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EDİTÖR

Maşeri vicdanın 1 Kasım’da yüzümüze tuttuğu aynadan 
sonra yeni bir tarihi eşiğin önünde yepyeni sorumluluk-
ların dibinde, görevlerimizin bize doğuracağı ilahi ödev-

lere namzediz; teşkilat olarak bunun farkındayız. 

Ülkenin, tarihin hassas çizgilerinin ufkundan katman katman ağa-
rarak geçtiği zamanlar, mücerret gerçeklere ulaşmanın elzem ol-
duğu zamanlardır. Tarihin en has noktasında, istikamet tayininin 
tam tavında, yeni ufuklara kanat çırpmak; idealizmi azık edip çıktı-
ğımız yolda ulaştığımız imkânlara ünsiyet duyup mülkiyete dönüş-
türmeden, ideallerimizin yolunda gözümüzü kırpmadan kurban 
etme mevsimindeyiz. İdeallere kurban edilmemiş imkânlar bir gaz 
sızıntısı edasıyla bünyeye yerleştiğinde ayartıcı tuzaklara dönü-
şür. Benlik bizden ayrışır, akıl ego dehlizinde kaybolur, duygular 
firarileşip yasak bölgelere uçuşur, küçük iyiliklerimiz gözümüzde 
büyümeye; büyük yanlışlarımız gözümüzde küçülmeye başlar. 
Savunma mekanizmalarımız maharetli gerekçelerle her hatamız-
dan sonra masumiyet tacını başımıza yeniden takar. Aldananlar 
olarak arınmışlık yanılsamasıyla gerçeğimize uzak düştükçe, bu 
uzaklığımızı vatan bellemeye başlarız. Bu âlemde her tercih aynı 
zamanda bir vazgeçiştir. Dünya nimetleri kendi minvalinde, de-
ğerinde ve ederinde sarf edilmediğinde, kadri bilinmemiş nimet 
birer musibettir. 

Sosyolojinin kendi doğal seyrinde ürettiği değişimler yeni bir say-
fadır ve sünnetullah üzere doğru okunduğunda ideali olan kişiler/
kurumlar için ilahi öğütlere dönüşür. Ekran falcılarının kendi var-
lıklarından menkul dar mahalle ağzıyla yaptıkları yorumları sessiz-
ce izleyen, hayatı ve siyaseti kendi insiyaki irfanıyla değerlendiren 
millet, tepeden inmeci, değişim isteğini korku senaryolarıyla bo-
ğan, tek tipçi, insanı merkeze almayan zümrelerin oligarşik iliş-
kilerine dayanan statükoya bir darbe daha indirmiş, bir ebeveyn 
hissiyatıyla ülkesine kol kanat gererek koruma güdüsüyle üstüne 
kapaklanmıştır. 

Milletin ülkeyi çok katmanlı yalanların anlamsız kakofonisinin koy-
nundan alıp sakin bir gölün sessizliğine eriştirdiği, sessiz irfanıyla 
mühürleyerek yalın kat gerçeklerin önünü sonuna kadar açarak 
getirdiği bu yeni başlangıç noktası hepimiz için bir milat olmalı-
dır. Mühürlenmiş benlikleriyle ağzında suyu çürüten adamların 
kof söylemleri katı gerçeklerimize çarparak ayakuçlarına düşmeli-
dir. Etnik, mezhebi, bölgesel farklılıklar üzerinden açılmış yaralar 
sarılmalı, kaşınarak derinleşmesine ve yaraların kimlikleşmesine 
müsaade edilmemelidir. 

Milletin öncesini tescilleyerek açtığı bu yeni zemin, her türlü so-
runun hukuki ve ahlaki düzlemde aktarıldığı, tüm toplumsal ta-
leplerin neşvünema bulduğu, fikirsel diyalektiğin ilmek ilmek top-
lumun kaderini ördüğü, yüzyıllık yanlışın doğrudan payını alarak 
idealizme ulaşmak için devindiği bir zemin olmalıdır. Zamanın bizi 
getirdiği bu kavşakta, Eğitim-Bir-Sen olarak, herkesin birbirinin 
sınırlarında nefeslendiği toplumsal dokuya uygun bir değişimin 
öncüsü olmayı başarabilmenin gayretiyle, kuruluş felsefemizin 
izinde yol almaya devam edeceğiz. Tüm meseleleri doğal bir sü-
reç içinde işlemeli, tarafların değerlerinin, hassasiyetlerinin ve 
görüşlerinin dikkate alındığı tedrici bir değişim anlayışını, ödenen 
bedelleri asla unutmadan devam ettirmeliyiz. 

Demokrasinin rahminin gittikçe genişlediği, toplumsal kazanım-
ların sicilinin taze olduğu bu dönemde Anadolu’dan beslenen 
ruhun en mütecessim haliyle 1992’den bugüne merbut iradeler 
silsilesiyle yön bulmuş, tefekkürün vuzuhla, kurtuluşun şuurla ol-
duğuna inanmış, milletin sinesinde değerli olanla barışık, yerellik 
bilincine dayalı özgün bir duruş, organik bir sendika olarak zama-
nın bize biçtiği görevi hakkıyla yerine getirecek iradeye sahibiz. 

23 yıllık hak ve özgürlük mücadelemizin birikimi, mazluma kol 
kanat geren duyarlılığımız, mağdurun her zaman yanında duran 
hakkaniyet anlayışımız, kazanımlarla bezeli sendikal sicilimiz bu-
nun teminatıdır. 

ŞÜKRÜ KOLUKISA
Genel Başkan Yardımcısı

İdealden imkâna, imkândan ideale
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BAŞKAN|dan

Mensubu olduğumuz medeniyetin insan ve hak temalı pa-
radigması üzerinden hayata geçirdiğimiz zulme ve haksız-
lığa rıza göstermeme, hakkımız olan için mücadele etme, 

hakkımızı, hukukumuzu çağın imkân ve fırsatlarını kullanarak tah-
kim etme duruşu, bizi kendi zeminimizde değerli, başkaları nezdin-
de önemli kılmaktadır. 

Varlık ve etki alanlarına yönelik zulümlere, güç ve imkân değerlen-
dirmesi yapmadan engel olma çabası ve reddetme tavrı, bireyle-
rin, örgütlerin ve nihayetinde milletlerin benliğinin ve kimliğinin 
oluşmasında oldukça önemli yer tutar. Biz, başkalarının kimliğine 
bürünerek, kendimiz olmayarak değerli olmanın peşinde olmadık, 
olmayacağız. İnandığımız gibi yaşamak, var oluşumuzun en temel 
işlevidir. Bu işlevi yerine getirme heves ve kapasitemizi kaybetti-
ğimizde, sadece değerimizi değil, var oluş gerekçemizi de yitiririz. 
Bu nedenle, inandıklarımızı yaşama, hayatın bütün zeminlerinde 
ve dünyanın bütününde yaşanır kılma sorumluluğunu yüklenerek 
sendikacılık yapıyoruz. Sendikamızı, sendikacılığımızı, sendikal kur-
gumuzu ve sendika(cılığı)mıza dair algıyı güçlü kılan, tam da budur. 

‘Ben’i ‘biz’e feda eden, haksızlığa tahammül etmeyen, hakkımızı 
istemekten ve elde etmekten vazgeçmeyen, zulme rıza gösterme-
yen, mazluma sırt dönmeyen, mahzuna omuz veren, vefayı hayatın 
merkezine yerleştiren ve rızayı kazanmış er olmayı güce sahip el ol-
maya tercih eden duruşumuzun eseridir; bizi bekleyenler ve bizden 
beklenenler. Bu yüzden, üye sayımız arttı diyerek durmamalı, çalış-
malarımızı ve gayretimizi daha da artırmalıyız. Varlığımızın sadece 
kendi toplumumuz, coğrafyamız için değil, yeryüzünün ezilen tüm 
mazlumlarına ve mağdurlarına, bütün dünya coğrafyasına umut 
olduğunu unutmamalıyız. Sorumluluğumuzu sadece kendi var-
lık alanımızla sınırlayamayız; kendimizi sorumlu hissettiğimiz tüm 
alanlarda, tüm coğrafyalarda da var olmalıyız. 

Dünden bugüne yaşanan ve bir kısmı hâlâ devam eden sıkıntıların, 
sorunların temel sebepleri, medeniyet değerlerimizden beslenme 
kaynaklarının zayıfla(tıl)masına veya uygulanan sistemli program 
ve saldırılarla kuru(tul)masına bağlanabilir. Gündelik hayatı da etki-
leyecek şekilde siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel problemlerimizin 
olduğu doğrudur. Ancak, yaşamak zorunda kaldığımız problemle-
rin yakın etkisi, ana meseleyi unutturmamalıdır. Asıl mesele, me-
deniyet meselesidir. Hayat anlayışını medeniyet değerleriyle şekil-
lendirme kabiliyetinin azalması, sadece bizim için değil, bütün bir 
dünya için huzur ve adalet imkânından mahrumiyete yol açmıştır. 
Medeniyetle bağımızı oluşturan beslenme kaynaklarını kurutmaya 
çalışanlar, özlenen insanlığa ve dünyaya giden yolları da kapatarak 
insanlığı savaşın, zulmün, haksızlıkların girdabında çaresiz bırak-
mışlardır. İslâm’ın önerdiği evrensel insanî değerleri, çaresizlik için-
de ne yapacağını bilemeyen mazlum insanlar için bir kurtuluş yolu 
olarak görmekle yetinemeyiz, bu yolun sonunda hem felah hem de 
refah olduğunu bütün insanlığa da göstermek durumundayız. Bu 
yolu, yaşadığımız çağın gereklerine, hayatın gerçekliklerine göre 

güncelleyerek yeni bir bilinç inşa etme vakti gelmiştir. Bu duyarlılık-
tan hareketle ‘öncü medeniyet’ kavramıyla ifade ettiğimiz düşünce-
yi temel söylem olarak benimsiyoruz. 

Her birimizin el birliği, gönül birliğiyle bu amaca hizmet mahiyetin-
de yapacağı güzel şeyler mutlaka vardır. Bireysel iyiliklerin yanında 
kimi güzelliklerin ancak birlikte hayata geçirildiğinde gerçek anla-
mını ve karşılığını bulacağı açıktır. Örgütlü birliktelikler yürüyüşe 
canlılık, dirilik katar. Çoğu alanda amaca, ancak örgütlü mücadeley-
le ulaşır. Bu kapsamda, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, elde 
ettiğimiz kazanımların, örgütlü mücadelemiz sonucu olduğu tartı-
şılamaz. Tarihi kazanımlarla taçlandırarak ulaştığımız ve rakipsiziz 
deme hakkına sahip olduğumuz bugünkü nokta, inanç, duygu ve 
gönül birliğiyle, birlikte yürüttüğümüz kararlı mücadelenin eseridir 
fakat hak ederek, ter akıtarak, birbirimize tutunarak geldiğimiz bu 
nokta asla yeterli, kat’a varış noktamız değildir. Geçtiğimiz ve geldi-
ğimiz aşamalar, sonsuzluğun ara duraklarıdır. Bulunduğumuz nok-
tada, gidilecek daha ileri duraklar, menziller görmekteyiz. 

Yürüyüşümüz adeta bir milletin yürüyüşünü özetler gibidir. İçimizin 
en duyarlı, en dokunulmaz yerinde milletimizin inancını, duygusu-
nu, amacını taşıdığımıza inanıyoruz. Bizim milletimizinkinden ayrı 
bir sevdamız, bir beklentimiz olmadı, olamaz. Biliyoruz ki, kendisini 
millete isnat eden, ona dayanan her hareket, her birliktelik, bir kül-
tür ve medeniyet iddiası taşımak zorundadır. O nedenle, bizim da-
vamız her türlü gündelik hesap ve çekişmenin ötesinde, ilerisinde 
millet davasıdır, medeniyet davasıdır. Bu dava söz konusu olduğu 
zaman alt kimliklerin, şahsi bakışların, bireysel tercihlerin önemi 
kalmaz. Ayrıca, bugün kimi ihanet şebekelerinin, cinnet ülkesine 
çevirmek istedikleri cennet vatanımızda da, bütün kardeş coğraf-
yalarla da sevdamızı, duygumuzu, aklımızı, kalbimizi, kısaca maddi 
manevi varlığımızı birleştirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç 
vardır. ‘Öncü medeniyet’ mefkûremiz,  hayallerimizi, özlemlerimizi 
ve hedeflerimizi tüm sınırları, sınıfları aşan bir nitelikle genişletiyor. 
Emperyalist sömürgecilerin cetvelle çizdikleri sınırları reddeden, 
yapay iklimleri içinde eriten bir inancın mensuplarıyız. Düşümüzde, 
düşüncemizde kardeşlik çağıldamaktadır. Kültürel alanı çorak bıra-
kılmak istenen insanlar olarak bu çağıldayanın serinliğini hissederiz 
kalbimizde. Öyleyse bugün el ele, gönül gönüle verme zamanıdır. 
Cefaya talip olma, vefayla yol alma vaktidir. 24 Ekim’de Ankara Are-
na Spor Salonu’nu dolduran binlerce millet sevdalısının katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da onurlandırdığı “Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” buluşmamızda orta-
ya koyduğumuz fotoğrafla, milletimizin hedeflerini, ümmetin ken-
disinden beklentilerini idrak etmiş çağın erdemliler hareketi olarak 
yolumuzun ve yönümüzün milletimizle ortak olduğunu hep birlikte 
haykırdık. Bu haykırışa her biri Türkiye’nin farklı illerinde, ilçelerin-
de, köylerinde millete hizmet eden üyelerimizin yanında dünyanın 
farklı ülkelerinde olan kardeşlerimiz, mazlumlar, mahzunlar ve 
mağdurlar da eşlik etti. 

Hep birlikte hareketleneceğiz,
bereketlenerek büyümeye devam edeceğiz



Türkiye’nin medeniyet yolculuğunu durdurmak, engellemek is-
teyenlere inat, yeni, aydınlık ufuklara doğru daha güçlü, daha ka-
rarlı yürümek için yeni bir sıçrama, yeni bir hamle yapmaya karar 
verdik. 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 Türki-
ye” çağrısıyla 1 milyon üye hedefine ulaşmak için bir çalışma baş-
lattık. Arkadaşlarımız, bize gönül ve destek veren herkes, bu amaca 
ulaşmak için gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Mem-
leketi il il, ilçe ilçe baştan sona taradık, tarıyoruz. Ayırım yapmak-
sızın bütün insanlarımızı kardeş bildik, kardeşimiz kabul ediyoruz. 
Bu ülkenin insanı olmak, birlikteliğimiz için yeterli sebeptir. Ülkenin 
kazanımı da, yitirdikleri de pratik gerçeklerimizi aynı ölçüde etki-
liyor. O nedenle, bizim medeniyet yolculuğumuz, bir derlenme, 
toparlanma sürecidir. Aşkı, umudu, inancı, hayatı canlı kılma müca-
delesidir. Mücadelemize her kamu çalışanının üye olarak katılımını 
bekliyoruz. Birlikte sesimiz daha gür, adımlarımız daha cesur ola-
caktır. Birlikteliğimiz, gözleri yollarda bizi bekleyen, bizden haber 
bekleyen tüm mazlum coğrafyalara müjde, umut, cesaret olacaktır. 
Tunus’taki Nahda Hareketi’nin lideri Gannuşi’nin “Türkiye’deki de-
mokrasi zaferi, umuyorum ki, diğer Müslüman ülkeler için de umut 
ışığı olur” beyanı, bizim ‘Öncü Medeniyet’ mefkûremizin gönül coğ-
rafyamızdaki yankısını özetlemesi bakımından anlamlıdır. 

Coşkumuzu Türkiye’nin, milletimizin kazanımlarından ayrı düşün-
menin imkânı yoktur. Ait olduğumuz medeniyetin inanç ve ahlakî 
temelleri, tüm insanlık değerlerini yaşatma esasına göre biçimlenir. 
İnandığımız hayat sistemi, her an herkesin omzuna bir sorumluluk 
yüklemektedir. Her birimizin ortak yönelişe, ortak akla, heyecana, 
harekete katkı verecek bir değeri, birikimi, niteliği mutlaka vardır. 

Türkiye, insanı güçlü olduğu zaman büyük, büyük olduğu zaman 
güçlü olur. Milli irade etrafında devlet ve millet bütünleşmesi ile bir-
çok badireler atlatılmıştır. 213 kazanımla tarihi haklar elde ettiğimiz 
3. Dönem Toplu Sözleşme, yaşadığımız iki seçimin sıkıntılı aralığın-
da adeta toplumsal uzlaşmanın zeminini oluşturmuştur. Milletin iyi 
niyet ve beklentilerle kendilerine verdiği imkânı kötüye kullanan-
lar, sıkıntılı süreci, ülkeyi istikrarsızlaştırma fırsatına dönüştürmek 
yönünde kullanmak istediler. İstikrar ve bütünlüğümüzü bozmayı 
hedef alan sinsi planlar, milletin verdiği nihai kararla, hayata ge-
çirilmeden 1 Kasım seçiminde sandıkta püskürtülmüştür. İstikrar 
ve millet bütünlüğünü öne çıkaran milli iradenin tecellisi her türlü 
saygının üzerindedir. 7 Haziran’daki seçim sonrasında oluşturmak 
istedikleri tablo, sergiledikleri tavır, benimsedikleri yol ile kendisine 
ders vermeye kalkanlara milletimiz, son seçimde ders vermeyi de 
bilmiştir. Türkiye, milli, manevi değer ve hedeflerinden sapmadan 
kendi yolunda yürüme kararlılığı göstermiştir. Yeni dönem, ekono-
mik hayat ve çalışanlar için daha ümit vericidir. Kazanımlara zarar 
verecek etkileriyle ekonomiye olumsuz yansıyan çalkantılara fırsat 
verilmemiş olması çok önemlidir. Halkı, hükûmeti, sivil toplum ör-
gütleri, kısaca bütün hatlarıyla Türkiye’nin yeni sıçrayışlar yapma 
imkânı çoğalmıştır. Önümüzdeki dönemde, tamamlanıp hayata 
geçirilmesini beklediğimiz, zaten çalışmaları başlamış olan sivil, de-
mokratik yeni anayasa, ülke ve millet olarak en büyük kazanımımız 
olacaktır. 

Bu milletin büyük düşleri, düşünceleri, hayalleri, amaçları vardır. O 
nedenle, güçlü bir Türkiye ancak güçlü sivil toplumla mümkündür. 

Bu bakışla, güçlü sendika hedefimizi “Büyük Türkiye” yolculuğumu-
zun şartlarından görüyoruz. Bu yolculuğu hızla tamamlama nokta-
sında, ikamesi olmayan fırsat ve imkân olarak kabul ediyoruz. Bi-
zim ‘Öncü Medeniyet’ idealimiz, Büyük Türkiye davamızdan ayrı dü-
şünülemez. Öncü Medeniyet, Büyük Türkiye ile mümkün olacaktır. 
Güçlü sendikacılık anlayışımızın özünde bu yönelişler vardır. Güçlü 
olmalıyız; kemiyet olarak da, keyfiyet olarak da güçlü olmalıyız. Ku-
ruluştan bugüne var olan ehliyet ve samimiyetle devam edersek, 
tıpkı bugünkü gibi yarın da güçlü olacağız. Gelecekte gücümüzü 
daha da artıracağız. Ancak, gücümüzü geçmişin rövanşını almak, 
geçmişte bizi zayıflatanlara, zayıf görenlere, medeniyetle bağımızı 
kopartmak isteyenlere had bildirmenin aparatı olarak kullanma-
yacağız. Gücümüzü, “rıza halkasına”, “vefa duruşuna”, “erdem çağ-
rısına”, “hakikat mevzisine” herkesi davet etmek, dahil etmek için 
kullanacağız. Gücümüzle geçmişi hesaba çekmenin değil, geleceği 
inşa etmenin derdinde olacağız. Zayıf olmamızdan güç bulanları, 
güçlü olmamızla zayıf düşürmenin değil, bizimle birlikte erdem 
yolculuğuna düşürmenin arayışındayız. Biz, güçlü olmayı kendi 
alanımızdaki diğer örgütlere ya da bireylere hükmetmek için değil, 
Mutlak Hüküm Sahibi’nin çizdiği sınırlar içerisinde, bütün insanlara 
hürmet etmek, insan onuru noktasında hizmet etmek, vahşetsiz, 
zulümsüz, terörsüz bir dünya coğrafyası inşa etmek noktasında 
paydaşlık ve öncülük etmek için önemsiyoruz. Bu anlamda, güçlü 
olmayı, emeği değerli kılmak, ekmeğimizi artırmak, haklarımızı ço-
ğaltmak, korumak noktasında yürüttüğümüz, yürüteceğimiz soylu 
mücadelenin etkili sonuçlar doğurmasının aracı olarak görüyoruz. 
Bizim bakışımızda ve duruşumuzda güç, insanın yaradılış gerekçe-
sine uygun yaşamasına imkân sunan bir hayatı, sistemi ve dünyayı 
inşa etme aracıdır. İnsanı ve hayatı var eden Kudret Sahibi’nin rıza-
sını edinmek ise nihai amacımızdır. Bu anlayışla, bir tarafta büyü-
meye devam ederken, gücümüzü artırma çalışmalarını yürütürken, 
diğer tarafta da alanımızda uzmanlaşma, kurumsallaşma ve olgun-
laşma süreçlerimizi yönetmek durumundayız. 

İnsanı, insani değerleri esas alan ve erdemi kuşanan medeniyetle 
bağımızı yeniden inşa hareketi, emeğinin hakkını, hakkına düşen 
ekmek payını alma mücadelesinin zirve hareketi olarak; çözülme-
den çoğalmalı, kibre düşmeden büyümeli ve güçlenmeli; Eğitim-
Bir-Sen olarak 400 bin, Memur-Sen olarak 1 milyon üye hedefimizi 
gerçekleştirmeliyiz. Bunun için hareketlenecek ve bereketlene-
ceğiz. Hareketimiz, gayretimiz ve iyi niyetimiz bereketimizi artıra-
caktır. Bu bilinci yüklenerek, Türkiye ve merkezinde ülkemiz olan 
bütün coğrafyaların bereketlenmesini umarak başlattığımız “Öncü 
Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye” 
kampanyası, tayin ettiğimiz hedefe çok yaklaşmış bir zeminde ba-
şarılı bir şekilde devam ediyor. 

Büyümemize, güçlenmemize, uzmanlaşma, kurumsallaşma ve ol-
gunlaşma yürüyüşümüze, zirveden yeni ufuklara çağrımıza el ve-
ren, omuz veren; düne, bugüne ve geleceğe vefa bakışını yüklenen 
sendikamızın yöneticisi ve üyesi tüm kardeşlerimize, bize gönül 
vermiş tüm dostlarımıza, gösterdikleri çaba ve gayretlerden do-
layı şükranlarımı saygı ve sevgilerimi ifade ediyor, her nefesimize 
hakim olmasını temenni ettiğim hayrı inşa mücadelemizde Yüce 
Yaradan’ın yar ve yardımcımız olmasını diliyorum. 

ALİ YALÇIN
Genel Başkan
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50 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük emek 
hareketi olan Memur-Sen, “Millete Vefa Yo-

lunda 20 Yıl” programını Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Arena Spor 
Salonu’nda gerçekleştirdi. 

Eski genel başkanlar, genel merkez yöneticileri, 
il temsilcileri ve sendika yöneticilerinden oluşan 
on bini aşkın kişinin katıldığı programda konuşan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, ‘İstikrar’, ‘Emek’, ‘Ekmek’, ‘Mücadele’, ‘Özgür-
lük’, ‘Hak’ ve ‘Adalet’ vurgusu yaptı. 

‘İnsanın dünyadaki imtihanı ahde vefada gayrettir’ 
anlayışıyla yola çıkan, ‘Hak yolunda feda’ olmanın 
hakkını verme gayretiyle ter akıtan, akıttığı terle 
cefaya talip oluşuyla berekete mazhar olan ve 850 
bin üyesinin güvenini güce, gücünü kazanıma dö-
nüştüren teşkilat olarak, kuruluşlarının 20. yılını ya-
şadıklarını ifade eden Ali Yalçın, “Rabbime şükürler 
olsun ki, 20. yılımızda 1 milyona koşuyoruz.  ‘Öncü 
Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 
1 Milyon Üye’ diyor ve 1 milyona gün sayıyoruz. 1 
milyon, yeni başlangıçlara, yeni kazanımlara, yeni 
ufuklara, yeni umutlara, ‘Kararlı Adımlarla Gü-
venli Yarınlara’, yeniden büyük Türkiye’ye ve ‘Adil 
Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile olsun istiyoruz. 
Türkiye’nin en büyük emek hareketi olarak var-
lık nedenimizi, bütün kamu görevlilerini, emeğin 
ve ekmeğin değerini bilen herkesi davasına ortak 
eden, yan yana duran, kol kola giren, bereket ve 
heybeti oluşturan, ülkeyi ve dünyayı dönüştüren 
bir Memur-Sen olarak görüyoruz. 

Biz unutmayanlarız 
Vefa için bir araya geldiklerini kaydeden Yalçın, 
şöyle devam etti: “Bizim medeniyetimizde, bizim 
inanç iklimimizde vefa, hatırlamak değil, unutma-
maktır. Biz, Rabbimden rahmet dilediğimiz kurucu 
genel başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, sendikala-
rımızı ve konfederasyonumuzu kuranları, ahirete 
irtihal eden Ahmet Yıldız’ı, İbrahim Keresteci’yi, 
Serdar Güllüoğlu’nu, Tahsin Suda’yı, Erol Battal’ı, 
Zekeriya Ceyhan’ı unutmadık, unutamadık, unut-
mayacağız. Unutulmazlarımıza Rabbimden rah-
met diliyorum. Memur-Senimizin liderliğini yapmış 
Zübeyir Yetik Ağabeyimizi, Fatih Uğurlu ve Ahmet 
Aksu başkanlarımızı ve Ahmet Gündoğdu başkanı-
mızı unutmadık, unutturmadık, unutturmayacağız. 
Emekleri, adamlıkları ve adanmışlıkları karşısında 

huzurlarında saygıyla eğiliyor ve başkanlarımın 
şahsında bütün emektarlarımıza, teşkilatımızın 
yıldızlarına hürmetlerimi sunuyorum. Bizi sivil top-
lumun en büyük ailesi haline getirenleri, bu yolcu-
lukta yitirdiğimiz ağabeylerimizi saygı ve minnetle 
anıyorum. ‘İnsan nisyanla maluldür’, unutur derler. 
Biz unutmayanlarız. Türkiye’yi yasaklara boğanla-
rı da, bizi yasaklardan kurtaranları da unutmadık. 
Kızlarımızı üniversite kapılarında turnikelere sıkıştı-
ranları da, turnikeleri kıranları da unutmadık.  Tıp-
kı ikna odaları kuranları ve imha kararları alanları 
unutmadığımız gibi... Biz, 28 Şubat’ta müstağni ve 
mütekebbir bir edayla ‘bin yıl sürecek’ diye tehdit 
savuranları ve devlet aygıtını inananlara zulüm çar-
kına dönüştürenleri unutmadık. Mağdurlara iade-i 
itibar yapıp onları yeniden göreve döndürenleri de 
unutmadık ve unutmayacağız.  Medeniyetimizi yok 
sayıp, değerlerimizi yok etmeye uğraşanları da, de-
ğerlerimiz üzerinden ‘Yeniden Büyük Türkiye’ için 
milletle birlikte yola çıkanları da unutmadık, unut-
turmayacağız.

20. yılda altın kazanımlar 
“Bizim için vefa, diğerkâmlığın, hemhal olmanın, 
unutmamanın elbisesidir. O elbiseyi hiç kirletme-
dik. Üyelerimize, ülkemize vefamızı, ümmete ve 
medeniyete vefamızı hiç terk etmedik. Ne bencil, 
ne de benci olduk” diyen Yalçın, şunları söyledi: 

“Ülkemiz korku tünelinden çıksın, ham demokrasi 
tam demokrasi olsun diye, üyemiz kadar ülkemiz 
için de ter akıttık. Toplu görüşme ve toplu sözleş-
me süreçlerinde, masada tekliflerimizi kazanıma 
dönüştürürken ‘toplumsal uzlaşma için toplu söz-
leşmede uzlaşmayı’ önemsedik. 2002’den 2015 
kadar olan süreçte toplu pazarlık masalarıyla, per-
sonel rejimine ilişkin yasalarla elde edilen sendikal 
kazanımlar incelendiğinde ortada üç tabloyu görü-
yoruz. İlk tabloda, sendikal acziyet ve kaybetmeye 
mahkûmiyet var. İkinci tabloda, toplu pazarlık sü-
reçlerini ideolojik gösteri sahnesine dönüştürme, 
masaya eli boş gelme ve kendisinden öncekiler 
gibi masadan eli boş dönme var. Üçüncü tabloda 
ise, saygın emeğe, helal ekmeğe, alın terine değer 
veren ve ‘güveni güce, alın terini kazanıma dönüş-
türen’ pazarlıkta meziyetin, direnmede cesaretin, 
kazanım üretmede maharetin zirvesi var, Memur-
Sen var. Masadan kazanımlarla kalkılan, masaya 
değer katılan, toplu pazarlığın toplu kazanımlarla 
sonuçlandığı yıllar var. Kamu görevlilerinin denge 

Türkiye’yi yasaklara 
boğanları da, 
bizi yasaklardan 
kurtaranları 
da unutmadık. 
Kızlarımızı üniversite 
kapılarında 
turnikelere 
sıkıştıranları da, 
turnikeleri kıranları 
da unutmadık.
Tıpkı ikna odaları 
kuranları 
ve imha 
kararları alanları 
unutmadığımız gibi...

‘Vefa Buluşması’nda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın:

8

Türkiye’yi yasaklara boğanları da, 
bizi yasaklardan kurtaranları da 
unutmadık
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tazminatı alması, denge tazminatının ek ödemeye dönüşmesi, ek öde-
me mağduriyetlerinin büyük oranda giderilmesi var. Kamu görevlile-
rinin ikamet mecburiyetinin kalkması, eş durumuna ilişkin sıkıntıların 
giderilmesi, tarihin en yüksek taban aylık zammının alınması, emekli 
ikramiyelerine, emekli maaşlarına ilave zamlar elde edilmesi var. Söz-
leşmelilerin kadroya geçişini sağladığımıza, rotasyon uygulamasını rafa 
kaldırdığımıza, rakiplerimiz de refiklerimiz de şahitlik ediyor. KİT’lerde 
görev yapan personelin maaş adaletsizliğini giderdiğimiz, özelleştirme 
kaynaklı mağduriyetlere son verdirdiğimiz için aldığımız teşekkür var. 
Kadın kamu görevlilerinin annelik izni, süt izni, engelli çocuklarına ba-
kım izni konusundaki beklentilerin kazanıma dönüşmesinin hazzı var. 
28 Şubat mağdurlarını göreve döndürmenin, açıkta geçen sürelerin 
çoğunu hizmete saydırmanın onuru var. Sağlık çalışanlarının döner 
sermaye ödemeleri, öğretmenlerin ek ödemesi ve nöbet ücretleri, aka-
demisyenlerin maaş düzeylerinin yükseltilmesi, tüm kamu görevlilerine 
kazandırılması ve hizmet kollarında 170 kazanım üretilmesi, toplu söz-
leşme aidatının toplu sözleşme ikramiyesine dönüştürülmesi, sendikalı 
olmanın değerli hale gelmesi var. Ve üçüncü toplu sözleşmemizle; 2016 
için yüzde 11,3’lük zammın pazarlıkla elde edilmiş bir yıl için en yüksek 
zam oluşu var. Tüm kamu görevlilerinin iki yıl içinde yüzde 20 kazanışı 
var. Üçüncü dönem toplu sözleşmesiyle, emekli maaşlarına ilave 100 
TL, emekli ikramiyesine 3.760 TL zam var. Fiilen çalışılan dönemdeki 

maaşla, emekli maaşı arasındaki makasın daraltılması var. 2005’ten 
sonra göreve başlayan kamu görevlilerine yıllardır bekledikleri ‘1 De-
rece’, vesayet tetikçilerinin kulaklarını tıkadığı ‘mesai saatleri yüzünden 
Cuma namazına gidememe’  sorununa çözüm, Cuma namazına izin 
var. Kamu görevlileri sendikacılığını toplu sözleşme hakkına sahip kılan 
da, toplu sözleşme masasında haklarını alan da Memur-Sen’dir. Kamu 
görevlilerini tatmin etmeyecek teklife karşı ayağa kalkan da, ‘yeni teklif 
yoksa masaya oturmanın anlamı yok’ diyen de Memur-Sen’dir. Memur-
Sen, kamu görevlilerine kazandırmak için ayağa kalkan sendikacılığın, 
sağımızdaki ve solumuzdakiler ‘tekrar oturamayız’ kaygısıyla masada 
çakılı kalan sendikacılığın adresidir. 

Bu duygularla, ‘Millete Vefa Yolunda 20 Yıl’ buluşmamıza katılan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve siz değerli yol arkadaşlarıma vefa buluşmamız-
da ve vefa yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz, destek verdiğiniz için 
yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz diyorum. 
İyiye, doğruya, güzele çağrı temelli vefa duruşumuz daim olsun. Haki-
katle, medeniyetle bağımızı yeniden inşa yolculuğumuzda Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyor, Allah’ın selamının, rahmetinin ve bereketinin 
hepimizin üzerine olmasını diliyor, bu salonu hıncahınç dolduran sizlere 
ve ekranları başında bizleri izleyen bütün insanlarımıza ‘1 Milyon Üye’ye 
yürüyen Memur-Sen ailesi adına saygılarımı sunuyorum.”  
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Memur-Sen olmasaydı
28 Şubat’ı çok daha ağır yaşardık 

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Mehmet Akif 
İnan’ın tüm baskılara rağmen Memur-Sen’i kurduğunu belirte-

rek, “Eğer Memur-Sen olmasaydı, 28 Şubat’ı çok daha ağır yaşayabilir-
dik. Eğer Akif İnan ve arkadaşlarının temel felsefesini anlayamazsanız, 
bu yolda takılıp kalırsınız” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen’in kuruluşunun 
20. yılı münasebetiyle düzenlediği “Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” prog-
ramına katıldı. 

Merhum Akif İnan’ın hayalleri gerçekleşti 
Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen programda bir konuşma 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in ku-
rucusu, şair ve düşünce adamı Mehmet Akif İnan’ın verdiği emeğe ve 
hizmete dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Merhum Akif İnan, 20 yıl 
önce, 1995 yılında Memur-Sen’i kurarken, aslında sadece bir memur 
sendikası kurmak gayesinde değildi. Zira tek başına sendikal müca-
dele, Akif İnan merhumun o ummanlar kadar geniş, o yeryüzünü ku-
caklayan, kuşatan gönlü için gerçekten mütevazı bir hedefti. Akif İnan, 
Memur-Sen’i kurarak, elbette, çalışanların, özellikle de memurların hak 
mücadelesini vermek istemişti. Ancak, öyle zannediyorum ki, asıl ga-
yesi, emek mücadelesini, Hakk mücadelesini; bütün Türkiye’yi, bütün 
Orta Doğu’yu, İslam coğrafyasını, bütün dünyayı sarıp sarmalayacak 
bir vizyona ulaştırmaktı. Akif İnan, memurların haklarını savunurken, 
o, acısını her an yüreğinde hissettiği Kudüs’ün, Filistin’in, mazlum, 
mağdur tüm insanların da haklarını savunacak bir örgüt, bir sendika 
tahayyül ediyordu. Hamdolsun, onun hayalleri gerçekleşti. Eğer bugün 
buradaysak, eğer bugün öz güven içinde, başımız dik, alnımız ak bir şe-
kilde geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunda, Hak-İş gibi, Memur-Sen 
gibi gönül hareketlerinin çok büyük payı vardır.” 

Genç Memur-Sen’in üyelerine de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bugünlerin kıymetini bilin ama en önemlisi, bugünleri muhafaza et-
mek için, bu seviyeleri çok daha yukarıya taşımak için her zaman özgü-
venli olun, her zaman ümitvar olun. Eğer Akif İnan ve arkadaşlarının, 
yola çıkarkenki hissiyatını, bu gönül hareketinin temel felsefesini an-
layamazsanız, Allah korusun, bu yolda takılıp düşersiniz. Siz, makam 
peşinde, mevki peşinde, rütbe, paye peşinde olmayacaksınız. İşte an-
cak o zaman ülkeye, millete, insanlığa ve elbette Merhum Akif İnan 
ve arkadaşlarına vefa borcunuzu ödemiş olursunuz” şeklinde konuştu. 

Bu toprakların çorak olmadığını hem Türkiye’ye   
hem dünyaya gösterdik 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her anlamda bereketli toprak-
lara sahip olduğunu ancak on yıllarca zulüm ve baskı politikalarının 
izlenerek, bu topraklardan adam yetişmesin diye çaba sarf edildiğini 
dile getirerek, “Bize, yıllar boyunca sahte isimleri dayattılar. Birtakım 

isimleri öne sürdüler. Dediler 
ki, ‘Münevver mi istiyorsunuz, 
mütefekkir, şair, yazar mı isti-
yorsunuz? İşte onlar bu isim-
lerdir’ dediler. Bize, on yıllar bo-
yunca, küfürbazları sanatçı diye 
yutturmak istediler. Bize, tek 
sesli, tek renkli, diktatörlerin 
karşısında el pençe divan du-
ran medyayı, ‘Gazete budur, te-
levizyon budur’ diye yutturmak 
istediler. Bize, birtakım örgüt-
leri, ‘Sivil budur, sivil örgütleri 
budur’ diye dayatmak istediler. 
Bize, sahtekârları, şaklabanla-
rı, şarlatanları, insanların hem 
inançlarını, hem alın terlerini sömürenleri, ‘din âlimi budur, hoca bu-
dur’ diye yutturmak istediler. İşte biz, en başta bu kirli oyunu bozduk. 
Bu toprakların çorak olmadığını, bu toprakların tam tersine son derece 
bereketli olduğunu, hem Türkiye’ye hem dünyaya gösterdik” şeklinde 
konuştu. 

Son nefesimize kadar mücadele vereceğiz 
“Bizim edebimize güvenip, hiç kimse edepsizlik yapmaya kalkışmasın” 
diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz yalan 
söylemeyiz, biz iftira üretmeyiz, biz, mahreme, aileye, kutsallara dil 
uzatmayız. Ama kusura bakmasınlar; bu edepsizliğe ve bu edepsizlere 
de meydanı bırakmayız. Biz, bu saldırıların, bu ittifakın, bu birbirine 
benzemezler korosunun bizi değil, Türkiye’yi hedef aldığını görüyo-
ruz ve buna karşı da son nefesimize kadar mücadele vereceğiz. Eğer 
meselenin, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu zannedenler varsa, açık 
söylüyorum, çok büyük bir yanılgı içindeler. Herkesin şunu bilmesini 
istiyorum: Bunların meselesi Recep Tayyip Erdoğan değil, bunların me-
selesi Türkiye, bunların meselesi Yeni Türkiye, Güçlü Türkiye. İşte onun 
için uyanık olacağız. 78 milyon, bir olacağız, beraber olacağız, tarih bo-
yunca olduğu gibi, bugün de, yarın da, hep birlikte Türkiye olacağız.” 

Yeni Türkiye mücadelesini Memur-Sen ile birlikte vermekten her za-
man büyük gurur ve memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, konuşmasını, Memur-Sen’e 20. yılının hayırlı ve mübarek 
olmasını dileyerek tamamladı. 

Programın sonunda Genel Başkan Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, içinde Mehmet Akif İnan’ın şiirlerinin bulunduğu 
Mescid-i Aksa işlemeli plaket hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 
Memur-Sen eski genel başkanları Ahmet Gündoğdu, Ahmet Aksu, Fa-
tih Uğurlu ve Zübeyir Yetik’e plaket takdim etti. 

C
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, daha adil bir dünya düzeninden yana taraf 

olduklarını belirterek, “Her türlü vesayet arayışının, terö-
rün karşısında, milli iradenin yanındayız. Ekmek, emek, 
hak ve adalet için mücadele ediyoruz. Haklarımızın ça-
lınmasına izin vermeyeceğiz” dedi. 

Memur-Sen İstanbul İl Temsilciliği’nin “Öncü Medeniyet, 
Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye” slo-
ganıyla “Panorama 1453” toplantı salonunda düzenle-
diği programda konuşan Ali Yalçın, Türkiye’nin önemli 
bir süreçten geçtiğini, 1 Kasım seçiminin ise hayati bir 
önem taşıdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kazanımlarımıza yeni kazanımlar eklemek için istikrar, 
siyaseti dizayn etmeye çalışan vesayetçilerin oyunu bozmak için güç-
lü bir iktidar istiyoruz. Cunta ve faiz lobisinin 12 Eylül ve 28 Şubat’ta 
açtığı yaraların tamamen sarılması için yeni anayasa istiyoruz. Hiz-
met maskeli himmet lobisinin kardeşliğimizi hedef alan planlarını 
yırtıp atmak için tüm kurumlarda birlik istiyoruz. 17-25 Aralık ve Gezi 
darbe girişimleri ile 6-8 Ekim olayları bir daha yaşanmasın diye mil-
li iradeye sahip çıkıyoruz. Kardeşliğimizi, birliğimizi terör ve fitne ile 
hedef alan taşeron örgütleri bitirmek, emperyalist üst akılları dize 
getirmek için güçlü Türkiye istiyoruz. Suriye ve Mısır halkı özgür ol-
sun, Kudüs kurtulsun, İslam coğrafyasında işgalciler ve diktatörler 
eliyle sürdürülen katliamlar son bulsun diye daha adil bir dünya dü-
zeni istiyoruz. Onun için 1 Kasım’da tüm vatandaşlarımızı sandığa 
davet ediyor, iradelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.” 

Rekorlara ve ilklere imza attık 
3. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarına değinen Yalçın, “Memur-
Sen, sendikacılık ve toplu sözleşme tarihine rekorlar ve ilklerle geç-
meyi başarmıştır. Toplu sözleşmeyle emeğimizin değerini artırdık, 
ekmeğimizi büyüttük, mali ve sosyal haklarımızı çoğalttık, çalışma 
şartlarımıza ilişkin mağduriyetleri giderdik. Masada yetkisi ve etki-
si olmayan Kamu-Sen ve KESK’in provokasyonlarını bozduk, her iki 
konfederasyonu da fiilen masadan sildik. Toplu sözleşmeyle hem in-
sani hem de vicdani kazanımların altına imzamızı atarak, toplumsal 
uzlaşmaya katkı sağladık” şeklinde konuştu. 

‘5’li Çete’ ile Cumhuriyet mitinglerinde milli iradeyi hedef alan yapıla-
rın bugün de yeni Türkiye’ye karşı ittifak halinde saldırıya geçtiklerini 
kaydeden Yalçın, “Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri ve 6-8 
Ekim kalkışması bir küresel operasyondur. Küresel operasyonlarla 
bizi dize getireceklerini sandılar, yanıldılar. 850 bin üyemizle dimdik 
ayaktayız. Her türlü kirli senaryoyu, birliğimize sahip çıkarak bozuyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Ali Yalçın, yeniden büyük Türkiye’den yana 
taraf olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Biz tarafız, daha adil 
bir dünya düzeninden yana tarafız. Her türlü vesayet arayışının kar-
şısındayız. Her türlü terörün karşısındayız. Milli iradenin yanındayız. 
Ekmek, emek, hak ve adalet için mücadele ediyoruz. İllegal yapıların 
irade hırsızlığının karşısındayız. Doğuştan verilen haklarımızın çalın-
masına izin vermiyoruz.” 

1 milyon üye hedefine ulaşmak için teşkilatımız  
üzerine düşeni yapacak 
“Kol kola girmeye, 1 milyona en kısa zamanda ulaşmaya var mısınız” 
diye soran Yalçın, “111’i, 1 milyon 111 bin yapabilme yolculuğumu-
zu teşkilatımızla paylaşmak için yola çıktık ve bismillah dedik. Bütün 
sendikalarımız bu uğurda üzerine düşenin en iyisini yapacak ve in-
şallah Mayıs ayında hedefimize ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı. 

Programa, AK Parti milletvekili adayları İsmail Kahraman, Fatma 
Benli, Ravza Kavakçı Kan, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yönetim-
leri, üyeler ve çok sayıda bürokrat katıldı. 

850 bin üyemizle

milli iradenin yanındayız
E
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, herkesin, adaletin 
sağlandığı, refah seviyesini kazanmış olarak yaşayabileceği bir 

ortamı oluşturmaları gerektiğini ifade ederek, “Bunun için 1 milyon 
üyeye ulaşmayı hedefliyoruz ve bu 1 milyon, yeni başlangıç nokta-
mızdır. Emeğin mücadelesini vererek, ekmeğimizi büyüterek, hakkı-
mızı isteyerek büyümeye devam edeceğiz” dedi. 

Latif Selvi, Memur-Sen Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Muş 
ve Bitlis İl temsilciliklerinin “Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük 
Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye” sloganıyla düzenlediği programlara ka-
tılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Selvi, demokratik, adaletli, refah düzeyi yüksek, insan haklarına du-
yarlı bir Türkiye idealinin gerçekleşmesi için büyük çaba gerektiren 
bir mücadele verdiklerini, bunun sonucunda da elde ettikleri kaza-
nımlarla tarihe not düştüklerini söyledi. 

Hakkın, haklının, çalışanın, mağdur ve mazlumun yanında yer aldık-
larını ve bu tutumlarından sapmadan, duruşlarından taviz vermeden 
çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Selvi, “23 yıllık hak ve öz-
gürlük mücadelemizi, kamu görevlilerinin uğradığı haksızlıklara kar-
şı sesimizi yükselterek, ülkemizde ve dünyada mağduriyet yaşayan 
insanların imdadına koşarak, onların sesi olma çabamızı artırarak 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

En iyi toplu sözleşmeyi gerçekleştirdik 

Toplu sözleşme süreci hakkında katılımcıları bilgi veren Selvi, 213 ka-
zanım elde ettiklerini ifade etti. İki yıllık toplamda yüzde 19,2 zam 
aldıklarını dile getiren Selvi, enflasyon farkı hükmüyle, maaş ve üc-
ret artışlarını güvenceye almayı da ihmal etmediklerini belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “4/C’li personel ve memur görevi yapan 
üniversiteli işçilerin kadrolu olmasının yolunu açtık. 2005 yılından 
sonra göreve başlayan kamu görevlilerine ilave bir derece verilme-
sini, ayrıca 290 TL’ye varan ilave zammın yanında bir adaletsizliğin 
de giderilmesini sağladık. Genel toplu sözleşmeyle elde ettiğimiz ka-
zanımların yanı sıra eğitim hizmet kolu toplu sözleşmesiyle nöbete 
ücret verilmesini, Bakanlığın hafta sonu yaptığı merkezi sınavlarda 
görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine ÖSYM ve diğer 
kurumlarca yapılan sınavlarda olduğu gibi sınav gösterge rakamına 
dayalı sınav ücreti ödenmesini temin ettik. Hafta içi mesai saatleri 

sonrası ve hafta sonlarında düzenlenen kurslarda görev alan 
memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin iki katı tutarında 
fazla çalışma ücreti ödenmesi suretiyle ayda 163 TL’ye kadar ila-
ve gelir elde ettik. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı 
yurtlarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücretinin 
bir katına çıkarılmasını ve bunun sözleşmeli personele de öden-
mesini sağlayarak ayda 293 TL’ye kadar fazla çalışma ücreti elde 
ettik. Yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonların-
da görev alan üyelere, her bir komisyon üyeliği için ayrı ayrı üc-
ret ödenmesi kazanımının altında da bizim imza var. Akademik 
personelin maaş ve ücretlerinde önemli bir yer tutan geliştirme 
ödeneği ödemesinin sona erme tarihinin 2017 olarak belirlen-
mesini sağlayarak, akademik personelin maaş kaybını önledik. 
İLKSAN’da, bir önceki dönem toplu sözleşmesinde elde ettiğimiz 
isteğe bağlı üyelik kazanımına, isteğe bağlı olarak üyelikten ayrıl-
mayı da ekledik.” 

Birlikte mücadele vererek

büyümemizi sürdüreceğiz
E
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Haksızlığa karşı birlik olmalıyız

Selvi, zorbalara, haksızlıktan beslenenlere, milletin hakkını yiyenle-
re, adil paylaşıma karşı ‘biz adalet değil, imtiyaz istiyoruz’ diyenlere 
karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu-
nun için el ele, omuz omuza yürümeliyiz” ifadesini kullandı. 

Milletin yanında yer almaları ve kamu görevlileri adına yüzlerce ka-
zanım temin etmelerinin sendika olarak kendilerini zirveye taşıdı-
ğını vurgulayan Selvi, “15 Mayıs’a kadar, çalışmalarımızı yoğunlaştı-
rarak, inşallah ülke genelinde hedeflediğimiz 1 milyon üye sayısına 
ulaşacağız” diye konuştu. 

Herkese kazandıran teşkilatın, bir sendikal duruşun, herkesi kaza-
nabileceğinden hareketle ‘hedef 1 milyon üye’ diyerek yola çıktıkla-
rını söyleyen Latif Selvi, şunları söyledi: “Kol kola girerek, 1 milyon 
üye hedefine ulaşmak için yoğun bir çaba göstereceğiz. Bir ay içeri-
sinde 81 ilde, teşkilatımızla ve üyelerimizle buluşmak, sendikamıza 
yeni halkalar eklemek için yola çıktık. Teşkilatımızın bu uğurda üze-
rine düşenin en iyisini yapacağına inancımız tamdır.” 

Sendikal ayrımcılık anaforuna düşmeden herkese  
ulaşmaya çalışacağız

Selvi, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, örgütlenme ça-
lışmalarını ‘kapımız ve gönlümüz herkese açık’ prensibiyle ve eği-
tim hizmet kolunda görev yapan kamu görevlilerini unvanlarına ya 
da sayılarına göre öncelemek gibi sendikal ayrımcılık anaforuna 
düşmeden yürüteceklerini vurguladı. 

Teröre ve oynanan oyunlara hep birlikte   
son vereceğiz 

Terör saldırılarına da değinen Selvi, teröristleri, terörden medet 
umanları, terör üzerinden Türkiye’yi ayrıştırmak isteyenleri sevin-
dirmeyeceklerinin altını çizerek, sağduyulu davranarak, milletçe bu 
oyuna ve tezgâha hep birlikte son vereceklerini kaydetti. Güvenlik 
zafiyetinin olmadığı, önleyici tedbirlerin hatasız alındığı, özgürlük-
lerin birlikte ve huzur içinde kullanıldığı bir Türkiye’nin herkesin 
hakkı olduğunu belirten Selvi, “Bu hakka kast edenler, bu hakka 
yönelik ihmali ve kusuru bulunanlar hukuk önünde hesap vermeli-
dir. Terörün hedef aldığı, insanımızdır. Terör eylemleri sonrasında 
birbirimizi suçlamak yerine ortak akılla suçluları bulmayı, birbiri-
mize hakaret etmek yerine birlikte hareket etmeyi, terörden rant 
sağlayanları birlikte millete ifşa etmeyi başarmalıyız” diye konuştu. 

Programlara, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti 
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, milletvekili adayları, 
eğitim yöneticileri ve üyeler katıldı. 
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Eğitim çalışanlarının sorunlarını

Kurum İdari Kurulu’na taşıdık

urum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2015 toplantısı, 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih 

Çelik, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Öğret-
men Atama Dairesi Başkanı Bekir Erdoğan, Öğret-
men Yetiştirme ve Yüksek Öğretim Kurumları İle İliş-
kiler Dairesi Başkanlığı Başkanı Nalan Demir, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Şükrü Kolukısa ve 
Hasan Yalçın Yayla’nın katılımıyla yapıldı. 

Kurum İdari Kurulu’nun gündemine taşıyarak bir an 
evvel çözüme kavuşturulmasını istediğimiz konular 
şu şekilde: 

1-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticileri-
nin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararının günü-
müz şartlarına uygun olarak güncellenmesi konusun-
da gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır. 

2-06.05.2010 tarihinden önce diğer bakanlıklarda 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflarda 
görev yapmakta iken mezkûr tarihten sonra Millî Eği-
tim Bakanlığı’na öğretmen olarak atananlardan, söz 
konusu kurumlarda zorunlu hizmet yükümlülüğünü 
tamamlamış ya da Öğretmen Atama ve Yer Değiştir-
me Yönetmeliği kapsamında 4, 5 ve 6. hizmet bölge-
lerinde çalışmış olanlara da zorunlu hizmet yükümlü-
lüğü muafiyeti getirilmelidir. 

3-Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı 
ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalı-
şan kamu görevlileri, mesai saatleri içinde ve resmi 
görevlerinin ifasında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 
hükümleriyle bağlı kalmaksızın, milletimizin değerle-
rine ve toplumca genel kabul görmüş esaslara göre 
kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler. 

4-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar baş-
ta olmak üzere günlük ve haftalık çalışma süresinin 
üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli perso-
nel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin 
hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla 
çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konu-
sunda düzenleme yapılmalıdır. 

5-Öğretmenlere 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içinde 
alan değişikliği hakkı verilmeli; alan değişikliği işlemi 
takvime bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmelidir. 

6-23.08.2015 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 
hükümleri çerçevesinde nöbet ücreti ödenecek ol-
ması dikkate alınarak, kurum içi dengenin ve çalışma 
barışının devamı için müdür ve müdür başyardımcı-

K



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   13   -     KASIM -  2015

larına ilave ek ders ücreti ödenmesi noktasında 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

7-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi 
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kap-
samındaki kurslarda, kurslarla ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek amacıyla birden fazla yöneticinin gö-
revlendirilebilmesi sağlanmalı; hafta içinde dü-
zenlenen kurslarda (yönetici olarak) görev alan 
yöneticilere de ek ders ücreti ödenmesi nokta-
sında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

8-Haftalık ders programlarının belirlenmesinde 
kadın öğretmenlerden engelli çocuğu bulunan-
ların gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi 
hususunda düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

9-Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanında 
görev yapan öğretmenlerden istekli olanların, 
hizmet içi eğitim kurslarına alınarak rehberlik 
alanına geçişlerine imkân tanınmalıdır. 

10-Açık öğretim okulları, akşam sanat okulları 
gibi fiilen ve hukuken Millî Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı kurumlarda çalışan kamu personelinin ula-
şım giderlerinin Bakanlıkça karşılanması sağlan-
malıdır. 

11-İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumların-
da Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar 
Yönetmeliği’nin 17. maddesinin birinci fıkrasının 
(f) bendinde yer alan “Kurumlarda öğretmen olup 
da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam 
edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları” 
ifadesindeki “düzeyde” ibaresi “türde” olarak de-
ğiştirilmelidir. 

12-29.12.2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Taşra 
Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sı-
navı ve akabinde gerçekleştirilen sözlü sınav neti-
cesi başarılı sayılan ancak 2014 Nisan ayında ger-
çekleştirilen atama sürecinde atanamayan tüm 
adaylara da şube müdürlüğü ikinci atamalarında 
başvuru hakkı verilmelidir. 

13-23.08.2015 tarihli 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 hükümleri çerçevesinde 
2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümle-
rinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 
tarihinde görevde bulunanlara ilave bir derece 
verilecek olması da dikkate alınarak, 2015 yılı un-
van değişikliği sınavı atama sürecinde boş kalan 
kadrolara, 28 Şubat 2015 tarihinde yapılan un-
van değişikliği sınavında başarılı sayılan adaylar 
arasından kadro ve derece durumları itibarıyla 
ikinci kez atama yapılmalıdır. 

14-Öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mes-
leki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile 
birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Ku-
rumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara 
yönelik bildirim ve ödemelerinin, ilçe milli eğitim 
müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi noktasında 
düzenleme yapılması sağlanmalıdır. 

15-Personelin okul öncesi eğitim çağındaki ço-
cukları için, Bakanlık merkez teşkilatı binasının 
uygun bir bölümüne ya da çevre okullardan bi-
rine (Namık Kemal Ortaokulu/Mimar Kemal İlko-
kulu gibi) çocuklarını bırakabilecekleri okul önce-
si sınıfı oluşturulmalıdır. 

16-Ulaşım amacıyla Bakanlık merkez çalışanla-
rına verilen ANKARA KART’lara yüklenen toplu 
taşıma ücretlerinin personelin yemek için de kul-
lanmakta olduğu sürekli giriş kartlarına yüklene-
bilmesi/aktarılabilmesi sağlanmalıdır. 

17-Öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı başında ve 
sonunda katılacakları mesleki çalışmaları, görev-
li oldukları okul ve kurumlar yanında isteklerine 
bağlı olarak yaz tatillerinde ikamet ettikleri veya 
bulundukları yerlerde yapabilecekleri noktasın-
da İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde düzen-
leme yapılmalıdır. 

18-17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğ-
retmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 
aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulabile-
ceğine dair hüküm ve bu çerçevede sözlü sınava 
ilişkin hükümler kaldırılmalıdır. 
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, tarihten ders çıkarılarak, oynanan oyunlara karşı uyanık olun-
ması gerektiğini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube divan toplantısı, genel başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı ve Mithat Sevin’in 
katılımıyla yapıldı. 

Şube yönetimi, ilçe temsilcileri ve çok sayıda üyenin katıldığı toplantıda konuşan Ramazan Çakırcı, Türkiye’nin içinden geçtiği 
süreçte birlik ve beraberliği güçlü tutmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Tarihten de dersler alarak oynanmak iste-
nen oyunlara karşı uyanık olmalıyız. Bu noktada daha çok çalışarak medeniyet havzamıza ışık tutmalıyız. Güçlü bir Türkiye, 
içinde yaşadığımız coğrafyadaki bütün sorunlara çözüm getirecektir. Bu noktada sivil toplum örgütlerine çok büyük iş düş-
mektedir. Ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olan Eğitim-Bir-Sen’i daha da büyütmek adına fedakârca yaptığınız çalışma-
lardan dolayı, Şube Başkanımız Abdullah Çelik ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. 

3. Dönem Toplu Sözleşme sürecine de değinen Çakırcı, çok iyi bir hazırlık yaparak toplu sözleşme masasına gittiklerini ifade 
ederek, “Ekonomik ve sosyal verileri dikkate alarak teşkilatımızdan gelen mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talepler doğrul-
tusunda kamu görevlilerinin sorunlarıyla ilgili teşhisleri koyarak, yapmış olduğumuz teknik ve istişari nitelikteki toplantılarla 
bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini teklif haline çevirdik ve bunları kazanıma dönüştürdük. İmzaladığımız toplu sözleşme 
rakamlarıyla birlikte en düşük öğretmen maaşı Ocak 2016 tarihi itibarıyla 2.515 TL; en yüksek öğretmen maaşı 3.503 TL 
olmuştur. Bu toplu sözleşme sadece öğretmenler için değil, memur, hizmetli ve tüm eğitim çalışanları için ciddi kazanımlar 
getirmiştir” şeklinde konuştu. 

Yeni kazanımlarla güçlenerek yolculuğumuza devam edeceğiz 
Eğitim çalışanlarının verdiği güçle yeni kazanımlarla güçlenerek sendikal yolculuklarına devam edeceklerini vurgulayan Çakır-
cı, “Sahaya çıkarak hem kazanımlarımızı anlatmaya hem de teşkilatımıza üye olmayı bekleyen eğitim çalışanlarına davetimizi 
ulaştırma, onları soylu mücadelemizle buluşturma zamanıdır. Bu konuda üzerinize düşeni fazlasıyla yapacağınıza inancım 
tamdır” diye konuştu. 

Sevin: Her yere ve her eğitim çalışanına  ulaşmalıyız 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, sorumlu oldukları bölgede yer alan her yere ve her eğitim çalışanına 
ulaşmanın önemine dikkat çekerek, hak ve özgürlükler alanında temin ettikleri kazanımların bütün çalışanlara anlatılması 
gerektiğini kaydetti. 

Tarihi, kazanımlarla dolu olan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in yapılan son toplu sözleşmeyle 213 kazanıma daha imza attı-
ğını söyleyen Sevin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel toplu sözleşmenin 2016 yılında kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 
yapılacak yüzde 6+5 şeklindeki oransal zam; kamu görevlileri toplu sözleşme tarihinin tarafların imzasına bağlı olarak toplu 
görüşme ve toplu sözleşme yoluyla elde edilen en yüksek zamdır. Bu anlamda, Memur-Sen yine ve yeni bir rekor kırmıştır. Bu 
rekor artışa rağmen kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerini enflasyon artışına ve ekonomik krizlere karşı da sigortaladık. Bu 
çerçevede, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin zam oranlarının gerçekleşen enflasyon rakamlarının altında kalması halinde aradaki 
fark kadar enflasyon farkı zammı kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılacak. Güvenceli istihdam ve kadro noktasında önemli 
adımların atılmasını sağladık. Bu kapsamda, 4/C’li personel ve memur görevi yapan üniversiteli işçilerin kadrolu olmasının 
yolunu açtık. 2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi beklentisini kazanıma dönüş-
türerek, hem 290 TL’ye varan ilave zam aldık hem de bir adaletsizliğin giderilmesini sağladık.” 

Afyonkarahisar 1 No’lu Şube’nin yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten Sevin, bundan sonraki çalışmala-
rında başarılar diledi. 

Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Başkanı Abdullah Çelik’in de bir konuşma yaptığı toplantı, ilçe temsilcilerine plaket verilmesiyle 
sona erdi. 

Tarihten ders almalı, oynanan oyunlara karşı

uyanık olmalıyız
E
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Malezya’da sendika yöneticileriyle

tecrübe paylaşımında bulunduk
ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Genel Başkan 
Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Malezya’da sendikaların yönetici-

leri ile görüşerek tecrübe paylaşımında bulundu. 

Ramazan Çakırcı ile birlikte Malezya Eğitim Sendikası (NUTP) Genel 
Başkanı Haşim B. Adnan, Genel Sekreter Datuk Lok Yım Pheng, Eğitim 
Enternasyonal Asya Pasifik Bölge Koordinatörü Shashi Bala Singh, Ma-
lezya Eğitimciler Birliği (MAE) Genel Sekreteri Ramanathan Perianan, 
Genel Müdür Satınah Syed Saleh ve Malezya Sendikaları Konfederas-
yonu (MTUC) Genel Sekreteri N. Gopal Krishnan’la bir araya gelen Latif 
Selvi, Eğitim-Bir-Sen’in misyonu, vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. 

Dört gün süren görüşmelerin sonunda Malezya Sendikaları 
Konfederasyonu’nda bir toplantı düzenleyen Selvi, Türkiye’deki sen-
dikacılık ve toplu sözleşme sürecine değinerek, Eğitim-Bir-Sen’in 350 
bini aşkın üyesiyle genel yetkili sendika olarak toplu sözleşmede on-
larca kazanım elde ettiğini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen’in, Türkiye’de bütün işyerlerinde teşkilatlanmış en bü-
yük emek hareketi olduğunu kaydeden Selvi, “Sendikamız, eğitim ça-
lışanlarının insan onuruna yakışır bir mesleki hayat sürdürebilmeleri, 
hayatlarını refah içinde idame ettirebilmeleri için demokratik düzenin 
öngördüğü yasal çerçeve ve etik kurallar dairesinde çağdaş toplum yö-
netiminin tüm gerekliliklerini yerine getirerek mücadele vermektedir. 
Geçmişine sadık, geleceğe ve yeniliğe açık sendikacılık anlayışıyla çalış-
malarını sürdüren, hizmet sendikacılığı yapmanın yanında kültürel ve 
akademik sendikacılığa da büyük önem veren Eğitim-Bir-Sen, dün ol-
duğu gibi, bundan sonra da, eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya 
ve geliştirmeye devam edecek; sadece Türkiye’de değil, dünyanın tüm 
mağdurlarına, mazlumlarına ve masumlarına el uzatarak yeryüzünde 
kardeşliği yaymak, insani değerlerin ihyası için iyiliği, erdemi ve güzel 
olanı ikame ettirme hedefiyle üyelerinden aldığı güçle sorumluluğunu 
yerine getirmeye devam edecektir” dedi. 

Malezya Sendikaları Konfederasyonu (MTUC) Genel Sekreteri N. Gopal 
Krishnan ise, çalışanların sorunlarının yerel değil, küresel olduğunu 
ifade ederek, “Örgütlenerek mücadele edersek kazanırız. Dünyadaki 
sendikalarla, emek hareketleri ile birlikte hareket ederek mücadele et-
meliyiz. Bu bakımdan ziyaretinizi önemli buluyoruz” şeklinde konuştu. 

Latif Selvi ve Ramazan Çakırcı, Malezya ziyareti kapsamında, Malezya 
Uluslararası İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Kayadibi’ni 
de ziyaret ederek, Malezya’nın eğitim sistemi hakkında bilgi alırken, 
Türk öğrencilerin sorunlarını dinledi. 

Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan 
Çakırcı’ya Malezya ziyaretlerinde genel merkez danışmanı Tarkan Zen-
gin ve tercüman Faruk Zorlu da eşlik etti. 

E
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ğitim-Bir-Sen Artvin, Rize, Kars ve Ardahan teşkilat toplantıları, Genel Başkan yar-
dımcıları Şükrü Kolukısa ve Atilla Olçum’un katılımıyla gerçekleştirildi. 

Sendikal çalışmaların, gündeme ilişkin değerlendirmelerin ve önümüzdeki dönemde ya-
pılması tasarlanan faaliyetlerin görüşüldüğü toplantılarda konuşan Eğitim-Bir-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, ait olduğu medeniyetin değerlerini koruma ve 
geliştirme amelinin bir unsuru olmak, iyilikleri önermek ve kötülükleri önlemek; özel-
de ise eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek amacıyla kurulan 
Eğitim-Bir-Sen’in 23 yılda eğitime ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne ilişkin 
çok önemli kazanımlara imza attığını söyledi. 

Sorunları çözerek, kazanımlarına sahip çıkarak, kardeşlik zeminini sağlamlaştırmaya yö-
nelik adımlar atarak zirveden yeni ufuklara yol aldıklarını ifade eden Kolukısa, eğitim ça-
lışanlarının tercihi, yaptığı faaliyetlerin niteliği ve ortaya koyduğu söylemin kuşatıcılığıyla 
genel yetkili sendika sıfatıyla yürüttükleri toplu sözleşme sürecinin toplumsal sözleşme-
ye dönüştüğünü dile getirdi. 2016 yılı için toplamda yüzde 11,3, 2017 yılı için toplamda 
yüzde 7,12, iki yıllık toplamda ise yüzde 19,2 zam aldıklarını kaydeden Kolukısa, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Güvenceli istihdam ve kadro noktasındaki duruşumuzla, 4/C’li personel ve memur 
görevi yapan üniversiteli işçilerin kadrolu olmasının yolunu açtık. 2005 yılından sonra 
göreve başlayan kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi beklentisini kazanıma dö-
nüştürerek, hem 290 TL’ye varan ilave zam aldık hem de bir adaletsizliğin giderilmesini 
sağladık. İbadet özgürlüğünün alanını genişleterek Cuma günleri öğle tatilinin ibadet 
hürriyetini engellemeyecek ve Cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenlen-
mesine yönelik ısrarımız karşılık buldu. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin Cuma namazı 
konusunda yaşadığı sıkıntıları giderecek şekilde Cuma günü öğle arası süresi artırılacak.” 

Eğitim çalışanlarının takdirini kazandık 

Genel toplu sözleşmeyle elde ettikleri kazanımlarla bütün kamu görevlilerini memnun 
ederken, eğitim hizmet kolu toplu sözleşmesiyle de eğitim çalışanlarının takdirini kazan-
dıklarını söyleyen Şükrü Kolukısa, “Eğitim hizmet kolundaki kazanımlarımızın içerisinde 
nöbete ücretin ayrı bir yeri var. Diğer sendikaların alınabileceğine inanmadığı, manipü-
lasyon ve gerginlik malzemesi yaptığı, üyelerimiz başta olmak üzere bütün öğretmenle-
rin ısrarla beklediği nöbet ücretini alarak tarihi bir başarının altına imza attık. Böylece, 
mesleki eğitim merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında fiilen nöbet 
görevini yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saat, 
2017 yılında ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu sayede, öğretmenlerimizin 
aylık gelirlerine ilgili yılların birinci ve ikinci altı aylık dönemleri itibarıyla, 2016’da 98 TL 
ila103 TL, 2017 yılında ise 159 ila 166 TL ilave brüt artış sağladık. Bir başka önemli kazanı-
mımız, Bakanlıkça hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, 
ek ders ücreti yerine ÖSYM ve diğer kurumlarca yapılan sınavlarda olduğu gibi sınav 
gösterge rakamına dayalı sınav ücreti ödenmesini elde etmek oldu. Bu kazanımla, sı-
navda görev alanlara 5 saat tutarında ek ders ücreti yerine, ilgili yılın altı aylık dönemleri 
itibarıyla, her oturum için 2016 yılında en düşük 141 TL ila 148 TL, 2017 yılında ise 152TL 
ila 158 TL sınav ücreti ödenecek. Hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonlarında 
düzenlenen kurslarda görev alan memur ve hizmetlilere, fazla çalışma ücretinin iki katı 

Sorun çözerek, kardeşlik zeminini 

sağlamlaştırarak yol alıyoruz

E

Sendikal duruştan 
yoksun zihniyetin elde 
etmek bir tarafa teklif 

etmeyi bile aklına 
getirmediği kazanımları ve 

konuları, toplu sözleşme 
metnine dahil ettik. 

Şimdi, kazanım üreten 
sendikal vizyonumuzu, 

kazanımlarımızı anlatmak 
için nefes tüketen sendikal 

misyonla destekleme vaktidir
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tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi suretiyle ayda 163 TL’ye kadar ilave gelir elde 
ettik. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele 
ödenen fazla çalışma ücretinin bir kat artırılmasını ve bunun sözleşmeli personele de 
ödenmesini sağlayarak ayda 293 TL’ye kadar fazla çalışma ücreti elde ettik. İLKSAN da-
yatmasına bütünüyle son verdik. Kısacası, sendikal duruştan yoksun zihniyetin elde et-
mek bir tarafa teklif etmeyi bile aklına getirmediği kazanımları ve konuları, toplu sözleş-
me metnine dahil ettik. Şimdi, kazanım üreten sendikal vizyonumuzu, kazanımlarımızı 
anlatmak için nefes tüketen sendikal misyonla destekleme vaktidir” şeklinde konuştu. 

Olçum: Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin garantisi    
olmaya devam edeceğiz 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum da, Ankara’yı kana bulayan, mil-
letimizi yasa boğan, 97 insanımızın hayatla bağını kopartan canileri ve onları azmetti-
renlerini lanetleyerek başladığı konuşmasında, “Bu alçakça saldırıyı yapan taşeronların, 
teröre asıl işverenlik yapanların, azmettirenlerin, vahşet emrini verenlerin bir an önce 
bulunmasını ve hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Devletin bütün kurum-
larını, yetkililerini, siyasi partileri, siyasi liderleri ve tüm siyasi aktörleri, Türkiye’nin bü-
tün sivil toplum örgütlerini teröre karşı tek ses olmaya, terörü bitirmeye kararlı nefes 
olmaya, ortak hareket etmeye, yasta ortaklaşmaya, terörle mücadeleye yoğunlaşmaya 
davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, milletin bağrından umudun adı olarak filizlenip, birlik ve bera-
berlik içerisinde kardeşliğin teminatı olmanın haklı gururuyla, bu teveccühe layık bir 
duruş sergileme çabasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Olçum, “3. Dönem 
Toplu Sözleşme’de 213 kazanım elde ederek, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin yü-
zünü güldürdüğümüz bugünlerde bu sevinci yaşamaya fırsat kalmadan maalesef kirli 
oyunlarla acı dolu günler yaşıyoruz” dedi. 

Milli iradenin fırsat bulup ayağa kalktığı zamanlarda şer güçlerinin hemen devreye gir-
diğini vurgulayan Olçum, şunları söyledi: “Yakın tarihimizde buna sık sık tanık oluyoruz. 
Bu millete ağır bedeller ödetilerek bu uyanışın önüne geçmeye çalışanlar, hepsi şer 
üstüne ittifak edip aynı dili kullanıyorlar. Çünkü kandan beslenenlerin, varlığını başka-
larının yokluğu üstüne kuranların yapabilecekleri başka bir şey yoktur. Milletimizin uya-
nışı, yıllardır kendisine vurulan prangalardan kurtulup, zincirlerini kırması, kardeşçe ve 
birlikte yaşaması bunların uykularını kaçırmaya yetmiştir bile. Memur-Sen, Eğitim-Bir-
Sen, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin somut hâli, inşa edicisi ve garantisidir, olmaya da 
devam edecektir.” 

Ülkemizin temel sorunlarına ilgisiz kalmayacağız 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bir yandan kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve kültü-
rel haklarının kazanılması ve geliştirilmesi mücadelesini verirken, diğer yandan bu ülke-
de yaşamanın üzerlerine yüklediği sorumluluk gereği, bu ülkenin en temel sorunlarına 
da ilgisiz ve duyarsız kalmayacaklarının altını çizen Olçum, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Gelecek tasavvurumuzda özgür birey, sivil anayasa ve sivil toplum vardır. Sivil anayasa 
talebimizin hayata geçirilmesi için azami gayret göstereceğiz. 12 Eylül darbe anayasa-
sının revize edilmesi için uğraşılmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Halkın tercihleri-
ne dayanan katılımcı bir anayasa için yine inisiyatif alacağız. Kavganın, karmaşanın ve 
karanlığın değil; demokrasinin, saygının, sevginin, huzurun, aydınlığın, hak ve özgür-
lüklerin taraftarıyız. Doğru kimden gelirse gelsin yanında, yanlış kimden gelirse gelsin 
karşısındayız. Hakkın ve haklının temsilcisi olan Eğitim-Bir-Sen olarak, ilkeli sendikal 
anlayışımızla bu milletin yeniden dirilişinde hizmet etmeye devam edeceğiz.” 

Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce, Rize Şube Başkanı Seyfettin Afacanlar, Kars Şube 
Başkanı Mahmut Kaan Ilgar ve Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak da söz alarak, 
çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdiler. 
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Kazanımlarımıza ve istikrarımıza

sahip çıkıyoruz
ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeğin, ekmeğin, 
hakkın, özgürlüğün, kardeşliğin, milli iradenin, demokrasinin mücade-
lesini verdiklerini ifade ederek, “Biz bu ülkede tarafız. Bizim tarafımız 
adil bir dünyanın, yeniden büyük Türkiye idealinin tarafıdır. Emeğin, 
ekmeğin, hakkın, özgürlüğün, kardeşliğin, milli iradenin, demokrasinin 
mücadelesini veriyor, istikrar diyoruz. 1 Kasım’da istikrarımıza ve kaza-
nımlarımıza sahip çıkacağız, yeni kazanımlar üreteceğiz” dedi. 

Ali Yalçın, Memur-Sen’in “1 Milyon Üye” hedefiyle 81 ilde başlattı-
ğı teşkilat buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen İzmir ve Manisa İl 
Buluşması’nda üyelerle bir araya geldi. 

Programda bir konuşma yapan Yalçın, Memur-Sen’in taraf olduğunu 
vurgulayarak, şunları söyledi: “Biz bu ülkede tarafız. Bizim tarafımız adil 
bir dünyanın tarafıdır. Bizim tarafımız yeniden büyük Türkiye idealinin 
tarafıdır. Bizim tarafımız açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde ve herkesin 
refahtan pay alması tarafıdır. Erken kalkanın darbe yaptığı üçüncü sınıf 
bir ülke olmamasının tarafıdır.” 

28 Şubatçıların mal varlıklarına el konulsun,    
o para yetimlere aktarılsın 
“Kol kola girmeye, 1 milyon sayısına en kısa zamanda ulaşmaya var mı-
sınız” diye soran Yalçın, sendikacı olmanın topyekûn ayağa kalkmak ol-
duğunu söyledi. 

Sendikacılığı kavga zemininden çıkardıklarını, insan, değer, edep mer-
kezli bir yaklaşımla yeniden inşa ettiklerini belirterek, yan yana gelme-
nin, kol kola girmenin, birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. 

Sendikacılığın itibar kaybettiği bir ortamda Memur-Sen’in sendikacılığa 
itibar kazandırdığını, bugünkü başarının yakalanmasında 28 Şubat dö-

Biz tarafız. Tarafımız açlık ve 

yoksulluk sınırının üzerinde 

ve herkesin refahtan pay 

alması tarafıdır. 

Türkiye’nin, erken kalkanın 

darbe yaptığı üçüncü 

sınıf bir ülke olmamasının 

tarafıdır

E
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neminde yaşanan acıların etkili olduğunu dile getiren Yalçın, “28 Şubat bu 
ülkeye çok şey kaybettirdi. Cumhuriyet tarihinde emekle, alın teriyle kaza-
nan sabit gelirlilerin en fazla zammı aldığı, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan 
54. Hükümete operasyon çekildiğinde sendikacılar sokağı ısıtmak için ırgat 
olarak kullanıldı. Darbe, hazineye yaklaşık 400 milyar liraya mal oldu. Bunun 
hesabı sorulsun, cuntacıların mal varlıklarına el konulsun, o para öksüzlere 
ve yetimlere aktarılsın” şeklinde konuştu. 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve AK Parti İz-
mir Milletvekili Adayı Tansu Kaya’nın da birer konuşma yaptığı programa 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri, üyeler ve 
çok sayıda bürokrat katıldı. 

Mazluma uzanan şefkat eli olduk 

Ali Yalçın, İHH Manisa Şubesi’nin açılışına da katılarak bir konuşma yaptı. Yal-
çın, Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
İHH ile birlikte ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesini hayata geçirdik-
lerini hatırlatarak, “Bu proje, okullarda merhamet hareketi adına en önemli 
bir projedir. Projeyle çocuklarımızın harçlıklarıyla bir yetime yardım etmesi 
sağlanmıştır. Sınıfa o yetimin resmi asılmış, kardeşlik bağları güçlendirilmiş-
tir. Şu anda 20 bin yetime ulaşılmıştır. Bundan sonra da çalışmalara destek 
vermeyi sürdüreceğiz. İHH ve diğer yardım kuruluşlarına destek vermek, 
mazluma, yetime hısım olmak, İsrail’e ve emperyalist güçlere hasım olmak 
demektir” diye konuştu. Konuşmaların ardından İHH Manisa Şubesi dualarla 
hizmete açıldı. 

Vali, rektör ve il milli eğitim müdürüne ziyaret 
Genel Başkan Ali Yalçın, İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Katip Çelebi Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardak-
cı ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunurken, Yeni Asır Gazetesi’ni 
ziyaret ederek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Yalçın, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş’ı da ziyaret ederek, 
bir süre görüştü. 
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Çakırcı, Karabük’te gençlerle buluştu

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, “Adaletin, barışın ve huzurun hâkim olduğu bir 
dünya için, emperyalist güçlere karşı sesimizi daha da yükseltmemiz, biz varız dememiz lazım. Onun için, 

adaleti hayatının merkezine alan, istişareye önem veren, başkalarının hakkını koruyan, özgürlük alanlarının ge-
nişlemesine katkıda bulunan, haksızlıkların karşısında, mazlumun yanında yer alan gençlere ihtiyacımız var” dedi. 

Genç Memur-Sen’in düzenlediği ‘Gençlik Buluşması’ Karabük Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Programda konu-
şan Ramazan Çakırcı, başkasının derdini kendi derdi gibi gören, maneviyatı yüksek bir gençlik istediklerini söyledi. 
Çakırcı, bunun yolunun, okumak, ilim öğrenmek, kendini sürekli geliştirmekten geçtiğini kaydetti. 

Genel Merkez olarak gençlerin yapacağı sosyal faaliyetlere her türlü desteği vereceklerini ifade eden Çakırcı, öğren-
cilere ilim öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Siz Kafkasların, Balkanların, Afrika’nın, Uzak Doğu’nun 
ve Orta Doğu’nun umudusunuz. Onun için bu umutları boşa çıkarma hakkınız yok. Hiçbirimizin bu umutları boşa 
çıkarma hakkı yok. Gittiğimiz yerlerde çevremizi etkileyecek bilgi ve birikime sahip olmalıyız” şeklinde konuştu. 

“Eğer biz ülkemizde barışın olmasını, dünyaya huzur gelmesini istiyorsak, dünyanın saadetini istiyorsak, emper-
yalist güçlere, adaletsizliklere, haksızlıklara, zalimlere karşı sesimizi daha da yükseltmemiz, biz varız dememiz la-
zım” diyen Çakırcı, şöyle devam etti: “Bunu yapabilecek bir nesle ihtiyacımız var. Bu nesil de salondaki nesildir. 
100 yıldır bu ülkede uğra-
dığımız zihinsel ve ruhsal 
işgali birlikte kırmaya baş-
ladık. Bu dalgayı kırdıktan 
sonra birlikte yeni bir dal-
ga kuracağız. Moğolların 
Anadolu’yu işgalinden son-
ra Osmanlı’nın şaha kalkışı 
gibi. Her birimiz o yozlaş-
manın önüne geçebilecek 
bilgili, birikimli ve ilim sa-
hibi bir nesil olabilecek bir 
yola girmemiz gerekiyor. 
Bunun için de bu yolda 
ben üç noktayı önemsiyo-
rum. Bunların ilki sürekli 
kitap okumak, ikincisi sohbet ortamları oluşturmak, üçüncüsü ise arkadaş grubu seçimidir.” 

Emperyalist güçlerin Türkiye’ye yönelik oyunlarına karşı sürekli tetikte olunması gerektiğini belirten Ramazan Ça-
kırcı, “Sadece dış tehditlere değil, asıl içimizdeki işbirlikçilere karşı teyakkuzda olmalıyız. Feraset, basiret sahibi, 
adaleti hayatının merkezine alan, istişareye önem veren, başkalarının hakkını koruyan, özgürlük alanlarının geniş-
lemesine katkıda bulunan, haksızlıkların karşısında, mazlumun yanında yer alan, ahlaki değerlerin rehberliğinde 
yol alan, dününü unutmayan ama yüzü hep ileriye dönük olan gençlerin olduğu bir toplumun geleceği güvence 
altındadır. Bizim de istediğimiz ve olması için çabaladığımız gençlik böyle bir gençliktir” diye konuştu. 

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, yaptıkları ve yapmayı tasarladıkları faaliyetleri kısaca belirttikten 
sonra, nasıl bir gençlik hayal ettiklerini anlattı. Köklerinden kopmayan, medeniyet değerlerini devralarak geleceğe 
yürüyen bir gençlik için mücadele verdiklerini, asıl amaçlarının, ‘Asım’ın Nesli’ni yetiştirmek olduğunu dile getiren 
Beyhan, Kafkasya’dan Balkanlara,  Orta Doğu’dan Arakan’a kadar tüm ümmetin bu inanmış ve davası olan gençliğe 
ihtiyacı olduğunu ifade etti. 

Memur Sen Karabük İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Zeki Öz, birikimli, donanımlı, söz sahibi olmanın 
önemine dikkat çekerek, “ancak bilgi üretenler dünyaya yön verebilir” dedi. 

Genç Memur-Sen Karabük İl Temsilcisi Murat Koşar ise, Türkiye’nin geleceği ve teminatı olduklarını vurguladı. 

Programa, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri, Karabük Üniversitesi Gençlik Kulüpleri temsilcileri ve öğ-
renciler katıldı. 

E
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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkan-

lığı Külliyesi’nde kabul etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Genel 

Başkan yardımcıları Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Hacı Bayram Tonbul ve Levent Uslu da hazır bulundu. 

C

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

Recai Kutan’dan tebrik ziyareti
konomik ve Sosyal Araştırmalar Mer-
kezi Başkanı (ESAM) Recai Kutan ve 

yönetim kurulu üyeleri, imzalanan 3. Dönem 
toplu sözleşmesinden dolayı Genel Başkan 
Ali Yalçın’a tebrik ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Ali Yalçın, ESAM’ın ekonomik, sosyal ve 
eğitim alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla 
ülkemize katma değer sağlayan önemli sivil 
toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyle-
di. 

ESAM’ın milli ve manevi değerler konusun-
da ortaya koyduğu duruşun Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen’in anlayışı ve beklentisiyle 
örtüştüğünü dile getiren Yalçın, “Eğitim-Bir-
Sen ve Memur-Sen kurulduğu günden bu 
yana Türkiye’nin demokratikleşmesi adına 
büyük hizmetler yapmış, bundan sonra da 
bu hizmetlerini aynı azim ve kararlılıkla ya-
pacaktır. Özelde üyelerimizin özlük hakla-
rını, ekonomik ve sosyal sorunlarını önem-
seyen, genelde toplum mühendislerinin 
Türkiye üzerindeki oyunlarını bozmak için, 

demokratikleşme adına, ekmeğini büyüt-
me adına, özgürlükleri genişletme adına, 
daha diri ve canlı bir şekilde mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 3. Dönem Toplu Sözleşme bu-
nun en güzel örneğidir. İmzaladığımız toplu 
sözleşme kamu görevlilerinin mali ve özlük 
haklarını genişletirken, Türkiye’nin demok-
ratikleşmesine, toplumsal uzlaşmasına en 
fazla ihtiyaç olduğu dönemde ülkemiz adına 
güzel bir örnek olmuştur” dedi. 

ESAM Başkanı Recai Kutan ise, 3. Dönem 
Toplu Sözleşme sürecini yakından takip et-
tiklerini belirterek, sonucu takdir ettiklerini 
ifade etti. Kamu görevlilerinin bu toplu söz-

leşmede yaşadığı memnuniyeti daha önce 

merhum Erbakan zamanında yaşadığını ha-

tırlatan Kutan, gösterdikleri kararlı mücade-

leden dolayı Genel Başkan Ali Yalçın’ı tebrik 

etti. 

Kutan, 24. Uluslararası Müslüman Toplu-

luklar Birliği Kongresi’ni 28-30 Kasım 2015 

tarihinde İstanbul’da yapmayı planladıkları-

nı belirterek, ESAM’ın çalışmaları hakkında 

bilgi verdi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Kutan’a Eğitim ve 

Ahlâk Şûrası Kitabı, Erol Battal kitap seti ve 

Eğitim-Bir-Sen yayınlarını takdim etti. 

E
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Nefislere değil,

nesillere yatırım kazandırır

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, nefislere 
değil, nesillerin yetiştirilmesine yatırım yapmanın kazandıra-

cağını ifade ederek, “Önceliğimiz nefsimiz değil, yeni nesiller yetiştir-
mek olmalıdır” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube tarafından düzenlenen “Fera-
set Sahibi Lider Yöneticiler” toplantısı Pendik Yunus Emre Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Ali Yalçın,  eğitimin, 
öğretmenin aracı olduğu kadar, unutturmanın da aracı olduğunu be-
lirterek, şunları söyledi: “Tek parti döneminde dini değerler aşağılan-
mış, dindarlar itibarsızlaştırılmış, din uzak durulması gereken olum-
suz bir değer olarak sunulmuştur. Bu dönemi ve eğitimde yapılan 
endoktrinasyonu yazmaya ciltler yetmez. Vesayet altına alınacak si-
yasal sistem için vesayete zemin oluşturacak bir eğitim sistemi kurul-
duğunu hepimiz biliyoruz. Önce, eğitenlerden vesayet formatörleri 
yetiştirildi.  Eğitimin sadece sistemi ya da felsefesi değil, eğitime dair 
kitaplardan yapılara, eğitimle ilgili sınavlardan sonuçlara kadar her 
alanda vesayet doktrini üzerinden değişimler, dönüşümler gerçek-
leştirildi. Türkiye’de toplum hep eğitim üzerinden şekillendirilmeye 
çalışıldı. Ders kitaplarına konulan materyaller bilinçli olarak seçilip 
kültürel ve dini değerler bilinçaltlarına olumsuz işlenerek bu değer-
lerden toplum uzaklaştırıldı. Materyalist, pozitivist bir eğitim sistemi 
benimsenerek, İslami değerler yerine, Hıristiyan Batı dünyasının de-
ğerleri eğitim yoluyla zerk edilmiştir.”

Andımız uygulamasının kaldırılmasında imzamız var 
Türkiye’de bir dönemler bilinçli şekilde insanları ayrıştıran, ötekileşti-
ren bir sistemin ortaya konduğunu ve bunun yıllarca yapıldığını vur-

gulayan Yalçın, “Türkiye’de öğretmenler biçimleyici olarak seçildiler. 
Halkevleri üzerinden bir toplum dönüştürülmeye çalışıldı. Bunun için 
bütün ayrılıklar harekete geçirildi. Yıllarca Türk filmlerinde imam ve 
öğretmen kıyaslanması, tartışması yapıldı. Birinin öncelendiği, biri-
nin ise örselendiği enteresan bir propaganda altında kaldık ve hepsi-
ne güldük. Aslında gülünecek bir durum yoktu bunlar ağlanacak şey-
lerdi. Aslında bir operasyondan geçiyorduk. Yıllardır çocuklarımıza 
andımızı okuttuk. Andımızda hâlbuki hikmet falan yoktu, bir tuhaflık 
vardı. Etnik damara vurgu yapan, millet bilincini örseleyen, entere-
san bir kurgu vardı. Herkesin etnik damarına vurgu yapan, asla bir 
arada bulunmasına, kaynaşmasına değil, çatışmasını tetikleyen cüm-
leler vardı içerisinde. Yıllarca okuduğumuz Andımız dâhil onlar yanlış 
ve bilinçli politikalardı. Hiç kimse keramet aramasın. Kutsal bir metin 
haline geldi. Kaldırılırken saatlerce tartışmalar oldu. Ancak feraset 
sahibi teşkilatımızın liderleri konumlarını bozmadan, tepkisini orta-
ya koyarak bu ucube uygulamanın kaldırılmasına imzalarını attılar” 
şeklinde konuştu. 

Bilinçli olmalıyız 

Yalçın, eğitimde hiçbir şeyin tesadüf olmadığını kaydederek,  şöy-
le devam etti: “Türkiye’de eğitim hiçbir zaman ödevsiz bırakılmadı. 
18. yüzyıl sonlarından itibaren materyalist, pozitivist felsefe taban 
bulmuş, İslami değerler yerine Hıristiyan Batı dünyasının değerleri 
eğitim yoluyla zerk edilmiştir. Harf devriminin neden yapıldığını, 28 
Şubat sürecinde MGK dayatmalarının 97’de TÜSİAD raporu ile başla-
dığını ve sufle yapanların neyi amaçladığını, 8 yıllık kesintisiz eğitimin 
neden kurgulandığını bugün daha net olarak anlıyoruz. Yıllarca okul-

E
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larda verilen Milli Güvenlik Dersi’ne girenlerin öğretmenler ile veliler 
hakkında çetele tuttuğunu, 28 Şubat sürecinde yaşananları darbeleri 
araştırma komisyonunun raporlarında gördük. Eğitim üzerinden top-
lum mühendisliği yapanlara karşı bilinçli olmalıyız.” 

Türkiye’de yıllarca gazete okunmadığının ve herkesin gazete okuması 
gerektiği şeklinde söylemlerde bulunulduğunu belirten Yalçın, şunla-
rı söyledi: 

“Bu ülkede gazeteler ve televizyonlar üzerinden darbeler yapıldı. 
Toplumda algılar oluşturuldu. Bütün bunlar medya üzerinden yapıl-
dı. Bize ‘gazete oku’ dediler ama onların belirlediği gazeteleri okuma-
mız gerektiğini belirttiler. Bir liste hazırlanıp tavsiye edilen kitapları 
sormadan, soruşturmadan tutuşturduk öğrencilerin eline, hâlbuki 
kitapta yazanlar değerlerimizle uyuşmamaktadır. ‘Fareler ve İnsanlar’ 
kitabı tavsiye edildi diye gençlerimize okuttuk. İngiltere Eğitim Bakanı 
bu kitabın, gençlerin zihin dünyasına zarar verdiği gerekçesiyle lise-
lerde okutulmasını yasakladı. Bilinçli hareket etmeliyiz. Bu ve benzeri 
kitaplarla toplum mühendisliği amaçlanmaktadır. Kitapla çocukların 
bilinçaltına neler yerleştiriliyordu, amaç farklıydı. Bunlara karşı bi-
linçli olmak hepimizin görevi. Bu nesiller bize emanet, emanete sa-
hip çıkmak hepimizin sorumluluğundadır. 24 Kasım’da Kartal’da bir 
belediye öğretmenlere kitap dağıttı. Bizde kültür hizmeti için önemli 
bulduk. Kimse bunu neden dağıttılar, ne için dağıttılar demedi. Bir 
ilçe başkanımız beni aradı ve kitabı incelediklerini, yaratılışımızla il-
gili aykırı fikirler olduğunu, değerlerimize saygısızlık içeren ifadelere 
yer verildiğini söyledi. Bilinçli olarak hazırlanmış bir kitaptı. Kitapla 
ilgili açıklama yaptık ve ardından basına aksetti konu. Olaylar geliş-
ti, talimat verildi, kitap incelemeye alındı ve sakıncalı yerleri olduğu 
raporlara yansıdı. İşte bütün bunlar, bir kişinin bunu fark etmesiyle, 
ferasetli bir arkadaşımızın bunu görmesiyle oldu.” 

Gençler parmağımıza değil, ayak izimize bakar 

“Bu tespitlerden yola çıkarak, biz eğitimcilere çok iş düşmektedir” 
diyen Ali Yalçın, “Rutini yapmak liderlik değildir. Kurumda rengimiz 
ve kokumuz yoksa ve bu hissedilmiyorsa, damga vuramadıysak biz 
lider değiliz demektir. Bir işi başka birisi yapıyorsa, ben kesinlikle 
yapabilirim diyebilmelidir lider. Bu iddia içinde değilsek, öz güveni-
miz yoksa nesil yetiştiremeyiz. Öğretmenler olarak, eğer bir ülkede 
sorun varsa, ya sökemediklerimizden ya da ekemediklerimizdendir. 
Çocuklara nasihat ederek değil, örnek olarak nesiller yetiştirebiliriz. 
Gençler parmak ucumuza değil, ayak izlerimize bakar. Çalıştığımız 
kurumlarda ayrıntıyı görmeliyiz, ihmal etmemeliyiz ama ayrıntılarda 
da boğulmamalıyız. Ayrıntılara takılırsak büyük şeyleri başaramayız. 
Bulunduğumuz kurumda bizim varlığımızla bizim yokluğumuz fark 
edilmiyorsa, bizim de orada bulunmamızın anlamı yok demektir. Ça-
lıştığımız kurumları, ortamları ve zeminleri medeniyet mayasıyla ma-
yalayarak, yerli düşünce tohumları ekmeliyiz. Sonrası onlarca eser, 
yüzlerce talebe, inşacı ve ihyacı gençlik… Bunlar bizim elimizde” ifa-
delerini kullandı. 

Eski köye yeni adetler getirmeliyiz

Feraset ve basiret sahibi liderin sorumluluk sahibi lider olduğunu ifa-
de eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yöneticiler olarak, bir kişiyi 
değiştirmenin bütün insanlığı değiştirmek olduğunun farkında olma-

lıyız. Statükoyu korumanın, mevcudu kabullenmenin topluma faydası 
olmadığının idrakinde olmalıyız. Yenilikçi olmak durumundayız. Eski 
köye yeni adetler getirmeliyiz.  Çünkü yetiştirmekte olduğumuz öğ-
rencileri bugüne göre değil, geleceğe göre hazırlamak gibi bir sorum-
luluğumuz var.”

Başkasının izinden yürüyerek iz bırakamayız!
Başkasının izinden, yürüyerek iz bırakılamayacağını belirten Yalçın, 
“Sorumluluğumuzun sadece öğrencileri iyi bir eğitim ve öğretimden 
geçirmek olmadığının bilincinde olmak zorundayız. Geleceğimize ipo-
tek koymak isteyen illegal güçlerle, vesayetçilerle, darbecilerle de mü-
cadele etmek gerektiğinin farkında olmalı, bu konuda bilinçli davran-
malıyız. Gençlere de, inançlarına ve geleceklerine yönelik riskleri ve 
tehditleri bildirmek, onlara bu risklerle ve tehditlerle mücadele etme 
refleksi kazandırmak en önemli vazifemizdir” dedi. 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Eğitim-
Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz’un da birer konuş-
ma yaptıkları programa çok sayıda eğitim çalışanı ve okul yöneticisi 
katıldı. 

Ziyaretler
Genel Başkan Ali Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer 
Yıldız, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Kara-
man, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Kadıköy İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerini ziyaret etti. 
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İnsanımızın ümidi olmaya devam edeceğiz

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Türkiye’nin ye-
niden yapılanması sürecinde, geleceğe taşınmasında milletin 

ümidi olmaya devam edeceklerini söyledi. 

Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ile birlikte, Eğitim-Bir-Sen 
Aksaray Şubesi il divan toplantısına katıldı. 

Burada konuşan Selvi, Eğitim-Bir-Sen kadrolarının bu ülkenin yetiş-
tirdiği önemli kadrolar olduğuna dikkat çekerek, “Memur sendikacı-
lığında farklı bir kilometre taşının adresiyiz. Dünyanın hiçbir yerinde, 
hiçbir ülkesinde, rekabetin olduğu bir ortamda bütün hizmet kolların-
da yetkili olan başka bir konfederasyon yoktur. Bu konfederasyonu 
bugünlere taşıyan sizleri kutluyorum. Sizler, bu ülkenin yetiştirdiği en 
önemli kadroları oluşturmaktasınız. Üniversitelerimizdeki hocaları-
mızdan kurumlarımızdaki memur arkadaşlarımıza kadar hep birlikte 
bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en birikimli kesimi temsil etmektesiniz. 
Sizin temsil ettiğiniz bu misyon aynı zamanda bu ülkenin geleceği adı-
na yapılacak şeylerin teminatıdır” dedi. 

Biz sadece sendikacılık yapmıyoruz 
850 bin üyesiyle Türkiye’nin en örgütlü, en güçlü organizasyonu ve 
oluşumu olduklarını vurgulayan Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu ülkenin geleceği adına kim bir sorumluluk üstlenecekse onun ad-
resi olduğumuzun bilinciyle hareket etmek durumundayız. Dün 1, 2, 
3, 5 derken bugünlere geldik. Bugün ulaştığımız bu güçle yeni ufukla-
ra hep birlikte koşmaya, ülkemizin yeniden yapılanması süreçlerinde, 
geleceğe taşınmasında insanımızın ümidi olmaya devam edeceğiz. 
Biz sadece sendikacılık yapmıyoruz. İnsanlık ailesi zaman zaman bir-
takım sıkıntılı dönemler yaşar. Onlara çıkış gösterecek birilerinin ol-
duğu bir dünyanın varlığını göstermek mecburiyetindeyiz.” 

Birlikteliğimizin daha anlamlı olmasını istiyoruz 
213 kazanıma imza attıkları 3. Dönem Toplu Sözleşme’den hemen 
sonra, yeni kazanımlar için yeni hedefler belirlediklerini dile getiren 
Selvi, “Dostluk, arkadaşlık yeni kazanımlarımız olsun istiyoruz. Birlik-

teliğimizin daha anlamlı, daha coşkulu olmasını istiyoruz. Bu kaza-
nımlarla, çözülmeden çoğalacak, Büyük Türkiye yürüyüşüne daha bir 
kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.  

Olçum: Elimizi taşın altına koymaktan    
geri durmayacağız 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Atilla Olçum, özelde eğitim çalışanlarının 
ekonomik, özlük, sosyal ve kültürel hakla-
rının kazanılması ve geliştirilmesi müca-
delesini verirken, genelde ise Türkiye’de 
yaşamanın üzerlerine yüklediği sorumlu-
luk gereği, bu ülkenin en temel sorunla-
rıyla da ilgilendiklerini kaydederek, “Tem-
sil ettiğimiz eğitim çalışanlarının sorunla-
rına çözüm bulmak için gece gündüz, kar 

kış demeden çalışıyoruz. Türkiye’nin yasaklardan arındırılarak tam 
demokrasiye geçmesi, özgürlük alanlarının genişletilmesi için elimizi 
taşın altına koymaktan geri durmadık ve durmayacağız. Sivil anayasa 
talebimizin hayata geçirilmesi noktasındaki çabalarımızı sürdürerek, 
halkın tercihlerine dayanan katılımcı bir anayasa için yine inisiyatif 
alacağız” ifadelerini kullandı. 

Huzurun, aydınlığın, emeğin ve özgürlüklerin   
tarafındayız 
Kavganın, kaosun ve karanlığın değil; demokrasinin, saygının, sevgi-
nin, huzurun, aydınlığın, emeğin ve özgürlüklerin tarafında oldukları-
nı söyleyen Olçum, doğru kimden gelirse gelsin yanında, yanlış kim-
den gelirse gelsin karşısında olduklarını, hakkın ve haklının temsilcisi 
olarak, ilkeli sendikal anlayışlarıyla milletin yeniden dirilişinde hizmet 
etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. 

Günaydın: Eğitim çalışanlarının taleplerine   
ilgisiz kalmadık 

Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şube Başkanı Mu-
rat Günaydın ise, hizmet bayrağını dev-
ralıp yola çıktıkları günden beri, eğitim 
çalışanlarının aklından ve vicdanından 
hiç ayrı düşmediklerini, üyelerinin talep 
ve beklentilerine bir an bile ilgisiz kalma-
dıklarını belirterek, “Hiç bir zaman toplu-
mun ve eğitim çalışanlarının taleplerine 
gözümüzü kapatmadık, kapatmayacağız. 
Kimileri kapalı kapılar ardında hesap ya-

parken, bizler çözüm ürettik, mücadele ettik, direndik ve eğitim çalı-
şanlarımız için kazanımlar elde ettik” diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, AK Parti Aksa-
ray milletvekili adayları Cengiz Aydoğdu, Doç. Dr. Mustafa Serdengeç-
ti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve çok sayıda üye katıldı. 

E
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Milletimizin kararı istikrar, rotası 

‘Yeniden Büyük Türkiye’ 

illetimiz, 1 Kasım seçimiyle; 7 Haziran’da gerçekleştirilen seçim 
sonuçlarından ders çıkararak, seçenek ve çözüm üretme mevzi-

si olarak görülmesi gereken siyaset kurumunun değersizleştirilmesine, 
milletin ve devletin iç ve dış aktörlerce vesayet çemberine alınmasına, 
milli iradenin berhava edilmesine izin vermemiş, izin vermeyeceğini ilan 
etmiştir. 

Ülkemizin 7 Haziran seçiminden sonra siyasi, ekonomik, sosyolojik ve 
diplomatik bağlamda içine çekilip mahkûm edilmek istendiği ‘kara delik-
ler’, bizzat milletin eliyle kapatılmış ve bir daha açılmamak üzere mühür-
lenmiştir. 7 Haziran seçim sonuçlarıyla siyasi aktörlere “uzlaşma hedefli 
koalisyon” davetiyesi gönderen milletimiz; bu davetiyeyi “ideolojilerini 
dayatma”, “hayırları ile milleti yok sayma” ve “sırtını terör örgütlerine 
yaslama” merkezli siyaset vizesi olarak kullananlara, 1 Kasım’da önüne 
konulan demokrasi sandıkları üzerinden kurduğu “istikrar temelli kon-
solidasyon” ile “verdiğim fırsatın tehdide, sağladığım imkanın riske dö-
nüştürülmesine izin vermem” kararını deklare etmiştir. 

Bundan sonra “bir olmak”, “iri olmak”, “diri olmak” duruşuyla farklı ter-
cihlerimize gözümüzü kapatıp fikri zenginliklerimizle birbirimize gönlü-
müzü açıp, yakıtı Çanakkale Ruhu olan kardeşlik gemimiz Türkiye’nin 
değişmez rotası “Yeniden Büyük Türkiye” yolculuğumuzu huzur içinde, 
refah içinde, barış ve kardeşlik iklimiyle sürdürmek için payımıza dü-
şen sorumlulukları yerine getirmeye başlamalıyız. Bu yolculuğun varış 
limanı; bütün dünya mazlumları için merhameti kuşanan “Yeni Türki-
ye”, dünyanın bütün zalimlerine isyanı haykıran “Güçlü Türkiye”, bütün 
insanlık için adalet, barış, huzur ve adil paylaşıma dayalı kalkınma ve 
refah getirecek olan “Beşten Büyük Dünya” olmalıdır. 

Yapılan seçim, milletin Meclisi’nin dört partiden oluştuğu, icraatıyla mil-
letin beklentilerini karşılama sorumluluğunu üstlenecek hükümetin ise 
tek partiden oluşacağı bir siyasi fotoğrafı ortaya koymuştur. Şüphesiz 
ki, bu sonuç, nedenler ve niçinler üzerinden tartışılacaktır. Ancak, mil-
letimizin, iradesiyle ürettiği bu sonuçla birlikte ortaya çıkan etkilere ve 
beklentilere yönelik bazı ön hatırlatmaları ve gözlemleri ifade etmek, 
milletimizin ve kamu görevlilerinin sendikal zemindeki yetkili sivil top-
lum örgütü olmamızın yüklediği bir sorumluluktur. Bu noktada, milleti-
miz 1 Kasım seçimiyle; 

Her tür terörün, bütün terör örgütlerinin, terörü destekleyenlerin, terö-
rü besleyen ve terörden beslenenlerin karşısında olduğunu ve terör bi-
tene, silahlar teslim edilene kadar terörle mücadeleye devam edilmesi 
yönündeki tutarlılığını, 

‘Türkiye’nin egemenlik alanı elbette sınır çizgileridir. Ancak, mazlumla 
ilgilenme, mağdura destek verme, mahzuna omuz vermede sınır çizgi-
lerimiz değil, gönül zenginliğimiz, medeniyet değerlerimiz belirleyicidir’ 
duruşundaki kararlılığını, 

“Türkiye’deki seçim süreci ve sonuçlarının, en az Türkiye kadar Filistin’i, 
Arakan’ı, Doğu Türkistan’ı, Suriye ve Mısır’ı, Bosna-Hersek, Kosova, 
Makedonya’yı, medeniyet havzamızı ve bütün mazlum coğrafyaları da 
ilgilendirdiğinin ve etkilediğinin bilincindeyiz. İrademizle şekillendirdiği-
miz Meclis ve oluşacak hükümet, icraatıyla sadece bize ve devletimize 

değil, ‘biz’in parçası olan, ‘biz’de hakkı olan, ‘biz’le hukuku olan, ‘biz’den 
beklentisi ve umudu olan herkese hizmet etmelidir” diğerkâmlığını, 

“Anadolu coğrafyası medeniyet havzamızın merkezidir. Bu topraklar sa-
hip olduğu insani değerlerle, tarihsel birikimiyle, insanımız öz güveni ve 
hakikatle bağını yeniden tesis etme iradesiyle, mevcut duruma yansıta-
cağı fikri ve fiili üretim kapasitesiyle bölgesinin lideri, küresel rekabetin 
öncüsü Türkiye hedefine” odaklanmışlığını, 

“Siyaset, milletin takdiriyle, milletin tercihiyle şekillenir. Vesayetin de, 
vesayetçilerin de, ne bugünümüzde ne yarınımızda yeri yoktur. İrade-
mize ket vurmak isteyenleri de, seçtiğimiz idareye vesayet uygulamaya 
yeltenenleri de biliriz. İrademizin vesayete alınmasına, Türkiye’nin kao-
sa sürüklenmesine, medeniyetimizle ve değerlerimizle bağımızın sona 
erdirilmesine izin vermeyiz” misyonunu, 

“Türkiye, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla hayat bulduğu, de-
mokratik hukuk devletinin bütün zeminlere hâkim olduğu, sosyal devle-
tin gelir dağılımında adaleti sağlama aracı olarak kullanıldığı bir siyasal 
sistemi ve istikrar zeminiyle; milleti ve devletiyle siyasetten ekonomiye, 
eğitimden diplomasiye, kültürden teknolojiye her alanda dünya liginin 
zirvesinde olmalıdır” vizyonunu ortaya koymuştur. 

Bugünden itibaren, milletin iktidara taşıdığı siyasi partiye ve siyasi lider-
lere, milletin muhalefet sorumluluğu yüklediği siyasi partilere ve siyasi 
aktörlere düşen; terörle, vesayetle, devleti kendi mülküne çevirmekle 
iştigal edenler istisna olmak üzere herkesi kucaklamak, herkesle ku-
caklaşmak; kamu görevlilerinin emeğini daha değerli kılma, ekmeğini 
daha da artırma çabasını kuşanmaktır. Cuma Namazı için izin süresinin 
artırılması, sözleşmeli ve 4/C’lilerin kadroya geçişi, ek gösterge adalet-
sizliklerinin düzeltilmesi, silahlı kuvvetler ve emniyet bünyesindeki sivil 
memurların mağduriyetlerinin giderilmesi başta olmak üzere 3. Dönem 
Toplu Sözleşme’nin içeriğinde yer alan çalışma konularındaki uzlaşmayı 
kazananıma dönüştürmektir. Demokratik hukuk devleti noktasında sır-
tımızda kambur olan kamu görevlilerine yönelik grev ve siyaset yasakla-
rını sona erdirmektir. Yeniden Büyük Türkiye’nin yol haritası olacak Yeni 
Anayasa için ter akıtmak, uzlaşma oluşturmaktır. Türkiye’nin dünya dev-
ler liginde olmasını sağlayacak ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir. 
Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek, terör batağına çekilmek 
istenen gençlere yeni ufuklar göstererek, yeni umutlar vererek mille-
tine ve devletine hizmet yoluna davet etmektir. Türkiye’yi çözümlerle 
buluşturmak, buzdolabına konan Çözüm Sürecini, doğru muhataplarla 
beklenen sonuca ulaştırmaktır. Suriye’deki vahşeti, Mısır’daki cinneti bi-
tirecek ulusalüstü diplomasi ataklarını başlatmaktır. Filistin’i zulümden, 
Mescid-i Aksa’yı işgalden kurtaracak uluslararası aklı ve insani ahlakı 
oluşturmaktır. 

Seçim sonucunda millet iradesiyle oluşan TBMM’nin ve kurulacak hü-
kümetin, 1 Kasım seçiminde milletimizin; istiklaline el sürdürmemek, 
istikrarı sürdürmek, istikbali olarak gördüğü “Yeniden Büyük Türkiye” 
yolculuğunu sürdürmek kararı doğrultusundaki icraatına, “Yeniden Bü-
yük Türkiye” ve “Adil Dünya” inşası hedefi doğrultusunda her türlü kat-
kıyı vereceğimizi bir defa daha deklare ediyoruz. 

M
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Biz kazanımların adresiyiz,

onlar kaybedenler kulübü
ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-
Sen’in kazanımlarını itibarsızlaştırmak isteyenlere, “Biz 

kazanımların adresiyiz, onlar kaybedenler kulübü. Biz vaat değil, 
icraat sendikacılığı yaparken, onlar sadece fitne üretiyor” dedi. 

Ali Yalçın, Memur-Sen Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Mersin İl 
temsilciliklerinin düzenlediği “Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, 
Büyük Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye” programında teşkilat ve üye-
lerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Memur-Sen’in kazanımlarını her fırsatta hedef alanlara tepki gös-
teren Yalçın, “Toplu sözleşmede masaya çakılı kalanlara rağmen 
213 kazanım elde ettik. Basına verdiği fotoğrafla perişan olanlar 
şimdi fitne üretme peşinde. Biz emeğin ve ekmeğin, onlar kaos 
ve karmaşanın peşinde. Biz kazanımların adresiyiz, onlar kaybe-
denler kulübü. Biz vaat değil, icraat sendikacılığı yapıyoruz. 9 yıl 
masaya oturdular ama ilaç niyetine bir tane kazanım elde ede-
mediler. Bunun hırsı olacak ki, dün masadan eli boş dönenlerin 
213 kazanımı duyunca dili çok dönmeye başladı. Memur-Sen var-
sa özgürlük, kazanım, cesaret var demektir. Memur-Sen varsa bu 
ülke korku tünelinden çıkar, Türkiye’ye kurulan bütün tuzaklar 
tarihin çöp sepetine gider” şeklinde konuştu. 

Toplu sözleşmede elde ettikleri mali ve sosyal haklar da dahil ol-
mak üzere, 13 yıldır yapılan sosyal ve sessiz devrimlerin sırrının 
istikrarda olduğunu kaydeden Yalçın, “Bu kazanımlardan geri dö-
nülmemesi ve yeni kazanımların temini için siyasal ve ekonomik 
istikrarın devam etmesi ve toplumsal barışın sürmesi gerekmek-
tedir” ifadelerini kullandı. 

Yalçın, Memur-Sen’in yerinin milletin değerlerini savunan, mille-
tin hukukunu koruyan, darbenin ve vesayetin her çeşidiyle mü-
cadele edenlerin yanı başı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuş-
tu: “Biz, eski Türkiye heveslisi olanlara, vesayet arayışlarına fırsat 
vermeyen güçlü bir teşkilatız. 81 ilde sahadayız. Hedefimiz, 2016 
Mayıs ayına kadar 850 bini 1 milyon yapmaktır. Bunun için hız 
kesmeden çalışmalıyız. El birliğiyle, iş birliğiyle, taraftar olmadan, 
taraf olmaktan kaçınmadan öncüsü ve paydaşı olduğumuz ‘Yeni-
den Büyük Türkiye’ yolculuğumuzu sürdüreceğiz.” 

Teröre ve vesayete asla geçit vermeyiz 

Her platformda terörün karşısında olduklarını dile getirdikleri-
nin altını çizen Yalçın, Milli İrade Platformu olarak İstanbul’da, 
Memur-Sen öncülüğünde Diyarbakır’da 600 sivil toplum kurulu-
şu ile bir araya gelerek açıklama yaptıklarını, Ankara’da “Teröre 
hayır, kardeşliğe evet” yürüyüşünde tüm toplumsal kesimleri bir 
araya getirdiklerini hatırlattı. 

“Biz sorumluluk alıyoruz, almaya da devam edeceğiz” diyen Ali 
Yalçın, şunları söyledi: “Ebedi kardeşliğimiz için elimizden gele-
ni yapacağız. Vesayet ve terörün tek amacı ülkeye zarar vermek, 
ekonomiyi yerle bir etmektir. Onun için dik duracağız, kardeşli-
ğimize sahip çıkacağız, irademizi hedef alanlara hep birlikte ‘biz 
dize gelmeyeceğiz’ diyeceğiz. Milletin egemenliğini çalmak iste-
yen küresel aktörlerin oyunlarını bozup, vesayet iklimini tekrar 
hâkim kılma çabalarına müsaade etmeyeceğiz.” 

E



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   27   -     KASIM -  2015

Siyasal ve ekonomik istikrarın sürmesini istiyoruz 

Siyasal ve ekonomik istikrarın sürmesini istediklerini vurgulayan Yal-

çın, “Biz her zaman milli iradeye sahip çıktık, bundan sonra da sahip 

çıkacağız. Biz kardeşlik ve istikrardan yanayız. Toplumsal barışı ve is-

tikrarı hedef alan kim varsa karşısındayız” diye konuştu. 

Türkiye’yi gerçek sendikacılıkla buluşturduk 

Hak aramayı bir erdem olarak gören, hak ararken de haddini bilen bir 

anlayışla sendikacılığı kavga zemininden çıkarıp, rekabet zemininde 

hizmet sendikacılığı olarak formatladıklarını kaydeden Yalçın, “Sendi-
kacılığı köhne zihniyetin sopası, korsan gemilerin limanı, devletin ka-
rakolu olarak görenlere inat sendikacılığın merkezine insanı koyarak 
Türkiye’yi gerçek sendikacılıkla buluşturduk” dedi. 

Programlara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve Şanlıurfa 
Milletvekili Adayı Faruk Çelik, Adıyaman milletvekilleri ve milletvekili 
adayları Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Malatya milletvekilleri 
Taha Özhan, Öznur Çalık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski 
Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Lütfi Elvan, Mersin Millet-
vekili Yılmaz Tezcan, kurum yöneticileri ve üyeler katıldı. 
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Çakırcı, Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de

üyelerle bir araya geldi 
ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, 3. Dö-
nem Toplu Sözleşme’de eğitim çalışanları adına önemli kaza-

nımlar elde ettiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşu olarak, yeni kazanımlarla daha da güçlenerek yolumuza de-
vam edeceğiz” dedi. 

Ramazan Çakırcı, Elazığ, Tunceli ve 
Bingöl’de Şube yönetimleri ve üyelerle 
bir araya gelerek, sendikal çalışmalar ve 
gündem ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. 

İnsanları kamplaştıran yapılara inat, sen-
dikacılığa yeni bir ruh katmak için kurul-
duklarını kaydeden Çakırcı, insanı, değer-
leri, hak ve özgürlükleri merkeze alan bir 
sendikal anlayışa sahip olduklarını söyle-
di. 

23 yıldır haktan, emekten, özgürlüklerden, mazlumdan ve mağdur-
dan yana bir duruş sergileyerek, haksızlıklara adaletsizliklere karşı ta-
vır alarak bugünlere geldiklerini, insanlığın sorunlarını önemseyerek 
çözüm odaklı bir perspektifle çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden 
Çakırcı, “Eğitim çalışanlarının sosyal, kültürel, özlük ve ekonomik hak-
larını iyileştirmek için çalışanlarımızın verdiği yetkiyle, etkili bir şekilde 
mücadele ederek bugüne kadar yüzlerce kazanıma imza attık. Eğitim-
Bir-Sen teşkilat mensupları olarak, hem kazanımlarımızın itibarsızlaş-
tırılmasına fırsat vermeyeceğiz hem de eğitim çalışanlarının haklarını, 
hukuklarını koruyacağız, değer üretmeye devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu. 

Önemli kazanımlar elde ettik 
Eğitim-Bir-Sen’in yetkili olduğu dönemde gerçekleşen toplu sözleş-
melerde eğitim çalışanları için önemli kazanımlar elde edildiğini be-
lirten Çakırcı, “İmzaladığımız son toplu sözleşmeyle birlikte en düşük 
öğretmen maaşı Ocak 2016 tarihi itibarıyla 2.515 TL, en yüksek öğret-
men maaşı 3.503 TL olacaktır. Bu toplu sözleşme sadece öğretmen-
ler için değil, memur, hizmetli ve tüm eğitim çalışanları için önemli 
kazanımlar getirmiştir. Eğitim çalışanlarının verdiği güçle yeni kaza-
nımlarla daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Çakırcı, Türkiye üzerinde farklı oyunlar oynanmaya çalışıldığını dile 
getirerek, tarihten de dersler alarak oynanan oyunlara karşı uyanık 
olunması gerektiğini vurguladı. 

Taksim Gezi Parkı olaylarının bir darbe girişimi ve küresel operasyon 
olduğunu dile getiren Ramazan Çakırcı, 17-25 Aralık’ta yaşananların 
da aynı şekilde millet iradesine kurulmuş bir komplo olduğunu vur-
gulayarak, Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek isteyenlerin amaçlarına ula-
şamayacaklarını belirtti. 

Toplantılarda, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Eğitim-
Bir-Sen Elazığ 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Tunceli İl Temsil-
cisi Bülent Kar ve Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava da birer konuşma 
yaparak, çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Ziyaretler 
Ramazan Çakırcı, Tunceli teşkilatıyla birlikte Tunceli Valisi Osman 
Kaymak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca’yı; Bingöl Şube yöne-
timiyle beraber Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti. 

E
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Rehber öğretmenlerden sendikamıza ziyaret

sikolojik Danışmanlık ve Rehberlik branşı öğretmen-
leri sendikamızı ziyaret ederek, 2016 yılı Şubat atama 

döneminde yapılacak 30 bin öğretmen atamasında kendile-
rine ayrılacak kontenjanın artırılmasında destek verilmesini 
talep ettiler. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan 
Yalçın Yayla ile görüşen rehber öğretmenler, rehberlik bran-
şı atama alanında ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yanlış uy-
gulamaları ve kontenjan sınırlamasındaki haksızlıkları’ içeren 
bir raporu da teslim ettiler.

Yanlış anlaşılma düzeltildi 
Hasan Yalçın Yayla, ziyaretin, sendikamızın 2015 yılı Ekim ayı 
Kurum İdari Kurulu’nda (KİK) gündeme getirdiği, sosyal med-
ya ve internet sitemizden paylaşılan taleplerle ilgili oluşturu-
lan yanlış bilgi ve algıdan dolayı yaşanması muhtemel prob-
lemlerle ilgili aktardıkları değerlendirmelerin düzeltilerek 
doğru bilgilendirme yapılmasına da vesile olduğunu söyledi. 

Yayla, söz konusu KİK çalışma raporunun 5. maddesinde 
‘Öğretmenlere 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içinde alan de-
ğişikliği hakkı verilmesini, alan değişikliği işleminin takvime 
bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmesini talep ettikleri-
ni hatırlatarak, “Aynı raporun 9. maddesinde ‘Öğretmenlik 
Meslek Bilgisi dersleri alanında görev yapan öğretmenler-
den istekli olanların, hizmet içi eğitim kurslarına alınarak 
rehberlik alanına geçişlerine imkan tanınmalıdır” şeklinde 
talepte bulunduk. Bu maddelerin rehber öğretmenlerimiz 
tarafından alana kaynaklık etmeyen mezuniyet alanlarından 
da rehberlik alanına geçişe imkan sağlayacakmış gibi değer-
lendirilmesi ve bunun üzerinde oluşturulan yanlış bilgilen-
dirmeler doğru değildir” dedi. 

Sendika olarak kuruldukları günden bu yana öğretmenlik 
mesleğinin bir uzmanlık mesleği olduğunu, alan ve branşla-
rın ancak o bölümün mezunları ya da o bölüme kaynaklık 
teşkil edecek mezunlar tarafından verilmesi görüşünü sa-
vunduklarını kaydeden Yayla, şunları söyledi: 

“Taleplerimiz arasında olan 5. madde, atama alanına kaynak-
lık teşkil eden bölümler arasında bir alan değişikliği talebidir. 
Mesela Edebiyat öğretmeninin Türkçe alanına, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin İmam Hatip Lisesi Meslek ders-
leri alanına geçiş imkanı sağlanması gibi. Yine Öğretmenlik 
Meslek Bilgisi dersleri alanında görev yapan öğretmenlerin 
rehberlik alanına geçişlerine imkan sağlanması ile ilgili 9. 
maddedeki talebimiz, öğretmen liselerinin kapatılmasından 
sonra yıllardır aynı branşta görev yapan öğretmenlerin üç 
farklı uygulamaya tabi tutularak bir kısmının direkt rehber-
lik alanına, bir kısmının hizmet içi eğitim verildikten sonra 
rehberlik alanına ve bir kısmının da felsefe grubu branşına 
atanmasındaki uygulama yanlışlığına ve sistemin mağdur et-
tiği öğretmenler arasındaki eşitsizliği gidermek adına yapılan 
bir taleptir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi mezuniyet alanı-
na kaynaklık teşkil etmeyen branşlara geçişe karşıyız. Ancak 
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersi öğretmeni iken mezuniyet 
alanı ‘Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği’, ‘Eğitimde Ölçme ve De-
ğerlendirme’, ‘Eğitim Yönetimi ve Teftişi Planlaması’ ile ‘Halk 
Eğitimi Programı’ mezunları hizmet içi eğitimle Rehberlik 
branşına geçirilirken, mezuniyeti Felsefe grubu olanlar felse-
fe alanına geçirilmiştir. Toplam sayıları 350 civarında olan bu 
öğretmenlerimizin, alanları kapatıldığı için yaşadıkları mağ-
duriyetten sonra yıllardır birlikte aynı branşta görev yapma-
larına rağmen farklı uygulamaya tabi tutulmaları yanlıştır. Ya 
hiç biri Rehberlik alanına geçirilmemeli ya da dışarıda kalan 
350 kişi için de bu uygulama yapılmalıdır. Yoksa bizim tale-
bimiz asla farklı mezuniyet alanlarından Rehberlik branşına 
geçişi sağlayacak uygulamaya kapı aralamak değildir.” 

Yayla, daha önce 10 bin olarak açıklanan ancak Eğitim-Bir-
Sen’in de gayretleriyle 30 bine çıkarılan Şubat atama döne-
minde her branşa yeterli kontenjanın verilmesi için ellerin-
den geleni yapacaklarını ve rehber öğretmenlerin taleplerini 
Bakanlığa ileteceklerini sözlerine ekledi. 

P
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeğin, ekmeğin, özgürlüklerin mücadelesini verdiklerini belirterek, 
“Ülkemizde istikrarın mutlaka korunması gerektiğini bilen insanlarız. Bir daha kaybetme lüksümüz yok. Alınan bütün kaza-

nımlar bir düdükle son bulabilir. Tıpkı 5 Nisan kararlarında bütün kazanımların, birikimlerin bir kalemde bittiği o sıfır noktasına 
çekildiğimiz gibi” dedi. 

Ali Yalçın, Antalya, Eskişehir, Gaziantep ve Kahramanmaraş Memur-Sen İl temsilciliklerinin “Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük 
Türkiye, Hedef 1 Milyon Üye” sloganıyla düzenledikleri il buluşmalarına katıldı. Burada konuşan Yalçın, Türkiye’nin, önemli sorunla-
rın yaşandığı bir dönemden geçtiğini ve sağduyuyu asla elden bırakmamak gerektiğini söyledi. 

Kardeşliğimizi hedef alan yapıların ‘taşeron örgütler’ olduğunu vurgulayan Yalçın, “Hepsi maşa, uşak. Bunlar, bu ülkenin bin yıllık 
birlik ve beraberliğini parçalamak için her türlü kirli plana imza atanlar; nöbetleşe görev yaparak istikrarımızı ve birliğimizi hedef 
alanlardır.  Bu saatten sonra güçsüz olma, dirayetsiz, kifayetsiz yönetimlerle yönetilme şansımız yok, kaybederiz” şeklinde konuştu. 

Türkiye üzerinde günlük planların değil, bin yıllık planların devrede olduğuna dikkat çeken Yalçın, herkesi bu planlara karşı uyanık 
davranmaya davet ederek, şöyle devam etti: “Ülkemizde istikrarın mutlaka korunması gerektiğini bilen insanlarız. Alınan bütün 
kazanımlar bir düdükle son bulabilir. Tıpkı 5 Nisan kararlarında bütün kazanımların, birikimlerin bir kalemde bittiği o sıfır noktasına 
çekildiğimiz gibi. Millet iradesinin, milletin yanında durmaya devam edeceğiz. Büyümeye, ülkenin katma değerini büyütmeye devam 
edeceğiz.” 

Emeğin, ekmeğin, özgürlüklerin

mücadelesini veriyoruz

E
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Kol kola girerek gücümüze güç katma vakti 

“Sendikacılığı Memur-Sen’e yakıştıramayanların amaçlarını şimdi 
çok iyi anlıyoruz” diyen Yalçın, şunları söyledi: “Esnafın camı, kal-
dırımın taşı, milletin arabasıyla sorunu olan vandalizmin bizim ki-
tabımızda yeri olmadı, olamaz. Sendikacılığı, köhne zihniyetin so-
pası, korsan gemilerin limanı olarak görenlere inat, insan onurunu 
merkeze alarak sendikacılığa yeni bir soluk kazandırdık. Sendikacı-
lığı kavga zemininden çıkarıp, hizmet zeminine taşıdık. Bu ülkede 
kavga zemininde rekabet vardı, bizim gayretimiz ise rekabet zemi-
ninde akademik hizmet sendikacılığı vardır. Bizim sendikacılığımız, 
sağımızdaki ve solumuzdakilerle kıyaslanmasın. O gün bize bir gün 
ömür biçenlere inat, birlerle başlayan yolculuğumuz bugün 850 
bine ulaşmıştır. Yeni hedefimiz 1 milyon üyeye ulaşmaktır. Şimdi 
kol kola girme, gücümüze güç katma vaktidir.” 

Memur-Sen’in varlığının, ülkenin kardeşliği ve birliği açısından 

önemli olduğunu kaydeden Yalçın, “Onun için 7 Haziran seçimin-

den sonra ortaya çıkan istikrarsızlık tablosu, koalisyon görüntüsü-

nün emperyalist devletleri harekete geçirmesi üzerine, içimizdeki 

ırgatları üzerinden ocaklara acının düşürülmesi, Memur-Sen’in 

sesini bir kez daha yükseltmesini zorunlu kılmıştır. Bizim yürüyü-

şümüz, güçlü Türkiye’nin yürüyüşüdür. Yürüyüşümüzü bozmayaca-

ğız” şeklinde konuştu. 

Toplantılara milletvekilleri, milletvekili adayları, sivil toplum kuru-

luşu temsilcileri, bürokratlar, okul yöneticileri, işyeri temsilcileri ve 

çok sayıda davetli katıldı. 

Genel Başkan Ali Yalçın, vali, belediye başkanı, il milli eğitim müdürü 

ve birçok yöneticiyi de ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. 
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Gençlik 
bugünkü heyecanımız

yarınki
teminatımızdır

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, git-
tikçe murdarlaşan bir halden muhteşem maziye kanat çır-

pacak, yerelden beslenerek evrensele uzanacak bir gençlik yetiştir-
menin gayretinde olduklarını ifade ederek, “Bütün çaba ve müca-
delemiz, mazinin büyüklüğünü medeniyet yükü olarak omuzlayan, 
geçmişinden devraldığı değerleri evrensel değerlerle mezceden; 
ahlaken örnek, yüzü hep erdeme dönük, adaleti herkes için temi-
nat bilen, bir ayağı kendi değerlerinde ihyada, diğer ayağı bütün 
dünyayı inşada olan bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır” dedi. 

Şükrü Kolukısa, Genç Memur-Sen Denizli İl Temsilciliği’nin düzenle-
diği ‘Gençlik Buluşması’na ve Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube’nin 
istişare toplantısına katıldı. Okul ziyaretleri de yapan Kolukısa, 
Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle bir 
araya gelerek, toplu sözleşme süreci ve elde edilen kazanımlarla 
ilgili bilgi verdi. Öğretmenler odasının havasını teneffüs etmeden 
öğretmenlerin sorunlarını bilmenin zor olacağını kaydeden Şükrü 
Kolukısa, “Bundan dolayı öğretmenlerimizle sık sık bir araya gelme-
ye gayret ediyoruz. Toplu sözleşme masasına oturmadan önce 81 
ilde teşkilatlarımız eğitim çalışanlarının her kademedeki taleplerini 
aldılar ve biz de buna göre toplu sözleşme tekliflerimizi hazırlaya-
rak masaya oturduk. Çok önceden başlayan çalışmalarımız ve mü-
cadelemiz sonucunda 213 kazanım elde ederek, tarihi bir başarıya 
imza attık” şeklinde konuştu. 

Hattı sendikacılık değil sathı sendikacılık yapıyoruz

Eğitim çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinin yanı sıra 
daha iyi bir eğitim için çözümler üreten, gençlikle ilgili yeni proje-
ler ortaya koyan bir sendika olma yolunda ilerleyeceklerini belirten 
Kolukısa, “Biz ülkenin bir bölgesine sıkışmış, etnisitenin ve ideoloji-
nin dar kalıplarında boğulmuş bir sendika değiliz. Tüm ülke sathın-

da yaygınlaşmış eğitim çalışanları-
nın derdini kuşanmış Türkiye’nin en 
büyük sendikasıyız. Bu güvenin bize 
yüklediği ağır sorumluluklar var” ifa-
delerini kullandı. 

Gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde de bulunan Kolukısa, şunları 
söyledi: “Türkiye gündemi çok hızlı 
değişiyor ve gelişiyor. 7 Haziran se-
çiminden sonra ortaya çıkan tablo 
karşısında ülkede herkes oturdu, 
düşündü, mülahazalar, analizler ve 
sentezler yaptı. Bu analizin sonu-
cunda ülkenin durumunun ne ola-

E
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cağı ile alakalı birçok fikir ortaya çıktı. Böyle bir sürece Türkiye’nin 
en büyük Konfederasyonu Memur-Sen’in müdahil olmaması bek-
lenemezdi. Biz de bir planlama yaparak, 81 ilde bir ay içerisinde 
arkadaşlarımızla toplantılar yaptık. 81 ilde yapılan toplantılarda 
salonların tıklım tıklım dolduğunu, söz konusu ülkenin geleceği ol-
duğunda millet iradesinin ne kadar kavi olduğunu gördük. Nitekim 
milletimiz tüm gelişmeleri sükûta gömülü bir irfanla izlediğini, ek-
ran falcılarına itibar etmediğini ortaya koydu. Bizim derdimiz, ço-
cuklarımız ve geleceğimiz için doğrulara destek olmaktır.” 

En kazançlı toplu sözleşmeyi gerçekleştirdik 

Türkiye tarihinde ilk defa en fazla kazanımın elde edildiği bir toplu 
sözleşme sürecinin yaşandığını vurgulayan Kolukısa, şöyle devam 
etti: 

“Toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçilmesini sağlayan Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen, bu konuda büyük bir kazanım elde etmiştir. 
Biz yetkili olduğumuz her dönemde kamu görevlilerinin menfaatini 
gözeterek masaya oturduk ve bu yılki toplu sözleşme sürecini diğer 
sendikaların provokasyon arayışlarını, sabote etme girişimlerini 
engelleyerek bugüne kadarki en iyi ve en kazançlı toplu sözleşmeyi 
gerçekleştirdik.” 

Yerelden beslenen, evrensele uzanan bir gençlik  
yetiştirmeliyiz

Kolukısa, Türkiye’nin geleceği olan gençlerin daha iyi yetişmesi için 
ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, “Bütün çaba 
ve mücadelemiz, geçmişinden devraldığı değerleri evrensel değer-
lerle mezceden; ahlaklı, erdemli, adaletli, başkasının hak ve huku-
kuna riayet eden, bir ayağı kendi değerlerinde, diğer ayağı bütün 
dünyayı dolaşan bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Gençliğe ge-
reken önemi vermek zorundayız. Çünkü aydınlık bir gelecek buna 
bağlıdır. Bunun için Genç Memur-Sen’i kurduk, Genç Memur-Sen 
bizim bugünkü heyecanımız, yarınki teminatımızdır” dedi. 

Ziyaretler

Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube eski Başkanı Ahmet 
Sert’e ve Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü 
Mustafa Yollu’ya ziyaretlerde bulunarak bir süre sohbet etti. İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Ragıp Çelik’in kızının düğüne katılan Ko-
lukısa, vefat eden üyemiz Kadir Can Şanıvar adına okutulan mev-
lide iştirak ettikten sonra, bir süre önce elim bir trafik kazasında 
hayatını kaybeden gazeteci İlyas Haytan’ın eşine ve ailesine taziye 
ziyaretinde de bulundu. 
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Büyüme, insan ve istihdam 

odaklı olmalıdır
ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, büyü-
menin, insan ve istihdam odaklı olması gerektiğini belirterek, 

“İstihdam dostu yatırımlara ağırlık vermek, iş gücünün niteliğini artır-
maya yönelik stratejileri hayata geçirmek önceliklerimiz arasında yer 
almalıdır” dedi. 

Türkiye İş Kurumu 8. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Yalçın, işsiz-
liğin insanlık ailesi için önemli bir risk olduğunu vurgulayarak, şöy-
le devam etti: “Bu ekonomik ve sosyal risk, gerekli önlem alınmazsa 
tehdide dönüşebilir, toplumsal yıkımlar oluşturabilir. İşsizlik ne çö-
zümü olmayan bir sorun ne de bertaraf edilemeyecek bir risktir. El-
bette sıfır işsizlik kolay değil. Ancak minimize edilerek kontrol altına 
alınabilir, tehdit ve risk olmaktan çıkarılabilir. 2015 verilerine göre, 
Türkiye’nin toplam iş gücü 29 milyon 726 bin, toplam istihdamı 26 
milyon 621 bin, toplam işsiz sayısı ise 3 milyon 105 bin. İşsizlik oranı 
da yüzde 9,9’lar seviyesinde. Yüzde 10 işsizlik bir ekonomi ve ülke 
için tehdit değildir, ancak risktir. İşsizliğin önce yüzde 10 risk bölge-
sinden uzaklaştırılarak, kontrol noktası diyebileceğimiz yüzde 5’lerin 
altına, nihayetinde minimize edilmiş, hiçbir ekonomik ve sosyal risk 
oluşturmayacak yüzde 1 seviyelerine çekilmesi temel hedefimiz ol-
malıdır. Bu noktada büyüme, insan ve istihdam odaklı olmalıdır. İstih-
dam dostu yatırımlara ağırlık vermek, iş gücünün niteliğini artırmaya 
yönelik stratejileri hayata geçirmek önceliklerimiz arasında yer alma-
lıdır. Bir yandan istihdam artırıcı politikalar hayata geçirilirken, diğer 
taraftan işsizliğin ortaya çıkardığı sosyal yaraları sarmak, toplumsal 
problemleri engellemek için eş zamanlı olarak başta işsizlik sigortası, 
sosyal koruma, sosyal yardımlar olmak üzere ön alıcı ve önleyici poli-
tikalar güçlendirilerek devam ettirilmelidir.” 

Ulusal ve yerel istihdam politikalarına    
destek vermek istiyoruz 

Ulusal ve yerel istihdam politikalarına destek vermek istediklerini 
kaydeden Yalçın, “Memur-Sen olarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’de 
varız. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde varız. Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun yönetiminde varız. Önemli katkılar sunuyoruz. Ülkemi-
zin en can yakan sorunu olan işsizlik ve istihdam politikalarının be-
lirlendiği Türkiye İş Kurumu’nun yönetiminde yokuz. Mesleki Yeter-
lilik Kurumu’nun yönetiminde yokuz. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu’nda yokuz. Bu kurum ve kurullarda olmak ulusal ve yerel istih-
dam politikalarına destek vermek istiyoruz. Bu kurum ve kurullarda 
bürokrat veya kamu görevlisi arkadaşlarımız olabilir. Ancak kamu gö-
revlilerinin örgütlü bulunduğu ve olaylara sivil bir gözle bakan kamu 
görevlileri sendikalarının temsilcilerinin bu kurumların yönetimi ve 
kurullarında yer alması katılımcılığı artırır. Zararı olmaz, tam aksine 
faydası olur. Farklı bir bakış sunar, farklı bir yaklaşım ortaya koyar. 
Böylelikle, yönetim süreçlerine zenginlik katılmış olurken, hem katı-
lımcılığın artırılması hem de alternatif çözüm önerileriyle kurum ve 
kurulların çözüm paketlerinin zenginleştirilmesi sağlanacaktır. Bu ek-
siklikleri giderici düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve ekonomi yönetiminin 
büyüme, istihdam politikaları geliştirmesi, bu politikalarının merke-
zinde kadın istihdamı, genç istihdamı ve engelli istihdamı stratejile-
rine önem verilmesini olumlu buluyoruz. Bu kapsamda, son yıllarda 
engelli alımının artmasını, kadının istihdamında yeterli olmasa da bir 
hareketlenme olmasını artı gelişmeler olarak görüyoruz. Ancak, genç 
istihdamı ve genç işsizlik noktasında iyimser olmamızı engelleyen 

E
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İş güvencesine dokunan değil
Yeni Türkiye için güven oluşturan iktidar istiyoruz

arihi tecrübemiz göstermektedir ki, güçlü memur, güçlü 
devlet demektir. Güçlü memur, proje demektir, kaliteli 

hizmet demektir. Güçlü memur, güçlü demokrasi demektir. 
Güçlü memur, güçlü ekonomi demektir. Güçlü memur, bölge-
sel güç demektir. Güçlü memur, küresel güç demektir. Sosyal 
güvenliği yetersiz, iş güvencesiz taşeron işçiyle büyük devlet 
olunmaz, olunamaz, büyük devlet olma hayali bile kurulamaz. 

Güçlü memurun olmazsa olmazı ise iş güvencesidir. İş güven-
cesi, Memur-Sen’in ve bütün kamu görevlilerinin kırmızı çizgi-
sidir. Kamu görevlilerinin bu kırmızı çizgisinin erozyona uğra-
tılmasına, aşılmasına, etrafından dolanılmasına asla müsaade 
etmeyiz, izin vermeyiz. Bu kapsamda, henüz hükûmet dahi ku-
rulmamışken, iktidar partisinin bazı milletvekillerince yapılan 
iş güvencesinin kaldırılacağına yönelik sorumsuz açıklamaları 
esefle karşılıyoruz. Kamu görevlilerinin iş güvencesinin tartışıl-
dığı, tartışılacağı ya da sona erdirileceği algısı uyandıracak kav-
ramlarının kullanılması, açıklamaların yapılması çalışma haya-
tının ve toplumsal barışın dinamitlenmesidir. Oysa milletimiz 
ve biz, 26. Dönem TBMM’den ve 64. hükûmetten toplumsal 
uzlaşmayı sağlamasını ve Yeni Türkiye yolculuğunu hızlandır-
masını bekliyoruz. Kamu görevlilerinin ve toplumun huzurunu 
bozacak benzeri açıklamalardan bu çerçevede vazgeçilmelidir. 

3. Dönem Toplu Sözleşmesiyle, 4/C’lilerin, 4/B’lilerin ve üniver-
site mezunu işçilerin kadroya alınması yönünde çalışma baş-
lamışken, 1 Kasım seçiminde asli işlerde istihdam edilen taşe-

ronların kadroya alınması sözü verilmişken ve seçim beyanna-
mesinde kamu görevlilerinin iş güvencesiyle ilgili bir tespite ve 
teklife yer verilmemişken, kamu görevlilerinin iş güvencesini 
tartışmaya açmak çelişkidir, abesle iştigaldir, enerji kaybıdır, 
zaman israfıdır. Bu tartışmaları doğru da bulmuyoruz. Bu kap-
samda, 64. hükûmetin programında kamu görevlilerinin iş gü-
vencesinin tartışılmayacağına dair teminata kesin bir ifadeyle 
yer verilmelidir. Aksi takdirde, çalışma barışının ve toplumsal 
huzurun bozulmasının zemini oluşturulacaktır, ki bu da Yeni 
Türkiye hedefinden uzaklaşma anlamına gelecektir. 

İktidarın hedefi, iş güvencesini kaldırmak olmamalı, güçlendir-
mek olmalıdır. Kamu personel sistemi, iş güvencesi temelinde 
kadrolu istihdam odaklı, kamu görevlilerine güveni esas alan 
anlayışla kariyer ve liyakat odaklı olarak güçlendirilmelidir. 
Kamu hizmetleri alanında asli ve süreklilik niteliğinin asıl, geçi-
ci faaliyet kurgusunun istisna olduğu anlayışıyla geçici perso-
nel ve sözleşmeli personel istihdamına kısmen yer verilmeli, 
kamu hizmetleri alanında taşeron çalıştırma uygulamalarına 
bütünüyle son verilmelidir. 

Türkiye’nin en büyük emek hareketi ve yetkili konfederasyon 
olarak, iş güvencesini sadece kırmızı çizgimiz olarak değil, Bü-
yük Türkiye’nin güvencesi olarak da görüyoruz. Bu kapsam-
da, sessiz kalmayacağız, iş güvencesine dokundurtmayacağız. 
Bu hassasiyetlerimizi ve iş güvencemizi sonuna kadar koru-
yacağız. 

rakamlar var. Bugün genç işsizlik rakamları yüzde 19,2’leri aşmış, yüzde 
20’leri zorlamaktadır. Yine yükseköğretim mezunu işsizlerin oranı yüzde 
10,5’tir. Bugün 300 bin atanamayan öğretmen adayı ile 400 bin iktisadi ve 
idari bilimler mezunu genç işsizlerin varlığı gençsizliğin risk-tehdit boyu-
tunda yer aldığını göstermektedir” şeklinde konuştu. 

İstihdam-eğitim ilişkisi kurulmalıdır 

Söz konusu tablonun iki eksikliği ortaya koyduğunu kaydeden Ali Yalçın, 
“Birincisi, yeni istihdam alanlarının açılmasında yetersiz kalınması, ikincisi 
ise istihdam-eğitim ilişkisinin yeterince kurulamamış olmasıdır. Bu çerçe-
vede, eğitim-istihdam ilişkisinin sağlıklı kurulması için YÖK ve Milli Eğitim 
Bakanlığı ile iş birliği yapılmalıdır. Ben aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen’in 
genel başkanıyım, Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak bu nok-
tada her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Birlikte çalıştaylar yaparak kök 
sorunlara temel çözümler üretebiliriz. Mesleki eğitim kursları, girişimcilik 
eğitim programları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar 
ve proje bazlı faaliyetler elbette önemli. Ancak, mutlaka eğitim-istihdam 
ilişkisi kurulmalı. Kamu istihdamı ile özel sektör istihdamı birlikte ele alın-
malıdır. Sorunu kaynağında çözmek gerekir” ifadelerini kullandı. 

T
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ha-
san Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Karabük, 

Çankırı ve Kastamonu’da düzenlenen teşkilat top-
lantılarında üyelerle bir araya geldi. 

Toplu sözleşme kazanımlarının konuşulduğu, önü-
müzdeki döneme ilişkin yapılması tasarlanan ça-
lışmaların değerlendirildiği toplantılarda konuşan 
Hasan Yalçın Yayla, Türkiye’nin sıkıntılı süreçler-
den geçtiğini belirterek, en kötü şartlarda bile dik 
duruşlarından taviz vermediklerini söyledi. Yayla, 
hakça bir paylaşımın ve adaleti sağlamanın çabası 
içerisinde, onlarca sorunun çözümünü sağlayarak, 
kazanımlar elde ederek ve bununla yetinmeyerek 
yeni kazanımlar temin etmenin mücadelesini ver-
diklerini kaydetti. 

Dik durmak, hak olanı bilmek ve   
hakkımız olanı talepte izzetle durmaktır 

Özelde üyelerinin, genelde de tüm eğitim çalışanla-
rının haklarını savunmaya gayret ettiklerini belirten 
Yayla, “Son yıllarda bu yolda çok önemli mesafeler 
kat ettik. Adaleti belirlemek için referansımız, ‘işçi-
nin hakkını alın teri kurumadan veriniz’ diyen me-
deniyet değerler, dik durmak, hak olanı bilmek ve 
hakkımız olanı talepte izzetle durmaktır. İhtiyacı-
mız olan şey, herkesin eşit oluşunun yasal zeminini 
oluşturmak, özgürlüklerin önünü açmaktır. Sendi-
ka olarak, çabamız bunu gerçekleştirmektir” dedi.  

“Eğitim-Bir-Sen’e üye olmak, sadece bir kâğıda imza 
atmak değildir, bir duruştur” diyen Yayla, şöyle de-
vam etti: “Özgürlüğümüz olmazsa, öz güvenimiz 
olmaz. Hakkınız olmazsa, alacağınız da olmaz. 28 
Şubat’ta boncuk boncuk terleyen adam, memur-
lara yüzde 50-60 zam vermesine rağmen darbeye 
maruz kaldı. Buradaki mücadele sadece ekmek, 
emek mücadelesi değil, hak ile batıl arasındaki mü-
cadeledir.” 

Mücadele alanımız çalıştığımız yerlerle  
sınırlı değil 

Yayla, bilinçli bir şekilde yola çıkan bir camia ol-
duklarını, mücadele alanlarının sadece çalıştıkla-
rı yerler olmadığını dile getirdi. Sendika olarak ilk 
işlerinin üyelerinin, kamu görevlilerinin ve emek 
mücadelesi verenlerin hakkını, hukukunu aramak 
olduğunu ifade eden Hasan Yalçın Yayla, “Türkiye 
ciddi kırılma noktalarından, korku tünellerinden 
geçti ama yeni oyunlar sahneye konulmaya de-
vam ediyor. 28 Şubat’ta Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen 
gibi kurumların sayısı fazla olsaydı, biz bunları ko-
nuşmamış olacaktık. Bu teşkilat, bulunduğu yerde 
memleketin güvencesi ve sigortası olmak duru-
mundadır” şeklinde konuştu. 

Takdirle karşılanan kazanımlar   
temin ettik 

Konuşmasında toplu sözleşme görüşmelerine de 
değinen Yayla, 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin tüm 
kamu görevlilerini memnun eden bir mutabakatla 
sonuçlandığını dile getirerek, nöbete ücreti alarak 
bir haksızlığı daha sona erdirdiklerini, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın hafta sonu yaptığı merkezi sınavlarda 
görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti ye-
rine ÖSYM ve diğer kurumlarca yapılan sınavlarda 
olduğu gibi sınav gösterge rakamına dayalı sınav 
ücreti ödenmesini sağladıklarını, hafta içi mesai 
saatleri sonrası ve hafta sonlarında düzenlenen 
kurslarda görev alan memur ve hizmetlilere, fazla 
çalışma ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma üc-

Bugünlere dik duruşumuzdan

taviz vermeden geldik
E
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reti ödenmesi suretiyle ayda 163 TL’ye kadar ilave gelir 
elde ettiklerini, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitele-
re bağlı yurtlarda görev yapan personele ödenen fazla 
çalışma ücretinin bir kat artırılmasını, bunun sözleşmeli 
personele de ödenmesini ve ayda 293 TL’ye kadar fazla 
çalışma ücreti elde etmelerini sağladıklarını söyledi. 

Sendikal duruştan yoksun zihniyetin elde etmek bir ta-
rafa teklif etmeyi bile aklına getirmediği kazanımları ve 
konuları, toplu sözleşme metnine dahil ettiklerini kayde-
den Yayla, “Bundan sonra yapılacak şey, kazanımlarımızı 

başta üyelerimiz olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına 
anlatmaktır” ifadelerini kullandı. 

Olçum: Birlik ve beraberliğimizin garantisiyiz 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, 
toplu sözleşmede toplamda 213 kazanım elde ederek, 
kamu görevlilerinin ve emeklilerinin yüzünü güldürdük-
lerini belirtti. 

Karanlık ellerin Türkiye üzerindeki kötü emellerine, bu 
ülke insanının kesinlikle boyun eğmeyeceğini vurgula-
yan Olçum, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Sendika olarak, ülkemizin tekrar karanlık günlere götü-
rülme çabalarını boşa çıkarıp mücadelede mevziyi terk 
etmeyeceğimizi buradan bir kez daha belirtmek istiyo-
rum. Eğitim-Bir-Sen, bu mücadelenin önemli bir mihenk 
taşı ve 350 bini aşkın üyesiyle ülkemiz eğitimine önemli 
katkılarda bulunmayı sürdürecek. Sendikamız kuruldu-
ğu günden bu yana söylemiyle eylemi bir olan bir tavır 
sergilemiştir.” 

Milli iradenin ayağa kalktığı dönemlerde şer güçlerinin 
hemen devreye girdiğini kaydeden Olçum, “Yakın tarihi-
miz örneklerle doludur. Milletimize ağır bedeller ödeti-
lerek bu uyanışın önüne geçmeye çalışanlar, hepsi şer 
üstüne ittifak edip aynı dili kullanmaktadır. Eğitim-Bir-
Sen, kurulduğundan bu yana kardeşliğin, birlik ve be-
raberliğin somut hâli, inşa edicisi ve garantisi olmuştur, 
bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi. 

Temel sorunlarımıza bigâne kalamayız 
Sendika olarak, bir yandan kamu görevlilerinin ekono-
mik, özlük, sosyal ve kültürel haklarının kazanılması ve 
geliştirilmesi mücadelesini verirken, diğer yandan bu ül-
kede yaşamanın üzerilerine yüklediği sorumluluk gereği, 
bu ülkenin en temel sorunlarına da bigâne kalmayacak-
larının altını çizen Olçum, şunları söyledi: 

“Gelecek tasavvurumuzda özgür birey, sivil anayasa ve 
sivil toplum vardır. Sivil anayasa talebimizin hayata ge-
çirilmesi için azami gayret göstereceğiz. 12 Eylül darbe 
anayasasının revize edilmesi için uğraşılmasının doğru 
olmadığına inanıyoruz. Halkın tercihlerine dayanan ka-
tılımcı bir anayasa için yine inisiyatif alacağız. Kavganın, 
karmaşanın ve karanlığın değil; demokrasinin, saygının, 
sevginin, huzurun, aydınlığın, hak ve özgürlüklerin ta-
rafındayız. Doğru kimden gelirse gelsin yanında, yanlış 
kimden gelirse gelsin karşısındayız. Hakkın ve haklının 
temsilcisi olan Eğitim-Bir-Sen olarak, ilkeli sendikal an-
layışımızla bu milletin yeniden dirilişinde hizmet etmeye 
devam edeceğiz.” 

Sorumluluğumuzun farkındayız 
Vicdanların güçlü sesi ve kazanımların doğru adresi ol-
maya devam edeceklerini vurgulayan Olçum, “Omuzla-
rımızdaki yükün farkındayız. Daha önce olduğu gibi, her 
zaman haklının, mazlumun ve mağdurun yanında olma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, Çankırı 
Şube Başkanı Kasım Karatekin ve Kastamonu Şube Baş-
kanı Orhan Sancaktaroğlu da birer konuşma yaparak, 
sendikal faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdiler. 

Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Eğitim-Bir-Sen Kara-
bük 2 No’lu Şube’nin 1. Olağan Genel Kurulu’na da ka-
tıldı. 
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Şimdi daha sıkı 

kenetlenme vakti

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Yalçın, menfur terör saldırıla-

rını kınayarak, “Bu saldırıların bir tek hedefi 
vardır: Türkiye’ye diz çöktürmek. Ama bunu 
asla başaramayacak, amaçlarına ulaşama-
yacaklar. Her türlü vesayetin ve terörün kar-
şısındayız. İrademize sahip çıkıyor, zulüm-
leri deşifre ediyor, haksızlıklarla mücadele 
ediyoruz” dedi. 

Ali Yalçın, Memur-Sen Samsun ve Tokat İl 
temsilciliklerinin “Öncü Medeniyet, Güç-
lü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 1 Milyon 
Üye” sloganıyla düzenlediği programlara 
katıldı. 

Son zamanlarda Türkiye üzerinde yeni bir 
oyunun devreye sokulduğuna dikkat çeken 
Yalçın, şöyle devam etti: “Reyhanlı, Diyarba-
kır, Suruç’ta olduğu gibi Ankara’da yapılan 
terör saldırısının da bir tek hedefi vardır: 
Türkiye’ye diz çöktürmek. Ama bunu asla 
başaramayacak, amaçlarına ulaşamayacak-
lar. Hedef, birliğimiz ve kardeşliğimizdir. 
Unuttukları bir şey var: Türkiye artık eski 
Türkiye değil. Acılara, sancılara ve egemen 
güçlerin haksızlıklarına isyan eden bir Tür-
kiye var. Biz her türlü vesayete, vesayet ara-
yışına ve teröre karşıyız. İrademize sahip çı-
kıyor, zulümleri deşifre ediyor, haksızlıklarla 
mücadele ediyoruz.” 

“Terör saldırılarıyla kaos meydana getirmek 
isteyen taşeron yapıların oyunlarını bozmak 
için ‘Şimdi birlik vakti, ortak akılla hareket 
ederek tuzakları bozma vaktidir” diyen Yal-
çın, “Bugün ayrışma değil, birbirimize daha 
sıkı bir şekilde kenetlenme vaktidir. Bütün 
ayrıştırmalardan uzak durmalı, topyekûn 
birliğimize sahip çıkmalıyız. Şimdiye kadar 
yaşanan acıların bir daha bu topraklarda ye-
şermemesi için birlik olmalıyız. Türkiye’nin 
büyümesinden rahatsız olanlar adeta pusu 
da bekliyor. Bunun bilincinde olarak hareket 
etmeliyiz” şeklinde konuştu. 

Hak bildiğimizi söylemeye devam  
edeceğiz 

Toplu sözleşme sürecine de değinen Yalçın, 
Memur-Sen’in tarihi bir başarıya imza attığı-
nı dile getirerek, “Masadan herkes kazançlı 
çıktı. Memur-Sen üyesi olsun veya olmasın, 
herkes kazandı. Bundan sonraki adım, kaza-
nımlarımızın hayata geçirilmesidir. Bunun 
için de Türkiye’de istikrarın sürmesi gere-
kiyor. Ülkenin bir daha güçsüz olma lüksü 
yoktur. Bizim duruşumuz asla bir siyasal 
hareketin duruşu olamaz. Biz bir sendikayız, 
Mehmet Akif İnan’ın sendikal yaklaşımını 
prensip edinmiş, doğru bildiğini söyleme 
noktasında bu kimin işine yarar yaklaşımın-

Geçmişte olduğu gibi, 

bundan sonra da aynı 

çizgide yürümeye, 

‘kral çıplak’ demeye, 

dik durmaya, 

doğru yerde olmaya, 

kardeşliğe vurgu 

yapmaya devam 

edeceğiz

E



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   39   -     KASIM -  2015

dan ziyade bu memleketin işine ne yarar prensibindeyiz. Biz tarafız, ‘Yeniden 
Büyük Türkiye’ idealinin, adil bir dünyanın, kimsenin mağdur edilmediği ve zu-
lüm görmediği, emeğiyle, alın teriyle kazanan kesimin açlık sınırından çıktığı bir 
Türkiye tarafındayız. Bunun için hak bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı. 

Aymazlıkların ülkemize kaybettirdiklerinin farkındayız 

1 milyon üye hedeflediklerini belirten Ali Yalçın, “1 milyon üye hedefinin altın-
da yatan temel gerçek, Türkiye’de sendikacılığı vesayetin ırgatlığına, darbecilerin 
uşaklığına endeksleyenlerin yanlış yolda oluşlarının, aymazlıklarının ve açmaz-
lıklarının bu ülkeye neler kaybettirdiğinin farkında oluşumuzdur” diye konuştu. 

Doğru yerde durmaya devam 

Yalçın, “Son süreçte cereyan eden bazı darbe girişimlerinde nasıl dalgakıran ol-
duysak, terör hadisesi cereyan ettiğinde de, milletimizin ensesinde boza pişir-
meye niyetli olanların aynı şeyleri tekrar etmeye kalkışmalarında da aynı duruşu 
sergiledik. Teröre, darbeye-darbecilere, haksızlığa, adaletsizliğe, yasaklara ve 
zulme hep karşı çıktık; mazlumun, masumun, mağdurun ve haklının yanında ol-
duk. Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da aynı çizgide yürümeye, ‘kral çıplak’ 
demeye, dik durmaya, doğru yerde olmaya, kardeşliğe vurgu yapmaya devam 
edeceğiz” diyerek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme çağrısında bulun-
du. 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Memur-Sen Tokat Ku-
rucu Üyesi ve AK Parti Tokat Milletvekili Adayı Yusuf Beyazıt’ın da birer konuşma 
yaptığı programlara Gençlik ve Spor Bakanı, Samsun Milletvekili Adayı Akif Ça-
ğatay Kılıç, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Tokat Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Adayı Zeyid Aslan, Toç Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Öztürk, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube yönetimleri, 
üyeler ve çok sayıda davetli katıldı. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ay-
tekin Girgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. 
Yusuf Köksal, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çetinkaya ve Tapu Kadastro 
Bölge Müdürü Hasan Özalban’ı ziyaret etti.
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Şükrü Kolukısa, yılmadan, yorulmadan 

ve prensiplerinden taviz vermeden sendikal fa-
aliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, “He-
defimiz 850 bin olan üye sayımızı 1 milyonun 
üzerine çıkarmaktır” dedi. 

Kolukısa, Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Emin Esen ile birlikte Eğitim-Bir-
Sen Muğla Şubesi’nin il divan toplantısına ve 
Memur-Sen Aydın İl Temsilciliği’nin “Öncü Me-
deniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 1 
Milyon Üye sloganıyla düzenlediği buluşmaya 
katıldı. 

Gelişmiş ülkelerde kanunlara sendikaların şe-
kil verdiğini belirten Şükrü Kolukısa, az gelişmiş 
ülkelerde ise kanunların sendikalara şekil ver-
diğini söyledi. 

Alın terini ortaya koyanlar   
görmezden gelindi 
Cumhuriyet kurulduğunda merkeziyetçi dev-
let anlayışı ile devletin kendi çalışanlarına hiç 
biri zaman kendisine karşı örgütlenme hakkını 
tanımadığını kaydeden Kolukısa, şöyle devam 
etti: 

“Devlet, emekçileri, alın terini ortaya koyanları 
ve ekmeği büyütenleri görmezden geldi. Sendi-
kacılık yapma hakkı sadece işçilere verildi. İşçi-
lere verilen bu hak ile sarı sendikacılığın sınır-
ları çizildi. Sarı sendikacılık yapma hakkı alanlar 
da sınırlı sendikacılık yaptıkları için Türkiye’de 
sendikalar taşeron örgütlerin ırgatlığına gir-
di. Bu ülkede sadece yönetme hakkını belli 
bir zümreye veren devlet, kurum görünümlü 
mahfilleri ele geçirmiş ve ucu dışarıda ortakları 
ile millete şekil vermeye alışmış, onlardan ge-
len emirleri uygulayan ve bunları finansa eden 
tekelci bir burjuvazi oluşturdu. Eğitim-Bir-Sen, 
23 yıl önce bu anlayışa bir reddiye olarak ku-

ruldu ve 1992 yılından bu yana emeğin saygın 
olması, özgürlük alanlarının genişletilmesi, 
Türkiye’nin yasaklarla anılan bir ülke olmaktan 
kurtarılması, eğitim çalışanlarının yaptıkları 
işin karşılığını alabilmesi için mücadele verdi. 
Bunun sonucunda da çok önemli ve tarihi ba-
şarılara imza attı.” 

Kolukısa, Türkiye’de kendi milletine ve kültürü-
ne yabancılaşmayı çağdaşlaşma, dinden uzak-
laşmayı modernlik olarak yorumlayan yazar-
ların çıktığını ve milli otomobilin karalanmaya 
çalışıldığını görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını 
dile getirdi. 

Sendikal faaliyetlerdeki mücadelede yılmadık-
larını, yorulmadıklarını ve çalışma prensiplerin-
den taviz vermediklerinin altını çizen Kolukısa, 
hedeflerinin 850 bin olan üye sayılarını 1 mil-
yonun üzerine çıkarmak olduğunu vurguladı. 

Kolukısa, 3. Dönem Toplu Sözleşme’de elde 
ettikleri 213 kazanımın tüm kamu görevlilerine 
ve emeklilerine hayırlı olmasını diledi.

Esen: Emaneti kararlı ve dik  
duruşumuzla devam ettireceğiz
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, ‘1 milyon üye’ hedefiyle yola çık-
tıklarını ifade ederek, “Memur-Sen’in sendikal 
anlayışının merkezinde insan var, insan emeği 
var, insan onuru var, saygın iş var. Memur-Sen, 
sağlıklı ve ihlâslı yürüyüşün adıdır. Memur-Sen, 
sadece kamu görevlilerinin değil, tüm mazlum-

ların sesidir. İlkemiz, doğrunun ve haklının da-
ima yanında yer almak ve bize emanet edilen 
görevleri layıkıyla yerine getirmektir. Toplu 
sözleşmede kararlı bir duruş göstererek 213 
kazanım elde ettik. Sizlerden aldığımız emaneti 
sizlere layık bir şekilde bugüne nasıl getirdiy-
sek, bundan sonra da, kimsenin şüphesi olma-
sın, kararlı ve dik duruşumuz ile daha ileriye 
taşımaya çalışacağız” dedi. 

Mücadelelerini yeni ufuklara taşımanın derdin-
de olduklarını kaydeden Esen, sözlerini şöyle 
tamamladı: 

“Yeniden büyük Türkiye ve adil dünya hedefi 
ile Memur-Sen ailesi olarak her dönemde ve 
zeminde ayrıştırıcı anlayışlara karşı birleştirici 
ve bütünleştirici olduk. Bu yolda sorumluluk 
almaktan hiç kaçınmadık. Etnik, mezhepsel ve 
ideolojik sendikal anlayış yerine hizmet sen-
dikacılığı, toplumsal sendikalılığı ve değerler 
sendikacılığı yaparak erdemli yolculuğumuzu 
hizmet ederek devam ettirdik ve devam ettire-
ceğiz.” 

Uçak: Ter dökmeye hazırız 
Memur-Sen Muğla İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-
Sen Şube Başkanı Önder Uçak, kazanım itiba-
rıyla yeni rekorların kırıldığı ve çok kazançlı bir 
toplu sözleşmenin imzalanarak Memur-Sen’i 1 
milyon hedefine ulaştıracak köprülerin yapıldı-
ğını dile getirerek, Memur-Sen Muğla teşkilatı 
olarak 1 milyon üye hedefine ulaşılması için ter 
dökmeye hazır olduklarını kaydetti. 

Yiğit: Hak ve hakikatin yanındayız
Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-
Sen Şube Başkanı İsmail Yiğit ise, hedefleri-
nin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu ifade 
ederek, “Büyük Türkiye için güçlü sivil toplum 
kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Ancak şu unutul-
mamalıdır, bizler gücümüzü hak ve hakikatten 
alıyoruz. Hep birlikte hak ve hakikatin yanında-
yız” diye konuştu. 

Hedefimiz 850 bini

1 milyonun üzerine çıkarmak
E
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Ağzı bozuk kaymakam hakkında 

suç duyurusunda bulunduk

ğitim-Bir-Sen olarak, Sivas Yıldızeli’de 
19.09.2015 tarihinde saat 09.00’da “Gaziler 

Günü” münasebetiyle kaymakamlık binası önün-
de yapılan tören sonrasında ilçe milli eğitim mü-
dürlüğü makamında kaymakam tarafından, tören 
esnasında Sendikamızın serbest kıyafet eylemine 
uydukları için İlçe Temsilcimiz ve eğitimcilere hiç bir 
insanın ağzına almayacağı kadar ağır ve galiz kü-
fürleri pervasızca savuran kaymakam hakkında suç 
duyurusunda bulunduk. 

Genel Başkan Vekilimiz Latif Selvi, Genel Başkan 
Yardımcımız Hasan Yalçın Yayla ve sendikamız avu-
katlarıyla birlikte, suç duyurusu dilekçesini Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. 

Suç duyurusu dilekçesinde, ağzı bozuk kaymakam 
tarafından sarf edilen galiz küfürler ve tehditkâr ifa-
delerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bağlamında 
gerek sendika tüzel kişiliğine gerekse sendika yöne-
ticilerine yönelik hakaret ve tehdit suçlarına vücut 
verdiği ifade edilerek, kaymakam hakkında gerekli 
soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması ta-
lep edildi. 

Yıldızeli Kaymakamı, tören alanında tokalaşırken 
serbest kıyafet eylemi kapsamında hareket edip 
toplumsal normlara uygun kıyafetle bulunmalarına 
rağmen sırf kravat takmadıkları için İlçe Temsilcimi-
ze ve eğitimcilere yönelik “hiç hoş olmuyor, bana 
tavır mı alıyorsunuz yoksa kafa mı tutuyorsunuz” 
hitabına karşı İlçe Temsilcimiz, “Hayır efendim kafa 
tutma gibi bir davranışımız söz konusu olamaz” 
şeklinde cevap vermiş, akabinde İlçe Temsilcimiz 
yanlış anlamaya mahal vermemek, için sağduyulu 
ve sorumlu davranarak “Sayın Kaymakamım müsa-
it iseniz törenden sonra görüşebilir miyiz?” şeklinde 
görüşme talebinde bulunmuş; ilçe milli eğitim mü-
dürünün makamındaki görüşmede, kaymakam ta-
rafından daha önce uyarıldıklarına rağmen serbest 
kıyafet eylemine devam ettikleri ikazına maruz ka-
lan sendikamız yöneticileri, mahkeme kararlarına 
da atıfta bulunarak sendikal eylemden ibaret dav-
ranışlarını savunmakta ısrar edip, konunun mülki 
amirlere zerre kadar kastı olmadığını, bunun kişisel 
bir mecraya çekilmesinin yanlış olacağını izah edin-

ce, kaymakam, bilinçaltı kusması yaşayarak gerçek 
kimliğini ortaya koymuş; sivil toplum kuruluşlarına, 
eğitimcilere burada ifade edemeyeceğimiz derece-
deki ağır küfürleri pervasızca sıralamıştır. Galiz kü-
fürlerin ardından “bir yıl sonra siz mi kalacaksınız 
biz mi kalacağız” şeklinde ülkenin siyasi süreçleriyle 
de ilgili olduğu izlenimi uyandıran, bir yılın sonunda 
seçim sonuçlarından mı, güvendiği başka kaynakla-
rın himmetinden mi medet umduğu anlaşılamayan 
tehditkar bir dille “siz” ve “biz” olarak kimleri kas-
tettiği yoruma açık olmakla birlikte, bu söyledikleri 
bir twitter meczubunun cümleleriyle örtüşmekte-
dir. Yöneticilerimize ısrarla ellerini havaya kaldırıp 
iki parmağını birleştirerek “zerre kadar erkekliğiniz 
varsa bana kafa tuttuğunuzu söyleyin, sizi ceza 
vermeden buradan göndereyim” cümlesini üç kez 
tekrarlamış, eğitimciler her seferinde ısrarla “hayır 
efendim, biz memuruz, siz amirsiniz, bizim size kar-
şı böyle bir davranışımız söz konusu dahi olamaz” 
şeklinde yanıt vermişlerdir. 

Küfrü, tehdidi hoyratça kullanan, makamını hizmet 
değil, hakaret aracı olarak gören bu sorumsuz kay-
makamın toplumsal vicdanın yaralarının sarılması 
adına hak ettiği karşılığı bulması için hukuki tüm sü-
reçleri sonuna dek kullanacağız. Devletin kendisine 
verdiği temsil yetkisini milletin lehine hizmete dö-
nüştürmek yerine, yetkiyi emanet değil, şahsi mülk 
sanan bu sorumsuz anlayışı değiştirinceye kadar 
sivil inisiyatifimizi kullanacağız. 

E
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Ulu çınarlar yetiştirmeliyiz

ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Çabalayarak ve 

çalışarak ulu çınarlar yetiştirmeliyiz. Gelece-
ğe hazırlanmalı, öncüler yetiştirmeli, öncü-
ler olmalıyız” dedi. 

2015-2016 Akademik Yılı Faaliyet Dönemi 
“Medeniyet Yolculuğunda Eğitim ve Gençlik” 
temalı Ankara Gençlik Buluşması programı, 
Genel Başkan Ali Yalçın’ın katılımıyla Baş-
kent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. 

Umutları Türkiye 

Programda konuşan Ali Yalçın, sözlerine, 12. 
ölüm yıldönümü olan Aliya İzzetbegoviç’e 
rahmet dileyerek başladı. Yalçın, “Liderleri 
yetiştiren Aliya, ‘Savunan Adam’a Bosna size 
emanet demişti. Ve Bosna’yı bize emanet 
etmişti. Medeniyetimizin önemli burçların-
dan biri olan Balkanların sorumluluğunun 
bizde olduğunu unutmamalıyız. Oradaki 

temsilciliklerle bir araya geldiğimizde, dert-
leştiğimizde bizlere yükledikleri anlamı bir 
kez daha fark etmiş, sorumluluğumuzun 
ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gör-
müştük. Oradaki insanlar umudunu buraya 
bağlamış durumda. Sizin birliğiniz ve dirliği-
niz oranın umut ışığı” şeklinde konuştu. 

Herkesi kucakladık 
Memur-Sen’in, sadece sendikal faaliyet yü-
rüten bir teşkilat değil, hizmet sendikacılı-
ğını ve değerler sendikacılığını sendikacılık 
tarihine sokan bir aile olduğunu vurgulayan 
Yalçın, şöyle devam etti: “Biz Memur-Sen ai-
lesiyiz, çıkış noktamız kendi değerlerimizdir. 
Bu ülkede rengine, diline, şekline bakmaksı-
zın, milletine, mezhebine bakmaksızın, göz-
yaşı ve alın terinin renginin aynı olduğun-
dan hareketle, bütün milleti kucakladık. Ce-
maatine, cemiyetine, vakfına, platformuna 
bakmasızın herkesi aidiyetiyle kabullendik. 

E

Siz varsanız feraset,
basiret ve adalet vardır. 
Memur-Sen büyük bir 
sevdanın, büyük bir 
kaygının, büyük bir 
davanın adıdır. 
Sizler de bu büyük ufkun 
temsilcileri, taşıyıcılarısınız



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   43   -     KASIM -  2015

Türkiye’de sendikacılığın insanları ayrıştır-
dığı, faşist-komünist diye kamplara böldü-
ğü bir ortamda, yüksek sesle tepki koyup, 
sendikacılığı hizmet boyutunda ele alan, üç 
boyutlu bir direnişi ifade ettik. Biz yan yana 
olmuş, kol kola girmiş, bir ve diri olarak daha 
güçlü olmuş bir konfederasyonuyuz.” 

Hak ve adalet yolunda önemli  
yol kat ettik 

Yalçın, bugüne kadar hak ve adalet mücade-
lesinde önemli yol kat ettiklerini belirterek, 
“Memur-Sen, 8 yıllık kesintisiz eğitimi Milli 
Güvenlik Kurulu kararlarıyla tahkim edenle-
rin, 12 yaşına kadar cami kapısını yasaklaya-
rak çocukların dinle irtibatını kesenlerin, ço-
cukların bu ülkede dinle bağı olmaması için 
tuzak kuranların, Milli Güvenlik Dersi’yle ‘biri 
bizi gözetliyor’ kamerasıyla okulları baskı 
altına alanların, üniversite kaplarını çileha-
neye dönüştüren, çocukların ağzından bur-
nundan getiren, katsayı tuzağı kuranların 
tamamının tezgâhını boşa çıkaran teşkilatın 
adıdır” diye konuştu. 

Siz varsanız orada feraset ve  
basiret vardır 

“Bu ülkede bir şeyler değiştiyse, temel hak-
lardan söz edilebildiyse altlarında ağabey-
lerinizin teri var, imzası, büyük bir müca-

delenin izi var” diyen Yalçın, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sizler bulunduğunuz yerin lider-
lerisiniz, sizler varsanız oranın şekil vericileri 
sizler olacaksınız. Siz varsanız oradaki insan-
lar emniyettedir. Siz varsanız feraset, basiret 
ve adalet vardır. Sizler Genç Memur-Sen’in, 
‘Cesaret-Sen’in liderlerisiniz. Memur-Sen bü-
yük bir sevdanın, büyük bir kaygının, büyük 
bir davanın adıdır. Sizler de bu büyük ufkun 
temsilcileri, taşıyıcılarısınız.” 

Büyük bir mücadele içerisindesiniz 

Konuşmasında, Muhammed İkbal’in, “Ya-
maçlara dalıp denizi seyretme, denize gir 
dalgalarla savaş” sözüne atıfta bulunan Ali 
Yalçın, “Bu sözle İkbal’in de belirttiği gibi 
Memur-Sen’in ne kadar büyük bir dava ol-
duğunu, bu dava ve bu kaygıya ortak olarak 
sizlerin ne büyük bir mücadele içinde oldu-
ğunuzu anlayacaksınız”  ifadelerini kullandı. 

Beyhan: Disiplinli bir örgütlenme  
gerçekleştirdik 

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Bey-
han, örgütlü yapıların dünyayı değiştirebil-
me tahayyülü ve iradesinin hâkim olduğu 
yapılar olduğunun altını çizen Beyhan, “Bu 
bilinçle katılımcılığı esas alan bir yönetim 
modeliyle disiplinli bir örgütlenme gerçek-
leştirdik. Mehmet Akif İnan ‘Medeni insan, 

örgütlü insandır’ diyor. ‘Türkümüz dünyayı 
kardeş bilendir, Gökleri insanın ortak tarla-
sı’ anlayışıyla hiç kimseyi ötelemeden, böl-
gesel, mezhepsel, sınıfsal ayrım yapmadan 
bütün gençliğimizle gönül bağı kurduk ve 
kurmaya devam edeceğiz” dedi. 

KYK Genel Müdürü Sinan Aksu, Gençlik Hiz-
metleri Genel Müdürü Emre Kaçar, MEB 
Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel 
Müdürü Semih Aktekin’in de birer konuşma 
yaptıkları programa Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel 
Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyo-
nu Başkanı Habibe Öçal ve Genç Memur-
Sen’liler katıldı. 
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Eğitimde özgün bir 

paradigma oluşturulmalıdır 

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın 
Yayla, “Eğitim felsefesi eğitim politikamızı, eğitim po-

litikamız eğitim stratejimizi, eğitim stratejimiz mevzuatımızı, 
o da müfredatımızı belirlemektedir. Bu olgular arasındaki illi-
yet birliği/bağı rastlantıya bırakılamaz. Şekil ve araçlar amaç-
ları değil, yapı ve amaç araçları ve şekli belirlemelidir” dedi. 

Ankara 3 No’lu Şube’nin divan toplantısında konuşan Hasan 
Yalçın Yayla, özelde üyelerinin genelde ise milletin, mazlum 
ve mağdurların haklarını korumak için mücadele verdiklerini 
ifade ederek, “Bizler sadece bir sendika değiliz, aynı zaman-
da sivil toplum örgütüyüz.  Hem kendi iş ve hizmet alanımız 
hem de ülke genelinin sorunlarının çözümünde her türlü kat-
kıyı sunarız. Çalışanların salt geçim meselesi olarak görülen 
ücret meselesi aslında ilk olarak bir müsavat ve adalet mese-
lesidir. İkinci olarak da mülkün ‘belli bir zümrenin arasında 
dolaşan bir güç haline gelmesini önlemek’ ve sağlıklı dolaşı-
mının sürekliliğini sağlamak meselesidir” şeklinde konuştu. 

Nasıl bir insan istiyoruz

Önce ‘nasıl bir insan, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya is-
tiyoruz’ sorusuna cevap bulunması gerektiğini dile getiren 
Yayla, şöyle devam etti: “Çünkü her iş gibi eğitim felsefesi de, 
lafzî ya da fiilî olarak bu sorulara verilen cevaplarla oluşur/
oluşmaktadır. Eğitim felsefesi eğitim politikamızı/politikasız-

lığımızı, eğitim politikamız eğitim stratejimizi, eğitim strateji-

miz mevzuatımızı, o da müfredatımızı belirlemektedir/belir-

lemelidir. Bu olgular arasındaki illiyet birliği/bağı rastlantıya 

bırakılamaz. Şekil ve araçlar amaçları değil, yapı ve amaç 

araçları ve şekli belirlemelidir. Nasıl bir insan istiyoruz. Yer-

yüzündeki her sorundan doğrudan kendisini sorumlu hisse-

den ve bunların çözümü için hareket halinde bir insan istiyo-

ruz. ‘İnsanın, toplumun ve devletin konumlanması gereken 

yer tam da burasıdır.” 

Seçim sonuçları iyi okunmalıdır 

1 Kasım seçim sonuçlarının iyi okunması gerektiğini kayde-

den Yayla, “Herkes 7 Haziran ve 1 Kasım’ı iyi okumalı, üzerine 

yüklenen ödevlerine iyi çalışmalıdır. Eğitim politikasızlığının 

doğurduğu toplumsal kırılmaların önüne geçecek çözümler 

üretilmeli, özgün bir paradigma oluşturulmalıdır” ifadelerini 

kullandı. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ahmet Aydınsoy 

ise, sendikal faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Şube olarak tüm ilçelerde yetkiyi aldıklarını belirten Aydın-

soy, yetkiyi almanın öneminin yanında yetkili kalmanın daha 

değerli ve zor olduğunu, amaçlarının üyelerine hizmeti artır-

mak ve haklarını savunmak olduğunu söyledi. 

E
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ra-
mazan Çakırcı, “Yükü yeni bir medeniyet inşa 
etmek olan bu değerli yolun yolcuları, sizler 
geleceğimizi inşa edecek, yeni hedefler orta-
ya koyarak sağlam adımlarla geleceğe yürü-
yeceksiniz” dedi. 

Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan Genç 
Memur-Sen 2015-2016 Faaliyet Dönemi Ge-
nel Merkez Teşkilat Programı’nda konuşan 
Ramazan Çakırcı, Genç Memur-Sen’in amacı-
nın ‘Asım’ın Nesli’ni inşa etmek olduğunu be-
lirterek, şunları söyledi: 

“Sizler sorumluluklarınızın farkında bir genç-
liksiniz. Bu sorumluluklar doğrultusunda 
daha çok çalışarak geleceğimizi inşa edecek 
gençlersiniz. Şairin, ‘Fatih’in İstanbul’u fethet-
tiği yaştasın’ uyarısını dikkate alan bir genç-
liksiniz. Sorumluluklarımızın gereğini yapma-
lıyız.  İlim öğrenme gibi bir sorumluluğumuz 
var, bunu hakkıyla yerine getirmeliyiz. Genç 

Memur-Sen’in davası vardır, bir kimliği var-
dır. Kimliğinde silikliğe yer yoktur. Bu kimliğin 
yönü, rengi bellidir. Sesi nettir, duruşu esas-
tır. Genç Memur-Sen yeniden büyük Türki-
ye yolculuğumuzdaki geleceğin teminatıdır. 
Genç Memur-Sen bizim geleceğimizdir.” 

Beyhan: Yeni bir ufka yelken  
açacağız 

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Bey-
han ise, Genç Memur-Sen’in bir davasının ol-
duğunu, bu doğrultuda da bütün gençliğin bir 
mesuliyeti olduğunu ifade ederek, “Bu kub-
bede hoş bir sada bırakmak için elimizden 
geleni yapacağız. Yeni bir ufka doğru yelken 
açarak, kardeşlik iklimini kuvvetlendireceğiz” 
diye konuştu. 

Konuşmaların ardından kişisel gelişim ve mo-
tivasyon koçu Rahim Aladağ, ‘Kişisel Gelişim’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

ğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı, Diya-
net İşler Başkanlığı ve İHH tarafından baş-
latılan “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 
projesi 3 yaşında. Geleceğin iyiliksever 
Türkiyesi’ni bugünden inşa etmek üzere 
hayata geçirilen proje, yeni eğitim-öğre-
tim döneminde de 81 ilde bütün okullar-
da devam edecek.

Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bi-
linçli, yardımsever, duyarlı ve başkalarının 
dertleriyle dertlenen insanlar olarak ye-
tiştirebilmeyi esas alan proje, erken yaş-
ta yapılan küçük fedakârlıklar çocukların 
karakter oluşumuna doğrudan etki ede-
ceğinden, bencil, duyarsız, merhametsiz 
bir nesilden ziyade nitelikli, paylaşmayı 
seven, yardımsever nesillerin yetişme-
sinde etkili olacaktır. 2014-15 eğitim-öğ-
retim döneminde 81 ilde 6 bin 7 okul, 16 
bin 747 yetimle kardeş oldu. 25 bine ya-
kın sınıf, 750 bin öğrenci iyilikte yarışarak 
önemli bir sosyal sorumluluk projesinin 

içinde yer aldı. Bu projeyi tüm ülke sathın-

da 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 kay-

betmiş olan yetim çocukların günlük ihti-

yaçlarının Türkiyeli öğrenciler ve eğitimci-

ler tarafından karşılanmasını ve bu yolla 

dostluk ve kardeşliğin kıtalar arasındaki 

yegâne köprü haline gelmesini amaçlıyo-

ruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Makedonya’nın 

başkenti Üsküp’te gerçekleştirdiğimiz 31. 

Başkanlar Kurulu çerçevesinde Makedon-

ya, Arnavutluk ve Kosova’da yetim öğren-

cilere yönelik programlar gerçekleştirdik. 

Yetimlere sahip çıkmayı, insanlığın bize 

yüklediği bir sorumluluk olarak addedi-

yoruz.  

E

E

Çakırcı: Genç Memur-Sen geleceğimizdir

‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi 3 yaşında
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Hedefe ulaşmak için 

herkes katkı vermelidir
ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Kol kola girerek, 

çalışma tempomuzu artırarak, bir milyon 
üye hedefine doğru yol alıyoruz. Bu hedefi 
tutturmak, sadece başkanlarımızın üzerine 
düşen bir görev değil, bütün üyelerimiz elini 
taşın altına koyarak katkı vermelidir” dedi. 

Ali Yalçın, Memur-Sen Bolu, Ordu ve Sinop 
İl temsilciliklerinin “Öncü Medeniyet, Güç-
lü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 1 Milyon 
Üye” sloganıyla gerçekleştirdikleri program-
larda katılımcılara hitap etti. 

Faiz, rant, terör, silah ve himmet lobisinin 
bir olup istikrarımızı hedef aldığını ifade 
eden Yalçın, milletin lobisi olarak, istikrarı 
hedef alanlara karşı direndiklerini söyledi. 
Yalçın, şöyle devam etti: “Faiz lobisi ile Ana-
dolu sermayesini, rant lobisi ile kazanımları-
mızı, silah lobisi ile birliğimizi, himmet lobisi 
ile geleceğimizi, terör lobisi ile kardeşliğimizi 
hedef alıyorlar. Biz ise safları sıklaştırıp, er-
demli bir duruş sergileyerek karanlık lobi-
lerin planlarını bozacağız, irademizi kafese 
almaya çalışanların kirli emellerini boşa çı-
kartacağız. Bize dayatılan sınırları aşıp me-
deniyet buluşmasını gerçekleştireceğiz. Bi-

zim üst aklımız inancımız, onların üst akılları 
baronlar.” 

Dalgakıran, oyunları bozan  
teşkilatız 

Türkiye’nin, dinine, rengine, ırkına bakmak-
sızın mazlumların, masumların, mağdurla-
rın yanında olmaya, zalimlerin karşında dur-
maya devam etmesi gerektiğini kaydeden 
Yalçın, “Bizler ise duruşumuzu sürdürmeli-
yiz. Çünkü biz Memur-Sen olarak, oyunları 
bozan, dalgakıran, yeri geldiğinde milli ira-
deden aldığımız güçle oyun kuran teşkilatız. 
Türkiye’de düne ait ne kadar tortu varsa, te-
mel hak ve özgürlükler anlamında ne kadar 
engel varsa tamamını ortadan kaldıran, bü-
tün kazanımların altında yeri, teri ve imzası 
olan teşkilatız” şeklinde konuştu. 

Hak ve adalet mücadelesinde  
epey yol kat ettik 

Sadece kuruş sendikacılığı değil, duruş sen-
dikacılığı da yaptıklarını dile getiren Yalçın, 
bugüne kadar hak ve adalet mücadelesinde 
önemli yol kat ettiklerini belirterek, “Memur-
Sen, 8 yıllık kesintisiz eğitimi milli güvenlik 

E

Birler alt alta olursa, 
toplamı üç eder, 
ancak birler yan 
yana, kol kola ve 

omuz omuza olursa 
yüz on bir eder ve 
daha güçlü, daha 
diri ve daha etkili 

olurlar. Teşkilatımız 
da böyledir ve 

böyle olmayı da 
sürdürecektir
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kurulu kararlarıyla tahkim edenlerin, 
12 yaşına kadar cami kapısını ya-
saklayan, çocukların bu ülkede din-
le bağı olmasın tuzağını kuranların, 
‘biri bizi gözetliyor’ haline getirilen 
Milli Güvenlik Dersi’yle okulları baskı 
altına alanların, üniversite kapılarını 
çilehaneye dönüştüren, çocukların 
ağzından burnundan getiren katsayı 
tuzağı kuranların tamamının tezgahı-
nı boşa çıkaran teşkilatın adıdır” diye 
konuştu. 

Teşkilat olarak kol kola, omuz omu-
za yolculuklarına devam ettiklerini 
kaydeden Yalçın, “Birler alt alta olur-
sa, toplamı üç eder, ancak birler yan 
yana, kol kola ve omuz omuza olursa 
yüz on bir eder ve daha güçlü, daha 
diri ve daha etkili olurlar. İşte Memur-
Sen teşkilatı da böyledir ve böyle ol-
mayı da sürdürecektir” ifadelerini 
kullandı. 

Kazanımlarımızı her  
işyerinde anlatmalıyız 

Şimdiye kadarki en iyi toplu sözleş-
meyi imzaladıklarının altını çizen Ali 
Yalçın, “Yeni rekorların kırıldığı, ilk 
defa hayata geçecek kazanımların 
bulunduğu, kapsamlı, çok kazanımlı 
ve bol kazançlı bir toplu sözleşme im-
zaladık. Bunu herkese, her kişiye, her 
işyerinde anlatmalıyız” dedi. 

Yerli arabanın ilk müşterisi  
biziz 

Yalçın, Türkiye’nin yerli otomobil üre-

tim çalışmalarıyla ilgili gelişmelere 

de değinerek, bazı kesimlerin yerli 

olan her ne varsa hemen bir çamur 

atma, itibarsızlaştırma girişiminde 

bulunduğunun altını çizdi. Yalçın, 

şöyle konuştu: “Dün Erbakan’ı hedef 

alanların bugün Erdoğan’ı hedef aldı-

ğını görüyoruz. Bu ülkenin kalkınma 

sürecine, bu ülkeye yürek katanlara 

çelme takmaya çalışanların olduğu-

nu görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 

‘Mesele Türkiye’nin şeftali yerine 

motor üretmesiydi’ diyen rahmetli 

Erbakan Hoca’nın bıraktığı geleneği 

devam ettirmeye çalışıp bu ülkede 

yerli otomobil üretme iradesi ortaya 

konulduğunda buna çamur atmaya 

kalkışanlara inat, yerli arabanın ilk 

müşterisi biz olacağız.” 

Ziyaretler 

Genel Başkan Ali Yalçın, Sinop Valisi 

Dr. Yasemin Özata Çetinkaya, İl Milli 

Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Si-

nop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ni-

hat Dalgın, Ordu Valisi İrfan Balkan-

lıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Enver Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü 

Dr. Şaban Karataş’ı da ziyaret etti. 
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KYK Kurum İdari Kurulu Ekim 2015

Çalışma Raporu imzalandı

ğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari 

Kurulu (KİK) Ekim 2015 Çalışma Raporu imzalandı. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Hasan Yalçın Yayla ve 
Atilla Olçum, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale ve YURTKUR Genel 
Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ku-
rula sunulan talepler görüşülerek, karara varıldı. 

Eğitim-Bir-Sen’in Kurum İdari Kurulu toplantısının gündemine taşı-
dığı taleplerden mutabakat sağlanan konular şunlar: 

Konu 1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü-
ğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
çerçevesinde zaman kaybetmeksizin, asaleten atama yapılmamış 
bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır. 

Görüş 1- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, hizmet gereği ve 
ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlenecek plan dâhilinde ön-
celikle yurt müdür yardımcısı kadrosunda olmak üzere görevde 
yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılması uygun görülmektedir. 

Konu 2- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takviminin 
açıklanmasını müteakiben kurum çalışanları için sınav konuları 
çerçevesinde hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. 

Görüş 2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü-
dürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde görevde yükselme veya unvan 
değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların yazılı sınav tarihin-
den en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden 
ilan edileceği, duyuruda atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav 
konularının başlıkları ile sınavdaki ağırlıklarına yer verileceği; son 
başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki sürenin on günden 
az olamayacağı, ilan edilen kadrolar için başvuruda bulunan ve 
aranan nitelikleri taşıyan her personelin yazılı sınava katılacağı hu-
susları hüküm altına alınmış olup, sınav takviminin açıklanmasını 
müteakip sınav konularından hizmet içi eğitim programı düzenle-
neceğine ilişkin mezkûr mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. 
Ancak, Kurum Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde görev-
de yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanıp da ilgili kadroya 
ataması yapılan personelin bir plan dâhilinde hizmet içi eğitime 
alınması uygun görülmektedir. 

Konu 3- Atama ve yer değişikliği işlemleri bir takvime bağlanmalı 
ve çalışanlara duyurulmalıdır. 

Görüş 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mev-
zuat çerçevesinde konu hakkında çalışma yapılması uygun görül-
mektedir. 

Konu 4- Servis hizmetinden faydalanamayan personelin mağduri-
yet yaşamaması için nöbet ve vardiya değişim saatleri ile servis sa-
atleri arasındaki uyumsuzluk giderilmeli; nöbet ve vardiya değişim 
saatleri servis saatlerine göre düzenlenmelidir. 

Görüş 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günlük çalışma 
saatlerini düzenleyen 100. maddesine göre; günlük çalışmanın baş-
lama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hiz-
metin özelliklerine göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı’nın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca, illerde valiler tarafından tespit 
olunacağı hükmü, aynı kanunun 101. maddesinde de günün yirmi 
dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet me-
murlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir hük-
mü yer almaktadır. Bu hükme istinaden tespit edilen günlük çalış-
manın başlama ve bitme saatleri dikkate alınarak servis hizmetleri 
ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Bu itibarla, nöbet hizmeti yürüten ve vardiyalı çalışan personelin 
imkânlar dahilinde kısmen de olsa servis hizmetlerinden faydala-
nabilmeleri için yetkili amirler tarafından hizmette herhangi bir ak-
samaya ve diğer personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek 
kaydıyla servis saatlerinin düzenlenmesi uygun görülmektedir. 

Konu 5- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesi 
ile toplu sözleşme hükümleri kapsamında, kurum bünyesinde 657 
sayılı Kanun’un 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleş-
meli personelden sendika üyesi olanlara (toplu sözleşme hüküm-
leri çerçevesinde) toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerektiğine 
dair tüm taşra birimlerine genel bir yazı gönderilmelidir. 

Görüş 5- Konuyla ilgili olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin ek 4. maddesinde;  

“1- 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye 
olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlile-
rine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile 
birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu 
madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve ilgili mevzuat uyarınca öden-
mekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, 
ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesa-
bında dikkate alınmaz. 

E
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2- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu’nun 2. maddesinde, Bu kanun, devletin veya diğer kamu 
tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin 
görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüs-
lerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye daya-
narak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan 
kamu görevlileri hakkında uygulanır. 

3- Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali 
ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem 
Toplu Sözleşme’nin 26. maddesinde; 

01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname’nin ek 4. maddesinde yer alan ‘kırk beş Türk li-
rası’ ibaresi ‘altmış Türk lirası’ olarak uygulanır. 

4- 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin 26. 
maddesinin birinci fıkrasında;

 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesinde yer 
alan ‘Kırk beş Türk Lirası’ ibaresi ‘750 gösterge rakamının memur 
aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda’ şeklinde uygu-
lanır” hükümleri yer almaktadır.  

Yukarıda açıklanan ve yürürlükteki toplu sözleşme ve diğer ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumda sendika üyesi olan söz-
leşmeli personele toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi hususunda 
ilgili birimlerce gerekli işlemin tesis edilmesi uygun görülmektedir. 

Konu 6- Piyasa fiyat araştırma, ihale komisyonu üyeliği, muayene 
ve kabul komisyonu üyeliği gibi görevlere, hizmet içi eğitim kapsa-
mında kamu ihale, kamu ihale sözleşmeleri ve kamu mali yönetimi 
ve kontrol kanunu mevzuatı eğitimi almamış çalışanlar görevlendi-
rilmemelidir. 

Görüş 6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ihale komisyonunun 
kurulması ve çalışma esaslarını içeren İhale Komisyonu başlıklı 6. 
Maddesinde, ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ihale ilanı 
veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün için-
de ihale komisyonunu oluşturur. 

İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş 
kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve 
diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel ol-
ması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında 
komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu 
üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek 
üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacak-
ları belirtilir. 

İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. 
Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel 
bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyo-
na üye alınabilir. 

İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan iha-
le komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz. 

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla 
alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon 
başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kul-
lanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak 
ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve 
düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve 
soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır. 

İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgele-
rin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteye-
bilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce 
ivedilikle yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda bahsedilen hükümler çerçevesinde kurum personeli ihale 
komisyonlarında görevlendirilmektedir. 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un “İhale Komisyonu” başlıklı 6. madde-
sinde gerekli incelemenin yapılmasının sağlanması amacıyla ihale 
işlem dosyasının birer örneğinin ilân veya daveti izleyen üç gün 
içinde ihale komisyonu üyelerine verilmesi de hükme bağlanmıştır. 

Bu bağlamda, ihale dokümanının ayrılmaz bir parçası olan idari 
şartnamede ihale komisyonu üyelerine tekliflerin alınması, de-
ğerlendirilmesi, ihaleye katılımda yeterlilik belgesi olarak istekliler 
tarafından sunulması istenen belgelerde olması gereken hususlar 
ayrıntılı olarak belirtilmektedir. 

Kurumumuzca düzenlenen 4734 sayılı İhale Kanunu ile ilgili eğitim-
ler ihale dosyası hazırlayan personele yönelik olarak düzenlenmek-
le beraber, bir ihale komisyonda asil ve yedek üyeler dâhil toplam 
10 kişi görevlendirildiği ve her bir ihalenin özelliğine göre de ko-
misyonda görev alan kişiler farklılık gösterdiğinden, Kurumumuz 
hizmet içi eğitim kapsamında ihale komisyonu olarak görev alan 
tüm kişilere eğitim verilmesi mümkün olmamakla birlikte bu kişi-
lerden imkânlar ölçüsünde azamisine hizmet içi eğitim verilmesi 
uygun görülmektedir. 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin 
son fıkrasında “……ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişi-
ler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin 
edilir” denildiğinden ihale yetkilisince uygun görülen kişiler piyasa 
araştırmasında ayrıca; piyasa fiyat araştırma ve muayene ve ka-
bul komisyonu, kontrol teşkilatınca yapılan işlemlerle ilgili olarak 
Kurumumuzca düzenlenen aday memur, yurt yönetim memurla-
rının eğitimi, yurt müdür yardımcılarının eğitimi vb. gibi hizmet içi 
eğitimlerde satın alma iş ve işlemleri ile ilgili konularda da eğitim 
verilmektedir. 

Konu 7- Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur perso-
nelin ilgili mevzuat çerçevesinde veri hazırlama kontrol işletmeni 
kadrosuna atanması sağlanmalıdır. 

Görüş 7- Kurum hizmet birimlerinde görev yapan memur per-
sonelin aranan niteliklere sahip olması kaydıyla ihtiyaç ve kadro 
imkânları ölçüsünde veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına 
atanmaları uygun görülmektedir.  
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu 
sözleşme tekliflerinde ısrarcı olduklarını ve kamu görevlilerinin 

maaş ve ücretlerini, diğer mali haklarını, sosyal ve demokratik hakları-
nı ayağa kaldıran bugüne kadarki en iyiyi toplu sözleşmeye imza attık-
larını ifade ederek, “Güveni güce, gücü kazanıma dönüştürdük; örgüt-
lenmede en büyüğe, toplu pazarlıkta en iyiye ulaştık” dedi.

Kızılcahamam’da yapılan Eğitim-Bir-Sen İlçe ve Üniversite Temsilcileri 
Teşkilat Eğitim Programı’nda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, günde-
me ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memur-Sen olarak genel top-
lu sözleşmeye ilişkin tekliflerini “yüzdelik zam, enflasyon farkı, taban 
aylığa zam ve refah payı” şeklinde oluşturduklarını belirten Yalçın, şöy-
le devam etti:

“Mağduriyet giderici tekliflerin yanında memnun edici tekliflerin de yer 
aldığı kapsamlı genel toplu sözleşme teklifleri hazırladık. Toplu sözleş-
me sürecinin her anı, her aşaması ‘haklarımız için direnmek, hakkımız 
olanı kazanmak’ duruşundan beslenen mücadeleyle geçti. Bu sürecin 
sonunda, genel toplu sözleşmeyle 43, hizmet kolu toplu sözleşmele-
riyle 170, toplamda 213 kazanım elde ettik. Hizmet kollarının ve hiz-
met kolu toplu sözleşmelerinin önemini artırdık, kapsamını genişlettik. 
Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifini yetersiz bularak ayağa kalktık ve 
bu teklifi müzakereye değer bulmadığımızı ifade ettik. Tekliflerimizde 
ısrarcı olduk ve kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerini, diğer mali hak-
larını, sosyal ve demokratik haklarını ayağa kaldıran bugüne kadarki 
en iyiyi toplu sözleşmenin altına imza attık.” 

Dik ve kararlı durduk, bir rekora imza attık

2016 yılında 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 11,3, 2017 yılında 3+4 
olmak üzere toplamda yüzde 7,12, iki yıllık toplamda ise yüzde 19,2 
zam aldıklarını kaydeden Yalçın,  “Genel toplu sözleşmeyle 2016 yılın-
da kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılacak yüzde 6+5 oran-
sal zam; kamu görevlilerinin geçmişten bugüne toplu pazarlık sürecin-
de tarafların imzasına bağlı olarak elde ettiği en yüksek zamdır. Bu, 
Memur-Sen’in sendikacılık anlayışının, dik ve kararlı duruşunun eseri 
olan bir rekordur. Güvenceli istihdam ve kadro noktasındaki duru-
şumuzla, 4/C’li personel ve memur görevi yapan üniversiteli işçilerin 
kadrolu olmasının yolunu açtık. 2005 yılından sonra göreve başlayan 
kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi beklentisini kazanıma 
dönüştürerek, hem 290 TL’ye kadar varan ilave zam aldık hem de bir 
adaletsizliğin giderilmesini sağladık. İbadet özgürlüğünün alanını ge-
nişleterek Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeye-
cek ve Cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenlenmesine 

yönelik ısrarımız karşılık buldu. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin 
Cuma namazı konusunda yaşadığı sıkıntıları giderecek şekilde Cuma 
günü öğle arası süresi artırılacak” şeklinde konuştu. 

Herkes kazanmıştır

Eğitim hizmet kolundaki kazanımlarının içerisinde ‘nöbet ücreti’nin 
ayrı bir yeri bulunduğunu söyleyen Yalçın, şöyle konuştu: “Diğer sen-
dikaların alınabileceğine inanmadığı, manipülasyon ve gerginlik mal-
zemesi yaptığı, üyelerimiz başta olmak üzere bütün öğretmenlerin 
hasretle beklediği ve hararetle istediği nöbet ücretini alarak tarihi bir 
başarının altına imza attık. Böylece, mesleki eğitim merkezleri de dâhil 
olmak üzere örgün eğitim kurumlarında fiilen nöbet görevini yerine 
getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 
saat, 2017 yılında ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu 
sayede, öğretmenlerimizin aylık gelirlerine ilgili yılların birinci ve ikinci 
altı aylık dönemleri itibarıyla, 2016’da 98 TL ila103 TL, 2017 yılında ise 
159 ila 166 TL ilave brüt artış sağladık. Bir başka önemli kazanımımız, 
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 
ödenmesini elde etmek oldu. Bu kazanımla, sınavda görev alanlara 5 
saat tutarında ek ders ücreti yerine, ilgili yılın altı aylık dönemleri itiba-
rıyla, her oturum için 2016 yılında en düşük 141 TL ila 148 TL, 2017 yı-
lında ise 152TL ila 158 TL sınav ücreti ödenecek. ‘Emek varsa ücret de 
olmalı’ anlayışıyla, hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonlarında 
düzenlenen kurslarda görev alan memur ve hizmetlilere, fazla çalış-
ma ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi suretiyle 
ayda 163 TL’ye kadar ilave gelir elde ettik. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile 
üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele ödenen fazla ça-
lışma ücretinin bir kat artırılmasını ve bunun sözleşmeli personele de 
ödenmesini sağlayarak ayda 293 TL’ye kadar fazla çalışma ücreti elde 
ettik. Yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında 
görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği için ayrı ayrı 
ücret ödenmesi kazanımı da bizim imzamızla sağlandı. Akademik per-

Güveni güce, 

gücü kazanıma 
dönüştürdük
E

İlçe ve Üniversite Temsilcileri Eğitim Programı’nda konuşan Yalçın:
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sonelin maaş ve ücretlerinde önemli bir yer 
tutan geliştirme ödeneği ödemesinin sona 
erme tarihinin 2017 olarak belirlenmesini 
sağlayarak, akademik personelin maaş kay-
bını önledik. Üniversitelerinde ikinci öğretim 
kapsamında fazla çalışma ücretinden daha 
fazla sayıda personelin yararlanmasını sağ-
ladık. İLKSAN dayatmasına bütünüyle son 
verdik. Bir önceki dönem toplu sözleşmesin-
de elde ettiğimiz isteğe bağlı üyelik kazanı-
mına, isteğe bağlı olarak üyelikten ayrılma 
kazanımını ekledik. Böylece, rızaları dışında 
öğretmenlerimizin cüzdanına el atılması uy-
gulamasına son verdik. Öğretim yılına ha-
zırlık ödeneğinin 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılında 1.000 TL, 2017-2018 içinse 1.050 TL 
olarak belirlenmesini sağladık. Biri töreden, 
diğeri terörden medet uman siyasetin des-
tekçisi olan sendikal duruştan yoksun zihni-
yetin elde etmek bir tarafa teklif etmeyi bile 
aklına getirmediği kazanımları ve konuları, 
toplu sözleşme metnine dahil ettik. Bu söz-
leşmeyle, Kamu-Sen, KESK, İsmail Koncuk ve 
Lami Özgen de dahil herkes kazanmıştır.” 

Bugüne kadarki en iyi toplu sözleşmeyi her 
işyerinde anlatmalıyız

“Şimdi, hükümetin ve Kamu İşveren 
Heyeti’nin ‘mali disiplin’ ve ‘bütçe imkânları’ 
söylemlerine teslim olmadığımızı, eğitim 
alanı dahil bütün kamu görevlilerimizin hak-
larını teslim aldığımızı başımız dik, alnımız 
ak olarak haykırma vaktidir” diyen Ali Yal-
çın, “Gün, emeğimizin değerini artırdığımızı, 
ekmeğimizi büyüttüğümüzü, mali ve sosyal 

haklarımızı çoğalttığımızı, çalışma şartla-
rımıza ilişkin mağduriyetleri giderdiğimizi 
alanda dillendirme günüdür. Orta Vadeli 
Mali Plan’da öngörülen yüzde 3+3’lük zam 
oranını yüzde 100’e yakın oranda yükseltti-
ğimizi, Merkez Bankası’nın enflasyona ilişkin 
en düşük, orta ve en yüksek oranlı tahmin-
lerini fersah fersah aşarak, kamu görevlile-
rinin maaş ve ücretlerini enflasyonu ezecek 
seviyeye çıkardığımızı, bugüne kadarki en 
iyi toplu sözleşmeyi imzaladığımızı herkese, 
her işyerinde anlatmalıyız” ifadelerini kul-
landı. 

‘Teröre hayır, kardeşliğe evet’  
demeye devam edeceğiz

Türkiye’nin bütünlüğünü, kardeşlik huku-
kumuzu, birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan 
şiddet ve terör sarmalına karşı tek ses tek 
yürek olan, bunu 81 ilde aynı anda haykıran 
tek kuruluş olduklarını vurgulayan Yalçın, 
“Memur-Sen ailesi olarak, ilk önce 81 ilde 
yaptığımız eylem ve kitlesel basın açıklama-
larımızla terörü kınadık ve lanetledik. Ardın-
dan öncülüğünü ve liderliğini yaptığımız Mil-
li İrade Platformu olarak, terörü lanetledik, 
Türkiye’nin istikrar ve huzuruna sahip çıktık. 
Terörün arkasındaki yerli ve yabancı işbir-
likçileri deşifre ettik. Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde il temsilcilerimiz liderliğinde sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte eylemler yap-
tık, bildiriler yayınladık. Memur, emekli, çift-
çi, girişimci, işçi ve esnaf başta olmak üzere 
Türkiye’nin tamamını kucaklayan kuruluşla-
rın tabanlarının katıldığı Ankara Abdi İpek-
çi Parkı’ndan milli iradenin ilk adresi eski 
Meclis’e kadar devam eylemde ‘Teröre hayır, 
kardeşliğe evet’ diyerek, yüz binlerle el ele, 
omuz omuza teröre karşı birlikte yürüdük. 
Bu yürüyüşün de ana düzenleyicisi, çağrıcı-

sı ve katılımcısı Memur-Sen ailesi olmuştur. 
Ülke sorunlarının çözümünde öncü ve çatı 
kuruluş olma kimliğimizi kurumsallaştırarak 
devam ettireceğiz” diye konuştu.

Yalçın, “Teröre hayır, kardeşliğe evet” söy-
lem ve eylem kararlılıklarını topraklarımız-
dan terörü kovuncaya kadar devam ettire-
ceklerini dile getirdi. 

Hedef 1 milyon üye

Memur-Sen olarak 15 Mayıs 2016 hedefini 1 
milyon üye olarak belirdiklerini dile getiren 
Yalçın, “Teşkilatımızı milyonlarla buluştur-
ma yolculuğuna en anlamlı katkıyı sunmak 
hepimizin görevidir. Öncü medeniyet, güç-
lü sendika, büyük Türkiye, hedef 1 milyon 
üye” diyerek, söz konusu hedefe ulaşılması 
noktasında bütün teşkilatın üzerine düşeni 
fazlasıyla yerine getireceğine inandığını kay-
detti. 

Gençlik ve kadın örgütlenmesi

Genç Memur-Sen ve Kadınlar Komisyonu’nun 
çalışmalarına da değinen Yalçın, gençlik ve 
kadın örgütlenmesine gereken önemin ve-
rilmesini, kadınlara sendikal alanda yer açıl-
masını istedi. 

Teşkilat eğitim programı

Dört gün süren teşkilat eğitim programında, 
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 “Teş-
kilat Kültürü”, Dr. Mustafa Bostancı “Sos-
yal Medya ve Algı Yönetimi”, Hıdır Yıldırım 
“Eğitim-Bir-Sen Tarihi” ise başlıklı sunumlar 
yaptılar.
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Teşkilat eğitim programımız

sertifika töreniyle sona erdi

endikacılığı, kavramsal çerçevesinden 
stratejisine, tarihinden insan unsuruna 

kadar ele alarak, Türkiye’de sendikal mücadele-
nin niteliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği-
miz eğitim programı, Şube başkanlarıyla başla-
yıp, Şube Başkan yardımcıları ile devam ederek, 
İlçe ve Üniversite temsilcilerinin katıldığı son 
kademesiyle tamamlandı. Kademe kademe 
tüm Şube yöneticilerinin katıldığı eğitim prog-
ramının sonunda katılımcılara Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından 
eğitim tamamlama sertifikası verildi. 

Sertifika töreninde konuşan Ali Yalçın, kongre 
sürecinde ortaya koydukları hedefler doğrultu-
sunda teşkilat eğitimine büyük önem verdikleri-
ni, bundan sonra da vermeye devam edecekle-
rini söyledi. Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’de ve 
dünyada sendikacılığın kendine has üslubuyla, 
pratiğe yansıyan nitelikli haliyle icra edilmesi 
gerektiğini, mükemmelin sınırının olmadığını, 
bu yüzden eğitenlerin de, üretenlerin de eği-
tilmesi gerektiğini önemsediklerini ifade eden 
Yalçın, “Tüm örgütlenmeler ve kurumlar için en 
önemli unsur insandır, insan için de en büyük 
kazanım eğitimdir. Üreterek ve eğiterek teşki-

latımızı daha donanımlı, daha mücadeleci ve 
daha kararlı hale getirmek için bu faaliyetlerimi-
zi sürdüreceğiz. Adanmışlık ruhuyla alanda mü-
cadele veren siz değerli temsilcilerimizle el ele, 
gönül gönüle bu kutlu yolda birlikte yürümeye 
devam edeceğiz” dedi. 

3. Dönem Toplu Sözleşme’yi tarihi kılan bir ka-
rarlılıkla kazanımlar manzumesine dönüştür-
düklerini vurgulayan Yalçın, 81 ilde “Öncü Me-
deniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 
1 Milyon Üye” sloganıyla alanlara ineceklerini 
kaydederek, “3. Dönem Toplu Sözleşme’yi, bu 
dönemdeki mücadelemizi, stratejimizi, emeği-
mizi alanda hep birlikte kamu çalışanlarına an-
latmalıyız” şeklinde konuştu. 

Programın sonunda Genel Başkan Ali Yalçın, 
eğitime katılan ilçe ve üniversite temsilcilerine 
sertifikalarını; eğitim programına bilgi ve biri-
kimleriyle katkı sunan, nitelikli bir üretim ortaya 
koyan Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’a, Tar-
kan Zengin’e, Hüseyin Rahmi Akyüz’e, Mehmet 
Baki Öztürk’e, Dr. Mustafa Bostancı’ya ve Hıdır 
Yıldırım’a ise teşkilat eğitim programına katkı-
larından dolayı teşekkür ederek, birer plaket 
verdi. 

S
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Birlikte büyük bir aileyiz

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, sendi-
kanın geleceği için her bir üyenin uyumlu ve azimli 

çalışması gerektiğini ifade ederek, “Biz hep birlikte büyük 
bir aileyiz. Ülkemizin çalışanlarının ve bize ümit bağlayan-
ların beklentileri var. Onların beklentilerini karşılayabil-
mek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  

Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 No’lu Şube, 1. Olağanüstü 
Kongresi’ni öğretmenevinde gerçekleştirdi. 

Burada bir konuşma yapan Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen’in 
geleceği için her bir üyenin uyumlu ve azimli çalışması 
gerektiğine dikkat çekerek, “Sendikal faaliyetlerde uyumlu 
çalışmak esastır. Bunun yanında zaman zaman birtakım 
yenilikler de yapılması gerektiği hasıl olmaktadır. Eğer 
üyeler arasında uzlaşma sağlanmazsa bu tür seçimler ka-
çınılmaz oluyor. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Burada 
önemli olan üyelerin birbirlerini rencide etmeden seçime 
gitmesi ve seçim sonucunda da uyumlu bir çalışma sergi-
lemesidir. Bu da insanın hayat kalitesini ortaya koymak 
açısından son derece önemlidir. Çünkü sosyal hayatımız-
da sendikaların çok önemli bir yeri vardır” şeklinde konuş-
tu. 

Beklentileri karşılamak için çalışmaya   
devam edeceğiz 

“Biz hep birlikte büyük bir aileyiz” diyen Selvi, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ülkemizin çalışanlarının ve bize ümit 
bağlayanların beklentileri var. Onların beklentilerini karşı-

layabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gelir dağılımı-
nın adil paylaşımında insanlar sınava tabi tutulmaktadır. 
İnsanların bir kısmı adaleti isterken, bir kısmı da imtiyaz 
peşinde koşarsa, orada onu tesis edecek bir mekanizma-
ya ihtiyaç vardır. Alın terinin karşılığının ne olduğunun 
ortaya konması söz konusuysa, o zaman bu meselede 
haksızlığa uğrayanlar adına, zayıf konumda olanlar adına 
güçlü bir yapının söz söylemesi gerekiyor.” 

Masanın kaybedilmesi işverenin inisiyatifine  
mahkûm olmak demek  

Sivil toplum kuruluşları arasında sendikaların ayrı bir ye-
rinin olduğunu kaydeden Selvi, “Sendikaların çok ayrı bir 
yeri vardır. Çünkü eve götürülecek ekmeğin ne kadar ola-
cağına ilişkin masada sizin adınıza yetki kullanmaktadır. 
Eğer siz o masayı kaybederseniz, işverenin inisiyatifine 
mahkûm olursunuz ve bazı haksızlıklara uğrarsınız. Sen-
dikacılık, haksızlıklarla mücadele için ortaya çıkmış ve bu 
uğurda pek çok bedel ödenmiştir. Verilen mücadeleler ve 
ödenen bedeller sendikacılığı bugünlere taşımıştır” diye 
konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Sakar 
ise, şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi ver-
di. 

116 delegenin oy kullandığı ve iki liste halinde gidilen 
kongrede mevcut başkan Yaşar Sakar’ın listesi seçildi.

E
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, öncelikli hedeflerinin, kendi 

içlerinde güçlenerek, teşkilat içinde daha etkin bir şekilde var olmak olduğunu belirterek, “Bizler, 

kimliğine sahip çıkan örgütlü kadınlar olarak, toplumun her kademesinde güçlü bir şekilde yerimizi almalı-

yız. Bununla beraber siyaset başta olmak üzere, eğitim ve çalışma hayatı içinde medeniyet değerlerimizle 

var olmamız gereklidir” dedi. 

Öçal, Hatay, Osmaniye ve Kilis’te Şube Kadınlar Komisyonu üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bu-

lundu. 

Mücadelemizi Eğitim-Bir-Sen çatısı altında sürdürmeliyiz 

Kadın örgütlenmesini, örgüt bilincini daha çok artırarak çelikleştirmek durumunda olduklarının altını çizen 

Öçal, şöyle devam etti: 

“Bu örgütlü yapının gücünü sivil itaatsizlik eyleminde, siyasal bir yaraya dönüşen başörtüsü probleminin 

çözümünde bizzat müşahede ettik. Diğer sorunları da aynı kararlılık ve hızla aşabilmek için Eğitim-Bir-Sen 

ve Memur-Sen çatısı altında mücadelemize devam etmeliyiz. Memur-Sen üyesi kadın kamu görevlileri 

olarak, sendikaya nitelikli katılımımız ne kadar çok artarsa, yeni kazanımlar elde etme çabalarımız ve mü-

cadelemiz o kadar güçlenir. Geçmişten günümüze başarıya ulaşmış bütün değişimlerin, devrimlerin arka 

planında her zaman bir kadın olmuştur.  Bizler bu gerçeği icraatımızla bugüne ve geleceğe taşımakla yü-

kümlüyüz.” 

Memur-Sen’in 3. Dönem Toplu Sözleşme’de elde ettiği kazanımlara da değinen Habibe Öçal, genel toplu 

sözleşmeyle 43, hizmet kolu toplu sözleşmeleriyle 170, toplamda 213 kazanıma imza attıklarını söyledi. 

Emeğimizin ürünü kazanımlarımızı başkalarının sahiplenmesine izin vermemeliyiz 

Kamu görevlileri başta olmak üzere kamuoyunu, toplu sözleşme kazanımları hakkında en ince ayrıntıları-

na kadar bilgilendirmeleri gerektiğini dile getiren Öçal, “Emeğimizin, alın terimizin ürünü kazanımlarımızı 

başkalarının sahiplenmesine izin vermemeliyiz. Kamu görevlilerinin güvenini güce, alın terini kazanıma 

dönüştüren sendikacılık anlayışımızla yürüttüğümüz mücadeleye yeni üyeler katarak, çalışmaya devam 

etmeliyiz” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Hatay, Osmaniye ve Kilis Şube başkanları ve kadınlar komisyonu üyelerinin katılımıyla ger-

çekleştirilen toplantılarda, sendikal çalışmalar ve gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde 

bulunuldu.

Örgütlenme bilincini daha da artırarak 

çelikleştirmeliyiz
E
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Birlikte hareket ederek

kazanmaya devam edeceğiz 
ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe 
Habibe Öçal, “Örgütleneceğiz, birlikte hareket edeceğiz, onlarca 

kazanımımızı, yenilerini ekleyerek taçlandıracağız” dedi. 

Öçal, Kadınlar Komisyonu Başkan Vekili Fatma Maraş ile birlikte, teşkilat-
lanma çalışmaları kapsamında Adana, Mersin ve Karaman’da Şube Kadın 
komisyonları ve üyelerle bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. 

Mücadelemizin karşılığını aldık 
Kadın örgütlenmesi, sivilleşme ve normalleşme konularının ele alındı-
ğı toplantılarda konuşan Habibe Öçal, kadınların haklarını almalarının, 
karşılaştıkları sorunları çözmelerinin ancak örgütlenmeleriyle, mücadele 
etmeleriyle mümkün olduğunu söyledi. 

3. Dönem Toplu Sözleşme’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öçal, 
“Herkes Memur-Sen’in elde ettiği kazanımları konuşuyor. Türkiye’de, 
toplumsal uzlaşmaya katkı sunacak,  bütün toplum kesimlerini yakından 
ilgilendiren önemli bir süreci geride bıraktık. Bu toplu sözleşmede ver-
diğimiz mücadelenin, emeklerimizin karşılığını aldık, kamu görevlilerini 
mutlu ettik” şeklinde konuştu. 

Kadınların örgütlenmesinin önemine değinen Öçal, 28 Şubat sürecin-
de kadının yok sayılarak her alanda engellendiğini, darbe süreçlerinde 
kadınların en temel haklarına müdahale edildiğini vurgulayarak, genel 
yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’in ve Memur-Sen’in verdiği mücadele sonu-
cunda kadınların ve kamu görevlilerinin birçok alanda yeni haklara ka-
vuştuğunu kaydetti. Öçal, şöyle konuştu: 

“Kazanımlarımızı, hak ve özgürlük mücadelemizi itibarsızlaştırmaya yö-
nelik çabalara fırsat vermeden, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam 
edeceğiz. Örgütleneceğiz, birlikte hareket edeceğiz ve kazanımlarımızı 
yenileriyle taçlandıracağız.” 

Hak, adalet ve özgürlük için çalışmayı sürdüreceğiz 
“Örgütlü olmak özgürlük, hak, adalet mücadelesi vermek demektir” di-
yen Öçal, “Örgütlü gücümüzün sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarımız 
bugün sadece bizim değil, gelecek nesillerin de kazanımları olacaktır. Biz 
çalışan kadınlar, bugünü düşünen örgütlü yapı elemanları değiliz. Henüz 
doğmamış insanların da hak, adalet, özgürlük ortamına doğmaları için 
zemin hazırlamaya, var olan zemini hep beraber güçlendirmeye çalışıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

İslam coğrafyasında ve ülkemizde yaşanan hadiselere ilişkin ise Öçal, 
“Anneler ağlıyor, kadınlar dul kalıyor, çocuklar yetim ve öksüz kalıyor. 
Küresel emperyalizm bölgemizde terör estiriyor. Taşeron örgütler de 
ülkemizde tetikçilik yapıyor. Biz kadınlar yüreklerimizi birleştirerek her 
türlü işgalin, terörün ve şiddetin karşısında durup, kardeşliğimize sahip 
çıkarak mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

E
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Ha-
bibe Öçal, sendikal örgütlenmenin bir hak arama platformu 

olduğunu, kadın çalışanların talep ve beklentilerini yerine getirmek 
için verdikleri mücadelede haksızlığa uğrayanların sesi olmayı sür-
düreceklerini belirterek “İyi, doğru ve güzel neredeyse biz orada 
olmaya, haksızlıkların, adaletsizliklerin karşısında durmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Habibe Öçal, başkan yardımcılarıyla birlikte, Kayseri ve Çankırı Ka-
dınlar Komisyonu’nun düzenlediği ‘Kadın Üyelerle İstişare’ toplantı-
sına katıldı. Birlik ve beraberlik içinde yarınlara yol almanın önemine 
dikkat çeken Öçal, kardeşlik ikliminin devam ettirilmesinde herkese 
sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, “Bugün Türkiye’deki meselenin 
vatan, millet ve ümmet meselesi olduğu apaçık ortadadır. Tüm dün-
ya nezdinde Müslümanlar tehdit unsuru olarak algılanmakta ve po-
tansiyel terörist muamelesi görmektedir. Biz, bir an önce bu Siyonist 
ve emperyalist güçlere karşı kadın inisiyatifimizi kullanmak zorunda-
yız. Bu bilinçle kardeşlik hukukumuzu zedelemeden birlik olmanın, 
organize olmanın yollarını bulmalıyız. Kardeşlik hukukunu gözeterek 
bir yapı oluşturursak, daha sağlam ve daha kalıcı işlere imza atarız. 
Amacımız medeniyet değerlerimizi referans alarak, kardeşlik huku-
kunu, kardeşlik bağını korumak ve daha da güçlendirmektir” şeklin-
de konuştu. 

Kadınların düşünsel plandaki varlığını daha belirgin şekilde gös-
termesi gerektiğini belirten Öçal, şunları söyledi: “Kadının kamusal 

hayata ve örgütlenmeye katılımı, dünya meseleleri hakkında bilinç 
düzeyi ve sorunlarla baş etme kapasitesi arttıkça, dünyanın çehresi 
değişecektir. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise, kadınların kendilerine 
olan güvenlerini kazanmaları, medeniyet değerlerimizi kuşanarak 
dünya hakkındaki bilgi ve birikimlerini arttırıp sendikal örgütlenme-
ye daha etkin bir şekilde katılmaları, toplumsal ve siyasal meseleler-
de aktif rol almalarından geçmektedir.” 

Kadın katılımının, kadınların sendikada aktif görevler üstlenmeleri-
nin, sorunların çözümünü hızlandırması bakımından önemli olduğu-
nu kaydeden Öçal, kadınların merhamet ve şefkat elinin insanlara 
ulaşması gerektiğini dile getirdi. 

“Bu konuda sistemi harekete geçirecek olan dinamik yine kadınlar-
dır” diyen Habibe Öçal, “Kendi değerlerimiz ile sistemin içinde yol al-
malıyız. Yolumuz çetindir. Bu yolda yürürken zorlanacağız, kırılacağız 
ama eğilmeyeceğiz, yaralanacağız ama yılmayacağız. Duruş çizgimiz-
den, misyon ve vizyonumuzdan asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

 ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal, Samsun ve Trabzon’da Şube Kadınlar Komis-

yonu üyeleri ve kadın çalışanlarla bir araya geldi. Öçal, Türkiye Aile 
Platformu’nun (TÜRAP) istişare toplantısına da katıldı. 

Samsun ve Trabzon Kadınlar Komisyonu’nun düzenlediği ‘Kadın üye-
lerle istişare ve örgütlenme’ toplantısında konuşan Öçal, kadın ör-
gütlenmesi konusunda yolun başında olduklarını, bu mesafeyi hızlı 
koşarak kapatmaları gerektiğini ifade ederek, sendikada aktif görev 
alan, toplantılara katılan, sendikayı sahiplenen ve çalışan kadın bakış 
açısını sorunların çözümüne yansıtan üye sayısının daha da artması 
gerektiğini söyledi. 

Kadın örgütlenmesinde nicelik ve niteliğin artması noktasında her-
kese görev düştüğünü kaydeden Öçal, “Kadın toplumda çok etkin 
bir güce sahiptir. Kadın isterse toplumu çok üst mertebelere ulaş-
tırır. Hz. Peygamberin en büyük destekçisi olan ve ölüm yılı Siyer’de 
hüzün yılı olarak adlandırılan Hz. Hatice’nin etkin rolünü kim inkâr 
edebilir” dedi. 

Kadınların haklarını ancak kendi çabalarıyla kazanacağına dikkat çe-
ken Öçal, “Kadınlar öncelikle toplum içindeki güçlerinin farkına var-
malıdır. Medeniyet değerlerimizden beslenerek geleceği inşa etme 

seferberliğine önce kendimizden başlayarak koyulmalıyız” şeklinde 
konuştu. 

Örgütlü kadının şimdide yaşayan, başarılarını şimdiden geleceğe ak-
taran, diğer yandan da medeniyet değerlerine bağlı olan, gelecekle 
ilgili planlar, programlar yaparak eylemde bulunmaya istekli, geç-
mişten ders alıp geleceğini de yönlendirmeye çalışan tarihsel bir de-
ğer olduğunu belirten Öçal, “Toplumu geliştirip değiştirebilmek, yeni 
formlar kazandırmak örgütlü kadın için zor olmayacaktır” ifadelerini 
kullandı. 

Misyon ve vizyonumuzdan taviz vermeyeceğiz

Geleceğimizin inşasında kadınlar 
daha etkin rol oynamalıdır

E

E
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Habibe Öçal, Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) İl İstişare Grubu top-
lantısında yaptığı konuşmada ise, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için 
uzun süreli politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Özel-
likle Türkiye’de doğan yüz bine yakın çocuğun vatandaşlık, eğitim ve 
sağlık ile ilgili altyapı ve entegrasyon çalışmaları ivedilikle tamamlan-
malıdır. Şartlar uygun olsa da ülkelerine dönmek istemeyen mülteci-
ler için sivil toplum kuruluşlarının da görüş ve önerileri alınarak yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır” diye konuştu.  

Amacımız günü kurtarmak değil,
geleceğe damga vurmaktır

ğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Ha-
bibe Öçal, sendikal örgütlenmenin; adaletin, hakkın, özgür-

lüğün birlikteliğinin simgesi olduğunu ifade ederek, “Eğitim-Bir-Sen 
çatısı altında bir araya gelen kadınlar olarak amacımız, günü kurtar-
mak değil, geleceğe damga vurmaktır” dedi. 

Habibe Öçal, başkan yardımcılarıyla birlikte, İstanbul şubeleri kadın 
komisyonlarının “Öncü Kadınlar İstişare Toplantısı” sloganıyla dü-
zenlediği programa katıldı. 

1,2,5 ve 6 No’lu Şube Kadınlar Komisyonu’nun istişare toplantısı 
Bağcılar Halk Sarayı’nda, 3 ve 4 No’lu Şube Kadınlar Komisyonu’nun 
toplantısı ise Beykoz Sabancı Öğretmenevi’nde yapıldı.  

Milletvekilleri Ravza Kavakçı, Fatma Benli, AK Parti İstanbul Kadın 
Kolları Başkanı İffet Polat, Eğitim-Bir-Sen İstanbul şubeleri kadınlar 
komisyonu başkan ve yardımcıları ile çok sayıda kadın üyenin ka-
tıldığı toplantılarda konuşan Habibe Öçal, inançlı, kararlı, fedakâr 
dostları, dava arkadaşları olduğu için onur duyduklarını söyledi. 

Örgütlenme adaletin, hakkın, özgürlüğün ve   
birlikteliğin simgesidir
Sendikal örgütlenmenin; adaletin, hakkın, özgürlüğün ve birlikteli-
ğin simgesi olduğunu kaydeden Öçal, şöyle konuştu: 

“Türkiye sevgisi, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak bizim için 
bir slogan değil, varlığımızın hareket gücüdür. Mücadele ile kaza-
nılan hak, adalet gibi değerlerin mirası ‘Asım’ın Nesli’ne yön vere-
cek yegâne güç kaynağıdır. Biz Türkiye’nin en örgütlü, en kuşatıcı, 
dolayısıyla en etkin teşkilatlarından biriyiz. Bu birlikteliğimizin, bu 

yol ve dava arkadaşlığımızın öncelikleri vardır. Ancak ilk önceliğimiz 
ülkemizdir, Türkiye’dir. Her şeyden evvel Türkiye bizim varlığımızın 
mekân boyutudur. Biz bu mekânda var oluyoruz. Bu mekâna ayağı-
mızı basıyoruz. Gerçekliğimiz, rüyamız, realitemiz bu mekânda, bu 
iklimde biçimleniyor. O nedenle her zaman Türkiye hassasiyetini ön 
planda tuttuk.” 

Çalışmalarımızı daha da hızlandırmalıyız 
Eğitim-Bir-Sen çatısı altında bir araya gelen kadınlar olarak, amaç-
larının günü kurtarmak değil, geleceğe damga vurmak olduğunu 
ifade eden Öçal, “Ancak kadın örgütlenmesi bakımından daha yük-
sek bir orana ulaşmamız gerekiyor. Eğitim-Bir-Sen’de kadın örgüt-
lenmesi oranı yüzde 35’tir. Oysa çalışan kadın oranı yüzde 55’tir. Bu 
tabloyu değiştirmemiz, örgütlü kadın sayısının artırılması konusun-
da çalışmalarımıza hız vermemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu. 

Örgütlü kadınlar gerçeğini harekete geçirmeliyiz 
Güçlü bir örgütlenmenin, kadınların sendikal faaliyetlere daha fazla 
katılmalarının sorunların çözümüne katkıda bulunacağını belirten 
Habibe Öçal, “Unutmamalıyız ki, muhataplarımız üzerindeki etki-
miz, taleplerimizi örgütlü bir yapı içinde dile getirdiğimiz oranda 
daha büyük olacaktır. Örgütlü kadınlar gerçeğini harekete geçir-
mezsek, kendi sesimize sağır kalmış oluruz” ifadelerini kullandı. 

E
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Mahkeme, alan değişikliği başvurusunun 
reddine ilişkin işlemi iptal etti

Kınama cezası hukuka aykırı bulundu

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Vala Gedik Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi Ortaokulu’nda müdür olarak gö-
rev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, zihinsel engelli sınıf 
öğretmenliği olan branşının rehber öğretmenliği olarak 
değiştirilmesi istemiyle yaptığı 2013 yılı il içi alan deği-
şikliği başvurusunun reddine dair işlemi, hukuka aykırı 
olduğu gerekçesiyle iptal etti. 

Eğitim-Bir-Sen’in, idarenin işleminin açıkça hukuka aykırı 
olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi talebiyle açtığı davayı 
karar bağlayan mahkeme, “… Milli Eğitim Bakanlığı Öğ-
retmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 
44. Maddesinde, ‘(1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir 
başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden 
fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka 
bir alanda yükseköğrenimi bitiren öğretmenler, adaylık-
larının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Ta-
lim ve Terbiye Kurulu’nun öğretmenliğe atanacakların 
mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin 
kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezu-
niyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının 
değiştirilmesini isteyebilirler. (2) Bu kapsamda yapıla-
cak alan değişikliği işlemleri Haziran ayında Bakanlıkça 
belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. (3) Alan deği-
şikliği isteyen öğretmenlerini alan değişiklikleri, il içinde 

tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç 
duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı 
üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olma-
sı durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla 
olana öncelik verilir. (4) Talim ve Terbiye Kurulu karar-
larıyla dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuni-
yetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşı-
lığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin 
öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği 
yoluyla atanırlar. (5) İstihdam alanı daralan öğretmenler, 
Talim ve Terbiye Kurulu karar ve görüşleri çerçevesin-
de mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da aylık 
karşılığı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin 
öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişik-
liği yoluyla atanırlar. (6) Alan değişikliği gerçekleştirilen 
öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate 
alınmaz’ hükmüne yer verilmiştir. …Bu durumda, dava-
cının atamaya esas bölüm yönünden ve atanmak iste-
diği kurumun ihtiyacı yönünden alan değişikliği yapma 
şartlarını haiz olduğu görülmekle talebinin hizmet puanı 
yönünden değerlendirilmek üzere isteminin kabul edil-
mesi gerekirken, başvuru aşamasında isteminin redde-
dilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kana-
atine varılmıştır” ifadeleriyle işlemin iptaline hükmetti. 

İstanbul İdare Mahkemesi, bir ilkokulda öğretmen ola-
rak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, okulda mev-
zuata aykırı bir şekilde yapıldığı/açıldığı belirtilen halk 
oyunları ve drama kurslarına göz yumduğu iddiası ile sı-
nıfta belgesiz para toplanmasına izin verdiği iddiasından 
hareketle tevhiden ve bir alt ceza da uygulanmak sure-
tiyle kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemi hukuka 
aykırı bularak iptal etti. 

Mahkeme, disiplin amiri tarafından tevhiden en ağır fiil-
den ceza verilirken, fiillerin tamamı için gözetilen bir alt 
ceza uygulamasının, diğer fiiller için ceza verilmesinde 
de gözetilmesi gerektiği noktasında hüküm tesis etti. 

Eğitim-Bir-Sen’in açtığı davayı karara bağlayan mahke-
me, iptal gerekçesinde, “…Okulda açılması düşünülen 
kurslar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat edil-
diği ve hangi konularda kurs açılacağına ilişkin olarak 

öğretmenler kurulu kararında bir açıklık bulunmamakta 
ise de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu ayrıntı üzerin-
de durmayıp, kurs için izin verdiği, kaldı ki davacının okul 
yönetiminde görevli olmadığından (bu kurslar mevzuata 
aykırı kabul edilse dahi) davacının idari bir sorumluluğu-
nun bulunmadığı için bu fiilden ötürü ceza verilmesin-
de hukuka uyarlık bulunmamıştır. Dava konusu cezanın 
sınıfta belgesiz para toplanmasına izin verme fiili yö-
nünden irdelenmesine gelince; davacıya ceza vermeye 
yetkili olan disiplin amiri tarafından, olayda kasıt unsu-
runun olmadığı, olayın kusurdan kaynaklandığı belirtil-
miş olduğundan, bu fiilin karşılığının 657 sayılı Kanun’un 
12S-B/a maddesi uyarınca kınama cezası olduğu, disiplin 
amir tarafından da bir alt ceza hükmü uygulandığından, 
davacıya uyarı cezası verilmesi gerekirken, kınama ce-
zasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde 
hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.  
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Eğitim-Bir-Sen Adana 1 No’lu Şube yöneticileri ve üyeler, okuldan uzaklaştırılan 

öğrencinin okul müdürünü bıçaklamasını protesto etti. Olayın meydana geldiği 

Yüreğir Süleyman Şah Ortaokulu önünde toplanarak eylem yapan üyeler adına 

konuşan Şube Başkanı Mehmet Sezer, sınıfların akıllı tahta, öğrencilerin ise tablet 

bilgisayarlarla buluşturulduğu Türkiye’de öğretmenlere yapılan muamelenin 

düşündürücü olduğunu söyledi. 

Öğrencilere yönelik disiplin kurallarının esnetilmesinin, alınan disiplin tedbirlerinin 

uygulanmamasının öğretmene yönelik öğrenci merkezli şiddetin en temel 

nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Sezer, “Maalesef artık eğitim çalışanları, 

veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara 

karşın savunmasız kalmaktadır. Caydırıcı hiçbir önlemin alınmamış olması da 

olayların aralıksız sürmesine, mesleğin itibar kaybına uğramasına sebep olmaktadır. 

Bir eğitimciye saldırmak aynı zamanda bilime ve ülkenin geleceğine saldırmaktır” 

dedi. 

Eğitim çalışanlarının sahipsiz olmadığını vurgulayan Sezer, “Bütün gücümüzle 

arkadaşımızın yanında olacak ve saldırganların gereken cezayı almasının takipçisi 

olacağız” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, il merkezinde eğitim gören 100 Suriyeli öğrenciye 

kırtasiye yardımında bulundu. Şube Başkanı Ali Deniz, Suriyeli sığınmacıların eği-

timlerini kısıtlı imkânlarla sürdürdüğünü, sendika olarak bir nebze de olsa yardımcı 

olmak istediklerini ifade ederek, “Suriye’deki iç savaştan kaçarak ilimize gelen aile-

lerden, Adıyaman merkezdeki ilkokullarda eğitim gören 100 öğrencimize çanta ve 

kırtasiye yardımı yaptık. Orta Doğu’daki kaosun bir an önce sona ermesini temenni 

ediyoruz. Böyle bir ortamda birbirimize kucak açmalı, birbirimizin derdiyle dertlen-

meliyiz. Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarındaki acı görüntülerin bir an önce sona 

ermesini diliyoruz” dedi. 

Suriyeli öğrenci velileri, Türkiye’nin kendilerine kucak açmasından duydukları mem-

nuniyeti dile getirerek, Adıyaman halkının misafirperverliğini asla unutmayacakla-

rını söylediler. 

Eğitim-Bir-Sen Şuhut İlçe Temsilciliği, ilçede görev yapan okul müdürlerinin katılı-

mıyla istişare toplantısı düzenledi. Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantı, İlçe 

Temsilcisi Yusuf Teke’nin selamlama konuşmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çı-

kan Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Başkanı Abdullah Çelik, imzalanan 

toplu sözleşme ile kamu görevlileri adına önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. 

En düşük öğretmen maaşının Ocak 2016 tarihi itibarıyla 2.515 TL, en yüksek öğret-

men maaşının 3.503 TL olacağını ifade eden Çelik, “Bu toplu sözleşme sadece öğ-

retmenler için değil, memur, hizmetli ve tüm eğitim çalışanları için ciddi kazanımlar 

getirmiştir” dedi. 

Çelik, “Eğitim çalışanlarıyla bir araya gelerek, hem kazanımlarımızı anlatacağız hem 

de teşkilatımıza üye olmayı bekleyenlere davetimizi ulaştırarak onları soylu müca-

delemizle buluşturacağız. Bu konuda üzerinize düşeni fazlasıyla yapacağınıza inan-

cım tamdır” şeklinde konuştu. 

ADANA 1

ADIYAMAN

AFYONKARAHİSAR 1

Eğitimciye saldırıya protesto 

Suriyeli öğrencilere eğitim yardımı 

Şuhut’ta görev yapan okul yöneticileriyle  
bir araya geldik 
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Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi, il divan toplantısını Mehmet Salih Akdoğan Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirdi. Şube yönetimi, ilçe ve üniversite temsilcilerinin katıldığı 
toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, “Ağrı merkez, ilçe 
ve üniversite yönetimimiz ile birlikte sorunların sorun olmaktan çıkması için elimiz-
den ne geliyorsa bugüne kadar hep yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya 
devam edeceğimizin bilinmesini isterim” dedi. 

Gümüşer, il, ilçe ve üniversite yönetimine çalışmalarında başarı dileyerek, konuş-
masını tamamladı. 

Toplantıda, toplu sözleşme kazanımları hakkında değerlendirmeler yapılırken, 
“Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması” ve “Örgütlenme” temalı kısa film yarışması 
hakkında bilgi verildi. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 2 No’lu Şube, üyeleri Aşure etkinliğinde bir araya getirdi. 

Mamak ve Altındağ’da görev yapan üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen programa 

Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu da katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Levent Köse, yaşanan sorunların 

üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek geleceklerini söyledi. 

Toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar hakkında bilgi veren Köse, eğitim çalışan-

larının güvencesi, kazanımların adresi olduklarını dile getirdi. 

Ahmet Gündoğdu ise, seçime dair değerlendirmelerde bulundu. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 No’lu Şube yöneticileri, Keçiören işyeri temsilcileriyle 

‘kazanımlarımız’ın anlatıldığı programda buluştu. Keçiören Belediyesi Yonca Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Keçiören Be-

lediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Erdoğan, İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Mustafa Özel, Sela-

mi İskender ve Abdurrahman Uzunoğlu ve işyeri temsilcileri katıldı. 

Programda konuşan Şube Başkanı Ahmet Aydınsoy, toplu sözleşmede önemli ka-

zanımlara imza attıklarını belirterek, nöbete ücret ödenmesi, Bakanlıkça hafta sonu 

yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine 

ÖSYM ve diğer kurumlarca yapılan sınavlarda olduğu gibi sınav gösterge rakamına 

dayalı sınav ücreti ödenmesi ve Cuma namazı izni gibi onlarca kazanım elde et-

tiklerini söyledi. Aydınsoy, söz konusu kazanımların üyelere anlatılmasında işyeri 

temsilcilerine büyük iş düştüğünü dile getirdi. 

Keçiören İlçe Temsilcisi Zahit Şahin ise, ilçede bu yıl yetkiyi aldıklarını, bunda işyeri 

temsilcilerinin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, yetkili olmanın sorumluluğu-

nun farkında olarak üyelere daha iyi hizmet etmek gayretinde olacaklarını kaydetti. 

AĞRI

ANKARA 2

ANKARA 3

Sorunların sorun olmaktan çıkması için  
çalışmaya devam edeceğiz

Üyelerimizi Aşure etkinliğinde  
buluşturduk 

İşyeri temsilcilerimize büyük iş  
düşmektedir 
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Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 No’lu Şube, “Kardeşliktir, Birliktir, Beraberliktir Aşure” slo-
ganıyla Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesi, Yenimahalle Kaymakamlı-
ğı, Batıkent Osmanlı Camii ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesi aşure 
dağıttı. 

Şube Başkanı Tekin Korku, Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizin daimi olma-
sına, kardeşlik ve paylaşama duygularımızın artmasına vesile olması temennisinde 
bulundu. 

Korku, Aşure etkinliğine katılımlarından dolayı başta Etimesgut Kaymakamı Cumali 
Atilla ve Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar olmak üzere, ilçe milli eğitim mü-
dürlerine, şube müdürlerine, üyelere ve tüm vatandaşlara teşekkür etti. 

Eğitim-Bir-Sen Edremit İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği işyeri temsilcileri toplantı-
sı, öğretmenevinde yapıldı. Toplantıya AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, 
Şube Başkanı Mehmet Çabuk ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe yönetimi ve işyeri tem-
silcileri katıldı.

Şube Başkanı Mehmet Çabuk, yapılan son toplu sözleşmede eğitim çalışanları adı-
na önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade ederek, “Biz bu kazanımları elde ederken 
yakmadık, yıkmadık. Büyük bir mücadele sonucunda temin ettiğimiz bu kazanımla-
rı işyerlerimizde, öğretmenler odasında anlatmalıyız” dedi. 

1 milyon üye hedefine ulaşılması için el birliğiyle çalışacaklarını kaydeden Çabuk, 
Balıkesir’de olduğu gibi Edremit’te de yetkiyi almak için herkesin azami gayret gös-
tereceğine inandığını söyledi. 

İlçe Temsilcisi Muharrem Yenigün ise, Edremit’te de yetkili sendika olmak için elle-
rinde geleni yapacaklarını belirterek, işyeri temsilcilerine teşekkür etti. 

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube yönetimi, yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan 

Aslan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Şube Başkanı Mehmet Ergin, Aslan’a 

yeni görevinde başarı dileyerek, şunları söyledi: “Eğitim adına yapılması gereken-

ler noktasında biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çocuklarımızın geleceği adına 

yapılacak her türlü faaliyeti destekleyeceğiz. Bizim önceliğimiz, çocuklarımızın iyi 

bir eğitim almaları ve değerlerimizi bilen, onlara sahip çıkan bir nesil olarak yetiş-

meleridir.” 

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getire-

rek, Şube yöneticilerine teşekkür etti. 

Eğitim-Bir-Sen Burdur Şube yönetimi, üyelerle piknik programında buluştu. Halk 
Plajı’nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, okul mü-
dürleri ve eğitimciler aileleriyle birlikte katıldı. 

Şube Başkanı Murat Bulut, burada yaptığı konuşmada, piknik organizasyonunu ge-
leneksel hale getirmek istediklerini ifade ederek, “2014 Kasım ayında sendikamızda 
göreve başladık. İlk yıl içinde merkezdeki üyelerimiz ve aileleri ile birlikte tanışma ve 
kaynaşma etkinliği çerçevesinde piknik programını tertipledik. Bu tür programları 
geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi. 

Şube’nin şu anda bin 400’ü aşkın bir üyesi olduğunu hatırlatan Bulut, “2016 Mayıs 
ayında da yetkili sendika olarak mutabakat metnine imza atacağımıza inanıyoruz. 
Katılımları için tüm davetlilere ve üyelerimize teşekkür ederiz. Bu programımızın 
kaynaşmaya, samimiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

ANKARA 4

BALIKESİR

BATMAN

BURDUR

‘Kardeşliktir, Birliktir, Beraberliktir Aşure’ 

El birliğiyle çalışarak hedefimize  
ulaşacağız

Önceliğimiz, çocuklarımızın iyi bir eğitim  
alması 

Birlik ve beraberliğe katkıda bulunan 
programları geleneksel hale getireceğiz 
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Eğitim-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker, bir öğrencinin Kestel ilçesindeki 
okulda pala ile müdür yardımcısının odasına zarar vermesini ve tehditler savurma-
sını kınadı. Endüstri Meslek Lisesi’nde bir öğrencinin sınıfta öğretmeni tartakladık-
tan bir gün sonra müdür yardımcısının odasına palayla zarar vermesini kınayan 
Şeker, “Hafta başında yaşanan olayda, derste arkadaşının yok yazılmasına sinirle-
nen 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki M.S., önce öğretmeni Serkan Subaşı’na saldırarak 
darp etti. Okuldan kaçan öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatıldı. İkinci gün okula 
gelen aynı öğrenci, elindeki palayla müdür yardımcısı İbrahim Özalkan’a saldırdı. 
Özalkan’ın bütün ikazlarına rağmen masaya palayla vurup tehditler savuran öğ-
renci, kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından öğrencisi tarafından darp edilen 
öğretmen 4 günlük rapor aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı 
lisede bu menfur saldırıyı protesto ettik” dedi. 

Bu olayın 2015 eğitim-öğretim yılında öğretmen ve yöneticiye yapılan 4. saldırı 
olduğunu belirten Şeker, “Bu saldırılara toplum topyekûn tepkisini göstermelidir. 
Çünkü bir eğitimciye yapılan saldırı bütün topluma ve toplumun geleceğine yapıl-
mış bir saldırıdır. Öğretmenler, bu toplumun ortak paydası ve değeridir. Dozajı gün 
geçtikçe artan saldırılardan öğretmenleri kurtaracak gerekli tedbirlerin acilen alın-
ması için yetkilileri göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şube yönetimi, eğitim yöneticileriyle, eğitimin sorunları-
nı tartışmak, çözüme ilişkin önerileri istişare etmek amacıyla 80. Yıl Kadın Kültür 
Merkezi’nde bir araya geldi. Milletvekili Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, 
Şube Yönetim Kurulu ve okul müdürlerinin katıldığı toplantının açılış konuşması-
nı yapan Şube Başkanı Kasım Karatekin, eğitimin, ülkenin geleceğini görmesi için, 
geleceğe daha umutla bakması için üzerinde önemle durulması gereken bir konu 
olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Eğitimin birçok sorunu vardır. Bu sorunların 
başında öğretmensiz sınıflar gelmektedir. Özellikle Çankırı’ya ilk atama dönemin-
de az öğretmen gelmektedir. Çankırı’nın zorunlu eğitim bölgesi olması bu sorunu 
çözecektir. Diğer bir sorun, Anadolu liselerinin artan öğrenci kontenjanıdır. Aileler 
kontenjanların artmasıyla çocuklarını Anadolu liselerine göndermekte, meslek li-
seleri boş kalmaktadır. Meslek liseleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. İlimiz-
de sporla ilgili öğrencilerimiz için bir spor okulu yoktur. Hükûmetten isteğimiz 
Çankırı’ya spor lisesinin açılmasıdır. Bu yıl sosyal bilimler lisesine kavuştuk. İlçe milli 
eğitim müdürlerimiz 1,5 yıldır kadro için beklemektedir. Müdürlerimiz sürekli bir 
kaygı içinde hizmetlerine devam etmektedir. Bu sorunların çözülmesi için üzerimi-
ze düşeni yaparız.” 

Konuşmaların ardından eğitim yöneticileri söz alarak sorunları ve çözüm önerilerini 
dile getirdi. 

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Sınavı’na girecek hizmetli ve memur üyeler için hazırlık kursu açtı. 3 Kasım’da başla-

yıp 28 Kasım’da sona erecek olan kurs ile ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanı Ka-

zım Tefçi, “Kursa başlamadan önce Genel Merkezin hazırladığı kitapları kursiyerlere 

dağıttıklarını söyledi. Eğitim-Bir-Sen’in hesaplarını, planlamalarını, düzenlemelerini, 

programlarını, teklif ve hak mücadelelerini tüm üyelerini merkeze alarak yaptığını 

kaydeden Tefçi, “Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim camiasının gizli kahramanları olan 

memur ve hizmetlilerin kendi kariyer planlamaları doğrultusunda mesleki gelişim 

ve görevde yükselmelerine duyarlı kalarak; onlardan aldığımız gücü onlara hizmete 

dönüştürmek sendikacılık anlayışımızın bir gereğidir” dedi. 

Yoğun katılımla devam eden kursun, üyelerin başarı için attıkları en büyük adım 

olmasını temenni eden Tefçi, kursta öğreticilik yapanlara da teşekkür etti. 

BURSA

ÇANKIRI

DENİZLİ 1

Öğretmeni saldırılardan koruyacak  
tedbirler alınmalıdır 

Eğitimin sorunlarını masaya yatırdık 

Görevde yükselme sınavına girecek 
hizmetli ve memurlar için   
hazırlık kursu açtık 
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Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube yöneticileri, Üzümlü ve Refahiye’de okulları gezerek, 
eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi. 

Şube Başkanı Nebi Gül, toplu sözleşme görüşmelerine değinerek, önemli kazanım-
ların elde edildiği bir toplu sözleşme sürecini geride bıraktıklarını söyledi. 

Masada oturup kalanların kazanımlarımızı sahiplenmelerine fırsat verilmemesi 
gerektiğini kaydeden Gül, “Büyük bir mücadele sonucu elde ettiğimiz kazanımları, 
başkalarının bunları çarpıtmalarına fırsat vermeden bizler eğitim çalışanlarına an-
latmalıyız” dedi. 

Nebi Gül, Üzümlü İlçe Temsilcisi Fatih Şahin’e ve Refahiye İlçe Temsilcisi Hakkı 
Aydın’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

Eğitim-Bir-Sen Erzurum 2 No’lu Şube, Adaçay İlköğretim Okulu öğrencilerine kırta-

siye yardımında bulundu. 

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Adaçay İlköğretim Okulu’nu, Aziziye İlçe Milli Eği-

tim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile birlikte ziyaret eden Şube Başkanı Mustafa Kara-

taş ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. 

Karataş, Adaçay İlköğretim Okulu Müdürü Oğuz Karaman’ın kendisinin öğrencisi ol-

duğunu ifade ederek, “Yıllar önce benim talebem olan Karaman şimdi bu okulumu-

zun müdürü. Bizler de onun okulunu ziyaret ederek, burada eğitim gören öğrenci-

lerimize kırtasiye yardımında bulunduk. Sendika olarak eğitime katkıda bulunmaya 

devam edeceğiz” dedi. 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, Eğitim-Bir-Sen Gazi-
antep  Şubesi’ni ziyaret etti. 

Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet, Şube Başkanı Ahmet Gök ve yöne-
tim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü. Ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmeler 
yapıldı. 

Eğitim-Bir-Sen Hatay 1 No’lu Şube il divan toplantısı Antakya Öğretmenevi’nde yapıl-
dı. Şube yönetimi, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilik yönetim kuru-
lu üyelerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı İsmail Bayrakdar, 
2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin bugüne kadar imzalanmış 
en çok kazanımın bulunduğu bir toplu sözleşme olduğunu ifade ederek, “Hiç kimsenin 
bu emeği küçük görmeye, değersizleştirmeye hakkı yoktur. Geçmiş yıllarda yetkili olan 
konfederasyonların imzalamış oldukları ya da imzalamadan daha ilk günden masayı 
terk ettikleri toplu görüşmelerin nasıl sonuçlandığını da biliyoruz. Bu yıl imzalanan 
toplu sözleşme ile öğretmenlere ‘nöbet görev ücreti’ ödenmesini de sağladık” dedi. 

Sendikacılık algısında yeni bir çığır açtıklarını belirten Bayrakdar, üyelerinin hak ve 
menfaatlerini merkeze alan bir sendika olduklarını kaydederek, “Dünya’nın neresinde 
bir zulüm, bir haksızlık yapılmışsa, nerede değerlerimize bir saldırı yapılmışsa Memur-
Sen ve Eğitim-Bir-Sen orada bulunmuş; Afrika’da, Bosna’da, Suriye’de, Filistin’de, 
Myanmar’da mazlumun yanında yer almıştır” şeklinde konuştu. 

Memur-Sen’in bu yılki hedefinin 1 milyon üye olarak belirlendiğini dile getiren Bayrak-
dar, bu hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

ERZİNCAN

ERZURUM 2

GAZİANTEP

HATAY 1

Üzümlü ve Refahiye’de 
eğitim çalışanlarını ziyaret ettik 

Öğrencilere kırtasiye yardımı 

Saadet Partisi’nden ziyaret

İl divan toplantısı Antakya 
Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi 
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Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube yöneticileri, yeni atanan eğitim yöneticileriyle 

bir araya geldi. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, 

Sultanbeyli, Adalar İlçe temsilcileri ve yeni atanan okul müdürlerinin katıldığı 

toplantıda konuşan Şube Başkanı Talat Yavuz, “Okul müdürü olarak omuzladığınız 

yük gelecek nesiller adına büyük önem taşımaktadır. Örnek bireyler olarak, 

problemleri büyütmeyen, sorunları çözen, çalıştığı bölgenin adeta mihmandarlığını 

yapan örnek yöneticiler olmalıyız” dedi. 

Okul yöneticileriyle sık sık bir araya gelerek, fikir teatisinde bulunmak istediklerini 

kaydeden Yavuz, “Sendika olarak, üyemiz olan eğitim yöneticilerine her türlü 

manevi ve hukuki desteği vererek başarılı olmaları adına çaba göstermeye devam 

edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 6 No’lu Şube, Muğla’ya atanan Kağıthane İlçe Temsilcisi Ha-
san Karataş için bir veda programı düzenledi.

Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ça-
yır, şube müdürleri, Kağıthane İlçe Temsilcilik yönetimi, Kadınlar Komisyonu, okul 
müdürleri ve üyelerin katıldığı programda bir konuşma yapan Şube Başkanı İdris 
Şekerci, Hasan Karataş’ın Kağıthane’de eser, gönüllerde de iz bırakanlardan oldu-
ğunu, aynı etkiyi yeni başkanın ve ekibinin de göstereceğine olan inandığını söyledi. 

İlçe Temsilcisi Arif İnanç ise, Hasan Karataş’ın Kağıthane’yi üye sayısı bakımından 
önemli bir noktaya getirdiğini, kendilerinin sendikayı daha ileriye taşıma noktasın-
da kararlı olduklarını kaydetti. İnanç, emeklerinden dolayı Karataş’a teşekkür etti. 

Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ile birlikte Karataş’a teşekkür 
plaketi takdim etti. 

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 2 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. Hasan Furkan, Sütçü 

İmam Üniversitesi’nde kanunsuz uygulamalar olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açık-

lama yapan Furkan, “Devletin görev yapılan makama tanıdığı yetkiler kişisel güçle-

re dönüştürüldüğünde ilke ve prensipler üzerinden değil, kişisel ilişkiler üzerinden 

tasarruflara neden olmaktadır. Bunun en bariz örneği, bir süredir Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi’nde yaşanmaktadır. Yaptığı uygulama ve kullandığı yet-

kilerle bir süredir medya gündeminde olan Rektör Durmuş Deveci, son olarak ‘bu 

kadar da olmaz’ dedirtecek cinsten bir skandala imza atmıştır” dedi. 

Rektörün, üniversite personeline verilecek banka promosyon ihalesiyle ilgili ola-

rak, 4688 sayılı Kanun’a göre temsilci belirleme yetkisi sendika yönetimine ait iken, 

üniversite çeperinde ‘ne varsa benimdir’ anlayışıyla sendikanın yetkisini gasp ede-

rek, sendika yönetiminden kendi istediği kişiyi komisyon üyesi olarak belirlediğini, 

görevlendirilmesi gereken bir komisyon üyeliğini kendince atama yaparak doldur-

duğunu dile getiren Furkan, konuya ilişkin kanuni gerçeği kendisine hatırlatan ve 

yanlışlığın düzeltilmesi için kendisine gönderilen yazıya cevap dahi vermediğini be-

lirterek, “Bir makam kendine yazılan bir yazıya neden cevap vermez sorusu havada 

asılı kalmıştır. Bu tür kanun tanımaz uygulamaların, dediğim dedik tavırların, hak 

ve hukuku ayaklar altına alan yaklaşımların hiç kimseye faydası olmamıştır. Hukuk 

devletinde kimse kanunların üzerinde değildir, olamaz. Eğitim-Bir-Sen olarak hu-

kuksuzluğa geçit vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. 

İSTANBUL 4

İSTANBUL 6

KAHRAMANMARAŞ 2

Eğitim yöneticilerine desteğimiz sürecek 

Eser ve iz bırakanlara teşekkür ediyoruz 

Hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz 
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyele-

ri, Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. 

Aydın Kalkan, eğitim çalışanlarının Eylül ayından itibaren seminer ve hazırlık ça-

lışmalarıyla öğrencilere kaliteli bir ortam hazırladıklarını, ülkemizin geleceği olan 

gençlerin hayata hazırlanması anlamında ellerinden geleni yaptıklarını ve yapacak-

larını kaydetti. 

Vali Orhan Düzgün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilin eğitim-öğ-

retime rahat girdiğini ve öğrencilerin kaliteli bir eğitim almaları hususunda önemli 

çalışmalar yapıldığını anlattı. Düzgün, ülkemizde yaşanan terör olaylarının çözümü 

noktasında eğitim çalışanlarına büyük görevler düştüğünü ifade etti. 

Eğitimin ve eğitim çalışanlarının durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulan zi-

yarete, Şube Başkan Vekili Abdullah Karabulut, başkan yardımcıları Mehmet Emin 

Aslantürk, Abudder Elbey, Ahmet Kucur, Hacı Sarı ve Latif Küçük de katıldı. 

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi, il divan toplantısını Babaeski Öğretmenevi ve Ak-

şam Sanat Okulu Toplantı Salonu’nda yaptı. 

Şube yönetimi, denetleme ve disiplin kurulu, ilçe yönetimleri, Kadınlar Komisyo-

nu, Engelliler Komisyonu, Genç Memur-Sen ve Emekli Memur-Sen yöneticilerinin 

katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şube Başkanı Selahattin Karanfiler, 

hizmet ve değerler sendikacılığını sendikacılık tarihine sokan bir teşkilat olduklarını 

belirterek, “Bizim çıkış noktamız değerlerimizdir. Bu ülkede rengine, diline, şekli-

ne bakmaksızın, milletine, mezhebine bakmaksızın, gözyaşı ve alın terinin renginin 

aynı olduğundan hareketle, bütün milleti kucakladık. Teşkilat eğitimine, üyelerimi-

zin mali ve özlük haklarına önem verdik” dedi. 

Teşkilat eğitimleri için seminerler ve kurslar düzenlediklerini ifade eden Karanfiler, 

önümüzdeki haftalarda üyelerimize yönelik proje eğitimi semineri, kişisel gelişim, 

iletişim, sendika ve toplum konulu birçok eğitim planladıklarını söyledi. 

Şube olarak bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Karanfiler, Bulgaristan’daki sen-

dikalarla uluslararası sendikacılık faaliyetleri hakkında görüşmeler yapacaklarını 

dile getirdi. 

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube, aşure dağıttı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 

Şube Başkanı Kamil Uçan, bir şifa kaynağı olan aşurenin, farklı tatların bir araya ge-

lerek muazzam bir lezzeti ortaya çıkarması bakımından sosyolojik manada da çok 

farklı insan gruplarının bir arada mutlu bir toplum oluşturabileceklerine bir örnek 

olduğunu söyledi. 

Muharrem ayının ümmetin, milletin birliğine, dirliğine, devam eden terör olayları-

nın son bulmasına vesile olmasını dileyen Uçan, “Bin yıllık desende bir ve berabe-

riz diyerek çıkılan kardeşlik yolunun, kardeşlik hukukunun toplumumuzda yeniden 

neşvünema bulmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek ayın ve günlerin ülkemizin is-

tikrarına, milletimizin istiklal ve istikbaline matuf hayırlar getirmesini temenni edi-

yorum” dedi. 

KAYSERİ 1

KIRKLARELİ

KÜTAHYA 1

Vali Düzgün’le ilin eğitim durumunu  
görüştük 

Eğitimi, üyelerimizin mali ve   
özlük haklarını önemsiyoruz 

Hemşehrilerimize aşure ikram ettik 



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   66   -     KASIM -  2015

ŞUBELERİMİZDEN

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu, ilde göreve yeni baş-

layan Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Kemal Koçkaya’ya, İl Dernekler Müdürü Tekin 

Güzel’e, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tufan Çelik’e, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdür Yardımcısı Volkan Layık’a, İl Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Akış, Sema 

Çifçi ve Savaş Muratoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, kendilerine yeni 

görevlerinde başarılar diledi. 

Ziyaretlerde Memur-Sen’in sendikacılık anlayışı ve çalışmaları hakkında bilgi veren 

Sofuoğlu, “Toplu sözleşmede önemli kazanımlar; mali, sosyal ve özlük haklar ile 

toplumsal alanda başarılar elde ettik. Genel toplu sözleşmeyle 43, hizmet kolu top-

lu sözleşmeleriyle 170, toplamda 213 kazanıma imza attık” dedi. 

Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren kurum müdürleri, ziyaretinden 

dolayı Sofuoğlu’na teşekkür ettiler. 

Milli Eğitimciler Birliği Derneği (MEB-DER) yönetim kurulu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Sa-
karya 1 No’lu Şube’yi ziyaret etti. MEB-DER Genel Başkanı Ali Akıllı, ülkemizin maddi 
manevi kalkınmasına katkı sağlamak için kurdukları derneğin bir taraftan İçişleri 
Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Bi Dünya Kadın’ projesini yürüttüklerini, diğer ta-
raftan kurumsal ziyaretleri yaptıklarını ifade ederek, “Eğitim-Bir-Sen ülkemizin yüz 
akı kurumlarının önde gelenlerinden bir tanesidir. Sakarya Şubemizin de şehrimiz-
de yeri çok müstesnadır” dedi. 

Şube Başkanı Murat Mengen, MEB-DER’in değerli bir sivil toplum örgütü olduğunu 
belirterek, “Kuruluş felsefesinde önce ahlak ve maneviyat yazan, istikametini bu 
yolda oluşturan, Allah rızası için çalışan nesiller yetiştirmeyi gaye edinen bir sivil 
toplum kuruluşunu temsil eden arkadaşlarımı can-ı gönülden kutluyorum. Ziyaret-
lerinden dolayı ayrıca müteşekkirim” şeklinde konuştu. Mengen, bu yıl hedeflerinin 
1000 yeni üye ile 5000 üyeye ulaşmak olduğunu söyledi. 

MEB-DER Genel Başkan yardımcıları Feramil Kaya ve Mehmet Akif Çevik, Şube Baş-
kan yardımcıları Türker Erol Özen ve İbrahim Kün’ün de yer aldığı ziyarette, Ali Akıllı, 
Murat Mengen’e bir plaket ve Türker Erol Özen’e kurumsal tablo takdim etti. 

Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda bilgisayar işlet-
meni olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesi Uğur Barış’ın, üniversitede yapılan 
unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı kapsamında elektrik teknikerliği için 
yaptığı başvurunun, mesleki ve teknik yükseköğrenim mezunu olmasına rağmen 
daha üst öğrenimi bitirdiği gerekçesiyle reddedilmesi yargıdan döndü. 
Uğur Barış’ın, ön lisans endüstriyel elektronik bölümünü mezunu olmasının yanın-
da 4 yıllık kamu yönetimi bölümünden de mezun olduğu için, aranan mesleki ve 
teknik yükseköğrenim şartını fazlasıyla karşılıyor olmasına rağmen mağdur edil-
mesi üzerine Eğitim-Bir-Sen Mardin Artuklu Üniversitesi Temsilciliği’nin, mağduri-
yetin giderilmesi için yaptığı hukuki girişimler sonuç verdi ve mağduriyet mahkeme 
kararıyla ortadan kaldırıldı. Mardin İdare Mahkemesi, başvuruyu inceleyerek, ilk 
etapta sınava ilişkin yürütmenin durdurulması kararı vererek sınavın ertelenmesi-
ne, akabinde ise üniversitenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğuna oy birliğiyle 
hükmetti. 
Uğur Barış, kendisini yalnız bırakmayan Eğitim-Bir-Sen Üniversite Temsilcisi Fasih 
Dinç ve avukatlara teşekkür etti. Mardin Artuklu Üniversitesi Temsilcisi Fasih Dinç 
ise, kararın çok önemli olduğunu ve yaşanacak benzer hadiseler için emsal niteliği 
taşıdığını belirterek, “Görevi devraldığımız ilk günden beri, sendikamıza gönül veren 
çalışma arkadaşlarımızla birlikte haksızlıkların karşısında olduk, üyelerimizin özlük 
haklarının korunması için hukuk çerçevesinde elimizden gelen çabayı sarf ettik ve 
sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.  

MANİSA

SAKARYA 1

MARDİN

Kurum yöneticilerine ziyaret 

Hedefimiz üye sayımızı 5 bine çıkarmak

Mahkeme, üniversite yönetiminin  
hukuksuz işlemini durdurdu 



ŞUBELERİMİZDEN

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube yöneticileri, Çarşamba, Atakum ve Havza ilçe tem-
silcilerinin düzenlediği toplantılara katıldı. Toplantılarda konuşan Şube Başkanı Nejdet 
Güneysu, “Bizim türkümüz dünyayı kardeş bilenlerin türküsüdür. Kaostan, kavgadan, 
fitneden, ideolojik kavgalardan beslenenlerin türküsü değildir” dedi. 
Samsun’da 18 bin üye ile Memur-Sen’in ve Eğitim-Bir-Sen’in misyon ve vizyonunu en 
ücra köşelere kadar taşıdıklarını kaydeden Güneysu, “11 hizmet kolunun tamamında 
yetkiyi alma başarısını elde ettik. Şimdi bu bayrağı daha ileriye taşıma hedefindeyiz. Yeni 
hedefimiz ise 1 milyon üyedir. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Atakum İlçe 
Temsilcisi Bilgen Acar, Çarşamba İlçe Temsilcisi Osman Şafak da birer konuşma yaparak, 
sendikal çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdiler. Programa Gençlik ve Spor Baka-
nı, Samsun Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç, Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Atakum 
Belediye Başkanı İsak Taşçı da katıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No’lu Şube’yi ziyaret etti. 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Tan’ın da katıldığı ziyarette konuşan Şube Başka-
nı İlhan Karakoç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eğitimcilerimizin en 
büyük arzusu, sorunlarını gidermek ve ilimizin eğitimine katkı sağlamaktır. Bu manada 
istişâri bir kurum olarak bizlerden hangi konuda destek istenirse biz elimizden gelen 
her türlü desteği vermeye hazırız. Bu şehirde her düşünceden insana hizmet verme du-
rumunda olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm personeli kucaklayan tavrı ve uygula-
maları ile bütün sıkıntıların aşılacağına olan inancımız tamdır” dedi. Karakoç, Mustafa 
Altınsoy’a yeni görevinde üstün başarılar diledi. 
İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise, eğitimle ilgili sendikaların öneminin farkında 
olduğunu ifade ederek, “Çalışanların taleplerini en iyi şekilde ifade etmek için kurulmuş 
bu örgütlerin fikir ve önerileri her zaman benim için ön açıcı olmuştur” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Trabzon 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu, Ortahisar’daki işyeri temsilcileriyle 
bir toplantı yaptı. Yeni öğretim yılında yapılacak çalışmaların ele alındığı ve yüzü aşkın 
işyeri temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Şube Başkanı Mehmet Kara, sendikal 
söylem, toplu sözleşme süreci ve işyerlerinde takip edilmesi gereken konularda bilgi 
verdi. Toplu sözleşmede nöbete ücret alınması başta olmak üzere birçok kazanım elde 
ettiklerini ifade eden Kara, “Toplu sözleşme sürecinde kararlı bir duruş sergiledik, talep-
lerimizin arkasında durduk ve bunun sonucunda önemli kazanımlara imza attık” dedi. 
Şube Başkan Yardımcısı Zafer Mollahüseyinoğlu da bir selamlama konuşması yaparak, 
2015 yılı mutabakatında Trabzon’da yetkili sendika olma konusunda gösterdikleri gay-
retlerden dolayı temsilcilere teşekkür etti. Yetkili sendika olmak kadar yetkili kalmanın 
da önemli olduğunu belirten Mollahüseyinoğlu, “Bunun için daha çok çalışmamız gere-
kir” şeklinde konuştu. Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Altıntaş ise, ‘kazanımlar’ konulu 
bir sunum yaparak, 2016-2017 dönemini kapsayacak toplu sözleşme mutabakatıyla ilgili 
bilgi verdi. 

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, 
müdür yardımcıları, ilçe milli ve şube müdürleri ile istişare toplantısı yaptı. Toplantıda 
konuşan Şube Başkanı İbrahim Coşkun, üyelerinden aldıkları güçle ilin eğitim kalitesini 
yükseltmeye çalıştıklarını belirterek, “Amacımız, eğitimin daha iyi yerde olması için 
mücadele etmektir. Bu güce ulaşırken en büyük etken kararlı duruşumuz olmuştur. 
Haklının ve halkın yanında olan sendikamız, kimsenin görüşüne, milliyetine, cinsiyetine, 
geçmişine, arkadaşına ve çevresine bakmadan emeği ve hakkı korumaya çalışmıştır. 
Şanlıurfa”daki tek sevdamız eğitim kalitesinin yükseltilmesini, eğitimcinin çalışma 
ortamının, kardeşlik ortamının, her daim en yüksek kalitede kalması çabasıdır” dedi. 
Toplu sözleşme kazanımları hakkında bilgi veren Coşkun, 2015 yılından sonra göreve 
başlayanlar için bir derece verilmesini, nöbet görevine ücret ödenmesini, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından hafta sonu yapılan merkezi sınavlardaki adaletsizliğin ortadan 
kaldırılmasını sağladıklarını söyledi. 
İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ise, öğretmenlerini toplumun öncü model kişileri 
olduğunu belirterek, “Öğretmenlere, öğrencileri geleceğe hazırlamada, geleceklerini 
inşa etmede çok önemli görevler düşüyor” şeklinde konuştu. 

SAMSUN 1

SİVAS 1

TRABZON

ŞANLIURFA 1

Türkümüz, dünyayı kardeş bilenlerin  
türküsüdür

İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy’dan ziyaret 

Ortahisar işyeri temsilcileriyle  
istişarelerde bulunduk 

Eğitimin daha iyi olması için mücadele  
veriyoruz 




