi hedeflenen 

noktaya taşıması da mümkün olmaz. Değişim bir süreçtir. O süreci 

doğru okuyanlar yönetirler ama değişimi bir tercih olarak görenler 

eğer arzu etmiyorlarsa duvar örmeye devam ederler” şeklinde ko-

nuştu. 

Panelde, SDE Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Prof. Dr. Haluk Alkan ve 

Doç. Dr. Şaban Tanıyıcı, yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından, panel, katı-

lımcıların panelistlere yönettikleri soruların cevaplanmasıyla sona 

erdi. 

Yaşanan birçok sorunun temelinde

parlamenter sistem var
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Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No’lu Şube, genişletilmiş divan toplantısını Genel Başkan Yardımcısı Ha-
san Yalçın Yayla’nın katılımıyla Başakşehir Çınar Koleji’nde gerçekleştirdi. 

Toplantıda konuşan Hasan Yalçın Yayla, hiçbir ayrım gözetmeden haksızlığa uğrayanın her zaman ya-
nında olduklarını belirterek, “Kılık-kıyafet konusunda bizler tarihin en büyük eylem organizasyonunu 
gerçekleştirdiğimizde karşımıza dikilenlerin bugün kılık-kıyafet özgürlüğünü savunur hale gelmeleri 
manidardır. Amacımız üzüm yemek. Oyuna gelmeden, hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edece-
ğiz. Darbecilerin yönetmeliği değiştirilinceye kadar sivil itaatsizlik eylemimizi sürdürmeye kararlıyız” 
dedi. 

Nöbete ücret konusunu ilk gündeme getirenin Eğitim-Bir-Sen olduğunu söyleyen Yayla, ancak bunu 
da her zaman olduğu gibi yine birilerinin sahiplenmeye çalıştığını kaydetti. Bu konuda imza kampan-
yası başlattıklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini belirten Yayla, toplanan 350 
bin imzayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e ilettiklerini hatırlatırken, sorunun çözüme 
kavuşturulması için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini dile getirdi. Yayla, 
“Şimdiye kadar onlarca sorunun çözümünü sağladık. İnşallah nöbete ücret meselesini de yine biz 
çözeceğiz” şeklinde konuştu. 

Sınav ücretlerinde adil olunmasını istediklerini ve bunun için mücadele verdiklerini ifade eden Yayla, 
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev alanlara ÖSYM sınavları için öngörülen 
usul ve esaslara göre ücret ödenmesi için çalıştıklarını söyledi. 

Kadın örgütlenmesine büyük önem verdiklerini belirten Yayla, “İstanbul bu konuda oldukça iyi. Ka-
dınlarımızın sendikal çalışmalarda daha fazla yer almalarını sağlamalıyız” diye konuştu. 

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ferhat Öztürk, görevi devraldıklarında yedi ilçenin altısında yetkili ol-
duklarını kaydederek, Bakırköy’de de yetkili sendika olmak istediklerini belirtti. Öztürk, “Tek hedefi-
miz üye yapmak olmayacak. Bundan sonra ‘öğretmenlerimize ve öğrencilerimize neler verebiliriz, 
neler kazandırabiliriz’in çalışmalarını da planlayacağız” ifadelerini kullandı. 

Yayla, İstanbul 1 No’lu Şube’nin genişletilmiş

divan toplantısına katıldı
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
davalarının büyük, gayelerinin ulvi olduğunu belirterek, 
“hiçbir çabayı ve emeği küçük görmeden, samimiyetle, 
ihlâsla, iyi niyetle yol almanın çok büyük sonuçlar 
doğuracağı inancından hareketle adımlarımızı sıklaştırdık 

ve bugün geldiğimiz nokta itibarıyla zirvedeki yerimizi perçinledik. 
Maarif davası olarak ele aldığımız eğitim alanında medeniyet 
gayesi olarak ter akıttığımız sendikal mücadelemizde bu kadarla 
yetinmeyeceğiz. Çok güçlü bir örgüt olmak için daha da büyümemiz 
gerekmektedir. Soylu davaların ulvi gayeleri için mükemmele giden 
yol uzundur” dedi. 

Tokat, Malatya ve Batman’da üyelerle bir araya gelen Ali Yalçın, 
çözüm odaklı sendikal faaliyetleriyle güçlenen ve istikrarlı şekilde 
büyüyen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade ederek, şunları 
söyledi: “Kamu görevlilerinin çalışma şartlarını insan onuruna yaraşır 
hale getirmek, özgürlüklerimize yönelik sınırlamalara son vermek, 
mali ve sosyal kazanımlarımıza yenilerini eklemek için verdiğimiz 
mücadele, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. 
Güçlü bir Eğitim-Bir-Sen için gece gündüz demeden ter döken, çetin 
şartlarda mücadelesini sürdüren bütün teşkilatımıza ve üyelerimize 
teşekkür ediyorum.” 

En büyük gücümüz örgütlülüğümüzdür 

Yaşanan temel sıkıntının, sadece söylenmek olduğunu belirten 
Yalçın, “Örgütsüz olanlar sadece söylenirler ama örgütlü olanlar 
dışarıda söylerler. Onun için Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen önemlidir” 
şeklinde konuştu. 

Son 10 yıl içinde 7 darbe girişimi olduğunu, Memur-Sen ailesinin 
dalga kıran görevi yaptığını dile getiren Ali Yalçın, Taksim Gezi Parkı 
olaylarının darbe ırgatlığına soyunmuş birtakım sözde sivil toplum 
kuruluşları üzerinden manipüle edildiğini ifade ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Emek örgütleri orada cirit attılar, uluslararası 
sermayenin, faiz lobisinin bedava kumanyalarından yiyerek sokağa 
indiler ve içinde bir konfederasyon genel başkanının da yer aldığı 
bir heyeti Ankara’ya gönderdiler. Heyetin sunduğu taleplerden 
üçü, ‘Kanal İstanbul olmasın, üçüncü hava limanı olmasın, üçüncü 
köprü olmasın’ şeklindeydi. Emek, ekmek, alın teri bunun neresinde? 
Onun için bizim isyanımız var. Bu ülkede sendikacılığın, temel hak 
ve özgürlüklerden, emek ve emekçilerden, mazlum ve mağdurlardan 
yana, milletin değerlerini itibarsızlaştırmadan, milli iradenin yanında 
yer alarak yapılması lazım. İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısında 
Taksim üzerinden gerginlik oluşturmaya ve had bildirmeye 
çalışanlara, kürsüden ‘kral çıplak’ deyip, ‘darbecilere ev sahipliği 
yaptınız, darbecilik sizin ruhunuzda var. Sizin burada ne işiniz var, 
millet iradesinin yanında olmanız lazım. Irgatlık sizin işiniz mi’ diye 
sorduğumuzda, salonu terk ettiler. Biz doğru söylemeye; dokuz 
köyden kovulsak bile doğruyu sonuna kadar savunmaya devam 
edeceğiz.” 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in mağdur ve mazlumların umudunu 
süslediğini, bunun farkında olarak yollarına devam etmeleri 
gerektiğini dile getiren Yalçın, “Gözyaşı ve alın terinin renginin 
aynı olduğu gerçeğinden hareketle Filistin’e gösterdiği hassasiyeti 
felaketle yüzleşen Filipinler’e gösteren, mağdurun, mazlumun ve 
masumun dinini sormayı iman ettiği disiplinlere aykırı bulan bir 

kitleyiz. Türkiye’den beklenen dirilişin itici ve öncü 
gücü biziz. Bu ülkenin entelektüel birikimine sahip 
ve peygamberlik mesleğini yerine getiren kitlenin, 
eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunun genel 
yetkili sendikası ve ülkemizin en büyük örgütlü 
gücüyüz. Bu açıdan Eğitim-Bir-Sen, büyük önem 
taşımaktadır. Ücret sendikacılığını da içine alan 
hizmet sendikacılığı yaklaşımıyla ‘sendikacılığı 
kavga zemininde rekabetten, rekabet zemininde 
hizmete’ çekerek önemli bir başarıya imza attık” 
diye konuştu. 

Özgürlükçü anayasa güçlü sivil toplum

Kamu görevlilerinin çalışma şartlarını insan onuruna yaraşır hale
getirmek, özgürlüklerimize yönelik sınırlamalara son vermek, 

mali ve sosyal kazanımlarımıza yenilerini eklemek için verdiğimiz
mücadele bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir
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Eğitim-Bir-Sen’in, bugüne kadar Türkiye’de milletin özünden çıkan 
örgütlenmeler içerisinde en büyük, en diri yapısıyla en nitelikli olanı 
olduğunu kaydeden Yalçın, “Büyük davaların insanlarının küçük 
meseleleri olmaz. Bizim büyük bir davamız, ulvi bir gayemiz var. 
Samimiyetle, ihlâsla, iyi niyetle yol almanın çok büyük sonuçlar 
doğurabileceğinden hareketle adımlarımızı küçümsemeden, 
değersizleştirmeden gürleştirdik ve bugün geldiğimiz nokta 
itibarıyla zirvedeki yerimizi perçinledik. Bununla da yetinmeyeceğiz. 
Çok güçlü bir örgüt olmak için daha da büyümemiz gerekmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

Konuşmasında çözüm sürecine de değinen Ali Yalçın, Türkiye’de 
kardeşlik iklimini yeniden tesis etmek anlamında çözüm sürecinin 
son derece önemli olduğunu kaydederek, çözüm sürecinde elini 
taşın altına koyan sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını, birlik 
ve beraberliğin kardeşlik hukuku çerçevesinde devam etmesi için 
üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi. 

Türkiye’nin, eski alışkanlıklarını geride bırakmaya başladığını, 
inkar ve asimilasyon politikalarından takdir, taltif ve restorasyon 
politikalarına geçtiğini kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çözüm süreci, geleceğimiz açısından önemlidir. Onursal Başkanımız 
Ahmet Gündoğdu’nun Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alması da, ortaya 
koyduğumuz tavrın göstergesidir. Çözüm sürecinin, bu ülkenin 
birliğine, beraberliğine, yeniden asli misyonuna dönüşüne vesile 

olacağını düşünüyoruz. Çözüm sürecini yeni anayasanın, yeni 
anayasayı da çözüm sürecinin ön sözü görüyoruz.” 

Yeni kurulacak hükümete çağrı

Eski Türkiye’ye bir daha dönülmemesi temennisinde bulunan Yalçın, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye, her 10 yılda bir örselendiği 
darbe dönemlerini, milli iradenin zapturapt altına alınma 
garabetini bir daha yaşamamalıdır. Türkiye vesayet ikliminden 
uzaklaşmalı ve demokrasi korku tünelinden çıkarılmalıdır. Eski 
Türkiye’yi çağrıştıracak, onu andıracak söylemden siyasiler uzak 
olmalı, Türkiye mutlaka 7 Haziran seçimlerinden sonra güçlü 
olarak çıkmalıdır. Seçimden sonra yeni kurulacak hükümetinde ilk 
muhatabı kamu çalışanlarıdır. Yeni kurulacak hükümete çağrımız, 
toplu sözleşme masasının bütçe disiplinin esareti altına alınmadan, 
bütçenin sınırlıklarından ve imkânsızlıklarından bahsetmeden, 
bizim taleplerimizin maliyetinden ziyade mahiyetine önem verilerek 
masaya gelinmesi, çalışanların çözüm bekleyen sorunlarına olumlu 
yaklaşılması ve çözümlerle güçlendirilmesidir.” 

Diyarbakır teşkilatına ziyaret

Genel Başkan Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi’ni de 
ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.
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Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Divan baş-
kanlığına Mahmut Arslan, Başkan Vekilliğine Latif 
Selvi, üyeliklerine Halit Ortaköy, Ahmet Kaytan, Fat-

ma Aydar ve Ayşe Açıkbaş’ın seçildiği kongrenin açılış konuşmasını 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya yaptı. 

Kaya’nın ardından delegelere hitap eden Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kanı ve Memur-Sen Genel Başkan Adayı Ali Yalçın, “Konfederasyonu-
muzu ve sendikalarımızı yumuşak güç ve erdemli güç unsuru olarak 
uluslararası arenaya taşımayı, bunun için bölgesel ve küresel organi-
zasyonlar yapmayı hedefliyoruz” dedi. 

Zorlu yollardan, dar patikalardan geçtiklerini, sarp yokuşları aşarak 
bugüne ulaştıklarını ifade eden Yalçın, “Bu iş size göre değil, bu iş 
sizin işiniz değil diyen ve umudu kırmaya çalışanlara aldırmayarak 
en uzun yolculukların bile ilk adımla başladığının bilinciyle yola çıkıp 
adeta ‘Bir çiçekle bahar olmaz’ diyenlere, ‘Bütün baharlar bir çiçek-
le başlar’ ve ‘Ölüm bir tohumsa kefen zarında / Gün olur fışkırır bir 
orman olur’ karşılığını vererek, bir çekirdekte bir filizi, bir filizde bir 

fidanı, bir fidanda bir çınarı ve bir çınarda bir ormanı düşlediğimiz 
için hamd ediyorum” diye konuştu. 

Üç boyutlu direnişi rehber edindik 

Yalçın, ‘Elinle müdahale et, dilinle düzelt, kalbinle buğzet’ şeklinde-
ki üç boyutlu direnişi rehber edindiklerini ve ‘sendikacılığı iyilikleri 
önermenin ve kötülükleri önlemenin izdüşümü olarak’ algıladıklarını 
kaydederek, şunları söyledi: “İthal fikirlere yaslanmadık, kadim me-
deniyet kodlarımızdan beslendik. Onun için ayrıştırıcı değil, birleşti-
rici olduk. Mehmet Akif İnan’ın birleştirici, bütünleştirici ve kucakla-
yıcı anlayışı sayesinde bu ülkede emek platformu oluşabildi. Nasıl ki, 
yardım kuruluşları Memur-Sen sayesinde bir araya gelebildi ve ortak 
fotoğrafa girebildi ise sendikalar da Akif İnan’ın çağrısıyla emek plat-
formu sayesinde ortak amaçlar için bir araya geldi ve birlikte hareket 
edebildi. Hem toplu görüşmeler hem de toplu sözleşme dönemle-
rinde kamu görevlileri için ekonomik, sosyal ve özlük hakları alanla-
rında yüzlerce kazanım ürettik. Özellikle çalışma hayatının insanileş-
mesi noktasında dezavantajlı gruplara yönelik ekstra sosyal haklar 

Kararlı adımlarla güvenli yarınlara

yolculuğumuz sürecek
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Memur-Sen
Başbakan Davutoğlu:

sağladık. 2002-2015 dönemini 
kapsayan süreçte demokratikleş-

me, insan hakları ve hukuk alanın-
da gerçekleşen sessiz devrimlerde 

aktif sorumluluk aldık. Reformların 
toplumla buluşturulması ve anlatıl-

ması sürecinde etkin ve etkili rol aldık. 
Özellikle yasakların kalkması noktasın-

daki sivil itaatsizlik eylemlerimizle (kılık 
kıyafet eylemi) tarihi yasağı tarih yaptık 

ve tarih yazdık. 4/B’li sözleşmelilerin kad-
roya geçirilmesi, ek ödeme eylemi, 28 Şu-

bat mağdurlarının göreve iadesi gibi birçok 
konuda önemli başarılılara ve kazanımlara 

imza attık. 12 yılda 7 darbe girişimi yaşandı 
ve bunların çoğunluğunda dalgakıran olduk. 

Ortak akıl mitingleriyle başlayan, sağlam irade 
kampanyalarıyla süren darbe ve vesayetlere kar-

şı kararlılıkla mücadele ettik. Ergenekon, Taksim 
Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 6-8 

Ekim Kobani ayaklanması gibi küresel operasyon-
larda dik durduk, emperyalistlerin oyunlarını ve dü-

zenlerini bozduk. Mazlumların sözcüsü olma, mazlumlara 
yönelik dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine öncülük 
ettik, merhamet diplomasisinde liderlik yaptık. Türkiye ve 
dünyanın sorunlarıyla yakından ilgilenirken, teşkilat çalış-
malarını ihmal etmedik. Bir milyon 111 üyeye ulaşmak için 
hep birlikte ter döküyor, yol tepiyoruz.” 

Ali Yalçın, Akif İnan’ın, ‘adam yetiştirmek’ misyonunu sür-
dürmek için kaliteli ve nitelikli insan yetiştirmeye teşkilat 
olarak büyük bir önem vermeyi, bu çerçevede, Kadın Teş-
kilatını, Engelli Memur-Sen’i, Genç Memur-Sen’i büyütmeyi 
hedeflediklerini ifade etti. 

Gündoğdu: Gözüm arkada kalmayacak 

Memur-Sen Onursal Başkanı ve AK Parti Ankara Milletveki-
li Adayı Ahmet Gündoğdu ise,  Memur-Sen’de bayrağı kim 
devralırsa alsın her zaman daha ileriye taşıyacağını dile 
getirerek, “Sivil toplumdan sivil siyasete geçiyorum. Hem 
medeniyet davamın hem de emek davamın mücadelesini 
sürdürmeye devam edeceğim. Gözüm hiçbir zaman arkada 
kalmayacak” dedi. 

Genel Kurul’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-
lik, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Büyük 
Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve Saadet Partisi Ankara 
Milletvekili Adayı Mustafa Destici, TBMM İdari Amiri ve AK 
Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da birer konuşma yap-
tılar.

Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, Memur-Sen’in sendikal hayatın, demokrasi 
mücadelesinin, ulusal ve uluslararası adalet arayışının gür sesi 

olduğunu ifade ederek, Memur-Sen yöneticilerine teşekkür etti. 
Başbakan Davutoğlu, 2005’ten sonra memuriyete başlayanlara 1 derece 
verilmesi konusunda prensip kararı aldıklarını, seçimden sonra atacakları ilk 
adımlardan birinin söz konusu talebi karşılamak olacağını söyledi. 
Sendikal harekette üç duyarlılığın önemli olduğunun altını çizen Davutoğlu, 
bunların, emeğe olan duyarlılık, demokrasi duyarlılığı ile ulusal ve uluslararası 
alanda adalet duyarlılığı olduğunu ifade etti. Başbakan Davutoğlu, emeğin, 
sendikal hareketin temel referans noktası olduğunu belirterek, Yeni Türkiye 
Sözleşmesi’nde de devletin temel meselesinin, insan onurunu ayağa 
kaldırmak olduğunu vurguladıklarını hatırlattı. Davutoğlu, insan onuru 
kavramının önemli unsurlarından birisinin de emek olduğunu dile getirerek, 
şunları söyledi: “Özgürlükler, adalet arayışı, ifade ve inanç özgürlüğü yanında 
emek, insanın kendisinden kaynaklanan ve insanlık tarihi boyunca insan 
onurunun parçası olmuş en önemli unsurlardan biridir. Emeğe, helal kazanca 
saygı bizim kültürümüzün de temeli olması yanında, bütün bir çağdaş 
emek hareketlerinin de özünü teşkil eder. Biz AK Parti iktidarları olarak 
memurlarımız söz konusu olduğunda da devrim mahiyetinde adımları attık. 
1 Mayıs’ı tekrar bayram kılan, tatil kılan iktidar AK Parti iktidarlarıdır.” 
 

Fazla mesai konusunda adaletsizliğe razı değiliz 
Başbakanlık görevini devraldığında akademisyenlere yüzde 35 zam 
verdiklerini belirten Davutoğlu, devletle millet arasındaki bağları kuran ve 
çok önemli bir köprü görevi gören öğretmenler, akademisyenler, kamu 
çalışanlarının haklarının ödenmesinin devlet açısından bir vecibe olduğunu 
kaydetti. Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde de 
yine karşılıklı anlayış içinde bütün sorunları çözmeye kararlıyız ama sizin 
özel talebiniz olan ve uzun zamandır gündeme getirilen ek derece talebi 
konusunda, 15 Ocak 2005’ten sonra memuriyete başlamış olanlara 1 derece 
verilmesi konusunda da prensip kararı aldık. Seçimden sonra atacağımız 
ilk adımlardan biri de bu olacak. Fazla çalışma konusunda da herhangi bir 
adaletsizliğe mahal vermeyecek şekilde de gereken adımlar atılacak, tatil 
ve ücretlerle ilgili düzenlemeler yapılacak. Fazla mesai konusunda da hiçbir 
adaletsizliğe rızamız yoktur. Ek personel icap eden yerlerde de ek personelle 
bunları takviye edeceğiz.” 

sendikal hayatın ve adalet arayışının gür sesidir
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan seçim 
sonucunda Memur-Sen Genel Başkanı seçildi. Sonuçların 
açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan 
Genel Başkan Ali Yalçın, birlik ve beraberlik içerisinde kararlı 

adımlarla güvenli yarınlara yürüyeceklerini vurgulayarak, “Memur-
Sen’i büyütmeye, Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. 

Yalçın, milli iradeye ve millete refakat hareketi, darbelerin ve 
vesayetin karşında cesaret hareketi, masuma ve mazluma merhamet 
hareketi olan Memur-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’nun yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, “Genel Kurulumuza iştirak 
eden herkese teşekkür ediyorum. Memur-Sen bir sevda, sancı, 
kaygı, hak ve özgürlük hareketidir. Birlik ve beraberlik içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz seçim sonucunun üyelerimize, bütün kamu 
görevlilerine, ülkemize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.  

Emek ve özgürlük mücadelemiz sürecek 

Hep birlikte mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmaya devam 
edeceklerini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi: “Memur-Sen olarak, 
dinine, rengine, ırkına bakmaksızın mazlumların, masumların, 

mağdurların yanında olmaya, zalimlerin karşında durmaya devam 

edeceğiz. Emek ve özgürlük mücadelemiz daha güçlü şekilde 

sürecek. 1 milyon 111 yürüyüşümüz kararlılıkla yol alacak. Geçmişte 

Memur-Sen yönetiminde bulunan başkanlarımızın bıraktığı emaneti 

daha ileriye taşıyacağız.” 

Seçim sonucuna göre Memur-Sen yeni yönetim kurulu şu şekilde 

oluştu: Ali Yalçın (Genel Başkan), Metin Memiş (Genel Başkan Vekili), 

Günay Kaya (Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), 

Mehmet Bayraktutar (Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı), Mehmet Emin Esen (Basın ve İletişimden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı), Hacı Bayram Tonbul (Mevzuat ve Toplu 

Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Levent Uslu (Eğitim 

ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı). 

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Başkanı Recai 
Kutan, beraberindeki heyetle birlikte Genel Başkan Ali Yalçın’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Yalçın, 
ESAM’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ESAM’ın ülke-
miz ve ümmet için önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Uluslararası çalışmaları önemsediklerini, medeniyet havzamızdaki 
emek örgütleriyle bir hareket oluşturmak istediklerini kaydeden Yalçın, 
“Bu bağlamda yakın zamanda Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’da bir 
program yapacağız. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika 
yöneticileri ve devlet yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştireceğiz” 
dedi. 

Recai Kutan, ESAM’ın çalışmalarına değinerek, Ermeni Meselesi Sem-
pozyumu, Uluslararası D-8 Üniversitesi ve ümmete yönelik yurt dışı fa-
aliyetleri hakkında bilgi verdi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Kutan’a Mehmet Akif İnan kitap seti ve Eğitim-
Bir-Sen yayınlarını takdim etti. 

Memur-Sen Genel Başkanı seçilen Yalçın:

Birlikte Daha İleriye

Recai Kutan’dan ziyaret
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Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şubesi, Hasandağı’nda piknik prog-
ramı düzenledi. Mesire alanında gerçekleştirilen programa, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Şükrü Kolukısa ve 
Atilla Olçum, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 

milletvekilleri, Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın 
ile eğitimciler ve aileleri katıldı. 

Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren etkinlikleri  
önemsiyoruz 
Eğitim çalışanlarıyla bir araya gelerek sohbet eden Şükrü Kolukısa ve 
Atilla Olçum, sendikal çalışmalara ve gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulunurken, üyelerden gelen soruları da cevapladı. 

Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir-Sen teşkilatlarının, çok yoğun geçen bir 
çalışma döneminin sonunda üyelerin bir yılın yorgunluğunu atması 
için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu tür etkinlikle-
rin birlik, beraberlik, tanışma ve kaynaşma adına önemli olduğunu 
söyledi. 

Eğitim çalışanlarının sorunlarının farkında olduklarını, bunları gerek 
Kurum İdari Kurulu gerek Kamu Personeli Danışma Kurulu gerekse 
toplu sözleşme masasına taşıyarak, sorunların çözümü için müca-
dele verdiklerini ifade eden Kolukısa, şimdiye kadar onlarca sorunu 
çözüme kavuşturduklarını dile getirdi. 

Mağdur ve mazlumların sesi, kazanımların adresi haline gelen Eğitim-
Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarının teveccühüne mazhar olduklarını 
ve üye sayılarının istikrarlı şekilde arttığını kaydeden Kolukısa, diğer 
sendikayla aralarındaki farkın giderek açıldığını vurguladı. 

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorum-
luluğun bilincinde olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden 
Kolukısa, önümüzdeki dönemde eğitim çalışanlarının gündemindeki 
sorunların çözüme kavuşturulması için çaba harcayacaklarını sözle-
rine ekledi. 

Olçum: El birliğiyle sorunların üstesinden geleceğiz 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Mehmet Akif 
İnan ve arkadaşlarının attığı tohumun, teşkilatın azimle çalışması 
sonucunda önce bir fidan, sonra bir çınara dönüştüğünü kaydede-
rek, “Geldiğimiz noktanın ötesine geçmek, sınırları aşmak ve kadim 
medeniyetimizin bizden beklediği sorumluluğu bihakkın yerine ge-
tirmek için daha çok çalışacağız” dedi. 

Çalışanın hakkını korumaya, onu güçlü kılmaya, ezdirmemeye, itiba-
rını yükseltmeye yönelik politika, strateji ve uygulamaları hâkim kıl-
mayı merkeze alan bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayan Olçum, 
hak ve hukukun, adaletin tecelli ettiği bir iklimi var etme derdinde 
olduklarını söyledi. 

Olçum, iki toplu sözleşmede 18 kazanım elde ettiklerini belirterek, 
“Hâlâ çözüm bekleyen birçok sorun var ve bu sorunların çözümünün 
adresi yine biziz. Nöbete ücret, sınav görev ücretleri, ek ders ücretle-
rinin artırılması gibi konular, öncelik vereceğimiz alanlar olacaktır. El 
birliğiyle bunların da üstesinden geleceğimize inanıyorum” şeklinde 
konuştu. 

Günaydın: Büyümemizde emeği geçen herkese  
teşekkür ediyorum 
Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın ise, göreve 
başladıkları günden bu yana gece gündüz demeden çalıştıklarını ve 
en yakın sendikayla aralarındaki farkı 969’a çıkardıklarını dile getire-
rek, şunları söyledi: “Şubemiz il merkezinde ve ilçelerin tamamında 
yetkili olmuştur. Bunda emeği geçen yönetim kurulundaki arkadaş-
larıma, ilçe temsilcilerimiz ile yönetimlerine, işyeri temsilcilerimize ve 
tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.” 

Programda Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da bir ko-
nuşma yaptı. 

Üyelerimizle Hasandağı’nda buluştuk
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E
ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla 
Olçum, İLKSAN’ın mevcut haliyle batık bir şir-
ketten farksız olduğunu belirterek, “Bu acı ger-
çeğin kabul edilmemesinin neticesi, ‘Alice Ha-
rikalar Diyarında’ romanının kahramanı, aynı 
zamanda şizofreniden muzdarip Alice’nin gör-
düğü halüsinasyonlarla dolu masal tadında bir 
serüven olacaktır ama İLKSAN’ın masalı mutlu 
sonla bitmeyecektir” dedi. 

Alanya Ananas Otel’de yapılan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu 
toplantısında konuşan Atilla Olçum, Sandığın en önemli gelirini, aynı 
zamanda giderini oluşturan bir numaralı kalemin, emekli olan üye 
sayısının azlığı veya çokluğu olduğunu ifade ederek, “2014 yılında 3 
bin 176 kişi yerine, 2005’teki gibi 12 bin 105 kişi emekli olsaydı; San-
dığın kasasından çıkacak rakam 59 milyon TL gibi zararsız bir bedel 
olmayacak, 226 milyon TL gibi yıkıcı bir rakam olacaktı. Bu durumun 
üç yıl üst üste devam etmiş olması halinde Sandığın kasasından çıka-
cak yaklaşık 700 milyon TL’lik bir meblağla İLKSAN, değil emekli yar-
dımlarını, kendi personelinin maaşını bile ödeyemez hale gelecekti. 
Sonuçta Sandık iflas masasına teslim edilecek ve 71 yıllık macera bu-
rada sona erecekti. 2014 Faaliyet Raporu’nun 144 sayfasının tümüne 
yansıyan abartma, göz boyama, gerçeği saptırma ve manipülasyon 
neden yapılmaktadır? Ortada yerinde sayan, hatta gerileyen, patinaj 
yapan bir Sandık varken. ‘Yönetim Kurulumuz, bayrağı teslim aldığı 
yerden daha yükseklere taşıdı… Mali yönden her geçen gün daha da 
güçlenen model bir kurumuz…’ türünden söylemlere ne gerek var-
dır? 2007 yılında aidat gelirleri Sandık bütçesinin yüzde 60 civarını 
oluşturuyordu, bugün de bu oran aynıdır. 2007 yılında sandık gelirle-
rinin yüzde 98’den fazlası faiz gelirine dayanıyordu, bugün de yüzde 
98,2’lik gelir faize dayanmaktadır. İLKSAN’da değişmeyen tek bir şey 
varsa, o da değişmemektir” şeklinde konuştu. 

Sistem sorunu var 

Sandıkta kişi, ekip ve sendika sorunundan ziyade bir sistem ve varo-
luş problemi olduğunu kaydeden Olçum, “Mevcut anlayış yıkılmadığı 
müddetçe Harun Yenice Bey gitmiş Mehmet Yurt Bey gelmiş, Tuncer 
Yılmaz Bey gitmiş başka bir isim gelmiş veya (A) sendikası yerine (B) 
sendikası yönetimde bulunmuş, değişen bir şey olmayacaktır. İLK-
SAN üzerinde kafa yoran, tartışan hatta yeri geldiğinde birbirinin kal-
bini kıran eğitimcilerin atladığı en önemli husus budur. Eğitimcilerin 
elinde 265 bin 187 üyesiyle İLKSAN isminde ateşten bir kor, patla-
maya hazır bir el bombası var; kişilerle ve ideolojilerle uğraşmaktan 
can yakıcı bu ateşle ilgilenmeye fırsat kalmıyor. Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından yayımlanan 6 Ağustos 2012 tarihli ve 2012/33 sayılı 
genelge ile İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale getirilmiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasın-

da yer alan istatistiklere göre, Haziran 2012’den Nisan 2015’e kadar 
atanan sınıf öğretmeni sayısı 12 bin 449’dur. Bu verilere göre İLK-
SAN, gönüllü üyeliğin başladığı günden bu yana, geçen üç yıllık süre 
zarfında, ataması yapılan sınıf öğretmenlerinin ancak yüzde 42’sini 
sandığa üye yapabilmiştir. Bu, 10 sınıf öğretmeninden altısının san-
dığa üye olmadığını ve sandığa tasarruflarını emanet etmek isteme-
diğini ortaya koymaktadır. Yaklaşık yüzde 60’lık bir üye kaybının ver-
diği mesaj Sandık tarafından iyi okunmamıştır. Bu durumu bir başarı 
olarak okuyanlar ciddi bir yanlış içerisindedirler ve yanlış risk analizi 
yapmaktadırlar. 10 yıl sonra İLKSAN’a dair analiz yapanlar; sandığın 
sonunu başlatan olayın, 6 Ağustos 2012 tarihli ve 2012/33 sayılı ge-
nelge olduğunu göreceklerdir” diye konuştu. 

İLKSAN’ı zor bir dönem bekliyor 

30 veya 20 yıldır aidat yatıran üyelerin sayısı bilinmediğinden, her 
bir üyenin emeklilikte hak ettiği meblağın 10 bin TL üzerinden bile 
hesaplanması halinde 2.651.870.000 TL, emekli olacaklara yapılacak 
ödemenin ortalama 15 bin TL üzerinden hesaplanması halinde bu-
nun 3.977.805.000 TL olacağını belirten Atilla Olçum, şöyle konuştu: 
“Sıralanan ihtimallerin hiçbirisine İLKSAN hazır değildir. En iyimser 
hesaplamayla bile ortaya çıkabilecek 2,6 milyar TL’yi nereden bula-
caktır? Sayın Tuncer Yılmaz, 18 Ekim 2012 tarihli bir beyanatında, 

İLKSAN

harikalar diyarında
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‘Çok net belirtiyorum ki, üyelerimizin tamamının üyelikten ayrılması 
halinde nakit değerlerimiz ve gayrimenkullerimizin satışından elde 
edilecek gelir ile bunun karşılanması mümkündür’ demiştir. 2014 
yılı Faaliyet Raporu’nun 18. sayfasında İLKSAN’ın 2014 yılı bilançosu 
yer almaktadır. Sandığın Dönen Varlıkları ve Duran Varlıklarının en 
güncel durumu: Dönen Varlıklar (Banka+Yatırım Fonu+İkraz Alacak-
ları) 809.281.060,94 TL, Duran Varlıklar (Arsa+Arazi+Bina+De-Ha A.Ş) 
35.451.359,93 TL. İLKSAN’ın 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle aktif topla-
mı 844.732.420,87 TL. Bilançodaki rakamların güvenilirliği, geçerliliği 
ve doğruluğu tartışmalıdır ve şüphelidir. Çünkü bağımsız denetim 
kuruluşlarınca denetlemeyen her mali tabloya bu gözle bakılır. Buna 
rağmen bu bilançodan okuryazar birinin çıkaracağı sonuç, İLKSAN’ın 
1 milyar TL’ye bile ulaşamayan bir varlığının olduğudur. 844 milyon 
TL 2,6 milyar TL’den küçükse ve bu realiteyi hepimiz kabul ediyorsak, 
İLKSAN yönetimine düşen görev, bize Sandığın bilançosuna yansıt-
madıkları gizli hazinelerin neler olduğunu açıklamaktır.” 

Batık bir şirketten farksızdır 

Bu haliyle İLKSAN’ın batık bir şirketten farksız olduğunu vurgulayan 
Olçum, “Bu acı gerçeğin kabul edilmemesinin neticesi, ‘Alice Hari-
kalar Diyarında’ romanının kahramanı, aynı zamanda şizofreniden 
muzdarip Alice’nin gördüğü halüsinasyonlarla dolu masal tadında 
bir serüven olacaktır ama İLKSAN’ın masalı mutlu sonla bitmeye-
cektir. İLKSAN bir süpermarket değildir. Muhasebecilik bilgisini aşan 
derinliğe sahip finans ve yatırım uzmanları sürece dâhil edilmelidir. 
Çeyrek milyonluk üye sayısı ve neredeyse bir milyarlık portföye sahip 
sandık; ülke ekonomisinin gidişatını analiz edecek, fırsat ve tehditle-
ri yönetime iletecek danışmanlardan yoksundur. Bu evsafta bir akıl 
olmayınca, ortada herhangi bir strateji belgesi ve geleceğe dair bir 
yol haritası mevcut değildir. ‘2023 Vizyon Belgesi’nin ise burada an-
maya değer bir vasfı yoktur. İçi boştur ve ekonomik bir yaklaşımdan 
ziyade, alelacele ve amatörce hazırlanmış, reklam amaçlı basit bir 
lansman çalışmasıdır” ifadelerini kullandı. 

Bağımsız denetim şart 

İLKSAN Ana Statüsü’nün 16. maddesinde, “Sandığın idari ve mali 
işlemleri iki yılda bir bakanlık müfettişlerince denetlenir’ ifadesinin 
yer aldığını dile getiren Olçum, şöyle devam etti: “Ana Statü’nün bu 
maddesi 1 Mart 2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanun’la işlevsiz hale gel-
miştir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki müfettişlik unvanı ve müessesesi 
artık yoktur. 6528 sayılı Kanun ile tüm bakanlık müfettişleri maarif 
müfettişi yapılmış ve kadrolarıyla birlikte taşraya gönderilmişlerdir. 
Maarif müfettişi adını alan eski bakanlık müfettişlerinin 1 Mart 2014 
tarihinden itibaren İLKSAN’ı denetleme yetkisi ve görevi kalmamıştır. 
Sandık, bağımsız denetimden geçmediği müddetçe, bağımsız dene-
tim raporu önümüze konulmadığı sürece Faaliyet Raporu’ndaki tüm 
tablolara, rakamlara şüpheyle bakacağız.” 

POLSAN, İLKSAN için iyi bir uygulama örneği olamaz 

Sandığın son 10 yıllık yatırım politikaları ve faaliyetleri incelendiğin-
de, karşılarına Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın (POLSAN) profes-
yonel olmayan faaliyetlerinin kötü bir taklidinin çıktığını ifade eden 
Olçum, “İlginç olan, POLSAN da kapalı yönetimi benimsemiştir ve dış 
denetime kendini İLKSAN gibi kapatmıştır POLSAN Denetleme Kuru-
lu üyeleri de esas işleri ve uzmanlık alanları denetim olmayan polis 
şeflerinden teşekkül etmiştir” dedi. 

DE-HA A.Ş: Bir başarısızlık hikâyesi 

Atilla Olçum, DE-HA A.Ş.’nin, İLKSAN’ın sahibi olduğu 10 milyon TL 
ödenmiş sermayeli bir şirket olduğunu, şirketin turizm sektöründe 
otel işletmeciliği, seyahat acenteliği ve araba alım satımı gibi alan-
larda faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Şirketin şubeleri ve bilan-
çolarına göre kârlılık durumları şöyledir: Şirketin merkez bilançosu 
570.592,57 TL zarar, Ordu De-Ha Çınar Suyu Tesisleri 499.606,69 TL 
zarar, Ankara De-Ha Otel ve Öğretmenevi 52.787,45 TL zarar. Top-
lam zarar, 1.122.986,71 TL. Özel sektörde faaliyet gösteren şirketle-
rin bazen kâr etmesi ne kadar normal ise bazen zarar etmeleri de o 
derece normaldir. Anormal olan, şirketlerin yaptıkları zararın, DE-HA 
A.Ş. örneğinde olduğu gibi kronik hale gelmesidir. 10 milyon liralık 
sermayeyi DE-HA A.Ş.’ye yatırmış bulunan Sandık, bugüne kadar 
bunun karşılığını alabilmiş değildir. İLKSAN Genel Müdürlüğü bunca 
zarara rağmen, ısrarla bu şirketi sırtında neden taşımaktadır” diye 
sordu. 

İLKSAN’ın ekonomik modeli: Havanda su dövme 

“Gelirlerinin neredeyse yüzde 70’i hâlâ aidat ve vadeli mevduat geli-
rinden ibaret olan bir sandıktan söz ediyoruz. Sandığın tek bir övüncü 
varsa, o da aktiflerinin yüzde 60’tan fazlasını ayırdığı ikrazdır. Bir tür 
bankacılık olan ikrazın artı değer oluşturup oluşturmadığını, Sandığa 
ne kattığını Faaliyet Raporu’nda göremiyoruz, çünkü buna ilişkin ye-
terli değerlendirme mevcut değil” diyen Atilla Olçum, “31 Aralık 2014 
tarihi itibarıyla 29 bin 440 üyeye ikraz kullandırılmış ve bu üyelerin 
Sandığa olan toplam borcu 507.893.951,46 TL’yi bulmuştur. Sandığın 
aktif bilançosunun yüzde 61’ini oluşturan bu yarım milyar TL’nin üye-
lerin sadece yüzde 11’inin emrine sunulmuş olmasının Sandığa olan 
risk maliyeti hesaplanmalıdır. Faaliyet Raporu’nun 20. sayfasındaki 
gelir tablosuna bakıldığında ortaya çıkan sonuç, Sandığın üretimden 
uzak olduğudur. Emek harcanmadan, alın teri dökülmeden, risk alın-
madan aidatlara bel bağlamış bir sistemle yola devam edildiği görül-
mektedir. Şimdi insaf sahibi herkese sormak lazım, gelir kalemlerinin 
hangisinde üretim var? Havanda su dövüldüğü, bir tiyatro oyunu oy-
nandığı aşikâr değil midir? Rakam kalabalığı ile Faaliyet Raporu’nun 
sayfalarını süslemenin bir anlamı var mı? Elle tutulur bir projesi ve 
yeterli üretme becerisi olmayanların kaderi faiz batağına düşmektir. 
Raporun 34. sayfasında ufak tasarrufları ‘büyük yatırımlara’ dönüş-
türdük denilmektedir. Yine abartma, yine manipülasyon, yine yanlış 
bilgi, yine ustalıkla yapılmış bir algı yönetimi sanatıdır” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Emaneti ehline teslim etmemek kul hakkı yemektir 

Faaliyet Raporu’nda yer alan icraatın; arsa alıp satmak, araba alıp 
satmak ve arabalara LPG takmada indirim yaptırmak gibi faaliyetler-
den oluştuğunu kaydeden Olçum, sözlerini şöyle tamamladı: “Yak-
laşık 1 milyar TL’yi etkili, ekonomik ve verimli kullanmayarak kaynak 
israfına sebep olanlar, yapamadıklarından da mesul olduklarının 
bilincinde olsunlar. Kul hakkı yemek sadece yolsuzluk yapmakla ol-
maz. Kendilerine emanet edilen işleri layıkıyla yapmayanlar da kul 
hakkı yemiş olurlar. 265 bin 187 üyenin çoluk çocuğunun rızkından 
kesip vermiş olduğu aidatları gerektiği gibi çalıştırmamak, uygun bir 
kazanca dönüştürmemek de kul hakkı yemekle eş değerdir.” 
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Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube, geleneksel piknik şölenini, Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla Çamlık mesirelik alanda ger-
çekleştirdi. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan,  
AK Parti Milletvekili Bilal Uçar, Eğitim-Bir-Sen Genel Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Genç 
Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Merke-
zefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüse-
yin Gürlesin ile 8 bine yakın davetli ve üyenin katıldığı piknik şöleninde konuşan Genel 
Başkan Ali Yalçın, Denizli’de 4 bin 500 sayısına parmak hesabı yapan ve 4 bin 500 sayısı-
nı kendisine hedef olarak görmeyen, en yakın sendika ile arasındaki farkı 613’e çıkaran 
Şube Başkanı ve yönetimine, ilçe teşkilatlarına, işyeri temsilcilerine ve emek harcayan 
bütün üyelere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Denizli’de Eğitim-Bir-Sen’in yola çıkışında ve büyümesinde emek veren Halit Ortaköy, 
Mehmet Baysal, Ahmet Sert, Şükrü Kolukısa ve o dönemde görev yapan ilçe temsil-
cileriyle yönetimlerine, işyeri temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir hareket, 
adanmışlık ruhu olmadan yapılmaz. 1’lerle başlayan bir dönemden bugün 7 bin, 8 bin 
kişiyle piknik şöleni yapıyor. Türkiye’de sendikacılık için bu sizin işiniz değil dediler. 
Çünkü Türkiye’de sendikacılık ya komünistsin ya faşist, ya oradansın ya da buradan 
şeklindeydi. Sendikacılığı bu dar alandan çıkarmak gerekiyordu. Kurucu Genel Başka-
nımız merhum Mehmet Akif İnan, kavga zemininde rekabeti değil, rekabet zemininde 
hizmet sendikacılığını benimsemiştir.” 

Akif İnan’ın sendikacılıkta üç boyutlu direnişi savunduğunu ifade eden Yalçın, “Kötü-
lük gördüğünde elinle düzelt. Elinle düzeltemezsen dilinle müdahale et. Ona da gücün 
yetmiyorsa kalbinle buğzet ki tarafın belli olsun. Bu üç boyutlu direnişi rehber edindik 
ve sendikacılığı iyilikleri önermenin, kötülükleri önlemenin izdüşümü olarak anlamlan-
dırdık” dedi. 

Sendikacılıkta üç boyutlu direnişi

rehber edindik
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Oyunları Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen bozmuştur

2015’in Memur-Sen için çok önemli bir yıl olduğunu kaydeden Yalçın, 
“Bu yıl, yeni bir toplu sözleşme masasına oturacağımız, 7 Haziran se-
çimlerinden sonra Kamu işveren Heyeti’yle masaya oturacağımız bir 
yıldır. 10-12 yıllık süreci ve tek partiyle yönetilen, halka yaslanmış sü-
reçleri saymazsak, bu ülkede istikrarsızlığın temel nedeni vesayetin 
kurumsallaşmasıdır. Şimdiye kadar bu ülkenin ilerleyememesinin, 
kendi coğrafyamız üzerinde sorumluluğumuzun yerine getirileme-
mesinin altında ezilmesinin sebebi her 10 yılda bir yapılan darbeler-
dir. 28 Şubat sürecinde, Taksim Gezi Parkı olaylarında, 17-25 Aralık 
küresel darbe girişimleri süreçlerinde oynanan oyunları Eğitim-Bir-
Sen ve Memur-Sen bozmuştur” şeklinde konuştu. 

Milli iradenin zapturapt altına alınma garabeti bir  
daha yaşanmamalıdır 

Katsayı adaletsizliğine son verilmesinde, başörtüsü yasağının kaldı-
rılmasında, seçmeli Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı, 
Temel Dini Bilgiler gibi derslerin müfredata girilmesinde, fişlemenin 

aracı haline getirilen Milli Güvenlik Dersi’nin kaldırılmasında, din 
eğitiminin önündeki yaş sınırlamasının kaldırılmasında Eğitim-Bir-
Sen’in mücadelesinin, çabalarının ve imzasının bulunduğunu belir-
ten Ali Yalçın, şunları söyledi: 

“Türkiye, her 10 yılda bir milletin örselendiği darbe dönemlerini, 
milli iradenin zapturapt altına alınma garabetini bir daha yaşama-
malıdır. Türkiye vesayet ikliminden uzaklaşmalı ve demokrasi korku 
tünelinden çıkarılmalıdır. Eski Türkiye’yi çağrıştıracak, onu andıracak 
söylemlerden uzak durulmalı, Türkiye 7 Haziran seçimlerinden güçlü 
bir şekilde çıkmalıdır. Seçimden sonra kurulacak hükümetin önemli 
sınavlarından biri toplu sözleşme olacaktır. Yeni kurulacak hükümet-
ten, toplu sözleşme masasını bütçe disiplinin esareti altına almadan, 
bütçenin imkânsızlıklarından bahsetmeden, taleplerimizin maliye-
tinden ziyade mahiyetine önem vererek masaya gelmesini, çalışanla-
rın çözüm bekleyen sorunlarına olumlu yaklaşmasını ve çözümlerle 
güçlendirmesini bekliyoruz.” 

Kolukısa: Mücadelemizin yetkiyle taçlanmasını   
görmek mutluluk verici

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Şükrü Kolukısa, ver-
dikleri mücadelenin yetkiyle taç-
lanmasını görmenin mutluluğu-
nu yaşadığını belirterek, “Ema-
neti devrettiğim Kazım Tefçi ve 
yönetimi başta olmak üzere, 
sendikamızın Denizli’de zirveye 
çıkarılmasında çaba harcayan, 
emek veren ilçe temsilcilerimize 
ve yönetimlerine, işyeri temsil-
cilerimize ve bütün üyelerimize 
teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu. 

Tefçi: Gidilmedik okul, görüşülmedik eğitim çalışanı  
bırakmadık 

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu 
Şube Başkanı Kazım Tefçi ise, 
gidilmedik okul, görüşülmedik 
eğitim çalışanı bırakmamak 
için, Acıpayam’ın Gölcük’ünden 
Çivril’in Işıklı’sına; Çameli’nin Ka-
lınkoz’undan Baklan’ın Dağal’ına 
kadar bütün eğitim çalışanlarına 
ulaştıklarını dile getirerek, “Üye 
sayımızı 3 bin 256’dan 4 bin 
149’a çıkardık. Arkadaşlarımızla 
daha büyük başarılara hep bir-
likte imza atacağız” ifadelerini kullandı. 

Programda, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Genç Memur-Sen 
Başkanı Eyüp Beyhan da birer selamlama konuşması yaptılar. 
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İlme, irfana, âlime ve arife hürmeti esas alan 
bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye’de 

eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına her 
gün yenisi ekleniyor. Yürüttükleri onurlu 
mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok 
görüldüğü; ‘saldırı’, ‘darp’, ‘silahla yaralama’ 
gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanık-
sandığı günleri yaşıyoruz. 
Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı so-
runu, en temel meselelerimizden biri haline 
gelmiştir. Sınıfların akıllı tahtayla, öğrencile-
rin tablet bilgisayarla buluşturulduğu ülke-
mizde, geleceğimiz olan çocuklara bilgi, be-
ceri ve değer kazandıran öğretmenlere reva 
görülen muamele ve buna mukabil gösteri-
len kayıtsızlık oldukça düşündürücü ve aynı 
zamanda vahimdir. 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi son bir ayda, eği-
tim çalışanları, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, 
Bursa, Sinop, Giresun, İzmir, Adıyaman, Ada-
na başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir ya-
nında şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. 
Bu hazin durum bizleri derinden üzmekte ve 

geleceğe yönelik endişelerimizi daha da ar-
tırmaktadır. 
Öğrencilere yönelik disiplin kurallarının es-
netilmesi, alınan disiplin tedbirlerinin uy-
gulanmaması, öğretmene yönelik öğrenci 
merkezli şiddetin en temel nedenlerinden 
biri olarak görülmelidir. Ayrıca, Alo 147 hattı 
vasıtasıyla öğretmenlerin kimi zaman belir-
siz kişilerce mesnetsiz bir şekilde şikâyetlerle 
soruşturmalara tabi tutulması, şiddetin bir 
diğer ayağını oluşturmaktadır. Maalesef artık 
eğitim çalışanları yönetici, amir, veli, öğrenci 
gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef 
alınabilmekte ve bunlara karşın savunmasız 
kalmaktadır. Caydırıcı hiçbir önlemin alınma-
mış olması da olayların fasılasız sürmesine, 
mesleğin itibar kaybına uğramasına sebep 
olmaktadır. 
Bu türden şiddet hadiseleri öğretmenlerin 
ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan 
yaralar açmakta; mesleğe ilişkin güvenlerini 
kaybederek, mesleki verimliliklerinin düş-
mesine neden olarak eğitimin niteliğine de 

doğrudan etki etmektedir. Gelinen bu nokta, 
herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü 
gidişin durdurulması için harekete geçmesini 
gerektirmektedir. 
Akıllı tahtalarla sınıfları donatmak, daha ko-
lay öğrenen, zihinsel gelişimi daha hızlı sağ-
layan bir etkiye sahip olabilir ama öğretme-
nine saygılı ve şiddetten uzak daha ahlaklı 
nesiller yetiştirmek, bir toplum için daha ön-
celikli bir hedef olmalıdır. 
Şiddet gibi toplumsal sorun haline gelen 
bu konuda ortak tavır geliştirmek ve çözüm 
bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için 
sorumluluk almak artık bir zorunluluktur. 
Buradan hareketle, “eğitimciler hedefse, ge-
leceğimiz karanlıktır” diyor, sorunun çözümü 
için herkesi elini taşın altına koymaya çağırı-
yoruz. 
Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarına 
uygulanan şiddeti kınıyor, yetkilileri gereken 
tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu 
daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Şükrü Kolukısa, 
TRT Avaz Koordinatörü Murat 
Akkoç’u, Anadolu Ajansı Türki-
ye Haberleri Yayın Yönetmeni 

Hasan Öymez’i ve İhlas Haber Ajansı Ha-
ber Müdürü Behçet Aksoy’u ziyaret etti. 
Şükrü Kolukısa, bir ülkenin demokratik-
leşmesinde sivil toplum kuruluşlarının 
çok önemli bir işleve sahip olduğunu ifa-
de ederek, “Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’nin 
demokratikleşmesinde, sivilleşerek ya-

saklardan arınmasında üzerine düşen 
görevi yerine getirmiştir ve getirmeye 
devam etmektedir. Bu bağlamda sendi-
kal faaliyetlerle üyelerinin özlük ve sosyal 
haklarını savunmanın yanı sıra, toplum-
sal sorunlara çözüm önermek, ülke gün-
deminde olan konulara dair söz söyle-
mek, gerçekleri millete doğru bir şekilde 
aktarmak gibi sorumluluklarını da yerine 
getirmeye çalışmaktadır” dedi. 
Günümüzde medyanın toplumun beş 
duyu organı gibi değerlendirildiğini kay-

deden Kolukısa, “Medya, toplumsal yaşa-

mın sükûnetinde de, kaosunda da önem-

li bir işleve sahiptir. Ülkenin en büyük 

sivil toplum kuruluşlarından biri olarak 

yaptığınız işi çok önemsiyor, birçok konu-

da paydaş olduğumuzu düşünüyorum” 

şeklinde konuştu. 

Kolukısa, ziyaretlerde Murat Akkoç, Ha-

san Öymez ve Behçet Aksoy’a Mehmet 

Akif İnan kitap seti ve Eğitim-Bir-Sen ya-

yınlarından hediye etti. 

Basın kuruluşu temsilcilerine ziyaret

Eğitimciler hedefse

geleceğimiz karanlıktır
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Üniver-
sitelerin özgürlük ortamı; alın terinin, emeğin, özgürlüklerin, 
insanın ve insanlığın mutfağı olmasını istiyoruz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Trabzon 2 No’lu Şube’nin 1. Olağan Genel Kuru-
lu Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 

Genel kurulda konuşan Ali Yalçın, özlük ve özgürlük alanında kaza-
nım sağlayan ve Türkiye’nin geleceğine katkı sunan bir kuruluşun 
fertleri olduklarını belirterek, “1998’de üniversitelerde kılık kıyafet 
yönetmeliğini kesintisiz bir şekilde uygulamaya koyan dönemin YÖK 
Başkanı Kemal Gürüz’ün, İstanbul Üniversitesi’nde aldığı talimatla 
‘bilimsel çalışmaları bir kenara bırakın ilk işimiz kılık kıyafet yönet-
meliğini uygulamaktır’ diyen Kemal Alemdaroğlu’nun ve onlar gibi 
nicelerinin devrine son veren Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olmuş-
tur. Topladığımız 12 milyon 300 bin imza ve yaptığımız sivil itaatsiz-
lik eylemleri ile özgürlük adına tarih yazdık, başörtüsü yasağını tarih 
yaptık. ‘Ankara’nın merkezine 1 milyon insanı oturturuz ama bu ül-
kede bir daha demokrasiyi askıya aldırmayız’ dedik. Bu duruşumuzla 
Ankara’nın merkezine oturmadık ama birilerinin yüreğine fena halde 
oturduk” şeklinde konuştu. 

Türkiye genelinde 30. üniversite şubesini kurduklarını dile getiren 
Yalçın, şunları söyledi: “Kaygılarla kuşkuların kuşatmasını kıran, bu iş 
size göre değil, bu iş sizin işiniz değil diyenlere inat umudu kırmaya 
çalışanlara aldırmaksızın, uzun bir yola hüküm giymenin kararlılığıy-
la, ölüm bir tohumsa kefen zarında, gün olur fışkırır bir orman olur 
diyerek, bir çekirdekte bir filizi, bir filizde bir fidanı, bir fidanda bir 
ormanı düşleyen, vesayetin ırgatlarına imkan verildiği, milli iradenin 
mensuplarına ise barikat konulduğu bir süreçte birlerle başlayıp bu-
gün 800 bin sayısını geride bırakan teşkilatımızın üniversitede yeni 
şubesini kuruyoruz. Türkiye genelinde 30. üniversite şubemizi, ge-
nelde ise 129. Şubemizi bugün burada sizlerle oluşturmuş oluyoruz.” 

 Üniversiteler bilim üretmeli

“Üniversitelerin özgürlük ortamı; alın terinin, emeğin, özgürlükle-
rin, insanın ve insanlığın mutfağı olmasını istiyoruz” diyen Yalçın, 
“Türkiye’nin geleceği üniversitelerde şekillenmelidir. ‘Ordu göreve’ 
pankartları altında yürüyecek kadar onursuzlaşan kara cübbelilerin 
mekânı olmamasını ifade eden, bu düşüncelerle yola çıkan bir teş-
kilatız. Türkiye eğer geleceğe yürüyecekse bu teşkilatla, üniversite-
lerden yetişecek nesillerle olacaktır. Üniversitelerimiz taş, molotof 
atan, kaldırım taşlarını sökenlerin değil, bilim üretenlerin mekânı ol-
malıdır. Bu konuda teşkilatımıza, entelektüellerimize ve üniversiteli 
öğrencilerimize sonuna kadar güveniyorum” diye konuştu. 

Kazanımlarımızı daha da artıracağız 

Ağustos ayında hükümet ile yapılacak toplu sözleşme görüşmele-
rinde taleplerini daha güçlü şekilde dile getireceklerini ifade eden 
Yalçın, “Şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımlara yenilerini eklemek 
için toplu sözleşme masasında olacağız. Öğretmenlere ek ödeme, 
akademisyenlere yükseköğretim tazminatı, akademik teşvik ödeneği 
ve buna benzer aldığımız kazanımları artırmak adına masada sizler 
için mücadele edip ter dökeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Üniversiteler alın terinin, emeğin, özgürlüklerin

mutfağı olmalıdır
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Eğitim-Bir-Sen’in kurulun gündemine taşıdığı talepler-
den mutabakata varılanlar şunlar:

Konu- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De-

ğişikliği Yönetmeliği yayınlanmış olup ivedilikle asaleten 

atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kad-

rolar için görevde yükselme sınavı açılması sağlanmalı-

dır. 

Görüş- Yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt-

lar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yük-

selme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda 

ve belirlenecek plan dahilinde görevde yükselmeye tabi 

kadrolar için sınav açılmasının uygun olacağı öngörül-

mektedir. 

Konu- Kanunlaşması beklenen yasa değişikliği son-

rası yönetmelik çalışmaları tamamlanmadan evvel; 

27/03/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de ya-

yımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 
1. maddesindeki hüküm çerçevesinde yurt müdürü kad-
rolarına atanmalarına rağmen Danıştay 5. Dairesi’nin 
2/10/2012 tarihli ve 2012/473 Esas sayılı yürütmenin 
durdurulması kararı üzerine başka kadrolara atananla-
rın, yurt müdürlüğüne denk kadrolara atanması ya da 
isteklerine bağlı olarak önceki kurumlarına atanmaları 
noktasında işlem tesis edilmelidir. 

Görüş- İlgili personel, söz konusu Danıştay kararı üze-
rine Devlet Personel Başkanlığı’nın da görüşü dikkate 
alınarak yurt yönetim memurluğu unvanlarına atanmış-
lardır. Bu şekilde işlem tesis edilenlerden, yapılan işlemi 
dava konusu yapanların atamaları mahkeme kararlarına 
göre gerçekleştirilecektir. İlgili mahkeme tarafından eski 
kurumlarına ve eski unvanlarına atanmaları yönünde 
karar çıkması halinde karar ilgisi dolayısıyla eski kurum-
larına gönderilecektir. 

YURTKUR KİK Nisan 2015

Çalışma Raporu imzalandı

Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) 
Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2015 
Çalışma Raporu imzalandı. Genel Müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, 
kurula sunulan talepler görüşülerek, mutabakat sağlanan konular imza 
altına alındı.
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Diğer taraftan, Kurumumuz teşkilat yapısını düzenleyen 
6639 sayılı Kanun, 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Konu- Mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin ivedilikle 
ve zamana bağlı olmaksızın yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 

Görüş- Yer değişikliği mazeretine bağlı atamalar ilgili mevzu-
at çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, en son 11.03.2015 
tarihli Bakanlık Makam Onayı ile 54 personelin eş durumu 
mazeretine dayalı tayini yapılmıştır. Bunun dışında mazere-
te dayalı tayin başvuruları hizmet ihtiyacı ve kadro durum-
larına göre değerlendirilmekte olup, çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Konu- Yurt yönetim memurlarına olağan mesai saati hari-
cindeki özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma süreleri-
ne karşılık, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per-
sonel Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmak suretiyle mülga 
13. maddedeki ikramiye ödemesine benzer şekilde, yıllı 
bütçe kanununa ekli K Cetvelinde Kuruma bağlı yurtlarda 
çalışan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin beş 
katından az olmamak üzere münhasıran nöbet görev ücreti 
ödenmesi sağlanmalıdır. 

Görüş- Kuruma bağlı yurt müdürlüklerinde özel ve gece hiz-
metlerinin yürütülmesi ile ilgili hususular 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 101. maddesinde yer alan, “Günün 
yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan 
Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca 
düzenlenir...” hükmü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 37. madde-
sinde yer alan, “Yurtlarda; Genel Müdürlükçe düzenlenecek 
talimata göre özel ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yü-
rütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece 
hizmeti, hizmetin devamıdır” hükmüne istinaden Özel ve 
Gece Hizmetleri Talimatıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr talimat; özel hizmetin normal günlerde 17.30-24.00, 
hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 08.30-24.00, yarım 
çalışılan günlerde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütü-
len hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında personele 
fazla çalışma ücretinin ödeneceğini (Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu ile 2015 yılı için saat başı 1.63 TL olarak belirlenmiş-

tir); gece hizmetinin de 24.00-08.30 saatleri arasında yürü-
tülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında bir gün 
süreyle izin verileceğini öngörmüştür. 

Bu itibarla, Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanunu ile belirle-
nen fazla çalışma ücretinin artırılması amacıyla 27/01/2015 
tarihli ve 75042664-841.02.17-470/1260 sayılı yazı Maliye 
Bakanlığı’na (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne) 
gönderilmiştir. Gönderilen yazıda, Kurum hizmetlerinin 
yükseköğrenim gençlerine yönelik kendine özgü nitelikle-
ri olan ihtisaslaşılması gereken hizmetler olması sebebiyle 
yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve geleceğimizin teminatı 
olarak gördüğümüz gençlerin eğitim ve öğrenimlerini hu-
zurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda tamamlamaları ile bu 
hizmetleri yürüten personelin memnuniyetinin artırılması 
suretiyle daha etkin ve verimli bir şekilde görevlerini yerine 
getirmelerinin önem arz ettiği bildirilmiş ve buna istinaden 
de Merkezi Bütçe Kanunu’nun eki (K) Cetvelinde fazla çalış-
ma ücretinin artırılması talep edilmiştir. 

Konu- Nöbet ve vardiya değişim saatleri ile servis saatleri 
arasındaki uyumsuzluk nedeniyle servis hizmetinden fayda-
lanamayan personelin ulaşım giderleri karşılanmalıdır. 

Görüş- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günlük çalış-
ma saatlerini düzenleyen 100.  maddesine göre; günlük ça-
lışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, 
bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Devlet 
Personel Başkanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca, 
illerde valiler tarafından tespit olunacağı hükmü yer almak-
tadır. Bu hükme istinaden tespit edilen günlük çalışmanın 
başlama ve bitme saatleri dikkate alınarak servis hizmetleri 
ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Bu itibarla; hafta içinde genel olarak 17.30-24.00 saatleri 
arasında özel hizmet, 24.00-08.30 saatleri arasında gece 
hizmetini yürüten nöbetçi memurların servis hizmetinden 
faydalanmaları mümkün olamamaktadır. Ancak vardiyalı 
çalışan personelin imkanlar dahilinde kısmen de olsa servis 
hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yetkili amirler tara-
fından hizmette herhangi bir aksamaya ve diğer vardiyalı 
personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek kaydıyla 
vardiya saatlerinin servis saatleri göz önüne alınarak düzen-
lenmesi uygun görülmektedir. 
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Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Emin Arat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif 
Nihat Güllüoğlu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın’a iade-i ziyarette bulundu. 

Memur-Sen Genel Başkanı seçilen Ali Yalçın’a yeni 
görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Emin Arat, demokratik ülkelerde sivil toplum 
kuruluşlarının önemine değinerek, Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen’in sivilleşme, demokratikleşme ve 
özgürlükler konusunda üzerine düşeni layıkıyla yerine 
getirdiğini, hak ve özgürlük mücadelesinde birçok 
çalışmaya imza attığını söyledi. 

Bu başarılı çalışmaların artarak devam edeceğine 
inandığını ifade eden Arat, Ali Yalçın ve Yönetim 
Kurulu’na başarı diledi. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyaretin 
kendisini memnun ettiğini belirterek, Rektör Arat ve 
Rektör Yardımcısı Güllüoğlu’ya teşekkür etti. 

Türkiye’nin geleceğine ve gelişmesine katkı sunmayı 
hayat felsefesi kabul ettiklerini dile getiren Yalçın, kavga 

zemininde rekabet yerine rekabet zemininde hizmeti 
öncelediklerini, güçlü ve demokratik bir Türkiye yolunun 
güçlü sivil toplumdan geçtiğini vurguladı. 

Sendika olarak, sosyal adalet, haklar ve özgürlükler 
konusunda hassas olduklarının altını çizen Yalçın, 
kararlı adımlarla güvenli yarınlara yürüyüşlerini 
sürdüreceklerini kaydetti. 

Yalçın, yeni Türkiye için üniversitelerin de üzerine düşeni 
yapması gerektiğini ifade ederek, akademi camiasının 
dünün alışkanlıklarını geride bırakarak, bilimsel 
projelerle ülkeye daha çok katkı vermesi gerektiğini dile 
getirdi. 

Üniversite personeli adına önemli kazanımlar elde 
ettiklerini, akademik zammın alınmasında verdikleri 
mücadelenin karşılığını aldıklarını söyleyen Yalçın, her 
şeye rağmen üniversitelerde örgütlenme oranının 
çok düşük olduğunu belirterek, “Akademik ve idari 
personelin birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunları 
çözüme kavuşturmanın yolu güçlü bir örgütlenmeden 
geçmektedir” dedi. 

Marmara Üniversitesi Rektörü

Arat’tan ziyaret
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, çalışana hak-
kını alın teri kurumadan veriniz diyen bir medeniyetin 
temsilcisi olduklarını ifade ederek, “Biz büyük bir müca-
deleye talip olduk. Bu mücadelenin temelinde insan, de-
ğerlerimiz, emek ve özgürlük vardır” dedi. 

Şanlıurfa 2 No’lu Şube’nin genişletilmiş temsilciler ve divan toplan-
tısında konuşan Latif Selvi, memur sendikacılığında çığır açan Meh-
met Akif İnan’dan devraldıkları mirası bir çınara dönüştürdüklerini, 
verdikleri mücadeleyle birçok kazanım elde ettiklerini belirterek, “23 
yıllık mücadelemizde çok önemli kazanımlara imza attık. Milletten, 
eğitim çalışanlarından yana duruşumuz sayesinde genel yetkili sen-
dika olduk. Zirveden yeni ufuklara yolculuğumuz, kararlı adımlarla 
devam edecek” şeklinde konuştu. 

Olumsuz izleri sildik 
“Yakın geçmişe ait ne kadar yasak ve dayatma varsa, bunların kaldı-
rılmasında emeğimiz ve katkımız vardır” diyen Selvi, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Katsayı adaletsizliğinin sona erdirilmesi, kılık-kıyafet da-
yatmasının tarih olması, fişleme aracı haline getirilen Milli Güvenlik 
Dersi’nin kaldırılması, çocukların 12 yaşından önce Kur’an öğrenme-
si yasağının sonlandırılması Eğitim-Bir-Sen’in mücadelesi sonucu ol-
muştur.” 

İki toplu sözleşmede 18 kazanıma imza attıklarını kaydeden Selvi, 
“Öğretim elemanlarının mali haklarının iyileştirilmesi konusunda 
verdiğimiz mücadele ve girişimlerimiz sonucunda bir kazanım daha 
elde ettik. İdari personelin mali yönden güçlendirilmesini istiyoruz. 
Bu konuda var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

Akademisyenler örgütlenme konusuna    
önem vermelidir 
Yükseköğretim kurumlarında teknik hizmetler, genel idare hizmet-
leri ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların ek ödemelerinde 
artış yapılmasını ve diğer kamu kurumlardaki emsalleriyle ücretle-

rinin eşitlenmesini, akademik personele ‘yükseköğretim tazminatı’ 
ve ‘akademik teşvik ödeneği’ adı altında ilave mali haklar verilme-
sini, bazı üniversiteler yönünden sona eren geliştirme ödeneğinin 
15.12.2015 tarihine kadar uzatılmasını, yükseköğretim kurumları 
disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını, yükse-
köğretim kurumlarında arşivci, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sos-
yolog unvanlı kamu görevlilerinin ek tazminat almalarını, doçentlik 
sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilenler ile yardımcı doçent, 
doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine 
akademik jüri ücreti ödenmesini, yardımcı doçentlerin ‘1. dereceye 
kadar yükselememe’ sorununun çözüme kavuşturulmasını, yükse-
köğretim kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ‘itfai-
yeci’ kadrosunun genel idare hizmetleri sınıfı olarak değiştirilmesini 
sağladıklarını söyleyen Latif Selvi, daha çözüm bekleyen çok sorun 
bulunduğunu, bu sorunların çözümünün örgütlenmeden geçtiğini 
dile getirerek, “Akademik camia sendikal örgütlenme konusuna bi-
raz daha önem vermelidir. Güçlü bir örgütlenme, daha çok sorunun 
çözümü demektir” diye konuştu. 

Çetin: Aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıdık
Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Sami Çe-
tin, 14 Nisan 2013 tarihinde aldıkları emaneti daha da ileriye taşıdık-
larını, üye sayılarını bire, ikiye, üçe katladıklarını kaydederek, şöyle 
konuştu: “Bu süreçte emeği geçen yönetim, denetleme, disiplin ku-
rulu üyelerimize, temsilci ve gönüllülerimize, bütün arkadaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliyorum. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif 
İnan ‘Destanlar yayılır mezarımızdan’ demişti. Memur-Sen, Eğitim-
Bir-Sen destanlar yazmaya devam ediyor.” 

Bir selamlama konuşması yapan Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu 
Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun ise, sivil 
toplum örgütlenmelerinin önemine değindi. 

Program, görev ve unvan değişikliği gerçekleşen akademik ve idari 
personele plâket verilmesiyle sona erdi. 

Emek, değerler ve özgürlük temelli bir

mücadele veriyoruz
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Ça-
kırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa ve Atilla Olçum ile birlikte, Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir’i ziyaret etti. 

Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Latif Selvi, ÖSYM’nin gençlerin geleceğinin belirlen-

mesinde çok önemli bir işleve sahip olduğunu, yapılan bir hatanın binlerce kişinin hayatını 

etkilediğini ifade ederek, geçmişte meydana gelen hadiselerin tekrarlanmaması için çok 

dikkatli olmak gerektiğini söyledi. 

2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) usulsüzlük nedeniyle hak 

kayıplarının olduğunu belirten Selvi, söz konusu hak kayıplarının bir an evvel giderilmesi 

gerektiğini vurguladı. 

Gençlerin geleceğinin çalınmasına göz yummalarının mümkün olmadığını kaydeden Selvi, 

iddialar ışığında, binlerce gencin umutlarının söndüğü 2010’daki KPSS sorularının çalınma-

sını kul hakkı olarak değerlendirdiklerini, ne gerekiyorsa, hukuk çerçevesinde yapılmasını 

istediklerini dile getirdi. 

Selvi, Demir’e yeni görevinde başarı dileyerek, Mehmet Akif İnan kitap seti ve Eğitim-Bir-Sen 

yayınlarını takdim etti. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr.  Ömer Demir ise, ziyaretin kendisini memnun ettiğini ifade etti. 

Önemli ve hassas olunması gereken bir göreve getirildiğinin farkında olduğunu söyleyen 

Demir, toplumun hassasiyeti ve beklentileri doğrultusunda çalışacaklarını ifade etti. 

ÖSYM Başkanı

Ömer Demir’e ziyaret
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Veki-
li Latif Selvi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 
Genel Müdürü Sinan Aksu’yu ziyaret ederek, kurum çalışan-
larının sorunlarını iletti. 

Sorunların çözümüne ve geleceğe ilişkin önerilerin görüşüldüğü zi-
yarette, Ali Yalçın, KYK’da yetkili sendika olduklarını ifade ederek, 
“Kurum çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerimizi Kurum 
İdari Kurulu (KİK) toplantılarına taşıyor, çözüm için elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. KİK’te görüşülen ve imza altına alınan konular 
acil çözüm bekleyen sorunlardır. Bu konulara eğilmenizi bekliyoruz” 
dedi. 

Yalçın, “Kurumun kendisinden bekleneni yerine getirebilmesi ve ba-
şarılı olabilmesi için çalışanlara önem verilmeli ve başarılar taltif edil-
melidir” şeklinde konuştu. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu 
ise, sorunlarını çözmüş bir kurum olmak için daha fazla gayret gös-
tereceklerini vurgulayarak, “KYK’da yetkili sendikanın Eğitim-Bir-Sen 
olduğunu biliyorum. Sorunların çözümü için paydaşlığınız bizim için 
önemlidir” diye konuştu. 

Görüşmenin sonunda, Ali Yalçın, Sinan Aksu’ya Mehmet Akif İnan ki-
tap setini takdim etti.

KYK Genel Müdürü Aksu’yu ziyaret ettik

Darbe ürünü kılık-kıyafet yönetmeliğini istemiyoruz

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardım-
cısı Atilla Olçum, Sivas 1 No’lu Şube Başkanı İlhan Karakoç ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Âlim Barut’u makamında ziyaret etti. 

Vali Âlim Barut, ‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan Mehmet Akif İnan’ın 
kurduğu Eğitim-Bir-Sen’in ülkemizde sivil toplum anlayışına önemli 
katkılarda bulunduğunu söyledi. Barut, eğitimcilerin eğitim hayatına 
ilişkin önerilerini çok değerli bulduğunu ifade etti. 

Genel Başkan Vekili Latif Selvi, delegelerin teveccühü ile devraldık-
ları görevi layıkıyla yerine getirerek, üyelerinin, eğitim çalışanlarının 
haklarını korumak ve geliştirmek için gece gündüz çalışacaklarını 
kaydetti. 

Özelde üyelerinin ve bütün eğitim çalışanlarının haklarını savunur-
ken genelde ise milletin ekonomik ve sosyal imkânlarını artırmak, 
geliştirmek, saygınlığını korumak için mücadele verdiklerini belirten 
Selvi, bunun sonucunda eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendika-
sı olduklarını ve kısa sürede eğitim çalışanları adına birçok kazanıma 
imza attıklarını dile getirdi. 

Türkiye’nin yasaklarla anılmaması için 23 yıldır mücadele ettiklerini 
vurgulayan Selvi, özlük ve özgürlük mücadelelerinde önemli mesa-

feler kat ettiklerini ifade ederek, darbecilerin hazırladığı kılık-kıyafet 
yönetmeliğine karşı olduklarını, bu amaçla sivil itaatsizlik eylemi ya-
parak, derslere serbest kıyafetle girme kararı aldıklarını ve antide-
mokratik yönetmelik özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenince-
ye kadar bu eyleme devam edeceklerini vurguladı. 

Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ise, özellikle mülki amirlerin 
serbest kıyafet eylemi konusunda daha hassas olmalarının kendi-
lerini memnun edeceğini söyleyerek, “Başörtüsü yasağı sorununu 
çözdüğümüz gibi, çalışanlarımızın diğer sorunlarını da çözeceğimize 
inanıyoruz” dedi. 
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Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube’nin kuruluşu, 
basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Konya 
1 No’lu Şube Yönetim Kurulu, 2 No’lu Şube Yö-
netim Kurulu ve Seydişehir Kırım Tatar Türkleri 

Derneği yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Genel 
Başkan Vekili Latif Selvi, Milli Eğitim’de örgütlü bulunan 1 
No’lu Şube’nin sendikamızın en büyük şubesi olduğu ifade 
ederek, aynı başarıyı 2 No’lu Şube’den de beklediğini söy-
ledi. 

Güçlü örgütlenme daha çok kazanım 

En çok sorun yaşayan camiaların başında gelmesine rağ-
men, örgütlenme oranının en düşük olduğu alanın üniver-
siteler olduğunu kaydeden Selvi, “Bunun nedeni, üniversi-
telerin özgür düşünce konusunda yıllardır tabi tutuldukları 
baskılardır. Üniversite personeli artık bu korku tünelinden 
çıkmalıdır. Güçlü bir ülkenin yolu örgütlü bir sivil toplum-
dan geçmektedir. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü 
olarak, şimdiye kadar çok önemli kazanımların altına imza 
attık. Öğretim elemanlarının mali haklarının iyileştirilme-
sinde verdiğimiz mücadele ortada. Akademik ve idari per-
sonelin sorunlarının farkındayız. Daha çok kazanım elde 
etmemiz, üniversitelerde de örgütlenme anlamında güç-
lenmemize bağlıdır” dedi. 

Selvi, üniversite ve KYK’da örgütlü bulunan 2 No’lu Şube’nin 
sorunlara çözüm noktasında önemli katkı sunacağına 
inandığını dile getirdi. 

Metin: Adalet ve emek kırmızı çizgimizdir 

Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin, 
sendika olarak mazlumun, masumun, mağdurun sesi, sı-
ğınağı olduklarını belirterek, “Sendikacılığımızın temelin-
de insan, referans noktasında ise medeniyet değerlerimiz 
vardır. Adalet arayışı, demokratikleşme ve emeğin üstün-
lüğü kırmızı çizgimizdir. Hak arama mücadelemizi yapma-
ya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Kırım Tatar Türkleri Derneği’nden Selvi’ye   
teşekkür plaketi 

Programın ardından Seydişehir Kırım Tatar Türkleri Derne-
ği Başkanı Mustafa Sarıkamış, Latif Selvi’ye Kırım davasını 

sahiplenmesinde gösterdiği samimiyet, aldığı inisiyatif ve 
Kırım’a gönderilen 6 bin Kur’an-ı Kerim için şükranlarını su-
narak, plaket takdim etti. 

Mustafa Sarıkamış, Konya’dan Kırım’a gönderilmek üzere 
6 bin adet Kur’an-ı Kerim toplandığını ve bu hizmete ön-
cülük edenlerin başında Latif Selvi’nin geldiğini söyleyerek, 
“Kırım Müftümüz Hacı Emirali Ablayev, Latif Selvi Bey’e, 
yaptığı bu hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi gönder-
di. Biz de kendilerine tevdi ediyoruz. Allah niyetlerini kabul 
etsin, yaptıkları bu ve buna benzer hizmetlerde yardımcı 
olsun” diye konuştu. 

Kardeşlerimizin yanında olmalıyız

Latif Selvi ise, Kırım’da yaşanan acılar karşısında sessiz ka-
lınamayacağını vurgulayarak, “Kırım’daki Müslüman kar-
deşlerimize her türlü yardım elimizi uzatmalıyız. Bizler her 
zaman kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Onların acılarını 
paylaşıyor ve manevi acılarını dindirmek için çaba sarf edi-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Konya 2 No’lu Şube kuruldu
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Eğitim-Bir-Sen olarak, 50/d ve 33/a araştırma görevli-
lerinin başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük 
hakları ile çalışma şartları konusunda sürdürdüğü-
müz çabalar, meyvelerini vermeye başlıyor. 

Mart 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Eğitim, Öğretim ve 
Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Şûrası’nda, 2547 sayılı Kanun’un 33/a, 35 ve 50/d maddeleri 
çerçevesinde istihdam edilen araştırma görevlilerinin, öğretim 
üyeliği kadrolarına atanmalarını talep etmiştik. 

Yine 2012 yılı 1. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde talep-
lerimiz arasında 50/d araştırma görevlilerinin 33/a kapsamın-
da araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları bulunmaktaydı. 

Başta öğretim elemanlarının mali ve özlük hakları raporu su-
numu olmak üzere YÖK ile gerçekleştirdiğimiz ikili kurumsal 
görüşmelerde de 35 ve 50/d maddeleri kapsamındaki araştır-
ma görevlilerinin iş güvencesi konusu gündeme getirmiş, bu 
hususta 33/a araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarını ve 
beraberinde tüm araştırma görevlileri için kadro ve iş güven-
cesi konusunda yasal düzenleme yapılması gereğini dile getir-
miştik. 

Son olarak 31.03.2015 tarihinde YÖK’te gerçekleştirilen toplan-
tıya sendikamızı temsilen Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden 
Cüneyt Özşahin katılmış ve 50/d araştırma görevlilerinin 33/a 
kadrolarına geçirilmesiyle ilgili sendikamızın görüşünü dile ge-
tirmiştir. 

28.05.2015 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda alınan karar şöyle: 
“50/d’li Araştırma Görevlilerinin 33/a maddesine aktarılıp ak-
tarılmaması konusunda ilkesel olarak üniversitelerin yetkili 
kurullarının karar vermelerine, aktarılması yönünde karar alan 

üniversitelerimizin bu tercihlerini açık ve anlaşılır bir şekilde 

Araştırma Görevlisi ilanlarında belirtmelerine,

Fakültelerde bu geçişlere imkân tanıyacak üniversitelerimizin, 

öğretim üyesi planlamasına dikkat ederek adil, nesnel ve öl-

çülebilir kriterler ile bunu sağlamalarına ve bu kriterleri ilgili 

üniversitelerin web sayfalarında ilan etmeden bu geçişlerin 

yapılmamasına, 

Enstitülerde bu geçişe imkân tanıyacak üniversitelerimizin 

Yükseköğretim Kurulu’ndan izin almaları uygulamasına de-

vam edilmesine, fakat bu geçişler için adil, nesnel, ölçülebilir 

şartların ve kriterlerin aranmasına ve bu kriterlerin üniversi-

telerin web sayfalarında ilan etmelerine ve YÖK Başkanlığına 

göndermelerine,

Geçişler için konulan kriter ve aranan şartların adil, nesnel ve 

ölçülebilir olmalarının yanı sıra, caydırıcı olmamasına ve ilgili 

üniversitelerin Yardımcı Doçentlik için aranan şartların altında 

olmasına,

Planlama ve koordine için, aktarma yapmayacak üniversite-

lerimizin yetkili kurullarından istihsal edecekleri kararlarını; 

aktarma yapma yönünde karar alacak üniversitelerin de aynı 

şekilde üniversite yetkili kurulları tarafından belirlenecek ilke 

ve kriterlerini 13.07.2015 tarihine kadar YÖK Başkanlığına gön-

dermelerine karar verilmiştir.” 

Bu kapsamda, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında 

bulunan araştırma görevlilerinin, aynı kanunun 33/a madde-

si kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları 

noktasında, talebimiz doğrultusunda ilkesel bir karar alınmış 

bulunmaktadır. Bu karar neticesinde 50/d araştırma görevli-

leri, mevcut durumlarına nazaran iş güvencesine kavuşmuş 

olacaklardır. 

50/d araştırma görevlilerinin yaşadığı mağduriyetleri önlemek 

ve 33/a araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarını sağlamak 

amacıyla YÖK Genel Kurulu’nda alınan kararın üniversiteleri-

mizde eksiksiz uygulanmasının takipçisi olacağız. 

Araştırma görevlileriyle ilgili

çabamız sonuç verdi
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri 2 No’lu (Üniversite) Şube 1. Olağan Genel Kuru-
lu, Genel Başkan yardımcıları Şükrü Kolukısa ve Atilla Olçum’un katılı-
mıyla Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde yapıldı. 

Genel Kurul’un açılışında bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Şükrü Kolukısa, “Hak ve özgürlükler geliştikçe, demokrasinin te-
neffüs alanları artacak, çağ aydınlanacak, çağ aydınlandıkça Akiflerin kıy-
meti çok daha iyi anlaşılacaktır. Eğitim-Bir-Sen kurulduğu günden bu yana 
hizmet üretme kaygısıyla ilkeleri; hedefleriyle söylemi; söylemiyle eylemi 
bütünleşik bir çalışma tarzını benimsemiştir. Hizmet kolunda yetkili olma-
nın ötesine geçerek toplum adına etkili, kurumsal bilinç bakımından en diri, 
eğitim çalışanlarının emeğinin hamisi, insanımızın zor zamanlardaki limanı 
haline gelmesi artık kamusal bir gerçektir. Büyüklüğümüzden kaynaklanan 
sorumluluğumuza uygun tutumumuz şüphesiz sürecektir” dedi. 

Yeni YÖK Kanunu için çabalarımız devam edecek

Özgürlükçü, değişimden ve yeniliklerden yana olması gereken üniversite-
lerin bugün ne yazık ki, büyük bir kesiminin hâlâ farklı inançların, mezhep-
lerin, ırkların, dinlerin, dillerin ve görüşlerin yaşadığı çok kültürlü bir ülke-
de, dünyaya dar zaviyelerden baktığını kaydeden Kolukısa, şunları söyledi: 
“Geçmişte üniversiteler, siyaset, ekonomi, sanat, kültür ve bilime dair ça-
lışmalarını resmi ideolojinin ideaları ve devlet aygıtının kaygıları üzerinden 
üretti. Kendi milletine, medeniyet değerlerine yabancılaşmayı çağdaşlaş-
ma; dinden uzak durmayı, dindarlara hesap sormayı modernleşme olarak 
gören, darbe çığırtkanlığı yapmayı vatanseverlik, darbeyi meşrulaştırmayı 
bilimsellik sayan akademisyenlerin hüküm sürdüğü üniversiteler, bu ülke-
ye ve millete geri getirilemez yıllar kaybettirdi. Bu itibarla, bireyi ve özgür 
düşünceyi temel alan, bireye başarılı bir yaşam için gerekli eğitimi onun 
karakter ve zihin yapısına en uygun şekilde verecek, toplumun kullanımına 
sunulmak üzere bilimsel bilgi üreten ve geliştiren bir yükseköğretim siste-
minin teşkilinin yanında üniversite çalışanlarının iş güvencesine sahip çıkan, 
çalışanları ortak bir amaca yönelen ortaklar olarak görerek herkese hakkını 
teslim eden, paylaşımcı ve katılımcı bir üniversite yönetimi öngören bir YÖK 
Kanunu için çabalarımız, dün olduğu gibi, bugün de devam edecektir.” 

Sorunları çözen de yeni kazanımlar sağlayacak olan da biziz 

“Artık kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkı; sendikalı olanlara toplu 
sözleşme ikramiyesi; yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sen-
dika temsilcisi var” diyen Kolukısa, “666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret talep-

Üniversitelerde sendikal örgütlenmenin artması

zihniyet değişimini
sağlayacaktır
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lerimizin önemli bir kısmı gerçekleşti. Akademik jüri üyeliklerine ar-
tık ücret ödeniyor. Yardımcı doçentler derece kademe ilerlemesinde 
bir dereceye kadar yükselebiliyor. Öğretim elemanlarının ek ödeme 
sorunu ‘Yükseköğretim Tazminatı’yla çözüldü. Buna ilaveten Akade-
mik Teşvik Ödeneği uygulaması hayata geçti. Geliştirme ödeneğinin 
süresi uzatıldı. Yükseköğretim kurumlarında yardımcı hizmetler sını-
fında yer alan ‘itfaiyeci’ kadrosunda çalışanlar genel idari hizmetle-
ri sınıfında değerlendiriliyor. 657 sayılı Kanun’a tabi personelin sicil 
uygulaması kalktı. Uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu açıldı. 
Bu sorunları çözen ve yeni kazanımlar sağlayacak olan da biziz. Bu 
çözümlerin yanı sıra çözülmesi gereken sorunların da farkındayız” 
şeklinde konuştu. 

Üniversitelerde sendikal örgütlenmenin daha da artmasının, ekono-
mik ve sosyal haklar bağlamında daha fazla mesafenin daha kolay 
kat edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Şükrü Kolukısa, “Eğitim-
Bir-Sen’in kuruluş mayasında bulunan Anadolu bilgeliği, insanımızın 
sade bakışının doğurduğu parlak irfanı, darbe dönemlerinde öte-
kileştirilmenin acısından demlenen şairsel inceliği, üretilen emeğin 
arşivlenen birikimi, tecrübelerden damıtılan öngörüyü ve ödenen 
bedellerin potasından süzülerek büyüyen kültürel devinimle bütün 
ülkeyi kuşatacak, geleceği nitelikli insanların omuzlarında inşa ede-
rek toplumsal inşiraha kavuşacağız inşallah” ifadelerini kullandı. 

Olçum: Mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecek

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ise, yaptığı ko-
nuşmada, eğitim camiasının sorunlarına vakıf olduklarını, genel yet-
kili sendika oldukları dönem içerisinde çok önemli kazanımlara imza 
attıklarını, bunun sonucunda da üye sayılarının her geçen yıl giderek 
arttığını, zirvedeki konumlarını iyice pekiştirdiklerini söyledi. Özgür-
lüklerin olmadığı bir ülkede kazanımların sıfırlanma riskinin her za-
man olduğu gerçeğinden hareketle sendikal mücadelelerini özlük ve 
özgürlük eksenli yürüttüklerini belirten Olçum, zirveden yeni ufukla-
ra yolculuklarına aynı duruş ve kararlılıkla devam edeceklerini vur-
guladı. 

13/B-4 ve 50/D sorunu acilen çözülmelidir 

Olçum, 50/d sorununun çözüme kavuşturulmasının, araştırma gö-
revlilerinin ‘1. dereceye’ kadar yükselebilmesinin, unvanını alan ama 
kadrosunu almayan doçentlerin doçentliğin özlük haklarından, ek 
göstergesinden faydalanmasının, idari personelin yer değiştirmesi-
nin önündeki engellerin kaldırılarak tayin ve nakil işlemlerinin kolay-
laştırılmasının, görevde yükselme sürecine işlerlik kazandırılmasının, 
yazılı sınavın yükseköğretim kurumlarının inisiyatifine bırakılma-
dan merkezi olarak gerçekleştirilmesinin elzem olduğunu kaydetti. 
KYK’da sorunların halının altına süpürülmeden birer birer çözülmesi 
gerektiğini ifade eden Olçum, “Bunları yapacak olan yine bizleriz. Na-
sıl ki çözüme kavuşanların altında terimiz, yerimiz ve imzamız varsa, 
bunların çözümü de aynı olacaktır” dedi. 

YURTKUR çalışanlarının sorunları bir an önce çözül-
melidir 

Konuşmasında, YURTKUR çalışanlarının sorunlarına da değinen Ol-
çum, kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları-
nın uzun bir zamandır yapılmadığını, buna mazeret olarak gösterilen 
yönetmelik değişikliğinin gerçekleştirildiğini, görevde yükselme ve 
unvan değişikliği yönetmeliğinin yayımlandığını, bu nedenle önün-
de hiçbir hukuki ve fiili engel kalmayan görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavlarının bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini dile 
getirdi. 

Hedefimiz, her üniversitede yetkili olmak 

Üniversitelerde sendikacılığın niteliğinin artmasının örgütlülüğün 
genişlemesiyle mümkün olduğunu belirten Olçum, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Örgütlülüğün artması ise özgürlüğümüzün sınırlarının 
genişlemesi, özgünlüğümüzün pekişerek evrenselleşmesi, iş huzuru-
muzun hane hane yayılması demektir. Her üniversitede sendikamızı 
yetkili kılmak, sendikal mücadeleyle hak ettiğimiz her şeye ulaşmak, 
insan emeğini değerli, iş hayatını insan onuruna yakışır hale getir-
mek hedefimizdir. Üniversitelerde sendikamızın yetkili olması de-
mek; keyfiliklerin önüne set çekmek, yanlışa dur demek için ruhsatı 
elimize almak, sendikamızın gücüne güç katmak demektir.” 

Yapılan seçim sonucunda Şube Yönetim Kurulu şu isimlerden oluş-
tu: Mehmet Akgün (Başkan), İbrahim Altıparmak (Başkan Vekili), 
Mehmet Şeker (Başkan Yardımcısı), Nurettin Özbek (Başkan Yardım-
cısı), Saadet Çakır (Başkan Yardımcısı), Murat Bi (Başkan Yardımcısı), 
Talha Turhan (Başkan Yardımcısı). 
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Atil-
la Olçum, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. 
Dr. Yusuf Tekin’i ziyaret etti. 

Aday öğretmenlerin özür durumu atama ve yer değiştirme mağduriyetinin giderilmesi için bakan-

lığın üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Selvi, “Özür durumuna bağlı atama ve yer de-

ğiştirme hakkı aday öğretmenlere de verilmelidir. Özür durumu çerçevesinde yer değişikliğinin 

amacı aile bütünlüğünü sağlamak, kendisi ya da yakınının sağlığının korunması olduğu dikkate 

alındığında aday öğretmenlere bu hakkın tanınmaması, eşitsizlik oluşturmasının yanında anayasa 

ve evrensel hukuktan kaynaklanan temel bir insan hakkının ihlalini teşkil etmektedir. Bu kapsamda 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde gerekli değişiklikler 

yapılmalı; özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet 

memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranmamalıdır” dedi. 

Aday öğretmenlerin de özür durumuna bağlı yer değiştirme isteklerinin değerlendirmeye alınma-

sını isteyen Selvi, “Bu sorunun çözülmesi için üzerimize düşeni yapacağız ve konunun takipçisi ola-

cağız” şeklinde konuştu. 

Selvi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yardımcı hizmet-

ler sınıfına atanan 2 bin 150 adayın göreve başlamadan istekleri doğrultusunda yerlerinin değişti-

rilmesi talebinde de bulundu. 

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Müsteşar Yusuf Tekin, aday öğretmenlerin özür durumuna bağlı 

atamalarında sorun yaşanmaması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini ifade ettiler. 

Aday öğretmenlerin özür grubu

atama talebini görüştük
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Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal, fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması için çalış-
tıklarını ifade ederek, “Toplumsal sorumluluklarımız ve sen-
dikal örgütlenme içerisinde öncü olma hedefimiz var” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Aydın, Ankara 2, 3 No’lu Şubeler ile Malatya 1 No’lu 
Şube Kadınlar Komisyonu’nun düzenlediği toplantılarda konuşan 
Habibe Öçal, kadınların haklarını savunmakla yetinmediklerini, ülke-
mizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların sesi olmayı amaçladıklarını 
söyledi. 

Medeniyet değerlerimizin yeniden inşa ve ihyasında eğitimci kadın-
lara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Öçal, kadınların eğitimci 
kimlikleriyle yalnız ailelerine ve çevrelerine değil, eğitim kurumları 
aracılığıyla öğrenci ve velilere de ulaşarak Türkiye’nin ufkunu aydın-
latacak güce sahip oldukları kaydetti. Örgütlü gücün önemine dikkat 
çeken Öçal, “10 yıl önce başörtüsü serbestliği hayal dahi edilmezdi. 
Sendika olarak, bu yasağın kalkması için 12 milyon 300 bin imza top-
ladık. Artık inancı gereği başını örten bir kadın başını açmak zorunda 
kalmadan işini yapabiliyor. Bu, sendikal örgütlenmemiz sayesinde 
oldu. Kadınlarımızın çalışma hayatına ilişkin diğer sorunlarının çö-
zümü için daha etkin mücadele etmemiz lazım. Bu mücadeleyi güçlü 
kılmak için de kadınlarımızın sendikal örgütlenmeye katılımı hatta 
öncülük etmesi elzemdir” şeklinde konuştu. 

Sendikal anlayışlarının temelinde insan hakları, emek, medeniyet de-
ğerleri, dayanışma, temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve milli ira-
denin bulunduğunu kaydeden Öçal, “Kadınıyla erkeğiyle omuz omu-
za yol almak vardır. Biz kadınlar hayatın her alanında değerlerimizle 

var olabilmemiz için örgütlü yapımızı güçlendirmeliyiz. İsteklerimizi 
güçlü bir örgütlü yapı içinde dile getirdiğimiz oranda muhataplarımız 
bizi dikkate alacaktır” diye konuştu. 

Örgütlü gücümüz sayesinde birçok sorunu çözüme  
kavuşturduk 

“Kadınlar olarak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek, 
sorunlarımızın ve karşılaştığımız engellerin üstesinden rahatlıkla 
geliriz” diyen Öçal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitim-Bir-Sen olarak 
yasaklara, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı çok kararlı bir müca-
dele verdik. Bunun sonucunda, başta başörtüsü yasağı olmak üzere, 
Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen birçok sorunun çözümünü 
sağladık. Diğer sorunlarımızı da çözmek için çalışıyoruz. Bizler hem 
eğitim çalışanı hem de kadınlar komisyonu üyesi olarak, kadın olsun 
erkek olsun, herkes için fırsat ve imkânlarda adaletin sağlanması için 
uğraşıyoruz.” 

Yegâne derdimiz mazlum ve mağdurların sesi   
olmaktır

Hiç kimseyle eşitlenmek gibi bir dertlerinin olmadığını vurgulayan 
Öçal, “İçleri boşaltılmış, eskimiş ve ithal kavramlara da ihtiyacımız 
yok. Bizler sorunlarımızın çözümünü ve ihtiyaçlarımızı kendi mede-
niyet değerlerimizde, köklerimizde ve inancımızın referanslarında 
ararız. Bizim yegâne derdimiz yeryüzüne adaleti hâkim kılmak, maz-
lumların, mağdurların sesi olmaktır” dedi. 

28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşayan eğitim çalışanlarına ellerin-
den gelen yardımı yaptıklarını dile getiren Habibe Öçal, şunları söyle-
di: “Görevden atılan çok sayıda kadın öğretmen arkadaşımız çalışma-
larımız sonucu tekrar görevlerine döndüler. Ancak daha yapılacak 
çok işimiz olduğunun da farkındayız.” 

Birlikte hareket edersek sesimizi daha çok   
duyurabiliriz 

Kadınların sendikal örgütlenmede daha çok yer almalarını isteyen 
Öçal, “Sorunlarımızın çözüme kavuşturulması ve bunlara dikkat çe-
kilmesi için kadın komisyonlarında yer almalıyız. Bizler birlikte hare-
ket edersek, sesimizi daha çok duyurabilir, sözümüzü dinletebiliriz” 
şeklinde konuştu. 

Öçal, haklarını almak ve özgürlük alanlarını genişletmek talebiyle 
çıktıkları yolda kadınların kendi haklarının takipçisi olmaları, bunları 
erkeklere havale etmemeleri gerektiğini vurguladı. 

Fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması için

uğraşıyoruz
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Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu, “Engelsiz Anne” konulu 
bir program düzenledi. Memur-Sen Mehmet Akif İnan Kon-
ferans Salonu’nda yapılan programda bir konuşma yapan 

Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, annelik 

duygusunun bir toplumun manevi yapı harcı, her annenin de baş 

tacı olduğunu söyledi. 

Engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi ko-

nularında farkındalık oluşturmak ve sorunlara çözüm geliştirebil-

mek adına söz konusu toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden 

Öçal, “Bu milletin fertleri olarak hepimizin ortak paydası öncelikle 

ülke geleceğine katkı sağlamaktır. Bu katkıyı engelli bireyleri yok 

sayan bir anlayışla başarmak mümkün değildir. Asıl olan, her bi-

reyin bu topraklar için bir değer olduğu gerçeğinden yola çıkarak, 

kişilerin yeteneklerini ve özelliklerini keşfedebilmelerini, bu özellik-

leri doğrultusunda hizmet üretebilmelerini sağlamaktır. Bunun için 

devlet ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen görevler bulun-

maktadır. Bu görevlerin başında, engellilerin engellerini ortadan 

kaldıracak politikalar geliştirmektir” dedi. 

Engellilerin sosyal alanda imkân, kamusal alanda istihdam bularak, 

üretime katkı sunmaları bir toplumun gelişmişlik düzeyini göster-

diğini vurgulayan Öçal, “Engellilere verebileceğimiz en büyük des-

tek, onların karşılaştıkları sıkıntıları gidermeye çalışmaktır. Bunun 

için de, engellilere acıyarak değil, hayatlarını kolaylaştırarak, sosyal 

yaşama katılmalarını tam sağlayarak, engelleri engel olmaktan çı-

kartarak hak ettikleri değeri vermeliyiz” şeklinde konuştu. 

Görme engelli eğitim uzmanı Turan Delimehmetoğlu’nun, ‘Görme 

özürlülerde erken yaş eğitimi’ konulu sunumunun ardından engelli 

çocuklar şiir okudular. Programın sonunda, engelli çocuğu olan an-

nelere çini seramik tabak hediye edildi. 

Engellilere acıyarak değil, hayatlarını 

kolaylaştırarak, sosyal yaşama 

katılmalarını tam sağlayarak, 

engelleri engel olmaktan çıkartarak

hak ettikleri değeri vermeliyiz

Engelsiz bir dünya
istiyoruz
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Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadınlar Komis-
yonu Başkan Vekili Fatma Maraş, Edirne Şube 
Kadınlar Komisyonu’nun düzenlediği ‘3. Trakya 
Buluşması’na katıldı. Burada bir konuşma yapan 

Fatma Maraş, kadının hayatın her alanında var olduğunu 
ifade ederek, “Kadın; birçok farklı rolle; anne olarak, kardeş 
olarak, eş olarak, öğretmen olarak günlük hayatında çalış-
ma hayatının da her alanında vardır. Her alanda var olan 
kadının örgütlenmesi, sorunların çözümü için elimizi daha 
da güçlendirecektir” dedi. 

Bütün il ve ilçelerde kadın örgütlenmesi noktasında hedef 
belirlediklerini kaydeden Maraş,  sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bunun başında, il ve ilçelerde Eğitim-Bir-Sen Kadınlar 
Komisyonu’nu kurmak ve bütün yönleriyle işler hale getir-
mek gelmektedir. Eğitim-Bir-Sen, emek, hak ve özgürlük 
merkezli bir sendikadır. Bu merkezde hem erkek hem de 
kadın vardır. Kadınların sahaya çıkmadığı, alanlarda bu-
lunmadığı bir mücadelenin ideal olan başarıyı yakalaması 
zordur.” 

Kadınlar olarak, sendikada sorumluluk ve liderlik üstlen-
dikleri oranda menzile varmak için zamanın kısalacağını, 
yolculuklarının hızlanacağını belirten Maraş, “Bizim sendi-
kal anlayışımızın temelinde insan hakları, emek, medeniyet 
değerleri, dayanışma, temel hak ve özgürlükler, demokra-
si, milli irade vardır. Kadınıyla erkeğiyle omuz omuza yol 
almak vardır. Biz kadınlar hayatın her alanında değerleri-
mizle var olabilmemiz için örgütlü yapımızı güçlendirme-
liyiz. Taleplerimizi örgütlü bir yapı içinde dile getirdiğimiz 
oranda muhataplarımız üzerinde etkimiz daha büyük ola-
caktır. Bunun için örgütlü yapımızı, örgüt bilincimizi daha 
çok artırarak çelikleştirmek durumundayız. Bu örgütlü ya-
pının gücünü sivil itaatsizlik eyleminde, siyasal bir yaraya 
dönüşen bir başörtüsü probleminin çözümünde bizzat 
müşahede ettik. Diğer sorunları da aynı kararlılık ve hızla 
aşabilmek için Eğitim-Bir-Sen çatısı altında mücadelemize 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Kadınlar Komisyonu olarak, öncelikli hedeflerinin, teşkilat 
içinde güçlü ve etkin bir şekilde var olmak olduğunu vur-
gulayan Fatma Maraş, “Bizler güçlü bir kadın oluşumunun 

sendikamızın gücüne güç katacağına inanıyoruz” ifadesini 
kullandı. 

“Çalışanının yüzde 53’ünün kadın olduğu eğitim camiasın-
da kadınların birçok sorunu ve talebi var. Bunların, güçlü 
bir örgütlülükle dile getirildiği takdirde dikkate alınacağını 
biliyoruz. Bunun en güzel örneğini sendikamız Eğitim-Bir-
Sen’in başlattığı sivil itaatsizlik eyleminde gördük” diyen 
Maraş, şunları söyledi: “Kadınlar Komisyonu olarak, hak ve 
özgürlük talebiyle çıktığımız bu yolda, güçlü sendikal kadın 
oluşumu sürecini başlatmış bulunmaktayız. Sendikamızın 
örgütsel gücünü artırmak, toplumsal etkinliğini pekiştir-
mek ve değerleriyle barışık yeni nesillerin yetiştirilmesi 
için güçlü bir kadın oluşumunda var olan potansiyelimizi 
sonuna kadar kullanacağız. Çünkü kendi sorunlarımızı baş-
kalarına havale ederek değil, sorumluluk alarak ancak ken-
dimiz çözebiliriz.” 

Toplantıda, Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dal-
gıç ve Kadınlar Komisyonu Başkanı Arzu Ulaşdır da birer 
konuşma yaptılar. 

Fatma Maraş, 3. Trakya

Kadın Buluşması’na katıldı
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyo-
nu Başkanı Habibe Öçal, Kadın ve Demokrasi 
Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen Kadın 
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İletişim Oluşturma 

Çalıştayı’na katıldı. Kadınları ilgilendiren konularda sivil 
toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin üst seviyeye 
taşınmasına yönelik görüş ve önerilerin dile getirildiği 
toplantıda konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye 
Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği orga-
nizasyonlarda asıl olanın Türkiye kadın gerçeğinin ortaya 
çıkarılması olduğunu söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Baş-
kanı Habibe Öçal, hazırladıkları ‘Rakamlarla 28 Şubat’ 
raporuna atıfta bulunarak, 28 Şubat’ın, özellikle kadınlar 
üzerinden yürütülen bir operasyon olduğunu vurguladı. 
Rapora göre, 1997-2003 yılları arasında 33 bin 271 öğret-
menin kılık-kıyafet nedeniyle disiplin soruşturması geçir-
diğini, 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildiğini, 11 
bin 890 öğretmene disiplin cezası verildiğini, 4 bin 625 
Milli Eğitim Bakanlığı çalışanının sözde irticayla ilişkilen-
dirilerek fişlendiğini, 11 bin civarında öğretmenin istifa 
etmek zorunda bırakıldığını belirten Öçal, yaşanan mağ-
duriyetleri kurum olarak takip ettiklerini, şu ana kadar bin 

64 öğretmenin görevine geri döndürüldüğünü ve yaşanan 
mağduriyetlere çözüm getirilinceye kadar, ‘Bin yıl da sür-
se’ bunun takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti. 

12 il ve 2 bin 500 eğitimciyle ‘Mobbing Algısı’ anketi ger-
çekleştirdiklerini hatırlatan Öçal, araştırmanın, kadın öğ-
retmenlerin yaklaşık yarısının (yüzde 47,9) çalışma haya-
tında bir şekilde yıldırmaya maruz kaldıklarını gösterdiğini 
dile getirdi. Verilerin, kadın öğretmenlerin çoğunluğunun 
(yüzde 77,6) en çok etkilendiği yıldırmaya meslek yaşam-
larının ilk 10 yılında maruz kaldıklarını ortaya koyduğunu 
vurgulayan Öçal, kadın öğretmenlerin maruz kaldıkları 
yıldırma karşısında, durumu değiştiremeyecekleri düşün-
cesiyle, yıldırmayı sonlandırmaya yönelik herhangi bir giri-
şimde bulunmadıklarını belirttiklerini söyledi. 

Habibe Öçal, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birli-
ğinde yalnız kadın hakkı değil, değerlerimizle çatışan ve 
medeniyet kültürümüzde yer almayan tüm haksızlıklara 
karşı birlik olma noktasında karar birliğine varılması ge-
rektiğini dile getirerek, “Sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
olarak, her birimiz işin bir ucundan tutsak da, hedefimiz 
önce insan, sonra aile ve ardından medeniyetin inşasıdır” 
dedi. 

‘Bin yıl da sürse’ mağduriyetlerin giderilmesinin

takipçisi olacağız
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4/C’liye mahkeme kararıyla bir kazanım daha

Yönetmelik ile kılavuzu arasındaki çelişki talebimiz 
doğrultusunda giderildi

Mahkeme, 4/C’li personele ek ödeme verilmemesini hukuka 
aykırı buldu. 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi hükmüne göre 
geçici personel statüsünde çalışan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, 
375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesi hükmüne göre ödenmekte 
olan ek ödemenin tarafına da ödenmesine dair başvurusunun 
reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı ek ödemenin 
tarafına ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan davayı 
karara bağlayan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, dava konusu 
işlemi iptal etti. 

Mahkemenin 2014/400 Esas, 2015/341 sayılı kararında şu if-
adelere yer verildi: “… Atanma şekli diğer memurlara göre 
farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi 
uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen per-
sonelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup; memurlara 

tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının 

hakkaniyete uygun olacağı açıktır. Olayda her ne kadar, 

657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi uyarınca çalışan personele 

sözleşmesinde yazan ücret dışında ücret ödenemeyeceği 

belirtilse de, burada asıl kastedilenin, belirtilen person-

ele farklı bir ad altında maaş ödenemeyeceği olduğu, 

bir kurumda kamu görevi yürüten personele, bu yürüt-

ülen görev esnasında sundukları hizmete karşılık olarak 

yapılan ek ödemenin bu kapsamda değerlendirilmesinin 

mümkün olmadığı, aynı kurumda kanunun farklı madde-

si uyarınca yine kamu görevi yürüten personele ek ödeme 

verilmekte iken salt maddenin farklı bendine göre istih-

dam edildiği için davacıya ek ödeme verilmemesine yöne-

lik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”

14.05.2015 tarihinde “Atama yönetmeliği ile kılavuzu 

arasındaki çelişki giderilsin” başlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na 
çağrıda bulunup resmi yazıyla müracaat ederek giderilmesini 
istediğimiz çelişki ortadan kaldırıldı. 

Eğitim-Bir-Sen olarak Bakanlığa başvuruda bulunarak, adaylığı 
kaldırılmış olan öğretmenlerin bulundukları ilde 3 yıllık çalışma 
süre şartı aranmadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörül-
en hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilmel-
erinin sağlanması yönünde kılavuzda düzenleme yapılmasını 
talep etmiştik. 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, “1, 

2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görev yapmakta olan zorunlu 
çalışma yükümlüsü öğretmenlerden il içi yer değiştirmelerde, 
başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış 
olanların, istemeleri halinde aynı il içinde zorunlu çalışma 
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme 
başvurusunda bulunabileceklerini” açıkladı. 

“Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden adaylıkları 
kaldırılanlara ilişkin” açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görev yapmakta olan zorunlu 
çalışma yükümlüsü öğretmenlerden adaylıkları kaldırılanların 

zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına il 
içinde yer değiştirme isteğinde bulunamayacakları yönünde 
yazılı ya da sözlü olarak müracaatlar Bakanlığımıza iletilme-
ktedir. Bilindiği gibi, bu konuya ilişkin İl İçi Atama Duyuru-
sunda tersi bir açıklamaya yer verilmediği gibi “Öğretmenlerin 
2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun” 25 
inci maddesinde “…Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer al-
mayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır” de-
nilmektedir. Anılan Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında ise, “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 
mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler ile 
adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörül-
en hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. 
Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında 
ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine 
ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine de-
vam eder” denilmektedir. Bu çerçevede 1, 2 ve 3 üncü hizmet 
alanlarında görev yapmakta olan zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenlerden il içi yer değiştirmelerde, başvuruların son 
günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde 
aynı il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet 
alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 
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Atama yönetmeliği ile kılavuzu arasındaki çelişkinin 
giderilmesini istedik

MTSK sınav görevi verilmemesi işlemine mahkemeden
iptal kararı

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, 
adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerin bulundukları ilde 3 yıllık çalış-
ma süre şartı aranmadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 
hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilmelerinin sağ-
lanması yönünde kılavuzda düzenleme yapılmasını talep ettik. 

17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 
43. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, adaylığı kaldırılan öğ-
retmenlerin 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma 
öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilme-
leri mümkündür. Ancak Bakanlığın yayımladığı 2015 Yılı İl İçi ve İl-
ler Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme ile İller Arası Zorunlu Çalışma 
Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda, “zorunlu çalışma 

yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3. hizmet alanlarındaki eğitim ku-
rumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanların istemeleri halinde il 
içinde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğinde 
bulunabilecekleri” belirtilmiştir. 

İller arası zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları-
na yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için yönetmelik hükmüne 
rağmen 3 yıl çalışma şartı aranması, yönetmeliğe aykırı olduğu gibi 
mağduriyetlere de sebep olacaktır. 

Bu nedenle, Bakanlıktan, kılavuzdaki söz konusu hatalı uygulamayı 
düzelterek, adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerin bulundukları ilde 
3 yıllık çalışma süre şartı aranmadan zorunlu çalışma yükümlülüğü 
öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilmele-
rini sağlamasını istedik. 

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, MTSK Direksiyon Uygulama Sınavı’nda 

görev alan Eğitim-Bir-Sen üyesi hakkında Özel Motorlu Taşıt Sürücül-

eri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’nin 6. maddesinin 

birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca bir daha sınav görevi verilmeme-

si işleminin iptali istemiyle açılan davada, kanun ve yönetmelik ile 

öngörülmeyen bir yetkinin alt düzenleyici işlem ile cezaya esas 

alındığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi. 

Mahkemenin kararında, “Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direk-

siyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’nin ilgili maddesinin sınav süreci-

ni kontrol edecek ve denetleyecek sınav yürütme komisyonuna her-

hangi bir inceleme ve soruşturmaya gerek kalmaksızın sınavda görev 
alan kişilere bir daha görev verilmemesini sağlama gibi bir yetki 
verdiği, dava konusu işlemin ceza niteliğinde kabul edilmesi gerektiği, 
ancak herhangi bir tutanak, bilgi, belge ile işlemin desteklenmediği, 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nde yönergeye 
dayanak olabilecek bir hükmün bulunmadığı, kanun ve yönetmelik 
ile öngörülmeyen bir yetkinin alt düzenleyici işlem ile cezaya esas 
alındığı, idari işlemlerin hukuken geçerli ve kabul edilebilir sebeplere 
müsteniden tesis edilmediği anlaşılarak davacı hakkında tesis edilen 
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” 
ifadelerine yer verildi. 

Kurumlararası atamayla atanan öğretmenler için
zorunlu hizmet muafiyeti istedik

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, 06.05.2010 
tarihinden önce Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışmaktayken bu tarihten sonra Bakanlık kadrolarında öğretmen 
olarak göreve başlayanlardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
atama ve yer değiştirme yönetmeliği ekinde yer alan hizmet bölgele-
rinde görev yapanların zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tu-
tulmasını istedik. 

Bu kapsamda, 1. hizmet bölgesine dâhil illerde 5 yıl, 2. hizmet böl-
gesine dahil illerde 4 yıl, 3. hizmet bölgesine dahil illerde 3 yıl görev 
yapanların bu hizmet sürelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğünden 

sayılması hususunda gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ettik. 

17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiş-
tirme Yönetmeliği’nin 44. maddesinde, 06.05.2010 tarihinden önce 
Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanların zorunlu 
çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacağı hüküm altına alınmasına 
rağmen, aynı yönetmeliğin 47. maddesinde ise Bakanlık ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun ile diğer personel 
kanunları kapsamında geçen sürelerin zorunlu çalışma süresinden 
sayılmayacağı ifade edilmiştir.
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Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, eğitimci-kişisel gelişim uzmanı Mehmet Salih 

Varol’un konuşmacı olduğu “Eğitime Stratejik Bakış” konulu bir konferans düzenledi. 

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın açılış 

konuşmasını yapan Şube Başkanı Ali Deniz, eğitim camiasının gün geçtikçe 

yeni şartlarla ve meselelerle karşılaştığını belirterek, “Yeni şartlara kendimizi 

uyarlamadığımız müddetçe ayakta duramayız. Önümüzü göremez, strateji 

belirleyemeyiz” dedi. 

Eğitimci Mehmet Salih Varol, strateji belirlerken olayların perde arkasını görmek 

gerektiğini, Peygamber Efendimizin “bana eşyanın hakikatini öğret” duasını 

hatırlatarak ifade etti. Dünyada ilerleyen toplumların bilgiyi üreten toplumlar 

olduğunu vurgulayan Varol, “Eğitimciler olarak bilgiyi üretmek, kullanmak ve 

kullandırmak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu. 

28 Ocak 2015’te Hakk’ın rahmetine kavuşan eğitimci ve gönül adamı İbrahim 

Özkul’un ismi Afyonkarahisar Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Gazlıgöl 

mevkiinde oluşturulan hatıra ormanında yaşatılacak. 

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube ve Kadınlar Komisyonu tarafından 

oluşturulan İbrahim Özkul Hatıra Ormanı’nın açılış törenine Şube Başkanı Abdullah 

Çelik, Kadınlar Komisyonu, üyeler ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan 

Abdullah Çelik, hatıra ormanının oluşturulmasına emek verenlere teşekkür ederek, 

“Bugün burada, gerek eğitimciliği gerekse çeşitli dernek, vakıf, cemiyet, sendika gibi 

sivil toplum kuruluşlarındaki hizmetlerinde öncü rolü ile tanıdığımız İbrahim Özkul 

kardeşimizin adını yaşatacak bir eylemi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.  

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Cumhuriyet 
Anadolu Lisesi ve Ağrı Dağı Anadolu Lisesi’ndeki öğrenci, öğretmen ve yöneticilere 
Kur’an-ı Kerim meali hediye etti. 

Öğrencilerle sohbet eden Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, zikrin canlı 
örneklerinden biri olan Kur’an okumanın büyük bir öneme sahip olduğunu ifade 
ederek, “İnsanın olgunluk yönünde ilerleyebilmesi için erdemleri kuşanması 
gerektiği gibi, ruhunu kötü huylardan arındırması da kaçınılmazdır.

İşte bu bağlamda zikir ve Kur’an çok uygun bir etkendir. Kur’an, insanlar için güzel 
bir nasihatçi, yol gösterici ve kalplerin şifa kaynağıdır” dedi. 

Keçiören’de görev yapan okul yöneticileriyle istişare toplantısı yapıldı. Şube Başkanı 

Ahmet Aydınsoy, sendikal faaliyetler hakkında bilgi vererek, sorunların ortak 

olduğunu ve birlikte çözülebileceğini söyledi. Aydınsoy, ziyaret ettikleri okullarda 

karşılaştıkları değişim ve heyecanın mutluluk verici olduğunu kaydetti. 

Keçiören İlçe Temsilcisi Zahit Şahin, selamlama konuşmasında, görevini en iyi 

şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduğunu, üye sayılarını artırmak için ekip 

arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. 

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Özel ise, okul yöneticilerinin önemi ve vizyonu 

konusunda bir konuşma yaptı. 

ADIYAMAN

AFYONKARAHİSAR 1

AĞRI

ANKARA 3

“Eğitime Stratejik Bakış”

İbrahim Özkul adına hatıra ormanı 

Öğrencilere anlamlı hediye

Değişim ve heyecan mutluluk verici

ŞUBELERİMİZDEN
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ŞUBELERİMİZDEN

Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 No’lu Şube yönetimi, Yenimahalle ve Etimesgut’ta göreve 

yeni başlayan okul müdürleriyle toplantı yaparak istişarelerde bulundu. 

Bölge toplantılarında, yeni dönem çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerinde 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. 

Göreve yeni başlayan okul müdürlerine başarı dileyen Şube Başkanı Tekin 

Korku, daha demokratik, yönetişim bilinciyle hareket eden, erdemli nesillerin 

yetiştirilmesinde daha özverili bir anlayışın hâkim olması gerektiğini söyledi. 

Toplantıda, Yenimahalle İlçe Temsilcisi Hasan Basri Koca ve Etimesgut İlçe Temsilcisi 

Osman Yurtçu da birer konuşma yaptılar. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Ayhan Okuyucu, Başkan Vekili Ebru 

Bayazit, Başkan yardımcıları Gürbüz Teber ve Metin Doğanoğlu ile birlikte, Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Metin Doğan’a hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu. 

Ziyaret vesilesiyle personelin sorunlarını gündeme getiren Ayhan Okuyucu, idari 

ve akademik personelin birçok sorunu bulunduğunu, özellikle ÖYP’lilere yapılan 

ödemelerde sorun yaşandığını söyledi. Okuyucu, ikinci defa rektör olarak atanan 

Doğan’ı tebrik ederek, geçen dört yılda yapılan güzel çalışmaların artarak devam 

etmesi temennisinde bulundu. 

Ziyaretin kendisini memnun ettiğini belirten Rektör Prof Dr. Metin Doğan, 2016-

2017 eğitim- öğretim yılında Çubuk Esenboğa’da bulunan kampüste eğitime devam 

edileceğini, bunun mekânsal olarak kendilerini rahatlattığı gibi eğitimde kaliteyi de 

getireceğini kaydetti. 

Okuyucu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Sekreteri Suat Cihangir’i de ziyaret etti. 

Eğitim-Bir-Sen Burhaniye Temsilciliği, Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü 
nedeniyle Belediye Reha Yurdakul Toplantı Salonu’nda bir konferans düzenledi. 
Balıkesir Şube Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Pekşen ve çok 
sayıda davetlinin katıldığı konferans Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
İlçe Temsilcisi Ferhan Levent’in ve Şube Başkanı Mehmet Çabuk’un selamlama 
konuşmalarının ardından, Eğitimci-Yazar Salim Dağ, Çanakkale Zaferi ile ilgili bir 
sunum yaptı. 

Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi, 3 bin 289 üyesiyle yetkili sendika oldu. Şube Başkanı 
Mehmet Ergin, yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmalar neticesinde Eğitim-Bir-Sen’i 
Batman’da zirveye taşıdıklarını kaydetti. 

Zirvenin hakkını vereceklerini ifade eden Ergin, şunları söyledi: “1992 yılında temiz 
ve ilkeli sendikacılık anlayışıyla başlayan sendikal yolculuk, 2011 yılında Türkiye 
genelinde alınan yetki ile devam etmiş ve nihayet üyelerimizin fedakâr gayretleri ile 
ilimizde de zirveye ulaşmıştır. Sendikacılığı ‘kavga zemininde rekabetten, rekabet 
zemininde hizmet’ sendikacılığına dönüştürme iddiası ve ısrarı ile çıkılan yolda 
ortaya konulan özveri, 4 bine yaklaşan üye sayısı ile Eğitim-Bir-Sen’i Batman’da 
zirveye taşımıştır. Değer merkezli, çözüm odaklı, özlük ve özgürlük temelli, sadece 
tenkit eden değil, teklif de üretebilen bir yaklaşımla sürdürülen hak arama 

ANKARA 4

ANKARA 5

BALIKESİR

BATMAN

Göreve yeni başlayan yöneticilerle  
istişarelerde bulunduk 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü  
Doğan’a ziyaret

Burhaniye Temsilciliğinden Çanakkale  
zaferi konferansı 

Hayırlı olsun 
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mücadelesinde Eğitim-Bir-Sen, kendine gösterilen teveccühün 

altında kalmayıp zirvenin hakkını verecektir. 15 Mayıs 2015 tarihi 

itibarıyla Eğitim-Bir-Sen’i Batman’da 3 bin 289 üyeyle ‘yetkili’ sendika 

yapan; fedakârca çalışmaktan korkmayan herkese teşekkür ediyor, 

‘yetki’nin teşkilatımıza, üyelerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı 

olmasını diliyoruz.” 

Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi olağanüstü genel kurulunu yaptı. Başkanlığa yeniden 

seçilen Numan Şeker, sendikadan ayrı kaldığı üç aylık süreç içerisinde, başkanlık 

görevini deruhte eden Mustafa Sarıgül’e ve yönetim kurulu üyelerine, başarılı 

çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “10 yıldır sizinle beraber yapmış olduğumuz 

güzel işleri, kamu çalışanları ve ümmetin hayrına yapılacak çalışmaları, kaldığımız 

yerden devam ettireceğiz. Allah bizleri mahcup etmesin” dedi. 

Olağanüstü genel kurulda görevi Numan Şeker’e devreden Mustafa  Sarıgül ise, 

hak ve emek mücadelesinin kaldığı yerden devam edeceğini ifade ederek, şunları 

söyledi: “Sendikamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. Kadim medeniyetimizin değerlerini önceleyen, ekmeğimizi 

büyütmenin yanında insan onurunu önceleyen değerler sendikacılığının en gür 

sesi olan Eğitim-Bir-Sen’in bir neferi olma yolunda şeref ile bayrağı teslim alıp yine 

aynı duyarlılıkla teslim etmenin mutluluğunu yaşama bahtiyarlığı ile görevi devir 

ediyorum.” 

Eğitim-Bir-Sen Çanakkale Şubesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 

görev yapan üyeler için bir program düzenledi. Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mirza 

Tokpunar’ın da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Numan 

Yaşar, çalışanların sorunlarına değinerek, karanlığa sövmek değil, bir ışık yakmak 

derdinde olduklarını söyledi. Çalışanların özlük ve ekonomik haklarını kazanmak 

için mücadele ettiklerini belirten Yaşar, uzun bir mücadele döneminden sonra 

akademik personele rahat bir nefes aldıracak zammın alınmasında öncülük 

ettiklerini kaydetti. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mirza Tokpunar, 

üniversitede yeni bir dönemin başladığını, bu yeni dönemde istişare ve iş birliğine 

önem verdiklerini, akademik ve idari personelin gecikmiş hakları bulunduğunu, 

bunları kısa zamanda telafi etmenin çabası içinde olacaklarını vurguladı. 

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Temsilcisi Doç. Dr. Hasan Kaplan ise, “Üniversitemizde 

birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunların çözümüne katkı sunmaya hazırız” 

şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube, en yakın sendikaya 613 fark atarak 4 bin 149 

üye ile yetkili sendika oldu. 

Şube Başkanı Kazım Tefçi, gidilmedik okul, görüşülmedik eğitim çalışanı 

bırakmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “İlçe ilçe, mahalle mahalle, tüm 

eğitim kurumlarına ulaşarak sendikalı olsun ya da olmasın eğitim çalışanlarına 

kazanımlarımızı ve taleplerimizi anlattık. Bunun sonucunda da en yakın sendikaya 

613 fark atarak yetkili sendika olduk. Yetkili sendika olmanın bilinci içerisinde 

sözümüzü yükselterek daha fazla çalışacağız. Yetkili olmamızda emeği geçen 

yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, ilçe temsilcilerimiz ile yönetimlerine, işyeri 

temsilcilerimize, üyelerimize teşekkür ediyorum.” 

BURSA

ÇANAKKALE

DENİZLİ 1

Özlük ve özgürlük mücadelesine  
kaldığımız yerden devam ediyoruz

Karanlığa bir ışık yakmak derdindeyiz

Yetki ehlinde
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Atama bekleyen öğretmen adayları, Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube’yi 
ziyaret etti. Öğretmen adayları, öğretmen atamalarındaki sıkıntıları içeren dosyayı 
Şube Başkan yardımcıları Kasım Akgönül ve Recep Güneş’e teslim etti. 

Şube Başkan Yardımcısı Recep Güneş, dosyayı Genel Merkeze ve ildeki yetkililere 
ileteceğini belirterek, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de eğitimin 
temel taşı öğretmenlerdir. Eğitimde çözüm bekleyen sorunlar umuyorum ki 
Bakanlık nezdinde atılacak adımlarla kısa sürede çözülecektir. Son yıllarda 
Bakanlık birkaç branşa ağırlık vermekte, onlarca branşı göz ardı etmektedir. Atama 
yapılırken, Bakanlık birkaç branş yerine bütün branşlarda az da olsa öğretmen alımı 
yapmalıdır Atama bekleyen tüm öğretmen adaylarımızın bir an önce görevlerine 
başlamaları en büyük temennimiz. Bu uğurda öğretmen adaylarımızın her zaman 
yanındayız ve onları destekliyoruz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şubesi, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni 
Bayram Çelik’e yapılan çirkin saldırıyı basın açıklaması yaparak protesto etti. Şube 
Başkanı Nebi Gül, yaptığı açıklamada, çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran 
öğretmenlere reva görülen muamelenin ve buna mukabil gösterilen kayıtsızlığın 
düşündürücü ve aynı zamanda vahim olduğunu ifade ederek, “Değerler eğitimi, 
masum yüreklere değil, hayatın içinde büyüdükçe bozulan yetişkinlere verilmelidir. 
Çocuklarına kötü örnek olacak profil çizenleri sil baştan eğitmeli, veli olmanın 
sınırlarını çizmeli, velilik kavramını öğretmeliyiz” dedi. 
Şiddet gibi toplumsal sorun haline gelen bir konuda ortak tavır geliştirmenin ve 
çözüm bulmanın, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almanın artık bir 
zorunluluk haline geldiğini kaydeden Gül, “Sorunun çözümü için herkesi elini taşın 
altına koymaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı. 
Eğitimcilere yönelik şiddetin takipçisi olacaklarını dile getiren Gül, “Saldırganların 
hak ettiği cezayı almaları için var gücümüzle çalışacağız. Caydırıcı nitelik taşımayan 
cezalar, suçluya cesaret veriyor; toplumun vicdanını yaralıyor. Yargıçlarımız da 
meseleye bu açıdan bakmalı, vandalizme geçit vermemelidir” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Erzurum 2 No’lu Şube yönetimi, merkez ilçede çalışan memur, şef 
ve hizmetlilerle istişare toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Şube Başkanı Mustafa 
Karataş, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden 
yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının artırılması, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda 4/C statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması 
ve aile yardımından faydalandırılması gerektiğini, yetiştirme kurslarında çalışanlara 
da ödeme yapılması gerektiğini söyledi. Her ilçede komisyon oluşturularak, memur 
ve hizmetlilerin sorularıyla ilgili raporlar hazırlanacağı ve bu raporların Genel 
Merkeze iletileceği belirtildi. 

Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve Yönetim Kurulu üyeleri, 

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fatih Anadolu Teknik Lisesi’nde 

düzenlenen programa katıldı. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından öğrencilere pilav, ayran ve 

tatlının ikram edildiği programdan sonra, Çelebi, öğretmen, öğrenci ve yöneticilerle 

bir görüşme yaptı. 

DİYARBAKIR 1

ERZİNCAN

ERZURUM 2

DÜZCE

Öğretmen adaylarından destek ziyareti

Vandalizme geçit verilmemelidir

Memur, şef ve hizmetlilerle buluştuk 

Fatih Anadolu Teknik Lisesi çalışanlarıyla  
bir araya geldik 
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Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube Kadınlar Komisyonu, 28 Şubat sürecinde 

meslekten çıkarılan, hakları ihlal edilen ve yıllar sonra yapılan düzenlemelerle 

hakları iade edilerek göreve başlayan öğretmenlerle bir araya geldi. 

Toplantıda, öğretmenlerin 28 Şubat sürecinde yaşadıkları sıkıntılar paylaşıldı. 

Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Esra Özkan, öğretmenlere her türlü desteği 

sağlayacaklarını, birlikte çalışarak daha güzel yarınlara ulaşabileceklerini söyledi. 

ESKİŞEHİR 1

28 Şubat mağdurlarına desteğimiz  
sürecek 

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 2 No’lu Şube, Beytüşşebab Ayvalık Çok Programlı Lisesi’ne 

kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı kurulması projesine destek  amacıyla “Kütüp-

haneye bir kitap da sen bağışla” kampanyası başlattı. Şube Başkan Yardımcısı Hü-

seyin Caner Akkurt, Eskişehir’den Beytüşşebab’a uzanan bir kardeş eli projesi olan 

kampanyaya herkesi destek vermeye davet etti. 

Kampanyanın başlama nedeni hakkında bilgi veren Akkurt, şunları söyledi: “Şırnak/

Beytüşşebab Ayvalık Çok Programlı Lisesi Müdürü Kerem Aşkın ve öğretmen Asuman 

Tandoğan’ın böyle bir girişimi olduğundan haberimiz oldu. Eğitim-Bir-Sen Anadolu 

Üniversitesi olarak, böyle bir kampanyaya başladık. Kampanyanın, özellikle de 

barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bugünlerde Eskişehir’den 

Beytüşşebab Ayvalık Çok Programlı Lisesi’ne uzanan bir kardeş eli olmasını istedik.” 

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şubesi, kadın üyelere yönelik bir program düzenledi. 
Şirehan Otel’de geniş katılımla gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Adayı Abdülhamit Gül de katıldı. 
Programda bir konuşma yapan Şube Başkanı Ahmet Gök, hakkın ve haklının 
yanında durmayı şiar edinen bir hareket olduklarını belirterek, “Darbecilerle 
birlikte olmaktansa aç kalmayı tercih eden, özlük ve özgürlük mücadelesini birlikte 
yürüten; gözyaşı ile alın terinin renginin aynı olduğunun farkında olan bir sivil 
toplum örgütüyüz. Sadece çalışanların özlük, özgürlük ve sosyal hakları için değil, 
sadece birlikte büyüttüğümüz ekmekten adil pay almak için değil, tüm dünya 
mazlumlarının acısının dineceği, gözyaşlarının silineceği Hakk’ın üstün tutulacağı, 
yeni bir dünya inşa etmek için mücadele veren bir erdemliler hareketiyiz” dedi. 
Kadınların örgütlenmesinin önemine değinen Gök, kadınları, birçok sorunun 
çözümünü sağlayan, onlarca kazanıma imza atan Eğitim-Bir-Sen çatısı birlikte 
mücadele vermeye davet etti. 

Eğitim-Bir-Sen Giresun Şube yönetimi, Vali Hasan Karahan’ı ziyaret etti. Şube 
Başkanı  Mustafa Öz, okullarda öğretmenlere yapılan şiddet ve rotasyon başta 
olmak üzere eğitim çalışanlarının sorunları ile ilgili bilgi verdi. 

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında artış olduğunu belirten Öz, 
şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, şiddet uygulayanların hak ettikleri cezaya 
çarptırılmalarının takipçisi olacaklarını söyledi. Öğretmene rotasyon konusuna da 
değinen Öz, rotasyonun öğretmenleri mağdur etmesinden endişe ettiklerini ifade 
etti. 

Eğitim-öğretimle ilgili diğer konuların da görüşüldüğü ziyarette, Vali Hasan Karahan, 
şiddetin her türlüsünü kınadığını kaydederek, sorunların kaba kuvvetle değil, 
karşılıklı anlayış ve saygıyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

ESKİŞEHİR 2

GAZİANTEP

GİRESUN

‘Kütüphaneye bir kitap da sen bağışla’ 

Özlük ve özgürlük mücadelesini birlikte  
yürüten erdemliler hareketiyiz 

Vali Karahan’ı ziyaret ettik 
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İstanbul 3 No’lu Şube, Pakistanlı yetimlere 5 bin TL yardımda bulundu. Şube 
Başkanı Erol Ermiş, Pakistan gezisi sırasında ziyaret ettiği Haripur’daki Misal Kız 
Yetimhanesi’ne yardımda bulunma sözü vermişti. Yardım çeki, Ümraniye İlçe 
Temsilcisi İsmail Yıldırım tarafından İHH yetkilisi Said Demir’e teslim edildi. 

Pakistan’da Khubaib Vakfı tarafından kurulan yetimhanede yüksek öğrenim gören 
36 kız kalıyor. 

Erol Ermiş, dünya mazlum ve mağdurlara karşı duyarsız kalmayan ve sorumluluk 
bilinciyle hareket eden bir teşkilat olarak, yardım muhtaçlara güçleri nispetinde 
yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube’nin “İyi yönetim, doğru yönetici” sloganıyla 
hazırladığı “Yönetici Okulu” programının açılışı Tuzla Belediyesi Nikah ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. Şube Başkanı Talat Yavuz’un açılış konuşmasıyla 
başlayan programda yüzlerce eğitim yöneticisi bir araya geldi. 

“Bir işi doğru yapabilmek için onu dert edinmeli, sonra da onun bilgisine sahip 
olmalıyız” diyerek sözlerine başlayan Yavuz, “Bugün burada eğitimi ve eğitim 
yönetimini dert edinenler var. Dert ve çaba bir arada olunca başarı gelecek ve 
yetiştireceğimiz yeni nesil geleceğimize sahip çıkmaya devam edecektir” şeklinde 
konuştu. 

Programa konuşmacı olarak katılan Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Tarihin Kırılma 
Noktasında Eğitim Yöneticisinin Rolü” konulu bir konferans verdi. Eğitim meselesini 
değerlendiren ve özellikle yetmişli yıllarda yapılan yanlışlara dikkat çeken Çelik, 
“Keşke çadırda eğitim yapsaydık da müfredat ve ders kitaplarını yenileseydik” 
ifadesini kullandı. 

Geçmiş dönemde posta yoluyla öğretmen olunduğunu belirten Çelik, şunları 
söyledi: “Mektup ile önce sorular adrese gönderilir, sonra kitaplar gönderilir, 
ardından o sorular evde cevaplanır. Böylece 45 günde öğretmen olunur. Geçen 
dönemlerdeki birkaç nesli bu şekilde öğretmen olanlar yetiştirdi. Okulları da bu 
yolla öğretmen olmuş müdürler yönetti.” 

İsveç öğretmenler sendikası temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 6 No’lu Şube’yi 

ziyaret etti.  Şube Başkanı İdris Şekerci, insanların sahip oldukları bilgi birikimini, 

yeteneği, zamanı paylaşabildiği ölçüde mutlu olduklarını kaydeden Şekerci, “Bu 

sebeple herhangi bir sivil toplum kuruluşunun parçası olabilmek, insanın o kuruluşa 

amaçları doğrultusunda katkı sağlamasına imkân veriyorsa, üye olan da mutlu 

oluyor. Eğitim-Bir-Sen ailesi de bugün Türkiye’nin mutlu ve en büyük sendikası 

olarak çalışanların teveccühünü kazanmış ve milletimizin zihnindeki olumsuz sivil 

toplum, sendikacılık anlayışını olumlu yönde değiştirmiş ve sendikacılığı hak ettiği 

yere getirmiştir” dedi. 

İsveç öğretmenler sendikası mensupları, Türkiye’de de sendikacılığın ve sivil 

toplumun bugünlere gelmesine katkı sağlayan sivil toplum örgütlerini tebrik 

ederken, Türkiye bölgesinde ve dünyada önemli bir güç olmuşsa, sivil toplumun 

bunda önemli katkısının olduğunu vurguladılar. 

İSTANBUL 3

İSTANBUL 4

İSTANBUL 6

Pakistanlı yetimlere yardım

Derdi olan yöneticiye ihtiyaç var 

Sendikacılığı hak ettiği yere getirdik 
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Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube’nin düzenlediği “Düşünce ve Gönül Dünyamızın 
Mimarları” söyleşilerinin ilkinde Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan 
konuşuldu. Konak Hisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki söyleşiye konuşmacı 
olarak katılan Prof. Dr. Alaattin Karaca, Akif İnan’ın şair kimliğini, yetiştiği çevreyi, 
fikir ve duygu bakımından beslendiği kaynakları, aydınlara bakışını, medeniyet 
tasavvurunu, mücadeleci kişiliğini ve sendikacılığa bakışını anlattı. 

Söyleşinin açılışında konuşan Şube Başkanı Ali Musa Bina, Mehmet Akif İnan’ın şair, 
yazar ve araştırmacı unvanlarına sahip olmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile 
sendikal faaliyetlerde aktif rol almış çok yönlü bir söylem ve eylem adamı olduğunu 
söyleyerek, “O, hem medeniyet tasavvuruna sahip bir düşünce adamı hem de 
medeniyetimize vurulan darbelere karşı yeni bir nesil yetiştirmek için uğraşan bir 
dava adamıdır” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu, Talas Kaymakamlığı’na yeni 
atanan Zekeriya Güney’i ziyaret etti. Şube Başkan Vekili Mustafa Kurban, Başkan 
Yardımcısı Rıza Bozdağ ve İlçe Temsilcisi Mehmet Albostan’ın da hazır bulunduğu 
ziyarette konuşan Şube Başkanı Mustafa Lale, eğitim ve öğretimin ülkemizin 
kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için önemli olduğunu 
belirterek, “Yetkililer yaptığımız görüşmelerde tekliflerimizi her zaman sunmaktayız. 
Bu arada sendikamıza üye olan arkadaşlarımızın haklarının savunulması ve onların 
daha rahat çalışma ortamlarında hizmet üretmeleri için de gayret sarf etmekteyiz. 
Yeni görevinizde başarılar diliyor, hayırlı hizmetler yapmanızı temenni ediyoruz” 
dedi. 

Kaymakam Zekeriya Güney, insanların kılık-kıyafetiyle, şekli ve şemailiyle değil, 
yaptığı ve ürettiği işle ilgilenilmesi gerektiğini kaydetti. Talas’ın okullaşma 
probleminden haberdar olduğunu dile getiren Güney, “Daha önce bütün arsalar 
parsellenmiş olduğu için yeni okul yapılamıyor. Kampüs şeklinde yapılacak 
çalışmalar ise öğrencilerin sosyalleşmesini olumsuz yönde etkilediği için ben buna 
taraftar değilim. Yine de problemi çözmek için çalışma yapacağız” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 No’lu Şube yöneticileri, ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, 
sendikal çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde ilçe 
kaymakamları, ilçe milli eğitim müdürleri ve eğitim çalışanlarıyla da görüşmeler 
yapan Şube yöneticileri, eğitim destek hizmetlerinde görevli çalışanların, 
memurların, öğretmenlerin, eğitim yöneticilerinin, ilçe şube müdürlerinin eğitim-
öğretim süreçlerine ve özlük haklarına ilişkin istişarelerde bulundu. 

Şube Başkanı Nazif Karlıer, eğitim çalışanlarının talep ve beklentilerini dinlediklerini, 
çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirterek, “Teşkilatlarımızdan aldığımız 
bilgiler ışığında sorunların çözümü için valilik ve il milli eğitim müdürlüğü ile 
görüşmeler yaptık” dedi. Teşkilat çalışmaları çerçevesinde ziyaret ettikleri 
Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Karatay, Selçuklu, Meram, Sarayönü, Ereğli, 
Halkapınar, Karapınar, Cihanbeyli, Kulu, Altınekin, Seydişehir, Derbent, Çumra ilçe 
kaymakamlarına, ilçe milli eğitim müdürlerine, Eğitim-Bir-Sen ilçe temsilcilerine 
eğitim çalışanlarının sorunları ile ilgili paylaşımlarda bulunan, sorunların çözümüne 
yönelik önerileri konusunda katkı sağlayan herkese teşekkür eden Nazif Karlıer, 
“Teşkilat çalışmalarımızdan aldığımız enerji bizlere sorunları çözme konusunda öz 
güven vermektedir. ‘Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz’ düsturu ile emeğimizin 
gücünü kullanarak birlikte mücadele edeceğiz, birlikte çözüm üreteceğiz ve 
nimetleri eşit bölüşmenin mücadelesini vereceğiz” şeklinde konuştu. 

İZMİR 1

KAYSERİ 1

KONYA 1

‘Düşünce ve Gönül Dünyamızın  
Mimarları’nda Akif İnan konuşuldu

Talas Kaymakamı Güney’e ziyaret 

Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz 
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Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube ve Kütahya Belediyesi ortaklığında “Zihnen 

ve Bedenen Sağlıklı Nesiller” sloganıyla düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışması 

yazılı sınavı 27 sınav merkezinde, 362 salonda gerçekleştirildi. 

Yarışmaya müracaat eden 5 bin 388 öğrencinin yanı sıra değişik nedenlerle müracaat 

edemeyen ancak kitapları okuyarak yarışmaya girmek isteyen öğrenciler de sınava 

alındı. İki saat süren, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınav neticesinde başarılı 

olan öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. 

Şube Başkanı Kamil Uçan, “Ortaokul 5-6, ortaokul 7-8 ve lise kategorilerinde ilk 

20 dereceye giren toplam 60 öğrenciye Kütahya Belediyesi’nce bisiklet; her üç 

kategorinin birincilerine Cumhuriyet altını, ikincilerine yarım altın ve üçüncülerine 

çeyrek altın Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi’nce hediye edilecek” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu, İl Sosyal Etüt ve 
Proje Müdürü olarak atanan Hilmi Polat’a ve İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan 
Abdurrahman Şeref Doğramacı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, yeni 
görevlerinde başarı diledi. 

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Şen ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin 
katıldığı ziyaretlerde sendikal çalışmalar hakkında bilgi veren Sofuoğlu, “Eğitim-
Bir-Sen sendikacılığa yeni bir soluk getirmiştir. Bir yandan ücret ve özlük hakların 
iyileştirilmesi yolunda mücadele verirken, diğer taraftan da Türkiye’nin geleceğinin 
şekillenmesinde öncü olmuştur. Başta eğitim ve demokrasi olmak üzere ülkemizin 
temel sorunlarına çözüm üretmede üzerine düşen görevi yerine getirmiştir” dedi. 

Ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getiren İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü 
Hilmi Polat ve İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı, Sofuoğlu ve 
beraberindeki heyete teşekkür ettiler. 

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Yönetim Kurulu, Vali Ömer Faruk Koçak’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 

Şube Başkanı Eyyüp Değer, eğitimdeki bütün sorunlarla yakından ilgilendiklerini 
belirterek, bölgede sorunların başında öğretmen sirkülasyonunun geldiğini, buna 
bir çare bulunması gerektiğini söyledi. 

Bu yıl ilde yetkiyi aldıklarını dile getiren Değer, bunun sorumluluklarını daha 
fazla artırdığını kaydetti. Değer, Eğitim-Bir-Sen Mehmet Akif İnan Hatıra Ormanı 
oluşturmak isteklerini sözlerine ekledi. 

Vali Ömer Faruk Koçak, ziyaretten dolayı Şube Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek, 
başarılarının devamını diledi. 

Eğitim-Bir-Sen Rize 1 No’lu Şube, üyeler ve aileleri için iki ayrı programı eş 

zamanlı olarak gerçekleştirdi. Kadınlar için Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi 

Sosyal Tesisleri’nde bir program düzenleyen Şube yöneticileri, erkek üyeler için 

ise yapımı yeni tamamlanan olimpik yüzme havuzunda Mehmet Akif İnan Yüzme 

Turnuvası gerçekleştirdi. 

Şube Başkanı Seyfettin Afacanlar, büyümeyi, büyük kalmayı birlikte mücadele 

ederek elde ettikleri üyelere müteşekkir olduklarını, büyük, etkili ve yetkili olmanın 

kendi omuzlarına yüklediği sorumluluk gereği üyelerinin özlük ve mali hakları ile 

KÜTAHYA 1

MANİSA

MARDİN

RİZE 1

Ödüllü kitap okuma yarışması   
yazılı sınavı yapıldı 

Polat ve Doğramacı ziyaret edildi 

Vali Koçak’a ziyaret 

Aynı anda iki farklı etkinlik gerçekleştirdik 
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hukuki sorunlarına eğilmenin yanında moral ve motivasyonlarını 
artırıp birlikteliği sağlamaya yönelik sosyal aktivitelere de önem 
verdiklerini söyledi. Afacanlar, organizasyonda emeği geçen Şube 
Kadınlar Komisyonu Başkanı Emine Yılmaz ve ekibine teşekkür 
etti. 

Bu yıl ilki yapılan Mehmet Akif İnan Yüzme Müsabakası serbest 
kategoride düzenlenirken, yarışmanın birinciliğini Elmalı 
Ortaokulu öğretmeni Mustafa Yılmaz, ikinciliğini Fen Edebiyat 
Fakültesi’nde Uzman Serdar Dizman, üçüncülüğünü ise Pazar 
Hamidiye Ortaokulu öğretmeni Ertan Çokokumuş elde etti. 

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No’lu Şube yönetimi, ilçe ziyaretlerinde bulunarak eğitim 

çalışanlarıyla bir araya geldi. 

İlçelerdeki okulları ziyaret ederek, eğitim çalışanlarıyla görüşen Şube yönetimi, 

sorunları yerinde tespit etti. Sendikamızın kazanımlarıyla, toplu sözleşme 

talepleri hakkında bilgi veren Şube yöneticileri, işyeri ve ilçe temsilcilerine, eğitim 

çalışanlarına ilgi ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

Şube Başkanı İlhan Karakoç, “Sendikal hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye 

devam ediyoruz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Süleymanpaşa İlçe Temsilciliği, memur, hizmetli ve 4/C’li üyelerle 
öğretmenevinde bir araya geldi. İlçe Temsilcisi Abdullah Şenol’un selamlama 
konuşmasının ardından söz alan Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkan Vekili İsmail 
Çelebi, sendikamızın çalışmalarına değindi. Sendika olarak tüm eğitim çalışanlarının 
sorunlarıyla ilgilendiklerini ifade eden Çelebi, memur, hizmetli ve 4/C’li üyelerin 
yalnız olmadıklarını, Türkiye’nin en büyük sendikası olan Eğitim-Bir-Sen’in her 
zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Şube Başkanı Ferruh Topuz ise, memur, hizmetli ve 4/C’liler için birçok kazanım 
elde ettiklerini dile getirdi. Toplantıda, ek mesai ücreti, kırtasiye yardımı, ek ders 
ücreti, eşit işe eşit ücret konularında yaşanan mağduriyetler ve çözüm önerileri 
konuşuldu. 

Şanlıurfa Valiliği ve Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube arasında ‘Kitap hayattır’ protokolü 

imzalandı. İmza töreninde konuşan Vali İzzettin Küçük, başta taşımalı okullar 

olmak üzere il milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenecek okullara kitapların 

dağıtılacağını söyledi. Protokolün, köy okullarındaki kitap sayısının artırılmasına 

önemli bir katkı sunacağını dile getiren Vali küçük, Şube Başkanı İbrahim Coşkun’a 

teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, çalışmanın diğer sivil toplum örgütleri için de örnek 

teşkil edeceğini düşündüğünü ifade etti. 

Şube Başkanı İbrahim Coşkun ise, sendika olarak gayelerinin çocukların eğitimine 

kitap bağışıyla katkı sunmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Üyelerimizin 

sosyal, ekonomik ve özlük haklarına yönelik çalışmalarımızın yanında, eğitim 

çalışanlarımızın problemlerini çözme, sevinçlerini ve kederlerini paylaşma kaygısında 

olan bir sendika olarak, öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine katkı sunma adına 

kitap kampanyası başlattık. Şanlıurfa’da taşmalı eğitim yapan köy okullarında 

eğitim gören öğrencilerimize 115 kitaptan oluşan kitap setini dağıtacağız. 40 

taşıma merkezinin bu yıl, geriye kalanların ise önümüzdeki yıl içerisinde alacakları 

kitaplarla öğrencilerimize toplam 10 bin kitap kazandırmış olacağız.” 

SİVAS 1

TEKİRDAĞ

ŞANLIURFA 1

Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz 

Memur, hizmetli ve 4/C’li üyelerimizin  
her zaman yanındayız

“Öğrencilerimize 10 bin kitap   
kazandırmış olacağız” 
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Eğitim-Bir-Sen Turhal-Zile YURTKUR çalışanları toplantısı Şube Başkanı Şaban 

Ceylan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Turhal Şelale Restaurant’ta 

yapıldı. YURTKUR Temsilcisi Mustafa Al’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 

personelin sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. 

Toplantıda, yurt yönetim memurlarının kadro derece durumunun iyileştirilmesi, 

yönetim memuru kadrosunun unvanlı kadro haline getirilmesi, görevde yükselme 

sınavının bir an evvel yapılması için girişimlerde bulunulması, diğer kadrolarda 

bulunan üniversite mezunlarının yönetim memurluğuna atanmaları için çalışma 

yapılması, şoför ve koruma güvenlik görevlilerine kadro derece verilmesi, koruma 

ve güvenlik görevlileri, bekçi ve hizmetli kadrosunda çalışan personelin santral 

memurluğuna atanması, fazla çalışma nöbet ücretlerinin bazı kurumlarda olduğu 

gibi en az beş katına çıkarılması için düzenleme yapılması, koruma ve güvenlik 

görevlisi ve santral memurlarına resmi tatillerde fazla çalışma ücreti ödenmesi gibi 

konularda çalışma yapılması ve sorunların ivedilikle çözülmesi istendi. 

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 No’lu Şube’nin yetkiyi alması dolayısıyla düzenlediği program, 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’nun 

katılımıyla yapıldı. 

Program, Şube Başkanı Ahmet Koçak’ın açılış konuşmasıyla başladı. Koçak, yetkinin 

alınmasında emeği ve katkısı olan bütün üyelere teşekkür etti. 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, eğitimin toplumun her kesimini ilgilendiren bir süreç 

olduğunu belirterek, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak en büyük kamu kuruluşuyuz. 

900 bini aşkın öğretmenimizle, idareciler ve müdürlerle birlikte 1 milyona 

yaklaşan çalışanımızla  ve toplamda, üniversiteyi de katarsak 31 milyonu bulan 

öğrenci kitlemizle biz toplumun her kesimine değiyoruz. Onun için her kesimin bu 

bilgilendirmeye ihtiyacı var. Bunun için de öncelikle sizlerin gayretlerine ihtiyacımız 

var. Dediğim gibi, arazide de velilerimize eğitim sisteminin nereden nereye geldiğini, 

bütün bu yapılanların ne anlama geldiğini sizlerin de tane tane anlatmanızda fayda 

var” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube, il genelinde yetkiyi aldıktan sonra ilk divan 

toplantısı Alaçam Öğretmenevi’nde yaptı. 2 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Taşova, 

Samsun Şube eski Başkanı Necmi Macit, 17 İlçe Temsilcisi ve yönetim kurulu 

üyeleriyle ailelerinin katıldığı toplantıda konuşan Şube Başkanı Nejdet Güneysu, 

sendikal çalışmayı; çatışmanın, ayrıştırmanın yeri ve zemini olarak görmediklerini 

ifade ederek, “Gücümüzü makamlardan değil, haklı mücadelemizden alıyoruz. 

Omuz omuza mücadele ettiğimiz Şube yönetim kurulumuza, Atakum, Asarcık, 

Ayvacık, Alaçam, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, 

Terme, Tekkeköy, Yakakent, Ondokuz Mayıs, Vezirköprü ilçe temsilcilerimize ve 

yönetim kurullarımıza, Kadınlar Komisyonumuza, işyeri temsilcilerimize ve emeği 

geçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. 

Milli Eğitim’de 6 bin 340 üye sayısıyla yetkili olduklarını kaydeden Güneysu, 

“Üyelerimizin her türlü ekonomik ve sosyal hakları için mücadeleyi bir görev 

biliyoruz. Yetki emanetinizin emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz” şeklinde 

konuştu. 

TOKAT

BOLU 1

SAMSUN 1

Sorunlarımız Acilen Çözüme  
Kavuşturulmalıdır 

Bakan Avcı üyelerimizle bir araya geldi 

Gücümüzü haklı mücadelemizden  
alıyoruz



Kurulduğu günden bu yana üyelerine hizmet üreterek 

büyümeyi temel ilke haline getirmiş olan sendikamız, 

üyelerinin her alandaki ihtiyaçlarına cevap vermeye 

gayret etmiş; kültürel ve akademik sendikacılık kap-

samında üyelerinin mesleki gelişimine katkıda bulun-

mak adına bugüne kadar Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

sınavlarında, Okul Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarında, Şube 

Müdürlüğü sınavlarında kitaplar bastırarak, modüller hazırlayarak, 

deneme sınavları yaparak, uzaktan eğitim merkezleri kurarak her 

zaman üyelerinin yanında yer almıştır. 

Bu hizmet ve imkânların yanında, üyelerimizin yoğun gayret ve ide-

alleri de, onların sınavlarda büyük başarılar elde etmesini ve kazan-

ma oranı olarak da rakiplerini geride bırakmasını sağlamıştır. 

Bu hizmet aşkının ve müktesebatın son eseri olan aday öğretmen-

lerimizin gireceği “Aday Öğretmenler İçin Sınava Hazırlık Kitabı”, 

mevzuat birimimizce büyük bir emek ve titizlikle hazırlanmış ve 

aday öğretmenlerimize ulaştırılmıştır. Üyelerimiz, Eğitim-Bir-Senli 

olmanın ayrıcalığını, hazırladığımız kitabın kalitesi ve içeriğiyle bir 

kez daha yakından hissedeceklerdir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, sınava girecek tüm aday öğretmenlerimize 

başarılar diliyor, hazırladığımız bu titiz çalışmanın başarılarına katkı 

sunmasını temenni ediyoruz. 

Aday öğretmenler için

sınava hazırlık kitabı




