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SUNUŞ 

 

Değerli Eğitim ve Bilim Emekçileri, 

Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube 2. Olağanüstü Genel Kurul Çalışma Raporu 1 Mart 

2014 - 27 Eylül 2014 tarihleri arasında şubemizin yaptığı çalışmaları kapsamaktadır. Bu 

rapordaki çalışmaların sadece yürütme kurulu eliyle yürütüldüğü şeklindeki algı, Eğitim Sen 

olarak sendikal anlayışımız ile bağdaşmadığından, çalışmaların öznesi olarak yürütme, 

denetleme, disiplin kurulları, işyeri temsilcileri, Şube Genel Kurulu'ndan sonra şubelerin en 

yetkili karar organı olan Şube Temsilciler Meclisi (ŞTM), kurulan komisyonlar ve başta bu 

faaliyetlerde aktif olarak yer alanlar olmak üzere tüm üyelerimiz anlaşılmalıdır. Dolayısıyla 

bu rapor sadece Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube Yürütme Kurulu (YK) çalışma raporu 

değildir. Yapılanlar ve yapılamayanlar hepimizin, yukarıda sayılan tüm öznelerindir. 

YÖK marifetiyle yaratılmış olan çalışma hiyerarşisini reddederek yükselme ve kimi 

zaman işinden olma kaygısını bir kenara bırakan, sosyal yaşantısından fedakârlık eden, 

kısacası “başka bir dünyanın” imkânının peşinde koşan hepimizindir. Öte yandan 

mücadelenin tarihselliğinin ve kolektifliğinin bilincinde olan bizler, yapılanlar ve 

yapılamayanların hepsini, geçmişimize, bugüne kadar Şubemizde, Sendikamız Eğitim Sen’de 

ve Konfederasyonumuz KESK’te emek harcayıp mücadele edenlere de borçlu olduğumuzun 

farkındayız. Sendikamızın kurulmasında rol alan emekçi büyüklerimizi, hemen yanı 

başımızdan dünyanın en uzak köşesindekine kadar “başka bir dünya” yolunda mücadeleye 

katkı koyan tüm emekçileri saygıyla anıyoruz... 

Bu dönemdeki çalışmalarımızı iki büyük başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan ilki elbette 

her sendikanın görevi olan emek mücadelesini bulunduğumuz iş kolunda yürütmektir. İkincisi 

ise sendikal işleyişimizi, emek mücadelemizi daha da yükseltecek ve emek mücadelesinin 

geldiği noktanın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yeniden düzenlemektir. Bu ikinci başlık 

emek mücadelesi içerisindeki tüm katmanların her saniye durup düşünmek durumunda 

oldukları ve işleyişlerindeki gerekli değişiklikleri hayata geçirmek için çabalamak durumunda 

oldukları bir başlıktır. Bizim şubemizde bu başlık altında öne çıkan tema sendikadaki karar 

mekanizmalarının tabana yayılması, yani sendika içi demokratikleşme ve katılımdır. Elbette 

her iki başlık altında yürütülen çalışmalar, 9. Olağan Genel Kurul sonrası başlayan çalışmalar 

değildir ve burada da bitmeyecektir. Şubemiz 9. Olağan Genel Kurul sonrasında, tıpkı daha 

öncekiler gibi, emek mücadelesinin tarihselliğinin farkında olarak, devraldıkları mücadele 

mirasını daha da yükselterek bir sonraya devretmek amacında idi. 



Emek mücadelesinin topyekûn yürütülen bir mücadele olduğundan hareketle, her iki 

ana başlığı da iki alt başlıkta ele alabiliriz. Her ne kadar bu ayrım çok net olamasa da, 

bunlardan birisi bizzat şubemiz tarafından yürütülen çalışmalar, diğeri ise Genel Merkez ya da 

diğer şubelerle ya da diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte yürütülen çalışmalardır. Bu 

kısa dönemdeki çalışmalarımızı bu sistematik içerisinde sizlere sunacağız. 

 

Türkiye yükseköğretim kurumlarındaki gelişmeler... 

 

1 Mart 2014 sonrası hakim sistemin, hükümet aracılığı ile emeğe karşı saldırılarının 

daha da yoğunlaştığı bir dönem. Tüm emek süreçlerindeki daha fazla kâr hırsı, kendisini yine 

güvencesiz, esnek ve kuralsız çalıştırma biçimlerinin yaygınlaştırılması, çalışma 

yaşamımızdan kaynaklanan sosyal haklarımızın daha da tırpanlanması gibi gelişmelerle 

karşımıza çıkmıştır. Bunun sonucunda da biz emekçilerin, yani yaşamlarını devam 

ettirebilmek için bir ömür boyu ücretli çalışmak zorunda olanların, yaşamları daha da 

zorlaşmıştır. Mücadelemiz hep olageldiği gibi, emekçiler olarak bizlerin çalışma yaşamından 

kaynaklanan sorunlara birlikte çözüm üreterek, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyanın kurulması 

yoluna sendikal boyuttaki katkıyı sunmaktır. 

Bu dönem toplumsal anlamda yaşadığımız tüm değişimler kendisini elbette 

yükseköğretim sisteminde de göstermiştir. Üniversitelerde yaygınlaşan taşeron çalıştırma 

biçimi, özellikle Gezi sonrasında öğrencilerimizin yanında yükseköğretim emekçilerine de 

daha yoğun bir şekilde yönelen baskı ve bunun sonucundaki disiplin soruşturmaları, verilen 

cezalar, görevden uzaklaştırmalar ile karşı karşıya kaldık. Dinsel muhafazakârlığın 

yaşamlarımızda daha da merkeze alınma çabası, özellikle kredi yurtlar kurumuna bağlı 

yurtlardaki çeşitli uygulamalar ve yönetim kademesindeki kadrolaşma şeklinde karşımıza 

çıkmıştır. Bunların yanında “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” başlıklı 

sonuncu torba yasa gibi çeşitli yasalar ile çalışma yaşamlarımız daha da geri noktalara 

ulaştırılmıştır. 

Bu gibi yasalardan bizleri doğrudan etkileyecek olanı “TÜSEB'in Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'” 

da bu dönem gündeme gelmiş, tasarının yasalaşma süreci önümüzdeki döneme bırakılmıştır. 

Tasarının ilk halinde mevcut olan “araştırma alanlarının doğrudan bakanlıkça belirlenmesi”, 

“doçentlik unvanının YÖK tarafından verilmesi”, “35. madde araştırma görevlilerinin 



“mecburi hizmet”lerini başka kurumlarda yapamamaları” gibi bazı düşünceler taslağın 

sonraki hallerinde kendisine yer bulamamış olsa da bizleri kısa vadede bekleyen dönüşüm, 

mütevelli heyeti ile yönetilen bir devlet üniversitesi modelinin hayata geçirilme olasılığı 

olacaktır. YÖK'ün ikinci baskısını yaptığı “Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası” da 

önümüzdeki dönemde sıkça konuşacağımız belgelerden bir diğeridir. 

İçinde var olduğumuz devlet üniversitelerinin yakın gelecekteki projeksiyonu 

konumunda olan vakıf üniversitelerindeki dönüşümler de düşündürücüdür. Sendikal 

örgütlenme adına önemli adımlar atılmış olsa da vakıf üniversitesi emekçilerinin tam 

anlamıyla bir sendikal örgütlenme zemini henüz oluşturulabilmiş değildir. 

Egemenlerin yıllardır YÖK aracılığıyla hayalini kurduğu “kendi kaynağını yaratan 

üniversite” adına da aldıkları yol önümüzde durmaktadır. Emekçilerinin ücretlerinin “öz 

gelirlerden” karşılanması, hizmet üretimi için kullanılan malzemelerin “döner sermaye” adı 

altındakiler başta olmak üzere “üniversitenin kendi kaynaklarından” karşılanması, “hizmet 

alımı” mantığı çerçevesinde yardımcı hizmetlerde çalıştırılmak üzere alınan taşeron şirket 

elemanlarının kurumların her yerinde kuralsız çalıştırılmaları... Kısacası kamu hizmeti olarak 

sunulması ve kamu hizmeti mantığı ile gerçekleştirilmesi gereken her şeyin sermayenin 

konusu haline gelmesi süreci son dönemde tüm kurumlarda olduğu gibi yükseköğretim 

kurumlarında da hızlanmıştır. Bunlara karşı durmak, YÖK'ün yarattığı hiyerarşik ilişkilenme 

ile birbirine yabancılaşan bizlerin arasındaki dayanışma temelli ilişkiyi yeniden örebilmek 

için üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. 

 

 2. Olağanüstü Genel Kurul sürecine dair... 

 

Ancak yazık ki tüm bu siyasal arka planda şubemiz, sebepleri Genel Kurulumuzda 

tartışılacak olan bir “olağanüstü genel kurul macerasına” sürüklenmiştir. Olağanüstü genel 

kurul elbette sendika tüzüğümüzde tanımlıdır ve talep edilmesi demokratik bir haktır. 

Olağanüstü genel kurul tüzüğümüzde ve ilgili yönetmeliklerde tanımlandığı haliyle  

1- Şube yürütme kurulunun salt çoğunluğunun kararı 

2- Şube denetleme kurulunun salt çoğunluğunun kararı 

3- Şube temsilciler meclisinin kararı 

4- Üyelerinin beşte birinin çağrısı 

5- En son genel kurul delegelerinin beşte birinin çağrısı   

yolları ile gerçekleşebilmektedir. Olağanüstü genel kurul, şubenin işlemez duruma gelmesi, 

bazı maddi yolsuzlukların oluşması, kurullarda görev alanların mücadeleye ihanet teşkil 



edecek tutumlar içerisinde olması gibi durumlarda kullanılacak bir mekanizmadır.  

Belirtmeliyiz ki şubemizde bu fikir kendisine, genel kuruldan sonra en yetkili karar organı 

olan şube temsilciler meclisinde, yürütme kurulunda, denetleme kurulunda ve üyelerin 

genelinde taraftar bulamamıştır. Gerçekleştirdiğimiz bu Olağanüstü Genel Kurul, 9. Olağan 

Genel Kurul’un yürütme kuruluna görevlendirdiği iki üyenin, olağan genel kuruldan hemen 

üç buçuk ay sonra delegeleri tek tek gezerek ve her birine birbirinden farklı ve gerçekten uzak 

sebepler belirterek imza toplaması yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Elbette sürecin bu şekilde işletilmiş olması akıllara yukarıda sayılan olası olağanüstü 

genel kurul sebeplerinden başka bazı sebepleri getirmektedir. Yukarıda değindiğimiz gibi 

sendikal mücadele, sendika içerisinde yönetenler-yönetilenler, karar verenler-karara uyanlar 

gibi ayrımları reddeder. En azından bizim fikriyatımız ve fiiliyatımızda bu düşünce biçimine 

yer yoktur. Bu anlamda yapılanlar ve yapılamayanlar hepimizindir. Mücadele gündemimiz 

böylesine yoğunken olağanüstü genel kurul süreci şubemizi bu dönem geriletmiş olsa da, tüm 

bu sorunların tartışılacak olması şubemizin daha demokratik bir işleyişe kavuşturulması 

açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilmelidir. 

 

Önümüzdeki süreç 

 

Tüm bunların ışığında önümüzdeki süreç yükseköğretim kurumlarındaki emek 

mücadelemizin daha da yükseleceği bir dönem olacaktır. Bu mücadelenin, başta sendikamızın 

diğer yükseköğretim şubeleri (Ankara 5 no'lu ve İstanbul 6 no'lu ) olmak üzere, tüm şubelerle 

ve diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte yükselebileceğinin bilincindeyiz. Diğer yandan 

alandaki mücadelenin yükselmesinin en önemli yollarından birinin de tüm emekçilerin karar 

mekanizmalarına katılımı olduğundan hareketle, sendikamızın 2011 ve 2014 genel merkez 

genel kurullarındaki tüzük değişikliklerinin hayata geçirilmesi ve bu mekanizmaların daha da 

ileri noktalara götürülmesi önümüzdeki süreçte bileri bekleyen görevlerden bir diğeridir. 

Tüm bu görev ve sorumlulukların bilincinde olarak, mücadelemizi kararlılıkla 

sürdüreceğimizi belirtiyor, tüm delege ve misafirlerimizi dayanışma ile selamlıyoruz... 

YAŞASIN EĞİTİM SEN 

YAŞASIN KESK! 

 

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu 



FAALİYET RAPORU 

1 Mart 2014 - 27 Eylül 2014 tarihleri arasında şubemizin düzenlediği eylem ve 

etkinlikler şunlardır: 

11 Mart 2014 Berkin Elvan için DEÜ Tıp Fakültesi, Tınaztepe yerleşkesi ve İYTE'de basın 

açıklamaları, 

20 Mart 2014 EÜ üyelerimizle üye toplantısı,  

21 Mart 2014 Şubemizde “banka kredi masraflarının geri ödenmesi” konulu üye toplantısı, 

12 Nisan 2014 Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde işyeri temsilcileri eğitimi, 

17 Nisan 2014 İYTE'deki üyelerimizle Gülbahçe Taş Ev'de dayanışma yemeği, 

22 Nisan 2014 EÜ Edebiyat Fakültesi önüne şubemiz logosu taşıyan bankların konması 

25 Nisan 2014 Şubemizin, fiziksel olanakları daha iyi olan yeni adresine taşınması,  

29 Nisan 2014 DEÜ Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Mavi salonda üye toplantısı, 

31 Mayıs 2014 Şubemizde “kadın buluşması” etkinliği, 

12 Haziran 2014 Duvara Karşı tiyatro topluluğunun, Selahhattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde 

üyelerimiz için “Görmek” adlı oyunu, 

25 Haziran 2014 Şubemizde “YÖK'ün yeni yol haritasını tartışıyoruz” başlıklı bir toplantı. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Şubemiz, 9. Olağan Genel Kurul'un hemen sonrasında KESK İzmir Şubeler Platformu dönem 

yürütmesinde yer almış Olağanüstü Genel Kurul süreci nedeniyle 28.06.2014 tarihinde aldığı 

karar ile dönem yürütmesinden çekilmiştir. Bu tarihler arasında şubemiz, KESK İzmir şubeler 

platformu eylemlerinin düzenleyicilerinden biri konumundadır. Bunun dışında diğer sendika 

şubeleri ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte oluşturulan Buca Emek ve Demokrasi 

Platformu, İzmir Emek ve Demokrasi güçleri gibi yapılarla birlikte düzenlenen aşağıdaki 

eylemlerin çağrısı yapılmış ve katılım sağlanmıştır. 

12 Mart 2014 Berkin Elvan için Konak Meydan'da KESK'e bağlı diğer sendikalar ve 

demokratik kitle örgütleri ile birlikte düzenlenen eylem, 

15 Mart 2014 Konak YKM'de “onlar çalıyor biz yoksullaşıyoruz” başlıklı KESK İzmir 

Şubeler Platformu basın açıklaması, 



22 Mart 2014 KESK İzmir şubeler platformu tarafından düzenlenen Newroz etkinliği, 

26 Mart 2014 Polisin attığı gaz kapsülü ile ağır yaralanan Mehmet Ezer için KESK İzmir 

şubeler platformunun düzenlediği Konak eski Sümerbank önündeki basın açıklaması, 

10 Nisan 2014 BES İzmir şube başkanı ve üyelerinin Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 

meslekten men istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine düzenlenen Bayraklı 

adliyesi önündeki basın açıklaması, 

14 Nisan 2014 2014-2015 toplu sözleşme sürecini protesto etmek amacıyla Konak YKM 

önünden Eski Sümerbank'a yürüyüş ve basın açıklaması, 

18 Nisan 2014 KESK İzmir şubeler platformunun “KESK'li tutsaklar serbest bırakılsın” 

talebiyle Alsancak Sevinç pastanesinden ÖSYM binasına yürüyüş eylemi, 

1 Mayıs 2014 1 Mayıs eylemi, 

6 Mayıs 2014 KESK DİSK TMMOB tarafında Alsancak Sevinç pastanesi önünde düzenlenen 

Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anma etkinliği, 

9 Mayıs 2014 Sendikamız üye ve yöneticilerine yönelik sürdürülen baskı, soruşturma ve 

sürgün uygulamalarını protesto etmek için KESK İzmir şubeler platformunun düzenlediği 

faks çekme eylemi, 

10 Mayıs 2014 Sendikamız üye ve yöneticilerine yönelik sürdürülen baskı, soruşturma ve 

sürgün uygulamalarını protesto etmek için KESK İzmir şubeler platformunun düzenlediği 

Konak'taki oturma eylemi, 

14 Mayıs 2014 Soma'daki işçi katliamını protesto etmek için Basmane meydanından başlayan 

yürüyüş eylemi, 

15 Mayıs 2014 Soma'daki işçi katliamı üzerine KESK olarak alınan grev kararı ile grev, 

17 Mayıs 2014 Soma'da yaşanan polis şiddeti ve gözaltıları protesto etmek için Alsancak 

Sevinç pastanesi önünde KESK, DİSK, TMMOB ve İzmir barosu tarafından düzenlenen basın 

açıklaması, 

21 Mayıs 2014 DİSK, TÜRK-İŞ, KESK ve TMMOB çağrısı ile Basmane meydanından 

Konak meydanına düzenlenen  “taşerona karşı İzmir tek ses tek yürek” yürüyüşü, 



23 Mayıs 2014 İstanbul Okmeydanı'ndaki Berkin Elvan anmasında polis tarafından öldürülen 

Uğur Kurt için Alevi Bektaşi dernekleri federasyonu çağrısı ile Basmane meydanındaki 

eylem, 

26 Mayıs 2014 Eğitim Sen üyesi Orhan Bayram'ın duruşması için İzmir adliyesi önünde İzmir 

Eğitim Sen şubeleri olarak basın açıklaması, 

31 Mayıs 2014 KESK İzmir şubeler platformu tarafından düzenlenen Basmane Meydanı'ndan 

Gündoğdu Meydanı'na “Gezi'nin yıl dönümü” yürüyüşü, 

3 Haziran 2014 Buca emek ve demokrasi platformu ile birlikte düzenlenen Buca Heykel'deki 

“taşerona hayır!” eylemi, 

5 Haziran 2014 Okullarda tırmanan şiddet sonucu Kayseri'de öldürülen Mehmet Aktaş 

öğretmen için Eski Sümerbank önünde düzenlenen basın açıklaması, 

6 Haziran 2014 KESK İzmir şubeler platformunca düzenlenen “taşeron köleliktir” eylemi, 

10 Haziran 2014 İzmir emek ve demokrasi güçleri tarafından Lice'deki katliamı protesto 

etmek için düzenlenen Basmane'den Konak'a yürüyüş eylemi, 

13 Haziran 2014 KESK İzmir şubeler platformu tarafından düzenlenen Aliağa'da işten atılan 

işçilere destek ziyareti, 

16 Haziran 2014 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü dolayısıyla DİSK tarafından Soma'da 

düzenlenen miting, 

16 Haziran 2014 Adana'da İbrahim Aras'ın polis tarafından öldürülmesini protesto etmek için 

İzmir emek ve demokrasi güçleri tarafından düzenlenen basın açıklaması, 

21 Haziran 2014 İzmir KESK kadın platformu tarafından Konak Uzun Han'da düzenlenen 

“Barış Anneleri” etkinliği, 

30 Haziran 2014 KESK'li tutsakların İzmir adliyesindeki duruşması öncesinde KESK İzmir 

şubeler platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması, 

30 Haziran 2014 “Taşeron yasa tasarısı” için KESK İzmir şubeler platformu tarafından Konak 

eski Sümerbank önünde düzenlenen basın açıklaması, 

2 Temmuz 2014 Sivas katliamının yıl dönümü nedeniyle Alevi Bektaşi Federasyonu çağrısı 

ile KESK İzmir şubeler platformu olarak Basmane'den Konak'a yürüyüş, 



3 Temmuz 2014 İzmir'deki 2 Temmuz Sivas anmasında yaşanan polis terörünü protesto 

etmek için KESK İzmir şubeler platformu olarak İzmir Büyükşehir belediyesi önünde yapılan 

basın açıklaması, 

15 Temmuz 2014 İzmir KESK şubeler platformunun Konak'da düzenlediği “toplu satış 

sözleşmesi” başlıklı basın açıklaması, 

12 Eylül 2014 80 darbesinin kınamak amacıyla KESK ve DİSK tarafından Konak'da 

düzenlenen eylem. 

24 Eylül 2014 eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için bir gün iş bırakma eylemi ve 

Basmane Meydanından Konak’a yürüyüş 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sendikal işleyişe dair yapılanlar şu şekilde özetlenebilir. Şubemiz yürütme kurulu göreve 

geldiği tarihten bu yana düzenli ve gündemli olarak 18 kez toplanmıştır. Şubemizin Şube 

Genel Kurul'undan sonra en yetkili karar organı olan Şube Temsilciler Meclisi 1 Mart 2014 - 

27 Eylül 2014 tarihleri arasında aşağıdaki tarih ve yerlerde düzenli ve gündemli olarak 

toplanmıştır. 

12 Nisan 2014 Hasan Sağlam Öğretmenevi, 

2 Haziran 2014 Eğitim Sen İzmir 3 No'lu şube 

7 Temmuz 2014 Eğitim Sen İzmir 3 No'lu şube 

9 Eylül 2014 Eğitim Sen İzmir 3 No'lu şube. 

Toplantı tutanakları düzenli bir şekilde tutulmuş ve toplantı katılımcıları ile paylaşılmıştır. 

Şubemiz 30 Haziran-1 Temmuz ve 26-28 Eylül tarihleri arasında (sadece 26 Eylül tarihinde 

bir gün süreyle) Eğitim Sen Genel Meclisinde temsil edilmiş, alınan kararlar Genel Meclis'e 

taşınmıştır. 

Şubedeki ve sendikamızdaki işleyişin daha da demokratikleşmesi ve karar alma 

mekanizmalarının tabana yayılması sürecine dair 19-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 

Ankara'da gerçekleştirilen Eğitim Sen Genel Merkez Genel Kurulunda tüzük değişiklik 

önergeleri ve karar önergeleri şubemiz üst kurul delegeleri tarafından sunulmuş, tüzük 

önergesi kabul edilmezken karar önergeleri kabul edilmiştir. Bu önergeleri ve önergeleri 

gerekçelendiren metinleri çalışma raporumuzun ekinde bulabilirsiniz.  



MART - EYLÜL 2014 DÖNEMİ MALİ RAPORU 

 

 

 

GELİRLER GİDERLER 

Kasa Devir 8222.69 Kira Gideri 10698.71 

Gelen Avans 

58172.25 

Bakım Onarım Giderleri  

Şube taşınma giderleri 

Boya giderleri 

Klima söküm – takım giderleri 

1664.81 

Faiz Gelirleri  Telefon, Fax ve İnternet Giderleri 1644.38 

Bağış Gelirleri  Elektrik, Su Giderleri 1028.47 

Sosyal 

Et.Geliri 

 Kırtasiye, Gazete Abonelik Giderleri 
829.66 

Diğer Gelirler  Mutfak (Çay,Tüp), Temizlik Giderleri 1332.08 

  Posta Kargo Giderleri 73.8 

  Örgütlenme Giderleri 

Blok not ve kalem 

Pankartlar afişler 

5658.77 

  Noter Harç vergi Giderler 610.8 

  Eğitim Giderleri 

Temsilci eğitimi gideri 
700 

  Yönetici Yolluk Giderleri 

Genel merkezde yapılan Yüksek Öğretim Bürosu, Genel 

Kurul vb. toplantılara katılım için yapılan giderler. 

3242.63 

  Avukatlık ve Muhasebe Danışmanlık Giderleri 

Üyelerimiz adına açılan davaların yargılama giderleri. 
1273.42 

  Temsil Ağırlama Gideri 

Değişik toplantılarda yapılan ikramlar ve çiçekler 
1571 

  Genel Kurul Giderleri 5510.54 

  Şubeler Platformu Giderleri 

Platformun yaptığı etkinliklerde şubemize düşen paylar 
1033 

  Eylem Etkinlik Gideri 

Karaburun Bilim Kongresi, Görmek tiyatro oyunu, Kadın 

buluşması vb. etkinlikler için yapılan giderler 

8749.59 

  Diğer Giderler  

Emlakcı ücreti, stopaj vergileri, İYTE Üye aidatlarının 

elden ödenmesi 

3633.73 

  Apt. Aidat Gid. + Apt. Yakıt Gid. 1726.36 

  Demirbaş Alımları 

Video Kamera, Çocuk ve kadın odaları için koltuk ve 

kütüphane ve jaluzi alımları 

2676.23 

TOPLAM 66394.94 TOPLAM 53657.98 

 
 

Kasa Devir 12736.96 

GENEL 

TOPLAM 
66394.94 

GENEL TOPLAM 
66394.94 



MART - EYLÜL 2014 DÖNEMİ ÖRGÜTLENME RAPORU 

 

2014 Mart ayında yapılan 9. Olağan Genel Kurulumuza esas olacak üye sayımız 15 

Aralık 2013 tarihi itibarı ile 1255 olarak tespit edilmiştir. 

 

Mart – Eylül 2014 dönemi boyunca 183 yeni üye kaydı yapılmıştır. 

 

15 Aralık 2010 tarihinden itibaren 67 üyemiz ayrılmıştır. Bunlar: 

- 13 Emekli 

- 1 askıya alma 

- 53 istifa (Bir kısmı yeniden üye olarak kaydedilmiştir) 

 

15 Eylül 2014 tarihi itibariyle üye sayımız 1379’dur. 

Üyelerimizin işyerlerine dağılımı şöyledir: 

- DEÜ   848 

- Ege Üniv.   251 

- İYTE   220 

- Yurt-Kur   49 

- Kâtip Çelebi Üniv. 11 

 

Tüm üyelerimizin e-postası mevcuttur. 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yetkili sendikayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ 

12 Nisan 2014 Cumartesi Günü Hasan Sağlam Öğretmenevinde İşyeri Temsilcisi ve 

Üye Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitimde Çağdaş Drama Derneği’nin yürütücülüğünde bir 

saat süren bir drama etkinliğinin ardından Eğitim Sen Genel Merkezimiz tarafından 

hazırlanan video ve materyaller kullanılmıştır. Temsilci ve üyelerimizin çocukları için okul 

öncesi öğretmenliğinde okuyan bir öğrencimiz hazır bulunmuş ve çocuklarımızın keyifli 

zaman geçirmesi sağlanmıştır.  

a)İşyeri örgütlenmesi ve işyeri Sendika Temsilciliği,  

b)İşyeri Temsilciliğinin önemi ve Temsilcilerin görev ve sorumlulukları;  

başlıklı sunumlar yapılmış katılımcılar düzenlenen eğitim değerlendirme formlarını 

doldurmuştur. 

 



KİK VE HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ 

 

Üyelerimizden gelen her türlü sendikal mücadele anlayışı, özlük hakları ve yaşanan 

hak kayıpları çerçevesinde sorunlara anında gereken hukuki destek sağlanmıştır. 

Demokratik hak arama mücadelemizde yaptığımız eylemler sonucunda, savcılık 

tarafından açılan ve bazıları halen sürmekte olan soruşturmalarda ifadelerimiz alınırken 

gereken hukuki destek Sekreterliğimiz tarafından sağlanıştır. 

Şubemiz tarafından: 

 Üyelerimize bankalardan aldıkları kredilerde yapılan ücret kesintilerinin iade 

edilmesi için hukuki destek sağlanmıştır. 

 Özel bütçeli kadrolardan genel bütçeye geçiş için üyelerimizden gelen talepler 

doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bir üyemiz için dava açılmıştır. 

 Özelleştirme sonrası üniversitelerde istihdam edilen 4C’li personellerin ek 

ödemelerden yararlanmasına ilişkin yaptığımız çalışmalar sonucu Dokuz Eylül ve Ege 

Üniversiteleri’ne dava açılmıştır. 

 Kredi Yurtlar Kurumu’nda üyelerimizden yapılan haksız ücret kesintilerine 

ilişkin kuruma dava açılmıştır 

 Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurum personelinin imzasına açtığı etik sözleşme 

hakkında hukuki eleştiriler ve öneriler içeren metin hazırlanmıştır. 

 

Bunların dışında çalışma hayatımızda yaşadığımız olumsuzluklarla ilgili olarak farklı 

konularda birçok üyemize dilekçeler ve yüz yüze görüşmelerle hukuki destek sağlanmıştır. 

Yetkili olduğumuz DEÜ’de Nisan 2014’de yapılan KİK görüşmeleri’nin devamını 

Ekim 2014’te gerçekleştireceğiz. 

 



KADIN ÇALIŞMALARIMIZ 

 

Küresel kapitalist sistem ve uygulanan neoliberal politikalar, ataerkil kültürün cinsiyet 

ayrımcılığını derinleştirmektedir. Kapitalist ve geleneksel toplumlar kadın kimliğini yok eder. 

Toplumsal yaşamda ve ailede kadını ikincil plana iter. 

Neoliberal politikaların ülkemizdeki sözcüsü konumunda bulunan AKP hükümeti 

iktidarda bulunduğu 12 yıl boyunca sahip olduğu muhafazakâr anlayışla kadın bedeni 

üzerinden geliştirdiği gerici politikaların sonucu olarak, kadınlara yönelik taciz, tecavüz, 

cinayet olayları yoğun biçimde yaşanmaya başlamıştır. Polis ve askerlerin de içinde 

bulunduğu bu olaylarda suçluların ceza almaması, toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin 

sistematik olarak gerçekleştirdikleri taciz, şiddet ve erkek egemen toplumu kutsaması 

kadınlara yönelik olarak uygulanan suçların artmasında önemli bir etken olmuştur. 

AKP’nin kadın emeğini kuşatmaya çalıştığı böylesi bir dönemde kadınlar sömürüye, 

eşitsizliğe, savaşa karşı yine tek ses oldular. Barış ve eşitlik taleplerine tıkalı kulaklara ve 

erkek egemenliğin kapitalizmin yeni ihtiyaçları ile harmanlanarak yeniden üretilmesine karşı 

kadınlar sokakları mora boyarken birçok yerde iktidardan güç alan karanlık eller kadınlara 

uzanmaktan yine çekinmemiştir. 

Erkek egemen zihniyetin baskı aracı olarak kullandığı taciz, tecavüz ve şiddetin devlet 

tarafından kutsanmasına son verilmelidir. Çocuklar ve kadınlara yönelik uygulanan tüm 

saldırıların failleri en ağır şekilde cezalandırılmalı, eğer failler kamu görevlisiyse verilen 

cezalar arttırılmalıdır. Yıllardır demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesi veren Eğitim Sen 

olarak kamu görevlilerinin cinsel saldırılarını bağışlayan devlet zihniyetini kabul etmiyor, 

herkesi bu konuda daha fazla duyarlı olmaya çağırıyoruz. İşlenen insanlık suçlarına sessiz 

kalan devletin tecavüzcüleri değil mağdurları koruması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. 

Yapılan yanlıştan bir an önce geri dönülmeli faillerin hepsi tutuklanmalıdır. 

Kadın Sekreterliğimiz çocuk ve kadınlara yönelik olarak artarak devam eden şiddet ve 

eşitsizlik olaylarına karşı gerek Merkez Kadın Sekreterliğimiz gerek İzmir İl Kadın 

Komisyonu ve gerekse KESK Kadın Komisyonu ile birlikte hem merkezi düzeyde hem de 

yerellerde yapılan toplantı ve eylemliliklere katılım sağlayarak alanda gereken bilgilendirme 

ve örgütlenme faaliyetlerini aktif olarak gerçekleştirmiştir. 

Bir süredir Irak`ın çeşitli bölgelerinde, Suriye`de, Rojava`da ve son olarak Şengal`de 

Ezidilere yönelik olarak gerçekleştirilen katliamların ardından Kobanê hedef haline getirilmiş, 

yeni katliamlara zemin hazırlanmıştır. Yıllardır din, dil, etnik kimlik ve inanç farklılıklarına 



rağmen, halkların barış ve huzur içinde bir arada yaşamasına karşı gerçekleştirilen bu 

saldırılar ve katliamların şiddetlenerek arttığı bir gerçektir. Bu savaşların kaybedeni her 

zaman kadınlardır. Tecavüze uğrayan, mal gibi satılan, öldürülen hep kadınlar olmuştur. 

Türkiye’ye göç eden bazı kadınlar için ise en basiti küçük yaşta evlendirilmek, kuma gitmek, 

istemediği evliliklere zorlanmak başta olmak üzere kadın tacirlerinin eline düşmek, taciz, 

tecavüze maruz kalmak söz konusudur. Savaştan kaçan kadınlar kamplarda ve kampların 

dışında erkek devletin gazabına uğramakta, hem de bin bir güçlükle sığındıkları ülkelerde 

ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadırlar. 

 Kadın Sekreterliğimiz de Ortadoğu’da süregelmekte olan katliamlarda kadın, çocuk 

herkesi yerinden yurdundan eden katliamları karşısında sessiz ve tepkisiz kalmamış ve bu 

duruma karşı mücadelesini sürdürmüştür. Acının ve öfkenin her türlüsüne maruz kalan 

Ortadoğulu kadınların bilinciyle; son dönemde dini inanç üzerinden gerçekleştirilen 

saldırıların, yok etmek istediği tüm değerlere sahip çıkıyoruz. Yıllardır demokrasi, barış ve 

özgürlük mücadelesi veren Eğitim ve Bilim Emekçisi kadınlar olarak herkesi bu konuda daha 

fazla duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

Üniversiteler toplumların geleceğini inşa eden insanları yetiştiren kurumlardır. 

Evrensel bilgiyi harmanlayarak insan, toplum ve doğa yararına bilgi üretimi yapmak 

üniversite bileşenlerinin temel görevidir. Bu görev ancak bütün üniversite bileşenlerinin özgür 

bir şekilde tartışabilmesi sayesinde gerçekleşebilir.  

Günümüz YÖK sistemi akademik özgürlüklerin önünde bir engel olmaya devam 

ederken demokratik özgürlüklerin de önünde engel olmaya başlamıştır.  İktidara geldiği 

günden bu yana eğitim sistemini kendi piyasacı, ırkçı ve muhafazakâr politikaları ile 

şekillendirmek isteyen iktidarlar diğer taraftan da ideal eğitim düzeyinde kendi öz kimlikleri 

ve kültürleri ile kadınların eşit şekilde yer almalarına izin vermemektedir.  

Üniversitelerde aynı zamanda kadın emekçilere yönelik, taciz, tecavüz, şiddet ve 

mobbing uygulamaları artan şekilde devam etmekte olup, bu uygulamalara karşı sendikamızın 

tavrı ve kadın emekçilerle dayanışması devam edecektir. İktidarın eril, piyasacı ve 

muhafazakâr eğitim sistemine karşı, mücadelemiz sonucunda üyelerimize yönelik artan 

baskılar, soruşturmalar, cezalar, sürgünler ya da işten atmalardan yılmıyor ve mücadelemizi 

adım adım örmeye devam ediyoruz. Sendikamız nitelikli, bilimsel, anadilinde, eşit, 

erişilebilir, laik ve parasız eğitim mücadelesini yükseltmeye devan edeceğiz.  

Şube Kadın Meclisleri ve İş Yeri Kadın Meclisleri, Olağanüstü Genel Kurul sürecinin 

akabinde üniversitelerde çalışan eğitim ve bilim emekçisi kadınlarla birlikte, iş yerlerinde 



kadın çalışanlara yönelik bütün sorunlara karşı kolektif çalışmayla birlikte mücadelesini 

sürdürmeye devam edecektir.  

 

08.03.2011 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla iş yerlerimizde KESK’in 

 gönderdiği anahtarlıklar iş yeri temsilcileri aracılığıyla kadın üyelere dağıtılmış, kadın 

üyelere çiçek verilmiş ve günün anlam ve önemine binaen e-posta gönderilmiş ve alan 

eylemliliklerine kadın üyelerimizden katılım sağlanmıştır. 

 

19.04.2014-20.04.2014 Eğitim Sen Genel Merkez Kadın Sekreterliği “Güvencesizleştirme ve 

Kadın Emeği Çalıştayı”na sekreterliğimiz katılmıştır.  

 

31.05. 2014 “Tanışmak, Tartışmak ve Dayanışmak İçin Kadın Buluşması” etkinliği 

yapılmıştır. 

 

21.06.2014 İzmir KESK Kadın Platformu ve Barış Anneleri Meclisi ile “Barış Hayal Değil 

Buluşması" gerçekleştirilmiştir. 

 

26.05.2014 tarihli toplantı tutanağında alınan kararla kadın üyelerin iş yerlerinde yaşadığı 

sorunlarla ilgili paylaşımları gerçekleştirmek üzere şubemiz kadın ve çocuk odaları 

düzenlenmesi sağlanmış, bu amaçla kullanılmak üzere oda ilgili tefrişat gerçekleştirilmiştir. 

 

 26.08.2014 KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’li kadınların öncülüğünde “Ortadoğu’da Savaşı 

ve Kadın Kırımını Durduralım!” konulu basın açıklamasına katılım sağlandı. 



EĞİTİM SEN İZMİR 3 NO'LU ŞUBE KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI 

 

YAYIN KOMİSYONU 

Şubemiz yayın komisyonu öncelikli olarak geçtiğimiz dönemde çıkartılmaya başlayan 

şube bültenini Nisan 2014 ve Haziran 2014 aylarında iki sayı olarak çıkarmıştır. Komisyonun 

önüne koyduğu işler bültenin düzenli olarak çıkarılması, belirlenen öncelikli konularda 

yerelde anket çalışması yapılması sonuçlarının broşürleştirilmesi, mobbing gibi belirlenen 

öncelikli konularda uzman desteği alarak broşürler çıkarılması ve şube internet sayfasının 

düzenlenmesidir. Olağanüstü Genel Kurul süreci komisyonun çalışmalarını sağlıklı bir şekilde 

devam ettirememesine sebep olsa da kurul sonrası komisyon çalışmalarına devam edecektir.  

 

KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU  

Kültür Sanat Komisyonu katılımcılarıyla yaptığı toplantıda üyelerimiz için halk 

dansları, tiyatro atölyeleri ve koro çalışmaları üyelerimiz çocukları için ise origami ve yaratıcı 

drama çalışmalarının organize edilmesi kararları almıştır. Şehir gezileri düzenlenmesine 

ilişkin görüşler sunulmuştur. 

3-16 Mayıs 2014 Tarihinde Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu’nun GÖRMEK isimli 

oyunu gösterimi 12 Haziran 2014 tarihinde Selaattin Akçiçek Kültür Merkezinde üyelerimizin 

katılımıyla gösterimi gerçekleştirilmiştir. 

 

EĞİTİM SEN İZMİR 3 NO’LU ŞUBE 

KARABURUN BİLİM KONGRESİ ÇALIŞMALARI 

2006 yılında birincisi düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi başlangıcından bu yana 

şubemiz üyelerince sürdürülmektedir. Düzenleme ve bilim kurullarını KESK üyesi kamu 

emekçilerinin oluşturduğu, emekten yana, eleştirel, muhalif bilimcilere/bilime özgür ve 

bağımsız bir ortam sunan, 1000’i aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan kongreye şubemizin 

dayanışma ve katkısı bu dönemde de sürmüştür. 

9. Karaburun Bilim Kongresi, 3-7 Eylül 2014 tarihlerinde “dünyada bir hayalet 

dolaşıyor” temasıyla düzenlenmiştir. Şubemiz Karaburun Bilim Kongresini desteklemeye 

devam edecektir.  



EĞİTİM SEN İZMİR 3 NO'LU ŞUBE 

YÜKSEKÖĞRETİM BÜROSU (YÖB) ÇALIŞMALARI 

 

YÖB, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu’na bağlı olarak çalışan, yükseköğretim ve 

yükseköğretim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek, sendikamızın özgün politikalarını 

geliştirmek ve uygulamak amacıyla oluşturulan bir bürodur. 2009 yılında şubemizin de içinde 

bulunduğu Eğitim Sen üniversiteler şubeleri öncülüğünde çalışmalarına başlamıştır. Büro, 

genel merkez örgütlenme sekreteri başkanlığında iki ayda bir kez olağan olarak 15 üyesi ile 

toplanır. 

YÖB, yükseköğretim alanında sendikanın politikalarının belirlenmesi, eylemlik 

süreçlerinin örülmesi ve yerellerdeki sorunların görüşülerek çözüm üretilebilmesi için genel 

merkez ve şubeler düzeyinde atılması gereken adımlara dair çeşitli kararlar alır ve bu 

kararların uygulanmasını sağlar. Ayrıca yılda bir kez Ekim ayında Üniversite Temsilciler 

Kurulu (ÜTK) toplanmaktadır. ÜTK, Eğitim Sen üyesi yükseköğretim temsilcilerinden oluşur 

ve temsilciler “Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yükseköğretim Bürosu Yönetmeliği”ne 

göre belirlenir. Yılda bir kez toplanan ÜTK, üniversite çalışanlarının çalışma hayatından 

kaynaklanan sorunlarının tespiti, üniversitelerin demokratik, bilimsel, katılımcı, özgür ve 

özerk hale getirilmesi gibi konularda çeşitli çalışmalar yapıp komisyonlar oluşturarak YÖB'e 

iletir. YÖB de bu kararlara göre o dönem yapılması gerekli çalışmaları organize ederek, genel 

merkez düzeyinde ilgili kararların alınmasını, ilgili eylemlik sürecinin örgütlenmesini sağlar. 

1 Mart 2014 - 27 Eylül 2014 tarihleri arasındaki dönemde YÖB bir kez toplanmış, 

toplantı 12 Temmuz 2014 tarihinde Eğitim Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya YÖB üyelerimiz katılım sağlamış, şubemizde oluşturulan görüşleri Genel 

Merkez'e yansıtmış, çalışmalara katılmışlardır. Bu dönemde, önceki dönemlerde çalışmaları 

başlatılan Ortak Yaşam İlkeleri broşürü Mayıs 2014'de basılmıştır. Yine bu dönemde şubemiz 

YÖB üyelerinin de katkısı bulunan bir diğer çalışma da yayınlanmıştır : “Örgütlenme Anketi” 

YÖB, büyük ölçüde Eğitim Sen üniversiteler şubeleri eliyle yürütülmektedir. İzmir 3 

No'lu Şube olarak bu süreçte YÖB'e önemli katkılar sunduğumuz ve YÖB'ün de yereldeki 

örgütlenmemize önemli katkılar sağladığı bir gerçektir. Önümüzdeki dönemde de Eğitim Sen 

İzmir 3 No'lu Şube olarak YÖB'ü daha geliştirecek, sendikanın yükseköğretim politikaları 

üretme ve hayata geçirme adına daha da etkin hale geleceği katkıları sunmaya devam 

edeceğiz. 



Bu görüşlerimizi tüm Eğitim Sen örgütsel düzeyinde hayata geçirebilmek için 

aşağıdaki önergeleri Mayıs 2014’te Eğitim Sen Genel Kurulu’na sunduk. Genel Kurul’da 

aldırdığımız kararlar da aşağıdadır. 

 



EĞİTİM SEN GENEL KURULUNA SUNULAN ÖNERGELER 

 

EĞİTİM SEN GENEL MERKEZ 9. OLAĞAN GENEL KURUL'UNA ANKARA 5 VE 

İSTANBUL 6 NO'LU ŞUBE DELEGELERİ İLE BİRLİKTE SUNDUĞUMUZ TÜZÜK 

DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERGELERİ 

 

EĞİTİM SEN 9.(5.) OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI’NA 

 

ÖNERGE  : 

Tüzüğün ‘Genel Merkez Organları’ başlıklı 18. maddesinin;  

“Genel Merkez Organları 

Madde 18 – Genel Merkez organları şunlardır: 

a) Merkez Genel Kurulu 

b) EĞİTİM SEN Genel Meclisi 

 c) EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisi 

d) Merkez Yürütme Kurulu 

e) Merkez Denetleme Kurulu 

f) Merkez Disiplin Kurulu” biçiminde değiştirilmesini öneriyoruz. 

 

GEREKÇE  :  

 

Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi Nisan 2014 verilerine göre; Türkiye'deki üniversite 

sayısı  104 kamu ve 72 vakıf olmak üzere toplam 176'yı bulmuştur. Devlet kurumlarında 

çalışan personel sayısı aynı verilere göre 227.806'dır. Eğitim Sen olarak örgütlülüğümüze 

baktığımızda üye sayımızın; 2014 itibariyle 123.513 olduğunu, bunun 113.928’i gibi yüksek 

bir oranını MEB bünyesindeki eğitim kurumlarında çalışan emekçilerin oluşturduğunu 

görmekteyiz. %9 a tekabül eden 10.452’si ise yükseköğretim kurumlarında çalışan sendika 

üyelerinden oluşturmaktadır. Buna göre Eğitim Sen üyesi çalışanların toplam MEB çalışanına 

oranı: % 14, Eğitim Sen üyesi Üniversite Çalışanlarının toplam üniversite çalışanına oranı ise: 

% 4.5 civarındadır. Bu da yükseköğretim kurumlarındaki sendikalı emekçilerin %23'üne denk 

gelmektedir. %77'lik kesim Eğitim Sen dışındaki sendikalar tarafından  örgütlenmiştir.  

Eğitim Sen 9. Olağan Genel Kurul raporundaki verilerde de diğer sendikaların yükseköğretim 

kurumlarındaki örgütlenmelerinin yanında çok geri noktalarda olduğumuz görünmektedir. 

Sayfa 111'deki tablolardan 2008'den 2013 yılına kadar sendikamızın yükseköğretim 

kurumlarındaki üye sayısı 8000 civarından 10.000 civarına artarken aynı değişim Türk Eğitim 

Sen'de 15.000'den 25.000'e, Eğitim Bir Sen'de ise 2000'den 24.000 civarına olmuştur.  

 

Görülmektedir ki yükseköğretim kurumları sendikamızın örgütlülüğünü artırmak için özel bir 

çalışma yapılması gereken kurumların başında gelmektedir. Bu örgütlülüğün artması için, 

yükseköğretime dair karar mekanizmalarının yükseköğretim kurumlarına yansıtılmasının 

kaçınılmaz olduğu düşüncesindeyiz.  

 

ÖNERGE  : 

 



Tüzüğün ‘EĞİTİM SEN Genel Meclisinin Çalışma Esasları’ başlıklı 25. maddesinden sonra, 

gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve devam eden madde numaralarının yeniden 

düzenlenmesini öneriyoruz. 

 

“EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisinin Oluşumu 

 

Madde 26 – EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisi, Merkez Yürütme Kurulunun ilgili 

sekreteri, her toplantı dönemi için;  ülke genelinde bulunan yüksek öğrenim 

kurumlarının Eğitim Sen üyesi olan temsilcilerinden oluşur. Bu temsilciler, Şube 

Yükseköğretim Meclisi'nin salt çoğunluğunca belirlenen 500'e kadar üyesi olan 

yükseköğretim kurumlarından 1 (bir), 500'den fazla üyenin bulunduğu yükseköğretim 

kurumlarından  2 (iki) üyeden oluşur.  

 

EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisi seçim sonucunun tebliğinden itibaren 2 (iki) ay 

içinde Merkez Yürütme çağrısı ile toplanır.”   

 

GEREKÇE  :  

Sendikamızın demokratik işleyişi gereği, yükseköğretime dair karar mekanizmalarına 

üniversite şubesi olmayan illerdeki şubelerimizde örgütlenmiş olan yükseköğretim 

emekçilerinin de katılması kaçınılmazdır. Önergede verilen şekildeki bir kurgunun bu işleyişi 

karşılayacağı düşüncesindeyiz.  

 

ÖNERGE  : 

 

Tüzüğün ‘EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisinin Oluşumu’ başlıklı Maddesinden sonra, 

gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve devam eden madde numaralarının yeniden 

düzenlenmesini öneriyoruz. 

 

“EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisinin Görev ve Yetkileri” 

 

Madde ??? – EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisi, sendikanın yükseköğretim alanına 

ilişkin, en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Sendikanın yükseköğretim alanına ilişkin politikalarını belirlemek, planlamalar 

yapmak ve programları hazırlayıp bunların uygulanmasını sağlamak, 

b) Genel Merkez yükseköğretim organlarınca alınan kararların şube ve şubelere bağlı 

birimlerde uygulanmasını takip etmek, 

 

GEREKÇE  :  

Yükseköğretim kurumlarındaki sendikal örgütlülüğün artırılması, Yükseköğretim kurumları 

çalışanlarının çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarının çözümüne yönelik etkinliğimizin 

yeterli olmayışı gibi nedenlerle yükseköğretim meclisinin  görev ve yetkilerinin önerilen 

şekilde olmasının bu yöndeki eksikliklerimizi önemli ölçüde gidereceğini düşünmekteyiz.  



Diğer yandan da maddenin sendikamızın demokratik merkeziyetçilik ilkesini pekiştireceğini 

düşünmekteyiz.  

 

ÖNERGE  : 

 

Tüzüğün ‘EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisinin Görev ve Yetkileri' Maddesinden sonra, 

gelmek üzere aşağıdaki Maddenin eklenmesini ve devam eden madde numaralarının yeniden 

düzenlenmesini öneriyoruz. 

 

ÖNERGE  : 

 

“EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisinin Çalışma Esasları” 

 

Madde ??? – EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisi yılda 2 kez olağan, Merkez Yürütme 

Kurulunun salt çoğunluğunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla 

olağanüstü toplanır. Kararları salt çoğunlukla alır. Yükseköğretim Meclisi EĞİTİM 

SEN Genel Meclisi'nden en geç 2 hafta önce toplanır. 

 

EĞİTİM SEN Yükseköğretim Meclisinin olağan toplantı gündemi, toplantıdan en az on 

beş gün önce, olağanüstü toplantıların gündemi ise, bir hafta önce Merkez yürütme 

kurulunun ilgili sekreterliğince hazırlanıp katılacak olanlara gönderilir. Çalışmasına 

ilişkin diğer esaslar yönetmelikle belirler.” 

 

GEREKÇE  :  

Eğitim Sen yükseköğretim meclisinin yılda iki kez olağan şekilde toplanması ve bu toplantı 

zamanının sendikamızın Genel Kurulun'dan sonra en yetkili karar organı olan Eğitim Sen 

Genel Meclisi'nden önce yapılmasının karar alma mekanizmalarının işleyişini sağlıklı hale 

getireceği düşüncesindeyiz. 

 

ÖNERGE  : 

 

Tüzüğün ‘Şube Organları’ başlıklı 38. Maddesinin; 

“Madde 38(41) – Şube organları şunlardır:  

a) Şube Genel Kurulu, 

b) Şube Temsilciler Meclisi  

c) Şube Yükseköğretim Meclisi 

d) Şube Yürütme Kurulu,  

e) Şube Denetleme Kurulu,  

f) Şube Disiplin Kurulu,  

g) İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu 

h) EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi  

biçiminde değiştirilmesini öneriyoruz. 



 

GEREKÇE  :  

Yükseköğretim alanındaki politikaların üretilmesi ve alanda yaşanan sorunlara çözüm 

üretilmesi için, Eğitim Sen yükseköğretim meclisinin karar mekanizmalarında şubelerin yer 

alması sendikamızın demokratik işleyişinin gereğidir. Şube yükseköğretim meclisinin bu 

işlevi yerine getireceği inancındayız.   

 

ÖNERGE  : 

Tüzüğün ‘Şube Temsilciler Meclisi’ başlıklı 40.(43. Madde) maddesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki Maddenin eklenmesini ve devam eden madde numaralarının yeniden 

düzenlenmesini öneriyoruz. 

 

“Şube Yükseköğretim Meclisi: 

Madde 41(44) – Şube Yükseköğretim Meclisi, şube yürütme kurulunun ilgili 

sekreterliğin başkanlığında, yükseköğretim kurumları iş yeri temsilcilerinden oluşur.   

 

Şube Yükseköğretim Meclisi, şube düzeyinde yükseköğretim karar organıdır. 

Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. En az üç ayda bir kez toplanır. Görev, yetki 

ve çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve EĞİTİM SEN Genel 

Meclisince onaylanacak yönetmelikte belirlenir.”   

 

GEREKÇE  :  

Şube yükseköğretim meclisinin işleyişinin önergede tanımlandığı şekliyle olmasının 

sendikamız demokratik işleyişinin daha da zenginleştireceği düşüncesindeyiz.  

  

ÖNERGE  : 

Tüzüğün ‘Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar’ başlıklı 59/d.(64/d) maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneriyoruz. 

 

“d) Merkez Genel Kurulu, EĞİTİM SEN Genel Meclisi,  EĞİTİM SEN Yükseköğretim 

Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu 

kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,” 

 

GEREKÇE  :  

Sendika organlarında kadın temsiline dönük yapılan düzenlemeye uygun değişiklik 

önerilmektedir. 



EĞİTİM SEN GENEL MERKEZ 9. OLAĞAN GENEL KURUL'UNA ANKARA 5 

VE İSTANBUL 6 NO'LU ŞUBE DELEGELERİ İLE BİRLİKTE SUNDUĞUMUZ 

VE KABUL EDİLEN KARAR ÖNERGELERİ 

ÖNERGE  : 

 

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerinde birinin “... ve merkez yükseköğretim 

sekreteri” olarak tanımlanması ve yükseköğretim bürosu başkanlığı görevini yürütmek 

ve ilgili şube sekreterliklerinin koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilmesi, aynı 

şekilde, üniversite şubesi olmayan illerdeki şube yürütme kurulu sekreterliklerinden 

birinin merkez sekreterliğine uygun olarak “... ve yükseköğretim sekreteri” olarak 

tanımlanması ve yükseköğretimden sorumlu olması kararının alınmasını öneriyoruz.  

 

GEREKÇE: 

Yükseköğretimde çalışan kamu emekçilerinin sayısı 300.000'e yaklaşmaktadır. Neredeyse her 

ilde bir yükseköğretim kurumu bulunmaktadır.  Sendikamız bu emekçilerin sadece %4'ünü 

örgütleyebilmiş durumdadır. Yükseköğretim alanında örgütlenme ve mücadelemizi 

yükseltebilmek için yukarıda önerilen kararın alınması ve hayata geçirilmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. 

 

ÖNERGE  : 

 

Eğitim Sen Genel Merkezi'nde sadece yükseköğretim ile ilgilenecek bir avukatın ve yine 

sadece aynı alanla ilgilenmek üzere yükseköğretim alanında bir uzmanın istihdam 

edilmesi,  ya da istihdam edilen avukatlardan/uzmanlardan birinin sadece bu alana 

yönlendirilmesi kararının alınmasını öneriyoruz.   

 

GEREKÇE: 

Önerilen avukatın Yükseköğretim'deki hukuki mücadelenin yükseltilmesi, hali hazırda 

yaşadığımız hukuki sorunların daha etkin bir biçimde aşılmasını sağlayacağı ve önerilen 

sadece yükseköğretim alanına dair çalışacak olan uzmanın Yükseköğretim Bürosu (YÖB) 

işleyişini daha etkin hale getireceğini düşünmekteyiz.  

   

 



EĞİTİM SEN GENEL MERKEZ 9. OLAĞAN GENEL KURUL'UNA ANKARA 5 

VE İSTANBUL 6 NO'LU ŞUBE DELEGELERİ İLE BİRLİKTE SUNDUĞUMUZ 

ÖNERGELERE DAİR GEREKÇELER 

ÜNİVERSİTE SENDİKAYI ÇAĞIRIYOR... 

 

Nisan 2014 verilerine göre; Türkiye'deki üniversite sayısı 104 kamu ve 72 vakıf olmak üzere 

toplam 176'yı bulmuştur. Yükseköğretim alanındaki kamu emekçilerinin sayısı aynı verilere 

göre 227.806'dır. 

 

2014 itibariyle örgütümüzün 124 bin üyesinin sadece % 9'u yükseköğretim emekçisidir.  

Yükseköğretimde 2014 itibarıyla 230 bin civarında kamu emekçisinin yanında on binlerce 

taşeron firma emekçisi örgütlenmeyi beklemektedir. Bu emekçilerin sadece % 25'inin 

herhangi bir sendikada örgütlü olması, omzumuzdaki yükü ve sorumluluğumuzu her seferinde 

önümüze koymaktadır. Eğitim Sen üyesi yükseköğretim emekçilerinin payı % 4,5 

civarındadır. Örgütlülüğümüzün büyük kısmı ise maalesef üç büyük kenttedir. 

 

Eğitim Sen 9. Olağan Genel Kurul raporundaki verilerde de diğer sendikaların yükseköğretim 

kurumlarındaki örgütlenmelerinin yanında çok geri noktalarda olduğumuz görünmektedir. 

2008'den 2013 yılına kadar sendikamızın yükseköğretim kurumlarındaki üye sayısı 8 bin 

civarından 10 bin civarına artarken aynı değişim Türk Eğitim Sen'de 15 binden 25 bine, 

Eğitim Bir Sen'de ise 2 binden 24 bin civarına olmuştur. 

 

Görülmektedir ki yükseköğretim kurumları, sendikamızın örgütlülüğünü artırmak için özel bir 

çalışma yapılması gereken kurumların başında gelmektedir. Bu örgütlülüğün artması için, 

yükseköğretime dair karar mekanizmalarının sendikamız örgütlülüğüne içerilmesinin 

kaçınılmaz olduğu düşüncesindeyiz. Örgütümüzün her ilde şubesi olmasına rağmen, 

yükseköğretimdeki örgütlülüğümüzün üç büyük ilde yoğunlaşmış olması bizlere farklı bir 

mekanizma kurgulama görevini vermektedir. 

 

Şüphesiz önümüzdeki bu tablonun birçok sebebi vardır. Örgütümüz bu alandaki çalışmalarına 

dair çeşitli mekanizmalar kurgulamış, zaman içerisinde her biri görevini tamamlayıp yerini bir 

başka mekanizmaya bırakmıştır. EBİSAK, YÖB, ÜTK bu mekanizmalardan bir kaçıdır. 

Önümüzdeki tablo, sendikamızın demokratik işleyiş ilkesi de göz önüne alındığında bizlere 

yeni bir ihtiyacı dayatmaktadır: Bütün şubelerimizin bütün üniversitelerde örgütlülüğünü 

ve mücadelesini yükseltmesi, bağlarını kuvvetlendirmesi ve makro politikaların 

belirlenmesinde örgütümüzün karar mekanizmalarına katılım!  

 

Diğer tüm kurumlarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarındaki sorunlarımız da kendinden 

menkul sorunlar değildir. Her biri kapitalizmin coğrafyamızdaki geldiği aşamanın ve izlenen 

neoliberal politikaların bu kurumlardaki yansılamalarıdır. Dolayısıyla çözümün de önemli bir 



kısmı bu politikalara müdahale etmekten geçmektedir. Bu anlamda örgütümüzün 

yükseköğretim emekçileri tabanı ile demokratik karar mekanizmalarına katılımlarını 

sağlamak önümüzdeki süreçte atılması gereken en hayati adımdır. Örgütümüzün 

yükseköğretim tabanından sadece tavsiye alması artık ihtiyacı karşılamamaktadır. 

Yükseköğretim tabanının sendikal mücadeleye ve politika üretme süreçlerine doğrudan 

katılımını sağlayacak mekanizmalar yaratmalıyız. Hem somut durum hem de sendikamızın 

demokratik işleyişi bu görevi omuzlarımıza yüklemektedir. 

 

Yükseköğretim kurumlarının hizmet alanları yani yakın geleceğin emekçileri olacak olan 

öğrencilerin emek mücadelesinin önemli birer öznesi olacağı gerçeği önümüzde durmaktadır. 

Yükseköğretim emekçilerinin mücadelesindeki başarının, yakın gelecekte bu mücadeleyi 

yükseltecek olan öğrencilerimize yansıyacağı gerçeği önümüzdedir. Üniversitelerin eğitim iş 

kolunda TİS'e en yakın kurumlar olduğu gerçeği önümüzdedir. Tüm bunların yanında 

yükseköğretim kurumlarındaki çalışma koşullarının günden güne esnekleştiği, 

güvencesizleştiği ve gericileştiği gerçeği de önümüzdedir. 

 

Önümüzdeki bu gerçeklik, sendikal mücadeleyi yükseltme adına önemli bir görevi bizlere 

vermektedir: örgütümüzdeki yükseköğretim emekçilerinin tavsiye veren kimliklerinden 

sıyrılıp, örgütümüz karar mekanizmalarına katılımı. Yönetim kurullarının yürütme kurullarına 

dönüştürülmesi ve meclislerin oluşturulmasını, yükseköğretim meclisinin oluşturulması 

izlemelidir. 

 

Üniversite sendikayı çağırıyor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜNİVERSİTE SENDİKAYI ÇAĞIRMAYA DEVAM EDİYOR... 

 

Değerli Eğitim Sen delegeleri, 

 

Yükseköğretim konusundaki sendikamızın konumunu dünkü oturumda tartışmıştık. 

Sendikamızın yükseköğretim alanında politika üreten ve bu alandaki mücadeleyi yükselten bir 

konuma gelmesinde, sendikamız karar mekanizmalarına yükseköğretim emekçilerinin aktif 

katılımının kaçınılmaz olduğu inancını taşıyoruz. Bu inancımız aynı zamanda sendikamızın 

demokratik işleyişinin gereğidir. Önergemiz kabul edilmedi! Ancak içeriğinin anlaşıldığını 

umut ediyoruz. Elbette bu alandaki çalışmalarımız devam edecek. 

 

Yükseköğretimde sendikamızın örgütlülüğünü ve gücünü artıracak diğer bir mekanizmanın 

merkez yürütme kurulu ve buna paralel olacak şekilde şubelerde tanımlanacak bir 

yükseköğretim sekreterliğinin olması gerektiğini düşünmekteyiz. Önerimiz tüzükte 

tanımlanmamış olan sekreterliklerden birinin isminin ve içeriğinin “... ve yükseköğretim 

sekreterliği” olarak değiştirilmesidir. İlgili merkez sekreterlik, yükseköğretim alanındaki 

koordinasyonunu sağlarken, ilgili şube sekreterliğinin de yükseköğretime yönelik örgütlenme 

çalışmaları yapması, mücadele programı oluşturması ve örgütümüzün ilgisine sunma görevini 

üstleneceğini düşünmekteyiz. 

 

Yükseköğretimdeki örgütlülüğümüzün büyük ölçüde üç büyük ilde toplanmış olması bunun 

yanında sorunlarımızın ülkenin tüm illerindeki yükseköğretim kurumlarında yaşanıyor olması 

bu alandaki mücadelemizin tüm illerde yükseltilmesi gereğini göstermektedir. Tüm illerdeki 

yükseköğretim kurumlarında örgütlülüğümüzü artırmak, mücadelemizi yükseltmek hepimizin 

görevidir. Sadece % 4,5 olan örgütlülüğümüzün artırılması; demokratik, laik, bilimsel, parasız 

ve anadilinde eğitim temel ilkelerimizle işleyen insan toplum doğa yararına üniversite 

yaratabilmemizin önünü açacaktır.  

 

Önergemiz İstanbul 6, Ankara 5 ve İzmir 3 no'lu şubelerin en yetkili organları olan şube genel 

kurullarının kararıdır. Dolayısıyla, önergemiz örgütümüzün yaklaşık 10.500 yükseköğretim 

emekçisinin 6500 kadarının iradesini yansıtmaktadır. 2012 ve 2013 üniversite temsilciler 

kurulu (ÜTK) sonuç raporunda da yer alan talebimiz uzun süredir yürüttüğümüz örgütlü 

mücadelemiz esnasında defalarca dile getirdiğimiz talebimizdir.  

 

Bizler, üniversite şubeleri yürütme kurulu üyeleri, delegeleri ve üyeleri olarak önerimizin 

kabul edilmesi durumunda, üniversite şubeleri olarak biriktirdiğimiz deneyimin aktarılması 

adına tüm şubelerimize ve ilgili sekreterliklerimize elimizden gelen desteği sunacağımızı 

bildirir, önergemizin kabulü için desteklerinizi bekleriz.  

 

Üniversite sendikayı çağırmaya devam ediyor! 


