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Emek Mücadelesinde
Uluslararası Dayanışma

D

ünyanın küreselleştiği ve iletişim imkanlarının arttığı bir dünyada yaşıyoruz.
Sermayenin çok yakın ilişkiler kurduğu bir dünyada sendikalarında birbirleriyle
yakın ilişki kurma zorunluluğu kendini hissettirmektedir. Emek sermaye
mücadelesinde uluslararası sendikal tecrübelerin ve dayanışmanın önemi göz ardı edilemez.
Sendikal kazanımları korumak ve geliştirmek için sadece ülkemizdeki sendikalarla dayanışma
günümüz sendikal mücadelesinde yeterli olmamaktadır. Bu bakımdan uluslararası alanda
sendikal örgütlerle çeşitli işbirliği zeminleri oluşturma gayreti içindeyiz. Bir taraftan
uluslararası sendikal hareketin tecrübelerinden ve mücadele araçlarından yararlanırken
diğer taraftan da kendi tecrübelerimizi ve mücadele araçlarımızı başka sendikalara aktarma
imkanı oluşturmak sendikal hareketin geleceği açısından da önemlidir. Zira dünya sendikal
hareketininiçinde bulunduğu sorunlardan kurtulması için üzerimize önemli sorumluluklar
düştüğünün bilincindeyiz. Sendikamız 350 bin üyesiyle ve ülkemizin en büyük sendikası
olması dolayısıyla bu tarihi sorumluluğunu göz ardı etmemelidir.
Eğitim-Bir-Sen olarak ülkemizde sendikal mücadele ile üyelerimize önemli kazanımlar elde
ettik. Yetkili olduğumuz hizmet kolunda üyelerimizin ekonomik ve sosyal kazanımlarını
arttırmanın yanı sıra ülkemizin demokratik hayatına da önemli katkılar sağlıyoruz. Sendikal
hak ve özgürlüklerin gelişmesinin ülkemizin demokratik seviyesinin yükselmesine bağlı
olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan ekmek mücadelesinin aynı zamanda demokrasi mücadelesi
olduğu bilinciyle demokrasinin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Sendikal hareket sadece söylemler üzerinden değil eylemler ve çalışmalar üzerinden
yürütüldüğünde sendikal işlevler yerine getirilmiş olur. Sendikal harekette ve emek
mücadelesinde önemli kazanımları olan bir sendika olarak uluslararası sendikal hareket
içinde de önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Bültenimizin bu çalışmalara da aracılık
edeceğini düşünüyoruz.
Faaliyetlerimizin çok az bir bölümünü içeren ve farklı dillerde bültenler yayınlamaya başladık.
Elinizdeki bülten farklı dillerde yayınlanan ilk bültenimizdir. Periyodik olarak yayınlanacak
olan bültenlerimiz uluslararası sendikal dayanışmanın ve sendikal ilişkilerin bir aracı
olacaktır. Elinizdeki bültende sendikamız yaptığı araştırmalar, teşkilatlara yönelik yaptığımız
yönetici eğitimlerimiz, uluslararası alanda yaptığımız yardımlar ve bazı projelerin yer aldığı
faaliyetlerin haberleri yer almıştır. Farklı dillerde yayınlanacak bültenimizin sendikamıza ve
uluslararası sendikal harekete hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

ALİ YALÇIN
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen
Genel Başkanı

Toplu Sözleşme ve Kazanımlar

Toplu Sözleşme

Kazanımlar

3 Ağustos tarihinde başlayan toplu sözleşme gö-

Kamu personelinin geneline yönelik olarak;

rüşmeleri kamu personelinin geneline ve eğitim,

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları,

öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin konularda
Kamu İşveren Heyetiyle karşılıklı uzlaşmayla 22
Ağustos 2015 tarihinde imzalanarak sonuçlandı.
Bu süreci birçok kazanım elde ederek geride
bıraktık. Toplu sözleşmenin geneline ilişkin 213
kazanıma imza atarken, eğitim çalışanlarını huzursuz eden birçok sorunu da çözüme kavuşturduk. Maaş ve ücretlere iki yıllık toplam yüzde
19,2 zam aldık. Angaryaya hayır diyerek, nöbete

2016 ve 2017 yıllarında da artırımlı olarak ödenmeye devam edecek. 2. Dönem Toplu Sözleşme
görüşmelerinde

kazandığımız,

öğretmenlere

eğitim-öğretim tazminatının yüzde 20,56 oranında artırımlı olarak ödenmesi kazanımımız, 2016
ve 2017 yılları için de uygulanmaya devam edecektir.
2016 için 6+5

ücret verilmesi; sınav ücretlerindeki adaletsizliğe

2016 yılının ilk 6 ayında % 6, ikinci 6 ayında %

son vererek, sınav ücretini yüzde 250 artırmak,

5 olmak üzere toplamda yıllık kümülatif olarak

2005’ten sonra göreve başlayan kamu görevlile-

%11,3 artış yapılmasına,

ri için ilave bir derece alınması vb. önemli kazanımlar elde ettik.

2017 için 3+4
2017 yılı için ise ilk 6 ayında % 3, ikinci 6 ayında
% 4 olmak üzere toplamda yıllık kümülatif olarak
%7,1 oranında artış yapılmasına, enflasyon oranları maaş zam oranlarını aşması halinde enflasyon farkının ücretlere yansıtılması kararlaştırıldı.
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2005 yılından sonra göreve
başlayan tüm kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmesi, bu kapsamda 2005
yılında sonra atanan yaklaşık 400 bin öğretmene derece artışı sağlanmış oldu.
Şef, mübaşir, sivil savunma
uzmanı ile KİT’lerdeki mühendis, mimar, koruma ve
güvenlik görevlilerinin tazminatlarında artışlar sağlanmıştır. Buna göre şeflerin ek ödeme oranlarında
7 puan (55 TL) artışa gidil-

yardımcılarına nöbet görevi karşılığı nöbet tutulan

miştir. Cuma günleri ibadet hürriyeti kapsamında

gün için haftada, 2016 yılında 2 saat, 2017 yılında ise

Cuma namazı konusunda öğle tatilinde düzenleme

3 saat nöbet ücreti ödenmesini sağladık.

yapılması hususunda çalışma yapılacak. Eş durumu
tayinlerinde öngörülen 3 yıl kesintisiz sigortalı olma
şartının 1 yıla indirilmesi, 4/C’li personelin kadro-

İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale geldi

ya geçirilmesi konusunda ortak çalışma yapılması,

Uzun süredir tartışmaların odağında olan ve zorunlu

ek ödemelerden istifade edememeleri nedeniyle

üyelik nedeniyle tepkilere neden olan İLKSAN üye-

mağdur olan 4/C’li personele, 150 TL ek ödeme

liği artık zorunlu olmayacak. 2. Dönem Toplu söz-

ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

leşme görüşmelerinin 2012 yılından sonra göreve
başlayanların üyeliklerinin isteğe bağlı hale getiril-

Sınav ücreti adaletsizliğini giderdik

mesini yeterli göremeyen İLKSAN üyelerinin istediği oldu. İLKSAN’da zorunlu üyelik ve zorunlu aidat

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav-

ödenmesi tahakkümü sona erdi. İLKSAN’ın tüm

larda görev alanlara ek ders ücreti yerine, ÖSYM

üyeleri istemeleri halinde üyelikten ayrılabilecekler.

tarafından düzenlenen sınavlarda görev alanlara
ödenen tutarda ücret ödenmesini sağladık. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle daha önce MEB’in merkezi sınavlarında ödenen 45 TL olarak ödenen oturum başı ücret, 122 TL’ye çıkarıldı. Sınav ücretinde
yüzde 271 artış sağlanan toplu sözleşme hükmünün
ardından hafta sonu 4 oturum sınav görevi alan bir
öğretmen 480 TL sınav ücreti alabilecek

Nöbet ücretini söke söke aldık
Mesleki eğitim merkezler dâhil örgün eğitim kurumlarında fiilen nöbet tutan öğretmene ve müdür
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Üniversitelerin ikinci öğretim yapılan birimlerindeki
fazla çalışmaya ilişkin sınırlamaların azaltılmasını
sağladık.
Üniversitelerin ikinci öğretim yapılan birimlerindeki
fazla çalışma ücreti ödenmesindeki idari personel
yönünden getirilen sınırlamaların kaldırılması yönünden önemli bir adım attık. Buna göre fazla çalışma ücreti ödenmesindeki ikinci öğretim yapılan birimlerdeki idari personel yönünden öngörülen %30
sınırının %40’a, diğer birimlerdeki idari personel için
öngörülen %10 sınırlamasının %15’e çıkartılmasını
sağladık.

Yabancı dil sınavlarında her bir
komisyon üyeliğine ücret ödenmesini
sağladık

saatleri haricinde ve hafta sonlarında ifa ettikleri
nöbet görevi karşılığında ödenmekte olan fazla çalışma ücretlerinin iki katı tutarında ödenmesini sağladık.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonların-

Geliştirme ödeneği ödenmesine devam
edilmesini sağladık

da görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon

Akademisyenlere ödenmekte olan (Aralık 2015

üyeliği ücretinin ayrı ayrı ödenmesini sağladık.

tarihinde sona erecek olan) üniversite geliştirme

desinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan yabancı

ödeneğinin 2016 ve 2017 yılları için de ödenmesini

Memur ve hizmetliye fazla çalışma
ücreti geldi

sağladık.

Hafta sonlarında düzenlenen kurslarında görev alan

Emeklilere yönelik özel paragraf açıldı

memur ve hizmetlilere, birim fazla çalışma ücreti-

Toplu Sözleşme’de emekli kamu görevlilerine yö-

nin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesini

nelik özel bir paragraf açıldığını ifade eden Yalçın,

sağladık. Buna göre hafta sonu kurslarında görev

emekli kamu görevlilerinin maaşlarına, oransal

alan memur ve hizmetlilere fazla çalışmaları karşı-

zamma ilave 100 TL zam yapıldığını açıklayarak, “Bu

lığında saat başına 3,26.-TL tutarında ücret ödene-

zammın kaynağını oluşturan Özel Hizmet Tazminatı

cek. Bu sayede bugüne kadar fazla çalışma ücreti

Yansıtma Oranlarında artış, emekli maaşı yanında

ödenmeyen ya da yerine izin verilmeyen emeğin

emekli ikramiyelerinde de hatırı sayılır düzeyde artış

karşılığı iki kat fazlasıyla alınmış oldu.

oluşturacaktır. Kamu görevlilerinin büyük bö- lümünün beklentisi olan 3600 ek göstergeyle elde edile-

Kredi ve Yurtlar Kurumu personelinin
nöbet ücreti iki katına çıkarıldı
Kredi ve Yurtlar Kurumunda Yurt yönetim memurlarının Özel ve Gece Hizmetleri kapsamında mesai
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bilecek ilave artış, bu kazanımla hayata geçirilmiştir”
diye konuştu.

1 Mayıs’ta Haklarımızı
Konya’dan Haykırdık

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel

coşku yaşadı. Açılış konuşmalarından sonra

Başkanı Ali Yalçın, emeğin, emekçi-

1 Mayıs bildirisi, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-

lerin, kamu görevlilerinin, işsizlerin

Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe

birlik ve mücadele gününde bir arada ol-

Öçal ile Hak-İş Kadın Komitesi Temsilcisi

duklarını ifade ederek, “Haksızlığa itiraz, sö-

Fatma Yavuz tarafından okudu.

mürüye isyan etmek için, haklarımızı hay-

Daha sonra kürsüye çıkan Genel Başkan

kırmak, 1 Mayıs’ı kutlamak için alanlardayız”

Ali Yalçın, emeğin, emekçilerin, kamu gö-

dedi.

revlilerinin, işsizlerin birlik ve mücadele

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde

gününde bir arada; haksızlığa itiraz, sömü-

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, on binler-

rüye isyan etmek için, haklarını haykırmak,

ce emekçiyle birlikte büyük bir coşkuyla

1 Mayıs’ı kutlamak için alanlarda olduklarını

Konya’da tarihi bir 1 Mayıs kutlaması ger-

söyledi.

çekleştirdi.

Genel Başkan Ali Yalçın, “Biz, emeğin hakkı-

Konya Şehir Meydanı’nda, “Daha Güçlü De-

nı haykırırken, hiçbir zaman kırmadık, dök-

mokrasi İçin Yeni Anayasa” sloganıyla ger-

medik, yıkmadık, yıkmayacağız. Çatışmaya,

çekleştirilen 1 Mayıs mitingi, yoğun katılımla

kaos çıkarmaya meyletmedik, etmeyece-

ve büyük bir coşkuyla yapıldı. Davul zurna

ğiz. Ülkemizin her şehri, her meydanı 1 Ma-

eşliğinde halaylarla, türkülerle, ellerindeki

yıs kutlamalarına ev sahipliği yapmayı hak

pankart ve dövizlerle meydanı dolduran

ediyor. Hiç bir mekânı, hiçbir meydanı tabu

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Kül-

haline getirmedik. Biz, kamu görevlilerimi-

tür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk oyun-

zin, işçilerimizin milli gelir taksiminde daha

ları ekibinin yedi bölgeye ait halk oyunlarını

fazla pay almasının derdindeyiz, şeklinde

gösterisi ve Grup Yürüyüş konseri ile büyük

konuştu.
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İstanbul’da Teröre Karşı Tek Ses Tek Yürek

M
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emur-Sen, milletimizin birlik ve beraber-

ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör ör-

liğini hedef alan hain terör saldırılarını la-

gütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan

netlemek amacıyla bir bildirge yayınladı.

sonra da birlikte mücadele vermeye devam edece-

81 ilde eş zamanlı olarak yapılan eylemlerde ise hain

ğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

terör saldırıları kınandı, kamuoyuna sağduyu çağrısı

“Terörü hep birlikte yenebiliriz. El ele vererek terö-

yapıldı.

rü tarihin çöp sepetine atabiliriz” diyerek sözlerini

Genel Merkez Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı 11 sendi-

sürdüren Genel Başkan Ali Yalçın, “Bunun için, öz-

kanın genel başkanları, teşkilat temsilcileri ve üyele-

gürlük-güvenlik dengesini gözeterek terörle müca-

rin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen basın top-

deleyi amansız bir şekilde sürdürürken, eşit vatan-

lantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen

daşlık zemininde demokratik, sivil ve özgürlükçü bir

Genel Başkanı Ali Yalçın, terörü, terörün arkasındaki

anayasayı mutlaka hayata geçirmeliyiz. Her türlü

iç ve dış güçleri ve kanlı kalemleriyle teröre destek

provokasyona ve engellemeye rağmen başta Doğu

verenleri kınadı. Yalçın, başta Dağlıca ve Iğdır olmak

ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye’nin yedi bölge-

üzere, ülke genelinde yaşanan terör olaylarında şe-

sinde yatırımlar artırılmalıdır. Sivil toplum kuruluşları

hit olanlara Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı

başta olmak üzere Türkiye’nin yumuşak güç unsur-

diledi.

larından bölgesel barışın ve dünya barışının oluştu-

Terörün, kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçu

rulmasında etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Eğitim

olduğunu vurgulayan Ali Yalçın, “Bu insanlık suçu-

sistemimiz değerler odaklı olarak yeniden yapılandı-

nu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve

rılmalı, gençlerimiz milli, manevi ve ahlaki değerler-

gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi

le donatılmalıdır. Kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dil yerine

insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak ge-

birleştirici ve bütünleştirici dile önem verilmelidir.

leceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Ülkemize,

Her kurum ve kuruluş sorunun değil, çözümün par-

milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice sal-

çası olmayı hedef olarak belirlemelidir. Teröre karşı

dırılar, ister PKK ister IŞİD isterse DHKP-C’den gelsin;

ortak söylem ve eylem birlikteliği sağlanmalıdır, de-

terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç

ğerlendirmesinde bulundu.

Yüz Binler Ankara’da “Teröre Hayır Kardeşliğe Evet” Dedi

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in de araların-

vatandaş, öğle saatlerinden itibaren Türk Bayrakları

da bulunduğu yüzlerce STK’nın öncülüğün-

ile Sıhhiye Meydanı’na geldi. Araç trafiğine kapatılan

de “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” yürüyüşü

Sıhhiye Meydanı ile yayalara kapatılan Abdi İpekçi

Ankara’da ger çekleşti. Sıhhiye meydanında topla-

Parkı ve çevresi al bayraklarla donatıldı. Vatandaşlar,

nan yüz binlerce vatandaş Ulus’taki Birinci Meclis’e

kırmızı ve beyaz renkte şapkalar, Türk bayraklarıyla

yürüdü.

yürüyüşü düzen içerisinde ve bayrağın birleştirici-

MEMUR-SEN, HAK-İŞ, TOBB, MÜSİAD, TÜRKİYE

liği temasıyla gerçekleştirdi. Ankara Adliyesi önüne

KAMU-SEN, TÜRK-İŞ, TİSK, TBB, TÜRMOB, TZOB

TIR’la getirilen uzunluğu bin 500, genişliği 7 metre

ve TÜSİAD’ın çağrısıyla yaşlısı genci kadını erkeği,

olan dev Türk Bayrağı, yürüyüşün başlamasının ar-

işçisi, memuru, esnafı her yaştan ve her kesimden

dından vatandaşlarca elden ele taşındı.

600 STK ile Diyarbakır’da Haykırdık

D

oğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 600 sivil toplum kuruluşu
(STK) Diyarbakır’da bir araya gelerek,

son günlerde şiddetini her geçen gün artıran
terör olayları hakkında bildirge yayınladı.
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın’ın da katıldığı basın açıklaması Dağ
Kapı Meydanı’nda yapıldı. Türkçe ve Kürtçe
yapılan açıklamanın ardından STK temsilcileri
vatandaşlara karanfil dağıttı.
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ILO Toplantısına Katıldık

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı

lileri sendikacılığının Uluslararası temsil noktasında

Ali Yalçın, Ankara’da gerçekleştirilen Ulusla-

Türkiye’deki sendikalaşma oranı göz önünde bulun-

rarası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısına katıldı

durulduğunda bir sorunun yaşandığını rakamlar çok

Ali Yalçın, Kamu ve İşçi Sendikaları Temsilcileri ve

net olarak ortaya koyuyor. Toplantının bu noktalar-

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, ILO Türkiye Direktörü

daki pürüzlerin giderilmesinde önemli bir rol oyna-

Numan Özcan, ILO Bölge Sorumlusu Heinz Koller’in

yacağını düşünüyorum” diye konuştu.

katılım sağladığı toplantıda konuştu.
Yalçın, Memur-Sen’in Kamu Görevlileri Sendikacılığında 850 bin üyesiyle, 11 Hizmet Kolunda Genel
Yetkili olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de örgütlenme
oranı yüzde 71 seviyesini geçmiştir. Buna rağmen
Aplikasyon Komiteleri dâhil ILO’da temsilin teknik
uzman seviyesinde bulunması, örgütlenmelerin
karşılığı değildir. ILO’nun bu konuda adım ataması
gerekiyor. Türkiye’nin çalışma hayatında gerçekleştirilmesi gereken ödevlerini konuştuğumuz bu toplantıda, ILO da ödevini yapmalıdır. Temsil noktasındaki pürüzler giderilmelidir” dedi.

ILO sorumluluğunu yerine getirmelidir
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Kamu görevlileri emeklileri de
sendikalaşabilmeli
Konuşmasında Kamu Görevlileri Emeklilerinin sendikalaşamadığına değinen Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kamu Görevlileri Emeklileri maalesef
ülkemizde sendikalaşamıyor. Emeklilerin, emekli
olduğunda bağlı bulunduğu konfederasyonun kazanımlarından yararlanması tarzında bir teklif geliştirdik. Bunun da kısa sürede çözüme kavuşturulması
dileğimizi ilettik. Sadece emekliler değil, yargı, polis
hatta askerlerin sendikalaşmada önü açılmalıdır. Sınır ve çerçevesi tartışılabilinir ancak örgütlenmeye
izin verilmelidir. Biz de buna istinaden masada yetkili
konfederasyon olarak bu konuda bir ilerleme kayde-

Yalçın “Türkiye’de çalışma hayatı bütün boyutuyla

dilmesini istedik.”

ele alınmalıdır. Yalçın, ILO’nun Türkiye’nin hinterlan-

ILO Genel Direktörü Guy Ryder ise, toplantıya katılım

dını göz önünde bulundurarak, bölge ofisi kurması

sağlayan bütün konfederasyonlara teşekkür ederek,

gerektiğini de dile getirdi.

“Dile getirdiğiniz bütün sorunları dinledik. Sendika

Türkiye Kamu Görevlileri Sendikacılığının ILO’yla be-

hakları, örgütlenmek greve gitmek gibi taleplerinizin

raber çalışmasının çok şey kazandıracağını vurgula-

olduğunu gördük. Bunların çözümü için ILO üzerine

yan Yalçın, “Bu anlamda Türkiye’deki Kamu Görev-

düşecek görevi yerine getirecektir. İfadesini kullandı.

Teşkilat Eğitim Programları

T

ürkiye’de sendikal mücadelenin niteliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz
eğitim programımız, şube başkanlarıyla başlayıp, şube başkan yardımcıları ile
devam ederek, İlçe ve Üniversite temsilcilerinin katıldığı son kademesiyle ta-

mamlandı. Kademe kademe tüm şube yöneticilerinin katıldığı eğitim programının sonunda katılımcılara Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından
eğitim tamamlama sertifikası verildi.

Teşkilat eğitim programı
Dört gün süren teşkilat eğitim programında yapılan sunumlar,
• Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın “Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık”,
• Tarkan Zengin “Kamuda Etkili Sendikacılık”,
• Hüseyin Rahmi Akyüz “Eğitim-Bir-Sen Mücadele Yöntemleri ve Kazanımlar”,
• Mehmet Baki Öztürk “Teşkilat Kültürü”,
• Dr. Mustafa Bostancı “Sosyal Medya ve Algı Yönetimi”,
• Hıdır Yıldırım “Eğitim-Bir-Sen Tarihi”

Eğitim çalışmalarımız devam edecek
Konuşmasının sonunda, teşkilat eğitim çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini
söyleyen Ali Yalçın, “Bu ve benzeri eğitim çalışmalarımızla teşkilatımızın alt zeminini
güçlendiriyoruz. Teşkilatlarımızın entelektüel ve bilgi zemini güçlendikçe ortak aklı kullanma, eylem kabiliyeti ve icra yeteneği artacaktır. Bu da faaliyetlerimizin etkinliğini ve
verimliliğini artıracaktır” dedi.
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Büyük Türkiye ve Üniversiteler
Buluşması

9. Türkiye Buluşması İstanbul’da Yapıldı

E

ğitim-Bir-Sen 9. Türkiye Buluşması, şube yönetimleri ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla
İstanbul’da yapıldı. ‘400 bin üye hedefi’ ile gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan
Genel Başkan Ali Yalçın, eğitim çalışanlarının birçok sorununu son iki yılda imzaladıkları

toplu sözleşmelerle çözdüklerini ifade ederek şunları söyledi : Bu ülkenin entelektüel birikimine
sahip, eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikası ve ülkemizin en büyük örgütlü gücüyüz. Bu açıdan Eğitim-Bir-Sen, büyük önem taşımaktadır. Salt ücret sendikacılığının
sekülerliğinden ziyade ücret sendikacılığını da içine alan hizmet sendikacılığı yaklaşımıyla ‘sendikacılığı kavga zemininde rekabetten, rekabet zemininde hizmete’ çekmeye çalışan bir hareketin
liderleri olarak bugün 9. Türkiye Buluşmamız vesilesiyle bir araya geldik.
Konuşmanın ardından; Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Şube Başkan vekilleriyle;
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla;
Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Şube
Başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu
Şube Başkan yardımcılarıyla bir araya gelerek alanlarıyla ilgili yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Ayrıca, Şaban Abak, Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. Nurullah
Genç ve Prof. Dr. Önder Kutlu da birer sunum yaptı.
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Genel Merkez Kadınlar Komisyonu da şube yönetimlerinde görev alan kadınlarla
bir toplantı yaparak ileriye yönelik yapılması tasarlanan çalışmaları görüştüler.
Akabinde, 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapılarak, 15 Mayıs 2015 mutabakat tarihine kadar, ortaya konan ‘400 bin üye hedefi’ ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
Son olarak da 9. Türkiye Buluşması kapsamında gerçekleştirilen 30. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından açıklandı.

8. Üniversite Buluşması

H

edeflerinin her üniversitede Eğitim-Bir-Sen’i yetkiye taşımak olduğunu
ifade eden Yalçın, “Üniversitelerde sendikacılığın niteliğinin artması örgütlülüğün artması ile mümkündür. Örgütlülüğün artması ise özgürlü-

ğümüzün, özgünlüğümüzün, iş huzurumuzun temini demektir. Her üniversitede
sendikamızı yetkili kılmak hedefimizdir. Tüm şube ve temsilciliklerimiz sorumluluk
alanında yetkili olmayı ana hedef olarak belirlemelidir.
Üniversitelerde sendikal örgütlenmenin daha da artmasının, ekonomik ve sosyal
haklar bağlamında daha fazla mesafenin daha kolay kat edilmesi anlamına geldiğini kaydeden Yalçın, örgütlenmenin, bugüne kadar akademi camiasına yönelik
sempozyum, panel, kongre, hakemli dergi vb. nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan ve
son zammın alınmasına vesile olan Eğitim-Bir-Sen çatısı altında olması gerektiğini
vurguladı.
Üniversitelerde gençlik ve kadın örgütlenmesinin olmazsa olmazları arasında yer
aldığını söyleyen Genel Başkan Ali Yalçın, bundan sonra bu iki alanda daha çok ter
akıtmaları gerektiğini belirtti.
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“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var”
Projesi

E

ğitim-Bir-Sen in de paydaşı olduğu “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi 3 yaşında. Geleceğin iyiliksever
Türkiyesi’ni bugünden inşa etmek üzere hayata geçirilen

proje, yeni eğitim-öğretim döneminde de 81 ilde bütün okullarda
devam edecek.
Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever, duyarlı ve başkalarının dertleriyle dertlenen insanlar olarak yetiştirebilmeyi esas alan proje, erken yaşta yapılan küçük fedakârlıklar
çocukların karakter oluşumuna doğrudan etki edeceğinden, bencil, duyarsız, merhametsiz bir nesilden ziyade nitelikli, paylaşmayı
seven, yardımsever nesillerin yetişmesinde etkili olacaktır. 201415 eğitim-öğretim döneminde 81 ilde 6 bin 7 okul, 16 bin 747 yetimle kardeş oldu. 25 bine yakın sınıf, 750 bin öğrenci iyilikte yarışarak önemli bir sosyal sorumluluk projesinin içinde yer aldı. Bu
projeyi tüm ülke sathında daha da genişleterek ve teşkilatımızın
gayretleriyle daha da kökleştirerek bu yıl da aynı azimle devam
ettireceğiz.
Türkiye’de ve dünyanın başka ülke ve bölgelerinde babasını veya
annesini kaybetmiş olan yetim çocukların günlük ihtiyaçlarının
Türkiyeli öğrenciler ve eğitimciler tarafından karşılanmasını ve bu
yolla dostluk ve kardeşliğin kıtalar arasındaki yegâne köprü haline
gelmesini amaçlıyoruz.
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Nepal’e Yardım

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ortaklaşa Nepal’

zin çok değerli kuruluşlarını yardımda buluşturduk,

de meydana gelen deprem sonrası zor günler

önemli kampanyalarda birlikte hareket etmelerinin

yaşayan depremzedelere tır gıda yapma kararı aldı.

zeminini hazırladık. Ülkemizde ve dünyanın farklı

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen ve

coğrafyalarında meydana gelen felaketlerde ortaya

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Erdemli sen-

çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için seferber ol-

dikacılık anlayışımızın gereği olarak, depremin sars-

duk.

tığı Nepal’e yardıma koşuyoruz. Nepalli kardeşleri-

25 Nisan Cumartesi günü Nepal’de meydana gelen

mizin ırkına, dinine ve rengine bakmadan sıcak bir

7,8 büyüklüğündeki depremde 1 milyon 500 bin ki-

samimiyetle yardım elimizi uzatıyoruz.

şinin acil yardıma muhtaç olduğunu, 27 milyon nüfu-

‘Kardeşlik sınır tanımaz, ten rengine bakmaz, mazlu-

sun 8 milyonunun depremden olumsuz etkilendiğini

mun kimliğini sormaz’ anlayışıyla dünyanın dört bir

dile getiren Ali Yalçın, “Depremde ve artçı sarsıntıla-

yanında mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmaya

rında 2 binden fazla evin yerle bir olduğu, binlerce

devam ettiklerini ifade eden Yalçın, “Ne zaman bir

evin de oturulamaz hale geldiği, bazı köylerin hari-

iyilik kervanı yola çıktıysa, biz de katıldık. Nerede

tadan silindiği gelen haberler arasında. Erdemli sen-

bir felaket olduysa, yardım çığlıkları yükseldiyse, biz

dikacılık anlayışımızın gereği olarak, depremin sars-

orada olduk, kanayan yaralara çare olmaya çalıştık.

tığı Nepal’e yardıma koşuyoruz. Nepallilere, ırkına,

Konfederasyonumuz başta olmak üzere, sivil top-

dinine ve rengine bakmadan sıcak bir samimiyetle

lum kuruluşlarının ve ülkemizin güzide kurumlarının

yardım elimizi uzatıyoruz. Nepalli depremzedele-

insani yardımlardaki hassasiyeti nedeniyle bugün

re bir tır gıda yardımı yapmak suretiyle desteğimizi

ülkemiz insani yardımlar bakımından dünyanın ilk üç

başlatıyoruz. Yeni gelişmelere göre, yönetim kurulu-

ülkesi arasında yer alıyor. Bu gurur verici bir tablodur.

muz toplanarak sosyal ortaklarımızla kampanyamızı

Bu tablonun oluşmasında rolü bulunan herkese te-

genişletecek ve yardımlarımızı arttıracak yaklaşımla-

şekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

rı devreye sokabiliriz. Şimdilik acil olarak, bir tır gıda

“Ülkemizin ve insani yardım kuruluşlarının düzen-

yardımı ile Nepalli kardeşlerimizi bağrımıza basıyo-

lediği tüm kampanyalara katkıda bulunarak insani

ruz, onlara yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadık-

yardım seferberliğinde öncü kuruluş olduk. Ülkemi-

larını buradan ifade ediyoruz” diye konuştu.
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Gençlik Buluşması

E

ğitim-Bir-Sen’inde içerisinde aktif rol oynadığı gençlik programı büyük çoşkuyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen program

İstanbul Tarihi Türk Müziği Mehter Topluluğu tarafından yapılan
gösterinin ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bu ülkenin gençliği işte
buradadır. İşte burada karşımda duran gençler, sizler, bu ülkedeki gençliğinin ta kendisisiniz. Birileri ısrarla diğerlerini gündeme
getirebilir, diğerlerini ön plana çıkartabilir. Ama biz biliyoruz ki bu
ülkenin, milletin gençlerini asıl temsil edenler, ahlakınızla, çalışkanlığınızla, bilginizle, enerjinizle sizlersiniz.
Bu program için Cumhurbaşkanı, konuşmasını “Çalışmalarınızın,
ülkemizin, milletimizin, kardeşliğimizin, bir ve beraber oluşumuzun inşallah dirliğine vesile olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.
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Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği
Yöneticileriyle Bir Araya Geldik

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, genel başkan yardımcılarıyla birlikte, Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle Priştine’de

bir görüşme gerçekleştirdi.
Sorunlar küresel olduğu için tepkilerin, çözümlerin de küresel olduğunu ve onun için yeni bir yaklaşıma, oluşuma ihtiyaç bulunduğunu belirten Yalçın, başta Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya,
Arnavutluk olmak üzere, Balkan ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, bir araya gelerek yeni bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.
Kosova Eğitim Sendikası Başkanı Seydi Matoşi ise, Kosova’da en
aktif sendika olduklarını belirterek, ilk hedeflerinin öğretmen maaşlarında artışı sağlamak olduğunu, bunun yanında hastalarla, yetim öğrencilerle ve yardıma muhtaç insanlarla da ilgilendiklerini,
en büyük sorunun sınıfların kalabalık oluşu olduğunu, bazı sınıflarda öğrenci sayısının 50’ye kadar ulaştığını, derslik başına düşen
öğrenci sayısını düşürmek için mücadele verdiklerini kaydetti.
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Kosova Kamu Yönetimi Bakanı
Mahir Yağcılar’la Görüştük

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, “Bizim sendikacılığımız, aynı zamanda bir imar ve inşa hareketidir, medeniyet ve

kültür yoğunluklu bir sendikacılık yapıyoruz” dedi.
Eğitim-Bir-Sen 31. Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Kosova’da bulunan Ali Yalçın ve genel başkan
yardımcıları, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar,
Kosova Büyükelçisi Songül Ozan, Kosova Milletvekili
Fikrim Damka ve Kosova Öğretmenler Derneği Başkanı Orhan Volkan ile görüştü.
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Makedonya Eğitim Bakanı
Ademi’den İş Birliği Çağrısı
Ali Yalçın, daha sonra Makedonya Eğitim Bakanı Abdülhakim Ademi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük sendikasının Eğitim-Bir-Sen, konfederasyonunun ise
Memur-Sen olduğunu ifade eden Yalçın, yaptıkları sendikal çalışmalar ve kazanımlar hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Ali Yalçın ve
yönetim kurulu, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ü ziyaret
etti.

Makedonya 31. Başkanlar Kurulu
Toplantımızı Üsküp’te Yaptık
Eğitim-Bir-Sen’in

Makedonya’nın

başkenti

Üsküp’te gerçekleştirdiği 31. Başkanlar kurulu
toplantısında konuşan Ali Yalçın, şunları söyledi: Bu yıl Eğitim-Bir-Sen tarihinde bugüne kadar
gerçekleşmemiş bir sayıya ulaşarak en yüksek
büyümeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Toplantıda aynı zamanda Türkiye ve dünyada
meydana gelen gelişmelerin yanı sıra eğitim

Memur-Sen çatısı altında “zirveden yeni ufukla-

gündemi görüşüldü.

ra” hedefi ve “kararlı adımlarla güvenli yarınlara”

Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunun

stratejisiyle; örgütlenme hakkına ilişkin sınırla-

yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen, 2015 yılında

maların sona ermesi, kamu görevlilerinin grev

kendi tarihinin de rekorunu kırarak 61 bin eğitim

ve siyaset hakkına sahip olması, kamu görev-

çalışanını aileye dâhil ederek 340.365 eğitim ça-

lilerinin mali, sosyal ve özlük haklarının korun-

lışanıyla soylu mücadelesini azim ve kararlılıkla

ması, artırılması ve çalışma şartlarının daha da

sürdürmektedir. Türkiye’nin en büyük sendikası

iyileşmesi noktasında bütün eğitim çalışanları-

Eğitim-Bir-Sen; akademik hizmet sendikacılı-

nın hak arama ve hak kazanma adresi olmaya

ğı anlayışının ülkemizdeki ilk ve tek temsilcisi

devam edecektir.
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Arnavutluk’ta Yetimlerle Buluştuk

A

li Yalçın ve genel merkez yöneticileri,
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yetimlerle bir araya geldi.

Genel başkan Ali Yalçın şu şekilde konuştu:
“Ortadoğu’dan Afrika’ya, Kafkasya’dan Balkanlara ve Latin Amerika’ya, kısacası dünyanın
dört bir yanında savaş, doğal afet, yoksulluk
ve benzeri sebeplerle yaşanan mahrumiyetler

Bu çocuklar insanlığa emanet. Onlar için atı-

nedeniyle 400 milyondan fazla çocuğun ye-

lacak her adım yetimlerimizin yüzünde bir te-

tim kaldığı ve bu çocuklara her yıl 3 milyonun

bessüm olacaktır. Ve sevgiyle yetişmiş nesiller,

üzerinde yeni yetim ve terk edilmiş çocuğun

dünyada barış ve adaletin tesisinde büyük rol

eklendiği kaydedilmektedir. Bu çocuklar bizim.

oynayacaktır.”

Kosova’da Yetimlerin Yüzünü Güldürdük

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Baş-

olarak, sosyal sorumluluğumuzun gereği ye-

kanı Ali Yalçın, “Mazlumlar İçin İnfak Vak-

timlere, yoksullara yardımda bulunmayı da gö-

ti” kampanyası kapsamında Kosova’da

revlerimiz arasında sayıyoruz” dedi.

yetimlerle bir araya gelerek, hediyeler dağıttı.
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kardeş kuruluşlarla birlikte başlattığı “Mazlumlar İçin İnfak
Vakti” yardım kampanyasının Balkanlar ayağında yapılacak yardımlar kapsamında Kosova’ya
giden Genel Başkan Ali Yalçın, ilk olarak,
Kosova’nın Prizren kentinde bulunan 300 yetim
öğrencinin temel ihtiyaçlarını ve okul masraflarını karşılayan İnsani Yardım Derneği’ni ziyaret
etti. Yetimlerle bir süre sohbet eden Yalçın, çocuklara bayramlık hediye dağıttı.
Ali Yalçın, “Her sınıfın bir yetim kardeşi var projesinin paydaşıyız ve 20 bin yetimi bu şekilde
koruma altına almış bulunmaktayız. Sendika
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Kadın Toplantıları

E

ğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başka-

verdiği mücadele sonucunda kadınların ve

nı Habibe Öçal, “Örgütleneceğiz, birlikte

kamu görevlilerinin birçok alanda yeni hakla-

hareket edeceğiz, onlarca kazanımımızı, yeni-

ra kavuştuğunu kaydetti. Öçal, şöyle konuştu:

lerini ekleyerek taçlandıracağız” dedi

“Kazanımlarımızı, hak ve özgürlük mücadele-

Kadın örgütlenmesi, sivilleşme ve normalleşme konularının ele alındığı toplantılarda konuşan Habibe Öçal, kadınların haklarını almalarının, karşılaştıkları sorunları çözmelerinin
ancak örgütlenmeleriyle, mücadele etmeleriyle mümkün olduğunu söyledi.
Toplu Sözleşme’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öçal, “Herkes Eğitim-Bir-Sen’in
elde ettiği kazanımları konuşuyor. Türkiye’de,

mizi itibarsızlaştırmaya yönelik çabalara fırsat
vermeden, doğru bildiğimiz yolda yürümeye
devam edeceğiz. Örgütleneceğiz, birlikte hareket edeceğiz ve kazanımlarımızı yenileriyle
taçlandıracağız.”
“Örgütlü olmak özgürlük, hak, adalet mücadelesi vermek demektir” diyen Öçal, “Örgütlü gücümüzün sayesinde elde ettiğimiz

bü-

kazanımlarımız bugün sadece bizim değil,

tün toplum kesimlerini yakından ilgilendiren

gelecek nesillerin de kazanımları olacaktır.

önemli bir süreci geride bıraktık. Bu toplu

Biz çalışan kadınlar, bugünü düşünen örgüt-

sözleşmede verdiğimiz mücadelenin, emek-

lü yapı elemanları değiliz. Henüz doğmamış

lerimizin karşılığını aldık, kamu görevlilerini

insanların da hak, adalet, özgürlük ortamına

mutlu ettik” şeklinde konuştu.

doğmaları için zemin hazırlamaya, var olan

Kadınların örgütlenmesinin önemine değinen

zemini hep beraber güçlendirmeye çalışıyo-

Öçal, genel yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’in

ruz” ifadelerini kullandı

toplumsal uzlaşmaya katkı sunacak,
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Women 20

E

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal,
Türkiye’nin dönem başkanlığında toplanacak G20 liderler zirvesinde, kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi için ilk kez oluşturulan W20 (Women 20) grubunun İstanbul
Salt Galata’da yapılan çalışmalarına katıldı.
“Toplumsal cinsiyet eşitliği” hedefleri doğrultusunda çeşitli konuların ele alındığı zirvede
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, cinsiyet eşitliği
hedefine ulaşma çerçevesinde üzerlerinde iyileştirme sağlamak amacıyla oluşturulan on bir
başlıkla ilgili çalışma gruplarında görüş alışverişinde bulundu.
Öçal, G20’nin benimsediği üç temel önceliliğin
kendilerinin üzerinde durduğu konularla örtüştüğünü belirtti.
1) Küresel Toparlanmasının Güçlendirilmesi ve
Potansiyelin Arttırılması,
2) Dayanıklılığın Arttırılması
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Eğitimin güçlendirilip istihdamın arttırılmasına
yönelik teklif edilip kabul gören maddeler şu
şekildedir:
*Gençlerin cinsiyet gözetilmeden eğitimlerine
önem verilmesi,
*Kız meslek liselerinin yaygınlaştırılıp, bu liselerde girişimcilik dersinin müfredata konulması
ve meslek lisesi mezunlarının pratik kazanmaları için staj yaptıkları alanlarda teşvikte bulunulması,
*Orta öğretimde karma eğitim modelinden ive-

3) Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi.

dilikle vazgeçilmesi,

Küresel Toparlanmanın Güçlendirilmesi ve
Potansiyelin Arttırılması başlığında görüşülen, eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki
bağdan yola çıkarak kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi maddesi grubunda da
çalışmalarda bulunan Öçal, eğitim-bir-sen ve
Memur-Sen adına projenin nihai kararına dört
madde dahil edilmesini sağladı.

*Kadınlara yönelik finans ve ekonomi okur-yazarlığı eğitimin verilmesi için uygun zemin ve
imkanların sağlanması,
*Ulusal ve uluslar arası araştırmalarla ihtiyaç
duyulan sektörler belirlenip özellikle meslek
liselerinde bu ihtiyaçlar düzleminde eğitim
programlarının hazırlanması,

Kadınlar Komisyonumuzdan
‘Suriye ve Kadın’ Raporu

E

ğitim-Bir-Sen yöneticileri Gaziantep’te
Suriyeli mültecilerle buluşarak, 500 koli
gıda yardımında bulundu. Yardım paketlerinin dağıtımına Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Mithat Sevin, Atilla Olçum ile
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal katıldı.
Yardım dağıtımının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Habibe Öçal, hazırladıkları “Suriye ve Kadın” konulu raporu kamuoyuna açıkladı. Uluslararası örgütler ve Suriye İnsan Hakları
Dernekleri ile birlikte sahada yaptıkları araştırma sonucunda haksız uygulamalara ve baskılara karşı direnişin başladığı 2011’den bugüne
kadar 9 bin 200 kadının Baas rejimi tarafından
katledildiğini tespit ettiklerini ifade eden Öçal,
“Toplam 13 bin 312 çocuk da bu süre zarfında
rejim tarafından acımasızca öldürülmüş, hastalık ve imkânsızlık yüzünden hayatını kaybeden
çocukların sayısına ise ulaşılamamaktadır. Her
7 Suriyeliden biri sınırları aşmak zorunda kalırken, bunların yarısını çocuklar oluşturuyor.
Ulaştığımız rakamlara göre en az 3,5 milyon
Suriyeli sınırları aşarak, komşu ülkelerdeki mülteci kamplarına yerleşti. Saldırıların yoğunlaştığı köylerden bir başka köye göç eden Suriyeli
sayısı ise 4 milyonu bulurken, iç savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 264 bini bulduğu belirlenmiştir” dedi.
Faili meçhuller ve kaçırma olaylarının ise aralıksız sürdüğünü, rejim tarafından 12 bin kadının
haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde
tutulduğunu belirten Öçal, şöyle devam etti:
“Cezaevlerinde kötü muamele, işkence ve tecavüz sonucunda hayatını kaybeden kadın sa-

yısı ise 400 civarında. Evini terk etmek zorunda kalan kadın sayısı 2 milyonu aşarken, savaş
nedeniyle 154 bin kişi engelli durumuna düştü. Ağır saldırılar sonucunda yaralanan ve engelli olan kadın sayısı 50 bine ulaştı. Dünyanın
gözlerini kapattığı, sırtını döndüğü bu vahşette
milyonlarca çocuk yetim, binlerce kadın ya öldürülmüş ya da yüz kızartıcı işkencelere maruz
kalmıştır.”
Suriye’de süren savaşın kadın-erkek, çocukyaşlı ayırmadan tüm vahşetiyle büyüdüğünü
kaydeden Öçal, “Tutuklanan veya cinsel istismara uğrayan kadınlar, içinde bulundukları
toplumun zayıf ve güçsüzlüğüyle yalnız kalmakta ve hayata karşı tek başına ayakta durmaya çalışmaktadır. Suriyeli mülteci kadınlar
kendilerine kucak açan savunmacı ve korumacı güçlerin desteğinin yanı sıra, aynı ülkenin art
niyetleri insanların kötü bakış ve muamelelerine de maruz kalmaktadırlar” şeklinde konuştu.
Öçal, konuşmasının sonunda şu çağrıda bulundu: “Esad’ın masum insanları acımasızca
öldürmesini dünya seyretmemelidir, kınamakla
yetinmemelidir. Akan kanı durduracak, gözyaşlarını dindirecek yaptırım gücü yüksek kararlar
alınarak acilen yürürlüğe konmalıdır.”
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Öğretmenlerin Yıldırma Algısı ve
Tecrübeleri Araştırması

E

24

ğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar

tecrübesini ve yıldırma sonuçlarının bo-

Merkezi (EBSAM), Eğitim-Bir-Sen

yutlarını ortaya koymayı hedeflemekte-

Kadın Komisyonu ile Gazi Üniversi-

dir. Öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda

tesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Gonca Bay-

görev yapmasını sağlayacak ve okullarda

raktar Durgun ve Dr. Ayşe Çetinkaya Aydın

yıldırma davranışlarını izole edecek poli-

danışmanlığında “Öğretmenlerin Yıldırma

tikaların geliştirilmesine böylelikle katkı

Algısı ve Tecrübeleri” araştırmasını kamu-

sağlanması amaçlanmaktadır. Bu araştır-

oyuyla paylaştı.

mayla ayrıca, maruz kalınan yıldırmanın

Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanak-

öğretmenler üzerindeki psikolojik, sosyal

kale, Sakarya, Adana, Kayseri, Samsun,

ve fizyolojik etkilerinin boyutlarının daha

Trabzon, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ille-

iyi anlaşılacağına ve böylelikle soruna yö-

rinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi

nelik kalıcı çözümler üretilmesine önemli

temel eğitim ve ortaöğretimde görev ya-

bir katkı sağlanacağına da inanılmaktadır.

pan 2030 öğretmenle yüz yüze anket tek-

İş yerinde hedef alınan kişiye yönelik ka-

niği uygulanarak yapıldı.

sıtlı ve düşmanca davranışların bir şiddet

Araştırma, Türkiye genelinde temel ve

türü olarak kabul edilmesiyle birlikte,

orta öğretim kurumlarında görev yapan

özellikle akademik çevreler ve sivil top-

öğretmenlerin yıldırma algısını, yıldırma

lum örgütleri tarafından soruna ve soru-

nun çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaya

artırmaya yönelik katkısı da göz önünde bu-

başlanmıştır. Türkiye’de de son yıllarda, yıl-

lundurarak, ihtiyaç duyulmuştur. Bu özelliği

dırmanın iş yerinde yaşanan bir şiddet türü

ile çalışma, ulusal çapta bir örnek oluşturma

olduğuna yönelik farkındalığın arttırılmasına

hedefi benimsemiştir.

ve yasal düzenlemelerle yıldırmaya maruz

Araştırma öncelikle, öğretmenlerin yıldırma

kalan çalışanların mağduriyetlerinin gideril-

algı ve tecrübelerini ölçmeye yönelik, ulusal

mesine yönelik değişik iş kollarını kapsayan

çapta gerçekleştirilen ilk araştırma olması

çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

açısından önemli bulunmaktadır. Yıldırma

Bu çerçevede, öğretmenler tarafından yıldır-

bugün, özellikle akademik çevreler ve sen-

manın nasıl algılandığı ve deneyimlendiğini

dikalar gibi bazı STK’lar tarafından iş yerinde

ortaya koyan Türkiye genelinde bir araştırma-

yaşanan bir şiddet türü olarak kabul edilmek-

ya da, yapılacak çalışmanın eğitimin kalitesini

le birlikte, eğitim camiasında görev yapan

artırmaya yönelik katkısı da göz önünde bu-

öğretmenler de dâhil olmak üzere, çalışanlar

lundurarak, ihtiyaç duyulmuştur. Bu özelliği

arasında yıldırmaya ilişkin farkındalık düzeyi-

ile çalışma, ulusal çapta bir örnek oluşturma

nin yüksek olmadığı düşünülmektedir. Dola-

hedefi benimsemiştir.

yısıyla bu araştırma, en azından öğretmen-

Araştırma öncelikle, öğretmenlerin yıldırma

ler arasında, yıldırmaya ilişkin farkındalığın

algı ve tecrübelerini ölçmeye yönelik, ulusal

oluşmasına ve/veya artmasına sağlayacağı

çapta gerçekleştirilen ilk araştırma olması

katkı açısından da önemli görülmektedir. Bu

açısından önemli bulunmaktadır. Yıldırma

araştırmanın problemi, yıldırmanın bir insan

bugün, özellikle akademik çevreler ve sen-

hakkı ihlali olduğu ekseninde belirlenmiştir.

dikalar gibi bazı STK’lar tarafından iş üretil-

Bu nedenle araştırmanın, yıldırmanın insan

mesine önemli bir katkı sağlanacağına da

hakları ihlali açısından bir suç sayılarak, cezai

inanılmaktadır.

yaptırıma bağlanması için gerekli yasal dü-

İş yerinde hedef alınan kişiye yönelik kasıtlı ve

zenlemelerin yapılmasına yönelik girişimlere

düşmanca davranışların bir şiddet türü olarak

destek olduğu ölçüde ayrıca önemli olduğu-

kabul edilmesiyle birlikte, özellikle akademik

na inanılmaktadır.

çevreler ve sivil toplum örgütleri tarafından

Özetle araştırma sonuçları, öğretmenlerin

soruna ve sorunun çözümüne yönelik çalış-

yıldırmaya bağlı olarak tecrübe ettikleri psi-

malar yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de de

kolojik, sosyal, ekonomik, fizyolojik vb. so-

son yıllarda, yıldırmanın iş yerinde yaşanan

runların; kısa, orta ve uzun vadede kademeli

bir şiddet türü olduğuna yönelik farkındalığın

olarak toplumun genelini etkileyebilecek çe-

arttırılmasına ve yasal düzenlemelerle yıldır-

şitli sosyal problemlere kaynak teşkil ettiğini

maya maruz kalan çalışanların mağduriyet-

ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, yıldırmaya

lerinin giderilmesine yönelik değişik iş kolla-

bağlı geniş tabanlı ve çok boyutlu sorunla-

rını kapsayan çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

rın yaşanmaması için, yıldırmanın psikolojik

Bu çerçevede, öğretmenler tarafından yıldır-

bir şiddet türü olduğuna dair farkındalığın

manın nasıl algılandığı ve deneyimlendiğini

arttırılmasının ve yıldırmayla mücadele için

ortaya koyan Türkiye genelinde bir araştırma-

gerekli önlemlerin bir an önce alınmasının

ya da, yapılacak çalışmanın eğitimin kalitesini

önemli olduğu düşünülmektedir.
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Örgütlenme Temalı
Kısa Film Yarışması
Eğitim-Bir-Sen, kısa film yarışmasının ikincisini düzenliyor. Geçen yıl gerçekleştirdiği “Öğretmen” temalı kısa
film yarışmasıyla önemli bir çalışmaya imza atan EğitimBir-Sen, 7. sanat sinemanın gelişmesine, yönetmenlere
ve yönetmen adaylarına katkı sunmaya devam ediyor.
İkincisi düzenlenecek yarışmanın bu yılki teması “örgütlenme” olarak belirlendi. Yarışma, örgütlenmenin
önemini anlatacak her türden kurmaca kısa filmi kapsıyor. ‘Örgütlenme’ temalı kısa film yarışmasında filmler
olay ve kişi üzerinden yola çıkılarak çekilebilecek. Yarışmayla, örgütlenmenin, örgütlü mücadelenin önemi
sinemanın etkileyici dilinden faydalanılarak görünür
kılınmaya çalışılacak.

Unutamadığım
Öğretmenim Konulu
Mehmet Akif İnan
Hatıra Yarışması
Eğitim-Bir-Sen olarak, daha önce beş defa çeşitli alt
başlıklarda düzenlediğimiz hatıra yarışmalarını, üniversitelerimizde öğrenim gören öğrencilerin katılacağı “Unutamadığım Öğretmenim” konulu Mehmet Akif
İnan Hatıra Yarışması’yla devam ettiriyoruz.
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En Büyük Gücümüz

Örgütlülüğümüz

