
 

                                                                                                                                                                               

               

                   

                                                                                                                              

 

 

 

 



 

                                
 

TEŞEKKÜR 

 

 Eğitim-İş, eminim ki bundan sonra çok daha büyük organizasyonlara imzasını 

atacaktır. Ancak bu bölge toplantılarının önemi yıllar sonra daha iyi anlaşılacaktır. 

 11 Bölge Toplantımızın gerçek mimarları;
* 

 Malatya Şube Başkanı Sn. Ahmet TORUN’a, 

 Kars Şube Başkanı Sn. Ersin ÖZBEY’e 

 Trabzon Şube Başkanı Sn. Mehmet AKINCI’ya 

 Samsun Şube Başkanı Sn. İsmail TUTOĞLU’na 

 Ankara Şube Başkanı Sn. Muradiye BAL’a 

 Bursa Şube Başkanı Sn. Jülide AKKÖPRÜ ÇAMLI’ya 

 Antalya Şube Başkanı Sn. İbrahim DAŞ’a 

 İstanbul Şube Başkanı Sn. Şahin ÖCALAN’a 
** 

 İzmir Şube Başkanı Sn. Bülent TURAN’a 

 Konya Şube Başkanı Sn. Veli DEMİR’e 

 Adana Şube Başkanı Sn. İsa KAYADAN’a 

 Bu şubelerimizin saygıdeğer Yönetim Kurulu üyelerine; katılımları,öneri ve 

eleştirileriyle bu toplantıların gerçekleşmesini sağlayan 486 katılımcıya, üyesi olma 

onurunu yaşadığım sendikam Eğitim-İş’in tüm üyelerine teşekkürü bir borç bilirim. 

 

      Mustafa KARAÇİZMELİ 

                Genel Örgütlenme Sekreteri 

 

 

 
  *.İsimler bölge toplantıları sırasına göre sıralanmıştır. 

**.Toplantı gerçekleştiğinde İstanbul tek şube olarak yetkilendirilmişti. 
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                ÖNSÖZ 

 

 Göreve geldiğimiz günden itibaren, sorumluluğumuzun gereği olarak bütün 

sekreterliklerde olduğu gibi örgütlenme sekreterliğinde de hummalı bir hazırlık dönemi 

yaşadık. Seçim yeni bitmiş olabilirdi,zamana gereksinim var gibi gerekçelerin ardına 

sığınmak da olasıydı. Bu hiçbir Eğitim-İş’liye yakışmayacağı gibi bize de yakışmazdı.Gerici 

yapılanmalar bile “Durmak yok,yola devam.” derken Atatürk’ün aydınlık yolunda 

ilerleyen ve bilimi rehber edinenler, bahanelere sığınamazdı. Örgüt, art arda seçim 

süreçleri yaşamış, yorulmuştu. Ya bu yorgunluğu olağan görüp dinlenecek ya da inadına 

en zor çalışmayı en yorgun anda gerçekleştirecektik. 

 Zor olan tercih edildi, gerekli planlama yapıldı, bölgeler belirlendi, tarihler 

saptandı. Sonra birer birer yaşama geçirildi bölge toplantıları. Bir, iki, üç derken on bir 

bölge toplantısı gerçekleşti. Bölge Örgütlenme Toplantıları,Eğitim-İş’e yakışır düzeydeydi. 

Dost övündü,düşman yerindi.Çünkü üç yıllık sendika değildi Eğitim-İş, yüz yıllık deneyimin 

adresiydi.Bunu kanıtladı bir kez daha. 

 Bölge toplantıları, bir buluşmaydı adeta, örgütün bölgesel buluşması. Komşu 

iller, ilçeler buluştu. Her biri bir şeyler taşıdı bu toplantılara. Güneşin sofrasında buluştuk 

adeta. Ekmeği paylaştık, katığımız; sevgiydi,saygıydı,  emekti, dirençti, umuttu… 

 On bir ilimiz, gerçekleştirdiği organizasyonlarla parmak ısırttı herkese. Yani 

yakıştı bize. Ve görüldü ki Eğitim-İş üç yılda Türkiye’nin sendikası oldu. Çok daha büyük 

organizasyonların temeli atıldı. 

 Bölge Örgütlenme Toplantıları gösterdi ki coğrafi koşullar ve iklim koşulları gibi 

birçok nedenle farklı bölgelerde çalışan eğitim ve bilim işgörenlerinin farklı sorunları var. 

Sonra bu toplantılar gösterdi ki eğitim ve bilim işgörenlerinin farklı çalışma ortamlarından 

kaynaklanan farklı sorunları var. En önemlisi bu toplantılar gösterdi ki Eğitim-İş dışında 

bütün eğitim çalışanlarını kucaklamayı hedefleyen, sendika yok. 

 Kısacası; işimiz çok ve zor. Ama umudumuz ve inadımız var. Bir de karanlığa 

neredeyse tek başına direnen Eğitim-İş’imiz var.Yetmez mi?... 

      

 

Mustafa Karaçizmeli 

                          Genel Örgütlenme Sekreteri 
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ÖRGÜTLENME AMAÇLI BÖLGESEL TOPLANTI YER VE GRUPLARI 

 

 
 

GRUP-TARİH TOPLANTI YERİ ve KATILACAK ÖRGÜTLER GENEL MERKEZ KATILIMCILARI 

1.GRUP MALATYA  

01 Kasım 2008 
Malatya-Şanlıurfa-Elazığ-Adıyaman-Sivas-

Bitlis-Mardin-Van-Batman ve İlçeleri 

Genel Sekreter Levent AKÇA 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 

2.GRUP KARS  

08Kasım2008 
Artvin-Kars-Erzincan-Iğdır-Ardahan-Erzurum 

ve İlçeleri 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 

3.GRUP TRABZON  

15 Kasım 2008 

Trabzon-Rize-Giresun-Ordu-Bayburt-

Gümüşhane ve İlçeleri 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 

Genel Basın Yayın ve U.A İlişkiler Sek.Onur GÜNDÜZ 

4.GRUP SAMSUN  

22 Kasım 2008 

Samsun-Amasya-Çorum-Tokat- Sinop ve 

İlçeleri 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 

Genel Basın Yayın ve U.A İlişkiler Sek.Onur GÜNDÜZ 

5.GRUP ANKARA  

29 Kasım2008 

Ankara-Bartın-Zonguldak-Karabük- Kırşehir-

Kırıkkale-Yozgat-Çankırı-Kastamonu ve İlçeleri 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Sekreter Levent AKÇA 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 

Genel Mali Sekreter Engin ÇOĞAL 

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Kadir KOÇ 

Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ 

Genel Basın Yayın ve U.A İlişkiler Sek.Onur GÜNDÜZ 

6.GRUP BURSA  

20 Aralık 2008 

Bursa-Eskişehir-Yalova-Düzce-Çanakkale-
Balıkesir-Bilecik-Kütahya-Kocaeli-Sakarya-
Bolu ve İlçeleri 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 

Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ 

7.GRUP ANTALYA  

27 Aralık 2008 
Antalya-Denizli-Burdur-Isparta ve İlçeleri Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ 

8.GRUP İSTANBUL  

03 Ocak 2009 
İstanbul-Edirne-Kırklareli-Tekirdağ ve İlçeleri Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Mali Sekreter Engin ÇOĞAL 

9.GRUP İZMİR  

10 Ocak 2009 

İzmir-Aydın-Muğla-Manisa-Uşak-Afyon ve 

İlçeleri 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Kadir KOÇ 

Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ 

Genel Basın Yayın ve U.A İlişkiler Sek.Onur GÜNDÜZ 

10.GRUP KONYA  

17 Ocak 2009 

Konya-Karaman-Aksaray-Niğde-Nevşehir -
Kayseri ve İlçeleri 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Sekreter Levent AKÇA 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 

11.GRUP ADANA  

21 Şubat 2009 
Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay-Gaziantep-

Kahramanmaraş ve İlçeleri 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 

Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
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BÖLGE TOPLANTILARI 

 

1.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-MALATYA 

 

YER:  Malatya Öğretmenevi 

TARİH: 01 Kasım 2008 

KATILAN İL VE İLÇELER: Malatya-Şanlıurfa-Elazığ-Adıyaman-Sivas-Bitlis-
Mardin-Van-Batman ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 28 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Sekreter Levent AKÇA 
Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
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2.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-KARS 

 

   

 

 

YER:  Kars Temsilcilik Binası 

TARİH: 08 Kasım 2008 

KATILAN İL VE İLÇELER: Artvin-Kars-Erzincan-Iğdır-Ardahan-Erzurum ve 
İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 17 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
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3.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-TRABZON 

 

 

 

 

YER:  Trabzon Şube Binası 

TARİH: 15 Kasım 2008 

KATILAN İL VE İLÇELER: Trabzon - Rize - Giresun - Ordu - Bayburt - 
Gümüşhane ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 27 

GENEL MERKEZ 
KATILIMCILARI: 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
Genel Basın Yayın ve U.A İlişkiler Sek.Onur GÜNDÜZ 
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4.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-SAMSUN 

 

  

 

 

YER:  Samsun Petrol İş Toplantı Salonu 

TARİH: 22 Kasım 2008 

KATILAN İL VE İLÇELER: Samsun-Amasya-Çorum-Tokat- Sinop ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 31 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
Genel Basın Yayın ve U.A İlişkiler Sek.Onur GÜNDÜZ 
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5.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-ANKARA 

 

 

YER:  Ankara Şube Binası 

TARİH: 29 Kasım 2008 

KATILAN İL VE İLÇELER: Ankara-Bartın-Zonguldak-Karabük-Kırşehir-
Kırıkkale-Yozgat-Çankırı-Kastamonu ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 25 

GENEL MERKEZ 
KATILIMCILARI: 

Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Sekreter Levent AKÇA 
Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
Genel Mali Sekreter Engin ÇOĞAL 
Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Kadir KOÇ 
Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ 
Genel Basın Yayın ve U.A İlişkiler Sek.Onur GÜNDÜZ 
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6.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-BURSA 

 

 

YER:  Bursa Barosu Toplantı Salonu 

TARİH: 20 Aralık 2008 

KATILAN İL VE İLÇELER: Bursa-Eskişehir-Yalova-Düzce-Çanakkale-Balıkesir-
Bilecik-Kütahya-Kocaeli-Sakarya-Bolu ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 59 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ 
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7.BÖLGE TOPLANTISI-ANTALYA 

                                                                             

YER:  Antalya Şube Binası 

TARİH: 27 Aralık 2008 

KATILAN İL VE İLÇELER: Antalya-Denizli-Burdur-Isparta ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 45 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ 
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8.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-İSTANBUL 

 

 

 

 

 

YER:  İstanbul Beylikdüzü Öğretmenevi Toplantı Salonu 

TARİH: 03 Ocak 2009 

KATILAN İL VE İLÇELER: İstanbul-Edirne-Kırklareli-Tekirdağ ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 49 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Mali Sekreter Engin ÇOĞAL 
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9.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-İZMİR 

 

YER:  İzmir Hasan Sağlam Öğretmenevi Toplantı Salonu 

TARİH: 10 Ocak 2009 

KATILAN İL VE İLÇELER: İzmir-Aydın-Muğla-Manisa-Uşak-Afyon ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 95 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Kadir KOÇ 
Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ 
Genel Basın Yayın ve U.A İlişkiler Sek.Onur GÜNDÜZ 
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10.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-KONYA 

 

 

 

 

YER:  Konya Tes-İş Toplantı Salonu 

TARİH: 17 Ocak 2009 

KATILAN İL VE İLÇELER: Konya - Karaman - Aksaray - Niğde - Nevşehir- 
Kayseri ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 57 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Sekreter Levent AKÇA 
Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
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11.BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTISI-ADANA 

 

 

YER:  Adana Öğretmenevi Toplantı Salonu 

TARİH: 21 Şubat 2009 

KATILAN İL VE İLÇELER: Adana - Mersin - Osmaniye - Hatay - Gaziantep -
Kahramanmaraş ve İlçeleri 

KATILIMCI SAYISI: 53 

GENEL MERKEZ KATILIMCILARI: Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ 
Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ 
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             EĞİTİM-İŞ BÖLGE ÖRGÜTLENME TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 

       

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Eğitim Sorunları ve Çözüm 

Önerileri 

 

Eğitim-İş Sendikası olarak Bölge Toplantıları biçiminde gerçekleştirdiğimiz 

toplantılardan Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge Toplantıları benzer özellikler 

gösterdiği için bu bölgelerle ilgili saptamaları birlikte ele almak sanırız doğru olacaktır.  

 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin coğrafi açıdan ve iklim açısından 

güç koşulları, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da birtakım zorlukları beraberinde 

getirmekte ve özel önlemleri gerektirmektedir. Bütün bu olumsuzluklara Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın ‘Ben yaptım, oldu.’ anlayışı da eklenince işler bir kat daha güçleşmektedir. 

Umuyoruz ki eğitim ve bilim emekçilerini gerçek anlamda temsil etmek ilkesiyle yola 

çıkmış Eğitim-İş Sendikası’nın bu konudaki saptamaları MEB’in dikkatini çeker de bazı 

gerçekler görülür ve çözümler üretmek için çaba sarf edilir. 

 İki bölgemizde de hem çetin iklim koşulları hem güvenlik sorunları uzun yıllar 

birçok hizmetin aksamasına, bu bölgelerin ‘mahrumiyet bölgesi’ olarak anılmasına 

neden olmuştur. Bu olumsuz duruma çözüm bulmak siyasilerin görevidir. Biz, daha çok 

bölgedeki eğitim sorunlarını masaya yatırarak bu konudaki sorunlara çözüm önerileri 

sunmak amacındayız. 

 Bu bölgelerimizde genellikle göreve yeni başlamış genç öğretmen arkadaşlarımız 

çalışmaktadır. Genç öğretmenlerimizin ülkesi için hizmet aşkıyla göreve başladıklarından 

hiçbir kuşkumuz yoktur. Ancak, belki de yaşamında ilk kez bu denli zor koşullarla 

karşılaşan bu genç arkadaşlarımızın neler hissedeceklerini tahmin etmek zor olmasa 

gerektir. En basit ifadeyle ilk defa soba yakmak, bir köyde yaşamak, karla mücadele 

etmek zorunda kalan bu arkadaşlarımızın yine fiziki anlamda yetersiz lojman odalarında 

6–7 arkadaşıyla kalma zorunluluğu da göz önünde tutulunca durumun ciddiyeti 

anlaşılacaktır. Ne yazıktır ki her yıl büyük şehirlerden gelmiş, sobayla ilk defa karşılaşan 

genç öğretmenlerimizden 3–4 tanesini soba zehirlenmeleri yüzünden kaybediyoruz. 

Bölgeye iş güç sahibi olmanın ötesinde dünyanın en kutsal mesleğini yapmak için gelen 

genç arkadaşlarımız, en az 25 yıl sürecek eğitim emekçiliğinin başlangıcında 

olumsuzluklarla karşılaşarak heyecanlarını yitirmektedirler. Bu bölgelerimizde acilen okul 

ve lojman binalarının fiziki koşulları iyileştirilmeli, buralarda çalışan öğretmenlerimize 

bölgede çalışmanın zorlukları göz önünde bulundurularak ek ödemeler yapılmalı, muhtar 

ve tüm yerel yetkililer tarafından her türlü desteğin sağlanması için gerekli çaba sarf  
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edilmelidir. Bölge, orada çalışanların ifadesiyle ‘acemi bölüğü’ olarak anılmaktan 

kurtarılmalı, çekici hale getirilmelidir.Bu ve benzer koşulları taşıyan bölgelerimizde görev 

yapan eğitim ve bilim emekçilerinin 7–8 ay süren çetin kış şartlarına direnebilmek için 

yılda 2.000 – 3.000 YTL yakıt parası vermek zorunda oldukları göz ardı edilmemeli, seçim 

yatırımı olsun diye büyük kentlerde niteliksiz kömür dağıtmak yerine, bölgede 

çalışanlara gerekli ödenek acilen sağlanmalıdır. 

 AKP hükümeti, yandaş sendika marifetiyle norm kadro uygulamasını delmemeli, 

kadrolaşmanın önünü açmaktan kaçınmalıdır. Bazı idarecilerin iktidara yaranma amacıyla 

özellikle yeni öğretmen ve eğitim emekçileri üzerinde oluşturdukları baskıya derhal son 

verilmelidir. Aksi halde iş barışı zedelenecek, başta eğitim ve öğretim alanı olmak üzere 

toplumun tüm kesimleri olumsuz etkilenecektir. Unutulmamalıdır ki iktidarın, müdürün, 

idarecinin sendikası olmaz. Emekçinin sendikası kendine aittir. Bu nedenle sendikasını 

belirleyen de sendikasına sahip çıkan da emekçiden başkası olamaz.  

 Bu bölgelerimizdeki öğretmen açığı görmezden gelinmemeli, gereken önlemler 

akılcı şekilde alınmalıdır. Bölgedeki birçok ilde olduğu gibi Iğdır’dan atama yoluyla 300 

öğretmen giderken Iğdır’a sadece 65 öğretmen atanmakta, aradaki boşluk hükümete 

yakın kişilerce; sözleşmeli, ücretli öğretmen adı altında doldurulmaya çalışılmaktadır. 

Çıkara dayalı bu tür atamalardan derhal vazgeçilmeli, bu genç öğretmenlere 

kendilerine yakışır kadrolar verilmeli, layık oldukları çalışma olanağı sunulmalıdır. 

 Bölgede örneğin Ardahan’da Fen Lisesinde bir ay öncesine kadar bir tek kadrolu 

çalışan yoktur. Milli Eğitim Bakanının, okulların bina ve tabeladan ibaret olmadığını ve 

taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini bilmesi gerekir. Bu konumdaki okulların 

kadrolarının bir an önce, göreve hazır on binlerce öğretmen adayı gencimizle 

doldurulması en basit, en akılcı ve en doğru yoldur. 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde kız öğrencilerin okula 

gönderilmesi konusunda gerçekçi adımlar atılmalıdır. Sadece sloganlarla kampanyalar 

oluşturmak yeterli değildir. “Haydi, kızlar okula!” demekle sonuç alabilseydik “Haydi 

Türkiye’m uzay çağına!” diyerek kampanyalar başlatabilirdik. Geleceğin anne adayları, 

eğitim ve bilimden uzak kaldıkça geri kalmaya mahkûm olacağımızı bir kez daha 

hatırlatmakta yarar görüyoruz. Bu konuda YİBO ve PİO’ların yaygınlaştırılması görünen 

en gerçekçi çözüm olacaktır. 

 Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılığın yaygın olması nedeniyle eğitim-

öğretimin ekim sonunda başlayıp nisanda bittiği gerçeği görülmeli, bu konuda bölgesel 

şartlarla ilgili çalışmalar yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır. 
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Hizmetli , Memur ve Teknik Personelle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 

Hizmetli ve memurlar çok ağır çalışma koşulları altında özveriyle görev 

yapmaktadırlar.Uzun bir süredir eğitim kurumlarına yardımcı hizmetler ve genel idari 

hizmetleri sınıfında memur alımı yapılmamaktadır. Özelleştirilen kurumlarda MEB’e 

aktarılan geçici ve okul aile birliklerince  (öğrencilerden toplanan paralarla) istihdam 

edilen sosyal güvencesiz personel de sorunu çözememektedir. Bu uygulama aynı 

zamanda kadrolu istihdamdan vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Hizmetli kadrosunda 

görev yapan eğitim çalışanlarının en önemli sorunu ,çalışma saatlerinin belirsizliği ve 

yapmakla yükümlü oldukları işlerin net olarak tanımlanmamasıdır. Bu nedenle memur ve 

hizmetlilerin görev tanımları yapılmalı “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar.” 

şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir. İkili eğitim yapılan 

kurumlarda görev yapan hizmetliler, personel yetersizliği gerekçe gösterilerek günde 12 

saat hatta daha fazla çalıştırılmakta;ancak bu fazla çalışma karşılığında onlara ücret ve 

izin verilmemektedir. Hizmetli ve memurların fazla çalışmaları karşılığında emeklerinin 

karşılığı olacak bir ücret verilmelidir. İlköğretimde parasız,yatılı ve burslu öğrenci okutma 

ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin yasanın 8. maddesi gereğince parasız yatılı 

ve bursluluk kontenjanlarından memur ve hizmetli çocukları da faydalanmalıdır. 

Hizmetlilerin can güvenlikleri hiçe sayılarak eğitim kurumlarında gece bekçisi olarak 

görevlendirilmesi uygun değildir. Bu göreve uygun personel alınmalıdır. Hizmetlilere 

çalıştıkları eğitim kurumlarında birer oda tahsis edilmelidir. Görevde yükselme kriterleri 

adil şekilde belirlenmeli ve sürece sendika temsilcilerinin de katılımı sağlanmalıdır. 

Memur ve hizmetliler belirli dönemlerde yer değiştirme isteğinde bulanabilmelidirler. 

Memur ve hizmetlilere yılda iki kez giyim yardımı yapılmalı kaloriferci olarak çalışan 

hizmetlilere günlük süt ve yoğurt verilmelidir. 657 sayılı yasanın 64’üncü maddesi 

gereğince kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan memur ve hizmetlilere de iki 

yılda,bir kademe verilmelidir. Hizmet içi eğitim seminerlerine teknik personel ve şoför 

kadrolarının da çağırılması sağlanarak hizmet kalitesi ve bilgi düzeyi yükseltilmelidir. 657 

sayılı devlet memurları yasasının 36. Maddesinin ortak hükümler bölümünde personelin 

öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir.Tüm  

çalışanların öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceye kadar yükselmeleri 

sağlanmalıdır. Teknik personel ve şoförlerin geçici görev yolluklarını zamanında ve 

eksiksiz alabilmeleri sağlanmalıdır. 

 İş kolumuzda görev yapan hizmetli arkadaşlarımıza uygulanan her türlü baskıya 

derhal son verilmelidir. Bu arkadaşlarımızın çalışma koşulları derhal gözden geçirilmeli, 

herhangi bir ödenek ödenmeden kalorifer yakmak, verilen her türlü işi yapmak gibi bir  

 



  18 

 

 

zorunlulukları olmadığının farkına varılmalıdır. Hizmetlilerin yükselme sınavlarında AKP 

iktidarına yandaşlığı, değerlendirme ölçütü olmamalıdır. 

 

Üniversite yerleşkelerinin çoğunlukla şehir dışında olduğu göz önünde 

bulundurularak personelin ücretsiz servislerden yararlanmaları sağlanmalıdır. Sağlık 

sorunu veya diğer nedenlerle il dışına giden üniversite personelinin gittiği ildeki 

üniversitenin misafirhane gibi hizmetlerinden yararlanması sağlanmalıdır. 

 

Emek Örgütlerinin Tavrı,Eğitim-İş’in Emek Örgütlerine Bakışı 

 

Eğitim ve bilim emekçileri, sendikaları Eğitim-İş aracılığıyla her türlü hukuksal 

mücadeleyi verecektir.Yanlış uygulamaları alışkanlık haline getiren bir hükümet ve buna 

paralel çalışan yöneticiler varsa onların karşısında mücadele vereceğimiz hukuksal bir 

alanımız ve yanlışa dur demeyi görev sayan sendikamız Eğitim-İş var. Yanlış hesap Eğitim-

İş’ten dönmeye mahkumdur. Emek mücadelesi veren örgütler, mücadelelerinde samimi 

iseler bu alanda omuz omuza mücadele verecekleri örgütlerden rahatsızlık 

duymamalıdır. Bir rahatsızlık duyuluyorsa bu emek mücadelesinin ötesinde başka 

hesapların varlığını gösterir. Eğitim-İş, emek mücadelesinde samimi olan her örgütle 

omuz omuza mücadele etmeye hazırdır. Bu kimseden icazet almayan, üyeleri ve tüm 

emekçilerin sorunlarını dert edinmiş, mücadelesinde samimi bir örgütün tavrıdır. Bütün 

emek örgütlerini bu tavırda buluşmaya davet ediyoruz.  

Eğitim-İş söylem ve duruşuyla eğitim ve bilim emekçilerinin gerçek sendikası 

olmanın ötesinde ülkesine sahip çıkma ve yanlış tutum ve eylemlere karşı dik duruş 

sergileyebilme noktasında verdiği sınavdan alnının akıyla çıkmıştır. Diğer emek 

örgütlerine uzattığı el onun çok yakın zamanda sendikaların merkezi olacağının bir 

göstergesidir. Verdiği hukuk mücadelesi her kesimin dikkatini çekmiş, yanlış yapanları bir 

kez daha düşünmeye sevk etmiştir. Bu da gösteriyor ki 12 Eylül sonrası kamu 

emekçilerinin örgütlenmesinin önünü açan Önceki Eğitim-İş gibi Eğitim-İş yine kamu 

emekçilerine önderlik görevini yaparak toplu görüşme diye ifade edilen ne işe yaradığını 

bilmediğimiz, emekçiler için hiçbir anlam ifade etmeyen süreci noktalayacak    ve  asıl 

hedefimiz olan toplu sözleşmenin yolunu açacaktır. Çünkü Eğitim-İş, eğitim emekçileri 

örgütlenmelerinin antiemperyalist, bağımsızlıkçı, ilerici, devrimci ve halktan yana 

geleneklerinin günümüzdeki tek temsilcisidir. 

Eğitim bilim emekçilerine sendikal bilinç kazandırmak, günümüz şartlarında çok 

önemli hale gelmiştir.  Çünkü gerek 12 Eylülden bu yana sürdürülen depolitizasyon 

politikaları gerekse AKP hükümetinin oluşturmaya çalıştığı korku ve itaat politikaları ne 

yazıktır ki birçok eğitim ve bilim emekçisini örgütlü yaşamdan ürker hale getirmiştir.  
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eğitim bilim emekçilerinin yarısının örgütsüz olduğu bir ortamda sendikaya üye 

yazmaktan çok eğitim bilim emekçilerini sendikal bilinçle donatmak gerekmektedir. Bu 

da seminer çalışmaları ile sağlanabilir. Yaşanan süreçte emek mücadelesinin yanında ülke  

gündemini de iyi takip etmek gerekir. Bu anlamda iktidarı uyarmak için çok önceden 

planlanmış bize yakın örgütlerle birlikte büyük bir eylem gerçekleştirilmelidir. Eğitim-İş, 

madem ki eğitim ve bilim emekçilerinin gerçek temsilcisidir, gerek seminer çalışmalarına, 

gerek eğitim ve eğitimcilere ışık tutacak eğitim kurultayına gerekse büyük alan 

eylemlerine imzasını atacaktır. 

 

İdarecilerle İlgili Sorunlar 

 

İkili öğretim yapan okullarda idareciler, 8.00’den 19.00’a kadar çalışıyor;ancak 

bu fazla çalışma için ek ödenek alamıyor. Kocaeli’de olduğu gibi Türkiye genelinde 

vekaleten atanmış idareci sorunu yaşanmaktadır. Vekaleten yönetim bir an önce 

bitirilmelidir. Ülke genelinde yandaş sendika, atama dairesi gibi çalışmaktadır. Atama 

beklentisi olanlar bu sendikaya üye olmaya zorlanıyor. Hatta daha ileri gidilerek bazı 

illerden tehditler alındığına dair bilgiler bize ulaşmaktadır. Bu zihniyet, AKP iktidarının 

eğitim ve bilim alanına yansıttığı tavırdır. Eğitim ve bilim çalışanlarını savunduğunu iddia 

eden bir örgütün kirli oyunlara alet olması yanlıştır. Eğitim-İş, diğer alanlarda olduğu gibi 

bu alanda da yanlışı düzeltmek konusunda amansız mücadelesini vermektedir. 

 

Ders Ücretleri , Tedavi Yollukları ve  Banka Promosyonları  

 

Ülke genelinde birçok ilimizde öğretmenlerimiz alın terleri olan ek ders 

ücretlerini zamanında alamamakta 10-15 gün sonra almaktadır. Bölge toplantılarımızda 

ülkemizin dört bir yanında bu anlamda bize aktarılan olumsuz örneklere tanık olduk. 

Ancak ek derslerle ilgili yerellerde ve Genel Merkez düzeyinde bu verilen mücadele 

hükümet ve yetkililer tarafından görmezden gelinmektedir. Bu mağduriyetin derhal 

giderilmesi gerekmektedir. Emeğe saygı duymayanlar, er geç emekçilerin tokadını 

yemeye mahkumdur. 

Milli Eğitim Müdürlükleri eğitim çalışanlarının banka promosyonlarını gasp 

etmekten derhal vazgeçmelidir. Hukuk büromuza bu konuda yoğun şikayetler ulaştı. 

Promosyonlarla ilgili birçok davayı kazanarak bu konuda yanlış yapanlara dersini verdik. 

Bu konuda Eğitim-İş gerektiğinde  her ilimizde dava açmaya hazırdır. Ancak yanlıştan 

dönmenin erdemini yetkililere bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

Sağlık giderleri ile ilgili ödeme sorunları yaşanmaktadır.Tedavi yollukları,ödenek 

yokluğu bahane edilerek ödenmemekte,eğitim ve bilim işgörenleri bu konuda mağdur  
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edilmektedir.. Eğitim-İş olarak bu konudaki mağduriyeti giderme noktasında yetkilileri bir 

kez daha göreve çağırıyoruz. 

 

 

Ders Kitapları ve Müfredat 

 

Devletin politik amaçlarla dağıttığı kitaplar içerik yönünde yetersiz. Bu da 

öğrenciyi ek kaynağa yöneltiyor. 60-70 TL maliyeti olan ek kaynaklar, zaten ekonomik 

sıkıntı içinde olan  veliyi büsbütün zora sokuyor. Böylece devlet adına hükümetin 

propaganda amacıyla dağıttığı kitaplar, işlevsiz hale gelmekte ve devlet bütçesinden 

gereksiz harcamaya neden olmaktadır. Hükümet kendi propagandasını çocuklarımızın 

kitapları üzerinden yapmaktan derhal vazgeçmeli, ücretsiz kitap dağıtacaksa başka bir 

kaynağa gereksinim duyulmayacak nitelikte kitaplar bastırmalıdır. Bu kitapların 

paketlenmesi ve dağıtımında öğretmenleri,memur ve hizmetlileri kullanmakta;fakat 

birilerine ihale yapılmış gibi bir yerlere rant sağlanmaktadır.Bu çirkin uygulamadan 

derhal vazgeçilmelidir. Ayrıca dağıtılan kitapların  yıl sonunda okula teslim edilerek en az 

iki öğrenci tarafından kullanmasını sağlamalıdır.Bu yaklaşımla öğrencilerimize tasarruf 

eğitimi de verilmelidir.  

 

Yokluk,Yoksulluk ve Yolsuzluk 

 

Gelinen noktada bütün çalışanlar gibi öğretmenler de mutsuz. Ancak 

öğretmenlerin yetiştirdikleri öğrencilerin işsiz kaldıklarına tanık olmaları onları bir kat 

daha mutsuz kılıyor. Öğretmen işsizliğin, yoksulluğun acı yüzüyle her gün sınıfta 

karşılaşmak istemiyor. Bu nedenle hükümete bir kez daha sesleniyoruz. Ülkede işsizlik 

had safhadadır bu da yokluk ve yoksulluğun tehdit oluşturacak sınırları aştığının en açık 

göstergesidir. Bu acı ve tehlikeli tablonun farkına varın artık, diye seslenmeyi tarihi bir 

görev olarak görüyoruz. 

 Hükümet, yurttaşlarına sadaka dağıtır konuma gelmiştir. Bu, Cumhuriyetin 

temel ilkelerine aykırıdır. Cumhuriyet hükümetleri, sadaka toplumları yaratmaz aksine 

toplumdan sadakayı silmek için gerekli her türlü tedbiri alır. Sosyal devletin gereği de 

budur. Toplumdaki işsizlik acilen ortadan kaldırılmalı, istihdam olanakları 

oluşturulmalıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nde yurttaş, dilenci değil kayıtsız şartsız 

egemendir.  
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Ulusal Bilinci ve Cumhuriyet Kazanımlarını Yok Etme Çabaları 

 

Ulusal  bilincin   pekiştirildiği   ulusal   bayramların     amacına   uygun    olarak 

kutlanmadığı, çocuklara ve gençlere bu bayramların oluşum nedenleri anlatılmadan sanki  

bir görev yükleme mantığı içinde gösterilmesi ulusal değerlerin aşındırılması amacına 

hizmet etmektedir. Ulusal bayramlar;ulusal bilincin,dayanışmanın ve sevincin doruğa 

çıkacağı günlerdir. Gençlerimiz ve çocuklarımızı bu bilinçten yoksun kılmak isteyenler, 

herkesten önce cumhuriyetin erdemlerini anlatmak ve öğretmekle yükümlü biz 

cumhuriyet öğretmenlerini karşılarında bulacaklarını unutmamalıdırlar. 

 Sözde Ermeni soykırımı yalanına inanan ve hizmet edenler,onu yasallaştırmak 

için yoğun bir mücadele içindeler. Bu ulus neyi yaptığının neyi yapmadığını çok iyi 

bilmektedir. Yaptığı her şeyin arkasında durmayı da bilir. Ancak hiçbir dayatmayı da 

birilerine yaranmak için kabullenmez, kabullenenleri de ciddiye almaz. 

Atatürk tarafından kaldırılan istinat mahkemeleri, vakıflar yeniden 

canlandırılıyor. Bunlar gibi daha birçok konuda Cumhuriyetin kazanımları yok edilmeye 

çalışırken “Önce ülke,sonra sendika.”  anlayışımızın haklılığı bir kez daha kanıtlanmıştır. 

 

Cumhuriyet Karşıtı Özel Okul,Dershane ve Yurtlar 

 

 Ülkemizin birçok yerinde cemaat yurtları diye tabir edilen, tarikat ve 

cemaatlerin cumhuriyet devrimlerini yok etmeyi amaçlayan şer yuvalarına 

rastlanmaktadır. Bu amaçla aynı cemaat ve tarikatların öteden beri var olan; ancak AKP 

hükümetiyle katlanarak çoğalan dershane,yurt ve özel okullar, denetlenmek bir yana 

aynı kaynaktan gelen ve beslenen Milli Eğitim Bakanı tarafından desteklenmekte ve 

ödüllendirilmektedir.  

Unutulmamalıdır ki Eğitim-İş, Cumhuriyet kazanımları ve Atatürk devrimleri 

konusunda taraftır. Bu konuda yanlış içinde olan kim olursa olsun karşısında Eğitim-İş’i 

bulacaktır. 

 

Üniversiteler 

 

 Ülkemizde üniversiteler ve diğer bilim kurumlarının bilimsel düşünceden 

uzaklaştırılması çabaları artık dikkat çekici noktalara gelmiştir. Hükümet kadrolaşma  

 

 

 



  22 

 

 

uğruna bu tür kurumları ehil olmayan insanlara teslim etmektedir. Her gün ayrı bir 

skandal yaşanmaktadır. Hükümet, üniversiteler ve bilimsel kurumlardan elini çekmeli 

onların özerk, çağdaş, bilimsel bir yaklaşımla çalışmaları için katkı sunmanın yollarını 

aramalıdır. 

 Eğitim-İş, Ege Üniversitesi örneğinde olduğu gibi üniversite örgütlenmesini de 

önemsemekte bilim emekçilerini kucaklayan onlarla birlikte hareket eden örnek bir 

eğitim ve bilim emekçileri örgütlenmesi  olma yönünde önemli adımlar atmıştır ve 

atmaya devam etmektedir. Eğitim-İş, bütün üniversitelerimizde yetkili sendika olma 

konusunda belirlenen hedefe doğru adım adım ilerlemektedir. 

 

Sanattan Uzaklaştırma 

 

Sinema, tiyatro, resim, müzik… gibi çağdaş sanatlardan uzaklaştırılmak istenen 

toplumun sanatla buluşması konusunda Eğitim-İş, gereğini yapmaktadır, yapmaya devam 

edecektir.  

Eğitim-İş, bir sendika olmanın ötesinde çağdaş yaşamın yeniden oluşturulması, 

yaygınlaştırılması konusunda bir okul olmaya devam edecektir. 

İç Anadolu Bölgesinde hükümetin baskısı biraz daha öne çıkıyor, adeta insanlar 

sosyal yaşamdan uzaklaşsın diye yoğun bir çaba sarf ediliyor. Yönetimler aracılığıyla 

hükümet yetkilileri insanları kontrol altına almaya çalışıyor. Doğrusu bu büyük oranda 

başarılmış. İnsanların sindirilmesi, bir korku imparatorluğunun oluşturulması, 

sorgulamayan,   bilimden,   sanattan uzaklaştırılmış insanlar yaratmak belli ki birilerinin 

ekmeğine yağ sürüyor.Ancak unutulmamalıdır ki karanlığın en yoğun olduğu an,  

aydınlığın en yakın olduğu andır. Bu topraklar üzerinde tezgahlanan yanlış hesaplar, nasıl 

ki dün tutmadıysa bugün de yarın da tutmayacaktır. En azından 20 bin Eğitim-İş üyesi 

bunun kanıtıdır. 

 

Öğretmenevleri 

 

 AKP hükümetinin neden olduğu mahalle baskısı bazı illerde ön plana çıkıyor.Bu 

devletin kurumlarına da ister istemez yansıyor. Örneğin aynı kuruma bağlı 

öğretmenevleri bulundukları illerin yapısına uyduruluyor. Öğretmenlerin dinlenecekleri, 

konaklayacakları, eğlenecekleri bir sosyal tesis olan öğretmenevleri ne yazıktır ki keyfi 

yönetimlerle farklılaştırılıyor, amacından uzaklaştırılıyor. Salonların kapanış saatlerinden 

tutun da sunulan içeceklerin türüne kadar bir dizi farklılıklar gözleniyor. Bu durum yerel 

yöneticilerin iktidara yaranma zihniyetinin çarpıcı bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.  
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Eğitim-İş olarak biz eğitim emekçilerine hizmet etmek amacıyla oluşturulmuş evlerimize 

sahip çıkacak, onları iktidarların keyfi uygulama alanına dönüştürmek isteyenlere izin 

vermeyeceğiz. 

Özellikle kırsalda çalışan eğitim ve bilim emekçilerinin il ve ilçe merkezlerine 

geldiklerinde dinlenme, barınma amaçlı kullandıkları öğretmen evlerinin yönetim biçimi, 

hizmet ettiği kitle ve hizmet bedeli acilen masaya yatırılmalı; eğitim ve bilim 

emekçilerinin lehine yeniden şekillendirilmelidir. 

 

 

Kayırmacılık, Ödüllendirme ve Görevlendirmede  Adaletsizlik 

 

Milli Eğitim Müdürlükleri, il ve ilçelerindeki yandaş sendikayı atama dairesi gibi 

görüyor. Ödüllendirmelerde bu sendika açık açık kollanıyor. Sendika üyesi öğretmen ya 

da yöneticiler ödül rekorları kırıyor. Birçok yerde ödül alan öğretmenlerin tamamına 

yakınının aynı sendikadan olması bunun en açık kanıtıdır. Bu konuda Eğitim-İş , gerekli 

her türlü hukuki mücadeleyi vermektedir ve vermeye de devam edecektir. Artık yanlış 

hesaplar Eğitim-İş’ten dönmektedir. 

Sınav görevlendirmeleri adil olmalı, sırayla herkese görev verilmelidir. 

Ödüllendirme ve sicil raporları nesnel ölçütlere göre yapılmalıdır.  Eğitim fakültelerinde 

idareci yetiştiren bölümler açılmalı ve eğitim kurumlarına buradan mezun olan kişiler 

atanmalıdır.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm çalışan annelerin çocukları için kreşler 

açılmalı ya da bu konuda maddi yardım sağlanmalıdır.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm 

çalışanların maaşları insanca yaşanacak düzeye çıkarılmalıdır. 

AKP iktidarı eğitimi amacından saptırmakla yetinmemiş Bozüyük’te olduğu gibi 

yandaş yöneticilere kıyak konusunda ölçüyü kaçırmış, bir yılda yedi ödül alan müdürler 

yaratmıştır. Derhal  “eleştirene dayak, yandaşa kıyak” anlayışı terk edilmelidir. Çünkü bu 

tavır bize göre kimseye, hele hele gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir kuruma asla 

yakışmaz. 

 

Öğretmen Çeşitliliği 

 

AKP hükümeti, Milli Eğitim’in her alanında olduğu gibi öğretmen çeşitliliği gibi 

bir çağdışı uygulamaya da imzasını atmıştır. Bu durum, eğitim ve bilim çalışanlarını farklı 

gruplara ayırarak dirençlerini kırma amacına yönelik bir yaklaşımdan başka bir şey 

değildir. 
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 İzmir gibi büyük kentlerimizde bile öğretmen açığının yaşandığı ve ücretli, 

sözleşmeli öğretmenlerle açığın kapatılamaya çalışıldığı gözlenmektedir. Aynı okullardan  

mezun olan, aynı işi aynı özveriyle yapan bu genç öğretmen arkadaşlarımızı 

sınıflandırmak hem eğitime hem de bu genç arkadaşlarımıza yapılacak en büyük 

kötülüktür. 

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere köle muamelesi yapılmaktadır. Bu 

arkadaşlar, baskılar sonucu sendikalara üye olamamaktadır. Bu konuda Eğitim-İş olarak 

eğitim ve bilim çalışanlarının her zaman arkasında olacağımızın bilinmesini isteriz.  

Sözleşmeli (4 B) öğretmenler 42 saat derse girdikleri halde ancak 24 saat ücret 

almaktadır. Bu hükümet, sözleşmeli arkadaşlarımıza adeta ne haliniz varsa görün, 

demektedir.  

Eğitim-İş olarak eğitim ve bilim emekçileri arasında ayrımsız hak mücadelesine 

yılmadan devam edeceğimizi belirtiyor; öğretmen, akademisyen, memur, hizmetli, 

teknisyen demeden tüm eğitim ve bilim emekçilerini Eğitim-İş çatısı altında 

örgütlenmeye, güç birliği yapmaya davet ediyoruz. Bilsinler ki sorun sadece onların 

değil hepimizindir.   

 

Ödenek Sorunu 

           İlköğretim Okullarının kendilerine ait bir bütçeleri yok. Özel İdarelere gelen 

ödeneklerde tüm okulların hakkı var. Telefon, elektrik, basit onarım, boya, su, ulaşım, 

haberleşme, yakacak, kırtasiye, temizlik maddesi gibi tüm kalemler var. Ancak Milli 

Eğitim Müdürlerinin bile yetkili olmadığı bu ödeneklerin kullanma ve dağıtım alanlarına 

göre kullanım hakkı, Özel İdarelere devredilmiş. Bazen tüm okulların istihkakı bir iki okul 

onarımına aktarılabilmektedir. Oysa okulların ödenekleri okul tiplerine göre dağıtılsa 

okullar sorunlarını çözecek, gereksinimlerini karşılayacaklardır. Hatta bu ödeneklerle 

ilerleyen dönemlerde milyonlarca liralık onarımlara bile gereksinim duyulmayacaktır. 

Okulların payı okul yönetimlerine devredilmedikçe eğitim bir soygun alanı olmaktan 

kurtulamayacaktır. İktidarların ihale peşkeşlerinin bir alanının da Özel İdareler olduğu 

kesindir.  
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu tam uygulandığında, ilköğretim 

okullarının her türlü ödenek sorunu zaten çözülmüş olacaktır. 
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Örgütlenme İle İlgili Öneriler 

 

 Örgütlenme çalışmalarının kolay olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle özellikle 

şube ve temsilciliklerde örgütlenme sekreterliği görevi alacak arkadaşların 

sosyal ilişkiler bakımından çevresi geniş, genç ve dinamik arkadaşlardan 

seçilmesi ya da örgütlenme sekreterliğinin bu özellikleri taşıyan arkadaşlar 

tarafından tercih edilmesinde yarar olacaktır. 

 Örgütlenme sekreterleri gerek sendikamız gerekse ülkemizdeki genel sendikal 

süreç konusunda kendilerini yetiştirme çabası içinde olmalıdır. Bu konuda 

şubelerimizde örgütçülük konusunda önemli birikim ve deneyime sahip 

arkadaşlarımızın olduğu bilinmektedir. Bu arkadaşlarımız, genel örgütlenme 

sekreterliği ile irtibata geçtiklerinde bölgelerinde genç arkadaşlarımız için birer 

rehber olacaklardır. Bu arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimlerini genç 

arkadaşlarımızla bölgesel anlamda paylaşmalarını sağlamak için genel 

örgütlenme sekreterliği her türlü çabayı sarf edecek, katkıyı sunacaktır. 

 Anlaşması gerçekleşen yeni web sitemiz iki ay içinde yayına girecektir. Bu yeni 

sitemiz örgütlenme konusunda da önemli bir yenilik ve kolaylık sağlayacaktır. 

Online üye takibi konusunda birtakım kolaylıklar sunan bir üye kayıt 

programının da yer aldığı sitemiz, bittiğinde özellikle şubelerimizi üye kayıtları 

ve takibi konusunda bir hayli rahatlatacaktır. 

 Ancak bu aşamada örgütlerimizin üyelerle ilgili güncel bilgileri genel merkez 

bilgileri ile karşılaştırarak eksik ya da fazlalıkları genel merkezle paylaşmaları 

ileriye dönük çalışmalarımız konusunda bizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. 

 Genel Örgütlenme Sekreterliği, örgütlenme sekreterleri ile daha sağlıklı bir 

iletişim kurabilmek için genelorgutlenmesekreteri@gmail.com adresini 

kullanacaktır. Örgütlenme sekreteri arkadaşlarımız bu adrese adları, soyadları, 

telefon numaraları ve hangi şube veya temsilcilik örgütlenme sekreteri oldukları 

bilgisini bir elektronik postayla iletirlerse örgütlenme sekreterleriyle daha kolay 

bir iletişim sağlanacaktır. Bu adresin sadece örgütlenme sekreteri arkadaşlar 

tarafından kullanılması konusunda örgütümüzün gerekli anlayışı 

göstereceğinden kuşkumuz yoktur. 

 Bir üye yazmak için sarf ettiğimiz çaba bilinmektedir. Ancak en az üye yazmak 

kadar önemli bir başka konu da saygıdeğer örgütlenme sekreterlerimizin üye 

kesinti listelerini takipleridir. Örgüt geneli dikkate alındığında ciddi sayıda kesinti  

 

 

mailto:genelorgutlenmesekreteri@gmail.com
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listelerine girmeyen üyemiz bulunmaktadır. Bu konuda arkadaşlarımızın gerekli 

duyarlılığı göstereceklerinden kuşkumuz yoktur. 

 Örgütlenme sekreteri arkadaşlarımız, belli aralıklarla yerelde gerçekleştirilen 

örgütlenme çalışmaları, sorunları ve deneyimlerini genel örgütlenme 

sekreterliğiyle yukarıda belirtilen elektronik posta aracılığıyla paylaşırlarsa 

sanırız daha etkili,katılımcı,paylaşımcı bir örgütlenme modeli yaşama geçirilmiş 

olur. 

 Bütün sekreterliklerimizin olduğu gibi örgütlenme sekreterliğinin  de önünü 

açacak bir örgütlenme komisyonu oluşturmak amacıyla örgütlere bir yazı 

gönderilmişti. Ne yazıktır ki bu konuda iki arkadaşımız dışında başvuran olmadı. 

Bu konuda her bölgemizden en az bir arkadaşımızın seçildiği bir örgütlenme 

komisyonunu yaşama geçirmek bölgelerin örgütlenme sorunları ve önerilerini 

görmek ve sağlıklı bir değerlendirme yapmak konusunda yararlı olacaktır. 

 Şube ve temsilciliklerimiz, yerelde bu komisyonları mutlaka oluşturmalı, 

yönetimlere katkı sunmalıdır. Bu noktada komisyonların mümkünse 

yönetimdeki arkadaşlar dışından seçilmesi birçok deneyimli,ancak yönetimlerde 

görev almamış arkadaşlarımızın da aktif olarak sürece katılımını sağlayacaktır. 

 

 

Genel Merkezden Beklentiler 

 

 Sekreterliklerle ilgili eğitim seminerlerinin başlatılması 

 Eğitim Kurultayı hazırlıklarının başlatılması 

 Daha fazla basılı doküman sağlanması 

 Bölge Hukuk Bürolarının oluşturulması 

 Web sitesinin daha işlevsel hale getirilmesi 

 Basın açıklamalarının zamanında siteye atılması ya da şube veya temsilciliklere 

ulaştırılması 

 Mali ve İdari İşler Dairesi yerine Eğitim Dairesi kurulmasının daha anlamlı olacağı 

 Mutlaka bir alan eyleminin planlanarak yaşama geçirilmesi 

 Örgütlenilmeyen il ve ilçelerde örgütlenme çalışmalarının yapılması 

 Bölge toplantılarının bir rapor halinde düzenlenerek örgütle paylaşılması 
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 Çalışma programlarının zamanında hazırlanarak örgüte bildirilmesi 

 Daha planlı bir çalışma sisteminin oturtulması 

 Dergi ve bültenlerin düzenli olarak çıkarılması 

 Örgüte ait ortak bir dilin oluşturulması 

 

 

Genel Merkezin Beklentileri 

 

 Şube ve temsilciliklerde evrakların düzenli tutulması 

 Üye takibi konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi 

 Kesinti listelerinin düzenli olarak takibi 

 Örgütlenme çalışmalarının sistemli şekilde yapılması 

 Hukuki görüş formu aracılığıyla hukuki görüş isteminin gerçekleştirilmesi 

 Konuyla ilgili genel sekreterlikle bağlantı kurulması 

 Saptama, eleştiri ya da önerilerin genel merkezde ilgili sekreterliğe bildirilmesi 

 İnternet aracılığıyla herkese açık ortamlarda tartışmak yerine öneri ya da 

eleştirinin telefon veya elektronik posta aracılığıyla ilgili kişilere iletilmesi 

 Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş bünyesindeki diğer sendikalarımıza 

yönelik örgütlenme çalışmaları konusunda gerekli katkının sunulması. İşkolları 

ile ilgili yereldeki potansiyellerin ilgili sendikalarımıza ya da konfederasyon 

örgütlenme sekreterliğine bildirilmesi 
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  Örgütümüz, gücümüz; gücümüz, örgütlülüğümüzdür. 
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