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EDİTÖR

Zaman, ruhunda imkân barındıran verilmiş bir mühlettir. 
Kişiler ve kurumlar zamanla kurdukları ilişki bağlamında 
iz bırakabilir, umut yeşertebilirler. Zamanın insana peşin 

sunduğu şey “an”dır. Anlar, düne dair bir izin omzunda, yarı-
na dair bir umudun ortasında durur. Düne dair yaşadıklarımız, 
yarına dair yapacaklarımıza kuşkusuz akıl olur, yön verir, mana 
katar. Var olan hiçbir şey dününden azade değildir. Dünü yok 
saymak, zamanın doğurduğu ödevlerden kaçmak, kimliksizleş-
mek, ârafta kalmaktır. Bu minvalde kurumların dünle ilişkisi tu-
tarlı ise “kurumsal”, çelişkili ise “durumsal” bir var olma biçimi 
söz konusudur. 

Eğitim-Bir-Sen, bu manada müstesna bir hüviyete sahiptir. Ku-
rumsal hassasiyetleri, kaygıları, ölçüleri, dünyaya bakışı, hayata 
yüklediği değer itibarıyla yeninin şuuru, geçmişin ruhu üzeredir. 
Bizim için sendikacılık, dünya hayatının imarı, ahiret hayatının 
da mamurluğunun sadece bir harcıdır. Medeniyetimizin kökleri 
üzerinde yeniden doğrulması için tüm uzuvları bir arada tuta-
cak omurgadır. Ülke olarak tarihi birikimimizin çağa tercüme 
edilerek yeniden tedavüle konulmasının kültürel inşa aracıdır. 
Geçmişle gün arasına atılan “yalan düğümlerinin” bir bir çözül-
mesinin dilidir. Dünya tarihinin tam ortasından akan yer altı 
nehrinin yeniden gün yüzüne çıkıp kadim toprakları bereketlen-
dirmesinin mümbitliğidir. Düne tutunarak günceli aşan, yarına 
dair perspektifiyle insanımıza ve insanlığa umutlar aşılayan bu 
erdemli hareketin zamana yenilmiş ve erimiş kurumların yalan 
oyunlarıyla sığ sularda sataşmaya girme, dar kalıplarda boğul-
ma lüksü yoktur. 

Bugün Türkiye’nin refleksleri en güçlü, müktesebatı en köklü, 
teşkilat olarak en diri sendikal hareketin ulaştığı cesameti, 10. 
Türkiye Buluşmamızda yurt dışından misafir ettiğimiz sendikacı 

dostlarımızın da şahitliğiyle çok yakından müşahede ettik. Bir 
arada olmanın heyecan verici mutluluğu, açıklamaya mahal 
bırakmayacak derecede aynı hedeflere kilitlenmiş olmanın sar-
sılmaz mukavemeti, bulaşıcı bir coşkunun onuruyla ilk anından 
son anına kadar hepimizin aynı sinerjiyle motive olduğu özel 
anlar geçirdik. 

Kültürel sendikacılığımızın göstergelerinden biri olan kısa film 
yarışmamızın ikincisini düzenledik. “Örgütlenme” temalı ya-
rışmanın gala ve ödül töreninde oluşan atmosfer, sinemanın 
zengin diliyle medeniyet değerlerimizin sağaltımının ne kadar 
önemli bir konu olduğunu bir kez daha hepimize hissettirdi. 

15 ülkenin eğitim sendikasından 36 yönetici dostumuzu ağırla-
dığımız programda, misafirlerimizin yaptıkları konuşmalarda ül-
kemize, insanımıza ve sendikamıza dair kurdukları samimi cüm-
leler, ülke olarak taşıdığımız önemi, insan olarak kurduğumuz 
hayali, sendika olarak kurulduğumuz günden bugüne aldığımız 
mesafeyi çok açık bir şekilde ortaya koydu. Programda, bu kısa 
zaman diliminde, 14 ülkenin eğitim sendikasıyla imzaladığımız 
eğitim ve iş birliği protokolü bütün bunların tescilidir. 

Türkiye’de zor şartlarda, antidemokratik uygulamalara direne-
rek ve bedeller ödeyerek kazandığımız tecrübeyi, başkalarının 
tecrübelerinden istifade etmeyi ve her birimizin direnişle elde 
ettiği kazanımları paylaşarak yeni ufuklara yürümek, küresel 
çağa karşı evrensel emek dilini kuşanmaktır. Oluşan bu sendi-
kal birikimin izleğinde dirençle yürüyerek hakça paylaşım sağla-
mak, ülke sınırlarını da aşan bir adalet duygusunu inşa etmek-
tir. Bugün bulunduğumuz bu nokta, bize zamanın verdiği bir 
sorumluluğa var gücümüzle omuz vermektir. 

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle… 

ŞÜKRÜ KOLUKISA
Genel Başkan Yardımcısı

Yeninin şuuru geçmişin ruhunda saklı
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BAŞKAN|dan

19. yüzyıl, yaşanan hadiselerin karmaşıklığı ve do-
ğurduğu sonuçların etkileri bakımından Osmanlı 
Devleti’nin “En Uzun Yüzyılı”ydı. 19. yüzyıl, medeniyet 

coğrafyamızda büyük değişimlere ve dönüşümlere sahne oldu. Bu 
büyük değişim ve dönüşümlerin etkisiyle 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 
Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesine yol açan savaş-
lar, ardından sarsıntıları, bugün de devam eden kopuşlar, bu ko-
puşların yol açtığı büyük acılar yaşandı. 

Bundan 100 yıl önceki dünya konjonktürünü hatırlayalım: 1911’de 
Trablusgarp Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’da-
ki son toprak parçasını İtalyanlara bırakmak zorunda kaldı. 12 Ada 
fiilen İtalyan hâkimiyetine girdi. 1912-1913 yıllarında gerçekleşen 
Balkan Savaşı’yla Osmanlı Devleti, beş asırdan fazla adaletle hük-
mettiği Balkan topraklarından çekilmek durumunda kaldı. Yüz 
binlerce evlâd-ı fâtihan Anadolu’ya sığınmak üzere yollara düştü, 
savaştan kurtulanların binlercesi yollarda can verdi, başta İstanbul 
olmak üzere, Anadolu şehirleri mülteci akınına uğradı. 100 yıl önce 
tam bugünlerde, 1914-1918 yılları arasında cereyan eden 1. Dünya 
Savaşı tüm hızıyla devam ediyordu. Osmanlı Devleti, İngiltere’ye, 
Fransa’ya, Rusya’ya karşı dört bir cephede savaşıyordu. Bu savaş 
sonunda Osmanlı Devleti’nin hemen bütün toprakları işgale uğra-
dı. Osmanlı Devleti’nin en geniş topraklarının kırkta biri kadar olan 
Anadolu’da 1918-1922 yılları arasında verilen bir Milli Mücadele ile 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulabildi. 

Emperyal güçler 100 yıldır Osmanlı bakiyesi topraklarda akan kanın 
ve gözyaşının müsebbibidir. Adeta küçük parseller halinde kurulan 
devletçiklerin birbiriyle kaynaşmasını önlemek için de suni nifak 
tohumları ekilmiş, bütün bir İslam coğrafyası birbirine kinle bakan 
ve bütün kaynaklarını Batı’ya akıtan uydulara dönüştürülmüştür. 
2. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan yeni dünya düzeni ise zulüm 
düzeninin tam manasıyla ve resmen ilan edilişidir. Savaşın galipleri 
İngiltere, Fransa, ABD, Rusya ve Çin’in bütün bir dünyanın gidişa-
tını belirlediği, bunların dışındaki bütün ülkeler bir araya gelse bu 
beş ülkeden birine bile eşit olamadığı yeni bir zulüm düzeni tesis 
edilmiştir. Bugün dünyada zulmün hâkim olmasının nedeni, düze-
nin adalet üzerine değil, zulüm üzerine bina edilmiş olmasındandır. 
İşte “Dünya beşten büyüktür” haykırışı, bu zulüm düzenine isyanın 
ifadesidir. 

Bugün dünyada yaşanan her bir hadise asla münferit bir hadise-
den ibaret değildir. Yaşanan her hadise büyük bir kurgunun, olay-
lar manzumesinin bir parçası olarak cereyan etmektedir. Bugün 
yaşananlar sadece bugüne ait, bugünü biçimlendiren hadiseler de 
değildir. Bugün, bin yılın hesabı görülmekte, bin yılın hesaplaşması 
gerçekleşmektedir. Bu, bir medeniyet mücadelesidir. Doğudan ba-
tıya, kuzeyden güneye, dünyanın neresinde bir kan, gözyaşı, zulüm 
ve yangın varsa, orada medeniyet mücadelesinin bir yansıması ola-
rak gerçekleşmektedir. Bu mücadelenin odağında da Türkiye bu-
lunmaktadır. Medeniyetimiz, öncü ve lider olma vasfını bu toprak-
larda yitirmiştir ve ayağa, inşallah düştüğü yerden kalkacaktır. Bin 
yıl dünyada adaletin temsilciliğini yapmış olan bu milletin, mede-
niyetimizin yeniden inşası sürecindeki öncü rolünün farkında olan 

merkezler, oyunu Türkiye üzerine kurmaktadır. Asya’da, Avrupa’da, 
Afrika’da, 20 milyon kilometrekareden fazla bir coğrafyada 6 asır 
adaletle hükmeden Osmanlı Devleti’nin maddi-manevi mirası Tür-
kiye üzerindedir. Bugün, dünya mazlumlarının en büyük sığınağı 
yine Türkiye’dir. Uluslararası politik arenada mazlumların haklarını 
en üst seviyede savunan da, iki buçuk milyondan fazla muhacir Su-
riyeli kardeşimize ensar olarak kucağını açan da Türkiye’dir. 

Mazlumların hamiliğini üstlenmesinden rahatsız olan birtakım çev-
relerin Türkiye’yi bir iç karışıklığa itmek üzere zaman zaman çeşitli 
gerekçeler ihdas ederek harekete geçtiklerini müşahede ettik, edi-
yoruz. Türkiye, kendi sorunlarıyla boğuşsun, mazlumların davasını 
güdecek zaman ve imkân bulamasın istiyorlar. Ülkemizde yaşanan 
çeşitli toplumsal olayları bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ül-
kemizin doğu ve güneydoğusunda yıllardır devam eden terör olay-
larını, son dönemde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, büyük 
şehirlerimizde gerçekleştirilen bombalı terör eylemlerini bu çerçe-
vede, ülkemizin dirlik ve düzenine, milletimizin birlik ve beraber-
liğine kast eden, bu ülke insanına değil, oyunu kuran dış güçlere 
hizmet eden hadiseler olarak görüyoruz. 

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak, bu konjonktürdeki önemimi-
zin farkındayız. Biz ayrışan değil, kucaklaşan bir toplum arzu ediyo-
ruz. Ülkemizin dirlik ve düzenini ortadan kaldırarak enerjisini boşa 
harcatmaya dönük niyet ve girişimlerin şiddetle karşısındayız. “Bin 
yıllık desende bir ve beraberiz” sloganıyla 15 asırlık kadim medeni-
yetin ortak mirasçıları olduğumuzu dün haykırdık, bugün de hay-
kırıyoruz. Kimse bu kadim medeniyetin mirasçılarını birbirinden 
ayıramaz, ayrıştıramaz.  Bu manada kardeşliğimizi pekiştirmek için 
“Merhamet TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a 
Ulaşacak” diyerek onlarca TIR’dan oluşan yardımı Bayırbucak Türk-
menlerine ve terör mağdurlarına aynı zaman diliminde ulaştırdık. 
Bizim şiarımız, “Doğudaki bir Müslüman’ın ayağına diken batsa, ba-
tıdaki Müslüman aynı acıyı hissetmiyorsa kâmil bir mümin olamaz” 
prensibidir. 

Türkiye’nin öncü ve güçlü bir ülke olabilmesi için iç işleyişini de 
buna uygun hale getirmesi gerekiyor. Türkiye’de demokratik işle-
yişin dış etkilerden azade gerçekleşmesi, milli iradenin ülkenin ida-
resinde yegâne belirleyici olması doğrultusunda nitelikli adımlar 
atılması; Türkiye’yi dize getirmek isteyenlere karşı dik durabilmek 
için önce milletin iradesinin tahkim edilmesi, bunun için de sivil bir 
anayasanın hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekiyor. Yerli, 
sivil, demokratik bir anayasa istiyor, bu çerçevede gerçekleştirilen 
çalışmaları hararetle destekliyoruz. Öncülüğümüzde teşekkül eden 
“Türkiye Anayasa Platformu”nun çalışmaları, güçlü, öncü, hak ve 
adaletin mümessili büyük Türkiye’nin inşasının temel harcı olan 
yeni, demokratik ve sivil anayasanın hayata geçirilmesi içindir. Bu 
çerçevede gerçekleştirdiğimiz ilk büyük etkinlik, Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, büyük bir coşkuya sah-
ne olan “Yeni Türkiye İçin Hep Birlikte” başlıklı toplantı olmuştur. 
Yerli, sivil ve demokratik bir anayasa öncelikle milletin talebi olma-
lıdır. “Türkiye Anayasa Platformu”nun çalışmaları milletin talebinin 
görünür hale getirilmesinden ibarettir. 

“Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…”



Şubat ayında, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunun 24. yıldönümü vesi-
lesiyle şube yönetim kurulları, denetleme ve disiplin kurulu baş-
kanları ve ilçe temsilcileriyle kadınlar komisyonu başkanlarından 
oluşan üç bin kişilik büyük bir Türkiye Buluşması gerçekleştirdik. 
Bu buluşmaya Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Sırbistan, Karadağ, Fas, Cezayir, Mısır, Moritanya, Somali, Filistin, 
Suriye, Irak, Bangladeş ve Malezya’dan sendikacı dostlarımız da ka-
tıldı. Eğitim-Bir-Sen’in ‘dışa yolculuk’ olarak nitelendirdiğimiz yeni 
perspektifinin bir yansıması olarak iş birliği protokolü imzaladığı-
mız yabancı sendikalarla tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi ve 
ortak refleksler oluşturulması için toplantımız güzel bir imkân oldu. 
Önümüzdeki süreçte ‘dışa yolculuk’ bağlamında yol arkadaşlarımı-
zın artırılacağını ve dünya ölçeğinde emeğin ve ekmeğin kudsiyeti 
etrafında zulme karşı omuz omuza vermiş diri bir emek örgütlen-
mesi teşekkül ettirileceğini müjdelemek isterim. 

Türkiye Buluşması, aynı zamanda “Örgütlenme” temasıyla bu yıl 
ikincisini gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmasının ödül törenine 
de sahne oldu. Eğitim-Bir-Sen’in kültüre,  sanata yönelik desteği-
nin bir yansıması olan yarışmaya gönderilen yüzü aşkın film ara-
sından dereceye girenlere ödülleri, Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, jüri üyeleri Derviş Zaim, Ulvi Alacakaptan, Faysal Soysal, 
Enver Gülşen, Ömer Sami Sevimli ve yabancı konukların katılımıy-
la verildi. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmasına 
gösterilen ilginin ve gönderilen filmlerin niteliğinin artıyor olmasını 
mutlulukla karşılıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bir başka tema ile 
yarışmamız daha büyük bir ilgiyle devam edecek.

Gelecek yıl kısa film yarışmamızın temasını yönetim kurulumuz 
“toplu sözleşme ve kazanımlar” olarak belirler mi bilemiyorum. 
Ancak, bildiğim bir şey var ki, 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde 
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in kazanımlarını “kısa film” ile anlat-
manın zorluğudur. Bu anlamda kazanımlarımızı kısa film üzerinden 
senaryolaştıran ve görselleştiren senarist ve yönetmen, gerçekten 
üst düzey bir sinema diline ve sinematografi donanımına sahiptir. 
Bırakın geçmişten bugüne elde ettiğimiz kazanımları sadece son 
toplu sözleşmede elde ettiğimiz kazanımlar, süreci ve sonuçlarıyla, 
etkileriyle başlı başına uzun metrajlı bir sinema filmine konu olabi-
lecek zenginliktedir. 

Türkiye’nin 7 Haziran seçim sürecinden henüz çıktığı,  siyasi be-
lirsizlik riskinin oluştuğu, ekonomik istikrarın sarsıntı geçirdiği bir 
dönemde gerçekleşen toplu sözleşme sürecinden bahsediyoruz. 
Koalisyon mu oluşacak, seçim mi yapılacak sorularına cevap ara-
nıyor. Bir yandan da toplu sözleşme masası kuruluyor. Süreci ger-
meden, tekliflerimizden vazgeçmeden, taviz vermeden, tahrip et-
meden nasıl dik durulur, masadan ne zaman kalkılır, masaya hangi 
kartlarla oturulur noktasında sendikal müfredatta uzun yıllar ders 
içeriği olacak bir toplu sözleşme süreci stratejisi ve pratiği ürettik. 
Süreç içerisinde masadan kalkan, sürecin sonunda da rekor sayıda 
kazanımın yer aldığı toplu sözleşme metnini imzalayan ve imzala-
tan bir akademik eylem sendikacılığı ortaya koyduk ve Türkiye’nin 
çalışma barışını, toplumsal huzurunu sağlayan bir toplu sözleşme 
imzaladık. 7 Haziran seçim süreciyle oluşan siyasi istikrarsızlık kor-
kusunun giderilmesini ve 1 Kasım’da oluşan istikrar iradesinin ön-
cülüğünü yaptık. 

2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’yle, kamu 
görevlilerine, emeklilere, eş durumu mağdurlarına, 4/C’lilere, mü-
hendislere, şeflere, öğretmenlere, memura, hizmetliye hem genel 

toplu sözleşmeyle hem de hizmet kolu toplu sözleşmesiyle yeni 
haklar, yeni imkanlar kazandırdık. 2016 için yüzde 6+5, 2017’de 
yüzde 3+4 şeklinde imza altına alınan maaş ve ücretlere yapılacak 
oransal zam tutarı; birinci yıl için yüzde 11,3 (verilmeyecek denilen 
ancak Ocak’ta maaşlara yansıyan 0,91 enflasyon farkı bu hesaba 
dahil değil), ikinci yıl için yüzde 7,1 ve iki yıllık toplamda yüzde 19,2 
oranında zam yapılması suretiyle rekor oranlara ulaşıldı. Bu oran-
lar yanında kamu görevlileri emeklilerine ilave 100 TL zam ve buna 
bağlı olarak da emekli ikramiyesinde ilave 3 bin 760TL artış sağ-
ladık. Öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti ödenmesi-
ni temin ederek, angaryaya son verirken toplu sözleşme dönemi 
sonu itibarıyla ayda 150 TL’yi aşan nöbet ücreti geliri elde etme-
lerini sağladık. 2005’ten sonra göreve başlayanlara bir derece ve-
rilmesi, 4/B ve 4/C için kadro çalışmasının başlatılması, üniversite-
ler için geliştirme ödeneği uygulamasının devam ettirilmesi, hafta 
sonu kurslarında öğretmen dışı personele de ücret ödenmesi, fazla 
çalışma ücretinden yararlanan KYK personelinin kapsamının ve tu-
tarının artırılması dahil bir çok mali ve sosyal hak ürettik, mevcut-
ların miktarını ya da kapsamını genişlettik, artırdık. Kazanımların 
somutlaşarak, sosyal ve ekonomik yansımaya dönüşmüş olması 
kamu görevlilerini memnun ettiği gibi, masada ortaya koyduğu-
muz dirayetin ve müzakere gücünün kamu görevlilerinin memnu-
niyetine vesile olmuş olması nedeniyle bize de işini iyi yapmanın 
mutluluğu olarak yansıdı. Ancak, 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin 
içeriğindeki bir kazanımımız, hem ürettiği moral-motivasyon hem 
de toplu sözleşmeyle vicdani bir hakkın kazanılması yönüyle diğer-
lerinden farklı bir öneme ve özelliğe sahip oldu. Evet, Cuma namazı 
için öğle arası izin süresinin artırılmasını sağlayan toplu sözleşme 
hükmünden bahsediyorum. On yıllar boyu Cuma namazını kılmak 
için kendisini mesai saatlerine göre ayarlayan kamu görevlilerinin 
Cuma namazını gönül huzuru içerisinde eda edebilmesi için, mesa-
iyi Cuma namazına göre ayarlayan bir genelge yayımlandı. Toplu 
sözleşme sürecinde, kamu görevlilerinin yanında sendikal literatü-
re, Türkiye’nin siyasi geleceğine, ülkemizin birlik ve huzuruna katkı 
yapmamızı sağlayan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen ailesinin bütün 
fertlerine şahsım, sendikam, konfederasyonum ve milletimiz adına 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’yi uzun bir sıkıntı ve kaos tüne-
line sokmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakan ortak-
laşma, uzlaşma ve birlikte karar verme iradesinin miladı 3. Dönem 
Toplu Sözleşmesi’nin ve içerdiği 213 kazanımın kamu görevlilerine 
bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 

İçeride ve dışarıda zor zamanlardan, büyük imtihanlardan geçiyo-
ruz. Ancak biz inanıyoruz ki, 21. yüzyıl, bütün hesapların yeniden 
masaya yatırıldığı, gasbedilen hakların geri alındığı, yeryüzünde 
Hakk’ın, adaletin hâkim olduğu bir aydınlık yüzyıl olacaktır. Bugün 
medeniyet havzamız içerisinde yaşanan acılar, akan kan ve gözyaşı 
yeniden doğuşun müjdecisidir. Karanlığın en kesif olduğu an aydın-
lığa en yakın olan andır. Bu acılar doğum sancılarıdır. Mehmet Akif 
İnan’ın Umut Gazeli’ndeki “Acılar umudu buldurur bize / Bir zırha 
büründüm bu çağa karşı” beytinde dile getirdiği gibi, inşallah acılar 
umudun habercisidir. Ancak bunun için çok çalışmak, böyle kutsal 
bir yüke hamal olacak omurgaya sahip olmak gerekiyor.

Son dönemde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ve çukur siyase-
tine istinaden kazılan çukurların kapatılması, tuzakların kaldırılma-
sı mücadelesi sırasında şehit olan kardeşlerimize Yüce Mevla’dan 
rahmet diliyorum. Selam ve sevgilerimle… 

ALİ YALÇIN
Genel Başkan
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, her-
kesin özgürce, kardeşçe ve insan onuruna yaraşır bir hayat 

sürmesinin mücadelesini verdiklerini ifade ederek, “Bunu sadece 
kendi ülkemiz için değil, tüm dünya insanları için talep ediyor ve 
bunun mücadelesini veriyoruz” dedi. 

Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri, temsilci vekilleri, kadın komis-
yonları ve 15 ülkenin eğitim sendikasından 36 yöneticinin katılı-
mıyla Antalya’da gerçekleştirilen 10. Türkiye Buluşması’nın açılı-
şında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, sözlerine, “Bugün bizim 
için anlamlı bir gündür. Kuruluşumuzun 24. yılı, yani çeyrek asır-
lık ‘Erdemliler Hareketi’nin doğum yıldönümü. Bugün, 24 yıl önce 
sayıca küçük ama cesareti ve yüreği büyük, inanmış ve adanmış 
insanların yola çıktığı gündür. Eğitim-Bir-Sen’in büyümesinin, zir-
veden yeni ufuklara kararlı adımlarla yürümesinin liderlerine, er-
demli sendikal hareketin öncülerine, insanlığın zulme, sömürüye 
karşı direnişinin adanmışlarına selam olsun” diyerek başladı. 

İstiklal Şairi Mehmet Akif’in, “Değil mi cephemizin sinesinde iman 
bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/ Değil mi ortada bir 
sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!” 
dizelerinin, Kudüs Şairi Mehmet Akif’in kurduğu Eğitim-Bir-Sen’in 
durumunu ve duruşunu özetlediğini belirten Yalçın, “Konu insan-
sa, gideceğimiz yön; konu vicdansa, duracağımız yer; hedef, in-
sanı merkeze alan bir dünya düzeni oluşturmaksa, cephemiz bir 
olmalıdır. Mücadelemiz, emeğin sömürülmesini engellemekse, 

yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan birlikte yol almalıyız. Saygın 
iş, insan onuruna yaraşır ücret mücadelesini, kireçle boyanmış 
beyaz taşların içerisindeki bir mücadele olarak göremeyiz. Eme-
ğin örgütlü gücünü ulusal zeminlerle sınırlı tutarsak, küresel sö-
mürünün karşısında direnemeyiz. Kazanma hırsının, en büyük 
olma arzusunun, yakıcı-yıkıcı rekabet kurgusunun küresel tehdit 
oluşturduğu bir dünyadayız. İyi olmak, insan olmak, insan kal-
mak niyet ve hedefini yüklenenler, bu zulme ve sömürüye seyir-
ci olmaya zorlanıyor. İnsanların hayatını kaybetmesini, paranın 
değer kaybetmesinden daha önemsiz görenlerin güç dengelerini 
belirlediği bir dünyaya mahkûm olmak istemiyoruz. Bizim, ada-
letle teması daha yakın, merhametle etkileşimi daha derin bir 
dünya umudumuz ve hedefimiz var. Filistin’de, Arakan’da, Doğu 
Türkistan’da, Mısır’da ve Suriye’de yaşananları, insani açıdan de-
ğerlendiren ortak bir aklı hayata geçirmeliyiz. Zulme, sömürüye 
maruz bırakılanları yalnız bırakmayacak küresel vicdan hareketi-
ni birlikte tesis etmeliyiz. Sadece mazlumlara yardım eden değil, 
zalimlere, sömürgecilere, emperyalist ve kapitalist birliklere tepki 
veren ortak bir direniş zemini üretmeliyiz” şeklinde konuştu. 

Yeni anlaşmalarla tecrübe paylaşım ağımızı   
genişletmeyi hedefliyoruz 

Eğitim-Bir-Sen olarak ilkelerinin, sendikacılığı sadece söylemler 
üzerinden değil, aynı zamanda eylemler üzerinden de yürütmek 
olduğunun altını çizen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yükün 

E

Küresel vicdan hareketini

birlikte tesis etmeliyiz

Zulme, sömürüye maruz bırakılanları yalnız bırakmayacak küresel vicdan hareketini 
birlikte tesis etmeliyiz. Sadece mazlumlara yardım eden değil, zalimlere, sömürgecilere, 
emperyalist ve kapitalist birliklere tepki veren ortak bir direniş zemini üretmeliyiz
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yalnız taşınamayacak kadar ağır olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayış-
la, yurt dışı sendikal iş birliklerini misyonumuzun bir parçası olarak 
gördük. Sendikal mücadeleye, emeğin hak arayışına, insanın özgür-
lük reflekslerine dair uluslararası düzlemde de yeni bir soluk üret-
mek zorundayız. Dünyanın farklı ülkelerindeki eğitim sendikalarıyla, 
eğitim ve iş birliği anlaşmaları imzalama, tecrübe paylaşımı kulvar-
ları oluşturma çabamız sürüyor. Son üç ay içinde Moritanya’dan iki, 
Senegal’den iki ve Fas’tan bir eğitim sendikası olmak üzere toplamda 
beş sendikayla ‘eğitim ve iş birliği anlaşmaları’ imzaladık. Yeni anlaş-
malarla eğitim ve tecrübe paylaşım ağımızı genişletmeyi hedefliyo-
ruz.” 

Üyeye, ülkeye ve insanlığa dair kazanımlar üretiyoruz 

Türkiye’de emek mücadelesine dair değerli kazanımlar üreten güçlü 
bir sendika olduklarını, üyeye, ülkeye, insana ve insanlığa dair kaza-
nımlar ürettiklerini, örgütlülüğü güce, gücü ise kazanıma dönüştür-
düklerini vurgulayan Ali Yalçın, “Ülkemizin demokratikleşmesi, özgür-
lük alanlarının genişlemesi, vesayetin tasfiyesi, sosyal adaletin tesisi 
için ter akıtıyoruz. 400 bin üyeye yaklaşmamızın ve 500 bine yürü-
memizin altındaki temel gerçek bu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen, en 
fazla üye kaydeden, kendisiyle yarışan ve yeni rekorlar kıran en bü-
yük sendikasıyız. ‘Bize üye olmaz mısınız’ sorusuyla üye kaydettiğimiz 
günlerden, ‘Sendikanıza üye olabilir miyim’ sorusuna ‘Evet’ cevabı ver-
diğimiz günlere gelişimizin nedeni bu. Bu yüzden, takdir ve tercih edi-
liyoruz. Cesareti, yüreği ve mücadelesiyle takdir ve tercih edilmemizin 
mimarlarına, teşkilatımızın liderlerine selam olsun. Çalışmalarımızla 
ülkenin birleştiren gücü oluyor; hiç kimsenin diline, dinine, rengine, 
şekline, mezhebine, meşrebine bakmıyor; gözyaşı ve alın terinin ren-
ginin aynı olduğu gerçeğinden hareketle ‘Türkümüz dünyayı kardeş 
bilendir/ Gökleri insanın ortak tarlası’ diyoruz. Bu haykırışın dünyanın 
bütününde ses getirmesini, sonuç üretmesini istiyorsak; kendimizi, 
değerlerimizi ıskalamadan güncellemeli ve güç kazanmaya devam et-
meliyiz. Sendika olarak, kendimizi, kişisel hedeflerini küresel vizyon 
için kenara koyanların, büyüdükçe tevazuyu kuşananların, hakikat 
davasına bütün hasbiliğiyle, harbiliğiyle adananların ortak mevzisi 
olarak görüyoruz. Sendikal alana, sendikal harekete önerilerimizle, 
eleştirilerimizle ve kazanımlarımızla damga vurmaya devam ediyo-
ruz” diye konuştu. 

Günün önüne geçen dinamik sendikacılık anlayışıyla  
hareket ediyoruz 

21/22 Şubat tarihinde gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurul’da, yönetim 
sorumluluğunun ve üretim görevinin kendilerine tevdi edildiği gün-
den bugüne bir yıl geçtiğini hatırlatan Yalçın, bir yıllık süreçte, Genel 
Kurul’da onaya sundukları vizyon belgesinin gereklerini teker teker 
yerine getirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Sendikamızın ih-
tişamına yakışır yeni hizmet binasına geçişimizin, kurumsallaşmayı 
artırışımızın, kalite standartlarında bir hizmet sunumu için yeniden 
organize oluşumuzun temel nedeni bu. Gücümüzü ve öz güvenimi-
zi yansıtan, marka değerimizi artıran yapısal değişimleri gerçekleş-
tiriyoruz. Genel Merkez olarak, teşkilatın sorularına doğru cevaplar, 
beklentilerine doğru yaklaşımlar üretmek için kurumsal kapasitemizi 
artırdık. Gündeme takılıp kalarak ‘statik sendikacılık’ hatasına düşme-
dik. Değişimi ve gelişimi önceleyen, gündem belirleyen, günün önüne 
geçen ‘dinamik sendikacılık’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Gündemin 
peşinden koşmuyor, gündem belirliyor ve ‘proaktif sendikacılık’ yapı-
yoruz. Sendikal aidiyeti artırmak, sendikacılık ehliyetini yukarılara ta-
şımak, teşkilat mensuplarımız arasında samimiyet köprüleri kurmak 
için fırsatlar oluşturduk, imkânlar geliştirdik. Değerlerimize dayalı 
akademik hizmet sendikacılığı iddiamızı fikirden fiile taşımanın peşin-
de olduk. Bu amaçla, ortak sendikal bir dil oluşturmak ve sendikal 
mücadeleyi daha etkin kılmak için teşkilatımızın çekirdek kadrosuna 
yönelik eğitim programları gerçekleştirdik. İhtisas eğitimlerimiz diğer 
şube başkan yardımcılarımızla da eğitim planlamamız çerçevesinde 
devam edecek.” 

Kazanımlarımızla gönülleri fethettik 

Örgütlenmede sendikacılığın hakkını verirken, toplu sözleşmede teş-
kilatla birlikte tarih yazdıklarını, alınamaz denilen nöbet ücretini ala-
rak yılların angaryasına son verdiklerini, hafta sonu kurslarında görev 
yapan memur ve hizmetlilere yönelik kazanımlarla gönülleri fethet-
tiklerini, akademik personelin geliştirme ödeneğinin devamını sağla-
dıklarını, YURTKUR personelinin fazla çalışma ücretlerinin kapsamını 
genişlettiklerini, miktarını artırdıklarını, genel toplu sözleşmede ilk yıl 
için yüzde 6+5, ikinci yıl için yüzde 3+4 zam, emekli maaşına ilave 100 
TL, emekli ikramiyesine ilave 3 bin 760 TL zam alarak tarihi rekorlara 
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imza attıklarını kaydeden Yalçın, “Eğitim çalışanları için 44, top-
lamda ise 213 kazanımla yeni bir kazanımlar kataloğu oluşturduk. 
Cuma namazını mesaiye değil, mesaiyi Cuma namazına ayarladık. 
Konuşulamaz denilen bu konuyu kazanıma dönüştürdük. 4/C’li 
kardeşlerimizin ek ödeme kazanımının yanında geçici personel 
garabetinden kurtulması, 4/B’liler için kadro düzenlemesi yapıl-
ması, kadro-derece sınırlamasının kaldırılması, yıpranma payı (fiili 
hizmet zammı süresi), işçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylı-
ğında değerlendirilmesi ve daha birçok konuyu toplu sözleşmeyle 
çalışılacak konular arasına dahil ettik. Masaya nasıl hazırlanmak 
gerektiğini de, masadan ne zaman kalkmak gerektiğini de cümle 
âleme gösterdik” ifadelerini kullandı. 

Her alanda yüksek donanıma sahip bir özne,   
taraf olarak sahada olduk 

“Eğitim sisteminden ekonomik düzene, siyasal sistemden diplo-
matik ilişkilere, her alanda yüksek donanıma sahip bir özne, taraf 
olarak sahadayız. Milletin birliğinin ve beraberliğinin teminatı ol-
maya, sahada kalmaya devam edeceğiz” diyen Yalçın, şöyle de-
vam etti: “Bildiklerimizi söylemeyi, eleştirilerimizi dile getirmeyi 
sürdüreceğiz. 600 sivil toplum kuruluşu ile Diyarbakır’dan teröre 
silah bırak çağrısı yapıp, ‘edi bese’ deyişimiz bu yüzden. ‘Teröre 
hayır, kardeşliğe evet’ çağrısıyla yüz binlerle Ankara meydanlarını 
dolduruşumuz bu yüzden. 81 ilde sesimizi yükseltişimiz, aldıkları 
oyları namlulara sürenlere isyan edişimiz bu yüzden. Çukurların 
ürettiği mağdurlara duyarsız kalmayışımız, ekmeğimizi bölüşü-
müz; Diyarbakır’a, Mardin’e, Şırnak’a gidişimiz, ‘Merhamet TIR’ları 
Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a Ulaşacak’ deyişimiz 
ve 150 TIR’ı yola koyuşumuz bu yüzden. Bugün dünyada mülte-
ci sorunu değil, masum insanların yerlerinden yurtlarından edil-
me, sahile vuran Aylan bebeklere kapılarını kapatanların adamlık 

sorunu var. ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ kampanyasını bir 
sosyal sorumluk projesi olarak sahiplenişimiz ve 22 bin yetimi ku-
caklayışımız bu yüzden.” 

PKK, IŞİD, DHKP-C başta olmak üzere, terör örgütlerinin ülkemiz-
de kan dökmeye devam ettiğini, ülkemizin bir bölgesinde PKK’nın 
emekçilerin çalışma hakkını engellediğini, sağlık hizmeti veren 
ambulansları ve hastaneleri hedef aldığını, okulları, camileri, kü-
tüphaneleri yaktığını, öğrencilerin karne gününü kana buladığını 
ifade eden Yalçın, “Bunlar bütün milletin gözü önünde cereyan 
ederken, ülkemizden bazı (sözde) sendikalar PKK’nın yaptığı kat-
liamları gizleyerek bunları sanki devlet yapmış gibi uluslararası 
sendikalara düzmece raporlar gönderiyorlar. PKK’nın emekçileri 
katletmesini lanetliyor, bunları yapan terör örgütünü temize çı-
karmak için uluslararası sendikalara kirli propaganda yapan sen-
dikaları da şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu. 

Bedel ödeyenleri unutmayacağız 
Barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, hak ve özgürlüklerin bütünüyle 
yaşandığı bir dünya düzeni kurulduğunda ‘Biz, güçlendik insana ve 
insanlığa ait oldu dünya’ diyerek mutluluk gözyaşları akıtacakları-
nı kaydeden Yalçın, “Türkiye’nin demokratikleşmesinde sözünü 
kulaktan, gözünü budaktan esirgemeyen, bu uğurda hayatıyla be-
del ödeyen Adnan Menderes’i, Turgut Özal’ı, Muhsin Yazıcıoğlu’nu 
unutmayacağız. ‘Beşli çete’yi oluşturan (sözde) emek örgütlerinin 
zam talebini az bulup, ‘biz alın teriyle kazanan kesimi, emekçi 
kesimi ezdirmeyiz’ deyip neredeyse onların istediğinin iki katını 
veren Savunan Adam Erbakan’ı da, G20 zirvesinde ‘İşverenlere 
tavsiye ediyorum, biraz az kazanın ve kazandıklarınızı dar gelirli 
insanlarla paylaşın. Paylaşımcı anlayışı hayatımıza egemen kıla-
lım’ diyen Uzun Adamı, Direnen Adamı da unutmayacağız. Ancak, 
dünü unutmamak demek, bugün sahada olmak demektir. Düne 
dönmemek, yeniden vesayete yenik düşmemek için kazandırma-
ya devam etmeliyiz” dedi. 

Vesayetin son tortularını bütünüyle hayatımızdan  
çıkarma zamanı 
Kuruldukları günden beri Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı 
olduğunu haykırdıklarını, 2010 referandumunda sahaya çıkan 
ve sonucu belirleyen Memur-Sen’in milletin anayasası için daha 
güçlü bir şekilde yeniden sahaya çıktığını vurgulayan Ali Yal-
çın, “2010 referandumunda sahaya çıkan ve sonucu belirleyen 
Memur-Sen ailesi, milletin anayasası için daha güçlü bir şekilde 
yeniden sahaya çıkmıştır. Onun için, Memur-Sen, Türkiye Anayasa 
Platformu’nun öncüsü, sözcüsü ve en önemli bileşenidir. Şimdi, 
eskiden bütünüyle kurtulma; vesayetin son tortularını bütünüy-
le hayatımızdan çıkarma zamanı. Kenan Evren’i kutsayan, cuntayı 
aklayan, milleti kuşkucu devletin ceberutluğuna mahkûm eden, 
vesayeti demokrasiyle makyajlayan cuntacıların anayasasından 
bütünüyle kurtulma zamanı. İnsanı, insan onurunu önceleyen, 
devleti nesne, milleti özne kabul eden yeni anayasanın yapılma 
ve yazılma şafağı şimdi. Tam da bu yüzden ‘Yeni Anayasa İçin Hep 
Birlikte’ diyerek yola çıktık. İşte bu nedenle sizlerden, illerinizde, 
ilçelerinizde, işyerlerinizde yeni anayasa konusunu gündemde 
tutmanızı ve bu konudaki heyecanı artırmanızı bekliyoruz. Bu kez 
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anayasayı gerçekten sivil akılla yapmalı, bir an önce yazmalı ve yürür-
lüğe koydurmalıyız. Darbecilerin anayasasıyla yönetilmek ayıbından 
bir an önce kurtulmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. 

Milletin değerleriyle barışık müfredat için   
tüm gücümüzü seferber edeceğiz 

Yeni anayasada sendikal hak ve özgürlüklerin en geniş biçimde yer 
almasını sağlamak ve örgütlenmenin önünde var olan engelleri orta-
dan kaldırmak için mücadele edeceklerini belirten Yalçın, şunları kay-
detti: “Anayasada çalışma hayatını düzenleyen hükümlerin ILO stan-
dartlarında ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde yer almasını 
sağlamanın mücadelesini vereceğiz. Biz yeni anayasayla Türkiye’nin 
geleceğini güvence altına almanın mücadelesini verirken, kamu gö-
revlilerinin iş güvencesinin tartışmaya açılmaya niyetlenilmesini asla 
doğru bulmaz, yapılmak istenene asla sessiz kalmayız. Anayasal ku-
rum şeklinde kurgulanan vesayetin bekçisi yükseköğretim sisteminin 
demokratik, katılımcı, saydam bir sisteme dönüşmesi için örgütlü gü-
cümüzü sonuna kadar kullanacağız. 18 ve 19. Millî Eğitim şûralarında 
ortaya koyduğumuz iradeye sahip çıkarak, milletin değerleriyle barı-
şık müfredat için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Darbe kalıntısı 
sorunlu kılık-kıyafet yönetmeliğini uygulamakta direnen sorunlu mül-
ki idare amirleriyle mücadeleye devam edeceğiz.” 

Yaşasın birliğimiz, dayanışmamız ve mücadelemiz 

Eğitim-Bir-Sen’in varlığıyla, büyüklüğüyle, fikirleri, tepki ve teklifleriyle 
Türkiye’de ötekileştirmeye karşı çıktığını, teröre, vesayete, darbeye ve 
darbecilere karşı ortak duruşun simgesi olduğunu söyleyen Yalçın, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Temel mücadelemiz, herkesin özgürce, 
kardeşçe ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi mücadelesidir. 
Bunu sadece kendi ülkemiz için değil, tüm dünya insanları için talep 
ediyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Dünyanın küreselleştiği ve 
iletişim imkânlarının arttığı bir ortamda insanca yaşam hakkını sade-
ce kendimiz için talep etmek ‘bireysel konfor’ talebi olacaktır. Bu ne-
denle, dünyanın tüm insanları; gelir dağılımının eşit olduğu, geleceğe 
güvenle bakan, sendikal hak ve özgürlüklerini kullanan, son tahlilde 

insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkına sahiptir.  Bu duygu 
ve düşüncelerle, sendikamıza güç katan bütün üyelerimize teşekkür 
ediyor; dünyanın tüm renklerini 24. kuruluş yıldönümümüze ve 10. 
Türkiye Buluşmamıza taşıyan, ülkemizde misafir etmekten mutlu ol-
duğumuz, davetimize icabetleriyle bizi onurlandıran sendikacı dostla-
rımıza şükranlarımı sunuyor; emek, ekmek ve özgürlük mücadelesin-
de birlikte yol yürümekten onur duyduğum tüm teşkilatımıza, canla 
başla yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Yaşasın birliğimiz, 
yaşasın dayanışmamız, yaşasın mücadelemiz.” 

Yabancı ülkelerin eğitim sendikaları temsilcilerinin  
konuşmaları 

Genel Başkan Ali Yalçın’ın ardından, yabancı ülkelerin eğitim sendika-
ları temsilcileri de birer selamlama konuşması yaptı. 

Malezya Eğitim Enternasyonal Asya-Pasifik Bölgesi Başkoordina-
törü Shashi Bala Singh, Eğitim Enternasyonal adına burada olmak-
tan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Dünyanın her tarafında 
eğitim çalışanlarının sesi olan eğitim enternasyonal, demokrasi, in-
san hakları, sendikal hakların güçlü savunucusudur ve eğitim çalışan-
larının hakların korur. Eğitim Enternasyonal ayrıca savaş mağdurları-
nın yanında yer almaktadır. Eğitim-Bir-Sen’e, yaptığı çalışmalarından 
dolayı, özellikle Suriye’den gelen kadın ve çocuklara yardımda bulun-
duğu için Türkiye’ye ve Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür ediyoruz” dedi. 

Malezya Eğitim Organizasyonu Başkan Vekili Satinah Syed Sal-
leh, Eğitim-Bir-Sen’i, kazanımlarından ve büyük organizasyonların-
dan dolayı tebrik ederek, şunları söyledi: “Eğitim artık çok dinamik 
hale geldi. Teknoloji ile beraber eğitimin müfredatı sürekli bir şekilde 
değişmektedir. Kapsayıcı bir eğitim sağlamak için hepimizin birlikte 
çalışması gerekir. Malezya’yı ziyaretinizde söylediğiniz gibi, iş birliği-
mizi daha da artırmalıyız.” 

Avrupa’da Filistinli Öğretmenler Birliği Genel Başkanı Yosra Saed 
Agıl: “1948’den beri Siyonistler tarafından işgal edilen Filistin’de öğret-
menler mülteci oldu ve bütün dünyaya dağıldı. Lübnan ve Suriye’deki 
kurulun benzerini Türkiye’de kuracağız. Tüm engellere rağmen el ele 



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   10   -     ŞUBAT -  2016

vermeliyiz. İşgallere karşı silahımız eğitimdir. Bu tür organizasyonlar 
hedefimize ilerlememize yardımcı olur” şeklinde konuştu. 

Hırvatistan Öğretmenler Sendikası Hukuk İşleri Başkanı Sand-
ra Kimovec: “Hırvatistan Öğretmenler Birliği Sendikası geçen sene 
kuruldu. 28 bin üyeye sahiptir. Sendikamız lise ve ortaokuldaki çalı-
şanları ile beraber en büyük sendikalardandır. Avrupa Birliği eğitim 
sendikasının da üyesiyiz. Burada özellikle başkana teşekkürlerimi su-
nuyorum. Ülkenize, halkınıza teşekkür ediyorum. Böyle başkanlarla 
sendikanızın gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur.” 

Arnavutluk Eğitim ve Bilim Sendikası Başkanı Nevrus Kaptelli: 
“Sendikamız adına Eğitim-Bir-Sen’i kutluyoruz. Burada bulunmaktan 
gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Biz aynı değerlere sahip olan eski 
dostumuzu ziyaret ediyoruz. Bizim sendikamız Arnavutluk’ta en bü-
yük eğitim sendikasıdır. 1991 kurulan sendikamız Eğitim Bakanlığı ile 
toplu sözleşme imzalamış tek sendikadır. Ali Yalçın Bey’e teşekkür 
etmek istiyorum. O’nun sayesinde bir araya geldik. Sizin için anlamlı 
bir gündür. Bundan sonra da anlamlı bir gün olacaktır. Çünkü Eğitim-
Bir-Sen ile iş birliği anlaşması imzalayacağız.” 

Bangladeş Cemaati İslamiye Öğretmenler Organizasyonu ve İde-
al Öğretmenler Konseyi Başkanı Azim Obaidullah: “Bangladeş’teki 
İslami hareket adına sizlere teşekkür ediyorum. Bangladeş ile Türkiye 
arasında tarihi bağlar mevcuttur. Ümmetin acı çekmesinin ana sebe-
bi, ilim, bilim ve ahlak adına bir şeyler üretememesidir. İşkencelere 
rağmen faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan çok mut-
luyum.” 

Fas Milli Eğitim Çalışanları Sendikası (FNFE) Genel Başkanı Ab-
delilah  Elhalouti: “Ali Yalçın Bey’den büyük dersler öğrendim. Çok 
önemli konulara değindi. Türkiye halkı ile bizim halkımız kardeştir. 
Türkiye, mazlumların yanında yer alıp onların gözyaşlarını silmiştir. 
Bizim sendikamız 1993 yılında kuruldu. Bu süre zarfında büyük hiz-

metler yaptı. Önümüzdeki dönemlerde de aynı hizmetlere imza ata-
cağız inşallah.” 

Sudan Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Osman Mo-
hamed Ahmed Abdelsadig: “Öğretmen varsa hayat var demektir. 
Sudan’dan öğretmenler ve bilim sendikası adına sizlere selam getir-
dim. Eğitim-Bir-Sen 10. Türkiye Buluşması ve kuruluş yıldönümünde 
bulunmaktan son derece mutluyum. Bizim sendikamız Sudan’ın en 
büyük öğretmenler sendikasıdır. Üyelerimizin haklarını kazanmak 
için büyük çabalar verdik. Bütün çalışanlarımızın haklarını koruyo-
ruz.” 

Bosna-Hersek Federasyonu İlköğretim ve Eğitim Bağımsız Sendi-
kası Başkanı Selvedin Satorovic: “Bosna-Hersek halkı, Türkiye’nin 
kendisi için yaptıklarına her zaman saygı duyacak. Gönderdiğiniz yar-
dımları hiçbir zaman unutmayacak. Nasıl bir misafirperver olduğu-
nuzu da çok iyi biliyoruz. Bu toplantı, Türkiye halkı ve sendikalarının 
dünyada lider konuma geldiğini gösteriyor. Başarılarınızın devam et-
mesini diliyorum. Düzenlediğimiz bu programdan ötürü de sizi teb-
rik ediyorum. Sizin başarılarınız bizim yolumuzu aydınlatacak. Güçlü 
Türkiye, Güçlü Sendika, Güçlü Memur-Sen.” 

Sırbistan-Sancak Eğitim Çalışanları Bağımsız Sendikası Heyet 
Başkanı Fikret Bejtovic: “Sırbistan ve Sancak bölgesinin selamlarını 
iletiyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda 1 milyon üye ile bera-
ber olacağız.” 

Karadağ Kuzey Sancak Bölgesi Pljevlja Şehri Eğitim Sendikası 
Başkanı Faik Muhovic: “Misafir olduğumuz günlerde başarılarını-
za tanıklık ettik. Bundan sonra da büyük başarılara imza atacağını-
za inanıyorum. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Sizlere 
Karadağ’dan selam getirdim. 24. yılınızı kutluyor, başarılarınızın de-
vamını diliyorum. Sizleri ülkemize davet ediyorum. İş birliğimiz ebedi-
yen devam edecektir.” 

Temel mücadelemiz, herkesin özgürce, kardeşçe ve insan onuruna yaraşır 
bir hayat sürmesi mücadelesidir. Bunu sadece kendi ülkemiz için değil, tüm 
dünya insanları için talep ediyor ve bunun mücadelesini veriyoruz
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Cezayir Eğitim Sendikası Genel Başkanı Ferhat Chabekh: “Bizim 
konfederasyonumuza bağlı 25 sendika var, biz de bu sendikalardan 
biriyiz. 1960 yılında kurulmuştur bizim organizasyonumuz. Konfede-
rasyon olarak 2 milyon üyeye sahibiz. Ülkemizde tek yetkili sendika-
yız. Eğitim-Bir-Sen’le iyi ilişkiler geliştirmek için buradayız. İş birliği 
anlaşması imzalamak istiyoruz.” 

Cezayir Ulusal Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Boudjenah 
Abdelkerim: “Eğitim-Bir-Sen’i 24. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kut-
luyorum. Toplantının Eğitim-Bir-Sen için uluslararası düzeyde hayır-
lar getirmesini diliyorum. İnsan hakları ve sosyal hakları güçlü olan 
toplum inşa etmek istiyoruz. Çalışanlarımızın bütün sosyal güvenlik 
haklarını korumak istiyoruz. Eğitim sisteminde yeni gelişmeleri takip 
ederek, üyelerimize aktarıyoruz.” 

Suriye Öğretmenler Birliği Türkiye Başkanı Mustafa Al-Asaad: 
“Suriye’deki sendika başkanımız gelmek isterdi ama savaş nedeniy-
le gelemedi. Bizim sendikamız Türkiye’de doğdu. Türkiye’de binlerce 
Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Desteklerinizi bekliyoruz. Türkiye’ye 
ve Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür ediyorum.” 

Moritanya Bağımsız Öğretmenler Sendikası (SİPES) Genel Baş-
kanı Mohamedou Rabani: “Bizim ilk sendikamız eğitim sendikası. 
Organizasyonunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki, 
sizin gibi azimli insanlar büyük işler yapacaktır. Üye sayınız çok fazla. 
Sizin yaptığınız faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Sizinle iş birliği 
yaparak, ortak hareket etmek istiyoruz.” 

Makedonya Merkez Jupa Belediyesi Öğretmenler Sendikası Ulus-
lararası İlişkiler Sorumlusu Muhrem Shakjirovski: “Bizleri bura-
ya davet eden bu ülkenin en büyük sendikasının Genel Başkanı Ali 
Yalçın’a ve değerleri başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum. Böy-
le bir organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz 
kendimizi misafir olarak değil, Türk vatandaşı olarak görüyoruz. Si-
zinle yapacağımız iş birliği neticesinde Makedonya’daki eğitimcilerin 
daha iyi konuma geleceğini umuyoruz.” 

Kosova Eğitim Sendikası Başkanı Rrahman Jasharaj: “Burada 
bulunmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra da faaliyetlerinizde 
bulunmak istiyorum. Sendikam adına hepinizi selamlıyorum. Sizleri 
Kosova’ya davet edip iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz.” 

Konuşmaların ardından, 14 ülkenin eğitim sendikasının temsilcileriy-

le iş birliği protokolü imzalandı. 

Programa, Kosova Eğitim Sendikası Başkan Yardımcısı Ymer Ymeri 

ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Jehona Oruqi, Kosova Sendikalar 

Konfederasyonu Başkanı Haxhi Arifi, Makedonya Merkez Jupa Bele-

diyesi Öğretmenler Sendikası Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Ozcan 

Suleymanovski, Arnavutluk Eğitim ve Bilim Sendikası Başkan Yardım-

cısı Arian Peraj, Bosna Hersek Orta ve Yüksek Öğrenim, Eğitim, Bi-

lim ve Kültür Sendikası Başkanı Devad Hadzic, Bosna Hersek Fede-

rasyonu İlköğretim ve Eğitim Bağımsız Sendikası Başkan Yardımcısı 

Saudin Sivro, Sırbistan-Sancak Eğitim Çalışanları Bağımsız Sendikası 

Kadın Komitesi Başkanı Zuma Hodzic, Karadağ Kuzey Sancak Bölgesi 

Pljevlja Şehri Eğitim Sendikası Başkan Yardımcısı Ševala Harbic, Mo-

ritanya Eşitlikçi Sendikalar Konfederasyonu (CNTM) Kadın Komitesi 

Başkanı Nbeya El Ghaida, Moritanya Özgür Öğretmenler Sendikası 

Genel Başkanı Sneiba Sidi Mohamed, Suriye Öğretmenler Birliği Tür-

kiye Danışmanı Mazen Rachid, Mardin Bölge Sorumlusu Muhammad 

Alhummada, Fas Milli Eğitim Çalışanları Sendikası (FNFE) Basın Sek-

reteri Khalid Essatte, Sudan Eğitim Sendikası Kadın Komitesi Başkanı 

Halima Alshiekh Abdelrahman Dafalla, Yurtdışı Filistinli Mesleki Grup 

ve Birlikleri Koordinatörü Maher Shawish, Moin N. Naim, Cezayir Eği-

tim Sendikası Yöneticisi Mustapha İdrissi, Cezayir Ulusal Öğretmenler 

Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Kouıder Yahıaouı, Yöneticisi Acho-

ur Lımane de katıldı. 
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ğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, 15 ülkenin eğitim sendikalarının yöne-
ticileriyle tanışma ve istişare toplantısı yaptı. 

Antalya’da gerçekleştirilen toplantıda, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, genel başkan yardımcıları 
Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, 
Eğitim-Bir-Sen 10. Türkiye Buluşması ve 24. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıl-
mak üzere Türkiye’ye gelen Kosova Eğitim Sendikası, Kosova Sendikalar Konfede-
rasyonu, Makedonya Merkez Jupa Belediyesi Öğretmenler Sendikası, Arnavutluk 
Eğitim ve Bilim Sendikası, Bosna Hersek Orta ve Yüksek Öğrenim, Eğitim, Bilim ve 
Kültür Sendikası, Bosna Hersek Federasyonu İlköğretim ve Eğitim Bağımsız Sendi-
kası, Sırbistan-Sancak Eğitim Çalışanları Bağımsız Sendikası, Karadağ Kuzey Sancak 
Bölgesi Pljevlja Şehri Eğitim Sendikası, Hırvatistan Öğretmenler Sendikası, Moritan-
ya Eşitlikçi Sendikalar Konfederasyonu (CNTM), Moritanya Bağımsız Öğretmenler 
Sendikası (SİPES), Suriye Öğretmenler Birliği, Fas Milli Eğitim Çalışanları Sendikası 
(FNFE), Sudan Eğitim Sendikası, Avrupa’da Filistinli Öğretmenler Birliği, Yurtdışı Fi-
listinli Mesleki Grup ve Birlikleri, Cezayir Eğitim Sendikası, Cezayir Ulusal Öğret-
menler Sendikası, Malezya Eğitim Enternasyonal Asya-Pasifik Bölgesi, Malezya Eği-
tim Organizasyonu, Bangladeş Cemaati İslamiye Öğretmenler Organizasyonu ve 
İdeal Öğretmenler Konseyi başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek istişarelerde 
bulundu. 

Eğitim-Bir-Sen’i tanıtan sunumun ardından katılımcılar söz alarak, sendikaları ve 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, toplantının, birbirlerini tanımaları açısından önemli oldu-
ğunu belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. 

E

15 ülkenin eğitim sendikasının

yöneticileriyle bir araya geldik
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enel Başkan Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ça-
kırcı, Senegal, Moritanya ve Fas’ın eğitim sendikalarıyla eğitim ve 

iş birliği protokolü imzaladı. 

Ali Yalçın, Ramazan Çakırcı ile birlikte, Moritanya Bağımsız Öğretmen-
ler Sendikası (SİPES) Genel Sekreteri Muhammed Rabbani, Moritanya 
Özgür Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Muhammed İbn-i Esnib, 
Fas Milli Eğitim Çalışanları Sendikası (FNFE) Genel Yönetim Kurulu Üye-
si Khalid Essatte, Senegal Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası (SU-
DES) Genel Sekreteri Dr. Amadou Dıaoune ve Senegal Bağımsız Yüksek 
Öğretim Çalışanları Sendikası (SAES) Genel Sekreteri Prof. Dr. Seydi 
Ababacar Ndıaye ile bir araya gelerek, eğitim ve iş birliği protokolü im-
zaladı. Eğitim-Bir-Sen’in Moritanya, Senegal ve Fas’ın eğitim sendikala-
rıyla iş birliği anlaşması yapmasının önemine dikkat çeken Ali Yalçın, 
Türkiye’nin eğitim hizmet kolunda genel yetkili ve en büyük sivil toplum 
kuruluşu olarak, uluslararası sendikal dayanışmaya önem verdiklerini 
belirterek, şunları söyledi: 

“Afrika’daki ülkelerin sendikalarıyla ilişkiler kurmak için eğitim sendi-
kalarıyla iş birliği ve eğitim protokolü imzaladık. Kongremizde, işimize, 
içimize ve dışımıza yolculuk başlatacağız demiştik. Bunun ilk adımını 
Balkanlarda yaptığımız Başkanlar Kurulu ve o ülkelerin sendikalarıyla 
yaptığımız protokol anlaşmaları ile başlatmıştık. Bugün de Afrika’daki 
ülkelerin sendikalarıyla iş birliği yapmak ve ilişkilerimizi daha üst sevi-
yeye çıkarmak için buradayız. Mesafeler uzak olsa da, insanları yakın-
laştıran, aralarındaki dayanışma ve iletişimdir. Dillerimiz ve renklerimiz 
farklı olsa da, insanlık ortak paydasında ve sendikal mücadele çerçeve-
sinde birlikte hareket edebiliriz. Bizler sendikalarla ilişkilere uzun vade-
li iş birliği olarak bakıyoruz. Bu çerçevede sizlerle gelecek adına güzel 
çalışmalar yapmak için eğitim ve iş birliği anlaşması yapacağız.” 

Eğitim-Bir-Sen’in, ‘sendikacılığı sınıf ve zümre için yapılacak bir uğraş’ 
olarak görmeyen Mehmet Akif İnan’ın, “Türkümüz dünyayı kardeş bi-
lendir/Gökleri insanın ortak tarlası” dizelerindeki kuşatıcılıkla sendika-
cılığa bambaşka bir ufuk, bambaşka bir heyecan kattığını ifade eden 
Ali Yalçın, “Dünyanın bütün emek hareketlerine ulaşmak için elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz. Emperyalist düzene karşı bütün emek ha-
reketleri ortak mücadele ederse, bu düzen değişir. Çalışanların hak et-
tiği emeklerinin karşılığını alabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Onun için bu ikili görüşmeler önem arz etmektedir. Diğer ülkelerin sen-
dikalarıyla da buna benzer iş birliği anlaşmaları yapmayı planlıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin’in de katıldığı 
ikili görüşmelerin ardından, üç ülkenin beş eğitim sendikasıyla Eğitim-
Bir-Sen arasında sendikal dayanışma sağlamak, sektörel sorunlara or-
tak çözümler üretmek, ekonomik ve sosyal kazanımları artırmak ama-
cıyla yapılan eğitim ve iş birliği anlaşmalarını Genel Başkan Ali Yalçın ve 
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı imzaladı. 

Üç ülkenin beş eğitim sendikasıyla

eğitim ve iş birliği anlaşması yaptık

G
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ğitim-Bir-Sen ‘Örgütlenme’ temalı 
kısa film yarışması ödül töreni, Baş-

bakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Eğitim-
Bir-Sen Onursal Başkanı, AK Parti Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, uluslararası eğitim 
sendikalarının temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen 
Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve çok sa-
yıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kurtulmuş: Emeği geçenlere  
şükranlarımı sunuyorum 

Eğitim-Bir-Sen’in 24. kuruluş yıldönümü et-
kinlikleri kapsamında Antalya’da gerçekleş-
tirilen programın açılış konuşmasını Genel 
Başkanı Ali Yalçın yaptı. Daha sonra kürsü-
ye çıkan Başbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuş, son derece zor şartlarda rahmetli 
Mehmet Akif İnan’ın öncülüğünde kurulan 
Eğitim-Bir-Sen, bugün Türkiye’nin en önemli 
sendikalarından biri olmuştur. Emeği geçen-
lere şükranlarımı sunuyor, vefat edenlere 
Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen, bu dünyayı   
değiştirmemiz lazım diyenlerin  
kurduğu bir kuruluştur 

150 senedir bu topraklarda siyasi olarak 
kullanılan hadiselerin, siyasi olarak ortaya 

atılan tezlerin hiç değişmediğini ifade eden 
Kurtulmuş, “Bugünün dünyasında da bir ta-
rafta bu dünyanın kendi kuralları içerisinde 
‘böyle geldi, biz de bir tarafına eklemlenip 
gidelim’ diyenler var, bir tarafta ‘Bu dünya 
böyle gitmez, bu dünyayı değiştirmemiz la-
zım’ diyenler var. İşte Eğitim-Bir-Sen bu dün-
yayı değiştirmemiz lazım diyenlerin kurdu-
ğu bir kuruluştur, bugün yeni bir dünyanın 
kurulmasının mümkün olduğuna inanan bir 
topluluktur” şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin toplumsal olarak güçlenmesi 
gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları 
söyledi: “Toplumsal olarak güçlenmenin 
önündeki en büyük engel, devlet-millet bü-
tünleşmesini sağlayacak, milletin istediği 
sivil, demokratik bir anayasadır. Eğer bu mil-
let bu anayasayı da yaparsa, millet ve devlet 
tamamıyla buluşmuş olacaktır.” 

“Anayasa derken hukuk tartışmıyoruz” diyen 
Kurtulmuş, “Mühim olan anayasanın metni-
ni düzeltmek değil, anayasanın ruhunu de-
ğiştirmektir. Anayasanın felsefesini değiş-
tirmektir. Anayasanın egemenlik notlarını 
değiştirmektir. Anayasa’da kayıtsız şartsız 
milleti egemen kılacak mekanizmaları kur-
maktır. Bunlarla birlikte tam bir güçler ay-
rılığı prensibi içerisinde Türkiye’de eksik bir 
yönetimin aracı olarak başkanlık sistemini 
tartışmak ve yürürlüğe koymaktır” ifadeleri-
ni kullandı. 

Yalçın: Sadece ücret sendikacılığı  
yapmıyoruz 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, sadece ücret sendikacılığı 
yapmadıklarını, sosyal ve kültürel faaliyet-
lerde de büyük hizmetlere imza attıklarını 
vurgulayarak, şöyle konuştu: “Sadece ücret 
sendikacığı yapan bir sendika değiliz. Sen-
dikacılığı akademik hizmet sendikacılık diye 

yeniden adlandıran bir sendikayız. Kazanım-
larımız ülkenin kültürel, sosyal alanına katkı 
sağlamaktadır. Çok çeşitli alanlarda büyük 
hizmetlere imza atıyoruz. Bu ikinci kısa film 
yarışmamız. Sanatçı arkadaşlarımızın ça-
lışmaları bize heyecan verdi. Yarışmamıza 
yüzden fazla kısa film katıldı. Bu yarışmaya 
teşkilat mensuplarımız da katılarak, bir ön-
ceki yarışmadan heyecan alarak bu alana 
adım attılar. Bundan dolayı arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Bu kısa film, bu anlamda 
bizi heyecanlandırıyor. Geçen senenin üze-
rine koyarak devam ediyoruz. Uluslararası 
alana taşımayı düşünüyoruz. Teşkilatımızın 
mutfağında çalışan bütün kardeşlerimize 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” 

Gündoğdu: Gençlerimize sahip  
çıkmalıyız 
AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İda-
re Amiri Ahmet Gündoğdu, sivil toplum 

E

Kısa film yarışmasında dereceye girenlere

ödülleri verildi
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kuruluşlarının ortaya çıkışının rahmetli 
Erbakan’ın Milli Nizam Partisi ile başladığı-
nı belirterek, şunları kaydetti: “Daha sonra 
Akif İnan’ın Eğitim-Bir-Sen’i kurmasıyla de-
vam etmiştir. Erbakan Hocamızın, Akif İnan 
Abimizin temelini attığı bu dava, aslında 
sendikanın araç olduğunu, asıl olanın dava 
olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki lide-
rimize Allah rahmet eylesin. Birçok abimiz 
‘ne kadar üye yapacağımız’ ve ‘ne kadar oy 
alacağımız’dan ziyade ümmet için mücade-
le ettiler. Biz şeytanları güzel taşladık, Şim-
di tavaf ve inşa zamanı, şimdi gençlerimizi 
kazanma zamanı, hem sivil toplumda hem 
siyasette bunu yapmak zorundayız. Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen, gençlerimize sahip 
çıkmak zorundadır.” 

Arslan: Memur-Sen’in ve   
Eğitim-Bir-Sen’in başarısı   
Hak-İş’in başarısıdır 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yap-
tığı konuşmada, şunları dile getirdi: “Keşke 
bu muhteşem tabloyu rahmetli Akif İnan 

görebilseydi. Küçücük dairemizde başlayan, 
uluslararası arenalara giden Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen mücadelesini, keşke Akif Ho-
cam görebilseydi. Memur-Sen’in ve Eğitim-
Bir-Sen’in başarısı Hak-İş’in başarısıdır.” 

Zaim: Eğitim-Bir-Sen’in bu alana  
katkıda bulunması çok önemlidir 
Jüri Başkanı Derviş Zaim ise, “Burada ol-
maktan dolayı mutluyum. Eğitim-Bir-Sen’in 
bu alana katkıda bulunması çok önemlidir. 
Çok sayıda başvuru oldu. Bir sendikanın bu 
alana el atması, bizi görüntü kirliliğinden 
kurtarması bir umuttur” diye ko-
nuştu. 

Dereceye giren filmlerin  
sahipleri ödüllerini aldı 
Konuşmalardan sonra, derece-
ye girenlere ödülleri verildi. Yüzü 
aşkın filmin katıldığı yarışmada bi-
rinciliği ‘On’ filmiyle kazanan Mut-
lu Kurnalı’ya ödülünü ve plaketini 
Başbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuş; ikinciliği ‘Hayat Bu’ filmiy-

le kazanan Elif Yüksel’e ödülünü ve plaketini 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın; üçüncülüğü ‘Perşembe’ filmiy-
le kazanan Mert Öner ve Seçkin Gündüz’e 
ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen Onursal 
Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet 
Gündoğdu; ‘Tırtılın Yolu’ filmiyle jüri özel 
ödülüne layık görülen Ayşe Nur Topal’a ödü-
lünü ve plaketini Yönetmen Derviş Zaim; ‘Li-
san’ filmiyle mansiyona layık görülen Nurul-
lah Özdemir’e ödülünü ve plaketini Malezya 
Eğitim Enternasyonal Asya-Pasifik Bölgesi 
Başkoordinatörü Shashi Bala Singh; ‘Toprak’ 
filmiyle mansiyona layık görülen Mehmet 
Topbaş’a ödülünü ve plaketini Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan takdim etti. 

Programın sonunda, Başbakan Yardımcı-
sı Numan Kurtulmuş, Jüri Başkanı Derviş 
Zaim’e, üyeler Faysal Soysal, Ulvi Alacakap-
tan, Enver Gülşen ve Ömer Sami Sevimli’ye 
plaketlerini takdim etti. 
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ğitim-Bir-Sen 32. Başkanlar Kurulu Toplantısı Antalya’da yapıl-
dı. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin değerlendirildiği toplan-

tının açılında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, müfredat, yeni ana-
yasa, darbe kalıntısı mevzuat, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, 
öğretmen açığı, istihdamda güçlük çekilen yörelerde yapan eğitim 
çalışanlarının çalışma şartları iyileştirilmesi, İLKSAN, yetim projesi, 
uluslararası faaliyetler ve mültecilere yardım başta olmak üzere bir-
çok konuda açıklamalarda bulundu. 

Gençlik ve kadın çalışmalarına ağırlık verilmesini isteyen Yalçın, “Bu 
konularda öncü olalım, çalışmaları destekleyelim. Kadınların sendikal 
mücadeleye daha etkin katılmaları, başarımızı kalıcı hale getirecektir” 
dedi. 

Darbe ürünü kılık-kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi konusunda 
yürüttükleri eylemin devam ettiğini hatırlatan Yalçın, “Bedel ödeme-
den hak alınmaz. Bu konudaki kararlılığımız sürecek. Darbe kalıntısı 
kılık-kıyafet yönetmeliğini uygulamakta direnen mülki idare amirle-
riyle mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Sonuç bildirgesi 
Mevcut sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerin görüşüldüğü, 
istişarelerin yapıldığı toplantının sonunda bir bildiri hazırlandı. 

Eğitim-Bir-Sen 32. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi şu şekildedir: 

Şûra kararları 
19. Milli Eğitim Şûrası’nda alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin 
kaldırılması, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersinin konulması, ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için 
ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde 
öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi, değerler eğitimine öğre-
tim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer verilme-
si, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, öğretmenlere 4 yıla bir 
yıpranma payı verilmesi, Osmanlı Türkçesinin Anadolu İmam Hatip 
Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise 
seçmeli ders olarak okutulması, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda bi-
rer saat rehberlik dersinin konulması gibi önemli kararlar alınmıştır. 
Şûra kararları ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

Müfredat 
Eğitim, bütün bir milleti, ülkeyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda, eğitim 
sisteminin temel sorunlarına çözüm aramak ve bulmak konusunda 
çaba harcanmalı, sonuç alıcı adımlar atılmalıdır. Çünkü temel mese-
leler çözülmediği takdirde, pansuman tedaviler mesabesinden öteye 
gitmeyen ve gitmeyecek olan önerilerin bizi asıl amaca götürmediği 
anlaşılmıştır. 

Toplumun beklentilerine cevap veren, çocuklarımıza milli, manevi ve 
evrensel değerler ile çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri, toplumsal 
sorumluluk, şahsiyet ve karakter kazandıracak özgün müfredatın ge-
liştirilmesi için ilgili Bakanlık birimlerinden somut adımlar beklediği-

mizi; bu hususta talep beklemeksizin katkı sunacağımızı ifade ediyo-
ruz. Öğretim programları geliştirilirken yurt dışından ithal programlar 
yerine milli, kültürel ve medeniyet değerlerimize uygun, özgün prog-
ramlar, bunlara uyumlu müfredatlar geliştirilmeli, ders kitaplarında 
uygulanmaya konulmalıdır. 

Ek ders esasları 
Köklü değişikliğe uğradığı 2006 yılından beri uygulanan ve bazı ada-
letsizlikleri beraberinde getiren ek ders esaslarında ücret dengesizli-
ğine ve mağduriyete neden olan hükümler değiştirilmelidir. Sendika 
olarak hazırlayıp Bakanlığa sunduğumuz taslak dikkate alınarak, ge-
reken mevzuat değişiklikleri bir an önce yapılmalıdır. Öğretmenlerin 
branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine 
göre yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders ücreti 
farklılıkları sorunu ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Hâlâ 10 TL 
olan ek ders birim ücreti artırılmalıdır. Son düzenlemelerden sonra 
eğitim kurumu yöneticileri aleyhine bozulan ek ders kaynaklı ücret 
dengesizliği giderilmeli; çalışma barışının ve kurum içi dengenin ye-
niden sağlanması amacıyla yöneticilere ilave ek ders ücreti ödenme-
lidir. 

Okullara bütçe 
Okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının önündeki en büyük 
engel olan okulların bütçe sorunu; öğretmeni, yöneticiyi ve veliyi 
karşı karşıya getirmekte, bundan en fazla zararı yine okul yönetim-
leri görmektedir. Milli Eğitim Şûrası’nda sendikamızın sunduğu tek-
liflerden olan, şûra genel kurulunca kabul edilen ve 64. Hükûmet 
Programı’nda da yer alan okullara bütçe verilmesi kararı zaman kay-
betmeksizin hayata geçirilmeli; merkezi bütçeden, öğrenci başına 
ödenek uygulamasına geçilmeli, okullarda tahsildarlık dönemi sona 
erdirilmelidir. 

Eğitim kurumlarında iş sağlığı ve iş güvenliği 
Hâlihazırda eğitim kurumlarında 4857 sayılı Kanun’a göre istihdam 
edilen personel nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorum-
lu bulunan eğitim kurumu yöneticileri, şimdi de iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatı nedeniyle yeni bir yükümlülük altına girmektedir. Milli Eği-
tim Bakanlığı’nca eğitim kurumu yöneticilerini gerek Sosyal Güvenlik 
Kurumu karşısında gerekse iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı karşısında 
işveren sıfatıyla hukuki, mali ve cezai sorumluluk altına sokan dü-
zenlemelerin kaldırılması, yöneticilerin üzerinden bu sorumluluğun 
alınarak il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uhdesine bırakan de-
ğişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Ek tazminat 
İstihdamda güçlük çekilen yörelerde isteksiz, gönülsüz ve zorunlu 
olarak görev yapan eğitim çalışanlarının gönüllülük ve isteklilik kat-
sayısının ve toplumsal hayata katkı ve katılımlarının artırılması için 
çalışma şartları iyileştirilmeli ve kendilerine ek tazminat ödenmelidir. 

E

32. Başkanlar Kurulu’nda Türkiye’deki ve dünyadaki

gelişmeler değerlendirildi
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Öğretmen açığı 
Eğitim sistemindeki reformları kalıcı kılacak olan, okullarda boş ders 
kalmaması ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin olmasıdır. Bu 
nedenle, öğretmen ataması, imkânlar zorlanarak ihtiyaç kalmayacak 
şekilde yapılmalıdır. 

Öğretmen yetiştirme, mesleğe hazırlık 
Aday öğretmenler hakkında yapılan yasal düzenleme sonrası söz ko-
nusu öğretmenlerimizin mesleğe hazırlıkları ve yetiştirilmeleri nokta-
sında gerekli hassasiyetin gösterileceğine ilişkin haklı beklentimizin 
Bakanlıkta karşılık bulacağına inanıyoruz. Aday öğretmenlere reh-
berlik edecek danışman öğretmenlerimizin seçiminde yüksek lisans, 
doktora mezuniyeti, mesleki tecrübe, hizmet süresi, insan ilişkileri, 
akran eğitimi konusunda yetkinlik gibi vasıfların göz ardı edilmeme-
si gerekmektedir. Yine danışman öğretmenlere bu hususta her türlü 
destek verilmeli, aday öğretmenlere yönelik rehberlik sürecinde ken-
dilerine yardımcı olacak ve kılavuzluk edecek danışmanlık program-
ları hazırlanmalıdır.

Bakanlık, şimdiden, sınavda başarısız sayılacak aday öğretmenler 
hakkında yeniden yapılacak olan performans değerlendirmesi ve sı-
navdan başarılı sayılabilmeleri için gerekli ve etkili hizmet içi eğitim ve 
danışmanlık programlarını kurgulayıp hayata geçirmelidir. 

28 Şubat mağdurları 
28 Şubat sürecinde mağdur edilen eğitim çalışanlarının uğramış ol-
dukları mağduriyetleri ve karşı karşıya kaldıkları hukuki süreçleri tek 
bir kategori altında toplamak mümkün olmadığından, bu çalışanların 
mağduriyetleri halen tam anlamıyla giderilmiş değildir. Prim ödenmiş 
açıkta kaldıkları sürelerin hizmetlerine sayılması, disiplin kurulu kara-
rıyla atılanlar haricinde, kalanların mali ve sosyal güvenlik hakları gibi 
iadesi ve telafisi gereken pek çok sorun hâlâ çözüm beklemektedir. 
Bu hususta gerekli yasal düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilmelidir. 

Kariyer basamakları 
2004 yılında kariyer basamaklarında yapılan yasal düzenleme, he-
deflenen sonucu vermemiştir. Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin 
verdiği iptal kararının gereğinin yapılmaması, kariyer basamakları 
uygulamasındaki belirsizliğin sürmesine neden olmuştur. Tezli yük-
sek lisans yapanların açtıkları on binlerce dava yerel mahkemelerde 
öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay kararıyla 

öğretmenlerin aleyhine olacak şekilde reddedilmiştir. Yüz binlerce 
öğretmen mağdur olmuş ve bu durum hâlâ devam etmektedir. Bu 
sorunun çözümü için gereken adım atılmalıdır. 

Hendek mağdurlarının eğitimi 
Birlik ve beraberliği sağlayacak adımları elinin tersiyle iterek silaha ve 
teröre sarılanlar nedeniyle ülkemizin bazı bölgelerinde terörle müca-
dele ekseninde devam eden çatışma ortamının bir an önce sonuçlan-
dırılması gerekmektedir. Bu çatışma ortamı nedeniyle okullar başta 
olmak üzere zarar gören kamu hizmeti sunulan yerler onarılmalı, 
öğrencilerin okullarına, öğretmenlerin görevlerinin başına dönmesi 
sağlanmalıdır. Eğitim-öğretime verilen zorunlu ara nedeniyle eğitim 
hakkından mahrum bırakılan öğrencilerimize psikolojik destekle bir-
likte telafi eğitimleri verilmelidir. Ancak TEOG ve yükseköğretime giriş 
sınavları gibi sınavlara girecek öğrenciler yönünden ilave destekleyici 
eğitimler sunulmalıdır. 

Yeni anayasa ve mevzuat 
Yeni anayasa sürecini, sendikal hak ve özgürlüklerin anayasada en 
geniş biçimde yer almasının sağlanması ve örgütlenmenin önünde 
var olan engellerin ortadan kaldırılması noktasında önemli bir fırsat 
ve dönüm noktası olarak görüyoruz. Anayasada çalışma hayatını dü-
zenleyen hükümlerin uluslararası hukuk kurallarını, ILO normlarını 
ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde yer almasını sağlamanın 
gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. 

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinden sonra hazırlanan 
ve darbecilerin zihniyetini taşıyan hukuk sistemimiz ve mevzuatımız 
yeniden ele alınarak, darbe hukukuna ilişkin bütün izler silinmelidir. 
Antidemokratik süreçlerde ortaya çıkan mevzuatın ayıklanması işine 
bin an önce başlanmalıdır. Bütün mevzuat insan onuru merkezli, de-
mokratik ilkeleri önceleyen bir anlayışla yeniden düzenlenmeli, Türki-
ye, darbe anayasasıyla yönetilme ve darbeci zihniyetin sinsi hükümle-
rinin yer aldığı mevzuatla yol alma ayıbından kurtarılmalıdır. 

İş güvencesi 
Yeni anayasa süreciyle Türkiye’nin geleceğini güvence altına almanın 
mücadelesinin verildiği bir ortamda kamu görevlilerinin iş güvence-
sini tartışmaya açmaya niyetlenilmesini asla doğru bulmadığımızı; 
yapılmak istenene asla sessiz kalmayacağımız bir kez daha deklare 
ediyoruz. 
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Kılık-kıyafet yönetmeliği 
Darbe kalıntısı kılık ve kıyafet yönetmeliğini uygulamakta direnen 
mülki idare amirlerini, temel hak ve özgürlüklere, sendikal haklara 
saygılı olmaya, riayet etmeye davet ediyoruz. Söz konusu mülki ida-
re amirleri, sendikal eylem kararları konusundaki AİHM ve Anayasa 
Mahkemesi kararları doğrultusunda hareket etmeli; kamu görevlile-
rinin kılık ve kıyafetiyle uğraşmak yerine halka hizmet etmeyi düşün-
melidir. 

Karma eğitim 
Eğitimin vatandaşa sunumuna dair temel tercihleri sınırlayan, de-
mokratik eğitim hakkının önündeki ‘karma eğitim’ dayatmasına son 
verilmeli; 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nda yer alan, ‘Okullarda kız 
ve erkek karma eğitim yapılması esastır’ ibaresi değiştirilerek, yalnız-
ca kızların, yalnızca erkeklerin ve kızlarla erkeklerin birlikte öğrenim 
gördüğü/göreceği eğitim kurumları bir seçenek olarak öğrencilere 
sunulmalıdır. 

YÖK Kanunu 
Yükseköğretim reformu konusunda hükûmet programına da giren 
taahhütler yerine getirilmelidir. Öncelikli beklentimiz ve talebimiz, 
yükseköğretimin paydaşlarını dışlayan, tepeden inmeci bir tavırla bü-
rokratik zihniyetin ürünü bir taslak üzerinden çalışma yapmak yerine 
katılımcı, demokratik, şeffaf bir süreçle sözde değil, özde bir reform 
gerçekleştirilmesidir. YÖK’ün sadece planlama, koordinasyon, dene-
tim ve teftiş yapan bir kuruma dönüştürülmesi; üniversitelerin özgür 
düşünceye sahip bireyler yetiştiren, bilimsel bilgi üretimi yapılan, 
akademik özgürlüğü, iş ve çalışma güvencesini esas alan kurumlar 
olabilmesi için, katılımcı ve özgürlükçü bir yükseköğretim yönetimini 
önceleyen yeni bir kanun çıkarma noktasında somut adımlar atılması 
gerekmektedir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün teş-
kilat yapısında gerçekleştirilen değişiklik sonrası atama süreçleri ta-
mamlanamamış olup birçok kadro halen görevlendirme yoluyla dol-
durulmaktadır. Bu durum, edinilen birikimin ve tecrübenin kurumun 
yeni yapılandırılmasına aktarılmasına engel olduğu gibi, personel açı-
sından da geleceğe yönelik planlama yapma imkanını, öngörülebilirli-
ği ortadan kaldırmaktadır. Kurumsal yeniden yapılandırmanın bir an 
önce sonuçlandırılması, gerek personelin huzur ve güven içinde ça-
lışmasının temini gerekse kurum hizmetlerinden faydalanan kitleye 
sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devamı 
açısından elzemdir. 

Reform süreci 
64. Hükûmet Programı’nda yer alan kısa ve orta vadeli hedefleri, ülke-
mizin demokratikleşmesi, gelişmesi ve güçlenmesi açısından gerekli 

görmekle birlikte, bu hedeflerin bir an önce gerçekleştirilmesi için za-

manla yarışan bir anlayışla somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Çalı-

şanların mali ve sosyal haklarını geliştiren, mevcut haklarını koruyan 

her türlü adıma desteğimizi ifade ediyor; katılımcılıktan uzak, toplum 

temsilcilerini dışlayan her türlü reform ve değişim programlarının ba-

şarısızlığa mahkûm olduğunu/olacağını hatırlatma gereği duyuyoruz. 

İLKSAN 

İLKSAN, kanunun arkasına sığınarak sandık üyelerine, eğitim çalışan-

larına dayattığı zorunlu üyelik garabetini sürdürmekten vazgeçmeli-

dir. Sandığı, düze çıkarmak, üyelerine karşı yükümlülüklerini yerine 

getirecek hale getirmek üzere çabalamak yerine zorunlu üyelik da-

yatmasının sürdürülmesini temin etmek için haksız ve hukuksuz gi-

rişimlerde bulunanlara karşı eğitim çalışanları adına her türlü hukuk 

yoluna başvuracağımızı; zorunlu üyeliğin kaldırılması, eğitim çalışan-

larının üzerindeki yükün alınması için mücadelemizi sürdüreceğimizi 

bir kez daha ifade ediyoruz. 

Yetim projesi 

Eğitim-Bir-Sen olarak, “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine 

paydaş olmaktan ve bu projeyi bugüne kadar başarıyla yürütmekten 

onur duyuyoruz. Mazluma, mağdura ve mahzuna el uzatmak, destek 

olmak insanlık anlayışımızın, medeniyetimizin ve inancımızın gereği-

dir. Bu anlayışla, bu ve benzeri projelere desteğimiz ve katkıda bulun-

ma isteğimiz artarak devam edecektir. 

Uluslararası faaliyetler 

Dünyanın farklı ülkelerindeki eğitim sendikalarıyla, eğitim ve iş birliği 

anlaşmaları imzalama, tecrübe paylaşımı kulvarları oluşturma çabala-

rımız artarak devam edecektir. Bu çabalarımızı, uluslararası eksende 

hak merkezli güç birliği ve iş birliği ağının tesisi için elzem görüyoruz. 

Mültecilere yardım 

Suriye’de Esed ve IŞİD zulmünden kaçan insanları, insanî sorun ola-

rak değil, mali yük olarak gören, küresel ekonomik aklın işgali altın-

daki dünyaya inat, insan ve Müslüman olmanın gereğini devletçe 

ve milletçe yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemize sığınan insanlara 

kucak açmak ve Ensar kardeşliğini sergilemek, insan olmanın gereği-

dir. Devletimizin, ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıkma erdemini 

göstermesini takdir ediyor; Eğitim-Bir-Sen olarak, şimdiye kadar ol-

duğu gibi, bundan sonra da mazlum ve mağdurlara elimizden gelen 

yardımı esirgemeyeceğimizi deklare ediyoruz. 
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Hakkımız için mücadele etmezsek 

adaletsizliğe mahkûm oluruz
ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili La-
tif Selvi, “Eğer biz hakkımızın, hukuku-

muzun korunması için bir şey yapmazsak, 
adaletsizliğin kurbanı olmaya mahkûm olu-
ruz” dedi. 

Yozgat, Iğdır, Ankara 3, İstanbul 1 ve 2 
No’lu şubelerin toplantılarına katılan Latif 
Selvi, sendikal çalışmalara ve gündeme iliş-
kin açıklamalarda bulundu. 

Yanlışlık yapanları tasfiye etmenin yolunun 
başka mağdurlar oluşturmaktan geçmeme-
si gerektiğini belirten Selvi, “657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda düzenlemeler ya-
pılabilir ama bu düzenlemeler memurların 
güvencesini elinden alabilmek için tuzaklar-
la doldurulup reform olarak sunulması şek-
linde asla olamaz. Bunun da net olarak bilin-
mesi lazım. Ciddi bir dayatmayla karşılaşır-
sak, hepimiz seferber oluruz. Suç işleyenler 
var. Biz haini cezalandırıyoruz diye masumu, 
mazlumu aynı kazan içerisinde mağdur ede-
meyiz, etmemeliyiz” şeklinde konuştu. 

Eğitimde değişim şart 
Eğitimde yeni bir bakış açısına, bir yenileş-
meye ihtiyaç olduğunu söyleyen Selvi, şöyle 
devam etti: “Sendika olarak teşkilat eğiti-
mine büyük önem veriyoruz. Nicelik olarak 
da, nitelik olarak da güçlü olmalıyız. Güçlü 
olmayı, emeği değerli kılmak, ekmeğimizi 
artırmak, haklarımızı çoğaltmak, korumak 
noktasında yürüttüğümüz, yürüteceğimiz 
mücadelenin etkili sonuçlar doğurmasının 
aracı olarak görüyoruz. Büyümeye devam 
ederken, alanımızda uzmanlaşma, kurum-
sallaşma ve olgunlaşma süreçlerimizi de ta-
mamlamak zorundayız.” 

Eğitim-Bir-Sen olarak 365 bin üyeye ulaştık-
larını kaydeden Selvi, “Bu 365 bin beynin bir 
araya geldiği eğitimde yeni bir bakış açısına 
ihtiyaç var. Eğitimde bir yenileşme lazım. Ya-
pılan reformlara rağmen hâlâ değiştirileme-
yen ve kronikleşen sorunların ve yapıların 
olduğunu görüyoruz. Bunların başında da 
müfredatta ve ders kitaplarında öğrencileri 
dünyadaki değişimlere değil, ideolojiye göre 
yetiştiren yönlendirmeler gelmektedir. Kim-
seye kendimizi beğendirmek için değil, bir 
ihtiyacı ortaya koyabilmek ve netice itibarıy-
la yaşanan sorunların giderilebilmesi için se-
ferber olmak durumundayız” diye konuştu. 

“Hepimiz insanca bir hayat kalitesine sahip 
bir ortama kavuşmalıyız” diyen Selvi, “Sendi-
ka olarak bunun için çalışıyor, çaba harcıyo-
ruz. Biz yeni bir bakış açısını ortaya koyabil-
mek için ülkemizde sendikal faaliyete başla-
mış, çalışma ve insan hayatında bir şeyleri 
değiştirebilmenin mücadelesine girmiş bir 
grup gönüldaşın yolunu ve çizgisini devam 

ettiren bir hareketiz. Onun için insanlığa yeni 
bir soluk gelecekse, bir şeyler değişecekse, 
bu bizlerin mücadelesi sayesinde olacaktır. 
İnsanlığın potansiyeli burada, Eğitim-Bir-Sen 
teşkilatında mevcuttur” ifadelerini kullandı. 

Selvi, sendika olarak adil bir düzen ve yaşa-
nabilir bir dünya için mücadele verdiklerinin 
altını çizerek, şunları söyledi: “Eğer bizler 
hakkımızın, hukukumuzun korunması için 
bir şey yapmazsak, adaletsizliğin kurbanı 
olmaya mahkûm oluruz. Bu, aynı zamanda 
bir insanlık sorunudur. Dünyanın bir yerin-
de sefahat almış başını gidiyor, bir başka 
yerde de sefalet diz boyuysa; bir yerde bir 
parça ekmek için insanlar birbirini kırıyor, 
bir yerde de harcamaların haddi hesabı yok-
sa, o zaman bu adaletin temini için birileri 
sorumluluk üstlenmelidir.” 

Sendikacılığın haksızlıkların ve mağduriyet-
lerin giderilmesi, insanca bir ücretin temini 
için dezavantajlı insanların bir araya gelme-
siyle ve çalışanların talebiyle oluştuğunu 
ifade eden Selvi, “Eğer kendimiz için istediği-
mizi başkası için de istemezsek, orada huzur 
toplumunu temin etmek mümkün değildir. 
Her zaman adaleti savunan, haksızlık yapan-
ların karşısında olan bir teşkilat olarak, bu 
bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” değer-
lendirmesinde bulundu.

E
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu gö-
revlilerinin bugününün dünden, yarınının da bugünden daha 

iyi olması için üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını belirte-
rek, “Bu konuda, gerek toplu sözleşmelerde gerekse Kurum İdari Ku-
rulu toplantılarında önemli kazanımlar elde edilmesini sağladık” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ankara, İstanbul, Burdur, 
Uşak ve Afyonkarahisar’da üyelerle bir araya geldi. 

Değerlerimizle barışık bir müfredat istiyoruz 

Türkiye’nin eğitim ve müfredat tarihinin, toplumun temel değerlerine 
tezat teşkil eden uygulamalarla dolu olduğunu belirten Yalçın, “Top-
lumun kültürüne ve taleplerine rağmen, demokratik olmayan yollarla 
eğitim sistemine içeriden ya da dışarıdan demokratik ve pedagojik 
olmayan müdahaleler yapılmış, vesayetçi anlayışın doğmasına ve 
varlığını sürdürmesine neden olmuştur. Bu yüzdendir ki, Türkiye’de 
değişimler ilk önce siyasetten, sonra eğitimden başlar. Siyaset ve eği-
tim her zaman iç içe olmuştur. Çünkü bu iki tercih, ideolojik devlete 
ve topluma ulaşmada hem kalıcı hem de en kestirme araçlar olarak 
görülmüştür. Biz buna toplum mühendisliği diyoruz. Günümüz Tür-
kiyesi’ndeki eğitim sistemi ve politikasına baktığımızda, toplum mü-
hendisliğinin etkilerinin halen devam ettiğini görüyoruz. Toplum mü-
hendisliği, özellikle müfredat ve ders kitaplarıyla yapılmaktadır. Son 
on yılda eğitimde önemli reformlar olsa da, halen değiştirilemeyen 
ve yılların birikmiş sorunlarını taşıyan unsurların ve yapıların olduğu-
nu görmekteyiz. Birçok değişikliğe imza atılsa da, temel sıkıntılarımız 
devam etmektedir. En önemlisi, Milli Eğitim müfredatında ve ders 
kitaplarında demokratik olmayan, totaliter dönemleri çağrıştıran, 
öğrencileri dünyaya ve dünyadaki değişimlere değil, ideolojiye göre 
yetiştiren yönlendirmelerin olmasıdır. Eğitim sistemimizin bunlardan 
kurtarılması gerekmektedir” şeklinde konuştu. 

Öğretmenlerin, yıllardır birbiri üzerine eklenmiş pek çok sorunları bu-
lunduğunu dile getiren Ali Yalçın, “Öncelikle öğretmenlik mesleği iti-
barsızlaştırılmıştır. Öğretmenlere sunulan maddi imkânların yetersiz-
liği nedeniyle öğretmenlik tercih edilen bir meslek olmaktan çıkmış, 
üniversite tercihlerinde eğitim fakültelerinin alt sıralara kaymasına 
neden olmuştur. Öğretmenliğin maddi manevi sorunlarının çözülme-
si ve öğretmenliğin yeniden cazip, öncelikle tercih edilen bir meslek 
haline getirilmesi gerekmektedir. Eğitim hizmet kolunun yetkili sendi-
kası Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarının bugününün dünden, 
yarınının da bugünden daha iyi olması için üzerimize düşeni samimi 
çabalarla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda, gerek Kurum İdari 
Kurulu toplantılarında gerekse toplu sözleşmede önemli kazanımlar 
elde edilmesini sağladık” ifadelerini kullandı. 

Kılık-kıyafet yönetmeliği bir an evvel değiştirilmelidir 

Darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği değiştirilinceye kadar sivil 
itaatsizlik eylemine devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, “Yönetme-

E

olmasının mücadelesini veriyoruz

Bugünün dünden, yarının da bugünden daha iyi
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liğin 5. maddesinde hâlâ hükmünü sürdü-
ren kravat zorunluluğu, saç ve favori uzun-
luğu, sakal bırakma yasağı, bıyık şekli gibi 
sınırlama ve yasaklara son verilmesi yönün-
de düzenleme yapılıncaya kadar, başlatmış 
olduğumuz sivil itaatsizlik eylemine devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

İş güvencesinin güvencesiyiz 

İş güvencesini kırmızı çizgi ilan eden ve bunu 
her zeminde deklare eden Türkiye’nin en 
büyük emek hareketi olduklarını belirten 
Yalçın, şunları söyledi: “1 Kasım seçiminden 
sonra sıkça gündeme getirilen 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak de-
ğişiklik ve kamu personel sistemi reformuy-
la iş güvencesinin kaldırılabileceği hesabıyla 
Türkiye’de kaos çıkarma, çatışma oluştur-
ma, kamu görevlilerine alanlara inme he-
sabı yapanlar yanılacaklar. Çünkü kamu 
görevlilerinin iş güvencesinin güvencesi 
Memur-Sen’dir. Kamu görevlilerinin iş gü-
vencesini ortadan kaldıracak, esnetecek, an-
lamsızlaştıracak hiçbir yaklaşıma ve düzen-
lemeye onay da, izin de vermeyiz. Buradan 

hükümete de sesleniyoruz. 657’de değişiklik 
ihtiyacını bahane ederek iş güvencesine do-
kunmayı düşünmeyin, yeni Kobaniler, yeni 
Gezi parkları, yeni 17-25 Aralık kalkışmaları-
na heves edenlerin ekmeğine yağ sürmeyin; 
kaos ve kriz tetikçilerine malzeme vermeyin. 
Hükümet, 1 Kasım seçim beyannamesinde, 
Hükümet Programı’nda, Acil Eylem Planı’nda 
taşeronlara kadro vermeyi, sözleşmelileri 
kadroya geçirmeyi, 4/C’li personeli sözleş-
meli ya da kadrolu statüye geçirmeyi vaat 
ettiğini unutmamalıdır. Güvenceli istihda-
mın esas alındığı bu vaatleri veren ve ger-
çekleştireceğini de deklare eden hükümet, 
iş güvencesinin kaldırılması yönünde bir 
çalışması olmadığını, olmayacağını en kısa 
sürede kamuoyuna açıklamalıdır.” 

Onlar için yetki, bitmeyecek  
hasrettir 

3. Dönem Toplu Sözleşme’nin yürürlüğe gir-
diğine dikkat çeken Yalçın, “Hazırlığından, 
görüşme sürecine ve imza sahnesine ka-
dar bütün aşamalarında sendikacılığa zirve 
yaptırdığımız 3. Dönem Toplu Sözleşme ka-

zanımlarımız 1 Ocak’ta yürürlüğe girmiştir. 
Sendikacılık dersi verdik, anlamadılar. Enf-
lasyon farkı dersi verdik, dinlemediler. Aya-
ğa kalkın dedik, masaya çakılı kaldılar. Kamu 
görevlilerini düşünün dedik, Memur-Sen’in 
yolunu kesmeye odaklandılar. Sonuç, onlar 
için artık vazgeçilmez istek parça haline ge-
len ‘Yine bana hüsran, yine bana hasret var’ 
şarkısı oldu.  Evet, onlar için 1 Ocak hüsran 
günüdür. Onlar için yetki, bitmeyecek has-
rettir. 1 Ocak 2016, kamu görevlilerini ve 
örgütlü gücü terörün ve törenin emrine ve-
ren kaybetme mahkûmu konfederasyonlar 
ile güveni güce, gücü kazanıma dönüştüren, 
kamu görevlilerinin emeğini, ekmeğini, ge-
leceğini dert edinen, kazanma ve kazanım 
odaklı Memur-Sen arasındaki misyon ve 
vizyon farkının kapatılamayacağının bir kez 
daha tescil edildiği gündür” dedi. 

1 milyon üye hedefine kararlı  
adımlarla yürüyoruz

“Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük 
Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye” sloganıyla yola 
çıktıklarını hatırlatan Yalçın, 15 Mayıs’a ka-
dar bu sayıyı aşacaklarına inandıklarını söy-
ledi.
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Akif İnan’ı Anma Programı ve ‘Unutamadığım Öğretmenim’

Hatıra Yarışması Ödül Töreni yapıldı 
illi Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğretmenlik hatıraları yarışmaları 
düzenlediği için Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür ederek, “Mehmet Akif 

İnan Ağabey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Öğretmenlik hatıra yarışma-
ları düzenlediği ve bir vefa örneği gösterdiği için Memur-Sen ve Eğitim-
Bir-Sen yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kurucu Genel 
Başkan Mehmet Akif İnan’ı vefatının 16. yılında anmak ve O’nun adına 
düzenlenen ‘Unutamadığım Öğretmenim’ konulu hatıra yarışmasında 
dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini vermek üzere bir araya gel-
diklerini ifade ederek, “Başta Mehmet Akif İnan olmak üzere, Serdar 
Güllüoğlu’nu, Ahmet Yıldız’ı, Tahsin Suda’yı, İbrahim Keresteci’yi, Erol 
Battal’ı ve ahirete irtihal eden diğer kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, ab-
larımızı minnet ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Onursal Başkanı, Ankara Milletvekili Ah-
met Gündoğdu ise, Akif İnan’ın sendikacılıkta çığır açtığını belirterek, 
“Bugün mirasına sahip çıkanları kutluyorum” ifadesini kullandı. 

Mehmet Akif İnan’ı Anma Programı ve “Unutamadığım Öğretmenim” 
Hatıra Yarışması Ödül Töreni Ankara’da yapıldı. 

Bakan Avcı: Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür ediyorum
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 
programdaki öğrencileri ve öğretmenleri gıpta ile izlediğini, zira onla-
rın, mutluluklarını yaşarken birbirlerine ifade edebildiklerini söyledi. 
Bakan Avcı, Milli Eğitim bakanlarının bile unutulduğunu ancak öğret-
menlerin asla unutulamadığının altını çizerek, verdikleri mükâfatlarla 
öğretmenleri hatırladıklarını ifade etti. Bu vesileyle kendisinin de re-
sim öğretmenini unutmadığını dile getiren Bakan Avcı, şöyle konuş-
tu: “Rahmetli resim öğretmenim Cevat Ülger’i anlatmayı çok isterdim 
elbette. Cevat Ülger, Eskişehir Maarif Koleji’nde resim öğretmenimiz-
di. İlk tanışma hikâyemiz de oldukça hoş ve sevimlidir. 1964 yılında 
Eskişehir Maarif Koleji hazırlık sınıfına başlıyoruz, o zamanlar maarif 

kolejleri 7 yıl; 1 yıl hazırlık, 3 yıl orta-
okul, 3 yıl lise, yatılı okul, çarşamba 
günü resim dersimiz var, ilk dersimiz. 
Büyük sınıflardan ağabeyler, üst dev-
reler geldiler, dediler ki, ‘Yarın sizin 
resim dersiniz varmış, resim dersine 
gelecek öğretmen Cevat Ülger, o ko-
münisttir, onun söylediklerine fazla 
inanmayın. Dikkatli olun, o komünist-
tir.’ Gün geldi, Cevat Hoca geldi derse 
girdi, herhalde o günlerde gözlerinde 
bir rahatsızlık vardı, siyah koyu güneş 

gözlükleri takmıştı. Cevat Hoca’yı öyle görünce, dedik ki, hakikaten ko-
münistmiş.” 

Eskişehir, Bursa ve İstanbul’daki bazı camilerin mimarlığını Cevat 
Ülger’in yaptığını hatırlatan Bakan Nabi Avcı, “Eskişehir’e yolunuz dü-
şerse, merkezde Reşadiye Camisini göreceksiniz. Caminin mimarı; 
benim çok sevgili hocam Cevat Ülger’dir. Bursa’ya doğru yola çıkar-
sanız Eskişehir’den, yolun iki tarafında çok güzel iki küçük cami var-
dır, onların mimarı; benim sevgili hocam Cevat Ülger’dir. İstanbul’da, 
Küçüksu’da camisi, vitrayları ve öğrencileri vardır” dedi. 

 Bakan Avcı, “Mehmet Akif İnan Ağabey’e Allah’tan rahmet diliyorum. 
Öğretmenlik hatıra yarışmaları düzenlediği ve bir vefa örneği gösterdi-
ği için Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen yöneticilerine teşekkür ediyorum” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Yalçın: Akif İnan bir eylem adamıdır 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mehmet Akif 
İnan’ın şair, yazar, öğretmen, sendikacı, mütefekkir, yayıncı, hatip, ay-
dın, sanatçı ve aksiyon adamı olduğunu vurgulayarak, “Akif İnan, öğ-
retmen, kamu görevlisi, yerli ve Müslüman aydın sıfatlarını mezcede-

M
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rek aksiyoner fikir insanı kimliğini yüklenerek, 14 Şubat 1992 tarihinde 
Eğitim-Bir-Sen’in kurucu liderliğini üstlendi, ardından da, 9 Haziran 
1995’te Memur-Sen Konfederasyonu’nu kurdu ve vefatına kadar da 
her iki kurumun Genel Başkanlığını yürüttü. Büyük bir medeniyetin fi-
kir işçisi Mehmet Akif İnan’ın kurucu lider olmasının bir sonucu olarak, 
Eğitim-Bir-Sen bugün Türkiye’nin en büyük sendikası, Memur-Sen de 
Türkiye’nin en büyük konfederasyonudur. Mehmet Akif İnan’ın bu iki 
büyük eseri, bugün Türkiye’de demokrasinin, insan haklarının, emeğin 
en büyük savunucusu olmuş, bunun yanında dünyadaki mazlumların 
da en büyük sığınağı haline gelmiştir. Sendikacılık iradesini ‘Milli Eğitim 
Bakanı olmaktansa en büyük sendikanın genel başkanı olmayı tercih 
ederim’ ifadeleriyle ortaya koyan Mehmet Akif İnan’ın açtığı yoldan yü-
rüyenlerin gerçekleştirdiği çalışmalarla, bugün 400 bin üyeye yaklaşan 
Eğitim-Bir-Sen, 1 milyona yaklaşan Memur-Sen ailesi vücuda getiril-
miştir. Mehmet Akif İnan’ın vefat ettiği 6 Ocak 2000 tarihini de içinde 
barındıran süreçte Türkiye, 28 Şubat darbesinin ekonomiden siyasete, 
eğitimden diplomasiye, bireyden devlete birçok alanda oluşturduğu 
karanlığın içerisindeydi. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, 28 Şubat ka-
ranlığını dağıtan, derin devlet eliyle açılan kara delikleri kapatan ortak 
aklın öncü kuruluşları arasında yer aldı. Mehmet Akif İnan’ın ömrünü 
harcadığı ve ‘Büyük rüyalarla geçmişse ömür/Hiç yanmam ölümün her 
çeşidine’ beytinde de gerçekleşmesi bir tarafa, rüyasını bile bir ömre 
bedel gördüğü pek çok hayırlı gelişme, onun kurduğu Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen’in gayretleriyle, öncülüğüyle ve yol göstermesiyle ha-
yata geçirilmiştir. Katsayı engeli, 8 yıllık kesintisiz eğitim başta olmak 
üzere, 28 Şubat uygulamalarının tümü tarihin çöp sepetine atılmış, 
Cumhuriyetin ilanıyla eş zamanlı kamuda başörtüsü yasağı kaldırılmış, 
okullarda, devlet dairelerinde, TBMM’de başörtüsüne özgürlük sağlan-
mıştır” şeklinde konuştu. 

İnsanın yıldızının parlamasına vesile olan   
öğretmenlerin hikâyelerini topladık 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yıllardır, insanın yıldızının parlamasına vesile 
olan öğretmenlerin hikâyelerini topladıklarını belirten Yalçın, şunla-
rı söyledi: “Bu yarışmalar vesilesiyle öğretmenlerimizin kaleme aldığı 
metinlerdeki ortaklıklardan hareketle genç öğretmenlerimizin idrakine 
ortak akılla, ortak heyecanla, ortak dille tanımlanmış ideal öğretmen 
profili sunmak istiyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, genç öğretmenlerimi-
zi öğretmenlik sanatının incelikleriyle buluşturmak ve öğretmenliğe 
dair anıların yazılarak kayıt altına alınmasını teşvik etmek adına, 2006, 
2007, 2008 ve 2009 yıllarında Mehmet Akif İnan Hatıra yarışmaları dü-
zenledik. Bu yarışmalarda 81 ilde birinci olan eserleri ‘Mum Işığında 
Son Mahnı’, ‘Yüreğimdeki Resimler’, ‘Yola Düşenler’ ve ‘Üşüyen Hayat-
lar’ adlı kitaplarda yayımladık, ayrıca Türkiye genelinde dereceye giren 
eserleri de, ‘Kelebeğin Rüyası’ adıyla ayrı bir kitap olarak yayımladık. 
Bu kitapları, yeni atanan öğretmenlerimiz önceliğinde Türkiye’nin dört 
bir köşesindeki on binlerce öğretmenimize ücretsiz ulaştırdık. Üniver-
sitelerimizin öğretmen yetiştiren bölümlerinde öğrenim gören gençle-
rimizin öğretmenlik mesleğine yönelişlerine etki eden öğretmenlerini 
tanıyabilmek için, 2015 yılında yarışmamızı ‘Unutamadığım Öğretme-
nim’ başlığıyla düzenledik. Yarışma için gönderilen eserlerde gördük ki, 
fedakâr, cefakâr, kendisini insan yetiştirmeye adamış öğretmen nesli 
on yıllar öncesinde kalmış değil… Yüzlerce eserde, daha dün diyebile-
ceğimiz yakın geçmişte hayata dokunmaya devam eden bir öğretmen 

nesli bulunduğunu gördük. ‘Unutamadığım Öğretmenim’ yarışmasına 
gönderilen eserlerin tamamında aslında bir tek öğretmen anlatılıyor. 
Anılarda dile getirilen sihirli ‘an’ların bileşkesi, ideal öğretmeni tanım-
lıyor. Bir ressamın resmin bütününü değiştiren sihirli dokunuşundaki 
gibi öğrencisine, insana, zamana ve mekâna, ana ve çağa dokunan öğ-
retmeni.” 

Hatıra yarışmalarıyla içinde yaşadığı vakte yön verecek 
yeni Mehmet Akif İnan’lar arıyoruz
“Unutamadığım Öğretmenim temalı yarışmaya katılan her eserin, ya-
şanmış ve yön verici hadiseleri ihtiva etmesi, bir büyük kahramanının 
bulunması ve büyük bir emek mahsulü olması bakımından ayrı ayrı 
birincilik aldığını belirtmek istiyorum” diyen Yalçın, “Bu eserleri kaleme 
alan kardeşlerimi tebrik ediyor, hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum. Bugün vefatının 16. yılında anmak üzere bir araya geldiğimiz 
Mehmet Akif İnan, okuyan, yazan, düşünen, konuşan, eser veren, ör-
gütleyen, eyleme geçen bir öğretmen olarak aradığımız ideal öğret-
men profilini ortaya koymuştur. Eğitim-Bir-Sen olarak, O’nun adına 
düzenlediğimiz yarışmalarla aslında içinde yaşadığı vakte yön verecek 
yeni Mehmet Akif İnan’lar aramaktayız. Bugün, Ankara, İstanbul, Ada-
na, Mardin, Batman, Bingöl, Ordu, Kahramanmaraş, Uşak, Van, Diyar-
bakır, Düzce’de, 21 ilk ve orta dereceli okula Ankara Fen Lisesi Ede-
biyat Öğretmeni Mehmet Akif İnan’ın adı verilmiş. Şanlıurfa’da adını 
taşıyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş’ta adı verilen 
mahalle, çeşitli illerde adının verildiği caddeler, adına açılan bilgi evi ve 
kütüphaneler, onun ‘Bütün giysileri yırtsak yeridir/Yeter bize vefa elbi-
seleri’ dizelerini doğruluyor. Bütün bunlar, Mehmet Akif İnan’ın, mil-
letin reflekslerine sahip çıkmasının, milletin duyarlılıklarının kavgacısı 
olmasının millet nezdindeki karşılığının da ‘vefa’ olduğunu ortaya koy-
maktadır. Onun kurduğu Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum örgütü, en büyük emek hareketi durumuna erişir-
ken, onun adı da dalga dalga yayılarak daha geniş bir halkada milletin 
gönlünde kendisine yer bulmuştur. ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/
Destanlar yayılır mezarımızdan’ beytinin sırrı da herhalde bu olsa ge-
rektir” değerlendirmesinde bulundu. 

Gündoğdu: İnan, sendikacılıkta çığır açtı 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Onursal Başkanı, Ankara Milletvekili 
Ahmet Gündoğdu ise, Akif İnan’ın sendikacılıkta çığır açtığını dile ge-
tirerek, “Bugün mirasına sahip çıkanları kutluyorum. Kudüs Şairi Akif 
İnan, ülkemiz ve insanlık için önemli bir değerdir. Akif İnan’ı anmak, 
çığır açanları anmaktır” dedi. 

Konuşmaların ardından, “Unutamadığım 
Öğretmenim” hatıra yarışmasında “Hayır-
lı Bayramlar” adlı eseriyle Türkiye birincisi 
olan Derya Ödemiş’e ödülünü Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, “Diğer Elin de Ben Ol-
saydım” adlı eseriyle Türkiye ikincisi olan 
Rukiye Coşgun’a ödülünü Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Rıfat Öğretmenim” adlı eseriyle Türkiye 
üçüncüsü olan Mustafa Arslaner’e ödülü-
nü ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, “Ko-
zanın Yarım Bıraktığı Kelebeğim Ben” adlı 
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eseriyle mansiyon alan Cennet Kuzucu’nun ödülünü Genç Memur-Sen 

Ankara Üniversite Komisyonu Üyesi Sevde Keskin’e Ankara Milletvekili 

Ahmet Gündoğdu, “Mavi Düşler Tepesi” adlı eseriyle mansiyon alan 

Emine Amanet’e ödülünü Memur-Sen eski Genel Başkanı Fatih Uğurlu, 

“Yanık Hasan” isimli eseriyle mansiyon alan Gül Sema İlhan’a ödülünü 

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Hicabi Kırlangıç, “Semaya Uzanan Eller” 
isimli eseriyle Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Sevde Süeda Gürlesin’e 
ödülünü ise Memur-Sen eski Genel Başkanı Ahmet Aksu verdi. 

Programın sonunda, Genel Başkan Ali Yalçın, Bakan Nabi Avcı’ya Meh-
met Akif İnan’ın eserlerinin özel baskısını hediye etti.  

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mehmet 
Akif İnan’ın ülke ve insanlık için önemli bir değer olduğunu 

belirterek, “Akif İnan’ın bir ömür mücadelesini verdiği ve ‘Büyük 
rüyalarla geçmişse ömür, hiç yanmam ölümün her çeşidine’ beytinde 
de gerçekleşmesini değil, rüyasını bile bir ömre bedel gördüğü pek 
çok hayırlı gelişme, kurucusu olduğu Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in 
gayretleriyle hayata geçirilmektedir” dedi. 
Kurucu Genel Başkanımız, ‘Kudüs Şairi’ Mehmet Akif İnan, vefatının 16. 
yıldönümünde memleketi Şanlıurfa’da anıldı. Belediye Kültür Merkezi 
Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma 
programında, “Mehmet Akif İnan’ın Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi, 
Eserleri” başlıklı bir panel de gerçekleştirildi. 

Geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz 
Genel Başkan Ali Yalçın, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, 
geçmişten aldıkları güçle geleceğe daha emin adımlarla yürüdüklerini 
ifade ederek, şunları söyledi: “Belli bir iz üzerinde, yön kaygısına 
düşmeden yürüyoruz. Yoldaki engelleri ortadan kaldıran, yolumuzu 
açan, bizim yönümüzü tayin eden öncüler var. 20. yüzyılın Mevlanaları, 
Yunusları, Hacı Bektaşları, Ahi Evranları var. Nasıl buhranlı dönemde 
Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik Teşkilatı toplumu ayakta tutmuş, toplumun 
nefes almasını sağlamışsa, bugün de Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
Yeniden Dirilişe giden süreçte, aydınlık yarınların inşası sürecinde 
çağın Ahilik Teşkilatı hüviyetiyle vazife üstlenmektedir. Bugün burada, 
birlikte hatırasını yâd ettiğimiz Mehmet Akif İnan da 13. yüzyılda Ahi 
Evran’ın gerçekleştirdiği öncülüğü ve bilgeliği 20. yüzyılda ortaya 
koymuş ve 14 Şubat 1992’de bu güzide teşkilatı kurarak çağın Ahi 
Evranı olmuştur. Bugün, bu toplumun ayakta durmasının en diri 
mücadelesini Mehmet Akif İnan’ın en büyük eseri olan Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen vermektedir.” 

Yalçın, konuşmasında, hendek terörüne tepki göstererek, “Şanlıurfa’da 
doğan ve Kahramanmaraş’ta yeni ufuklara doğru yolculuğuna 
başlayan merhum Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, bu ülkenin, 
bu coğrafyanın, bizim insanımızın, milletimizin, ümmetin hakikatin 
zirvelerine doğru yolculuğuna katkı sunmak isterken, bugün bu 
bölgede birileri kazdıkları hendeklerle insanımızı, insanlığı zulüm 
çukurlarına mahkûm etmek istiyor. Ancak, bugünün Mehmet Akif’leri 
buna izin vermeyecek, seyirci kalmayacak, ülkemizde ve bu bölgede 
yakılmak istenen terör ateşini mutlaka söndürecektir” diye konuştu. 
Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl 
Temsilcisi İbrahim Coşkun, Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan 
ve Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’ün de birer konuşma yaptıkları 
programda, “Mehmet Akif İnan’ın Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi, 
Eserleri” başlıklı panel yapıldı. Oturum başkanlığını Genel Başkan 
Danışmanı Hıdır Yıldırım’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Akif 
İnan’ın öğrencileri Manisa eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ve Şair-
Yazar Arif Altuntaş katıldı. 

E

Akif İnan’ın ideallerini hayata geçiriyoruz
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“İnanmış Bir Adam: Akif İnan”

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başakşe-
hir Belediyesi ile Eğitim-Bir-Sen Başakşehir İlçe Temsilciliği’nin 

ortaklaşa düzenlediği “İnanmış Bir Adam Akif İnan” programına katıl-
dı. İstanbul’da, Emin Saraç Kültür Merkezi’nde, Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal,  Yazar Asım Gültekin, Yazar Ali Haydar Hak-
sal, Şair Şaban Abak, Şair-Yazar Arif Altuntaş, üyeler ve çok sayıda 
davetlinin katılıyla gerçekleştirilen programda konuşan Genel Baş-
kan Ali Yalçın, ‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan Mehmet Akif İnan’ın 
Türkiye’nin dört bir yanında hayırla yâd edildiğini, düşüncelerinin ve 
eserlerinin anlaşılmaya çalışıldığını, mücadeleci yönünün irdelendi-
ğini belirterek, “Bu ayrıcalıklı durum, Mehmet Akif İnan’ın bir düşün-
ce adamı olmanın ötesinde bizzat sahaya inerek düşüncesini örgüt 
çatısı altında somut varlığa dönüştürmüş ve eyleme dökmüş olması 
dolayısıyladır. Türkiye’de Mehmet Akif İnan’ın öncülerinin, çağdaşla-
rının ve ardıllarının ortaya koyduğu düşünce doğrultusunda en etkili 
temsili yerine getiren Eğitim-Bir-Sen’i ve Memur-Sen’i kurmuş olması 
Mehmet Akif İnan’ı bir başka boyuta taşımıştır” dedi. 

Yalçın, Mehmet Akif İnan’ın sendikacılığının dikkat çekici noktalarının 
onun kişilik özelliklerinde gizli olduğunu kaydederek, şunları söyledi: 
“Akif İnan’ın sendikacılığında yapılan işlerin, söylenen sözlerin zama-
nı, üslubu büyük önem taşımaktadır. Hak etmeden, sorumlulukları 
yerine getirmeden hiçbir haktan bahsetmemek, iş ahlakını her za-
man korumak, yapılan işte en iyiyi meydana getirmek ve bunun kar-

şılığında hakkını mutlaka örgütlü bir mücadele içinde almak Mehmet 
Akif İnan’ın sendikacılığının genel çerçevesini çizmektedir.” 

Mehmet Akif İnan’ın sendikacılığının, “kimseye dayanmadan kendi 
ayakları üzerinde var olma ilkesine bağlı bir sendikacılık” olduğunu 
dile getiren Yalçın, “Bu sendikacılık, kendisini hiçbir siyasal ve ide-
olojik yaklaşımın kanatları altına sokmamıştır; kendi dinamizmini 
kendisi oluşturmuştur. Akif İnan, sendikacılığı ideolojik arenadan 
kurtarmıştır. Eğitim-Bir-Sen’in duruşundan mülhem, bütün sendika-
lar kendi anlayışlarını sorgulama ihtiyacı duymuşlardır. Bu manada 
Akif İnan, diğer sendikaların da öğretmenliğini üstlenmiştir” şeklinde 
konuştu. 

Programda, Mehmet Akif İnan’ın şiirleri de seslendirildi. Şair İbrahim 
Sadri, Akif İnan’ın ‘Mescid-i Aksa, Ey Beyaz Ela’ gibi şiirlerini kendine 
has üslubuyla seslendirdi. 

Hizmet bürosu açılışı ve işyeri temsilcileri toplantısı 
Genel Başkan Ali Yalçın, ayrıca, Başakşehir İlçe Temsilciliği’nin hiz-
met bürosunun açılışını yaparak, işyeri temsilcileriyle bir araya geldi. 
Toplantıda, sendikal çalışmalar ve gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Yalçın, katılımcıların sorularını yanıtladı, istişarelerde 
bulundu. 

E
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, tarihi 

kazanımları, birlikte mücadele ederek elde ettiklerini söyle-

di. Çakırcı, Bursa 1 No’lu, Yalova ve Erzurum 1 No’lu Şube divan 

toplantılarında yaptığı konuşmada, birçok kazanıma imza attıklarını 

ifade ederek, “Elde ettiğimiz kazanımlar, kamu görevlileri tarafından 

takdirle karşılanmıştır. Elde edilenler, hedeflediklerimizden sadece 

bir kısmıdır. Kazanımlarımız, önümüzdeki süreçte artarak devam 

edecektir. Mücadele ederek kazandıklarımızı hayal bile edemeyenle-

rin, kazanımlarımızı itibarsızlaştırmaya çalıştıklarının farkındayız. Ka-

zanımlarımızı alanda en iyi şekilde anlatmak bizim görevimiz. Toplu 

sözleşme masasında, Kamu İşveren Heyeti’nin tekliflerimizi karşıla-

maktan uzak önerilerle gelmesi karşısında tepkimizi ortaya koyarak 

ayağa kalktığımızda masada çakılı kalanlar bugün hesap sorma hak-

kına sahip olamazlar” dedi. 

Türkiye’nin demokratikleşmesi adına önemli   
kazanımlar elde ettik 

Eğitim-Bir-Sen’in mücadelesi sonucunda Türkiye’nin demokratikleş-

mesi adına önemli kazanımlar elde edildiğini kaydeden Çakırcı, “Ba-

şörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı adaletsizliğinin giderilmesi, 

andımız uygulamasına son verilmesi, fişleme aracına dönüştürülen 

Milli Güvenlik Dersi’nin kaldırılması gibi ülkemizin pek çok temel so-

rununu birlikte çözdük. Yine birlikte verdiğimiz mücadeleyle sekiz 

yıllık kesintisiz eğitimin yerine 4+4+4 sistemine geçilmesini sağladık. 

Okullarda seçmeli Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Siyer dersle-

rinin konulması, birlikte verdiğimiz mücadelelerin sonucunda oldu” 

şeklinde konuştu. 

Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır 

Gençlere yapılan yatırımların geleceğe yatırım olduğunun altını çi-

zen Çakırcı,  şunları söyledi: “Geleceğin yöneticileri olan gençliğe sa-

hip çıkmak vazifemiz. Bu bağlamda, değerlerimiz ışığında gençlere 

yönelik faaliyetlerimizi devam ettirmeliyiz. Yönetilen değil, yöneten, 

yönetime talip olan idealist gençlik yetiştirmeliyiz. Bununla birlikte, 

kadın komisyonlarımızın çalışmalarına da katkıda bulunmalıyız. Ka-

dınların yaptığı ve yapacağı çalışmalar sendikamıza katma değer 

katacaktır.” 

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Numan Şeker, Yalova 

Şube Başkanı Uğur Hakan Tan ve Erzurum 1 No’lu Şube Başkanı 

Erkan Ciyavul da birer konuşma yaparak faaliyetleri hakkında bilgi 

verdiler. 

E

Birlikte mücadele verdik 
kazandık
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Hendek terörü mağdurları ve Bayırbucak Türkmenleri için 
yardım kampanyası

emur-Sen, Hak-İş, İHH ve Kızılay, hendek terörü yüzünden 
mağdur olanlara ve Bayırbucak Türkmenlerine yardım kam-

panyası başlattı. “Merhamet TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, 
Bayırbucak’a Ulaşacak” kampanyasına, Memur-Sen ve Hak-İş’in 100 
bin TL’lik nakit yardımıyla start verildi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlenen 
basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu kampanyamızla, hem 
hendek terörü mağduru Kürt kardeşlerimize hem de katil Esed ve 
zalim Putin imalatı devlet terörünün son mağduru Türkmen kardeş-
lerimize birlikte el uzatacağız” dedi. 

Çağın erdemliler hareketi olmanın sorumluluğunun yanında insan-
lığın merhamet hareketi olmanın gayretiyle toplumsal vicdanın ses-

lendiricisi, milletimizin vicdani hassasiyetinin temsilcisi olarak bütün 
dünyayı, merhamet duruşlarının, mağdura el uzatma anlayışlarının 
coğrafyası kabul ettiklerini dile getiren Yalçın, “Mazlumun diline, di-
nine, ırk ve mezhebine, kimliğine ve meşrebine bakmadık. Biz, derde 
düşenin yakınında, darda kalanın yanında olduk. Zulüm hendekleri-
ne düşürülmek istenenlerin, vahşet çukurlarında canına kast edilen-
lerin yardımına koştuk. Hak-İş, İHH ve Türk Kızılayı ile birlikte başlat-
tığımız ve yürüteceğimiz yardım kampanyasının milletimizin büyük 
desteğine mazhar olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İHH Genel Başkan Vekili Yavuz 
Dede ve Türk Kızılay’ı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürü Bayram Sel-
vi de birer konuşma yaptılar. 

M

emur-Sen, Hak-İş, İHH ve Türk Kızılayı’nın, terör mağdurlarına 
yönelik başlattığı yardım kampanyası kapsamında Memur-

Sen’e ait yardım TIR’ları Diyarbakır’a ulaştı. Diyarbakır, Yeniyol’da 
TIR’ları Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Ve-
kili Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Memur-Sen 
Diyarbakır İl Temsilcilik yöneticileri ve çok sayıda sivil toplum kuru-
luşu temsilcisi karşıladı. Bölgeye ulaşan 10 yardım TIR’ında bulunan 
erzak Sur, Cizre ve Nusaybin’de terör yüzünden mağdur olan ailelere 
dağıtıldı. Yalçın ve beraberindeki heyet, mağdur aileleri de ziyaret 
etti. 

Genel Başkan Ali Yalçın, yaptığı basın açıklamasında, “Yolu kardeşlik, 
yönü eşitlik, sonu birlik ve beraberlik olan bir gelecek için hep birlikte 
mücadele etmeliyiz” dedi. 

Konuşmasında, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yalçın, 

“Ortak geçmişimizde olduğu gibi, ortak geleceğimiz için de birlikte 

çalışmak, birlikte düşünmek ve birlikteliğimizin hukuki ve fiili çerçe-

vesini yine birlikte belirlemek durumundayız. Şiddet dilini kullanma-

yan, şiddete bulaşmayan, tehdit ve baskıyla ortaklaşmayan herkesi, 

bu mücadelenin, sürecin paydaşı, gönüldaşı haline getirmeliyiz” şek-

linde konuştu. 

Üyelerimizin yürekleri size her zaman açık 

“Bugün yaşanılan sıkıntıları gidermek için, kardeşlerimizin ihtiyaç-

larını karşılamak için yükü gıda maddeleri olan 10 TIR’la buradayız” 

diyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Memur-Sen, sizin evinizdir. 

Sizin değerlerinizi yaşayacağınız yuvanızdır. Ankara’daki genel mer-

kezimizin kapıları da, Memur-Sen üyelerinin 

yürekleri de size her zaman açıktır. Çünkü 

bunu bize siz öğrettiğiniz. Bu idraki birlikte 

yaşayalım ve yaşatalım.”

Memur-Sen Heyeti, terör mağduru aileleri 

de evlerinde ziyaret etti. Genel Başkan Ali 

Yalçın ile sohbet eden ailelere yardım kolileri 

teslim edildi.

M

Yardım TIR’larını Diyarbakır’da karşıladık
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Moritanya 
Çalışanları Milli Konfederasyonu’nun (CNTM) 2. Olağan Genel 

Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Temel hedefler noktasında CNTM ve 
Memur-Sen arasında medeniyet ortaklığıyla açıklanabilecek benzer-
likler söz konusu. Kısaca biz Türkiye’nin CNTM’si, siz de Moritanya’nın 
Memur-Sen’isiniz. Biz sarılırsak sömürü düzeni sarsılır, kucaklaşırsak 
emperyalist kurgu bozulur, dayanışma ve iş birliği içerisinde olursak 
Afrika başta olmak üzere, İslam coğrafyası hak ettiği yere gelir” dedi. 

Yalçın, Moritanya Çalışanları Milli Konfederasyonu’nun (CNTM) 2. 
Olağan Genel Kurulu’na katılarak, bir konuşma yaptı. Özelinde eme-
ğin genelinde insanlığın sorunlarına çözüm, umutlarına ışık, ufukları-
na destek olma örgütü olduklarını belirten yalçın, “Biz bu yönümüz-
le son toplu sözleşmede kamu görevlilerinin mali haklarını artırdık. 
Sosyal haklarında iyileştirmeler sağladık, yeni haklar elde ettik. ‘Her 
çalışan, önce insan’ anlayışına dayalı olarak, demokratik haklarımızı 
koruduk ve artırdık. Özgürlükçü sisteme 
uymayan yasakları hayatımızdan ve mev-
zuatımızdan çıkardık. Sivil siyasete ve sivil 
topluma müdahale unsuru taşıyan olu-
şumları tasfiye ettik” şeklinde konuştu. 

Temel hedefler noktasında CNTM ve 
Memur-Sen arasında medeniyet ortaklığıy-
la açıklanabilecek benzerlikler bulunduğu-
nu ifade eden Yalçın, şunları söyledi: “Biz 
Türkiye’nin CNTM’si, siz de Moritanya’nın 
Memur-Sen’isiniz diyebiliriz. Daha da ge-
nişletip insana değer verme, müzakereyi 
esas alma, ayrımcılığa karşı gelme, kadın-
ları destekleme, aile hayatını önemseme 
gibi doğrudan insan temalı konulardaki 

kavram birlikteliğimiz iş birliğimizin ne kadar gerekli olduğunu gös-
teriyor, ne kadar anlamlı sonuçlar üretebileceği konusundaki umut-
larımızı artırıyor. Biz sarılırsak sömürü düzeni sarsılır, biz kucaklaşır-
sak emperyalist kurgu bozulur, biz dayanışma ve iş birliği içerisinde 
olursak Afrika başta olmak üzere, İslam coğrafyası dünyada hak ettiği 
yere gelir.” 

Yalçın, Genel Kurul’da Moritanya CNTM Başkanı’na Memur-Sen pla-
keti takdim etti, CNTM Başkanı ise Yalçın’a, katılımlarından dolayı te-
şekkür beratı verdi.

Ziyaretler ve iş birliği anlaşmaları 
Genel Başkan Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir-
likte, sendikaların davetlisi olarak gittiği Moritanya’da birçok progra-
ma da katıldı. Sudan, Fas, Cezayir, Moritanya ve Umman sendikala-
rının temsilcileriyle ve Moritanya Çalışma Bakanı ile bir araya gelen 
Yalçın, Cumhuriyet İçin İttihad Partisi Genel Başkanı Muhammed Ve-
led Mahm ve ana muhalefet Partisi Et-Tavasul Partisi Genel Başkanı 
Cemil Mansur, Moritanya HATEM Partisi Genel Başkanı Saleh Ould 
Hanane ile de birer görüşme yaparak, bilgi alışverişinde bulundu. 

İkili görüşmelerin ardından Memur-Sen ile CNTM arasında 5 yıllık iş 
birliği anlaşması ve eylem planı imzalandı. CNTM’nin kongresine ka-
tılan Sudan, Umman, Fas ve Cezayir konfederasyonları ve sendikala-
rın temsilcileriyle iş birliği anlaşması imzalanması ve karşılıklı heyet 
ziyaretleri konusunda mutabakata varıldı. Moritanya temaslarında 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Emekli 
Memur-Sen Genel Başkanı Emin Şenver ve Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kan Danışmanı Tarkan Zengin de hazır bulundu.

Kucaklaşırsak

emperyalist kurgu bozulur 

E
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Moritanya’da bulunan Alk-
hayr Vakfı’nda yetimlerle bir araya geldi. 

İHH’nın paydaşı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ve İslami Sivil 
Toplum Kuruluşları (İDBS) üyesi olan Alkhayr Vakfı’nda gerçekleşen yetim buluşmasın-
da konuşan Ali Yalçın, dünyada doğal afetler, felaketler, savaşlar ve kazalar sebebiyle 
çok sayıda acının yaşandığına dikkat çekerek, “Acıların en zor olanını ise yetim kalan 
çocuklar çekmektedir. Yetimlere sahip çıkmak insanlığımızın gereğidir. Biz sahip çık-
mazsak, yetimler, onları sermaye olarak gören kötü niyetli şebekelerin eline düşerler. 
Biz bu sorumluluğu almazsak, çocuklarımız misyonerlerin tuzağına düşerler. ‘Evdeki 
yangını söndürürüm ama komşudaki yangına karışmam’ diyerek sorumluluktan kaça-
mayız. Unutmayalım ki, yetimler, anne-babası ölünce değil, onlara sahip çıkmadığımız 
zaman yetim kalırlar” dedi. 

İHH gibi yetimlere sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarının önemini burada daha faz-
la gözlemlediklerini ifade eden Yalçın, şunları söyledi: “Yetim gülerse dünya güler. Biz 
buradan hareketle gücümüz yettiği oranda dünya mazlumlarına, yetimlerine sahip çık-
maya çalışıyoruz. Ama bunlar yeterli değil, bütün insanlığı harekete geçirecek eylemler 
yapmalıyız. Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’de ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesini 
İHH, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Çocukla-
rımızın küçük yaştan itibaren bilinçli, yardımsever, duyarlı ve başkalarının dertleriyle 
dertlenen insanlar olarak yetişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Haz ile hız arası-
na sıkışan çağımız insanına bu tür organizasyonlar nefes alma fırsatı sunuyor.” 

Ali Yalçın, uluslararası kalite standart belgesine sahip, arşiv sistemi ve uluslararası ilişki-
leri bakımından Moritanya’da önemli bir işlev gören Alkhayr Vakfı yetkililerine, yetimle-
re sahip çıkma konusunda gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti. 

Yetim buluşmasında Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin de yer aldı. 

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Ha-
san Yalçın Yayla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev ya-

pan üyelerle ve Türk öğrencilerle bir araya geldi. 

Toplantıda sendikal çalışmalara ve eğitim hizmet kolunda elde ettik-
leri kazanımlara değinen Çakırcı ve Yayla, üyelerin çalışma şartları 
ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Toplantıda, gündeme 
ilişkin değerlendirmeler yapılırken, önümüzdeki dönemde yapılması 
tasarlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. 

Görevlendirmeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışan üyeler, 
birçok sorunla mücadele ettiklerini belirterek, çalışma şartlarının iyi-
leştirilmesi gerektiğini söylediler. 

Eğitim çalışanlarının sorun ve taleplerini dinleyen Ramazan Çakırcı ve 
Hasan Yalçın Yayla, kendilerine iletilen talepleri ve sorunları yetkilile-
re ileteceklerini dile getirdiler. 

Çakırcı ve Yayla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde 
okuyan Türk öğrencilerle de buluşarak, sohbet etti. Ramazan Çakırcı, 

okuyan, araştıran, soran, soruşturan, haksızlıkların karşısında, mazlu-
mun yanında yer alan, ahlaki değerlerin rehberliğinde yol alan, dünü-
nü unutmayan ama yüzü hep ileriye dönük olan gençlerin olduğu bir 
toplumun geleceğinin güvence altında olduğunu belirterek, “Sendika 
olarak böyle bir gençliğin yetişmesi için çaba harcıyoruz” dedi. 

Toplantılarda Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin de yer aldı. 

E

Moritanya’da

Kıbrıs’ta görev yapan üyelerimizle

yetimlerle bir araya geldik

istişarelerde bulunduk
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı Mithat Sevin, mevcut eğitim sistemi 

ile Asım’ın Nesli’nin yetiştirilemeyeceğini ifa-
de ederek, “Ülkeyi imar ederken nesli ihya 
etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil 
imar ettiğiniz ülkeyi tahrip eder” dedi. 

Antalya, Hatay ve Kilis’te düzenlenen toplan-
tılarda konuşan Mithat Sevin, insanı, insan 
onurunu, emeği, alın terini, hakkı, hukuku, 
özgürlükleri, ülkemizi, milletimizi ve hakkı 
çiğnenen tüm dünya mazlumlarını merkeze 
koyan bir sendikacılık yaptıklarını belirterek, 
“Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da kardeşliğin, birlik ve beraberliğin garan-
tisi olmaya devam edeceğiz. Temsil ettiğimiz 
eğitim hizmet kolu çalışanlarının talepleri-
ne, ülkemizin temel sorunlarına, mazlum 
ve mağdurların çığlıklarına sessiz ve ilgisiz 
kalmadık, kalmayacağız. Sorunları çözmeye, 
çözüme katkıda bulunmaya, haksızlıklara 
dur demeye, mağdurların sesi olmaya de-
vam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Bir milletin ihyasının yeni neslin iyi bir eği-
timden geçirilmesiyle mümkün olduğunu 
kaydeden Sevin, şunları söyledi: “Bu neden-
le eğitim sisteminde köklü değişikliklerin ya-
pılması zorunludur. Bunun için, Milli Eğitim 
müfredatının değiştirilmesi, ders kitapları-
nın yeniden yazılması, öğretmen yetiştirme 
sisteminin gözden geçirilmesi gibi çalışma-
ların yapılmasına ihtiyaç vardır. Sorunun çö-
zümüne katkıda bulunmayanlar sorunun bir 
parçası olurlar. Biz çözüm odaklı sendikacı-
lık yapıyoruz. Bugüne kadar tespit ettiğimiz 
sorunların üzerine giderek birer birer çözül-
mesini sağladık. Bu konuda da Eğitim-Bir-
Sen olarak bize düşen ne varsa, taşın altına 
elimizi koymaya hazırız. İşimize yolculuk bu 
açıdan önemlidir.” 

Dışımıza yolculuk yapmak   
zorundayız 
“Öncelikle üyelerimize karşı sorumluyuz 
ama aynı zamanda büyük bir medeniye-
tin müntesipleri olarak milletimize ve tüm 
insanlığa karşı ahlâken, vicdanen sorumlu 
olduğumuzu da unutmamalıyız. Bunun için 
dışımıza yolculuk yapmak zorundayız” diyen 
Sevin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz gelecek-
ten umutluyuz ve bu umudumuz da bizim 
sorumluluğumuzu ve çalışma azmimizi artı-
rıyor. Evet, gelecek aydınlıklarla dolu, ancak 
bilmeliyiz ki, bu aydınlık bize, hepimize bağlı. 
Bizlerin, hepimizin dün, bugün, yarın ve er-
tesi gün neler yaptığımıza, yapacaklarımıza 
ve sorumluluklarımızın gereğini ne derece 
yerine getirip getirmediğimize bağlıdır. Bu 
aydınlık ne kadar rasyonel ve bilinçli çalış-
tığımıza, ne kadar ter akıttığımıza ve doğru 
tercihler yaptığımıza, düşüncelerimize, is-
teklerimize, yargılamalarımıza, amaçlarımı-
za ve tüm bunlar üzerindeki isabet ve karar-
lılığımıza bağlıdır. Unutmayalım ki, gitmedi-
ğimiz, gidemediğimiz yer bizim değildir. Her 
yere gitmek, herkese ulaşmak, her eğitim 
çalışanına dokunmak zorundayız. Eylem ol-
madı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan 
eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir 
vizyon ise dünyayı değiştirmektir.” 

Ümmet için çalışıyoruz
Ümmet bilinciyle hareket ederek mazlum-
lara yardım etmeleri gerektiğini dile getiren 

Mithat Sevin, “Yanı başımızda Suriye var, 
Suriye’nin yaşamış olduğu sıkıntıları en iyi 
şekilde idrak eden bizleriz. Şu anda Hatay’ın 
nüfusuna yakın Suriyeli var. Hem burada 
hem de diğer sınır illeri Kilis, Gaziantep, Şan-
lıurfa, Kahramanmaraş, Türkiye’ye dağılmış 
durumdalar bu kardeşlerimiz. Bizler ümmet 
bilinciyle bu kardeşlerimize el uzatmayı, on-
ların dertleriyle dertlenmeyi, onların sıkıntı-
larını gidermeyi, hem insani hem de İslami 
görevimiz olarak görüyoruz. Bizler Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, bu konuda 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye 
konuştu. 

Yetime sahip çıkmalıyız 
Eğitim-Bir-Sen olarak “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var’ projesinin ortağı olduklarına 
dikkat çeken Sevin, “Bir yetim gülüyorsa, ba-
şına şefkat eli değdiği içindir. Bir yetim gü-
lüyorsa, bütün bir toplum gülüyor demektir. 
Bu nedenle, desteklediğimiz ‘Her Sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var’ projesine her üyemizin 
sahip çıkmasını ve destek olmasını bekliyor 
ve istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

E

sonuçları ağır olur
Ülkeyi imar ederken nesli ihmal etmenin
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Bakan Avcı, Bakan Yardımcısı Erdem ve 
Müsteşar Tekin’e ziyaret

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı’yı ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-

kan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mit-
hat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum’un da 
katıldığı ziyarette Ali Yalçın, 64. Hükümette tekrar Milli Eğitim Bakanı 
olan Nabi Avcı’yı tebrik etti. 

Eğitim alanında evrensel değerler doğrultusunda, medeniyet de-
ğerlerimizi baz alan ve özgün bir müfredat hazırlanması gerektiğini 
belirten Ali Yalçın, “4+4+4 eğitim sisteminin başarıya ulaşması için 
müfredatta temel değişiklikler yapılmalı ve insanımızın sahip olduğu 
ahlaki ve toplumsal değerler, müfredatın yeniden belirlenmesi nok-
tasında öncelikle göz önüne alınmalıdır” dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bölgede terörün mağdur ettiği öğrenci ve 
öğretmenler konusundaki çözüm arayışını paydaşlarla birlikte sür-
dürmesi gerektiğini ifade eden Ali Yalçın, şu şekilde konuştu: 

“Bölgede görev yapan öğretmenlerimiz, öğrencilerine ışık olmaya, 
canlarını riske atarak bölge insanının güvenine layık olmaya çalışı-
yorlar. Üç günlük seminer dolayısıyla öğretmenlerin geçici olarak 
görev başından ayrıldığı gözden kaçırılmamalıdır. Seminer bittikten 
sonra görevinin başına dönecek öğretmenlerimizin can güvenliği 
sağlanmalı, moral ve motivasyonları artırılmalıdır.” 

İdari yargı mercilerince verilen kararlar sonrası yönetici görevlendir-
me yönetmeliğinde değişikliğin elzem hale geldiğini ifade eden Yal-

çın, “Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik, beraberinde 
yeni sorunları da getirmiştir. Yöneticilik tecrübesini, bilgi birikimini 
değerlendirmeyi, kurumsal hafızanın devamlılığını göz ardı ederek 
tüm müdür yardımcılarını/başyardımcılarına sınav dayatmak; görev 
süresini dört yıl olarak belirleyip sonrasını adaylar açısından belir-
siz bırakmak, yönetici görevlendirme sürecinde yeni sorun alanları 
oluşturacaktır. Bu nedenle mevcut yöneticilerin bilgi birikimlerini ve 
tecrübelerini koruyacak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu ortadadır” 
diye konuştu. 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu 
söyleyerek, genel yetkili sendika olarak Eğitim-Bir-Sen’in önemli bir 
paydaş olduğunu, eğitim çalışanlarının sorunlarının farkında olduk-
larını, bunları çözmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını 
kaydetti.

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-

Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardım-

cıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa ve Hasan Yal-

çın Yayla ile birlikte, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’i ve 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’i ziyaret etti. 

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na tekrar atanan Orhan Erdem’i 

tebrik eden Genel Başkan Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı’nda geç-

mişten kalan sorunların değil, geleceğe ilişkin sorumlulukların ko-

nuşulmasını arzu ettiklerini ifade ederek, “Eğitim-Bir-Sen olarak, 

sorunlardan arındırılmış bir eğitim sistemi arzumuzu öncelikle dile 

getiriyoruz. 4+4+4 eğitim sisteminin başarıya ulaşması için müf-

redatta temel değişiklikler yapılmalı ve insanımızın sahip olduğu 

ahlaki ve toplumsal değerler, müfredatın yeniden belirlenmesi 

noktasında öncelikle göz önüne alınmalıdır. Kılık ve kıyafet yönet-

meliğindeki antidemokratik yaptırımlar yüzünden kamu görevlile-

rinin yaşadığı mağduriyetler, öğretmenlerin kariyer basamakları-
na ilişkin yaşadığı belirsizlik, alan değişikliğine ilişkin beklentilerin 
karşılanmamış olması, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, öğret-
men açığı, norm kadro yönetmeliğinin getirdiği sıkıntılar, eğitim 
çalışanlarının atama ve yer değiştirme süreçlerinde karşılaştıkları 
problemler, yönetici görevlendirme sürecinin tıkanması ve mevcut 
yönetmeliğin uygulanmasındaki belirsizlikler gibi sorunların çözü-
me kavuşturulması gerekmektedir” dedi. 

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, ziyaretten memnuniyet duyduğu-
nu dile getirerek, eğitim çalışanlarının sorunlarının farkında olduk-
larını, bunları çözmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını 
söyledi. 

Müsteşar Yusuf Tekin ise, genel yetkili sendika olarak Eğitim-Bir-
Sen’in önemli bir paydaş olduğunu ifade ederek, sorunları beraber 
aşacaklarına inandıklarını kaydetti.

E

E
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“Mevcut üyeler dâhil olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarına ata-
nanlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kap-
samında bulunanlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir” hükmü, 23 Ağustos 2015 ta-
rihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Ge-
neline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 
2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin 9. maddesinde yer 
almaktadır. İLKSAN, bu hükmün iptali istemiyle dava açmış ve Danıştay 
17. Dairesi’nce yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Söz konusu 
karara karşı davalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı ve Devlet Per-
sonel Başkanlığı’nca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edilmiş 
olup yürütmenin durdurulması kararı henüz kesinleşmemiştir. 

Halen itiraz merciinde, itiraz incelemesinde bulunan ve ke-
sinleşmeyen bir mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis 
edilmemesi ve Danıştay’da devam eden dava sonuçlanıncaya 
kadar işlem yapılmaması hususunda il ve ilçe millî eğitim mü-
dürlüklerine Bakanlıkça genel bir yazı gönderilmesi gerekirken, 
tam aksi bir uygulamaya imza atılmıştır. 

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, tüm illere Be-
kir Erdoğan imzasıyla 26 Ocak 2016 tarihli ve 68898891-
(19)/900/940905 sayılı yazıyla, yürütmenin durdurulması kararını gerekçe 
göstererek, İLKSAN üyeliğinin zorunlu olduğunu bildirmiştir. Bu yazıyla 1 
Haziran 2012 tarihinden sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na ait kadrolara ata-
nanlar “zorla” sandık üyesi yapılmaya kalkışılmaktadır. Bakanlık bilerek ya 
da bilmeyerek, 1 Haziran 2012 tarihinden sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na 
ait kadrolara atanan ve 4357 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında 
bulunanlar hakkında, sandık üyeliğini öğretmenlerin rızası hilafına zorla 
tesis ettirmekte ve yürütmenin durdurulması kararının kapsamını geniş-
letmeye çalışmaktadır. 

Bahse konu Bakanlık yazısının altında imzası bulunan Daire Başkan Vekili 
Bekir Erdoğan, halen İLKSAN yönetiminde yer alan bir bürokrattır ve bu 

işlemin altına imza atmak suretiyle kamu görevlilerinin Çıkar Çatışmasın-
dan Kaçınması ilkesini ihlal etmiştir.  

Millî Eğitim Bakanlığı, İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün siparişli evraklarını 
havale birimi değildir ve daire başkanı vekili onayı ile toplu sözleşme hük-
münü ortadan kaldırıcı, idare hukukuna aykırı, devlet teamüllerini hiçe 
sayan bir skandala imza atmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı’na ve İLKSAN yetkililerine soruyoruz: 

-Millî Eğitim Bakanlığı, İLKSAN’a zorunlu üyelik kararında neden mahke-
menin nihai kararını bekleyememiştir, bu aceleci tavrın diyeti nedir? 

-Faiz lobisinin önde gelen müdavimlerinden İLKSAN’ın ömrü-
nü uzatmak için öğretmenlerin beklentileri kurban edilme-
ye devam mı edilecektir? Bireysel emeklilik sisteminin bile 
İLKSAN’dan katbekat fazla gelir getirdiği bir Türkiye’de sınıf öğ-
retmenleri İLKSAN’a neden hâlâ çeşitli oyunlarla zorunlu üye 
yapılmaya çalışılmaktadır? Bu tür garabetlerle her gün zarar 
eden, yöneticileri dışında hiç kimseyi tatmin etmeyen İLKSAN’ın 
ömrünü uzatmaya çalışmanın gerçek amacı nedir? 

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın üst yöneticileri dururken İLKSAN’da 
denetim kurulu üyesi olan bir zatın 81 ile alelacele yazı havale etmesi üst 
yönetimce nasıl karşılanmaktadır? 

-İLKSAN yönetimi, ikinci toplu sözleşme ile hüküm altına alınan, “2012 
yılından sonra göreve başlayan ilkokul öğretmenleri için üyeliğin ihtiya-
ri hale getirilmesi” hükmünü yargıya taşımamışken ve kamuoyuna “İLK-
SAN bugün kapansa tüm üyelerin parasını ödeyecek güçtedir!” yönünde 
açıklamalar yapılmışken, bugün neden “ihtiyari üyeliğe” savaş açılmıştır? 
İLKSAN’ı kol kola yöneten iradeye sesleniyoruz: İçine düştüğünüz zarar 
batağının girdabından kurtulmanın, eğitim çalışanları ve kamuoyu nez-
dinde aklanmanın bir tek yolu vardır; o da, dürüst olmaktır. 

İLKSAN’da zorunluluktan zorbalığa

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nun yetkili sendikası olarak, 
Türkiye’de ve dünyada artık örneği bulunmayan bir kurumsal yapıya sa-
hip İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı’nın (İLK-
SAN) uğratıldığı zararın her geçen gün arttığını, yönetilemez, fayda üre-
temez bir kuruma dönüştüğünü, idari ve mali içerikli raporlarla defaatle 
ortaya koyduk. 

Üyelerimiz başta olmak üzere, “ceberut devlet” dönemini yansıtan zo-
runlu üyelik hükmüne dayalı olarak kendi rızaları olmaksızın bir anlamda 
zorla sandık üyesi yapılan bütün eğitim çalışanlarının mevcut zararlarının 
daha da artmasını engellemeyi, yetkili sendika sıfatımızın kapsamındaki 
sorumluluklarımız arasında gördük. Bu çerçevede, 2 ve 3. Dönem Toplu 
sözleşmelerinde sandığa zorunlu üyelik uygulamasına son veren hüküm-
lerin hizmet kolu toplu sözleşmemizde yer almasını sağlamak suretiyle, 
özgürlükçü ve demokratik bir yöntem olarak “isteğe bağlı üyelik” uygula-
masına geçilmesini sağladık. 

İLKSAN yönetimi, “isteğe bağlı üyelik” uygulamasını, kurumu yönetme be-
ceriksizliklerini ve mali açıdan zarar etmeyi engelleme yetersizliklerini ör-
ten perdeyi yırtma, İLKSAN’daki üye sömürüsünün net bir şekilde ortaya 
çıkma riski olarak değerlendirmiş; temel hak ve özgürlükler arasında yer 
alan sözleşme ve irade özgürlüğünü hiçe sayan, hukuki açıdan kadük bir 
kanun maddesini, “zorunlu üyelik” ve buna dayalı “zorla aidat” uygulama-
sını kaldıran 3. Dönem Toplu Sözleşme hükmünü dava konusu etmiştir. 
Kuruma ve üyeye verdikleri zararı dert etmeyenlerin, kendi yetersizlikle-
rini ortaya çıkaran toplu sözleşme hükmünü dava etmesi, İLKSAN’ın mev-
cut yönetiminin üyeyi değil, zarar hanesini sürekli büyüten yönetimlerini 
sürdürmeyi önemsediğinin de belgesidir. 

Yönetim ahlakı ve anlayışını bu şekilde ortaya koyan bir yapıda yönetimin 
ve yöneticilerin değişmesi; zararın düşürülmesine, sandığın güçlenmesi-
ne, üyelerine hak ettikleri şekilde hizmet etmesine fırsat ve imkân oluş-
turmaktan uzaktır. Bu çerçevede, önümüzdeki süreçte temsilci ve sandık 
yönetimine yönelik yapılacak seçimler, eski alışkanlıkların devamından, 
zararı saklama telaşını yüklenecek yeni isimlerin ortaya çıkmasından baş-
ka bir sonuç doğurmayacaktır. 1943 yılında kurulmuş, çağın sosyo-eko-
nomik şartlarının çok gerisinde kalmış İLKSAN için kaçınılmaz ve bir an 
önce gerçekleştirilmesi gereken sonuç, tasfiyedir. 

Bütün bu olanlar, İLKSAN’da mevcut zararın katlanarak artırmasına, üye-
lerin haklarının iadesini ve zararlarının tazminini imkânsız boyuta taşın-
masına, tasfiye aşamasına geçilmesinin uzamasına neden olmuştur. Bu 
vesileyle, bu zarara ve kötü gidişata dur demek için, suni teneffüs mesa-
besindeki bütün girişimlerden uzak durmak gerektiğine inanıyor; İLKSAN 
yönetimine ve İLKSAN’ın durumunu görmemekte ısrar edenlere karşı de-
mokratik bir tavır ortaya konulmasının vaktinin geldiğini hatta geçtiğini 
düşünüyoruz. 

Bu nedenle; eğitim çalışanlarının haklarını, alın teriyle elde ettikleri ka-
zançlarını korumayı ve artırmayı bihakkın yerine getiren yetkili sendika 
olmanın gereği olarak; üyelerimiz başta olmak üzere, tüm sandık üyele-
rinin haklarının iadesini sağlayacak tasfiye sürecinin derhal başlatılması 
konusunda kamuoyu baskısı oluşturmak ve İLKSAN’ın devamı sonucunu 
doğuracak süreçlerde vicdani sorumluluk yüklenmemek amacıyla, tem-
silcilik seçimlerinde oy kullanmamak suretiyle İLKSAN’ı boykot etmeleri 
için üyelerimize çağrıda bulunuyoruz. 

Seçimden geçim sağlayanlara ‘dur’ de
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı Şükrü Kolukısa, az gelişmiş ülkeler-

de kanunların insanları şekillendirme işlevi 
gördüğünü ifade ederek, “Bizim sendikacı-
lığımızın çıkış noktası, önce kurumları, ku-
rumlar aracılığıyla da insanları şekillendiren 
bu anlayışa karşı çıkmaktır” dedi. 

Erzincan, Adana, Osmaniye, Bartın, 
Zonguldak, Kırıkkale ve Ankara 1 No’lu 
Şube divan toplantılarında konuşan Şük-
rü Kolukısa, gelişmiş ülkelerde sivil toplum 
kuruluşlarının, özellikle de sendikaların ka-
nunlara etki ettiğini, kanunların yapılışında 
rol aldıklarını ve toplumu ilgilendiren her 
konuda söz sahibi olduklarını kaydederek, 
şunları söyledi: “Gelişmiş ülkelerde sendi-
kalar, toplumun isteklerini, beklentilerini ve 
ihtiyaçlarını dillendirir. Yapılacak yasal dü-
zenlemelerin toplumun isteği ve beklentisi 
yönünde olması konusunda mücadele eder. 
Az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde ise ka-
nunlar sendikalara, sivil toplum örgütlerine 
şekil verir, onların sınırlarını belirler. Az ge-
lişmiş ülkelerde kanunlar kurumları değil, 
insanları şekillendirme işlevi görür. Bizim 
sendikacılığımızın çıkış noktası, önce kurum-
ları, kurumlar aracılığıyla da insanları şekil-
lendiren bu anlayışa karşı çıkmak; toplumun 
tüm hissiyatını sosyal alana yansıtmak, on-
ların istek ve beklentilerini mücadele ederek 
almak, insanı devlete hizmet eden bir nesne 
değil, devleti insana hizmet eden bir aygıta 
ve araca dönüştürmektir.” 

Temel sorunların çözümüne  
öncelik verilmelidir
Yapılacak onca iş dururken, çözüm bulun-
ması gereken temel sorunlar ülkeye, mil-
lete, kamu görevlilerine ayak bağı olmaya 
devam ederken, darbe anayasası ve darbe 
ürünü mevzuatlar değiştirilmeyi beklerken, 
iktidarın ‘kendi ayağına sıkmak’ anlamına 
gelebilecek uygulamalara girişmesinin akıl-
la, mantıkla bağdaşmadığını vurgulayan 
Kolukısa, “Öncelikle iktidardan beklentimiz, 
yeni Türkiye’ye yakışmayan Kenan Evren 
Anayasası’ndan, darbe döneminin tortu-
su, insan benliğini hiçe sayan, özgürlüklere 
boyunduruk takan, eğitim çalışanlarını ‘ne 
giyeceğine karar veremeyen bir birey’ gören 
çağ dışı kılık ve kıyafet yönetmeliğinden bizi 
kurtarmasıdır” şeklinde konuştu. 

Eğitim çalışanlarıyla ilgili sınav ücreti, yetiştir-
me kursları ve nöbet ücreti iyileştirmelerinin 
ardından temsil ve yasal sorumluluklarına 
karşın okul müdürlerinin öğretmenlerden 
daha az ücret aldığı bir noktaya gelindiğini 
kaydeden Kolukısa, ek ders esaslarıyla ilgili 
düzenlemeyle bu çarpıklığın giderilmesini 
istedi.

Kamu İşveren Heyeti’nin nöbet ücretini ver-
mediğini, ancak kararlı duruşları ve ısrarla-
rı sonucu heyetin bu kalemde haftalık 5 TL 
ödenmesi yönünde bir teklifle geldiğine dik-
kat çeken Kolukısa, şöyle devam etti: “Yapı-
lan müzakere ve pazarlıklar sonucu rakam 

2-3 saate getirildi. Nöbet ücretinin sabit 
bir ücret yerine ek ders saati olarak belir-
lenmesi de yapılacak oransal zamların ek 
derse yansıması için izlenen bir stratejiydi. 
Öğretmen ve müdür yardımcılarının nöbet 
ücreti almasıyla okul müdürü ve müdür baş-
yardımcısı aleyhine oluşan ücret dengesizli-
ğinin giderilmesi için ek ders esaslarının ye-
niden düzenlenmesi gerekiyor. Bu yöndeki 
talebimizin yerine getirilmesi için mücadele-
miz sonuna kadar devam edecektir.” 

Paralel yapıyla mücadele   
gerekçesiyle iş güvencesi   
ortadan kaldırılamaz 
Türkiye gibi ideolojik kamplaşmanın had 
safhada olduğu bir ülkede yapılacak kon-
jonktürel düzenlemelerin uzun vadede te-
lafisi zor zararlara neden olacağını dile geti-
ren Şükrü Kolukısa, “Devlete ihanet edenler 
varsa bunlar elbette temizlenmeli. Mevcut 
mevzuat, bu yöndeki adımlara imkân verdiği 
halde, bunun yapılmayıp iş güvencesine do-
kunulması doğru bir bakış açısı değildir. Se-
çim öncesi sözleşmelilere kadro verilmesine 
ilişkin taahhütte bulunulacak, taşeron işçile-
re kadro verileceği vaat edilecek, 4/C’lilere 3. 
Dönem Toplu Sözleşme’de kadro çalışması 
yapılması yönünde karar alınacak ama bu-
gün gelinen noktada verilen kadroların yok 
olmasına neden olacak düzenlemeleri tar-
tışmaya açmak çelişki değil midir” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

E

yetiştirmeye önem 
vermeliyiz

İnsanı şekillendirmeye değil,
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MEB Müsteşar yardımcılarına ve genel müdürlere ziyaret

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif 
Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ra-

mazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, 
Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Milli Eği-
tim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan 
Ercan Demirci ve Doç. Dr. Mustafa Hilmi Ço-
lakoğlu ile Bakan Müşaviri olarak atanan Be-
kir Gür’ü ziyaret ederek, görevlerinin hayırlı 
olmasını diledi. 

Ziyaretlerde konuşan Latif Selvi, şimdiye ka-
dar önemli çalışmaların yapıldığını, ancak de-
vasa bir kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
daha yapılması gereken çok iş olduğunu ifa-
de ederek, başta müfredat olmak üzere, ele 
alınması gereken birçok konu bulunduğunu 
söyledi. 

Yeni dönemde güçlü adımların atılacağına 
inandıklarını kaydeden Selvi, “Çözüm bekle-

yen birçok sorun bulunduğu bir gerçek. Bu 
konuda güçlü adımların atılacağından kuşku-
muz yok. Bakanlık bürokratları olarak önemli 
bir görevi icra ediyorsunuz. Sendika olarak, 
eğitim ve eğitim çalışanlarının çözümü için 
mücadele ediyor, çalışmalar yapıyor, teklif ve 
öneriler sunuyoruz. Bu anlamda, birçok soru-
nun çözümünü de sağladık. Yapılacak çalış-
malarda şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da üzerimize düşeni yapmaya gayret 
edeceğiz. Sizlerin de önemli katkılar sunaca-
ğınıza inanıyor, yeni görevinizde başarılar di-
liyoruz” dedi. 

Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, daha ni-
telikli işler yapılması gerektiğini belirterek, 
gerek müfredat konusunda gerekse diğer ko-
nularda, başta yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen 
olmak üzere, paydaşlarla beraber güzel işler 

yapmak için uğraşacaklarını, paydaşları işin 
içine katmadan başarıya ulaşmanın mümkün 
olmadığını dile getirdi. 

Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi 
Çolakoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğu-
nu belirterek, sorunları çözmek için ellerinden 
geleni yapacaklarını kaydetti. Sorunların çözü-
münde istişarenin önemli olduğuna dikkat çe-
ken Çolakoğlu, yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen 
başta olmak üzere, eğitimin paydaşlarını da 
sürece dahil ederek, çalışmalarını yürütecek-
lerini ifade etti. 

Bakan Müşaviri Bekir Gür ise, eğitimin ve eği-
tim çalışanlarının sorunlarının çözümü için 
katkı vermeye çalışacağını söyledi. 

Selvi, ziyaretlerde Demirci, Çolakoğlu ve Gür’e, 
Mehmet Akif İnan’ın eserlerini hediye etti. 

E

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif 
Selvi, Genel Başkan yardımcıları Şükrü 

Kolukısa ve Atilla Olçum, Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitimi Genel Müdürü Osman 
Nuri Gülay, Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem 
Gençoğlu ve Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim 
Genel Müdürü Bülent Çiftçi’yi ziyaret ederek, 
yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulun-
du. 

Genel müdürlere yeni görevlerinde başarılar 
dileyen, hayırlı hizmetlere imza atmaları te-
mennisinde bulunan Latif Selvi, temel eğitimin 
önemine dikkat çekerek, “Nasıl başlarsa öyle 
gider. Onun için toplumun değerlerini baz alan, 
hassasiyetleri dikkate alan çalışmaların yapılma-
sını bekliyoruz. Sizlerin bulunduğunuz makamın 
öneminin farkında olarak faydalı çalışmalar ya-
pacağınıza inanıyoruz. Birimlerin eş güdümlü 
olarak çalışması önemlidir. Temel eğitim, mes-
leki ve teknik eğitim, yükseköğretim ve yurtdışı 
eğitim kadar diğer birimlerin de önemli olduğu-
nu düşünüyoruz. Akademik alana öğrenci yetiş-
tirmek yetmiyor, mesleki ve teknik eğitime de 
ağırlık ve önem verilmelidir” dedi. 

Başarının yolunun, sorunları tespit ederek, pay-
daşların da görüşleri alınmak suretiyle, çözüme 
yönelik adım atmaktan geçtiğini ifade eden Sel-
vi, şunları söyledi: 

“Çalışmaların, toplumun değerlerinin ve has-
sasiyetlerinin dikkate alınarak yapılması, 
kalıcı çözüm için elzemdir. Eğitim hizmet ko-
lunun genel yetkili sendikası olarak, öncelikli 
talebimiz ve beklentimiz, değerler eğitimini 
merkeze alan bir müfredatın hazırlanması-
dır. Bunun yanı sıra çözüme kavuşturulması 
gereken birçok sorun bulunmaktadır. Eğitim 
çalışanlarının Bakanlıktan beklentileri, sorun-
larına bir an evvel çözüm bulunması talepleri 
var. El birliğiyle bütün sorunların üstesinden 
geleceğimize inanıyoruz.” 

Latif Selvi, Ramazan Çakırcı, Hasan Yalçın 
Yayla ve Atilla Olçum ile birlikte, Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel’e zi-
yarette bulunarak, bir süre görüştü. 

Günümüzde örgün eğitimin yanı sıra yaygın 
eğitimin de önemli hale geldiğini belirten Sel-
vi, Altunel’e yeni görevinde başarı diledi. 

Mesleki ve Teknik Eğitimi Genel Müdürü Os-
man Nuri Gülay, Temel Eğitim Genel Müdürü 
Dr. Cem Gençoğlu, Yükseköğretim ve Yurtdışı 
Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi ve Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel 
ise, daha iyi bir eğitim için ellerinden geleni 
yapmaya çalışacaklarını dile getirdiler. 

E



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   35   -     ŞUBAT -  2016

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı Hasan Yalçın Yayla, özelde üye-

lerinin, genelde ise tüm kamu görevlilerinin 

haklarını korumaya gayret ettiklerini be-

lirterek, “Son yıllarda bu yolda çok önemli 

mesafeler kat ettik. Adaleti belirlemek için 

referansımız, ‘işçinin hakkını alın teri kuru-

madan veriniz’ diyen medeniyet değerle-

rimizdir. İhtiyacımız olan şey, herkesin eşit 

oluşunun yasal zeminini oluşturmak, özgür-

lüklerin önünü açmaktır. Sendika olarak, 

bütün çabamız hakça paylaşımı ve adaleti 

sağlamaktır” dedi. 

Gümüşhane, Bayburt, Karaman, Kırkla-
reli, Edirne ve Tekirdağ Şube il divan top-

lantılarına katılan Yayla, gündeme ilişkin de-

ğerlendirmelerde bulundu. 

‘Özgürlük olmadan özlük olmaz’

‘Özgürlük olmadan özlük olmaz’ parolasıyla 

sendikacılık yaptıklarını kaydeden Yayla, “Ül-

kemiz ciddi kırılma dönemleri yaşadı. Son 

yıllarda önemli kazanımlar elde ettik. Bazı 

mihraklar Türkiye’nin önünü kapatmak is-

tedi ama feraset sahibi milletimiz buna izin 

vermedi” şeklinde konuştu. 

Duruşlarından taviz vermeden, yasakları 

kaldırmanın mücadelesini vererek, kaza-

nımlar elde ederek bugünlere geldiklerini 

vurgulayan Yayla, hak bildikleri yoldan sap-
madan çalışmalarını sürdüreceklerini söyle-
di. Hükûmete çağrıda bulunan Yayla, seçim 
sürecinde verilen sözlerin fire verilmeden 6 
ay içerisinde yerine getirilmesini istedi. 

Yayla, darbe döneminin tortusu, askeri man-
tıkla insan benliğini hiçe sayarak zapturapt 
altına almak için dizayn edilmiş, özgürlük-
lere boyunduruk takan, eğitim çalışanlarını 
‘ne giyeceğine karar veremeyen bir birey’ 
gören çağ dışı yönetmelik değiştirilinceye 
kadar serbest kıyafet eylemine devam ede-
ceklerini ifade ederek, çağ dışı yönetmeliğe 
uymayanların değil, bunu uygulamaya çalı-
şanların sorunlu olduğunu söyledi. 

Sendikal mücadeleye katıldıkları günün Tür-
kiye için bir dönüm noktası olduğunu vur-
gulayan Yayla, “15 kişi ile başlayan hak ve 
özgürlük mücadelesi, eğitim hizmet kolunda 
350 bini aşkın yürekle, hedefini 400 bin ola-
rak belirleyerek zirveden yeni ufuklara doğ-
ru yol almaktadır. Belirlediğimiz hedefe 81 il 
ve ilçe teşkilatımızın gece gündüz demeden 
çalışmasıyla ulaşacağız. Eğitim-Bir-Sen yal-
nız başına bir sendika değil, aynı zamanda 
bu toplumun örgütlü yapısı ve geleceğine 
dair yapacağı projeleri olan büyük bir or-
ganizasyondur. Dünyada hakikati haykıran 
birilerinin olması gerekiyor, Eğitim-Bir-Sen, 

böyle bir mücadelenin adresidir” diye ko-

nuştu. 

Kamu görevlilerinin Türkiye’nin büyüme-

sindeki katkılarının, emeğinin görmezden 

gelinemeyeceğini kaydeden Hasan Yalçın 

Yayla, “İş güvencesinin gündeme getirilme-

si hepimizi rahatsız etmiştir. Bugün Türki-

ye 600 milyar TL büyüdüyse burada kamu 

çalışanlarının emeği yadsınamaz. Hakları-

mıza dokunmak yerine enerjinizi özgürlük 

alanlarımızın genişletilmesi için harcayın. 

Siyasi irade kimin yanlış ve suç teşkil eden 

işler yaptığını çok iyi biliyor. Devletin birçok 

güvenlik birimi var. Bu mücadele sonuna 

kadar yapılmalıdır. Devletin içindeki paralel 

yapılar, terör unsurları sonuna kadar temiz-

lenmelidir. Ama bu yapılırken, kamu görev-

lilerinin tamamını töhmet altında bırakacak, 

iş güvencesini tartışmaya açacak söylemler-

den ve uygulamalardan kaçınılmalıdır” ifa-

delerini kullandı. 

Hükûmetten, kamu görevlilerinin huzurunu 

kaçıracak uygulamalardan uzak durmasını 

beklediklerini dile getiren Yayla, “Yeni dö-

nemde özgürlüklerin genişletilmesini isti-

yoruz. Özgürlük olmadan özlük olmaz. Yeni 

Anayasa bir an evvel yapılmalı, memurlara 

grev ve siyaset yapma hakkı muhakkak ta-

nınmalıdır” dedi. 

E

özgürlük alanlarımızı genişletin
Haklarımıza dokunmak yerine
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Pakdil: Kudüs’ün kurtuluşu güçlü bir Türkiye ile olacak

Üstel: Televizyon eğitim ve kültürü yozlaştırmaktadır

Uslu, ‘Sivil Toplumun Rolü ve Önemi’ni anlattı

Tekin: Eğitimde yeni bir paradigma inşa etmeliyiz

‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan Yazar Nuri Pakdil, Kudüs’ün geleceği-

nin, Orta Doğu’nun geleceği Türkiye’nin geleceğine bağlı olduğunu 

ifade ederek, “Türkiye büyürse, meselenin farkında olursa, ciddiyeti-

ni korursa, İslami ideoloji bağlamında kendini tamamlarsa, Kudüs de, 
bütün İslam âlemi de kurtulacaktır” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Kültür Sohbetleri, Nuri Pakdil söyleşisiyle başladı. Ge-
nel Merkez’de gerçekleştirilen programda konuşan Nuri Pakdil, “Ku-
düs, ezeli, ebedi Ulu Önder Hz. Muhammed (SAV) miraca çıkarken 
son ayak bastığı yeryüzü toprağıdır. Ben de yakın zamanda Kudüs’e 
bir ziyaret gerçekleştirdim ve Peygamber Efendimizin miraca yük-
selirken ayak bastığı kayayı da görerek, bir nebze de olsa özlemimi 
gidermiş oldum. Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemizdir. Bir gün inşallah 
Kudüs Yahudi zulmünden kurtulacaktır. Buna inanıyorum.” 

Mehmet Akif İnan ile ilgili anılarını da paylaşan Pakdil, okuma eylemi-
nin ihmal edilmemesini istedi. 

TV sunucusu ve köşe yazarı Aziz Üstel, Eğitim-Bir-Sen’in düzenledi-

ği ‘Kültür Sohbetleri’ programında ‘Türk Televizyonculuk Tarihi’ni, 

meslek hayatında şahit olduğu olayları ve başından geçenleri anlattı. 

Genel Merkez’de gerçekleştirilen programda konuşan Aziz Üstel, te-

levizyonun, eğitimi ve kültürü yozlaştırarak, kırılgan hale soktuğunu 

belirterek, kültür emperyalizminin 15. yüzyılın sonlarına doğru topla 

tüfekle yapıldığını, günümüzde ise bunun başta televizyon ve sinema 

olmak üzere kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.  

Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Hak-İş Konfederasyonu 
Onursal Genel Başkanı Salim Uslu, Eğitim-Bir-Sen’in düzenlediği ‘Kül-
tür Sohbetleri’ programında ‘Sivil Toplumun Rolü ve Önemi’ konulu 
bir sunum yaptı. Uslu, sivil toplumu yerli yerine koymadan siyase-
ti, toplumu, ekonomiyi birbiri ile uyumlu, istikrarlı, verimli kılmanın, 
hukuk düzenini etkinleştirmenin, toplumu barışık ve mutlu kılmanın 
mümkün olamayacağını söyledi. 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Settar Arslan’ın da 
tecrübelerini anlattığı programın sonunda Genel Başkan Vekili Latif 
Selvi, Salim Uslu’ya plaket takdim etti. 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Eğitim-Bir-

Sen’in düzenlediği ‘Kültür Sohbetleri’ programında ‘Maarif Davamız’ 

konulu bir konuşma yaptı. 

Genel Merkez’de gerçekleştirilen programda konuşan Tekin, eğitim-

de yeni bir paradigma inşa etmek, eğitim felsefesini yenilemek ge-

rektiğini söyledi. 
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, anayasadan başla-

narak tüm mevzuatın insan onuru merkezli, 
demokratik ilkeleri önceleyen bir anlayışla 
yeniden düzenlenmesi, Türkiye’nin darbe 
anayasasıyla yönetilme ve darbeci zihniye-
tin sinsi hükümlerinin yer aldığı mevzuatla 
yol alma ayıbından bir an evvel kurtarılması 
gerektiğini söyledi. 

Birinci kademe eğitim seminerine katılama-
yan Şube başkanları, başkan yardımcıları 
ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen eğitim programının sonunda düzen-
lenen sertifika töreninde konuşan Genel 
Başkan Ali Yalçın, birinci kademe eğitimlerin 
tamamlandığını belirterek, “Teşkilat eğitim 
çalışmalarımız devam edecek. Bu ve benze-
ri eğitim programlarımızla teşkilatımızın alt 
zeminini güçlendiriyoruz. Teşkilatımızın en-
telektüel ve bilgi zemini güçlendikçe, ortak 
aklı kullanma, eylem kabiliyeti ve icra yete-
neği de artacaktır. Bu da faaliyetlerimizin 
etkinliğini ve verimliliğini artıracaktır” dedi. 

Kazanımlarımız bir bir hayata  
geçiyor 
1 Ocak 2016’dan itibaren kazanımlarının 
bir bir hayata geçtiğini kaydeden Yalçın, 

“Türkiye’nin en büyük emek örgütü olan 
Memur-Sen bir milyona, Eğitim-Bir-Sen 400 
bine doğru yol alıyor. Ağustos ayında rekor-
lar kırarak, örgütlü gücümüzle tarih yaza-
rak, toplu sözleşmenin kapsamını artırarak 
imza attığımız, imza attırdığımız 3. Dönem 
Toplu Sözleşme 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. 
2016 yılının ilk altı ayı için öngörülen yüzde 
6 oranındaki maaş zammı, 2015 yılının son 
enflasyon farkı olan yüzde 0,91 ile birlikte 
15 Ocak’ta yüzde 6,91 olarak uygulanacak. 
2005’ten sonra göreve başlayan kamu gö-
revlilerine bir derece verilecek. Toplamda 
213 kazanımımız olan toplu sözleşme, kamu 
görevlilerini memnun ederken, bazı sendi-
kaları kaybetme ve kahretme mahallerinde 
meskun kıldı. Biri, yalanlarıyla toplu sözleş-
meyi karalamanın; biri de kamu görevlileri 
rahatlıkla Cuma namazına gidecek diye ken-
dini paralamanın derdindeler. Memur-Sen 
olarak, kamu görevlilerine kazanım üret-
menin, yeni haklar kazandırmanın tek yolu-
nun, yönteminin toplu sözleşme olmadığını 
söyledik. Bunun da gereklerini bugüne ka-
dar yerine getirdik. Aynı anlayışla, 1 Kasım 
seçimi sonrasında kurulan 64. Hükûmet ile 
gerek siyasi gerekse bürokratik zeminde en 
üst seviyede görüşmelerimizi yürütüyoruz. 

Sorunları, çözüm önerilerini, beklentilerimi-

zi ve tekliflerimizi ifade ediyoruz. Biz kazan-

mak ve kazandırmak istiyoruz. Bunun için 

de sürekli sahadayız” şeklinde konuştu. 

Yargı erkinin, hukuk sistemi ve mevzuatın 27 

Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleri-

nin izlerini ve darbecilerin zihniyetini taşıdı-

ğını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: 

“Özellikle 12 Eylül cunta anayasası halen 

yürürlükte ve bu anayasa doğrultusunda çı-

karılan yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve 

protokollerin azımsanmayacak bölümü ge-

çerliliğini korumaktadır. 64. Hükûmetin Acil 

Eylem Planı’nda yer verdiği antidemokratik 

süreçlerin ürünü olan mevzuatın ayıklanma-

sı vaadini önemsiyoruz. Anayasadan başla-

yarak, tüm mevzuat insan onuru merkezli, 

demokratik ilkeleri önceleyen bir anlayışla 

yeniden düzenlenmeli, Türkiye darbe ana-

yasasıyla yönetilme ve darbeci zihniyetin 

sinsi hükümlerinin yer aldığı mevzuatla yol 

alma ayıbından bir an evvel kurtarılmalıdır. 

Yeni Türkiye yolculuğu, darbe anayasasının 

ve analık yaptığı mevzuatın hayatımızdan 

bütünüyle çıkmasıyla hız kazanabilir.”

E

Millet darbe hukukundan bir an evvel kurtarılmalıdır
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Atilla Olçum, eski sendikal ezberi 

bozarak, sendikacılık alanında yeni bir çığır 
açtıklarını söyledi. Olçum, “Türkiye’de emek 
ve ekmek kavgasına yeni anlam kazandır-
mak için sendikal yolculuğa çıktık. Sendikacı-
lığı kavga zemininden çıkarmak için ilk adımı 
attık. Özlük ve özgürlük mücadelesi verir-
ken, aynı zamanda mazlum ve mağdurların 
yanında yer alıyor, yeni bir geleceğin inşası 
için çaba harcıyoruz” dedi.

Balıkesir, Çanakkale, Erzurum, İzmir, 
Muğla, Malatya, Mersin, Siirt, Şırnak ve 
Tokat’ta düzenlenen programlarda üyeler-
le bir araya gelen Atilla Olçum, Türkiye’nin 
en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın so-
rumluluğuyla hareket ettiklerini, başta üye-
leri olmak üzere, kamu görevlilerinin hak 
ve menfaatlerini korumaya yönelik adımla-
ra öncülük ettiklerini kaydetti. Kuruldukları 
günden bu yana özlük ve özgürlük mücade-
lesi verdiklerini, yasakların kaldırılması, öz-
gürlük alanlarının genişletilmesi, insanca bir 
hayat için büyük adımların atılmasına öncü-
lük ettiklerini belirten Olçum, özgürlüklerin 
önündeki engellerin kaldırılması konusunda 
çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Sendikacılığımızla tarihe not  
düşüyoruz 
Temel hakları korumak, daha da ileriye ta-
şımak için çaba harcadıklarını dile getiren 

Olçum, “Bu yüzden, üstlendiğimiz sendikal 
misyon ve yürüttüğümüz çalışmalar tarihe 
not düşmek adına önem arz etmektedir. 
Eğer bir teşkilat, bir sendika, bir sivil toplum 
kuruluşu, mücadeleyi ve faaliyetleri anlamlı 
ve başarılı kılan nitelikli insan kaynağından, 
yaklaşımlardan yoksunsa, büyüklüğünün 
hiçbir anlamı olmaz. Çalışmalarımızı bu bi-
linçle gerçekleştiriyoruz. Sayısal olarak bü-
yümemizi sürdürürken, gücümüzü artırma 
çalışmalarını yürütürken, teşkilat eğitimi 
programlarıyla alanımızda uzmanlaşma, 
kurumsallaşma ve olgunlaşma sürecimizi 
tamamlamaya gayret ediyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

Özlük ve özgürlük mücadelesi verirken, 
mazlum ve mağdurların sesi olma misyonu-
nu da üstlendiklerini ifade eden Olçum, “Ku-
rucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın 
‘hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir 
kampı içerisinde yer alırsa alsın, onun bir in-
san olarak kabul görmesi, inancından dolayı 
horlanmaması lazım. İsterse benim inan-

cımın tam zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı 
hayat tanınmasının kavgacısıyım’ ifadelerini 
ete kemiğe büründürdük. Hiçbir haksızlığa, 
zulme bigâne kalmadık. Hep mazlumun ve 
mağdurun yanında yer aldık ve almaya da 
devam ediyoruz” diye konuştu. 

Kamu görevlileri olarak, kalkınmadan ve re-
fah artışından adil şekilde yararlanmak is-
tediklerini vurgulayan Atilla Olçum, “Darbe 
dönemlerinin, cunta süreçlerinin, ara rejim 
dayatmalarının ürünü olan yasakların, kor-
ku ve kaygıların tetiklediği hak mahrumiyet-
lerinden, özlük hakkı çekincelerinden kamu 
görevlileri kurtarılmalıdır. Erkek kamu gö-
revlilerinin de kılık ve kıyafet yasaklarından 
kurtulması için ilgili mevzuat yürürlükten 
kaldırılmalı, genel ahlak ve adabı esas alan 
bir çerçeveyle kılık ve kıyafet konusunda 
özgürleşme odaklı düzenleme bir an evvel 
yapılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. 

İş güvencesini değil, yeni sivil  
anayasayı tartışalım 

Olçum, iş güvencesinin kırmızı çizgileri oldu-
ğunu belirterek, “İş güvencesi güçlü memur 
demektir. Güçlü memur ise, güçlü devlet de-
mektir. Tavsiyemiz şu, iş güvencesini değil, 
yeni sivil anayasayı tartışmaya açsınlar, biz 
de Türkiye’nin en büyük sivil toplu örgütü 
olarak desteğimiz verelim” dedi.

E

geleceğimizin inşası için çalışıyoruz
Medeniyetimizin ihyası 



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   39   -     ŞUBAT -  2016

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, teşkilat eğitiminin 

önemine dikkat çekerek, “İşimize, içimize 
ve dışımıza yolculuğun sacayaklarından biri 
olan teşkilat eğitimimizin bir kademesini 
daha icra ederek, alanımızda uzmanlaşma-
ya yönelik bir adımı daha atmış oluyoruz. Bu 
kapsamda bugün burada yapılan eğitimin 
bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Yaşadığımız çağ bilgi ve iletişim çağıdır 
ve buna uygun refleksler üretebilmemiz ge-
rekmektedir. Bu konuda Basın ve İletişim-
den Sorumlu Şube Başkan yardımcılarımıza 
büyük görev düşmektedir” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Basın ve İletişimden Sorum-
lu Şube Başkan Yardımcıları Eğitim Toplan-
tısı Kızılcahamam’da yapıldı. İki gün süren 
toplantının kapanışında bir konuşma yapan 
Genel Başkan Ali Yalçın, bilgi ve iletişim ça-
ğında, özellikle sosyal medya üzerinden 
toplum mühendisliğinin yapıldığı, algı ile ol-
gunun birbirine karıştığı gerçekle yalanın iç 
içe geçtiği bir zaman diliminde çok dikkatli 
davranılması gerektiğini ifade ederek, şunla-
rı söyledi: “Taksim Gezi Parkı olaylarının bir 
twitle nasıl bir kalkışmaya dönüştürüldüğü-
nü hepimiz biliyoruz. Sosyal medya üzerin-
den ülkelerde iç karışıklıklar çıkarılabiliyor, 

önü alınamayan toplumsal çatışmalara ne-
den olunabiliyor, iktidarların el değiştirmesi 
sağlanabiliyor. Taksim Gezi Parkı olayların-
da atılan twitler işin çığırından çıkmasına ne-
den oldu. ‘Mesele ağaç meselesi değil, hâlâ 
anlamadınız mı’ twiti ile olayların boyutu 
değişti, Türkiye’nin dört bir yanında ölümle 
sonuçlanan çatışmalar meydana geldi. Bir 
başka örnek ise, yıllarca yetkiyi elinde bu-
lundurmasına rağmen hiçbir kazanım elde 
edememenin sancısıyla bazı sendikaların, 
onlarca kazanıma imza atan Eğitim-Bir-Sen’e 
ve Memur-Sen’e yönelik, gerçekleri ters yüz 
etmeye, bilgi kirliliği oluşturmaya yönelik 
çabalarına karşı emeğimize sahip çıkarak, 
kazanımlarımızı, sosyal medya başta olmak 
üzere, bütün iletişim kanallarını kullanarak 
ortaya koymalıyız. Emek harcayarak, gece 
gündüz demeden ter akıtarak, verdiğimiz 
kesintisiz mücadele sonucunda kazandık-
larımızı, kazanımlarımızı sahiplenmeli, bun-
ları alanda, işyerlerini ziyaret ederek birinci 
ağızdan kamu görevlilerine anlatmalıyız. Bu 
konuda en büyük sorumluluk sizlerde, basın 
ve iletişimden sorumlu şube başkanlarımız-
dadır. Teşkilat olarak uyum içerisinde tüm 
hücreleriyle senkronize olmalı, gündemi, 
gelişmeleri yakından takip ederek, etkinlik-

lerimizi, basın açıklamalarımızı hızlı ve za-
manında kamuoyuyla paylaşmalıyız. Medya 
ve iletişim kanallarının hepsinde etkin rol 
alarak, bilgi kirliğinin, manipülasyonların, 
çarpıtmaların önüne geçmeliyiz. Bu konuda 
bugüne kadar gerekenleri yaptınız, bundan 
sonra da aynı hassasiyetle bunu yapacağını-
za inanıyorum.” 

Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Şükrü Kolukısa’nın “İstişare ve 
Tecrübe Paylaşımı” konulu bir sunum yaptı-
ğı toplantıya Genel Başkan yardımcıları Ra-
mazan Çakırcı ve Mithat Sevin de katıldı. 

Eğitim toplantısında, Yeni Akit Gazetesi An-
kara Haber Müdürü İsmail Uğur “Medya 
İlişkileri ve Yönetimi”, Memur-Sen Basın Da-
nışmanı Aslan Değirmenci “Enformasyona 
Karşı Dezenformasyon” ve Dr. Mustafa Bos-
tancı “Sosyal Medya ve Şube Kimliği” başlıklı 
konularda birer sunum yaptılar. 

E

Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan Yardımcıları

Eğitim Toplantısı Kızılcahamam’da gerçekleştirildi
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ğitim-Bir-Sen, 14 Şubat 1992 tarihinde, dünya görüşünü medeniyet değer-
lerinin derinliklerinden oluşturduğu referanslar üzerine bina eden Mehmet 

Akif inan öncülüğünde bir grup eğitimci tarafından kurulmuştur. Sendikacılığı 
salt bir maddi kazanım aracı olarak değerlendirmeyen, aynı zamanda örselenen 
medeniyet değerlerinin tahkimi, yön problemi içerisine itilen insanımızın tarihî 
istikametine kavuşturulması gibi kendisini diğerlerinden farklı kılan uğraşıları da 
faaliyet alanına dâhil eden Eğitim-Bir-Sen, 24 yıldır çalışmalarını bu çerçevede ger-
çekleştirmiştir. 

Samimi, üretken, kararlı çalışmalarıyla etkili sendika olarak eğitim çalışanlarının 
geniş teveccühüne mazhar olan Eğitim-Bir-Sen, 2011 yılında ‘Genel Yetkili Sendi-
ka’ olarak eğitim çalışanlarının doğru ve nitelikli temsilini üstlenmiştir. Sendikal 
zeminin güçlendirilmesi mücadelesinin öncüsü olan Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı 
toplu görüşmeli, yaptırımsız sendikacılıktan, toplu sözleşmeli ve atılan imzanın 
gereğinin yapılmasının zaruri olduğu sendikacılığa taşımıştır. Eğitim-Bir-Sen’in ve 
Memur-Sen’in temsil ettiği toplu sözleşmelerde kamu görevlileri en önemli kaza-
nımları elde etmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen, 24 yıllık tarihi boyunca Türkiye’de milli iradenin güçlü ve ülke ida-
resinin temel tayin edici gücü olması doğrultusunda milletin en gür sedası olmuş; 
milli iradeye yönelik bütün tehditler karşısında dik durmuş, milletin bağrından 
neşet eden bir yapı olarak, milletin safında, milletin haykırışlarının tercümanı ol-
muştur. Bugün de milli ve sivil bir anayasa, darbe dönemlerinin ağır havasını değil, 
demokratik dönemlerin özgür havasını taşıyan bir anayasa için yine öncülük et-
mekte, milletin talep ve beklentilerine tercüman olmaktadır. 

Bugün medeniyet havzamız içerisinde kahreden acılar yaşanmaktadır. Akan kan 
ve gözyaşı, mazlumlara karşı sergilenen vahşet, insan olanları insanlığından utan-
dırmaktadır. Eğitim-Bir-Sen, acılar karşısında en duyarlı yürektir. Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un “Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim” mısrasında-
ki duyarlılıkla Eğitim-Bir-Sen, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, orada o maz-
lumun acısının ortağı, akan kan ve gözyaşının dindirilmesi çabasının öncüsüdür. 
Eğitim-Bir-Sen, bu duyarlılığı çok daha geniş bir sahaya yaymak üzere çalışmalarını 
uluslararası platforma taşımakta, uluslararası bağlar kurmak suretiyle daha etkin 
bir mücadelenin somut zeminini oluşturmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen, 24 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, sevginin, emeğin ve özgürlükle-
rin mücadelesini vermiştir, bundan sonra da bu uğurda mücadele etmeye devam 
edecektir. 

24. yaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, başta Kurucu Genel Başkanımız 
Mehmet Akif İnan olmak üzere, Eğitim-Bir-Sen’e emek verenlerden ahirete irtihal 
edenleri rahmet ve minnetle anıyor; Eğitim-Bir-Sen’i bugünlere taşıyan, dünden 
bugüne teşkilatlarımızda görev yapan bütün mensuplarımıza ve bütün üyelerimi-
ze şükranlarımızı sunuyoruz. 

E

Soylu mücadele 24 yaşında 
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, eğitimcilerin, top-
lumun dünüyle geleceği arasında köprü görevini yerine getir-

diğini söyledi. 

Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ile birlikte, Amasya Şubesi 
tarafından düzenlenen programa katıldı. Vali İbrahim Halil Çomak-
tekin, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Feda Öner, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, 
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve üyelerin katılımıyla yapılan prog-
ramda konuşan Latif Selvi, kamu görevlilerinin iş güvencesinin tar-
tışmaya açılması konusuna değinerek, “İş güvencemize dokundurt-
mayız. Kaosa kapı aralayacak, kamu görevlilerinin motivasyonunu 
bozacak bir değişikliğe bütün gücümüzle karşı çıkarız” dedi. 

400 bin üye hedefini yakalamak için çalışacağız 

Öğretmenlerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren 
Selvi, eğitimciler olarak, toplumun dünüyle geleceği arasında köprü 
görevini yerine getirdiklerini kaydetti. Aydınlık ufuklara doğru daha 
güçlü, kararlı yürümek için yeni bir sıçrama, yeni bir hamle yapma-
ya karar verdiklerini dile getiren Selvi, “Türkiye’nin en büyük sendi-
kası Eğitim-Bir Sen ve 850 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük 
sivil toplum kuruluşu olan Memur-Sen olarak, 1 milyon üye hedefine 
ulaşmak için başlattığımız çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Teşki-
latımız, bu hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden canla başla 
çalışıyor. Bizim medeniyet yolculuğumuz, bir derlenme, toparlanma 

süreci; umudu, inancı ve hayatı canlı kılma mücadelesidir. Birlikte se-
simiz daha gür çıkacak; birlikteliğimiz, tüm mazlum coğrafyalara müj-
de, umut, cesaret olacaktır” şeklinde konuştu. 

Üyelerin sendikal faaliyetlere katılmalarına büyük önem verdiklerini 
belirten Selvi, “İnşallah 15 Mayıs’a kadar 400 bin üye hedefini yaka-
layacağız. Eğitim camiasının ümidi olmaya, bizimle eğitim camiasının 
kazanmasına öncülük etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Olçum: Eğitimcilerin maddi manevi sorunları çözüme 
kavuşturulmalı

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, eğitim çalışan-
larının birçok sorunu bulunduğunu ifade ederek, “Öğretmenlerin 
maddi manevi sorunları çözüme kavuşturulmalı ve öğretmenlik ye-
niden cazip, öncelikle tercih edilen bir meslek haline getirilmelidir” 
diye konuştu. 

Verdikleri özlük ve özgürlük mücadelesinde önemli işlere imza attık-
larını vurgulayan Olçum, gerek Kurum İdari Kurulu toplantılarında 
gerekse toplu sözleşme görüşmelerinde önemli kazanımlar elde et-
tiklerini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı ise, öğretmenin 
emeğinin yüceldiği, hak ettiği saygının kendisine verildiği günlerin 
gelmesi temennisinde bulundu.  

E

Toplumun dünüyle geleceği

arasındaki köprüyüz
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yetim ve 
öksüz çocukları maddi ve manevi olarak sahiplenmenin Müslü-

man için inanç, onur ve namus meselesi olduğunu ifade ederek, “Ye-
time sahip çıkmak, insan olmanın, İslam olmanın bir gereğidir. Yetim, 
dünya huzuru, ahiret sermayesidir” dedi. 

İHH’nın ‘Yetim Projesi’ kapsamında düzenlediği ‘5. Yetim Destekleme 
İstişare Toplantısı’ yapıldı. Yetim sponsorlarının katıldığı toplantıda 
konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, dünyanın adalet ve eşitlikten yok-
sun olduğunu, bir tarafta fakirlik, açlık, yoksulluk; diğer tarafta zen-
ginlik, israf, savurganlılığın her geçen gün yaygınlaştığını belirterek, 
şunları söyledi: 

“Rakamlar, yaşanan felaketin dehşet boyutunu gözler önüne seriyor. 
Bugün sadece Irak’ta 5 milyonu aşkın yetimin olduğu tahmin ediliyor. 
200 milyon yetim sokakta yaşıyor. Her gün 10 bin çocuk yetim kalı-
yor, 6 bin çocuk organ mafyası tarafından kaçırılıyor. Yılda 2,5 milyon 
çocuk satılıyor. 300 bin çocuk savaşmaya zorlanıyor. Sadece Afrika’da 
günde 6 bine yakın çocuk yetim kalmakta, şu anda bu saatlerde bile 
binin üzerinde çocuk bu kaderi paylaşmakta, 165 milyon yetim yar-
dım beklemektedir. Yılda 250 bin çocuk, hiç de masum olmayan ne-
denlerle Avrupa’ya götürülüyor. Bu mazlum, suçsuz, yalnız, çaresiz 
insanların ruh dünyalarını ve psikolojilerini anlatmaya kelimeler ki-
fayet etmez.” 

Yetim bir peygamberin ümmetiyiz 
Yetim bir peygamberin ümmeti olduklarını kaydeden Yalçın, “Hz. Mu-
hammed (SAV), ‘Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşar-
sa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır’ buyur-
muştur. Başka bir hadisinde ise yetimi himaye eden kimse ile cennet-
te komşu olacağını müjdelemiştir. Yetimlere sahip çıkmak insani bir 
mesele olduğu gibi, aynı zamanda imanî ve İslami bir konudur. Eğer 
bizler yetimlere sahip çıkmazsak, onlar organ ve fuhuş mafyalarının, 
misyonerlerin tuzağına düşer” şeklinde konuştu. 

“Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganıyla yola çıkan İHH’nın, Orta 
Doğu’dan Uzak Doğu’ya, Kafkaslar’dan Latin Amerika’ya, Balkanlar’dan 
Orta Asya’ya kadar 56 ülkede 70 bini aşkın yetimi himaye ettiğini, 800 
bini aşkın çocuğa ise dönemsel destek verdiğini hatırlatan Yalçın, bu 

durumun umutları yeşerttiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Açılan 25 yetim eğitim merkezinde yavrularımızın üniversite eği-
timlerini tamamlayıncaya kadar desteklendiğini biliyor, bunu takdirle 
izliyoruz. Suriye’nin, Filistin’in, Arakan ve Doğu Türkistan’ın, Keşmir’in, 
Patani’nin ve Afganistan’ın çocukları artık Türkiye’de bir aileleri oldu-
ğu bilinci ile hayata daha canlı ve ümitvar tutunuyorlar. Bu çalışmalar 
çok önemlidir.” 

Sınıflar 50 bin yetime kardeş olsun diye    
gayret gösteriyoruz 
“Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak bu asil çabanın içinde olmak, bu 
çabaya katkı vermek bizim için onurdur. Yavrularımızın sesleri daha 
da gür çıksın diye Milli Eğitim Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığı-
mız, İHH ve Eğitim-Bir-Sen olarak üç yıldır tüm okul ve Kur’an kursları-
mızda ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesini uyguluyoruz” diyen 
Yalçın, “Geçen eğitim döneminde 750 bini aşkın öğrencimiz yetim 
kardeşlerine ‘sizinleyiz’ dediler ve 20 bine yaklaşan yetimi himaye et-
tiler. Bu alanda yardım ve desteklerimiz artarak devam edecek. Bizler 
mazlumun dini, dili, ırkı ve rengi sorulmaz düşüncesiyle hareket edi-
yoruz. Sınıflar 50 bin yetime kardeş olsun diye gayret gösteriyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan ise, başta Memur-Sen ve 
Eğitim-Bir-Sen olmak üzere, kampanya destek veren bütün kurum-
lara teşekkür etti. 

Toplantının ardından, gıda ve ilaç taşıyan yardım TIR’ı Suriye’ye ulaş-
mak üzere dualarla uğurlandı. 

E

Yetim, dünya huzuru ve ahiret saadetidir
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, küresel barışın ger-
çekleşmesinde gençlere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. 

Genç Memur-Sen ve Birleşmiş Siviller tarafından düzenlenen “Kü-
resel Gençlik Zirvesi” Ankara’da yapıldı. “Küresel Barışın İnşasında 
Gençliğin Rolü” oturumunda bir sunum yapan Latif Selvi, “Küresel ba-
rışın gerçekleşmesinde gençlerimize büyük sorumluluk düşmektedir. 
Çünkü gençlerimiz meseleleri iliğine kadar hissederler. Herkes adalet 
ve barıştan bahsediyor ancak yeryüzünün her yerinde acı var, zulüm 
var. Demek ki burada bir sıkıntı var. Onun için gençlerimiz birlikte ha-
reket ederek, uluslararası projelerle adalet ve barışın tesisi için müca-
dele etmelidir. Bizler gençlere inanıyor ve güveniyoruz” dedi. 

İnsanlığın en büyük ihtiyacı adalettir 

Adalet, hukuk, demokrasi, insan hak ve hürriyetleri gibi evrensel de-
ğerlerin insanlığa rehber olamadığını ifade eden Selvi, şöyle konuş-
tu: “Yaşadığımız dünya adaletin egemen olduğu bir dünya olmaktan 
henüz çok uzaktır, adaleti tesis etmek için gençlerimiz gece gündüz 
demeden mücadele etmelidir. Dünyanın kriz bölgelerinde çatışma-
lar sonucu büyük acılar yaşanırken, bazı refah devletlerinde insanlı-
ğın bütün birikimleri hoyratça tüketilmektedir. Her vicdan sahibinin 
olduğu gibi, hiç kuşkusuz bizim de böyle bir dünyaya itirazımız var. 
Sadece kendi insanımızın değil, bütün insanlığın en büyük ihtiyacı 
adalettir. Bunun için her millet, her ülke kendi içinde bütünlüğünü 
sağlayarak barışın ve huzurun yolunu açmak durumundadır. Bilim ve 
teknolojinin bu kadar geliştiği, bilgiye erişimin bu kadar kolaylaştığı, 
üretim araçlarının bu kadar çeşitlendiği, toplumların birbirine bu ka-
dar yakınlaştığı, kültürlerin birbirinden bu kadar etkilendiği bir dün-
yada hiçbir devlet, hiçbir millet kendi geleceğini ve de insanlığın gele-
ceğini güç ve kudret ilişkileriyle güvenceye alamaz. Dünyanın güneyi 
acı çekerken, kuzeyi refah ve huzur içinde olamaz. Dünyanın doğusu 

acı çekerken, batısı mutlu olamaz. Küresel barışın inşa edildiği yeni 

bir dünyada gençlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bizler, dava-

sına sahip çıkan, medeniyet davasına hizmet eden, bu yolda katma 

değer üreten, alanında üçüncü, ikinci değil, bir numara olan ve me-

deniyet değerleri havzasındakilere ilham veren bir gençliğin hasretini 

çekiyoruz.” 

Beyhan: Misakı millimiz âlemi insanlıktır 

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ise, insanlık ailesine 

karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, “Daha yaşanabilir bir dün-

yanın inşa ve ihyasını gerçekleştirmek için iyi insan halkalarını oluş-

turmalıyız. Unutmayalım ki, bizim sınırlarımız ulus zihinlerinin bize 

dayattığı sınırlar değildir. Dünyanın neresinde bir insanlık dramı var-

sa, oraya adaleti götüren biz olmalıyız. Onun için güçlü olmalıyız. Bu-

nun yolu da, dünya standardında ve teknolojiye hâkim olacak şekilde 

kendimizi yetiştirmekten geçiyor.” 

Programda, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Kalkınma Ba-

kanı Cevdet Yılmaz da birer konuşma yaptılar. 

E

büyük sorumluluk düşmektedir
Küresel barışın inşasında gençlere
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ğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube genişletilmiş il di-
vanı toplantısı, Genel Başkan yardımcıları Mithat Sevin ve Şük-

rü Kolukısa’nın katılımıyla Hünkâr Tesisleri’nde yapıldı. 

Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Kahramanmaraş 2 No’lu (Üni-
versite) Şube Başkanı Doç. Dr. Hasan Furkan, ilçe ve işyeri temsilci-
lerinin katıldığı toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Mithat Sevin, mütefekkir, yazar, şair, aksiyon adamı Mehmet 
Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen’in bugün 
salonlara sığmadığını, 400 bin üye hedefine adım adım yaklaştığını 
söyledi. 

‘Niçin sendikacılık’ sorusuna Akif İnan’ın, ‘Ben iki şey için sendikacı-
lık yapıyorum. Birincisi, vesayetin ne kadar odağı varsa hepsini tek 
tek deşifre etmek ve onlarla mücadele etmek. İkincisi de, benim gibi 
düşünmese dahi, aynı dünya görüşünü savunmasak dahi haksızlığa, 
zulme uğrayan kim varsa hepsinin hakkını ve hukukunu korumak için 
sendikacılık yapacağım’ cevabını verdiğini hatırlatan Sevin, “İşte biz 
bunun mücadelesini veriyoruz” dedi. 

Kuruldukları 1992 yılından bu yana özlük ve özgürlük mücadelesinin 
yanı sıra hizmet, akademik ve değerler sendikacılığı yaptıklarını dile 
getiren Sevin, “Bütün çabamız, bu temel hakları korumaya, daha da 
ileriye taşımaya yöneliktir. Bu yüzden, üstlendiğimiz sendikal misyon 
ve yürüttüğümüz çalışmalar tarihe not düşmek adına büyük önem 
arz etmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşliğin teminatı 
olmanın haklı gururuyla, bu teveccühe layık bir duruş sergileme ça-
basıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temsil ettiğimiz eğitim hizmet 
kolu çalışanlarının taleplerine, ülkemizin temel sorunlarına, mazlum 
ve mağdurların çığlıklarına hiçbir zaman sessiz ve ilgisiz kalmadık. 
Bundan sonra da sorunları çözmeye, çözüme katkıda bulunmaya, 
haksızlıklara dur demeye, mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 

Kolukısa: Medeniyet değerlerimizin yeniden ihyasının  
sorumluluğu omuzlarımızdadır 
Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, dik durdukları, hakkı, eme-
ği, özgürlükleri savundukları için bugünlere geldiklerini ifade ederek, 
“28 Şubat’ta ve sonraki süreçte milli iradeye yönelik baskılara karşı 

durduğumuz için, eğitimde darbe döneminin izlerinin silinmesine 
öncülük ettiğimiz, emeği, insan onurunu, özgürlükleri, daha sivil bir 
Türkiye’yi savunduğumuz için bugünkü noktaya geldik. Bu uğurda 
verdiğimiz mücadele, kamu görevlilerinin teveccühüne mazhar oldu 
ve bizi Türkiye’nin en büyük ve etkili sivil toplum kuruluşu haline ge-
tirdi” dedi. 

77 milyonun kardeşliğini hedefleyen; özelde eğitim çalışanlarının ge-
nelde ise milletimizin hak ve menfaatlerini, insanlığın huzurunu önce-
leyen, zulmün karşısında mazlumun yanında dimdik duran dinamik 
bir teşkilat olduklarını söyleyen Şükrü Kolukısa, “Hizmet kolumuzda-
ki çalışanların özlük haklarını savunmanın yanı sıra başka görev ve 
sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Milletimizin birliğini ve dirliğini 
daha da sağlamlaştırmak bizim vazifemizdir. Bunu eğitimciler yap-
mayacak da, kim yapacak? Bunun yanında medeniyet değerlerimizin 
yeniden ihyası ve yeniden inşasının sorumluluğu da bizim omuzları-
mızdadır. Ayrıca, gençlerimizi milli bir şuurla yetiştirmek gibi bir dava-
mız, mücadelemiz var” diye konuştu.  

Kolukısa, iş güvencesinin erozyona uğratılmasına, aşılmasına, etrafın-
dan dolaşılmasına asla izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi. 

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı Abdulaziz Ay-
dın ise, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

E

Sevin ve Kolukısa Kahramanmaraş’ta

üyelerle bir araya geldi
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, mensubu oldukları 

medeniyetin insan ve hak temalı değerleri 
üzerinden hayata geçirdikleri zulme ve hak-
sızlığa karşı çıkma, hak ve özgürlükler için 
mücadele etme duruşlarından taviz verme-
den inandıklarını yaşama, hayatın bütün ze-
minlerinde ve dünyanın bütününde yaşanır 
kılma sorumluluğunu yüklenerek sendikacı-
lık yaptıklarını söyledi. Yalçın, “Varlığımızın 
sadece kendi toplumumuz için değil, yer-
yüzünün ezilen tüm mazlumlarına ve mağ-
durlarına umut olduğunu unutmamalıyız. 
Sorumluluğumuzu sadece kendi varlık alanı-
mızla sınırlayamayız, kendimizi sorumlu his-
settiğimiz tüm alanlarda, tüm coğrafyalarda 
da var olmalıyız” dedi. 

Şube Mali İşler ve Denetleme Kurulu 
Başkanları Eğitim ve İstişare toplantısı 
Kızılcahamam’da yapıldı. Toplantıda bir ko-
nuşma yapan Genel Başkan Ali Yalçın, bi-
reysel iyiliklerin yanında kimi güzelliklerin 
ancak birlikte hayata geçirildiğinde gerçek 
anlamını ve karşılığını bulacağını, örgütlü 
birlikteliklerin yürüyüşe canlılık, dirilik kat-
tığını kaydederek, şöyle devam etti: “Amaca 
ancak örgütlü mücadeleyle ulaşılır. Elde et-
tiğimiz kazanımlar, örgütlü mücadelemizin 
eseridir. Tarihi kazanımlarla taçlandırarak 
ulaştığımız bugünkü nokta, inanç, duygu ve 
gönül birliğiyle, birlikte yürüttüğümüz karar-
lı mücadelenin sonucudur ama hak ederek, 
ter akıtarak, birbirimize tutunarak geldiği-
miz bu nokta asla yeterli değildir. Bizim da-
vamız her türlü gündelik hesap ve çekişme-
nin ötesinde, ilerisinde millet davası, mede-

niyet davasıdır. ‘Öncü medeniyet’ idealimiz, 
hayallerimizi, özlemlerimizi ve hedeflerimizi 
tüm sınırları, sınıfları aşan bir nitelikle geniş-
letiyor.” 

Birlikte sesimiz daha gür,   
adımlarımız daha cesur olacak 

Türkiye’nin en büyük sendikası Eğitim-
Bir-Sen ve yine 850 bini aşkın üyesiyle 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu 
olan Memur-Sen olarak, “Öncü Medeniyet, 
Güçlü Sendika, Büyük Türkiye” sloganıyla 1 
milyon üye hedefine ulaşmak için bir çalış-
ma başlattıklarını hatırlatan Yalçın, “Teşki-
latımız bu amaca ulaşmak için gece gündüz 
demeden çalışıyor. Ayırım yapmaksızın bü-
tün insanlarımızı kardeş bildik, kardeşimiz 
kabul ediyoruz. Bu ülkenin insanı olmak, 
birlikteliğimiz için yeterli sebeptir. Ülkenin 
kazanımı da, yitirdikleri de pratik gerçekle-
rimizi aynı ölçüde etkiliyor. O nedenle, bizim 
medeniyet yolculuğumuz, bir derlenme, to-
parlanma süreci; umudu, inancı, hayatı can-
lı kılma mücadelesidir. Mücadelemize her 
kamu çalışanının üye olarak katılımını sağ-
lamak için çabalarımızı daha da artıracağız. 
Birlikte sesimiz daha gür, adımlarımız daha 
cesur olacaktır” ifadelerini kullandı. 

“İnsanı, insani değerleri esas alan ve erde-
mi kuşanan medeniyetle bağımızı yeniden 
inşa, emeğinin hakkını, hakkına düşen ek-
mek payını alma mücadelesinin zirve hare-
keti olarak, daha da büyümeli ve güçlenmeli; 
Memur-Sen olarak 1 milyon üye hedefimizi 
gerçekleştirmeliyiz” diyen Yalçın, şunları 
söyledi: “Bir milyon üye hedefi hayal değil, 
birlerle başlayıp 850 bine ulaşan teşkilat 
bunu hiç zorlanmadan gerçekleştirebilir. 
Eğitim-Bir-Sen, bunu tek başına başarabilir. 
Bunun için harekete geçeceğiz ve 15 Mayıs’a 
kadar hedefimizi gerçekleştirmek için yoğun 
bir çaba sarf edeceğiz.” 

İş güvencesi     
olmazsa olmazımızdır 

Kamu görevlilerinin iş güvencesiyle ilgili 
tartışmalara da değinen Yalçın, güçlü kamu 
görevlisinin, etkin kamu hizmeti, etkin kamu 
hizmetinin de güçlü devlet anlamına geldiği-
ni dile getirerek, “Bu anlayışla, iş güvencesi 
kırmızı çizgimizdir, olmazsa olmazımızdır 
diyoruz.  Kamu görevlilerinin iş güvencesini 
gündemde tutmak; çalışma barışını ve top-
lumsal barışı zedeler, 3 milyon 200 bin kamu 
görevlisini tedirgin etmek dışında bir sonuç 
doğurmaz” diye konuştu. 

E

Şube Mali İşler ve Denetleme Kurulu Başkanları

Eğitim ve İstişare toplantısı yapıldı
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, çalışma hayatının 
yoğun ve yakın ilişki düzeninin, ‘mobbing’ diye ifade edilen en 

yaygın şiddet biçimine yönelmede daha rahat imkân ve fırsat verebil-
diğini belirterek, “İnsanlığın baş belası bir mahiyet kazanmış sorun, 
kanıksandığı için, şiddete karşı çıkmak ve bunu minimum seviyeye 
indirmek hiç kolay değildir. Hele bizim gibi siyasi geçmişinde yıldır-
manın sosyal, siyasal şiddet olarak uygulandığı toplumlarda iş daha 
da zordur. Türkiye’de ideolojik devlet yapılanmasının yakın zamana 
kadar inanç ve düşünce özgürlüğünü sınırlama üzerinden yıldırmayı 
adeta resmi programa dönüştürmüş olması, sorunun sosyal, siyasal 
boyutta yaşanmasına yol açmıştır” dedi. 

Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 
yapılan “Öğretmenlerin Yıldırma Algısı ve Tecrübeleri” araştırmasının 
sonuçlarını, Genel Merkez’de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Sakarya, Adana, Kayseri, Samsun, 
Trabzon, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa’da temel eğitim ve ortaöğ-
retimde görev yapan 2 bin 39 öğretmenle yüz yüze anket tekniğiyle 
yapılan araştırmanın satır başlarından bazıları şöyle: 

Her iki öğretmenden biri meslek hayatı boyunca  
yıldırmaya maruz kaldığını ifade etmiştir 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık yarısının (yüzde 45,7), bir 
diğer ifadeyle, her iki öğretmenden birinin, meslek hayatları boyun-
ca, bir şekilde yıldırmaya maruz kaldığını ortaya koymaktadır. 
Bu sonuç, psikolojik şiddet olarak da tanımlanan yıldırmanın, temel 
ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasında yay-
gın bir şekilde yaşandığı anlamına gelmektedir. Araştırma sonuçları, 
yıldırmanın iki temel belirleyeni olarak kabul edilen yıldırmaya maruz 
kalma sıklığı (en az haftada bir kez) ve yıldırma süresi (en az altı ay) 
ölçeğine göre değerlendirildiğinde, öğretmenlerin maruz kaldıkları 
yıldırmadan önemli ölçüde etkilendiklerini göstermektedir. Araştır-
ma sonuçları, öğretmenlerin yıldırma algı ve tecrübelerinin; il, okul 
türü, öğrenim düzeyi, çalışma süresi gibi değişkenler açısından fark-

lılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yıldırmayı önlemeye 
yönelik politikaların bu farklılıklar göz önünde bulundurularak çeşit-
lendirilmesi gerekmektedir. 

Araştırma sonuçları, öğretmenlerin çalışma süreleri ile yıldırma tecrü-
beleri arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buna 
göre, 21 yıl ve daha uzun süre öğretmenlik yapanların yıldırma algı 
puanı, çalışma süresi 20 yıl ve altında olan öğretmenlere oranla daha 
düşük (126,03), yıldırma tecrübesi puanı ise daha yüksektir (102,28). 5 
yıl ve daha az süre öğretmenlik yapanların yıldırma algı puanı, 6 yıl ve 
daha uzun süre öğretmenlik yapanlara oranla daha yüksek (164,18), 
yıldırma tecrübe puanı ise daha düşüktür (88,95). Yani yaş ve çalışma 
süresi ile yıldırma algı düzeyi ve tecrübesi arasındaki ilişki yıldırmayla 
mücadelede önem kazanmaktadır. 

Yıldırmaya maruz kalan her 4 öğretmenden 1’i meslek hayatının 
olumsuz yönde etkilendiğini, her 5 öğretmenden 1’i ise yıldırmaya 
bağlı stres yaşadığını beyan etmiştir. Bu sonuçlar, bir toplumun sür-
dürülebilirliği ve gelişimi için olmazsa olmaz kurumlardan biri olan 
eğitim kurumunun çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun 
işareti niteliğindedir. Zira öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırmaya 
bağlı olarak işe gitme isteğinde azalma, işi bırakma isteğinde artış 
ve ders başarısında düşüş yaşamalarının yanı sıra stresli bir şekilde 
derslere girmelerinin verilen eğitimin kalitesini olumsuz yönde etki-
lemesi kaçınılmazdır. 

Yıldırmayla mücadelede neler yapıldığı hususunda ulaşılan sonuçlar 
dikkat çekicidir. Resmi şikâyet mekanizmalarını kullananlar büyük 
oranda düşük kalırken; kabullenme, geri çekilme ya da gayriresmî 
araçlarla yıldırmayı durdurmaya çalışma (yaklaşık yüzde 59) daha 
baskındır. Araştırma, öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma karşı-
sında genellikle, durumun zaten değişmeyeceği düşüncesiyle, yıldır-
mayı sonlandırmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmadıklarını 
göstermektedir. Ayrıca istenmeyen duruma kişinin sadece kendisinin 
değil, başkalarının da maruz kaldığını bilmesi, durumu kabullenme ve 
duruma katlanma eşiğini yükseltmektedir. 

E

‘Öğretmenlerin Yıldırma Algısı ve Tecrübeleri’ 

araştırmamızın sonuçlarını açıkladık
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luslararası Filistin Meslek Örgütleri Forumu Başkan Yardım-
cısı Ahmad Abou Jamıh ve Türkiye Temsilcisi Moin N. Naim, 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret 
etti. 

Filistin dışında yaşayan Filistinlilerin mesleki örgütlemesini sağla-
mak için ‘Uluslararası Filistin Meslek Örgütleri’ gibi bir sivil toplum 
kuruluşuna ihtiyaç olduğunu ifade eden Jamıh, “Memur-Sen’in 
Türkiye en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu biliyorum ve 
faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Böyle bir kuruluşun tec-
rübelerinden yararlanmak istiyoruz. Filistinlilerin yoğun yaşadı-
ğı ülkelerde temsilcilik açmak gibi bir niyetimiz var. Bunun için 
Lübnan’da ‘Mesleki Çalışmalar Kongresi’ düzenleyeceğiz. Tecrü-
belerinizi paylaşmak için bu kongrede sizleri aramızda görmek 
bizi onurlandıracaktır” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, ziyaretin kendilerini memnun ettiğini 
belirterek, “Dünyada yaşanan zorluklara ve sorunlara karşı ör-
gütlenerek mücadele verilmelidir. Sorunları örgütlü zemine ta-
şıyarak tartışmalı ve çözüm için ortak hareket edilmelidir. Emek 
hareketlerinin sorunları bölgesel veya ülke bazlı değildir, hepimi-
zi ilgilendirir. Bu bağlamda Uluslararası Filistin Meslek Örgütleri 

Forumu’nu önemsiyorum. 1992’de kurulan sendikamız, 1995’de 
kurulan konfederasyonumuz, Türkiye’nin en büyük emek hare-
keti. Kurulduğumuz günden bu yana kamu görevlilerinin birçok 
sorununu çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Gücümüzü 
üyelerimizden, örgütlü yapımızdan alıyoruz. Tecrübelerimizi pay-
laşmak için Mesleki Çalışmalar Kongresi’ne katılacağız” şeklinde 
konuştu.  

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Başkan Yardımcı-
sı Ramazan Çakırcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Yalçın, heye-
te, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet 
Akif İnan’ın kitap setini takdim etti. 

angladeş Cemaat-i İslami Genel Başkan Yardımcısı Matiura 

Rahman ve Genel Başkan Danışmanı Nurul Âmin Eğitim-Bir-

Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Yalçın, ümmetin 

birliğini, İslam dünyasının birlikteliğini savunan ve bu çerçevede 

yürüttüğü çalışmalar nedeniyle sürekli hedef alınan Cemaat-i İsla-

mi Partisi’ne yönelik devlet terörünü, adalet cinnetini ve bu yolla 

hem İslam’ı hem de Müslümanları hedef alan Bangladeş yöneti-

mini kınadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Hukuk tanımaz, 

insan onuru bilmez yönetimi, Bangladeş’te yaşanan vahşetin suç 

ortağı olarak görüyoruz. Bangladeş rejimi Cemaat-i İslami’nin geri 

kalan liderlerini idam sehpasına göndermeye hazırlanıyor. Tama-

men siyasi bir mahkeme tarafından yargılanan ve Bangladeş ile 

Pakistan’ın geleceğini düşünmekten başka bir eylemi bulunma-

yan ancak ‘insanlık suçu işlemekle’ itham edilen bu insanların da-

rağacına gönderilmesi başlı başına bir insanlık suçudur ve buna 

derhal son verilmelidir. Bunun için Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.” 

Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Başkan Yardımcısı Matiura 

Rahman ise, Cemaat-i İslami Genel Başkanı Moqbul Ahmed’in 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen yöneticilerine, göstermiş oldukları 

hassasiyet ve verdikleri mücadele için teşekkür ettiğini belirterek, 

“Bangladeş mahkemelerinin hukuksuz yargılamalarına tepki gös-

terip, diplomatik girişimlerde bulunan sizlere müteşekkiriz. Tüm 

dünyanın zulme seyirci kaldığı bir süreçte sizler haksızlıklara tepki 

göstererek insanlık için onurlu bir davranış sergilediniz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, başkan yardımcıları 

Şükrü Kolukısa ve Atilla Olçum’un da hazır bulunduğu ziyarette, 

Yalçın, heyete, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Baş-

kanı Mehmet Akif İnan’ın kitap setini takdim etti. 

U

B

Uluslararası Filistin Meslek Örgütleri ve
Cemaat-i İslami temsilcilerinden sendikamıza ziyaret
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, “Türkiye’nin eğitim tarihin-

de, milli irade ve vesayet arasında yaşanan bir 
çekişme vardır. Eğitim Türkiye’de yıllarca ideo-
lojik bir aygıt ve biçimleme aracı olarak kullanıl-
dı. Modernleşmeye değil değerlerden uzaklaş-
tırarak batılılaşmaya hizmet etti. Bu bilinçli bir 
tercihti” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Türkiye Dil ve Edebiyat 
Derneği tarafından düzenlenen “Eğitim Mese-
lemiz” konulu konferansta konuştu. Osmanlı 
Devleti’nden başlamak üzere Türkiye’nin eğitim 
sistemini bölüm bölüm işleyen Yalçın, ilk döne-
mi pozitivizm yoluyla değerlerden uzaklaşma, 
ikinci dönemi Batı’ya yönelme, üçüncü dönemi II. Abdülhamid 
ile öze dönme çalışmaları, dördüncü dönemi ırkçılık ve Batıcılığa 
yöneliş, beşinci dönemi ise vesayetten arındırma ve yeni arayış 
dönemi olarak nitelendirdi. 

Tek parti döneminde toplum formatlandı 

Tek parti döneminin antidemokratik uygulamalarına değinen 
Yalçın, alfabe değişikliğiyle milletin formatlandığını vurgulayarak, 
“Tek parti döneminde yeni bir toplum inşa edilmek istendi. Oku-
ma yazma bilenler ertesi gün cahil olarak uyandı. Bu dönemde 
toplum topyekûn dönüştürülmek istendi ve bunu da muallimler-
le yaptılar. Bu dönemde eğitimde yapılan değişiklikler sıradan ve 
tesadüfî değildir. Örneğin, bu dönemde başlayan ve hâlâ devam 
eden bütün ders kitaplarında kadın resimlerinin başı açık olma-
sı tesadüfî değil. Bilinçaltına rol model dayatmasıdır. Çocukların 
dedeleri sakallı iken dedelerin sakalsız ve şapkalı resmedilmesi, 
anneleri başörtülü iken Batı tipi kadın resimlerinin olması bilinç-
sizce yapılmış bir şey değildir. Bilinçli olarak toplum formatlandı 
ve kendi kültür, inanç ve değerlerine yabancılaştırıldı” şeklinde 
konuştu. 

28 Şubat çok yıkıcı oldu 

Türkiye’de her 10 yılda bir yapılan darbelerle devlet-millet kay-
naşması ötelendiği gibi, darbelerle mühendisliklerin tahkim 
edildiğini dile getiren Yalçın,  “En yıkıcı ve yakıcı darbe 28 Şubat 
oldu. Eğitim de nasibini aldı.  Bu süreç ‘Bin yıl sürecek’ denildi. 
İmam Hatip binalarının bir kısmına el konuldu. İmam hatiplilere 
katsayı engeli getirildi. Orta kısımları kapatıldı. 8 yıllık kesintisiz 
eğitim MGK kararıyla dayatıldı. Üniversitelerin önü nizamiye ka-
pılarına çevrildi. Üniversiteler kışlalaştırıldı. 12 yaş altına Kur’an-ı 
Kerim eğitimi yasaklandı. Almanya’da yüzyılın pedagojik yanlışı 
denilmesine ve dayatmadan uzaklaşılmasına rağmen Türkiye’de 
‘Karma Eğitim’ dayatıldı. Özellikle İslam ülkelerinde eğitim gören 

öğrencilerin aldıkları üniversite diplomalarının denkliği kaldırıldı. 
Din Kültürü ve ahlak Bilgisi Öğretmenliği eğitimi ilköğretim için 
eğitim fakültelerinin içerisine kaydırıldı. Birçok vakfın malvarlıkla-
rına el konuldu. Başörtülü avı başlatıldı. YAŞ kararlarıyla gümüş 
yüzük takanlar ordudan atıldı. Milli Güvenlik Dersi üzerinden 
eğitim ortamları yoğun bir denetime, gözetime ve fişlemeye tabi 
tutuldu. Talim ve Terbiye de ödevsiz bırakılmadı” diye konuştu. 

Eğitimin gelişmesi için birçok adım attık 

Büyük sıkıntıların yaşandığı 28 Şubat sürecinden sonra yeniden 
milli iradenin söz sahibi olduğunu kaydeden Yalçın, şunları söyle-
di: “Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in Türkiye’de eğitimdeki vesayet 
uygulamalarının, bariyer ve barikatların ortadan kaldırılmasında 
çok önemli katkısı oldu. 18 ve 19. Milli Eğitim şûralarındaki teklif-
lerimiz ve alınan kararlar yeniden öze dönüşe yol açtı. And’ın kal-
dırılması dâhil az önce ifade ettiğimiz bütün dayatmaların birer 
birer ortadan kaldırılmasının altında gayretlerimiz ve rehberliği-
miz var. Bunlara ilaveten kamusal alan yalanının bitirilmesindeki 
toplumsal tepkinin organize edilmesi ve siyasi iradenin zorlan-
ması noktasındaki 12 Milyon 300 bin imza ve sivil itaatsizliğimiz 
kamuoyunun yoğun desteği ile gerçekleşti ve neticeye ulaştı.” 

Eğitim konusunun etraflıca tartışılması gerektiğini kaydeden Yal-
çın, ders programları ve müfredatın yeniden düzenlenmesi ge-
rektiğini belirterek, “Hâlâ ders kitaplarına ilişkin bazı tartışmalar 
yaşanıyor. Ders kitaplarında bazı sübliminal mesajlar var. Kitapla-
rımızda verilen örneklemlere bakmak lazım, değerlerimiz mi öğ-
retiliyor yoksa Batı değerleri mi öğütleniyor. Artık eskiyi tekrarla-
ma değil, yeniyi üretme gibi bir ihtiyaç var. Rol modeller değişme-
li. Kendi kültürümüzün ve toprağımızın değerleri örneklenmeli ve 
öğütlenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı bu dönem en fazla beklen-
tinin yoğunlaştığı bakanlıktır. Devamlı değişiklik değil, bilinçli ve 
sistemli, işe yarayan, dişe dokunan değişiklik gerekiyor. Müfredat 
ve ders kitapları dâhil millete yaslanan, kendi değerlerinden bes-
lenen değişikliklere ihtiyaç var” dedi. 

E

Eğitim, ideolojik biçimleme

aracı olarak kullanıldı
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ğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, AK Parti Ankara 
Milletvekili, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Kon-

ya Milletvekili Halil Etyemez ve SGK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçilen Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkan Vekili Ahmet Özer’i 
ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Genel Başkan 
Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakır-

cı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 
Olçum, Ahmet Gündoğdu ve Halil Etyemez’i TBMM’de ziyaret 
ederek, bir süre sohbet etti. Genel Yönetim Kurulu, daha son-
ra, 4. Olağan Genel Kurul’da SGK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçilen Ahmet Özer’e ziyarette bulunarak, yeni görevinin ha-
yırlı olmasını diledi. 

E

emur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak, Cuma günleri öğle ta-
tilinin Cuma namazının kılınmasına imkân verecek şekil-

de düzenlenmesi, kamu görevlilerinin bu husustaki mağduriye-
tinin giderilmesi amacıyla toplu sözleşme masasına taşıdığımız 
taleplerden biri daha hayata geçirildi. 

3. Dönem Toplu Sözleşme’nin kamu görevlilerinin geneline yö-
nelik kısmının “Cuma günü öğle tatili” başlıklı 40. maddesinde, 
“Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekil-
de düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır” kararı alınmıştı. 

Kararın gereğinin yerine getirilmesi noktasında somut adım 
Başbakanlıktan geldi. Başbakanlığın 2016/1 sayılı genelgesinde, 
dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak Cuma namazı saatinin 
mesai saatine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluş-
larında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmak-
sızın izin verileceği ifade edilmiştir. Böylece, kamu görevlileri 
adına elde ettiğimiz kazanımlara yenisi eklenmiş, kamu görev-
lilerinin, öğle tatili süresi gerekçe gösterilerek Cuma namazının 

kılınması sırasında yaşadıkları sıkıntı ve mağduriyet giderilmiş 
oldu. Bu kazanım, ibadet hürriyetinin sağlanması noktasında 
önemli bir adım olup temel hak ve özgürlüklerin sendikal mü-
cadeleyle tesisi ve korunması ekseninde gelecek dönemler için 
bir emsal teşkil edecektir. 

üksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (YURTKUR) 

yetkili sendika olan Eğitim-Bir-Sen ve YURTKUR Genel 

Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü banka promosyonu anlaş-

ması konusunda Halk Bankası’yla mutabakat sağlandı. Pro-

mosyon ihalesi şart-

namesi ve sözleşmesi, 

tüm YURTKUR personel 

ile daha sonra atanacak 

personeli de kapsaya-

cak şekilde gerçekleşti-

rildi.

3 yıl süreyle geçerli olacak promosyon anlaşmasında bir de-
faya mahsus ve tek seferde ödenmek üzere her bir çalışana 
1.750; buna ilaveten protokol süresi içinde banka ile kurumun 
mutabakatı halinde kişi başı 500 TL ilave promosyon ödemesi 
yapılacak. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, 
promosyon anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, YURTKUR’da 
promosyon sürecinin geç de olsa tamamlanmasından memnu-
niyet duyduklarını ifade ederek, banka promosyon anlaşma-
sının sonuçlandırılması sürecinde önemli katkılarda bulunan 
YURTKUR yetkilileri ile komisyon üyelerine teşekkür etti. 

Y

Gündoğdu, Etyemez ve Özer’e ziyaret

Cuma namazının önündeki mesai engeli kalktı

YURTKUR personeline 2 bin 250 TL promosyon

M
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hendekle-
rin vesayet çukurları olduğunu belirterek, “Buradan özgürlük ve 

gelecek tasavvuru olanlar şapkalarını önlerine koyarak bir kez daha 
düşünmelidir. Hendek açmak yerine okul açın, buraya gelip yüreğini 
koyarak fedakârca görev yapan insanlara kucak açın” dedi. 

Ali Yalçın, Memur-Sen Mardin İl Temsilciliği’nin Müftülük Konferans 
Salonu’nda düzenlediği “Her Yerde Barış, Her Zaman Birlik: Mardin 
Buluşması”nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Terör örgütü PKK mensuplarınca kazılan hendekleri eleştiren Yalçın, 
şunları söyledi: “Tetiğe basan gençler değil, yere sağlam basan genç-
ler yetiştirmek için kamu görevlileri olarak üzerimize düşen sorum-
luluğu yapmaya devam etmeliyiz. Hendekler, vesayet çukurlarıdır. 
Buradan özgürlük ve gelecek tasavvuru olanlar şapkalarını önlerine 
koyarak bir kez daha düşünmelidir. Okulları yakıp, öğretmenleri bas-
kılayan, şehirleri yaşanmaz hale getirenler, ‘Boykot uyguluyoruz’ di-
yerek, boykota uymama özgürlüğünü kullananlara karşı tehdit savu-
rup, özgürlükten bahsediyorlar. Dün eski devletten ne kadar çirkinlik 
varsa, onu kopyalıyorlar. Buradan bir çıkış yolu bulmaları mümkün 
değil.” 

Yaşananları kabul etmediklerini dile getiren Yalçın, “Şehir merkezle-
rinde hendek kazanların, okul ve cami yakanların, bilboardlara Haz-
reti Peygambere hakaret içeren afişler asanların, çocukların eğitim 
hakkını, bölgenin yatırım hakkını, bölgede fedakârca görev yapanları 
engelleyenlerin asla yanında olmayız. Bunun hak verilecek hiçbir yanı 
yok. Yasin Börü ile 50 insanı katledenleri unutmadık” şeklinde konuş-
tu. 

Hedef 1 milyon üye 

Memur-Sen olarak, belirledikleri “1 milyon üye, yeniden büyük Tür-
kiye” hedefine de değinen Yalçın, “Üye sayımızı artırarak, gücümüzü 
katlayarak, hizmetlerimizi yaygınlaştırarak, örgütlenmemize hız ve-
rerek yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya hedefine koşuyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Genel Başkanı Ali Yalçın, Mardin-Midyat’taki Çadırkent’te Suriye ve 

Iraklı misafirlerle bir araya geldi. 

Midyat Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Boz-

kurt, Müftü Mehmet Şafi Bilik, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Emin Esen, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Rama-

zan Çakırcı, Memur-Sen Mardin İl Temsilcisi Mustafa Aydın, Eğitim-

Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer ve Memur-Sen’e bağlı 

sendikaların şube başkanlarıyla birlikte Çadırkent’te basın toplantısı 

düzenleyen Ali Yalçın, “Burada Ensar-Muhacir kardeşliğinin önemli 

örneklerinden biri yaşanmaktadır. Bu durum, kardeşlik hukukunun 

yansımasıdır. Batı, üç maymunu oynarken, Türkiye mazlumlara sahip 

çıkmıştır. Batı, zulme ortak olurken, Türkiye, kardeşlerini açıkta bırak-

mamıştır” diye konuştu. 

Emanete sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları söyle-

di: “Kardeşlerimiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmak hepimizin 

görevidir. Kış gelmiş, şartlar zorlaşmıştır. Acilen seferberlik başlatıp, 

kardeşlerimizin yanında durmalıyız. Onların yaralarını sarmak için eli-

mizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Biz dün olduğu gibi, bugün de 

sorumluluk almaya devam ediyoruz. Biz, hem emek hareketi hem de 

merhamet hareketiyiz.” 

Öğrencilere kırtasiye yardımı 

Yalçın, beraberindeki heyetle birlikte, Suriyeli öğrencilerin eğitim gör-

düğü Midyat Kocatepe İlk Okulu’nda öğretmenlerle görüştü ve ardın-

dan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. 

Vali Ömer Faruk Koçak’ı da ziyaret eden Ali Yalçın, daha sonra Mar-

din-Suriye Yardımlaşma Platformu merkezine giderek incelemelerde 

bulundu, yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

Yalçın, Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenle-

riyle de buluşarak, bir süre sohbet etti. 

E

Mardin’deki mülteci kampını ziyaret ettik
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ardin Artuklu Üniversitesi, ‘Kürt Sorunu 
ve İslam(cılar)’ adı altında panel ve çalış-

tay düzenledi. Üniversitenin rektörlük binasın-
da gerçekleştirilen çalıştay’a katılan Eğitim-Bir-
Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
bir sunum yaptı. Yalçın, “Ötekileştirme, dayat-
ma ve baskı sorunu çözümsüz kılıyor. Sorun-
larımızı çözmek için hep birlikte her zeminde 
sorumluluk almalıyız. Derhal yeni ve özgürlük-
çü bir anayasa yazılmalıdır. Zemini kardeşlik 
anlayışı ve ümmet bilinciyle güçlendirilmiş; 
adalet, hakkaniyet ve hukukla donatılmış eşit 
ve birinci sınıf vatandaşlık en önemli çözüm 
olabilir. Yapılması gereken, eşit vatandaşlık 
temelli sivil, özgürlükçü, demokratik yeni bir 
anayasa yapmak olmalıdır” dedi. 

“Adalet, hakkaniyet ve ahlak merkezli medeni-
yetin varlığına katkı sağlamak; ümmetin birliği 
ve dirliği için birlikte hareket etmek; ayrışma-
ları önlemek, barışı ve kardeşliği tesis etmek; 
‘Hiç şüphe yoktur ki,  barış daha hayırlıdır’  ve 
‘Topluca Allah’ın ipine sarılın, ayrılığa düşme-
yin’ ilahi mesajları bu sorumluğumuzu artırı-
yor” diyen Yalçın, “Bu noktada, ortak hedefle-
rimiz açısından Kur’an ve Sünnet gibi iki temel 
referansımızın da olduğu unutulmamalıdır. 
Bize göre ilk insan hakları bildirgesi niteliği ta-
şıyan Veda Hutbesi’nin bütününe hâkim olan 
hak temelli anlayış, adalet ve eşitlik çerçevesi 
üzerinden çözüm üretmek mümkündür” şek-
linde konuştu. 

Bölge sürgün yeri görülmemelidir 
Bölgede deneyimli ve tecrübeli kamu görev-
lilerinin görev yapmasını sağlayacak tedbir 
ve teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini 
kaydeden Yalçın, şöyle konuştu: “Kamu per-
sonelinin nicelik bakımından güçlendirilmesi 
adımları atılmalıdır. Kamu görevlileri yönüyle 
bölgede eski alışkanlıklar sürmektedir; hem 
sürgün yeri hem staj bölgesi olarak devam 
etmektedir. Bölgede tecrübeli kamu görevlile-
rinin kalmasının yolları bulunmalıdır. Devlete 
küsen, devletin dışladığı kamu görevlileri böl-
geye gönderilmemelidir. Bölgeye tecrübeli ve 
bölgenin hassasiyetlerini bilen kamu görevli-
lerinin gitmesinin yolunun açılması için özlük, 
mali ve sosyal haklarda iyileştirme sağlanma-
lıdır.” 

Ebedi kardeşlik için öneriler 
Genel Başkan Ali Yalçın, “Kürt Sorunu ve İslami 
Pratik” başlıklı komisyona Memur-Sen’in öne-
rileri sundu: 

-Bize göre ilk insan hakları bildirgesi niteliği ta-
şıyan Veda Hutbesi’nin bütününe hâkim olan 
hak temelli anlayış, adalet ve eşitlik çerçevesi 

üzerinden çözüm üret-
mek mümkündür.

-Hedef daha mutlu, 
daha huzurlu, daha 
müreffeh, daha say-
gın, daha umutlu bir 
toplum ve Türkiye inşa 
etmek olmalı. Bu nok-
tada, içi hukuk ve eşit 
vatandaşlık ile doldu-
rulmuş kardeşlik huku-
kumuz ve ümmet anla-
yışımız bizim için iyi bir 
zemin ve atmosfer oluşturabilir. 

-Sosyo-ekonomik haklar bakımından 78 mil-
yonun eşit haklara sahip olması, yoksulluğun 
yükünü bir bölgenin, zenginliğin keyfini bir 
bölgenin çekmemesi gerekir. 

-Sonuca varmak için eşit vatandaşlık gerekir. 
“Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla 
bağlı herkes Türkiye vatandaşıdır” tanımı çö-
züm noktasında makul bir yol olacaktır. 

-Yerel yönetim reformu yapılmalı. Merkeziyet-
çilikten yerelliğe doğru, merkezden taşraya 
yetki devri tüm Türkiye için uygulanmak kay-
dıyla hayata geçirilebilir. 

-Vesayet çukurları, hendekler kapatılmalı, PKK 
silah bırakmalıdır. 

-Şiddet ve ötekileştirici dil terk edilmelidir. 

-Irkçı dil anayasa başta olmak üzere tüm mev-
zuattan, literatürden ve eğitim sisteminden 
çıkarılmalı ve ayıklanmalıdır. 

-Temel bir ilke olarak, herkes herkesin örf, 
adet ve geleneklerine saygı duymalıdır. Kültü-
rel zenginliğimizi geliştirerek devam ettirmeli-
yiz. 

-Anadilde konuşma, kültürlerini geliştirme,  
görsel, işitsel, yazılı medya araçlarını kullanma 
anayasal güvence altına alınmalıdır. 

-Bölgede eğitim veren medreselerin yasal gü-
venceye sahip olması talebi mutlaka değer-
lendirilmeli, bu kurumların verdiği belgelerin 
denkliği sağlanmalıdır. 

-Türkiye’nin genelinde olduğu gibi ilahiyat fa-
kültelerinin ve imam-hatip okullarının sayısı ve 
niteliği bölgede güçlendirilmelidir. 

-Karma eğitim dayatmasına son verilmeli, ay-
rıca Tekke ve Zaviyelerle ilgili düzenlemeler 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

-Bölgeye tecrübeli ve bölgenin hassasiyetlerini 
bilen kamu görevlilerinin gitmesinin yolunun 
açılması için özlük, mali ve sosyal haklarda iyi-
leştirme sağlanmalıdır. 

-Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel atılımlar 
artarak devam etmelidir. 

-Eşit vatandaşlık temelli sivil, özgürlükçü, de-
mokratik yeni bir anayasa yapılmalıdır. 

-Siyasi partilerin uzlaşısı ile seçim barajı düşü-
rülmelidir. 

-Uludere olayı, Suruç ve Ankara Garı katliam-
ları, Musa Anter, İzzettin Yıldırım ve son olarak 
da Tahir Elçi suikastı gibi faili meçhul ölümler, 
cinayet ve suikastlar arkasındaki güçleri de or-
taya çıkaracak biçimde aydınlatılmalıdır. 

-Irkçılık ve etnik ayrımcılığı çağrıştıran her tür-
lü slogan ve sözler meydanlardan, yerleşim 
merkezlerinden ve diğer alan ve zeminlerden 
temizlenmelidir. 

-Ölenin ırkına, mezhebine ve ideolojisine göre 
pozisyon alma anlayışından vazgeçilmeli, fikir-
lerini ve tavırlarını beğenmediğimiz insanların 
ölümü halinde “oh oldu” mantığıyla hareket 
edenlere asla hoşgörü ile bakmamalıyız, ge-
rekli cevabı vermeliyiz. 

-Silah ve şiddet anlayışına karşı güvenlikçi bir 
yaklaşım yürütülmeli, ancak diğer tüm alanlar-
da özgürlükçü bir tutum sergilenmelidir. 

-Terör örgütlerinin, algı yönetimine karşı, çok 
yönlü, çok taraflı, çok boyutlu, gerçekçi ve çö-
züme dönük iletişim ve yönetişim süreçleri iş-
letilmelidir. 

-Herkesi olduğu gibi kabul etme anlayışı ha-
kim kılınmalıdır. 

-Tüm toplumun, din, inanç ve ibadet özgür-
lüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, yaşama 
özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve girişim güvenliği 
sağlanmalıdır. 

-Bürokratik oligarşi, militarist zihniyet, elitist 
anlayış, baskıcı, ötekileştirici, ayrımcı, ayrıştırı-
cı lobi ve güç odaklarına karşı, bireyin demok-
ratik tutumuyla birlikte ümmet, kardeşlik ve 
insanlık bilincini güçlendirmeliyiz.

M

Derhal özgürlükçü bir anayasa yazılmalıdır
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Si-
vas 1 No’lu Şube’nin olağanüstü kongresi katıldı. Tarım İl Mü-

dürlüğü toplantı salonunda yapılan kongrede konuşan Yayla, “Kong-
remizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Demokratik teamüllerin 
en iyi işlendiği kurumlardan biriyiz. Bugün burada iki arkadaşımız, 
oluşturdukları listelerle delegenin karşısına çıkıyor. Hizmet yarışının 
kaybedeni olmaz. Bunun bilincinde olan bir teşkilatın mensuplarıyız. 
Bundan sonra, geçmişte yaptığımız gibi, el ele, omuz omuza müca-
delemize devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak, zirveden 
yeni ufuklara yol almaya; eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin, 
milletimizin, mağdur ve mazlumların umudu olmaya, onların sorun-
larını çözmeye, yardımlarına koşmaya devam edeceğiz” dedi. 

350 bini 400 bine çıkarmak için çalışıyoruz 

Kuruluş felsefesinden, vizyon ve misyonundan sapmadan, verdi-
ği mücadeleyle eğitim çalışanlarının teveccühüne mazhar olarak 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Eğitim-Bir-Sen’i daha 
da büyütmek, 350 bini 400 bine çıkarmak için çaba sarf ettiklerini 
kaydeden Yayla, onlarca kazanıma imza attıklarını belirterek, şunları 
söyledi: 

“Genel toplu sözleşmeyle elde ettiğimiz kazanımlarla bütün kamu gö-
revlilerini memnun ederken, eğitim hizmet kolu toplu sözleşmesiy-
le de eğitim çalışanlarının takdirini kazandık. Nöbet görevine ücret, 
Bakanlıkça hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim 
çalışanlarına, ek ders ücreti yerine ÖSYM ve diğer kurumlarca yapı-
lan sınavlarda olduğu gibi sınav gösterge rakamına dayalı sınav ücreti 
ödenmesi, hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonlarında düzen-
lenen kurslarda görev alan memur ve hizmetlilere, fazla çalışma üc-
retinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi, Kredi ve Yurt-
lar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele 
ödenen fazla çalışma ücretinin bir kat artırılması ve bunun sözleşmeli 
personele de ödenmesi, yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav 
komisyonlarında görev alan üyelere, her bir komisyon üyeliği için 
ayrı ayrı ücret ödenmesi, akademik personelin maaş ve ücretlerinde 
önemli bir yer tutan geliştirme ödeneği ödemesinin sona erme ta-

rihinin 2017 olarak belirlenmesini sağlamak, üniversitelerinde ikinci 
öğretim kapsamında fazla çalışma ücretinden daha fazla sayıda per-
sonelin yararlanması, İLKSAN dayatmasına bütünüyle son verilmesi 
gibi kazanımlara imza attık.” 

Gerek Kurum İdari Kurulu toplantılarında gerekse toplu sözleşme 
masasında şimdiye kadar birçok sorunu çözüme kavuşturmalarına 
rağmen devasa bir kurum olan Milli Eğitim’de, üniversitelerde ve 
YURTKUR’da hâlâ çözüm bekleyen bir yığın sorun bulunduğunu ifade 
eden Yayla, mevcut kazanımlarına yenilerini eklemek, eğitim hizmet 
kolu çalışanlarının sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içerisin-
de olduklarını vurguladı. 

İşleyen sisteme çomak sokmayın 

Yayla, kamu görevlilerinin iş güvencesi konusuna da değinerek, baş-
latılmayı ve tamamlanmayı bekleyen onca proje, çözüm bekleyen yı-
ğınla sorun dururken, yeni sorunlar üretmenin, işleyen bir sisteme 
çomak sokmanın akılla, mantıkla izah edilecek bir tarafının bulunma-
dığını dile getirdi. 

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No’lu Şube Başkan adayları İlhan Karakoç ve 
Halil İbrahim Temiz’in konuşmalarının ardından seçime geçildi. Seçim 
sonucunda Halil İbrahim Temiz başkanlığa seçildi.

E

Hizmet yarışında kaybeden olmaz
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen 

Kadın Komisyonlarının sadece kadın ör-
gütlenmesindeki eksikliği gidermediğini, 
Türkiye’nin kadın konusuna şaşı bakışını da 
yerle bir ettiğini ifade ederek, “Hiç kimse siz-
ler için ‘daha kırk fırın ekmek yemeleri ge-
rekir’ diyebilecek durumda değildir. Aksine 
herkesin ‘Kırk bir kere maşallah’ diyeceği bir 
sonuç duruyor karşımızda” dedi. 

Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması 
Antalya’da yapıldı. Buluşmada, Malezya Eği-
tim Organizasyonu Başkan Vekili Satinah 
Syed Salleh, Avrupa’da Filistinli Öğretmenler 
Birliği Genel Başkanı Yosra Saed Agıl, İstan-
bul Milletvekili Fatma Benli, Doç. Dr. Emel 
Topçu ve Aktivist Zeynep Alkış’ın konuşmacı 
olduğu bir panel de düzenlendi. 

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal, Yönetim Kurulu üyeleri ve il 
temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışında 
bir konuşma yapan Genel Başkan Ali Yalçın, 
özellikle kadınların çileyi güce, sıkıntıları, so-
runları fikri birikime dönüştürdüklerini, bas-
kıları kararlılıkla, dayatmaları dirençle devre 
dışı bıraktıklarını, yasakları özgürlüğe, öte-
kileştirmeyi öze dönüşe doğru evirdiklerini 
belirterek, şöyle devam etti: “Bugün, adalet 
için, adil bir ülke, adil dünya için çalışan, ter 
akıtan, istikametini bozmadan hakkı haykı-
ran, ülkemin, ümmetin hak, adalet ve öz-
gürlük mücadelesinde liderlik yapan Eğitim-
Bir-Sen’li kadınların, sendikamın kadın lider-
lerinin huzurunda olmanın bahtiyarlığını 
yaşıyoruz. Sizlerle soylu mücadelede yol 
arkadaşlığı yapmanın onurunu taşıyoruz. 
Sizler, Türkiye’nin 81 il ve bütün ilçelerinde 
örgütlenmenizi kısa sürede tamamladınız. 
Ülkemizdeki ve yurt dışındaki kadın örgüt-

leriyle iş birliği, hedef ve proje ortaklığı ya-
parak vizyonunuzu ortaya koydunuz. Kadın 
üye sayımızı artırdınız, örgütlenmede diğer 
sendikalara fark attınız. Fikri zenginliğinizle, 
aksiyoner kimliğinizle farkınızı da fark et-
tirdiniz. Sendikacılığın erkeklere mahsusu 
olmadığını, kadınların sivil inisiyatifte öncü, 
sivil itaatsizlik noktasında önde olabileceği-
ni herkese kabul ettirdiniz. Hiç kimse sizler 
için ‘daha kırk fırın ekmek yemeleri gerekir’ 
diyebilecek durumda değildir. Aksine herke-
sin ‘Kırk bir kere maşallah’ diyeceği bir sonuç 
duruyor karşımızda.” 

Çabalarınız, kadına yönelik  
şiddetin biteceğine teminattır 
Ara rejim dönemlerinde, cunta süreçlerin-
de, 28 Şubat’ın ötekileştiriciliğinde kadınla-
rın çalışma hayatından, eğitim hayatından, 
siyaset kulvarından dışlandığını dile getiren 
Yalçın, “Kadınların zorba tavırla, küstah bir 
tarzla kamu hizmetinden dışlandığı kara 
günler geride kaldı. Artık, sizlerin fikirleri, 
eylemleri, direnci ve direnişiyle, alkışlanan 
kadınlar, kadın örgütleri var. Sizin çabala-
rınız, kadına yönelik şiddetin biteceğine te-
minattır. Varlığınız, davamızın zirveden yeni 
ufuklara ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Siz 
olduğunuz sürece, milletin Meclisinde bu 
ülkenin kadınlarına had bildirmeye çalışan 
hadsizler olmayacak. Hiç kimse inancı yü-
zünden ötekileştirilmeyecek. Yasaklardan 
kurtulduk diyerek, motivasyonunuzu, he-
yecanınızı kaybedecek misiniz? Hayır diye-
ceğinizi, mücadele gemisini yeni rotalara, 
yeni başarı limanlarına doğru çevireceğinizi 
biliyorum. Çünkü işyerimizde, ilçemizde, ili-
mizde, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada 
yapılacak çok iş, çözülecek çok sorun var. O 
zaman, yorulmak, mola vermek yok. Yete-
rince büyüdük diyerek yavaşlamak yok. Ses-
siz devrimlerinize yenilerini eklemeye var 
mısınız? Aylan bebeklerin kıyıya vurmasına, 

Esmaların Rabia Meydanı’nda vurulmasına 
engel olmaya hazır mısınız? ‘Evet’leriniz, ba-
şaracağımıza olan inançtır. ‘Evet’leriniz, bizi, 
milleti ve ümmeti yok etmek isteyenlerin 
korkusu ve kâbusudur” şeklinde konuştu. 

Salleh: Bir kadını eğitirseniz,   
bütün ülkeyi eğitmiş olursunuz 
Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal’ın selamlama konuşmasının ar-
dından panele geçildi. Malezya Eğitim Orga-
nizasyonu Başkan Vekili Satinah Syed Salleh, 
verdikleri mücadele sonucunda birçok soru-
nun çözümünü sağladıklarını kaydederek, 

“Birçok problemi çözdük ama hâlâ ufak da 
olsa bazı sorunlarımız var. Kadınlar olarak, 
çalışarak, bir araya gelerek, görüşlerimizi 
paylaşarak birçok şeyin üstesinden geleceği-
mize inanıyorum. Eğer bir kadını eğitirseniz, 
bütün ülkeyi eğitmiş olursunuz. Onun için 
eğitime önem vermeliyiz” diye konuştu. 

Avrupa’da Filistinli Öğretmenler Birliği Genel 
Başkanı Yosra Saed Agıl, Filistinlerin yaşadı-
ğı sıkıntıları anlatırken, Doç. Dr. Emel Top-
çu, kadınların kimlik sorunlarına değindi. 
İstanbul Milletvekili Fatma Benli ve Aktivist 
Zeynep Alkış’ın da birer konuşma yaptıkları 
panel, katılımcıların sorularının yanıtlanma-
sıyla sona erdi.

Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması’nda konuşan Yalçın:

Kadına şaşı bakışı yerle bir ettiniz

E
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Ha-
bibe Öçal, sorunlarının çözümünün kendi medeniyet değerle-

rinde olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, “Nitekim örgütlü 
yapımızın referansı da değerlerimizin beşiğinden doğmuş dünyanın 
ilk örgütlü yapısı olan Bacıyan-ı Rum’dur. Bizler Bacıyan-ı Rum ruhu-
nun günümüzdeki temsilcileriyiz. İhtiyaç duyduğumuzda kodlarımız-
da yer alan bu ruh kendiliğinden ortaya çıkmaktadır” dedi. 

Başkan yardımcılarıyla birlikte Antalya, İzmir, Denizli, Elazığ ve İs-
tanbul 1 No’lu şubenin düzenlediği toplantılara katılan Habibe Öçal, 
haklarını aramakta ısrarcı olan kadınların bir araya gelmesi için uğraş 
verdiklerini belirterek, örgütlenmeden, mücadele vermeden haklarını 
elde etmelerinin zor olduğunu söyledi. 

Örgütlü yapımızı çelikleştirmeliyiz 

Güçlü örgütlü yapılar içinde geleceği kuşanmanın önemine dikkat çe-
ken Öçal, bu atmosferin oluşmasında ve sürdürülmesinde herkese 
sorumluluk düştüğünü kaydederek, “Bizler örgütlü yapımızı güçlendi-
rip, çelikleşmeliyiz. Bu güçlenme esnasında, kimseyle eşitlenmek gibi 
bir derdimiz yoktur. İçleri boşaltılmış, eskimiş ve ithal kavramlara da 
gerek duymuyoruz. Bizler sorunlarımızın çözümünün ve ihtiyaçlarımı-
zın giderilmesinin kendi medeniyet değerlerimizde, köklerimizde ol-
duğunun farkındayız. Nitekim örgütlü yapımızın referansı da değerle-
rimizin beşiğinden doğmuş dünyanın ilk örgütlü yapısı olan Bacıyan-ı 
Rum’dur. Bizler Bacıyan-ı Rum ruhunun günümüzdeki temsilcileriyiz. 
İhtiyaç duyduğumuzda kodlarımızda yer alan bu ruh kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Dünya mazlumlarının sorunlarına çözüm üretme, 
bu çözümleri hayata geçirme hassasiyet ve gayretinde kadın öncü-
ler, kadın liderler olmalıyız. Karşımızdakilerin gücü ne olursa olsun, 
zalimin karşısında dik durmalıyız. Kimliğine bakmaksızın mazlumun 
yanında yer alarak medeniyet değerlerimizin inşasına bir tuğla da biz 
koymalıyız. Bizler vakti geldiğinde ve hak edildiğinde emaneti almak-
tan kaçmayan, emaneti ehline vermekten kaçınmayan, üretmeye de-
vam eden bir sendikal anlayışın içinde yer alıyoruz” şeklinde konuştu. 

Duruşumuzdan, zamanı yaşayıp geleceği   
kuşanmaktan taviz vermeyeceğiz

“Kadınlar örgütlendikçe güçlenecek, güçlendikçe söylem üretecek ve 
kazanan insanlık olacak” diyen Öçal, kadınların her alanda olduğu 

gibi sendikal çalışmalarda da aktif görevler üstlenmesinin, dünyanın 

çehresinin değiştirilmesi bakımından önemli olduğunu dile getirerek, 

kadınların iyiye, güzele dönüştürücü elinin insanlara ulaşması gerek-

tiğini vurguladı. 

Hak, adalet, özgürlük ve barış adına    
sesimizi yükseltmeliyiz 

Sendikalı kadınlar olarak yalnızca kendi üyelerinin haklarını değil, 
tüm dünyada zulme uğrayan kadınların dertlerini de dert edinen bir 
inancın temsilcileri olduklarının altını çizen Öçal, şöyle devam etti: “Bu 
şuurla, nerede bir haksızlık ve zulüm varsa, orada yangını söndürme 
adına, hak, adalet, özgürlük ve barış adına sesimizi yükseltmeliyiz. 
Aksi takdirde komşuda yanan ateşin dumanı bizim ciğerlerimize de 
zarar verecek ve yaşanan adaletsizliğin kurbanı olmaya mahkûm ola-
cağız. Kadınlar olarak, hak ve özgürlük mücadelesinde rehavete düş-
memeliyiz. Bizler ülke tarihinde kara bir sayfa olarak yerini alan 28 
Şubat gibi bir dönemin mağduriyetini yaşamış insanlarız. Yakın tarihi-
mizi iyi okumalı, ayaklarımızı yere sağlam basmalı, atacağımız hiçbir 
adımda haktan, hakikatten ve adaletten şaşmamalıyız.” 

Kadın çalışanların hâlâ birçok sorunu bulunduğunu kaydeden Öçal, 
“Sorunlarımızın çözümünü sağlamak bizim elimizdedir. Bunun için el 
ele vermeli, omuz omuza yürümeliyiz. Gücümüzü Eğitim-Bir-Sen çatı-
sı altında birleştirmeliyiz” diye konuştu. 

E

Bacıyan-ı Rum ruhunun günümüzdeki 
temsilcileriyiz 

Teşkilat toplantılarında konuşan Habibe Öçal:
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, La-
tif Selvi, kongrelerin bir hız olduğunu, demok-

ratik teamüllerin içselleştirilmesinde, aidiyetlerin pe-
kişmesinde çok büyük bir rol oynadığını ifade ederek, 
“Yeni bir süreci başlatmak istiyorsak, önümüze yeni bir 
hedef koymak durumundayız. Ve o hedef bizi amacı-
mıza taşımış olacak inşallah” dedi. 

Van 1 ve Konya 2 No’lu şubelerin genel kurullarında 
konuşan Latif Selvi, demokratik işleyişin önemine dik-
kat çekerek, “Demokrasi kıvamını buldukça, özgürlük 
alanları genişleyecek, sivil irade güçlenecektir. Bizler, 
Eğitim-Bir-Sen olarak, demokratik kuralları en iyi şe-
kilde işletmeye çalışıyoruz. Bugün burada Şubemizin 
kongresini yapıyoruz. Bu işi, kırıp dökmeden, birbirini 
üzmeden yapmak önemlidir. Bu olgunluk ve tecrübe 
teşkilatımızda fazlasıyla mevcuttur” şeklinde konuştu. 

Eğitim ve çalışma hayatının önemli olduğunu kayde-
den Selvi, şöyle devam etti: “Hem eğitim hem de çalış-
ma hayatı söz konusu olduğunda toplumun nabzının 
attığı, önemli bir faaliyet alanından bahsetmiş oluruz. 
Bu anlamda eğitim ve çalışma hayatının temel dina-
miğini oluşturan çalışanların temsilcileri sendikalar da 
aynı oranda önemli ve kıymetlidir. Görev ve sorumlu-
lukları da aynı şekilde kıymetli kılmaktadır.” 

Bir yandan sefa, diğer yandan sefalet var-
sa, adil paylaşım yok demektir 

Emek ve eğitim hayatında farklı bir soluk olmak için 
bir araya geldiklerini belirten Selvi, şunları söyledi: 
“Eğitim-Bir-Sen olarak, birkaç güzel adamın fitilini ateş-
lediği bir dinamiğin mensubuyuz. Emek mücadelesi in-
sanlık tarihi kadar eskidir. Eğer siz insan ve yaşamdan 
bahsediyorsanız, çalışanın alın teri diye bir şeyi mut-
laka gündeminize almak zorundasınız. Allah’ın verdiği 
nimetleri yine Allah’ın yarattığı insanlığın hizmetine 

adil bir şekilde sunmak için emek ile ilgili bir düzen-
lemeyi mutlaka yapmak zorundasınız. Bir taraftan 
sefa, diğer taraftan sefalet varsa; bir yandan yokluk, 
bir yandan aşırı bir tüketim varsa, bunlar adil payla-
şımın olmadığındandır. Bunun için çaba harcamazsak, 
mücadele vermezsek, adaletsizlik sürgit devam eder. 
Sendika olarak, adil paylaşım ve insanca bir hayat için 
mücadelemizi devam ettiriyoruz. Çalışma hayatının 
işverenlerin inisiyatiflerine terk edildiği yerde adaleti 
temin etmek mümkün değildir. Bu tecrübelerle ortaya 
çıkmıştır. Çalışanların üzerinde kendi siyasal kazanım-
larını elde etmelerine rağmen onların hayatında eşitlik 
gibi taahhüdü yerine getirmemiş olanların da verece-
ği bir şey yoktur. İnsan Allah’ın kendisine ihsan ettiği 
üstün vasfı yine o yüce değerler ışığında yeniden tarif 
etmek suretiyle çalışma hayatında yeni bir paradigma 
inşa etmek durumundadır. Bu sorumluluk özellikle biz-
lerin omuzlarındadır.” 

Yeni hedeflere koşacağız

Dünyanın her tarafında sendikal faaliyetlerin ve üreti-
min olduğunu dile getiren Latif Selvi, “Kim bize sahip 
çıkacak diye düşünen insanların feryadına, evet o ara-
dığın adam benim, o aradığın kurum bizim kurumu-
muz, biziz diyebilmeliyiz. Kurulan her şubemiz, bu se-
sin çoğalmış bir icracısı olmalıdır. Şubelerimizi bunun 
için kurmalıyız. İşte biz bu hissiyatla, bu kaygıyla yola 
çıkan gayretli insanların omuzlarında birlerle başlayıp 
yüz binlere ulaşan Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşu haline gelen, şube şube büyüyen bir organi-
zasyonuz. Bir misyonumuz, bir dava yükümüz var, bir 
şuurumuz, bir gayretimiz ve azmimiz var. Bunu asla 
kaybetmeden yeni hedeflere koşacağız” diye konuştu. 

Seçim sonucunda Van 1 No’lu Şube Başkanlığı’na Os-
man Ayşin, Konya 2 No’lu Şube Başkanlığı’na Şenol Me-
tin seçildi. 

E

Demokrasi kıvamını buldukça

sivil irade güçlenecektir
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan 
Çakırcı, Yükseköğretim Kanunu’nun artık ihtiyaca 

cevap veremediğini belirterek, “İnsan ve düşünce mer-
kezli yeni bir kanuna ihtiyaç var.  Üniversitelerde rektör 
seçimi süreçleri çalışanların sorunlarının konuşulmasını 
ve tartışılmasını gölgeliyor. Bu nedenle, yetkilerin şahıs-
lardan alınarak kurullara devredilmesi gerekir” dedi. 

Ramazan Çakırcı, Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 No’lu Şube 1. 
Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Merinos Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapılan genel kurulda bir konuşma yapan 
Çakırcı, üniversitelerde değişim ve dönüşüme ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Bursa’da ikinci şubeyi açtıklarını ifa-
de eden Çakırcı, “Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Sendikamız üniversitelerde de yetkiyi almış 
bulunmaktadır. Üniversitedeki ideolojik yapılanma ve 
baskıların artık tarihe karışmaya başladığını görüyoruz. 
Üniversitelerde değişim ve dönüşüme ihtiyaç var. Bu-
nun yolu da, Anayasa’nın 130 ve 131. maddelerinin de-
ğişmesinden geçiyor. Bununla birlikte, YÖK Kanunu’nun 
da ciddi anlamda elden geçirilmesi gerekiyor. Yetkilerin 
şahıslarda toplandığı bir üniversite değil, yetkilerin ku-
rumlara verildiği bir üniversite istiyoruz. Uluslararası 
üniversiteler arasında ilk yüze girmek için üniversiteler-
de özgür bir ortamın ve zeminin oluşması elzem. Bu da, 
başta Anayasa değişikliği olmak üzere, YÖK Kanunu’nda 
yapılacak değişikliklerle mümkündür” şeklinde konuştu. 

Yetkiler kurullara devredilmelidir 

İnsan ve düşünce merkezli yeni bir YÖK Kanunu’nun ha-
zırlanması gerektiğini vurgulayan Çakırcı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Üniversitelerde rektör seçimi süreçleri eğiti-
min ve eğitim çalışanlarının sorunlarının konuşulması-

nı ve tartışılmasını gölgeliyor. Üniversitelerde ideolojik 
kamplaşmalardan kurtulmak için yetkilerin şahıslardan 
alınarak kurullara devredilmesi gerekir. Bilimsel üretim 
ve araştırma yapılmasının önündeki en büyük engel 
yetkilerin şahıslarda toplanmasıdır. Bu nedenle, YÖK 
Kanunu’nun biran önce değişmesini istiyoruz. Sendika 
olarak, YÖK’ün değişim sürecine katkı vermeye hazırız. 
Siyasi irade, bu sorumluluktan daha fazla kaçmamalı, 
yükseköğretimdeki değişim ve dönüşüm sürecini hızlan-
dırmalıdır. Gençlerin çağa ayak uydurmaları ve gelece-
ğimizi şekillendirmeleri için üniversitelerin de değişen 
dünyaya ayak uydurması gerekmektedir.” 

Akademik ve idari personelin örgütlenmesinin, birbirine 
omuz vermesinin, bir güç oluşturmasının eğitim çalışan-
ları açısından ciddi bir kazanç olduğunu kaydeden Çakır-
cı, “Artık üniversitelerde eğitim çalışanlarının meseleleri 
artık daha rahat bir şekilde çözülebiliyor” diye konuştu. 

Çakırcı, eşit işe eşit ücret kapsamında üniversite ve KYK 
personeli için bugüne kadar önemli kazanımlar temin et-
tiklerini sözlerine ekledi. 

Kongrede yapılan seçim sonucunda başkanlığa seçilen 
İlyas Kaya ise, emek ve özgürlük mücadelesine gönül ve-
ren üniversite çalışanları olarak birlerle başlattıkları ha-
reketin her geçen gün büyüdüğünü dile getirerek, “Ku-
ruluş gayemiz, üniversite personelinin özlük haklarına 
sahip çıkmak, daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak 
ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıklarında yanlarında 
olmaktır. Birlik ve beraberlik içinde eğitim faaliyetle-
ri düzenlemeyi arzu ediyoruz. Bizim şu an 700 üyemiz 
mevcut” dedi. 

E

Üniversitelerde değişime ve dönüşüme

ihtiyaç var
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, üniver-
sitelerde her türlü düşüncenin hayat bulduğu ve her görüşün 

kendini ifade edebildiği, hiçbir yaşam tarzının diğerinden üstü olma-
dığı bir ortamın oluşturulması gerektiğini söyledi. Kolukısa, “Örgütlü-
lüğümüzü artırarak büyümeli, özgünlüğümüzü koruyarak yürümeli-
yiz” dedi. 

Aydın 2 No’lu (Üniversite) Şube 1. Olağan Genel Kurulu, Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel ku-
rulun açılışında konuşan Şükrü Kolukısa, Aydın’da ikinci Şube’nin açıl-
masında emeği geçenleri tebrik etti. Göksel Baran başta olmak üzere, 
bugüne kadar görev yapan temsilcilere teşekkür eden Kolukısa, “Bun-
dan sonra sorumluluk yeni seçilen Şube başkanımızın omuzlarında-
dır ve bunun bilinciyle çalışmalarına hız kazandırmalıdır. Üniversite-
lerimizde akademik ve idari personelimizin ve öğrencilerimizin hak-
larını her daim savunan bir mecra olma yolunda adımlar atmalı, YÖK 
kanunlarını irdeleyici çalışmalar yapmalıyız. Üniversitelerde her türlü 
düşüncenin hayat bulduğu ve her görüşün kendini ifade edebildiği, 
hiçbir yaşam tarzının diğerinden üstü olmadığı bir hoşgörü ortamını 
oluşturmalıyız. 2 No’lu Şubemizin kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz bu 
kongrenin camiamıza, Aydın’a ve milletimize hayırlar getirmesini te-
menni ediyorum” şeklinde konuştu. 

Örgütlü olmak sorunları öğüterek yol almaktır 
Üniversitelerde sendikacılığın ni-
teliğinin artmasının örgütlülüğün 
genişlemesiyle mümkün olduğunu 
kaydeden Kolukısa, “Örgütlülüğün 
artması ise özgürlüğümüzün sı-
nırlarının genişlemesi, özgünlüğü-
müzün pekişerek evrenselleşmesi, 
iş huzurumuzun hane hane yayıl-
ması demektir. Her üniversitede 
sendikamızı yetkili kılmak, sendi-
kal mücadeleyle hak ettiğimiz her 
şeye ulaşmak, insan emeğini de-
ğerli, iş hayatını insan onuruna ya-

kışır hale getirmek hedefimizdir. Üniversitelerde sendikamızın yetkili 
olması demek; keyfiliklerin önüne set çekmek, yanlışa dur demek için 
ruhsatı elimize almak, sendikamızın gücüne güç katmaktır” ifadelerini 
kullandı. 

Üniversitelerin bilimle buluşmasına, özgür düşünceyle tanışmasına, 
özerk bir şekilde, bilgi ve teknoloji üretmesine, medeniyetimizin öz 
değerleriyle kucaklaşıp evrensel ilke ve doğrular ışığında yeniden ya-
pılanmasına katkı sunmayı, sadece sendikal bir misyon olarak görme-
diklerini, medeniyet davamızın, medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya 
etme mücadelesinin zirve noktalarından biri olarak da değerlendir-
diklerini vurgulayan Şükrü Kolukısa, “Bireyi ve özgür düşünceyi temel 
alan, bireye başarılı bir hayat için gerekli eğitimi onun karakter ve 

zihin yapısına en uygun şekilde verecek, toplumun kullanımına sunul-
muş bilimsel bilgi üreten ve geliştiren bir yükseköğretim sisteminin 
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” diye konuştu. 

Üniversitelerde yaşanan sorunlara da dikkat çeken Kolukısa, “Akade-
mik personelin daha fazla bilimsel çalışma yürütebilmesi için ücret-
lerinde artış yapılarak girmek zorunda oldukları ders yükü ve ders 
saati azaltılmalıdır. Yükseköğretim tazminatı ve geliştirme ödeneği, 
657 sayılı Kanun’a tabi kadrolarda çalışanlara da verilmelidir. 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan düzenlemeye paralel ola-
rak öğretim elemanları yönünden de sicil uygulaması kaldırılmalıdır. 
Üniversitelerde, idari personelin yer değiştirmelerinde muvafakat 
uygulaması yerine MEB’deki gibi puan sistemi getirilerek üniversite 
içi ve üniversiteler arası atama ve yer değiştirme hakkı verilmelidir. 
Başta öğretim elemanları olmak üzere, tüm üniversite personelinin 
siyaset yapma özgürlüğünün önündeki sınırlamalar kaldırılmalıdır. 
Üniversitelerimiz başta olmak üzere, kamuda çalışan tüm geçici per-
sonel (4/C) kadroya geçirilmelidir. Sözleşmelilikten kadroya geçen 
personelin daha önce geçici veya daimi işçi statüsünde geçen süreleri 
memuriyet hizmet süresine sayılmalıdır. 35. madde ve 50/d sorunu 
iş güvencesini esas alan bir çerçevede çözüm bekliyor. Diğer önemli 
bir sorun ise, görevde yükselme sınavının üniversitelerin keyfi uygu-
lamalarına terk edilmiş olmasıdır. Görevde yükselme sürecine işlerlik 
kazandırılması, yazılı sınavın yükseköğretim kurumlarının inisiyatifine 
bırakılmadan merkezi olarak gerçekleştirilmesi ihtiyari değil, zorunlu 
olmalıdır.” 

Başkanlığa seçilen Mustafa Aslan ise, “Üzerimize düşen vazifeyi en iyi 
şekilde yapmanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.  

Örgütlülüğümüzü artırarak büyümeli 

özgünlüğümüzü koruyarak yürümeliyiz
E
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, “Eğitim ça-
lışanlarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, eği-

tim-öğretim ve bilimin kaliteli olmasını sağlamak, sivil toplum örgütü 
olarak demokrasimize, hukukun üstünlüğüne katkı sunmak ve her 
şeyden önemlisi özgürlük alanlarının daha da genişlemesi, emeğin 
değerinin daha da artması için örgütlü mücadele etmek gerekmek-
tedir” dedi. 

Atilla Olçum, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu (Üniversite) Şube 1. Ola-
ğan Genel Kurulu’na katıldı. Genel kurulda konuşan Olçum, “Üni-
versitelerin, evrensel düşüncenin ve bilimin verileri ile medeniyet 
değerlerimizin yol göstericiliğiyle bilgi üreten, bilinç geliştiren, bilimi 
esas alan, teknoloji üreten ve geliştiren, milletimizi erdemli bilgiye, 
devleti küresel rekabetin gerektirdiği güce ulaştırmanın öncüsü ku-
rumlar haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu, öncelikle medeni-
yet davasının ve soylu mücadelenin sendikal zemindeki sesi ve nefesi 
konumundaki Eğitim-Bir-Sen’e ve onun üniversitelerdeki uç beyleri 
olan sizlere ait bir sorumluluktur. Üniversitelerdeki teşkilatlanmamı-
zın Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki seviyeye gelememesinin nedenlerini 
birlikte belirlemek, akademik personelin sivil toplum mücadelesinin 
ve sendikal sivil itaatsizliğin parçası olma noktasındaki isteğini artır-
mak zorundayız. Sendikalaşma oranının en düşük olduğu alanların 
üniversiteler olmasının, üniversitelerin özgür düşünce konusunda 
yıllardır tabi tutuldukları baskının sonucu olduğunu biliyoruz ancak, 
akademisyenlerin de artık korku tünelinden çıkmaları gerekiyor. 
Onun için Kocaeli Üniversitesi’nde örgütlenerek şube kurma sayısına 
ulaşan sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Geliştirme ödeneği ödenmesindeki süre   
kaldırılmalıdır

Geliştirme ödeneğinin uzmanlara ve idari kadrolarda çalışanlara da 
verilmesi gerektiğini ifade eden Olçum, şunları söyledi: “Geliştirme 
ödeneği ödenmesindeki süre sınırlaması kaldırılmalıdır. Akademik 
personelin daha fazla bilimsel çalışma yürütebilmesi için ücretlerinde 
artış yapılmalı, girmek zorunda oldukları ders yükü ve ders saati azal-

tılarak, idari kadrolarda görevlendirilme uygulaması kaldırılmalıdır. 

Üniversitelerde, idari personelin yer değiştirmelerinde muvafakat 

uygulaması yerine MEB’deki gibi puan sistemi getirilerek üniversite 

içi ve üniversiteler arası atama ve yer değiştirme hakkı verilmelidir. 

Araştırma görevlilerinin, 2914 sayılı Kanun’un 7. maddesindeki usul 

ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri sağ-

lanmalıdır. Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına 

atanamayanlara, 2914 sayılı Kanun’un 5. maddesi ve kanuna ekli Ek 

Gösterge Cetveli’nde ‘doçentler’ için öngörülen ek gösterge oranları 

uygulanmalıdır. ÖSYM tarafından tüm yükseköğretim kurumlarında 

her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.” 

Eğitim-Bir-Sen’in şimdiye kadar birçok sorunu çözdüğünü belirten 

Olçum, “Artık kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkı, sendikalı 

olanlara toplu sözleşme ikramiyesi, yükseköğretim kurumlarının di-

siplin kurullarında sendika temsilcisi var. 666 sayılı KHK ile eşit işe 

eşit ücret taleplerimizin önemli bir kısmı gerçekleşti. Akademik jüri 

üyeliklerine artık ücret ödeniyor. Yardımcı doçentler derece kademe 

ilerlemesinde bir dereceye kadar yükselebiliyor. Öğretim elemanları-

nın ek ödeme sorunu yükseköğretim tazminatıyla çözüldü. Akademik 

Teşvik Ödeneği uygulaması hayata geçti. Geliştirme ödeneğinin süre-

si uzatıldı. Yükseköğretim kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında 

yer alan ‘itfaiyeci’ kadrosunda çalışanlar genel idari hizmetleri sınıfına 

geçti. 657 sayılı Kanun’a tabi personelin sicil uygulaması kalktı. Uyar-

ma ve kınama cezalarına yargı yolu açıldı. Bu sorunları çözen ve yeni 

kazanımlar sağlayacak olan da biziz” diye konuştu. 

Kongrede yapılan seçim sonucunda başkanlığa seçilen Abdulvahap 

Akıncı ise, emek ve özgürlük mücadelesine gönül veren üniversite ça-

lışanları olarak birlerle başlattıkları hareketin her geçen gün büyüye-

rek şube olacak sayıya ulaştığını dile getirerek, bu mücadelede emeği 

geçen herkese teşekkür etti. 

E

Sorunları çözen de yeni kazanımlar 

sağlayacak olan da biziz
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4/C’li personelin ek ödemesine ilişkin açıklama 

23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali 
ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. 
Dönem Toplu Sözleşme’nin ikinci kısım birinci bölümünün “Geçici 
personele ek ödeme” başlıklı 24. maddesinde, “Ayın veya haftanın 
bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile 
parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden 
yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek 
Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici 
personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici 
personele, 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca 
döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla 
herhangi bir ödeme yapılmaz” hükmü bulunmaktadır. 

Buna göre (halen ek ödeme almayan) 4/C’li personele Ocak 2016 
itibarıyla 158,52.-TL ek ödeme yapılacaktır. Ancak bu ödemenin, 
toplu sözleşme öncesinde de mahkeme kararı neticesinde ek 
ödeme alan personeli kapsamadığı, diğer bir ifadeyle, mahkeme 
kararı neticesinde mevcut durumda zaten ek ödeme alan 4/C’li 
personelin mahkeme kararı sonucu almakta oldukları ek ödemeyi 
almaya devam edecekleri açıktır. 

Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. 
maddesindeki, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve 
vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 

kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye 
veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü son derece açık olup 
ek ödeme ödenmesine dair mahkeme kararının uygulanmaması, 
kararı yerine getirmeyen kamu görevlisinin görevi kötüye 
kullanma suçuna sebep olacağı gibi idare aleyhine tazminat 
davası açılabilmesi de mümkündür. 

Toplu sözleşme hükmünün, bugüne kadar ek ödeme istemiyle 
dava açmayanlar veya dava açmalarına rağmen ek ödeme 
yapılması kararı verilmeyenler için geçerli olacağı şüphesizdir.

Son günlerde bazı haber sitelerinde yer alan ve bazı sendikalarca 
dile getirilen, ‘Maliye Bakanlığı’nın bir kısım görüşleri de 
serdedilerek ek ödemeye ilişkin mahkeme kararlarının 
uygulanmayarak, toplu sözleşme gereği ek ödeme ödeneceği’ 
iddialar gerçeği çarpıtmaktan ibarettir. Zira Maliye Bakanlığı’nın, 
ek ödemeye ilişkin ilk mahkeme kararlarından bu yana 2577 
sayılı Kanun’un 28/1 maddesine rağmen ödeme yapılmaması 
noktasında sorumluların uğrayacakları yaptırımları düşünmeksizin 
görüş verdiği bilinen bir gerçektir. Bakanlık bu konudaki hukuk 
tanımaz görüş bildirme tutumundan hâlâ vazgeçmiş değildir. 
Dolayısıyla ortada Maliye Bakanlığı’nın bakışı noktasında yeni bir 
durum yoktur. 

Lehlerine verilen mahkeme kararları gereği yerine getirilmeyen 
4/C’li personel, bu hususu da ayrıca dava konusu edebilecekleri 
gibi, gereğini yapmayan ilgililer hakkında da mahkeme kararını 
yerine getirmemekten suç duyurusunda bulunabileceklerdir. 

4/C’liye doğum sonrası ücretsiz izin hakkı 

4/C statüsünde hizmetli olarak çalışan Eğitim-Bir-Sen üyesinin do-
ğum sonrası yasal izin süresinin bitimini müteakip 6 ay ücretsiz 
izin talebinin reddine ilişkin işlem, mahkemece hukuka aykırı bu-
lundu. 

Eğitim-Bir-Sen’in işlemin iptaline ilişkin talebini karara bağlayan 
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. mad-
desinde yer alan, isteği halinde kadın işçiye, doğum izni süresinin 

tamamlanmasından sonra altı aya kadar ücretsiz izin verileceğine 

yönelik benzer düzenlemeyi de dikkate almak suretiyle, 4/C statü-

sündeki personelin doğum yaptıktan sonra aylıksız izne ayrılma 

talebinin Anayasa’nın 41. maddesinde yer alan ailenin ve çocuk-

ların korunması ilkesi çerçevesinde değerlendirerek, 6 ay ücretsiz 

iznin verilmemesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına hük-

metti. 

Çocuğu okul kazanan öğretmenin tayin talebinin reddedilmesi 
hukuka aykırı 

Ortaokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen 

üyesinin, çocuğunun İzmir Özel Bornova Fen Lisesi’ne kayıt 

yaptırması nedeniyle 2015 Ocak ayı il dışı özür durumuna bağlı 

atanma talebiyle yaptığı başvurunun, mazeret atamalarında 

çocuğun devlet okulunda olması gerektiğinden bahisle reddine 

ilişkin işlem mahkemeden döndü. Eğitim-Bir-Sen’in, işlemin açıkça 

hukuka aykırı olduğu, üyenin ve çocuğunun mağdur edildiği 

gerekçesiyle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebini 

karara bağlayan İstanbul 7. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi, 

hukuka aykırı bularak iptal etti. 
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Rektör atama yetkisini keyfi ve sınırsız kullanamaz

Üniversitede şef olarak görev yapmakta olan Eğitim-Bir-Sen üyesi-
nin, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu’nda görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali 
istemiyle açılan dava karara bağlandı. 

Samsun 1. İdare Mahkemesi, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 13/b-4 maddesiyle rektöre tanınan yetkinin; öğretim 
elemanlarının veya diğer personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve 
belli sürelerle geçici olarak görevlendirilmelerini içeren yetki ola-
rak düzenlendiği ve bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı 
açık olduğundan, davacının görevlendirildiği birimde hizmetine 
duyulan ihtiyacın somut ve nesnel gerekçeleri ortaya konulmaksı-
zın ve kadrosu ile ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğuracak şekilde 
süresiz bir şekilde görevlendirilmesine yönelik olarak tesis edilen 

dava konusu işlemde anılan mevzuata ve hukuka uyarlık bulun-
madığı kanaatiyle dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu. 

Mahkeme, kararında “Rektöre verilen personelin görev yerlerini 
değiştirme yetkisinin süreklilik arz edecek şekilde kullanılabilece-
ğinin kabul edilmesi halinde, belli usullerle bir kadroya atanmış 
kamu görevlisinin yasada gösterilen usule ve yetki kurallarına 
uyulmadan kadrosu ile hukuki ve fiili irtibatının kesilmesi ve belli 
usul ve yetki kurallarına uyularak atanabilecek bir kadroya bunla-
ra uyulmadan atama yapılması sonucunu doğuracak olup, sözü 
edilen maddede öngörülen yetkinin yukarıda belirtilen amaçlarla 
ve hizmetin gerektirdiği süre ile sınırlı olduğunun ve bu yetkinin 
sürekli olarak görev yerini değiştirme şeklinde yorumlanamayaca-
ğının da kabulü zorunludur” ifadelerine yer verdi. 

Danıştay İDDK: Hizmet gereği görev yeri değiştirilen memur 
eski görev yerine atanabilir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 16/08/2014 tarihli ve 29090 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Me-
murlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesiyle de-
ğiştirilen asıl yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, 
“Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan 
memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisna-
lar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz” hükmünün 
iptali istemiyle açtığımız davada, “memurun ömür boyu yasaklılığı 
sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu 
düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından huku-
ka uyarlık bulunmadığına hükmederek, yürütmeyi durdurdu. 

Yürütmenin durdurulması kararında, şu ifadelere yer verildi: 

“25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in ‘Hizmetin Gereği Olarak Yapı-
labilecek Yer Değiştirmeler’ başlıklı 11. maddesinin, dava konusu 
yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilmeden önceki halinde, “Aşa-
ğıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki 
zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak 
yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir: 

a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu 
soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş 
olması, 

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş ol-
ması, 

Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki, eksik hizmetleri başka 
bir hizmet alanında tamamlattırılır’ kuralına yer verilmiştir. 

Dava konusu değişiklikle anılan madde, ‘Haklarında adli veya idari 
bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kal-
masında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki 
ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamam-
lamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmek-
sizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması ya-
pılabilir. Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı 
hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki 
başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptı-
ğı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet 
bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan me-
murun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra 
tamamlattırılır. Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya böl-
gesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belir-
lenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atana-
maz’ şeklinde düzenlenmiştir. Değişiklikten önce, yönetmeliğin 11. 
maddesi çerçevesinde görev yeri değiştirilen memurun eski görev 
yerine ileri bir tarihte tekrar atanması mümkün iken, dava konusu 
değişiklikle, hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, me-
muriyet süresi boyunca bir daha eski görev yerine atanmasının 
yolu kapatılmıştır. Hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, 
belirli ve makul bir süre öngörülmek suretiyle eski görev yerine 
atanamaması, yürütülen hizmetin gereği olarak kabul edilebilir ise 
de, dava konusu düzenlemede olduğu gibi, memurun belirli bir 
hizmet alanına, memuriyet yaşantısı boyunca bir daha atanama-
ması durumu, ölçülülük ilkesine aykırı olup, hizmet gereğini aşan 
bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, memurun ömür boyu ya-
saklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava 
konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımın-
dan hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 
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Doçentlik sınavı başvuru şartlarında objektif olmayan 
düzenlemeler kaldırılmalıdır

Eğitim-Bir-Sen olarak, Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, doçentlik sınavı 
başvuru şartlarında temel alanlar içerisindeki çalış-
ma konuları arasında yer alan “makale” ve “bilimsel 
toplantı”lar yönünden “bilim alanına katkı sağlamak” 
ibaresi ile “Ulusal Bilimsel Toplantı”nın tanımında yer 
alan “özgün” ibaresinin kaldırılmasını talep ettik. 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca alınan karar 
doğrultusunda doçentlik sınavı başvuru şartları, 2016 
Ekim dönemi başvurularından itibaren geçerli olmak 
üzere değiştirilmiştir. Ancak söz konusu şartlar ince-
lendiğinde, temel alanlar içerisindeki çalışma konula-
rı arasında yer alan “makale” ve “bilimsel toplantı”lar 
yönünden “bilim alanına katkı sağlamak” şeklinde bir 
şartın olduğu görülmüştür. 

Yine “Ulusal Bilimsel Toplantı”, “Ulusal düzeyde farklı 
kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının 

özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özet-
lerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği 
toplantı” olarak tanımlanmıştır. 

“Bilim alanına katkı sağlamak” ve “özgün görüş veya 
bulgular” ibareleri, objektif nitelikte olmayıp sübjektif 
değerlendirmelere ve farklı yorumlara sebebiyet ve-
rebilecek ve bu suretle doçent adaylarının mağduri-
yetlerine yol açabilecek niteliktedir. 

Söz konusu ibareler, doçentlik sınavı başvuru şartları-
nın uygulanmasında karışıklığa ve belirsizliğe yol aça-
cağı açık olup, gerek bu düzenleme gerekse bunun 
somut uygulamaları objektif anlam taşımadığı gerek-
çesiyle dava konusu edilebilecektir. 

Bu nedenle, 2016 Ekim dönemi başvurularından itiba-
ren uygulanacak doçentlik sınavı başvuru şartlarında 
ifade edilen söz konusu ibarelerin kaldırılmasını iste-
dik. 

Mahkeme, MTSK sınav görevi verilmemesini 
kanunsuz ve mesnetsiz ceza olarak değerlendirdi

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğiti-
mi Dersi Sınav Yönergesi gereği “bir daha sınav göre-
vi verilmemesi” işlemine karşı Eğitim-Bir-Sen’in üyesi 
adına açtığı davada Mahkeme, işleme esas olan yö-
nerge hükmünün yönetmeliğe aykırı olduğu, kanun 
ve yönetmelik ile öngörülmeyen bir yetkinin alt dü-
zenleyici işlem ile cezaya esas alındığı gerekçesiyle 
işlemi iptal etti. 

Dava, Eğitim-Bir-Sen üyesi hakkında tesis edilen direk-
siyon uygulama sınavında görev verilmemesi işlemi-
nin, işleme dayanak olan yönergenin ilgili yönetmeli-
ğe ve Anayasa’nın 129. maddesine aykırı olduğu, söz 
konusu yönerge maddesinin davacıya savunma hakkı 
vermediği gerekçesiyle iptali istemiyle açılmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 2015/963 Esas ve 
2015/2563 sayılı kararında, “…Dava konusu işlemin 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi 
Dersi Sınav Yönergesi’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının g 
bendi uyarınca tesis edildiği, söz konusu yönerge mad-

desinin sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek 

ile sınav yürütme komisyonuna herhangi bir inceleme 

ve soruşturmaya gerek kalmaksızın sınavda görev alan 

kişilere bir daha görev verilmemesini sağlama gibi bir 

yetki verdiği, davacının Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Müdürlüğü’nün düzenlediği Motorlu Taşıt Sü-

rücüleri Sınav Sorumlusu programını bitirerek sınav so-

rumlusu olduğu, yani dava konusu işlemin ceza niteliğin-

de kabul edilmesi gerektiği, ancak hukuken yeterli kabul 

edilebilecek herhangi bir tutanak, bilgi, belge ile işlemin 

desteklenmediği, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 

Yönetmeliği’nde yönergeye dayanak olabilecek bir hü-

küm bulunmadığı, kanun ve yönetmelik ile öngörülme-

yen bir yetkinin alt düzenleyici işlem ile cezaya esas alın-

dığı, idari işlemlerin hukuken geçerli ve kabul edilebilir 

sebeplere müsteniden tesis edilmediği anlaşılarak davacı 

hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunma-

dığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” gerekçesiyle dava 

konusu işlemin iptaline karar verdi. 
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Eğitim kurumu yöneticileri işveren değildir 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci 
fıkrasının (ı) bendi hükmünden hareketle öğretmenevleri ve akşam 
sanat okulu müdürlükleri ile okul aile birliklerinden geçmişe yönelik 
yersiz yararlanıldığı iddia edilen tutarların gecikme cezası ve gecikme 
zammı ile birlikte istenilmesi hukuka ve kanuna aykırı olup söz konu-
su tutarların istenilmemesi noktasında Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-
kanlığı nezdinde gerekli girişimlerin yapılması talebinde bulunduk. 

Ayrıca, okul öncesi eğitim kurumları ile meslekî ve teknik eğitim ve-
ren kurumlarca beceri eğitimi kapsamında zorunlu staj yapan öğren-
cilerin ücretleri ve sosyal güvenlik primleriyle bu bağlamda işe giriş 
bildirgesi, kısa vadeli sigorta kolları kapsamında aylık prim, hizmet 
belgesi ve işten ayrılış bildirgelerinin ilgili SGK ünitelerine teslimi ve 
bağlı ödemelerin ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştiril-
mesi, bu ve benzeri hususlarda eğitim kurumu yöneticiliklerinin üze-
rine sorumluluk bırakılmaması hususunda düzenleme yapılmasını 
istedik. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın il müdürlüklerince, iş akdi 
kapsamında işçi istihdam eden öğretmenevleri ve akşam sanat oku-
lu müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla “özel sektör 
işyeri” olarak mı, “kamu işyeri” olarak mı belirlenecekleri noktasın-

da yaşanan SGK kaynaklı karmaşa nedeniyle bu kurumların sigorta 

primi teşviklerinden yararlanmamaları gerektiğinden bahisle yersiz 

yararlanılan tutarların gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 

tahsil edilmesi istenilmektedir. Yine aynı şekilde meslekî ve teknik 

eğitim veren kurumlarca beceri eğitimi kapsamında zorunlu staj ya-

pan öğrencilerin işe giriş bildirgesi, kısa vadeli sigorta kolları kapsa-

mında aylık prim, hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgelerinin ilgili 

maddesindeki süresi içinde verilmemesi nedenleriyle mesleki ve 

teknik eğitim kurumlarının yöneticilerine idari para cezaları uygulan-

maktadır. 

Söz konusu uygulamalar nedeniyle eğitim kurumları yöneticileri on 

binlerce lirayı bulan idari para cezaları, sigorta prim borçları, gecik-

me cezası ve gecikme zammı ödemekle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve memurların, kendi kasıt veya 

ihmallerinden kaynaklanmayan bu ve benzeri işlemlerden kaynaklı 

mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla gerek Milli Eğitim Bakanlığı 

gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde girişimde bu-

lunduk.  

YHS çalışanlarının görevde yükselmelerini kısıtlayan yönetmelik 
hükmü kaldırılmalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, 13.1.2016 tarihli ve 29592 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin 
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiy-
le Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’in 1. maddesiyle getirilen, yardımcı hizmetler sınıfı çalı-
şanlarının şef kadrolarına yükselmelerini engelleyen hükmün kaldı-
rılmasını istedik. 

Söz konusu yönetmeliğin 1. maddesiyle 12.10.2013 tarihli ve 28793 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli-
nin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin üçüncü fıkrasının 
(b) bendinin (3) No’lu alt bendine, “3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı 
hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak” hükmü ek-
lenmiştir. 

Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadroları yönünden söz konusu kad-
rolara atanmak üzere başvuruda bulunabilecek kadroların kısıtlan-
ması, diğer bir ifadeyle, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının ve bu 
sınıfta çalışmış olanların görevde yükselme hakkından mahrum bıra-
kılması, görevde yükselmeye tabi kadrolara objektif kurallar çerçeve-
sinde atama yapılmasını engellemesi ve eşitlik ilkesine aykırı olması 
nedeniyle, 657 sayılı Kanun’un temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan 
kariyer ve liyakat ilkesine, yönetmeliğin amacına, kamu yararı ve 

hizmet gerekleri ile 657 sayılı Kanun’a aykırıdır. Bu hüküm, görevde 

yükselme suretiyle atama yapılacak şef ve koruma ve güvenlik şefi 

kadroları için aranan diğer özel şartlardan bağımsız olarak değerlen-

dirildiğinde, daha önce yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış olmanın 

bu kadrolara atamayan engel bir hüküm olduğu şekilde anlaşılabile-

ceği gibi, söz konusu ibare diğer özel şartlarla birlikte değerlendiril-

diğinde ise yardımcı hizmetler sınıfı kadrosu personeli dışında kalan 

tüm personelin görevde yükselme sınavına katılabilecek iken sadece 

yardımcı hizmetler sınıfı kadrosunda çalışan personelin sınava gire-

meyeceği şeklinde anlaşılabilmesi de mümkündür. Bu durumda söz 

konusu düzenlemenin görevde yükselme sınavı başvuru şartlarının 

uygulanmasında karışıklığa ve belirsizliğe yol açacağı açık olup hü-

küm objektif anlam taşımamaktadır. 

Nitekim aynı ibare, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge-

nel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği’nde de yer almış, ancak söz konusu hükme karşı açılan 

iptal davasında, Danıştay 16. Dairesi’nin 2015/11756 Esas sayılı dos-

yasında yukarıda alıntılanan gerekçeyle yürütmenin durdurulması ka-

rarı verilmiştir. 

Bu itibarla, davaya sebebiyet vermeksizin söz konusu hükmün kaldı-

rılması suretiyle gerekli düzeltmenin yapılmasını talep ettik. 
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Müdür yetkili öğretmenlere nöbet ücreti ödenmesi 
talebimiz kabul edildi

ÖYP’lilerin lisansüstü eğitim hakkı kısıtlanamaz

Sendika temsilcisinin görev yeri değiştirilemez 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, fiilen 

nöbet görevini yerine getiren müdür yetkili öğretmenlere toplu 

sözleşme hükmü gereği ek ders ücreti ödenmesi gerektiği nok-

tasında genel bir yazı hazırlanarak il millî eğitim müdürlüklerine 

gönderilmesini talep etmiştik. Bakanlıkça talebimize verilen resmî 

cevapta, “müdür yetkili öğretmenlerin ilgili mevzuatına göre fiilen 

yerine getirdikleri nöbet görevlerine bağlı olarak ek ders ücretin-
den yararlandırılmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir” 
denildi. 

Eğitim-Bir-Sen’in girişimi sayesinde müdür yetkili öğretmenlerin 
yaşamaları muhtemel nöbet ücret mahrumiyetinin önüne geçil-
mesi sağlanmış oldu. 

Öğrenci Yetiştirme Programı kadrosunda araştırma görevlisi ola-

rak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, 2547 sayılı Kanun’un 35. 

maddesine göre lisansüstü eğitim için başvurusunun reddi üze-

rine açılan davada, mahkeme, davacının bağlı bulunduğu üniver-

sitesinde mezuniyetine uygun bir lisansüstü programı bulunma-

ması halinde başka bir üniversitede lisansüstü eğitim yaparak eği-

tim-öğretimine devam etmesinin haklı ve hukuka uygun olduğuna 

karar verdi. 

Eğitim-Bir-Sen tarafından açılan davayı karara bağlayan Kayseri 1. 

İdare Mahkemesi, ÖYP araştırma görevlisinin lisansüstü doktora 

eğitimini tamamlamak için kadrosunun bulunduğu üniversiteden 

başka bir üniversiteye 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca 

“görevlendirme yapılması” talepli başvurusunun reddine ilişkin iş-

lemin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. 

Mahkeme, kararında, “2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi, öğretim 

elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi 

kadrolarının, araştırma veya doktora çalışmaları yapmak üzere 

başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilmesine imkân 

sağlamaktadır. Ayrıca, araştırma görevliliği kadrosu öğretim üye-

liğinin kaynağını oluşturduğundan, öğretim elemanı yetiştirilmek 

üzere başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim yapmak üzere gö-

revlendirilen araştırma görevlilerinden doktora payesi alanların, 

bu eğitim sonunda kadrolarıyla birlikte üniversitelerine dönecekle-

ri ve eğitim-öğretim süresi kadar mecburi hizmeti yerine getirmek 

zorunda bulundukları açıkça kurala bağlanmıştır. Bunun yanında, 

dava konusu işlemlerin, davacının eğitim-öğretim hakkını engelle-

yici nitelikte olması nedeniyle, uygulanmaları halinde telafisi güç 

zararların doğacağı açıktır” ifadelerine yer verdi. 

Ankara 1. İdare Mahkemesi, temsilci olarak görev yapan üyemizin, 
kadrosunun bulunduğu birimden bir başka birime, sebebi açık ve 
kesin bir şekilde belirtilmeksizin görevlendirilmesi işlemine yaptığı 
itirazın reddedilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdu-
rulmasına karar verdi. 

Mahkeme, kararında, “… Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü’nde Eğitim Uzmanı olarak görev yapan dava-
cı sendika üyesinin, hangi göreve, ne kadar süre içerisinde yerine 
getirilmek üzere görevlendirildiği ortaya konmadan, naklen atama 
biçiminde MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde geçici olarak gö-
revlendirildiği, bu şekli ile işlemin hukuken kabul edilebilecek ge-
çerli bir nedeninin bulunmadığı ve idari yargı mercilerince geçici 
görevlendirilme için aranan koşul ve ölçütlerin olayda bulunmadı-
ğı anlaşılmaktadır. Bu durumda, kamu görevlilerinin görevlendiril-
melerine ilişkin işlemlerin, kurum bünyesinde mevcut bir ihtiyacın 
karşılanması amacına hizmet etmesi ve ilgilinin o hizmete ilişkin 
konularda uzmanlaşmış olması gerektiği gibi, bu görevlendirme-
nin belli bir sürede yapılması gerekmekte olup, davalı idarece ih-

tiyacın tam olarak ortaya konulmadığı gibi, söz konusu görevlen-
dirme işleminin belirsiz süreli olması, idarenin süreklilik gösteren 
hizmetlerinin yerine getirilmesinin, hizmete ihtiyaç duyduğu ge-
rekli personelin naklen atanması suretiyle giderilmesi gerekirken 
amacına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis edil-
diği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Öte yandan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-
leşmesi 18/2’de, ‘Kamu işvereni, iş yeri sendika temsilcisi, sendika 
il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş 
yerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe değiştiremez’ 
hükmü uyarınca davacı sendika üyesinin Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü’nde işlemle görevlendirme yapılırken, bunun se-
bebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi koşuluna uyulmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamak-
tadır” ifadelerine yer vererek, dava konusu işlemin yürütmesini 
durdurdu. 
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ŞUBELERİMİZDEN

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, İlahiyatçı-Yazar Mustafa Yıldız’ın konuşmacı ol-

duğu “Medeniyetimizde Eğitim” konulu bir konferans düzenledi. Üyelerle birlikte 

birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını 

yapan Şube Başkanı Ali Deniz, Türkiye’nin eğitim sorunlarına çözüm odaklı yak-

laştıklarını ve bu sorumluluğu başarıyla sürdürdüklerini vurgulayarak, “Ülkemizin 

eğitim alanında reforma ihtiyacı var. Bugün burada tarihi serüvenimizde eğitim 

anlayışımızı yeniden gözden geçirecek ve öncü medeniyet tasavvurumuzun eğitim 

yaklaşımını aramaya çalışacağız” dedi. 

İlahiyatçı-Yazar Mustafa Yıldız, Türkiye’de geleneklerinden beslenen bir eğitim sis-

temine ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade ederek, şunları söyledi: “Talebin ol-

madığı yerde eğitim olmaz. Öğretmeninin önünde diz çökmeyen bir eğitim anla-

yışından hiç kimseye fayda gelmez. Öğretmenin itibarının tartışma konusu olduğu 

bir zihniyette doktor, mühendis, mimar vb. yetiştirilebilir ancak Büyük Türkiye’yi 

kuracak beyinler yetiştirilemez. Çok geçmeden yapılan reformların hayata geçmesi 

yeni eğitim çalışmalarının geleneksel olanla yeniden değerlendirilmesi gerekir.” 

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube yöneticileri, Kızılören İlçe Temsilciliği’nin 

düzenlediği programda üyelerle bir araya geldi. Kızılören’de görev yapan üyeler, 

Sandıklı ve Dinar İlçe Temsilcilik yönetimleri ile Sandıklı ve Kızılören İlçe Milli Eğitim 

müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Şube Başkanı Abdullah Çelik, Kızılören 

İlçe Temsilcisi Serkan Erkan ve yönetimine düzenledikleri etkinlikten dolayı teşek-

kür ederek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. 

Özgürlüklerden yana, eğitim çalışanlarının haklarından, hukuklarından yana çalış-

malarını sürdürdüklerini kaydeden Çelik, “Doğrudan, güzelden yana olan tavrımızı 

sürdürmekte kararlıyız. Her üyemiz bizim için önemlidir. Her zaman hakkın, huku-

kun, adaletin tarafındayız. Öncelikli olarak görevimizi en güzel şekilde yapmalıyız. 

Her türlü sıkıntınızın çözümü noktasında, bize ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda 

olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şube yöneticileri, Güzelyurt İlçe teşkilatıyla bir araya gelerek 

istişarelerde bulundu. Şube Başkanı Murat Günaydın, kimsenin rengine, diline, şek-

line, mezhebine bakmaksızın, gözyaşı ve alın terinin renginin aynı olduğu anlayışıy-

la mücadele verdiklerini söyledi. 

Görevi bırakan Güzelyurt İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Başbuğ’a, yaptığı çalışmalardan 

dolayı teşekkür eden Günaydın, görevi devralan Necip Koçaş’a ve yönetim kuruluna 

yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi. 

Bu arada, Şubenin düzenlediği “Ben de Varım” isimli oyun Aksaray Kültür 

Merkezi’nde sahnelendi. Programın açılış konuşmasını yapan Murat Günaydın, el 

ele verilmesi durumunda engellerin aşılacağını, engelsiz bir dünyanın var olacağını 

düşündüklerini kaydetti. 

ADIYAMAN

AFYONKARAHİSAR 1

AKSARAY

‘Medeniyetimizde Eğitim’

İşimizi en iyi şekilde yapmaya   
devam edeceğiz

Güzelyurt teşkilatıyla istişarelerde  
bulunduk
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Eğitim-Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı ve yönetim kurulu, Vali Halil 

Çomaktekin’i ziyaret etti. 

Çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımının yapıldığı ziyarette, Türkiye İstatistik Kuru-

mu tarafında yapılan illerde yaşam endeksi araştırması sonucu eğitim alanında 

Amasya’nın Türkiye üçüncüsü olması konusu da değerlendirildi. 

Başbakanlığın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Cuma namazı genel-

gesi ile ilgili görüşlerini ileten Camcı, Cuma namazının mesaiye göre değil, mesainin 

Cuma namazına göre ayarlanması gerektiğini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 2 No’lu Şube, Hacı Bayram Veli Konferans Salonu’nda bir 
program düzenledi. Programa, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır, Mamak 
Müftüsü Muharrem Genç, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve şube 
müdürleri, Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ahmet Aydınsoy, 4 No’lu 
Şube Başkanı Tekin Korku ve üyeler katıldı.

Şube Başkanı Levent Köse’nin açılış konuşması ile başlayan Mevlid Kandili progra-
mı, Hafız Mustafa Orhan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası, ilahiler ve sema-
zen gösterisiyle sona erdi. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 No’lu Şube ve Keçiören İlçe Temsilciliği, Yazarı Sinan 
Yağmur’un katılımıyla bir söyleşi programı düzenledi. Şube Başkanı Ahmet 
Aydınsoy’un açılış konuşmasından sonra söz alan Sinan Yağmur, Şeb-i Arus’un, gü-
nümüzde birbirini ötekileştiren, birbirine öfkeyle bakan insanların aslında özlerini 
anlamalarını gerektiren bir iklim olduğunu ifade ederek, “Şeb-i Arus’un esas ruhu 
nedir dediğimiz zaman, Mevlana’yı anlayabilmek, yaşayabilmek, özümseyebilmek 
ve yüreğimizi Şeb-i Arus yapabilmektir” dedi. 

Günümüz insanlarının mutlu olmadığını söyleyen Yağmur, “Ege sahillerine vuran 
Aylan bebeği görüp de içiniz yanmıyorsa, iman yavaş yavaş buharlaşmış demektir. 
Gaziantep’te iki kardeş miras için kardeşlerini kurşunlayıp öldürüyorsa, iman yavaş 
yavaş buharlaşmış demektir. Kirli gönüllerden temiz hava koklayamayız. Ruhlarımız 
çöp evlere, mezbahaya döndü. Sadece sosyal medyada Mevlana’nın sözlerini pay-
laşmayı onu anlamak sandık. Hâlbuki o sözlerin yüzde 80’i ona ait değil” şeklinde 
konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 5 No’lu Şube, temsilcilere yönelik bir eğitim programı dü-
zenledi. Şube Başkan Vekili Ebru Bayazit, başkan yardımcıları Ahmet Yağcı, Gürbüz 
Teber, Metin Doğanoğlu, İrfan Ata, İsa Can, Kadınlar Komisyonu Başkanı Bahar Öz-
kılınç ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla Haymana’da gerçekleştirilen programın açı-
lışında konuşan Şube Başkanı Ayhan Okuyucu, “Böyle bir programı düzenlememiz-
deki amaç dışımıza, işimize ve içimize yolculuk yaparak üyelerimize aidiyet duygusu 
kazandırmak ve teşkilat yapımızı adeta çelikleştirmek; verdiğimiz mücadeleye omuz 
veren bir üye yapısını oluşturmak ve bu bilince katkı sunmaktır” dedi. 

Programda Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meral Güneş Ergin “İmaj Yönetimi 
ve Protokol Kuralları”, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bulut “Ör-
gütsel Bilinç ve Takım Ruhu”, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Dai-
re Başkanı Mehmet Baki Öztürk ise “İletişim ve Motivasyon” konulu sunum yaptılar. 

AMASYA

ANKARA 2

ANKARA 3

ANKARA 5

Vali Çomaktekin’e ziyaret 

Eğitimcileri buluşturduk 

Kirli gönüllerden temiz hava koklayamayız 

İşyeri temsilcileri eğitim programı  
Haymana’da gerçekleştirildi

ŞUBELERİMİZDEN
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Eğitim-Bir-Sen Aydın 1 No’lu Şube, genişletilmiş il divan toplantısını ADÜ restoran-
da yaptı. Şube Başkanı İsmail Yiğit, meşverete önem, tabanına kulak veren, istek-
leri dinleyip yerinde tespit eden bir sendikal anlayışa sahip olduklarını belirterek, 
“Öyle ki, bugün burada oluşumuz ve her fırsatta sürekli olarak gerçekleştireceğimiz 
toplantılarımız bunun işaretidir. Buradan çıktığımızda hepimiz sorumluluk alanla-
rımızda okul okul, birey birey üyelerimizden talep ve şikâyetlerini dinleyip bunu bir 
silsile ile çözüm merkezlerine ulaştırmanın gayretinde olacağız. Bizler yalnız eğitim 
çalışanlarının sorunlarının çözümüne değil, mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı 
sağlayacak çalışmalara da imza atıyoruz” dedi. 

Bir ideal peşinde koşan insanlar olduklarını vurgulayan Yiğit, “Evet, bir hayalimiz, 
bir idealimiz var. İdealimiz, insanlık onurunun varabileceği son noktaya varmaktır. 
Bunun içindir ki, fedakârlığımızı artırmalı, kardeşliğimizi pekiştirmeli, sayımızı artır-
malıyız” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şube yönetimi, göreve yeni başlayan okul müdürleri ile ye-
mekli toplantıda bir araya geldi. Yeni Öğretmenevi’nde yapılan toplantıda konuşan 
Şube Başkanı Mehmet Çabuk, sözlerine, okul müdürlerine yeni görevlerinde ba-
şarılar dileyerek başladı. Eğitimde fiziki anlamda değişim ve dönüşüm ile birlikte 
zihni dönüşümün de gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Çabuk, “Özellikle okul 
yöneticilerimize bu değişimde önemli görevler düşmektedir. Gençlerin geleceğe 
hazırlanmasında sorumluluğumuz büyüktür. Sendika olarak, bu süreçte, siz değerli 
yönetici ve öğretmenlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sizlerin 
özlük haklarınızın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, emeğinizin karşılığını alabilmeniz 
için verdiğimiz mücadele devam etmektedir” dedi. 

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine destek verilmesi çağrısında bulunan 
Çabuk, “Yetim bir peygamberin ümmetiyiz ve bütün yetimler peygamberimizden 
birer emanettir. Bu konuda bütün eğitimcilerden hassasiyet göstermelerini bekli-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Amasra Temsilciliği, dayanışma toplantısı düzenledi. AK Parti Millet-

vekili Yılmaz Tunç, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkan Vekili Recep Işık 

ve üyelerin katıldığı toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Bartın Şube Başkanı Mu-

hammet Akça, birlik ve beraberliğin sağlanmasında, aradaki bağların güçlenmesin-

de bu tür toplantıların son derece önemli olduğunu söyledi. Akça, 2015 mutabaka-

tında il genelinde yetkili sendika olduklarını, 2016 yılı mutabakatında Milli Eğitim’de 

de yetkili olmak için çalışmalarının hızlı ve etkili bir şekilde devam ettiğini söyledi. 

İlçe Temsilcisi Ahmet Öksüzoğlu, ilçede yetkili sendika olma yolunda hızla ilerledik-

lerini, aynı zamanda üyelerinin tüm sorun ve sıkıntılarında yanlarında olduklarını 

ifade etti. 

Eğitim-Bir-Sen Aydın 2 No’lu Şube yönetimi, üyeleri ve basın mensuplarıyla kahval-
tılı toplantıda bir araya geldi. ADÜ restoranda düzenlenen toplantı yoğun katılımla 
gerçekleşti. Şube Başkanı Mustafa Aslan, yaptığı konuşmada, yeni bir şube oldukla-
rını, tüm üyelerin desteğini beklediklerini, kurumsallaşmak için sistemli bir şekilde 
çalışmanın sendikayı daha da güçlendireceğini söyledi. 

Sendika olarak birçok kazanım elde ettiklerini ifade eden Aslan, yeni kazanımlara 
imza atmak için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini kaydetti. 

AYDIN 1

BALIKESİR

BARTIN

AYDIN 2

Bir hayalimiz ve idealimiz var 

Gençlerin geleceğe hazırlanmasında  
hepimize sorumluluk düşmektedir 

Amasra Temsilciliğinden dayanışma  
toplantısı 

Birlik ve beraberliğimizi daha da  
güçlendirmeliyiz
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Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi, il divan toplantısını yaptı. Şube Başkanı Mehmet Er-

gin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yıl boyunca fedakârca hep birlikte 

çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: 

“Gece gündüz demeden yaptığımız çalışmalar sonucunda ilimizde yetkiyi aldık. 

Bunda hepimizin emeği ve katkısı vardır. Bundan sonra da bu çalışmalara aynı şevk 

ve heyecanla, üye sayımızı artırarak yolumuza yılmadan devam edeceğiz. Biz hiz-

met sendikasıyız. Amacımız özlük haklarının iyileştirilmesinin yanı sıra değerlerimizi 

merkeze alarak ahlaklı, hikmet sahibi ve erdemli bir nesil yetiştirilmesi için durma-

dan çalışmaktır.” 

Eğitim-Bir-Sen Çanakkale Şubesi, il divan toplantısını yaptı. Gündeme ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Şube Başkanı Numan Yaşar, eğitim hizmet kolunda genel 
yetkili olmanın ötesine geçerek, başta eğitim çalışanları olmak üzere, kamu görevli-
leri için toplu görüşme ve toplu sözleşme tarihinde tarihi kazanımlara imza attıkla-
rını, mazlum ve mağdurlar adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, her daim 
haksızlıkların karşısında yer aldıklarını söyledi. Yaşar, “Kurumsal bilinç bakımından 
en diri, eğitim çalışanlarının emeğinin koruyucusu, insanımızın zor zamanlardaki 
limanıyız. En büyük gücünü sivilliğinden alan, sivilliğinin nişanesi olarak her türlü 
vesayet odağına karşı her zaman dik ve sağlam duran, safını hep milleten yana 
belirleyen bir sivil inisiyatif olarak sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmadık, 
kaçınmayacağız” dedi. 

Yaşar, MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı, İHH ile birlikte yürüttükleri yetim projesine 
destek verilmesini istedi. 

Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesi, Mehmet Akif İnan fotoğraf ve şiir sergisi açtı. Serginin 
açılışına Belediye Başkanı İrfan Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sosyal Po-
litikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Göç İdaresi İl Müdürü Ahmet Öner, Şube 
yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. 

Şube Başkanı Kasım Karatekin’in selamlama konuşmasının ardından Mehmet Akif 
İnan için dua edildi. 

Serginin açılışını Belediye Başkanı İrfan Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve 
Kasım Karatekin yaptı. Açılıştan sonra davetliler sergiyi gezdi. 

Eğitim-Bir-Sen Bursa Şube yönetimi, İl Milli Eğitim Danışma Kurulu toplantısına 

katıldı. Şube Başkanı Numan Şeker, eğitimle ilgili görüşlerini ifade ederek, şunları 

söyledi: 

“Hazırlamış olduğumuz raporu kurula sunduk. Çok faydalı bir toplantı olduğunu 

ifade etmek istiyorum. Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları olmak üzere, kat-

kıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, özellikle de güzel fikirleriyle, çözümler ve 

teklifler ortaya koyan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İl danışma kurulu top-

lantılarını, daha önce yetkili sendikanın kavga alanı olmaktan çıkararak, gerçekten 

çözümler üreten, fikirler ortaya koyan bir ortama dönüştürdük.”

BATMAN

ÇANAKKALE

ÇANKIRI

BURSA

Çalışmalarımıza aynı şevk ve heyecanla  
devam ediyoruz 

Mazlum ve mağdurların    
zor zamanlardaki limanıyız

Mehmet Akif İnan fotoğraf ve şiir sergisi 

Raporumuzu İl Milli Eğitim Danışma  
Kurulu’na sunduk 
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Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tahir Eşkil, sosyal sorumluluk gereği Kızılay’ın 

kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan 

Eşkil, “Bizler üyelerimizle beraber   sosyal sorumluluk gereği toplumsal olaylara, 

toplumsal yardımlaşmalara ve ihtiyaç  sahiplerinin seslerine kulak verip elimizden 

geldiği kadar duyarlı olmaya çalışıyoruz” dedi. 

Kan bağışının bir örgüte, topluma ya da bireye yardımcı olma tutumunun davranışa 

dönüşmesi ya da bir kişilik özelliği olarak fedakârlık ile yakından ilişkili olduğunu 

kaydeden Eşkil, “İşte tam bu noktada Eğitim-Bir-Sen ülkemizle ilgili bütün toplumsal 

konularda duyarlı olduğu gibi, bugün de kan bağışıyla ilgili sorumluluğunu yerine 

getirmeye çalışmaktadır. Kan bağışı kampanyamızı Kızılay Çorum Şubesi ile ortak-

laşa gerçekleştirdik. Bir damla kanın bir canı kurtarması temennisiyle kampanyaya 

katılan üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube Başkanı Kazım Tefçi, başkan yardımcıları Feri-

dun Sarıkavak, Hakan Gündüz ve Çameli İlçe Temsilcisi Barbaros Akçetin, ilçedeki 

okulları ziyaret ederek, eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi. 

Kazım Tefçi, ilçeleri gezerek, eğitim çalışanlarıyla istişare toplantısı yaptıklarını, eği-

timcilerin sorunlarını dinlediklerini, önerilerini aldıklarını, eleştirilerine kulak ver-

diklerini belirterek, şunları söyledi: “Yetkili sendika olarak bu yıl toplu sözleşme ma-

sasında elde ettiğimiz kazanımlarımızın detaylarını eğitim çalışanlarıyla paylaştık. 

Darbe ürünü kılık-kıyafet yönetmeliği değiştirilinceye kadar, başlattığımız serbest 

kıyafet eylemine devam edeceğimizi dile getirdik. Eğitim çalışanlarının sorunlarını 

çözenin ve yeni kazanımlar sağlayacak olan sendikanın bizim sendikamız olduğunu 

anlattık. Medeniyet değerlerimizi çocuklarımıza benimsetmeyi, kültürel mirasımızı 

gençlerimize kanıksatmayı ideal olarak benimsediğimiz için tüm taleplerimizin ar-

dında da, sivil inisiyatifi savunup vesayete karşı dik duruşumuzun künhünde de, 

yaptığımız tüm istişarelerde de hep aynı amaç, hep aynı heyecan, hep aynı umut 

mevcuttur.”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uygun da 

ziyaret edilerek, ilçenin eğitimi durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 

Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube yönetimi, Çilimli ilçesi işyeri temsilcileri ile Öğretmenevi 
ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantının açılışında 
konuşan İlçe Temsilcisi Ersoy Sönmez, bu tür organizasyonların üyelerin kaynaşma-
sında etkili olduğunu ve daha sık tekrarlanmasının faydalı olacağını söyledi. 

Şube Başkan Yardımcısı Recep Biriktir, büyük bir aile olduklarını dile getirerek, 
“Haklı olduğumuz her konuda sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. 

Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Kaçar ise, üye sayısı bakımından diğer sendika-
larla aralarındaki farkın gün geçtikçe daha da açıldığını ifade ederek, “Her geçen 
gün daha da büyüyoruz. Bu da bizim doğru yolda yürüdüğümüzün göstergesidir” 
şeklinde konuştu. 

ÇORUM

DENİZLİ 1

DÜZCE

Kızılay’a kan desteği 

Okulları ziyaret ederek    
eğitim çalışanlarıyla bir araya geldik

İşyeri temsilcileriyle buluştuk 
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Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube yöneticileri, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar’ı 

makamında ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cuma Doğan ve İlçe Temsilcisi Fatih 

Şahin’in de katıldığı ziyarette, ilçenin eğitim durumu hakkında görüş alışverişinde 

bulunuldu. 

Şube Başkanı Nebi Gül, Üzümlü TOKİ konutlarına yerleştirilen Ahıska Türklerine 

gösterdikleri misafirperverlikten dolayı kaymakam Fatih Acar’a teşekkür ederek, 

oryantasyon eğitiminin bir an önce tamamlanması gerektiğini ve bu konuda 

üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

Kaymakam Fatih Acar ise, hassasiyetlerinden dolayı Şube Başkanı Nebi Gül’e 

teşekkür etti. 

Eğitim-Bir-Sen Erzurum 1 No’lu Şube genişletilmiş divan toplantısı yapıldı. Şube Ka-
dınlar Komisyonu, Genç Memur-Sen Başkanı, Şubenin kuruluş süreci ve akabinde 
görev alan yöneticilerin katıldığı kahvaltılı toplantıda konuşan Şube Başkanı Erkan 
Civavul, sendikal alanın geçmişte siyasi ideolojilerin amaçlarına hizmet için kullanıl-
dığını belirterek, “Bunun en bariz örneğini 28 Şubat sürecinde yaşadık. Sendikaların 
gücünü darbe yapma adına kullanmak isteyenlerin yaptıklarına yakın tarihimiz şa-
hittir. Onun için bu alan çok önemli ve gücümüzün farkında olarak bu gücümüzü 
artırarak devam ettirme zorunluluğumuz vardır. Eğitim-Bir-Sen, mazlumun yanında 
olarak bu gücüne erişmiştir. Bundan böyle de mazlumun ve hakkın yanındaki duru-
şundan taviz vermeden yoluna devam edecektir” dedi. 

Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptılar. 

Eğitim-Bir-Sen Erzurum 2 No’lu Şube yönetimi, Palandöken İlçe Milli Eğitim çalışan-

larıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Şube Başkanı Mustafa Karataş, 

şunları söyledi: “Kapımız ve gönlümüz herkese açıktır. Eğitim hizmet kolunda görev 

yapan kamu görevlilerini unvanlarına ya da sayılarına göre öncelemek ve ötelemek 

gibi sendikal ayrımcılık yapmamaktayız. Eğitim için, herkes için ter dökmek anla-

yışıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İki yılda bir kurulan toplu sözleşme masasıyla 

sınırlı kazanım elde etmeye odaklanmış dar sendikacılık ve toplu pazarlık anlayışı-

mızın olmadığını geçmişten örneklerle seslendirmeliyiz. Kazanım üreten sendikal 

vizyonumuzu, kazanımlarımızı anlatmak için nefes tüketen sendikal misyonla des-

teklemeliyiz. Burada şu ortaya çıkmaktadır: Çalışanların kazanım elde ettiği adres 

Eğitim-Bir-Sen’dir. Güveninizi ve emeğinizi hiçbir zaman zayi etmeyeceğiz.” 

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube, İkra Turizm ve Seyahat Acentesi ile umre 
yolculuğu düzenlenmesi konusunda sözleşme imzaladı. Şube Başkanı Muammer 
Karaman, kutsal beldelere umre ziyareti programı düzenlediklerini hatırlatarak, bu-
nun yenisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karaman, “Bu örnek 
projeye öncülük ettiğimiz için mutluyuz, bunu gelenek haline getirip devamından 
yanaydık” dedi. 
Bu yılki umre standardının geçen yıllara göre daha yüksek olacağını ifade eden Ka-
raman, “Kâbe’ye çok daha yakın 1000-1500 metre mesafedeki otellerde konaklama 
yapılacak. Bu organizasyona üyeler ve yakınları katılıyor” şeklinde konuştu. Seyahat 
acentesi sahibi Bilal Ünal ise, programın en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için el-
lerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Bu güzide topluluğa hizmet vermek bizim 
için onurdur” ifadelerini kullandı. 

ERZİNCAN

ERZURUM 1

ERZURUM 2

ESKİŞEHİR 1

Üzümlü Kaymakamı Acar’a ziyaret 

Gücümüzün farkında olarak büyümemizi 
sürdürmeliyiz 

Herkes için ter döküyoruz 

Örnek projelere öncülük ediyoruz 
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Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 2 No’lu Şube yönetimi, 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen 

İl Temsilcisi Muammer Karaman ile birlikte, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Hasan Gönen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İkinci defa rektör seçilen Gö-

nen, üniversite yerleşkesinde yapılan düzenlemeler ve planlanan çalışmalarla ilgili 

bilgi verdi. 

Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, sendikacılığın çaba, özveri ve sabır gerektirdi-

ğini ifade ederek, yaptıkları çalışmaları anlattı. Muammer Karaman ise, sorumluluk 

ve aidiyet duygusu içinde sendikacılık yaptıklarını söyledi. 

Görüşmenin sonunda, Rektör Gönen’e, Mehmet Akif İnan’ın eserleri takdim edildi. 

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şubesi, il divan toplantısını Şirehan Otel’de yaptı. Şube 

yönetimi, ilçe temsilcilik yönetimleri, kadınlar komisyonu ve Genç Memur-Sen tem-

silcilerinin katıldığı toplantıda, yıl boyunca il düzeyinde gerçekleştirilen çalışma ve 

etkinliklerin sunumu yapılırken, yeni dönemde yapılacak çalışmalar planlandı. Şube 

Başkanı Ahmet Gök, Türkiye’nin en zor dönemlerinde darbecilere, hukuk tanımaz-

lara karşı en fazla direnç gösteren sivil toplum hareketi olduklarını söyledi. 

Türkiye’nin çok zor dönemlerden geçtiğini, güç şartlarda dimdik durabilmenin sa-

yısal üstünlüğe değil, inançlı ve ahlaklı duruşa bağlı olduğunu, en önemli hedefleri-

ni bu bağların güçlendirilmesine hasredeceklerini kaydetti. Türkiye’de sendikacılık 

hareketini pozitivist ve seküler oluşumların tekelinden kurtardıklarını ifade eden 

Gök, hak arama mücadelesinin hamuruna medeniyet değerlerimizi kattıklarını dile 

getirdi. 

Eğitim-Bir-Sen Giresun Şubesi, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak’ın konuşmacı 
olduğu “Coğrafyamızda Yükselen Türkiye”  konulu bir   konferans düzenledi. 
Nurettin Canikli İmam Hatip Lisesi’ndeki konferans, Şube Başkanı Mustafa Öz’ün 
açılış konuşmasıyla başladı. 

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Müslümanların sadece kendi kurtuluşları için 
değil, tüm insanlığın kurtuluşu için çalışmaları gerektiğini belirterek, “Dünyadaki 
tüm yetimler bizim yetimimiz, tüm mazlumların da bize ihtiyacı olduğunu 
unutmamalıyız” dedi. Her Müslümanın ana dili hariç en az üç dil bilmesi gerektiğini 
kaydeden Dilipak, “Biri kutsal kitabımızın dili Arapça, biri şu anda   tüm dünyada 
geçerli olan İngilizce, diğeri de hangi ülke için uzmanlaşacaksanız, o ülkenin dili. Her 
dil bir insandır” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Hatay 1 No’lu Şube, “Veda Hutbesi” konulu bir konferans düzenle-
di. Şube Başkanı İsmail Bayrakdar’ın açılış konuşmasının ardından söz alan TOBB 
Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Hanifi Tuncer, insanlık için en 
önemli insan hakları bildirgesi ve belgesinin Peygamberimizin (SAV) Veda Hutbesi 
olduğunu söyledi. 

Avrupa tarihinde ilk insan hakları metni olan 1215 tarihli Magna Carta ile sıradan 
insanlara cüzî bazı haklar tanındığını belirten Tuncer, “Aradan asırlar geçtikten son-
ra, 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirgesi’nde yer alan insan hakları ilân edilmiştir. 
Amerikan bağımsızlık mücadelesinin de tesiri ile 1789 Fransız İhtilâli gerçekleşmiş 

ESKİŞEHİR 2

GAZİANTEP

GİRESUN

HATAY 1

Osmangazi Üniversitesi Rektörü  
Gönen’e ziyaret 

Hak arama mücadelesinin hamuruna  
medeniyet değerlerimizi kattık

Mazlumların bize ihtiyacı olduğunu  
unutmamalıyız 

Veda Hutbesi, en önemli insan hakları  
belgesidir 
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Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No’lu Şube, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sul-
tangazi Müftülüğü ve Arnavutköy İHH’nın ortaklaşa düzenlediği kampanya sonu-
cu toplanan yardımlar Diyarbakır’a gönderildi. Şube Başkanı Rıfat Kavak, ‘Dost 
Kervanı’nı, Diyarbakır Sur’da yaşayan terör mağduru vatandaşlara yardım için yola 
çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi: “Etnik ayrım yapmadan, kim olursa olsun, 
mazlumum yanında olmaya devam edeceğiz. Yardım TIR’larının yola koyulmasında 
öncülük eden Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İbrahim Demir’e teşekkür 
ediyorum. Diyarbakır’da, Sur’da evlerini terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizin 
yanındayız. Başlattığımız bu kampanya, duyarlı sivil toplum kuruluşlarıyla büyüye-
rek devam edecektir. Dostluk Kervanı’na, sevgi ve kardeşlik için köprü olma adına 
elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Fedakâr öğretmenlerimizi ve öğrencile-
rini de unutmamak lazım. Onlar bu işin mimarlardır.” 

“Dostluk Kervanı” için düzenlenen uğurlama törenine İstanbul 2 No’lu Şube yöneti-
mi, İlçe Kaymakamı Ali Uslanmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, İlçe Müf-
tüsü Yusuf Sarıkaya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 No’lu Şube yönetimi, eğitimci yazar ve şairlerle bir araya 
geldi. Şube Başkanımız Erol Ermiş’in açılış konuşmasının ardından söz alan şair ve 
yazarlar katılımcılarla sohbet etti. 

Yazarlar, birlikte yapacakları kültürel etkinliklerin faydalı olacağına inandıklarını ifa-
de etmeleri üzerine, Erol Ermiş, “Yeni Şube merkezimiz buna müsait, şair ve yazar 
arkadaşlarımızla Ocak ayından itibaren periyodik olarak bir araya gelerek, ortak 
çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi. 

Eğitim-Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube’nin düzenlediği “Yönetici Okulu”nda “Kariyer 

Yönetimi, Rekabet ve Siz” konusu işlendi. Programın açılışında konuşan Şube Baş-

kanı Talat Yavuz, eğitim yönetiminin ciddi bir iş olduğunu vurgulayarak, “Biz işimize 

ruhumuzu kattık, yeni bir yol açtık, yeni bir duruş sergiledik. Hep beraber yeni bir 

yürüyüş için çalışıyoruz. Gösteriş ve can sıkmak üzerine iş tutmuyoruz, işimizi yapı-

yoruz. Gençlerimize, ailemize, okulumuza, mahallemize sahip çıkmaya, yeni nesil-

lere medeniyet değerlerimizi aşılamaya gayret ediyoruz. Eğitimde dönemin hakkını 

verebilme uğraşındayız” dedi. 

Programda ‘Kariyer ve Rekabet’ konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Melih Bulu, şun-

ları söyledi: “İnsanlar, şehirler, devletler, herkes, her şey rekabet halindedir. Risk 

ve kazancın olduğu yerde rekabet vardır. Rekabeti, işin öznesinde olanlar kazanır. 

Rekabette kuralları bilip ona göre davranmak gerekir, aksi takdirde başarılı olmak 

mümkün değildir.”

ve Fransa’da İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi ilân edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ise, 1948 tarihlidir ve 

Veda Hutbesi’nden tam 1316 yıl sonra kabul edilmiştir” dedi. Veda 

Hutbesi’nde insan, aile, toplum ve bütün insanlığı içine alacak şekilde 

hak ve özgürlüklerin ifade edildiğini kaydeden Tuncer, “Hz. Peygam-

berin bu hutbesi, yalnız Müslümanlara okunmuş sıradan bir hutbe 

olmayıp, bütün insanları kapsayan tarihî bir hutbe ve bir insan hak-

ları evrensel beyannamesidir” şeklinde konuştu. 

İSTANBUL 2

İSTANBUL 3

İSTANBUL 4

Yardımlar Diyarbakır’a gönderildi 

Eğitimci yazar ve şairlerle buluştuk 

Rekabeti, işin öznesinde olanlar kazanır 
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Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No’lu Şube ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği pro-
tokolü imzalandı. Buna göre her okuldan en az bir gönüllü öğretmene ilk yardım 
eğitimi verilecek. Uygulama, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 Nolu Şube ile Avcılar, Beylik-
düzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Silivri İlçe Milli Eğitim mü-
dürlükleri arasında imzalanan protokol ile hayata geçiyor. 

Şube Başkanı Celal Demirci, meydana gelen kazalardaki ölümlerin ve sakat kalma-
ların en büyük nedenlerinden birinin kazalara müdahale eden kişilerin ilk yardım 
uygulamalarını bilmemesinden kaynaklandığını belirterek, “Projenin amacı, okullar-
da meydana gelebilecek kaza, yaralanma benzeri olaylarda ilk müdahaleyi gerçek-
leştirebilecek yeterliliğe sahip en az bir öğretmenimizin bulunması ve ilk müdaha-
leyi yapabilmesidir” dedi. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde açılması planlanan kurslarla 
her kurumdan en az bir öğretmene 96 saatlik kursla ilk yardım eğitimi verilmesinin 
planladığını ifade eden Demirci, kursu başarıyla bitiren öğretmenlere Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Halk Eğitim Müdürlükleri üzerinden Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verileceğini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 6 No’lu Şube, Sarıyer’de görev yapan okul müdürleri ve iş-

yeri temsilcileriyle Beyoğlu Öğretmenevi’nde bir araya geldi. Şube Yönetim Kurulu, 

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, şube müdürleri, ilçe temsilcileri, 

çok sayıda okul müdürü ve işyeri temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Şube 

Başkanı İdris Şekerci, Sarıyer’de, zor zamanlarda fedakâr bir şekilde çalışarak üye 

sayısının bugünkü noktaya ulaşmasında büyük katkılar sağlayan herkese teşek-

kür etti. Şekerci, “Bugün çok daha fazla çalışmalıyız, çok daha hassasiyet içinde 

olmalıyız. Çünkü üyelerimiz bize inanmış, güvenmiş, bu güvenle bize üye olmuş-

tur. Bize düşen de bu güvene layık olmak, üyelerimizi asla mahçup etmemektir. 

Biz Türkiye’nin en büyük sendikasıyız. Hata yapma hakkımız olsa bile yanlış yapma 

hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Bizler rehavete kapılmadan, çalışmaya gayret 

edeceğiz” dedi. 

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Temsilcisi İbrahim Halil Kahraman ise, üye-

sini düşünen, onların haklarını savunan, onlar adına önemli kazanımlar elde eden 

bir sendika olarak çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No’lu Şube, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki okullarda 

görev yapan okul müdürleriyle istişare toplantıları düzenledi. Eğitime ilişkin değer-

lendirmelerin yapıldığı toplantılara katılan yöneticiler, okullarında yaşadıkları prob-

lemleri paylaşarak, çözüm önerileri üzerinde durdular. 

Şube Başkanı Aydın Kalkan, sendika olarak toplu sözleşme sürecinde onlarca kaza-

nım elde ettiklerini söyledi. Başta nöbete ücret olmak üzere, birçok kazanıma imza 

attıklarını ifade eden Kalkan, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda 

bulunmaya devam edeceklerini kaydetti. 

Kalkan, 10 bin üye hedefine yaklaştıklarını dile getirerek, hedeflerine ulaşmak için 

teşkilat olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı. 

İSTANBUL 5

İSTANBUL 6

KAYSERİ 1

Okullarda ilk yardım eğitimi için   
ilk adımı attık

Daha fazla çalışmalı, hassasiyet içinde  
olmalıyız 

10 bin üye hedefine yaklaştık 
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Akgün, Erciyes Üniversitesi ve 
bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmasına tepki göstererek, “Son zaman-
da yapılan promosyon ihalesi bizleri derinden üzmüş, insanca yaşama onurumuzu 
zedelemiştir” dedi. 

Akgün, ihalenin beklentilerinin altında kaldığını vurgulayarak, “Eğitim çalışanlarına 
verilen banka maaş promosyonu sözleşmesi tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. De-
yim yerindeyse dağ fare bile doğurmamıştır. Üniversitemizde görev yapan yaklaşık 
6 bin çalışana reva görülen promosyon, 3 yıllığına toplam bin 650 TL gibi komik bir 
rakamda kalmış ve geçen dönemde yapılan ihaleye göre çalışanlar 700 TL zarara 
uğratılmıştır” şeklinde konuştu. 

Akgün, banka maaş promosyon sözleşmesiyle ilgili her türlü hukuksal süreci işlete-
ceklerini, sadece üyelerinin değil, tüm eğitim çalışanlarının hak ve çıkarlarını koru-
mak için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Akgün, bankaların 
tavırlarına karşı eğitim çalışanları olarak gereken tepkiyi vereceklerini dile getirerek, 
“Kayseri Merkez postanesinde hesap açtıracağız. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
başvurarak bundan sonra maaşlarımızın anlaştıkları bankalara değil, postanede 
açmış olduğumuz hesap numaralarına yatırılmasını talep edeceğiz” diye konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube yöneticileri, sendikalar arası iş birliği ve proje hazırlık-
ları kapsamında Bulgaristan’da sendikaların temsilcilerine ziyarette bulundu. Şube 
Başkanı Selahattin Karanfiler, Başkan Yardımcısı Ramazan Çetin ile birlikte gerçek-
leştirdiği görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde 
sendikaların temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, “Bulgaristan’ın en büyük 
eğitim sendikası olan KNSP temsilcileri ile öğretmenlerin mali, sosyal, özlük hakları, 
eğitimin sorunları, eğitimin uluslararası etkileşimi, sendikalar arası iş birliği, Bal-
kanlardaki sendikalarla koordinasyonun sağlanması gibi birçok konuyu masaya 
yatırdık. Biz öncü medeniyet, güçlü sendika felsefesiyle gönlümüzü ve gözümüzü 
Balkanlara açtık. Ecdadımızın medeniyet kurduğu topraklarda o medeniyetin mi-
rasçıları olarak ziyaretlerde ve iş birliğinde bulunmak aynı zamanda manevi sorum-
luluğumuzdur” dedi. 

Karanfiler, Balkanların, mazlumların, mağdurların ve sahipsizlerin yaşadığı toprak-
lar olduğunu dile getirerek, “İçimize ve dışımıza yolculuğa devam edeceğiz. Sivil top-
lum kuruluşu olarak dünyayı ve bölgemizi okumaya çalışıyoruz. Yeryüzünün inşası, 
imarı ve ıslahı, ülkemizin geleceği için ‘Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Tür-
kiye’ yolculuğumuzu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci, üyelerinin sınavda başarılı ol-

malarını sağlayabilmek amacıyla hazırlık kursu düzenlediklerini ifade ederek, şun-

ları söyledi: 

“20 Mart’ta yapılması planlanan Milli Eğitim Bakanlığı Müdür Başyardımcılığı ve 

Müdür Yardımcılığı yazılı sınavına girecek üyelerimizi sınava hazırlamak ve başarılı 

olmaları için gereken donanımın sağlanmasında kendilerine yardımcı olmak adına 

hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Sınav için hazırlık kitabı basıp üyelerimizin isti-

fadesine sunduk ve şimdi de kurs desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda alanında uzman 

öğretmenler hafta içi her gün 18:00-20:00 saatleri arasında isteyen tüm üyelerimize 

Şube binamızda sınav tarihine kadar ders verecek. Akabinde ise deneme sınavları 

yapacağız.” 

KAYSERİ 2

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

Promosyon fiyaskosuna tepki 

Bulgar sendika temsilcileriyle  
Burgaz’da görüştük 

Üyelerimizi geleceğe hazırlıyoruz 
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Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Şubesi, Mehmet Akif İnan’ı anma programı düzenledi. Sa-
bancı Kültür Merkezi’nde yapılan programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı 
Zorlu, İlçe Milli Eğitim müdürleri Ömer Akmanşen, Ali Osman Karabayır, İrfan Zeki 
Er, Ercan Gülsuyu, Murat Çakır, İhsan Özkan, Murat Balay ve Mahmut Sami Demirci, 
İş-Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. 

Programın açılışında bir konuşma yapan Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Bugün bura-
da buluşmamıza vesile olan vefa insanı değerli hocamızı rahmetle anıyoruz. Fikir 
dünyamızda iki Mehmet Akif vardır. Birincisi İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif 
Ersoy, diğeri örgütlü olmamızın vesilesi, şair, yazar Mehmet Akif İnan’dır. İkisi de 
savundukları fikirleri hayata geçirmişlerdir ve yolumuzu aydınlatmışlardır” dedi. 

Mehmet Akif İnan belgeselinin izlenmesini müteakip, Hıdır Yıldırım  ‘Mehmet Akif 
İnan’ın sendikacılığını’, Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay ‘Akif İnan’ın kişiliği ve şahsi-
yeti’, Şair-Yazar Mustafa Özçelik ise ‘şairliği ve şiirleri’ni katılımcılara anlattı. 

Program, Akif İnan’ın kendi sesinden şiir dinletisi ile sona erdi. 

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 No’lu Şube Başkanı Nazif Karlıer, ders kitapları inceleme 

toplantısında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı politikasının ve müfreda-

tının yeniden ele alınmasının zamanının geldiğini ifade ederek, şunları söyledi: 

“Türkiye’de son on yılda eskisiyle mukayese edilemeyecek nitelikte, eğitim başta 

olmak üzere, sağlıkta, ulaşımda önemli gelişmelere şahit olduk. Derslik sayısı arttı, 

yeni okullar inşa edildi, daha fazla öğretmen atandı. Ancak, bütün bu gelişmelere 

rağmen darbeci dönemlerde şekillenen müfredat hâlâ hayatımızı tanımlamakta-

dır. 12 Eylül darbecilerinin vesayetçi, baskıcı tutumu öğretim programlarında hâlâ 

varlığını güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Bu bakımdan Milli Eğitim’de demokra-

tikleşmeye koşut olarak halkın talebi ve katılımı noktasında hâlâ yapılması gereken 

çok şey var. Biz de sürece ilk olarak ders kitaplarından başlıyoruz. İlkokul, ortaokul 

ve lise ders kitaplarını her bir başlıkta kurduğumuz komisyonlarla incelemeye baş-

ladık. Ders kitaplarımızda, tarihimize, değerlerimize ve inancımıza aykırı hususları 

belirleyip rapor haline getireceğiz ve kamuoyu ile paylaşıp duyarlılığı ve farkındalığı 

sağlayacağız.” 

Şube Başkan Yardımcısı Galip Kaynar ise, ilkokul, ortaokul, lise ders kitaplarını yirmi 

dört öğretmenle, altışarlı gruplar halinde inceleyeceklerini belirterek, çalışmayı ra-

porlaştırarak Genel Merkeze ulaştıracaklarını dile getirdi. 

Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube yöneticileri, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr 
Mustafa Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Şahin, Eğitim-Bir-Sen heye-
tine teşekkür etti. 

Şube Yönetim Kurulu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu, Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi’yi de ziyaret 
ederek tebriklerini iletti. 

KOCAELİ

KONYA 1

KONYA 2

‘Kudüs Şairi’ni yâd ettik 

Ders kitaplarını inceliyoruz 

Selçuk Üniversitesi Rektörü   
Şahin ve yardımcılarıyla görüştük 
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Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube ve Kütahya Belediyesi iş birliği ile ikincisi dü-

zenlenecek ödüllü kitap okuma yarışması protokolü, Şube Başkanı Kamil Uçan ve 

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından imzalandı. “Zihnen ve Bedenen Sağlık-

lı Nesiller İçin Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” protokol imza töreninde konuşan Be-

lediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Yarışmanın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Kütahya’yı 

simgelemesi açısından; bu yıl her 3 kategoride de 43’er adet, toplamda 129 adet 

bisiklet verilecek. Ben bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Şube Başkanı Kamil Uçan, medeniyetimizin yeniden inşa ve ihyasında genç nesille-

rin erdemli ve iyi ahlak sahibi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sunmak, okuyan, 

öğrenen ve ilmiyle amel eden bir nesil yetiştirmek için böyle bir yarışma düzenle-

diklerini ifade ederek, “Kamuoyunun, öğrencilerin yoğun ilgisi, velilerin tekrarı ile 

ilgili talepleri ve eğitimde katkı sunma azmimizin gereği olarak bu yıl ikincisinde 

daha fazla ödül ile yine belediyemizin katkısıyla aynı projeyi gerçekleştiriyoruz” şek-

linde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama ve Yö-

netim Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk’ün konuşmacı olarak katıldığı “Teşkilat 

Kültürü ve aidiyet bilinci” konulu bir konferans düzenledi. 

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve yö-

netim kurulu, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, işyeri temsilcileri ve 

üyelerin katıldığı programda konuşan Mehmet Baki Öztürk, “35 yıldır teşkilatçılık 

yapan bir kardeşiniz olarak huzurlarınızdayım. Sokrates’e sormuşlar, ‘dünyanın en 

kolay işi nedir’ diye. Sokrates, ‘Nutuk atmak demiş, en zor işi ise nutuk dinlemek 

istemiş.’ Dolayısıyla şimdi işin en kolay kısmını ben yapıyorum, en zor işi sizler ya-

pıyorsunuz. Sizi buraya geldiğinize pişman etmemeye çalışacağım. Bugün burada 

sizlerle bir tecrübe paylaşımı yapacağım” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Manisa  Şubesi, il divan toplantısını Salihli Öğretmenevi’nde yaptı. 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Akış, Halil Kallat, Ramazan Karaman, Me-

tin Gencay, Aziz Bulut, Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Mehtap Şirin ve Yöne-

tim Kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimlerinin katıldığı toplantıda, bir yılın 

çalışmaları değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Mehmet 

Emin Sofuoğlu, ilde hedeflerinin üye sayısını 8 bine çıkarmak olduğunu belirterek, 

“İlimizde 7 bin üye sayısına yaklaştık. Çalışma hayatında yeni bir şeyi başarmalıyız. 

Herkesin, adaletin sağlandığı, refah seviyesini kazanmış olarak yaşayabileceği bir 

ortamı oluşturmak zorundayız. 

Bunun için de 2016 mutabakatında hedefimiz ilimizdeki çalışan sayısının yüzde 

50’si, yani 8 bindir. Bu doğrultuda üye çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Emeğin mü-

cadelesini vererek, ekmeğimizi büyüterek, hakkımızı isteyerek büyümeye devam 

edeceğiz. Amacımız, bütün gayretimiz bunun gerçekleştirilmesi yönündedir. Bugü-

nün dünden, yarının bugünden daha iyi olması için çaba harcıyoruz” dedi. 

Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Mehtap Şirin’in de bir konuşma yaptığı toplan-

tıda, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri de söz alarak, yaptıkları çalışmalar 

hakkında bilgi verdi. 

KÜTAHYA 1

MALATYA 1

MANİSA

Ödüllü kitap okuma yarışması protokolü  
imzalandı 

Öztürk, ‘Teşkilat Kültürü ve   
Aidiyet Bilinci’ni anlattı 

Hedefimiz, yeni bir başarıya imza atmak 
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Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, ilde halen 2 bine yakın öğretmen 
açığının bulunduğunu belirterek, “Bununla beraber yarıyıl tatilinde özür durumuna 
bağlı olarak da yaklaşık 400 öğretmen il dışına gidecektir. Toplamda 2 bin 400 civa-
rında öğretmen açığı bulunan Mardin’de kaliteli ve sürekli bir eğitimden söz etmek 
mümkün değildir” dedi. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Değer, eğitimde yıllardır kanayan bir yara haline 
gelen öğretmen açığının devam ettiğini ifade ederek, Güneydoğu’nun öğretmen-
lerin staj görüp tecrübe kazandıktan sonra batıya doğru gittikleri bir basamak ola-
rak düşünüldüğünü, Mardin’de halen 2 bine yakın öğretmen açığının bulunduğunu 
söyledi. Öğretmen açığının en fazla olduğu branşlardan birinin sınıf öğretmenliği 
olduğunu kaydeden Değer, “Sadece doğuda ilkokullarda 13 binden fazla ücretli 
sınıf öğretmen çalışmaktadır. Bu ücretli öğretmenlerin yarısından fazlası sınıf öğ-
retmenliği branşında değildir. Bu sebeple, Şubat ayında ataması gerçekleştirilecek 
olan 30 bin öğretmen atamasında sınıf öğretmenlerine pozitif bir ayrımcılık yapıl-
malı, ilkokullarımızda sürekli öğretmen değişimi ve ücretli öğretmenlik uygulama-
sından vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu. 

Bölgedeki eğitim tablosunun iç açıcı olmadığını dile getiren Değer, Bakanlığın bu 
konuya bir an önce el atması gerektiğini kaydederek, “Ancak çözümler geçici olma-
malı, kalıcı çözümler üretmelidir” diye konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Muş 1 No’lu Şube Başkanı Mahir Barışan, Yelalan, Gölköy, Ağartı 

Köyü, Köşk ve Bilek ilkokullarını ziyaret ederek, eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi. 

Eğitim çalışanlarının sorunlarını dinleyen Barışan, Eğitim-Bir-Sen’in kazanımlarını 

anlattı. 

Barışan, sendika olarak, eğitim çalışanlarının özlük  ve ekonomik haklarını koruma-

nın ve geliştirmenin yanı sıra kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, medeniyetimizi 

yeniden ihya ve inşa etmek için de mücadele verdiklerini söyledi. 

Barışan, “Bu köylerimizde yeni okulların inşa edilmesinde ve çevre düzenlemeleri-

nin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Erdemli ve  kâmil insan yetiş-

tirenlere selam olsun” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir, Avanos ilçesine bağlı Ka-

laba beldesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokul Müdürü İmdat Berk’e yapılan 

saldırıyı kınadı. 

Özdemir ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nden tedavi 

altına alınan Berk’i ziyaret etti.

Eğitim camiası adına çok üzücü bir olay yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi: 

“Avanos ilçesine bağlı Kalaba kasabasında bulunan Atatürk İlkokulu’nda görevli ve 

aynı zamanda bir sendikanın ilçe temsilcisi olan bir öğretmen, derste olması gere-

ken bir saatte okulunu terk ederek Kalaba Kazım Karabekir Ortaokulu’na geliyor 

ve sözlü sataşmanın ardından okul müdürünü darp ediyor. Gerçekten çok üzücü 

bir durum. Öğretmenlere yapılan şiddeti biz kınıyoruz ama öğretmenin öğretmene 

yapmış olduğu şiddetin hiçbir izahı yok. Eğitimci kimliği bulunan bu saldırgan şahsı 

kınıyoruz.” 

MARDİN

MUŞ 1

NEVŞEHİR

Öğretmen açığı sorununa    
kalıcı çözüm istiyoruz 

Köylerde görev yapan    
eğitim çalışanlarına ziyaret 

Öğretmene şiddetin hiçbir izahı yok 
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Eğitim-Bir-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde yardım için toplanan bin 700 çuval un, 3 
TIR ile dualar eşliğinde Bayırbucak Türkmenlerine gönderildi. Ordu Lisesi önünde 
düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Şube Başkanı İsmail 
Çelenk, üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan İsmail Çelenk, “Bayırbucak Türkmenlerinin yanında ol-
duğumuzu göstermek adına ‘Bin Çuval Un’ kampanyası ile yola çıktık. Mesudiye’den 
Akkuş’a kadar 18 İlçe Temsilcimiz, bin 700 çuval unu 15 gün içerisinde topladılar. 
Biz, bu kampanyaya öncülük ettik. Kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyor ve di-
yoruz ki, orada hanımı, kızı ve çocuğunu sınıra bırakıp savaşmaya giden kardeşleri-
mize yardım edelim” dedi. 

Enver Yılmaz ise, Türkiye’nin mültecilere dünyada en fazla yardımı yapan ülke oldu-
ğunu ifade ederek, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Ordu Müftüsü 
Mustafa Kolukısaoğlu’nun yaptığı duanın ardından, yardım TIR’ları Suriye’deki Ba-
yırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere tekbirlerle uğurlanarak yola çıktı.  

Eğitim çalışanları bir araya gelerek, öğretmene şiddeti, kalemlerini kırarak protesto 
etti. Eğitim sendikalarının temsilcileri ve eğitim çalışanları, “Öğretmene uzanan el-
ler adaletle kırılmayacaksa bizler tek silahımız olan kalemlerimizi burada kırıyoruz” 
diyerek tepkilerini dile getirdiler. 

Yedi Ocak İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aysun Kaya’ya bir öğ-
renci velisi tarafından uygulanan şiddeti kınayan Eğitim-Bir-Sen Osmaniye Şube 
Başkanı Mahmut Kahraman, “Şiddetin temelinde, öğretmene olan saygı ve sevginin 
azalmasının payı elbette çok büyüktür. Bu konuda yetkililere, velilere ve eğitim ku-
rumlarına çok iş düşüyor. Herkes şunu bilmelidir ki, öğretmen asla sahipsiz değil-
dir. Bütün gücümüzle arkadaşlarımızın yanında olacak ve arkadaşlarımızın uğradığı 
şiddetin takipçisi olacağız” dedi.

Eğitim-öğretim kurumlarında güvenlik tedbirlerinin yeterince alınmadığını ve so-
rumluluğun öğretmenlere bırakıldığını kaydeden Kahraman, “Gerekli tedbirlerin 
alınmaması, öğretmenlere saldırıyı her geçen gün artırmaktadır. Bakanlık, eğitimci-
lere yönelik her saldırının sıkı takipçisi olmalı; nerede duracağı belli olmayan bu şid-
det olaylarının bir an önce son bulması için gerekeni yapmalıdır” şeklinde konuştu. 

İHH’nın başlattığı “Suriye’de Acil Una İhtiyaç Var” kampanyası kapsamında, Eğitim-

Bir-Sen Sakarya 1 ve 2 No’lu şubelerince  toplanan 25 ton un, Hatay’ın Reyhanlı 

ilçesine gönderildi. 

1 No’lu Şube Başkanı  Murat Mengen, İslam dünyasının her bölgesinde zulüm 

yaşandığını ifade ederek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bunun 

üstesinden gelebileceklerini söyledi. 

2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Kahraman ise, Sakarya Üniversitesi helikopter pistinde 

düzenlenen törende yaptığı konuşmada,  Suriye’de bir insanlık dramı yaşandığını 

belirterek, “Binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan ise yerini yurdunu 

terk etmek zorunda kaldı. Her gün yeni bir drama şahit oluyoruz. Bu zulme sessiz 

kalanları kınıyor, yardım konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.  

Şube yönetimi olarak, kampanyaya katılma kararı aldıklarını ifade eden Kahraman, 

destek sağlayan üyelerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından, 25 ton unun 

yüklendiği TIR, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gitmek üzere yola çıktı. 

ORDU

OSMANİYE

SAKARYA

Bayırbucak Türkmenlerine   
bin 700 çuval un 

Eğitim çalışanları, şiddet olaylarını,  
kalemleri kırarak protesto etti

Suriyeli mültecilere yardım 
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Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube genişletilmiş il divan toplantısı öğretmenevinde yapıl-
dı. 2 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Taşova, 1 ve 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
denetim ve disiplin kurulu üyeleri, Kadınlar Komisyonu ile ilçe temsilcilik yönetim-
lerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan 1 No’lu Şube 
Başkanı Nejdet Güneysu, ücret ve hizmet sendikacılığının yanında bir de misyon 
sendikacılığı yaptıklarını belirterek, “77 milyonun kardeşliğini hedefleyen; özelde 
eğitim çalışanlarının genelde ise milletimizin hak ve menfaatlerini, insanlığın huzu-
runu önceleyen, zulmün karşısında mazlumun yanında duran bir teşkilatız. Hizmet 
kolumuzdaki çalışanların özlük haklarını savunmanın yanı sıra devletimizin birliğini 
ve milletimizin dirliğini daha da pekiştirmek gibi bir görevimiz de var. Bunun ya-
nında medeniyet değerlerimizin yeniden ihyası ve inşasının sorumluluğu da bizim 
omuzlarımızdadır” dedi. İş güvencesinin tartışmaya açılmasına yönelik açıklamala-
ra da değinen Güneysu, iş güvencesinin olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi. 

2 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Taşova ise, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdiği 
konuşmasında, toplu sözleşme kazanımlarını diğer sendikaların manipüle etmeye 
çalıştığını ifade ederek, “Manipülasyona fırsat vermeyeceğiz ve toplu sözleşme ka-
zanımlarımızı her yerde, her platformda anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Sinop Şubesi, Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Kuzubaş’ın konuşmacı olduğu bir 
konferans düzenledi. Osmanlı padişahlarının edebî yönlerini konu alan “Sözün Sul-
tanları” konferansı, MÜSİAD Konferans Salonu’nda yapıldı. Konuşmasına “Söz, in-
sanların kişiliklerini, karakterlerini, iç dünyalarının dışa yansıtmasına vesile olan en 
güzel nimetlerden biridir” diyerek başlayan Kuzubaş, ‘söz’ün manası ve hayatımız-
daki önemini şair padişahların hayatlarından ve onların sözlerinden örnekler su-
narak anlattı. Mevlana vesilesiyle insanlara muhabbetle bakmayı, Yunus’la hoşgö-
rüyü, Süleyman Çelebi ile Peygamber sevgisini ve Fuzulî ile de aşkın zirvelerini fark 
ettiğimiz ifade eden Kuzubaş, büyük millet, güçlü devlet olmanın yolunun tarihiyle, 
kültürüyle sağlam bir irtibattan geçtiğini söyledi. Osmanlı’da toplumun her kade-
mesinde şiire ve güzel söze son derece önem verildiğini vurgulayan Muhammet 
Kuzubaş, Osmanlı padişahlarının günümüze kadar ulaşan söz ve şiirlerini okudu. 

Konferansın sonunda, Şube Başkanı Mustafa Aslan,  Doç. Dr. Muhammet 
Kuzubaş’a teşekkür plaketi verdi. 

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube, “Kitap Hayattır” kampanyası çerçevesinde 40 

taşımalı okula kitap dağıtımını gerçekleştirdi. Şanlıurfa Valiliği ile protokol yaptıkla-

rını hatırlatan Şube Başkanı İbrahim Coşkun, “40 taşımalı köy okulumuza 120 adet 

kitaptan oluşan setlerin dağıtımını gerçekleştirdik. Kültür ve sosyal etkinlikler kap-

samında bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi. 

Doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren öğrenciler için en kolay ve en 

etkili öğrenme yolunun kitap okumak olduğunu kaydeden Coşkun, “Destekleme ve 

yetiştirme kurslarına giden maddi imkânları yeterli olmayan öğrencilerimize İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüz ile yapılacak protokol ile yardımcı kaynak kitapların dağıtımı-

nı da gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Şube yöneticilerine kitap dağıtımı konusunda te-

şekkür ederek, bu hizmetlerin ve kültürel faaliyetlerin devam etmesini arzu ettikle-

rini söyledi. 

SAMSUN

SİNOP

ŞANLIURFA 1

Manipülasyona fırsat vermeyeceğiz 

Kuzubaş, ‘Sözün Sultanları’nı anlattı 

Gelişimin anahtarı okumaya  
öncülük ediyoruz 
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Eğitim-Bir-Sen Kapaklı İlçe Temsilciliği, üyeler için bir program düzenledi. İlçe Tem-
silcisi Bayram Akarca, açılışta yaptığı konuşmada, örgütlü gücün önemine dikkat 
çekerek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettikleri sürece kazanmaya devam 
edeceklerini kaydetti. 

Şube Başkanı  Ferruh Topuz, eğitim çalışanlarının birçok sorununu çözüme ka-
vuşturduklarını belirterek, Kurum İdari Kurulu ve toplu sözleşme görüşmelerinde 
masaya taşıdıkları taleplerin birçoğunun çözümünü sağladıklarını kaydetti. Eğitim 
çalışanlarının daha iyi şartlara kavuşması için mücadele verdiklerini dile getiren 
Topuz, elde ettikleri kazanımlara yenilerini eklemek için çabalarını sürdürdüklerini 
vurguladı. 

Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Yönetim Kurulu, okul müdürleri ve müdür yardımcıları 

ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Şube Başkanı Şaban Ceylan, konuşmasında 

gündemi değerlendirdi. 

Eğitim çalışanlarının sosyal, kültürel, özlük ve ekonomik haklarını iyileştirmek için 

etkili bir şekilde mücadele ederek bugüne kadar yüzlerce kazanıma imza attıklarını 

belirten Ceylan, “Yeni kazanımlar için mücadelemiz devam ediyor” dedi. 

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine destek verilmesini isteyen Ceylan, “Ye-

time sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Trabzon 1 No’lu Şube, il divan toplantısını yaptı. Eğitim-öğretim dö-
neminde yapılan sendikal çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ilçe temsilcile-
rinin gündemle ilgili soruları cevaplandırıldı, ilçelerde gerek sendikal alanda gerek 
eğitim çalışmalarında karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 
Şube Başkanı Mehmet Kara, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Bazı sen-
dikacılar kendi dönemlerinde elde edemediklerini bizim elde etmemizi kabullene-
miyor ve kazanımlarımızı gölgelemeye çalışıyor. Kazanımlar bir bir ortaya çıkmaya 
başlayınca kendilerine en güzel cevabı vermiş oluyoruz. Yeni yılın ilk hafta sonu 
sınavında sınav ücretleriyle ilgili ilk kazanımımız hayata geçmiş oldu. Nöbet ücreti 
de en kısa zamanda ilk ek ders döneminde hayata geçmiş olacak” dedi. 

Toplu sözleşme kazanımlarından birinin de Cuma namazı için yapılan düzenleme 
olduğunu kaydeden Kara, “Bu konuda başbakanlık genelgesinin çıkması sadece eği-
tim çalışanları için değil, bütün kamu görevlileri için bir milat olmuştur. Birileri bun-
dan rahatsız olacaktır, kazanımlar hayata geçtikçe uykuları kaçacaktır elbette ama 
bunu da çok görmemek lazım, herkes kendine yakışanı yapar” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Yalova Şube yönetimi, okul yöneticileri ve üyelerle bir toplantı yaptı. 
Katılımın yoğun olduğu toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Uğur Hakan 
Tan, toplu sözleşme sürecinde teklifleri gerçekleştirilinceye kadar kararlılık içinde 
mücadele verdiklerini ve bunun sonucunda onlarca kazanım elde ettiklerini söy-
ledi. Tan, söz konusu kazanımların eğitim çalışanlarına ve tüm kamu görevlilerine 
doğru ve etkin bir şekilde aktarılması gerektiğini kaydetti. Mevcut kazanımlara yeni-
lerini ekleme mücadelelerinin devam edeceğini belirten Tan, “Mücadelemizi perde-
leyemeyecekler. Kazanımlarımızla tarihe not düştük. Şimdi zirveden yeni ufuklara 
yelken açma, 213 kazanıma yenilerini ekleme zamanıdır” dedi. 

Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Handan Bozkurt, Şube eski Başkanı Zekeriya 
Yayla ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’nin de birer konuşma yaptıkları toplan-
tıda, okul yöneticileri ve üyelerden gelen çeşitli sorular da cevaplandırıldı. 
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Kapaklı Temsilciliği’nden   
tanışma toplantısı 

Yetime sahip çıkmak boynumuzun  
borcudur 

Kazanımlarımız hayata geçiyor,   
birilerinin uykusu kaçıyor 

Zirveden yeni ufuklara    
yelken açma zamanı 




