Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler ve Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanları Şubesi olarak
geçtiğimiz yılın Eylül ayında olağanüstü Genel Kurul'a gitmiş ve yeni kurullarımızı belirlemiştik.
Şubemiz tüm kurulları, komisyonları ve üyeleri ile çalışmaya devam etmektedir. Bu yıl itibarı
yetkili (en çok üyeye sahip) olduğumuz Dokuz Eylül Üniversite'sinin (DEÜ) yanına İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü'nü (İYTE) de ekledik.
Mücadelemiz insan, toplum ve doğa yararına, emekten yana demokratik işleyişli, kamusal
hizmet mantığından ayrılmamış, düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, özlük haklarına saygılı
yükseköğretim kurumları mücadelesidir. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, iş güvenceli çalışma,
rekabet yerine dayanışmanın olduğu yükseköğretim kurumları mücadelesidir.
Bültenimizin bu sayısını son bir yılda hep birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ayırıyoruz.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
Sendikamız bir yandan tüm yükseköğretim kurumlarını ilgilendiren sorunlara çözüm üretmek
için çalışırken diğer yandan şubemiz de bu sürecin içerisinde yer almakta ve bunun yanında
yerelde yaşanan sorunlara da çözüm üretmek için çalışarak mücadeleye devam etmektedir.
Elbette devam eden mücadelemiz esnasında her zaman çeşitli engellerle karşılaşıyoruz.
Mücadelemizi bölmeye, geriletmeye çalışan bu engellerden birisi son dönem, kendisini sendika
diye adlandıran ama 10 yıldır yükseköğretim alanında hiç bir sözü/çalışması olmayan Eğitim İş
adlı yapının özellikle DEÜ'de sendikamızı yalanlarla, karalaması ve yıpratması...
Aslında bu tablo bizler için yeni değil. Genel başkanı AKP milletvekilliği ile ödüllendirilen
Memur Sen konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen ve Türkiye Kamu Sen konfederasyonuna
bağlı Türk Eğitim Sen sendikalarının da yıllardır yaptığı aynı, alanda gerçek mücadeleyi veren
tek sendika olan sendikamız Eğitim Sen’i yalanlarla iftiralarla yıpratmak. Eğitim İş'in de
çalışmaları bu sarı sendikaların ve hükümetin çalışmalarına paralel yürümektedir. Yıpratma,
karalama çalışmaları ile işyerlerini sarı sendikalara terk etmek yoluyla sendikasızlaştırma
çabalarını eğitim emekçilerinin dikkatine sunuyoruz. Bu oyun Eğitim İş'in kurulduğu yıllarda Ege
Üniversitesi'nde de oynanmıştı. Sonuç ne mi oldu? Ege Üniversitesi Eğitim İş'in sendikamızı
karalama kampanyaları sonucunda sendikasızlaştırıldı. Aynı oyunun Dokuz Eylül
Üniversitesi'nde oynanmasına izin vermeyeceğiz!
Sendikamız Dokuz Eylül Üniversitesi’nde en çok üyeye sahip sendika olarak yetkilidir, tıpkı İzmir
Yüksek Teknoloji Enstisü'nde olduğu gibi, ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi üniversitelerinde olduğu gibi.
Biz 11 üniversitede yetkili iken Eğitim İş'in kurulduğu günden beri böyle bir iddiası hiç olmadı.
10 yıldır yükseköğretime dair hiç bir söylemi, eylemi olmayan bir sendikadır Eğitim İş.
Yükseköğretim alanında, 31 ilde SIFIR üyesi olan, üye sayısı 27 ilde tek basamaklı, 20 ilde iki
basamaklı, 2 ilde de üç basamaklı sayılarla ifade edilen bir sendikadan bahsediyoruz, Eğitim
İş'ten bahsederken. Üye sayısı elbette doğrudan bir gösterge olmasa da 31 ilde
yükseköğretimden sıfır üye, alana dair herhangi bir çalışmanın olmadığının göstergesidir.
Bunların yanında Eğitim İş'in İzmir yükseköğretim kurumlarında üye çalışmalarını yürüten
kişilerin yaptıklarına baktığımızda tablo daha da net bir şekilde görünmektedir. Sendikamızın
eski şube başkanı ve yürütme kurulu üyesinin, çalışanları Eğitim İş'e davet etmesi hep kapalı
kapılar ardında dedikodular yaparak gerçekleşmektedir. Tıpkı bu kişilerin geçtiğimiz yıl
sendikamız yürütme kurulu üyeleri iken benzer yalanlarla ve dedikodularla şubemizi
Olağanüstü Genel Kurul'a götürmesi, çıkan sonucu beğenmeyip delegelerin iradesini hiçe
sayarak sendikamızdan istifa etmesi süreçlerinde olduğu gibi. Sendikadaki mücadelenin kolektif bir mücadele olduğundan bihaber, hep “BEN” diyen bu zihniyet, üniversitedeki emek
mücadelesini kişisel hırslarına kurban etmeye çalışmaktadır. Siyasi omurgadan yoksunluk, “dün
Eğitim Sen'e çağırıyordunuz bu gün Eğitim İş'e, acaba yarın nereye çağıracaksınız?” sorusunu
tüm çalışanların kafasında yer etmesine sebep olmaktadır. Bu yılın Haziran ayında adı geçen
sendikanın yükseköğretim şubesinin kurulacağı yalanını da yalanlar kervanına ekleyen bu
zihniyet, kendi başkanı olacağı bir sendika hayali peşinden çalışanları sürüklemek istemektedir.
Sendikamız ve şubemiz tüm yetkili kurullarında, diğer sendikalarda var olan eski alışkanlıkların
yerine, kararlarımızı en demokratik ve katılımcı biçimde birlikte alıyor, birlikte uyguluyoruz.
Sendikamızda ve şubelerinde “yönetim” anlayışı yerini “demokratik katılım” anlayışına
bırakmıştır. Kazanımlarımız adım adım büyümektedir. Bu yolda birlikte yürümek için davetimiz
sizlere, tüm yükseköğretim emekçilerinedir. Gelin sorunlarımızı ortaklaştıralım, çözümlerimizi
birlikte oluşturalım. Gelin yükseköğretimdeki mücadelemizi daha da büyütelim.
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YÜKSEKÖĞRETİMDE İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SESİYİZ
Üniversite İdari ve teknik personelin sorunları, tıpkı Milli Eğitim'de olduğu gibi diğer kesimlerin
sorunlarının yanında hep biraz arka planda kalmıştır. Bunu kırabilmek, idari ve teknik personelin
sorunlarını daha görünür yapabilmek adına, idari ve teknik personel sorunlarını işveren temsilcilerimizle görüşmeyi başlıklarımızın ilk sıralarına almaya çalıştık.
4-5
Nisan
2015
tarihinde
“Yükseköğretim Alanındaki İdari ve
Teknik Personelin Sesini Duymayan
Kalmayacak” başlıklı çalıştayda bir
aradaydık.
Sendika
Genel
Merkez'imizce düzenlenen çalıştaya
30 farklı yükseköğretim kurumundan
50 üyemiz katıldı. Çalıştay öncesinde
şubelerden gönderilen raporların da
değerlendirildiği çalıştayda çözümlerimizi birlikte oluşturduk.
Alandaki
öncelikli
taleplerimiz,
yükseköğretim tazminatı, geliştirme
ödeneği gibi ödeneklerin adil bir
şekilde idari ve teknik personele de
ödenmesi, görevde yükselme ve
unvan değişikliği sınavlarının tüm
yükseköğretim kurumlarında düzenli
bir şekilde açılması, 13 b/4 maddesinin
kullanımının
keyfi
uygulamaların
önüne geçebilmek adına bir yönerge
kapsamına alınmasıdır.
Bunların yanında İzmir yükseköğretim kurumlarında, idari ve teknik personelin görev yerlerinin
keyfi bir biçimde değiştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli bir
şekilde ve yeterli kadro sayısı ile açılması, sınavın adil bir şekilde yapılması, birimlerdeki sınav
görevlendirmelerde idari ve teknik personele adil ve eşit davranılması gibi başlıkların üzerinde
durmaya devam ediyoruz.

BAZ İSTASYONU KARARINA İTİRAZ ETTİK
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde dört Fakülte binasına baz
istasyonu
kurulmasıkararına
itiraz
ettik,
karardan
vazgeçilmesi talebimizi dillendirdik.
Gelen tepkiler üzerine Rektörlük baz istasyonlarının
kurulmasından vaz geçti. Üniversitelerde, hepimizi ilgilendiren kararların tüm bileşenlerin görüşü doğrultusunda
alınması gerektiğini savunmaya ve insan sağlığına ve
doğaya olumsuz etkileri olabilecek uygulamaların karşısında
olmaya devam edeceğiz.
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KURUM İDARİ KURULARI TALEPLERİMİZ VE KAZANIMLARIMIZ
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca yetkili sendika olarak yılda iki defa
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde işveren vekilleri ile Kurum
İdari Kurulu (KİK) toplantıları yapıyor ve taleplerimizi iletiyoruz. Önemli kazanım ve taleplerimizden bazılarına burada yer veriyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi:
• Mevcut kreşlere yenilerinin eklenerek bakım onarımlarının yapılması fiyatların azaltılmasını
talep ediyoruz.
• Özellikle Tınaztepe ulaşım sorununun çözümü için ESHOT dahil olmak üzere görüşmeler
yaparak taleplerimizi dile getirdik.
• Yemekhanelerle ilgili sorun ve taleplerimizi düzenli olarak iletiyoruz. Bu dönem yemekhanenelerde kalitenin artması, diyet ve vegan menü taleplerimizi hayata geçirmek istiyoruz.
• Yerleşke ve sınıfların hijyen sorunları sürekli gündemimizdedir.
• Görevde Yükselme Sınavı açıldı, Unvan Değişikliği Sınavı talep ediyoruz.
• SKS Daire Başkanlığı çalışanlarının şikâyetler ve talepleri hemen her toplantıda gündeme
gelmekte ve takibi yapılmaktadır.
• Kadın üyelerimize negatif ayrımcılık, özellikle idari personel ile genç öğretim elemanlarına
yönelik mobbing girişimleri, sürgün anlamına gelen 13/b-4 görevlendirmeleri ciddiyetle ele
aldığımız konulardır
• Yine her toplantıda ÖYP Araştırma Görevlilerinin sorunlarını gündemleştiriyoruz. Araştırma
Görevlileri Konukevinin sorunlarını da iletip çözülmesini sağlıyoruz.
• Yerleşkelerdeki sosyal ve sportif tesisler ile kantinlerin bedelsiz ve daha kaliteli hizmet vermesi
konusunu her toplantıda gündeme getiriyoruz.
• 4C’li ve güvenlik personelinin giyim yardımlarının iyileştirilmesi konusunda girişimlerde
bulunduk, takip ediyoruz.
• Üyemiz olmasalar da taşeron işçilerin sorunlarını iletip çözüm arıyoruz.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü:
• Birçok üniversitede yer alan Mobbing Komisyonunun kurulmasını talep ediyoruz.
• Taciz ve ayrımcılık tutum belgesinin kabul edilmesi ve konu ile ilgili komisyon kurulmasını
talep ediyoruz.
• 50/d istihdamına son verilerek Araştırma Görevlileri 33/a kadrosuna geçirilmelidir.
• Kongre, etkinlik, vb. faaliyetlerde uygulanan kurum desteklerinden herkesin eşit
faydalanamadığına dair başvurular tarafımıza ulaşıyor. Sorunun çözümü için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.
• ÖYP’li araştırma görevlilerinin sorunlarını ileteceğiz. Kurumsal işleyişlerden ve birimlerdeki
kötü uygulamalardan kaynaklı sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların biran önce hayata
geçirilmesini talep ediyoruz.
• Araştırma Görevlilerinin angaryaya dönüşen kuralsız, hukuksuz görevlendirmelerinin önüne
geçilmelidir.
• Yabancı Diller Yüksek Okulu sorunlarını ileteceğiz
•Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının açılmasını talep ediyoruz.
•İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması gerekmektedir.
•Personelin kadrolarına uygun pozisyonda çalıştırılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
•Servislerin hizmet kalitelerinin arttırılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
•Eski ekipman ve araç gereçlerin yenilenmesi gerekmektedir.
•Sendika temsilcilik odası talep ediyoruz.
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GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DAYANIŞMASI
Görevde yükselme ve Unvan değişikliği sınavları çalışma yürüttüğümüz konuların başında
gelmektedir. Tüm çalışanların hak ettiği özlük haklarına kavuşması, sahip olduğu Unvanın
getirdiği haklara sahip olması bizim için olmazsa olmazdır. Bu nedenle bu sınavların düzenli
olarak açılması, adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz.
Kurumlar çalışanların yükselmesine imkân tanıyan sınavları uzun süreler açmamakta, alt derece
ve az sayıda kadrolar ilan edilmektedir.
Yetkili olduğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bir önceki sınav yine çalışmalarımız sonucu 14
Ekim 2012 tarihinde Ankara’da yapılmıştı. Üyelerimizin sınava hazırlanmasından, Ankara’da
sınav merkezine götürülmesine kadar her aşamada yer almıştık. İlgili komisyonlarda yer alarak
sınavın adil bir şekilde yapılmasını sağlamıştık. Aradan geçen 3 yılın sonunda merkezi olarak
görevde yükselme sınavı yapılırken unvan değişikliği sınavında Kurum İdari Kurullarında
defalarca açılacağı belirtilmiş olmasına rağmen bir gelişme yaşanmamıştır. Ege Üniversitesi’nde
ise görevde yükselme sınavı merkezi olarak yapılırken unvan değişikliği sınavı da açılmıştır.
9 Kasım’da yapılacak olan sınavda gerek yetkili sendika olarak komisyonlarda yer alarak, gerek
üyelerimizin sınava hazırlanması ve gerekse yeterli kadronun açılması ve sınavın adil bir şekilde
yapılması için üyelerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Sınavla ilgili taleplerimiz DEÜ
Kurum İdari Kurulu (KİK) görüşmelerimizin sürekli maddelerinden birisi oldu. Genel Merkez
düzeyindeki çalışmalarımız sonucunda bu yılki sınav, merkezi olarak illerde yapılacak.
Önceki
sınav
yönetmeliği
kurumlara sınav için eğitim
verme materyal sağlama görevi
yüklemişti. Yeni yönetmelikle
kurumların bu sorumluluğu
ortadan kalktı. Sendika olarak
kurumlardan bu görevi üstlenmelerini
talep
ettik.
Çalışanlarının
yükselme
imkânlarına destek olmanın
kurumların
sorumluluğu
olduğunu hatırlattık. Olumlu
geri dönüş olmaması üzerine
ve üyelerimizin talebi ile “sınav
dayanışması” başlattık.
Sınava hazırlık kitabını üyelerimize bedelsiz temin ettik. Görevde Yükselme Sınavı Dayanışma
Kursu düzenledik. 11 hafta boyunca üyelerimiz, üyelerimize dersler anlattı.
Derslerimiz çocuk katılımına uygun olarak planlandı. Bizler sınava hazırlanırken çocuklarımız,
onlarla ilgilenen görevli arkadaşımız eşliğinde çocuk odamızda oyunlarını oynadılar.
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AKADEMİK PERSONEL SORUNLARININ TAKİPÇİSİYİZ
Eğitim Sen üniversite hiyerarşisinin her kademesindeki akademisyenlerin sesidir. İnsan, Toplum
ve Doğa Yararına üniversiteyi tüm bileşenlerin birlikteliği ve mücadelesiyle inşa
edebileceğimizin bilinci ile her kademedeki akademisyenleri örgütlenmeye davet ediyoruz.
7 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni “Doçentlik Sınavı
Yönetmeliği”nin sakıncaları üzerine görüşlerimizi basın aracılığı ile paylaştık. Bunu takip edecek
olan “doçentlik kriterleri” ndeki yanlışlıklar üzerine raporumuzu oluşturarak ilgili birimlere
ulaştırdık. Raporumuza web sayfamızdan erişebilirsiniz.
Bilim, ülkeyi yöneten hâkim zihniyet
tarafından yaşamlarımızdan dışlanırken,
temel bilimler bölümlerinin bir bir
kapatılması
sürecinde
itirazımızı
gerekçeleriyle ve çözümlerimizle birlikte
raporlaştırdık.
Özellikle araştırma görevlilerinin güvencesiz tüm çalıştırılma biçimlerinin karşısında
olmaya devam ettik. Bu türden istihdam
biçimlerinin kaldırılması için Türkiye genelinde mücadele yürütürken bir yandan da
verili koşullar altında bu şekilde istihdam
edilen çalışanların sorunlarına çözüm
üretmek için hep birlikte çalıştık. Boğaziçi
Üniversitesi'nde
düzenlediğimiz
“Güvencesizliğe ve Baskılara Karşı Asistan
Çalıştayı” nda birlikteydik. Çalıştayımız ve
çalıştay raporumuz basında geniş bir yer
buldu.
Türkiye çapında asistan sorununun
görünür olmasını sağlayan bir diğer
çalışma da Genel Merkez Yükseköğretim
Bürosu’nun
“Araştırma
Görevliliği:
Akademik Değil İdari Memur, Bilim
Fidanlığı Değil Amirin İçini İstediği Gibi
Doldurabileceği Bir Büyük Boşluk” isimli
anket çalışmasıdır. Anket raporuna
internet sitemizden erişebilir basılı halini
işyeri temsilcilerimizden edinebilirsiniz.
Genel Merkez düzeyinde ÖYP'ye dair açılan davalar sonucunda kısmi kazanımlarımız oluştu.
Tıpkı öğrenci disiplin yönetmeliğine açılan davalardaki kazanımlarımız gibi.
31 Mart 2015 tarihinde YÖK'de gerçekleştirilen ve 50/d’li araştırma görevlilerinin sorunlarının
konu edildiği toplantıya, YÖK'ten gelen istek doğrultusunda sendikamızı temsilen bir
arkadaşımız katıldı, YÖK'te sesimiz oldu. 50/d’nin kaldırılmasına yönelik TBMM’ye iletilen kanun
tekliflerinin hazırlanmasına katkı sağladık.
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İNSAN TOPLUM DOĞA YARARINA ÜNİVERSİTE İSTİYORUZ
Şubemizin araştırma görevlilerinin sorunları ve çözümleri konusundaki zengin birikimi kendisini
kimi zaman gazete yazılarında, kimi zaman milletvekillerine sunulan raporlarda, kimi zaman da
alanda gösterdi. Uzunca bir süredir yetkili olduğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yaygın
istihdam biçiminin görece daha güvenceli kadro olan 33/a olması bu birikimin ürünüdür.
Hatırlayacaksınız 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki tüm araştırma görevlilerinin
kadroları “bir gecede” 33/a'dan 50/d'ye aktarılmıştı. O dönem şubemizin yürüttüğü hukuki
mücadele sonucundaki kazanımımızla bugün Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yaygın biçimin 33/a
olmaya devam etmektedir.
Özellikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tek istihdam biçimi olan 50/d’nin sona
erdirilmesi için yetkili sendika olarak ve araştırma görevlileri ile birlikte mücadele edeceğiz.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile istihdamdan kaynaklı sorunlar son dönemdeki en büyük
yakınma kaynaklarından biridir. Senet sorunu, bütçelerin aktarılmaması, görevlendirme
aşamasında yaşanan problemler, atanılan ya da öğrenim görülen üniversiteler karşılaşılan
güçlükler ve en çok yönetmelik değişikliklerinin ortaya çıkardığı mağduriyetlerle mücadele için
şube ve genel merkez düzeylerinde çalışmalar yaptık.
Genel
Merkezimiz
yönetmelik
değişikliklerine itiraz etti, davalar
açtı. Biz ise şube olarak örgütlü
olduğumuz üniversitelerde ÖYP
Araştırma Görevlilerinin sorunlarını
ve çözüm önerilerimizi ilgili birimlere ilettik. Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖYP Koordinatörlüğü ile görüştük.
Yine Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
60 civarında araştırma görevlisinin
katılımı ile ÖYP Araştırma Görevlileri Buluşması gerçekleştirdik.
Buluşmada rektörlüklerden başlayarak yönetim birimlerine ÖYP Araştırma Görevlilerinin
sorunları, haklarını ve çözüm önerilerimizi içeren metin oluşturup iletmeyi kararlaştırdık.
Önümüzdeki günlerde Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde de benzer
toplantılar organize edeceğiz. Üniversitelerdeki toplantıların ardından İzmir çapında ÖYP
Araştırma Görevlileri buluşması gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Geçtiğimiz ay “talep yetersizliği” sebep gösterilerek ani bir kararlar kaldırılan Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı’nın yarattığı mağduriyetlerin çözümünün birlikte mücadele ile mümkün
olduğunu biliyoruz.
Eğitim Sen olarak tüm Türkiye'deki araştırma görevlilerinin iş güvencesine kavuşabilmesi adına
çalışmalarımız sürerken yerelde yaşanan hak gasplarının da şubemizle yürüttüğümüz mücadele
ile önüne geçmeye çalışıyoruz. Çağrımız araştırma görevlilerinedir, gelin bu mücadeleyi,
aramızdaki dayanışmayı daha da büyütelim...
Üniversitelerde çalışan okutman arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü için de çok sayıda
girişimimiz oldu, önemli çözümlere ulaştık, önümüzdeki günlerde İzmir’ de okutmanlar
buluşması planladık duyurusunu yakında yapacağız.
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MOBBİNG MAĞDURU OLABİLİRSİN KORKMA SENDİKALI OL
İşyerinde çalışanların, bir başka kişiyi ve/veya kişileri rahatsız edici, ahlâk dışı ve sistematik söz
ve davranışlarla taciz etmesi olarak tanımlanabilen mobbing, İzmir yükseköğretim
kurumlarında takip ettiğimiz, sorunu ortaya koyma ve çözüm üretme süreçlerinin tüm
aşamalarında yer aldığımız konuların başında gelmektedir.
Şubemizin Mobbing konusundaki çalışmaları şunlardır:
•Dokuz Eylül Üniversitesi Kurum İdari Kurulu’nda “Mobbingle Mücadele” konusunda taleplerde
bulunduk.
Rektörün belirleyeceği akademik personelden oluşan Dokuz Eylül Üniversitesi Mobbing
Birimi’ne (Yetkili) Sendika Temsilcisi eklenmesini talep ettik. Talebimiz olumlu karşılanarak
yönetmelik değişikliği ile komisyona yetkili sendika temsilcisi dahil edildi.
Kurum İdari Kurulu’nda Mobbing Eğitimlerinin duyurulmasını ve çalışanların eğitimlere
katılması için gerekli kolaylığın sağlanmasını talep ettik. Talebimiz olumlu karşılandı. Rektörlükte yaptığımız toplantı duyuruldu ve rektörlük çalışanlarına toplantıya katılımları için kolaylık
sağlandı.
•Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Yardımcıları
Mobbing Anketi
DEÜ'de
2014
yılı
Kasım
ayında
gerçekleştirdiğimiz mobbing anketi sonuçlarını,
Aralık 2014 'de “DEÜ öğretim yardımcıları
mobbing Raporu - sorunlar ve çözüm önerilerimiz”
şeklinde kitaplaştırdık. Özellikle bu
çalışma, DEÜ mobbing birimi içeriğinin,
mobbing sorununa çözüm üretebilecek şekilde
değiştirilmesini sağlamıştır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksek Okulu Mobbing Toplantısı 26 Mart
2015’te İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Yürütme Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ümit
Akıncı’nın katılımı ile gerçekleşti.
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MOBBİNGE KARŞI SENDİKANLA MÜCADELE ET
Mobbing Söyleşileri – Eğitimleri
İlk mobbing söyleşimizi, 11 Şubat 2015 tarihinde psikolog Duygu Öz'ün katkılarıyla şubemizde
gerçekleştirdik.
- Kurumlardaki mobbing eğtimlerimizin
ilkinde Psikolog Duygu Öz “mobbingin
psikolojik boyutu” ve avukat Anıl Güler
“mobbingin hukuki boyutu“ başlıklarında
eğitim verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlük Yerleşkesi DESEM Bordo Salon’da
yapılan eğitimin açılış konuşmalarını Dokuz
Eylül Üniversitesi Mobbing Birimi sorumlusu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel ve
şube başkanımız Doç. Dr. Ümit Akıncı
yaptılar.
Mobbing Eğitimlerimiz 17 Kasım 13.30’da Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda Psikolog Duygu Öz ve Avukat Anıl Güler’in katılımıyla devam edecek.
Önümüzdeki aylarda farklı kampüslerde eğitimler devam edecek.
İzmir'de üyelerimize mobbing olarak
değerlendirilebilecek davranışlara dair
disiplin
kurullarında
bulunuyoruz,
hukuki süreçleri takip ediyoruz. Bir
yandan eğitim çalışmalarımız devam
ederken diğer yandan üyelerimize
uygulanan mobbinge karşı hukuki
mücadelemiz de sürmektedir. Konu ile
ilgili Genel Merkez düzeyindeki
çalışmalarımız da hızlanmıştır. Konu
Genel Merkez yayınlarımızda da kendisine yer bulmaktadır. Sendikamızın
hakemli, periyodik çıkan bilimsel
dergisi olan Eğitim Bilim Toplum (EBT)
51. sayısında çıkan “Üniversitede
Bezdiriyi Dillendirmek” başlıklı yazı
buna bir örnektir.
Çalışanların arasında rekabet yerine
dayanışmanın olduğu kurumlarda
mobbing
barınamaz.
Gelin
yükseköğretim
kurumlarındaki
mobbing
mücadelemizi
birlikte
yükseltelim.
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TAŞERONA HAYIR!
Üniversitelerimizde
gün
geçtikçe
yaygınlaşan taşeron çalıştırma biçimi
can yakıcı bir sorun haline gelmiştir.
Yasal mevzuat taşeron çalıştırılanların
sendikamızda örgütlenebilmesine izin
vermiyor olsa da, sorunun çözümü
adına etkili adımlar atılabilmesinin, tüm
bileşenlerin ortak mücadelesi ile
gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz.
Bu doğrultuda kurulan taşeron komisyonumuz geçtiğimiz bir yıl içerisinde
düzenli olarak toplanarak, bir yandan
taşeronu üniversitelerimizden söküp
atma olanaklarını tartışırken diğer
yandan verili koşullar altında taşeron
çalışanların sorunlarına çözüm üretmek
adına çeşitli adımlar attı.
Örneğin, 2015 Ocak ayında Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde taşeron sözleşmesi ile
çalışan özel güvenlik personeline, firma
tarafından İş Kanunu'na açıkça aykırı
belgeler imzalatılmak istendiğinde
şube olarak müdahil olup olası
mağduriyetleri engelledik.
25 Nisan 2015’te Eğitim Sen Boğaziçi Üniversitesi Temsilciliği’nin ev sahipliğinde, Eğitim Sen
Üniversite Şubelerinin ortaklaşa düzenlediği
“Üniversitede Taşeronlaşma: Sorunlar ve
Mücadele Olanakları” başlıklı çalıştayda taşeron mücadelesinin özneleri deneyimlerini paylaştı.
Çalıştayın sonuç metnine internet sayfamızdan erişebilirsiniz.
Sorunun, sadece üniversiteye özgü olmayıp bütüncül bir sorun olduğunun bilinciyle, taşerona
karşı mücadele eden öznelerle bir arada durmaya gayret ettik. Hep birlikte “TAŞERONA HAYIR”
diye haykırdığımız DİSK'in çağrısı ile 22 Eylül 2014 'de gerçekleştirilen yürüyüş bunlardan
birisidir...
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ÜNİVERSİTELERDE DİNCİ DAYATMACILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ
İnsanın bireysel özgür iradesine bırakılması
gereken inanma veya inanmama hakkı siyasal
iktidarın bir “dindar gençlik/nesil yetiştirme”
projesinden ötürü açık bir saldırı ile karşı
karşıyadır. Sendikamız bireyin kendi özgür
iradesiyle belli bir dinsel inancı benimseme veya
inanmama hakkına;
eğitimin laiklikten
saptırılmasına yönelik her türlü siyasi müdahaleye karşı mücadeleyi öncelikli görevlerinden biri
olarak görür.
Son dönem iyice artan tek tip inanç, tek tip
yaşam dayatması kendisini kampüslerimizde
yapımları
planlanan
ve
kimi
illerdeki
kampüslerde gerçekleştirilen cami yapımlarına
karşı itirazlarımızı dile getirdik, üniversite üst
yönetimleri ile gerekli mercilere başvurularımızı
yaptık. Tek tip yaşama, tek tip insan dayatmasına
karşı duruşumuzla, bu tip kararlar alınırken “oldu
bitti” ye getirmek yerine üniversitenin tüm
bileşenleri ile tartışılması gerektiğini savunduk.
Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nde yapılması
planlanan camilere yönelik plan değişikliklerine
itiraz ettik.
Eğitim öğretim dönemi başlangıcında kampüslerimizde boy gösteren “TÜRGEV” yurt
reklamlarına da benzer gerekçelerle itiraz ettik. İlanlar ertesi hafta kampüslerimizden kaldırıldı.

16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Genel Merkez'imizce
düzenlenen
ve
Ankara
Üniveristesi'nde
gerçekleştirilen “Eğitimde Laiklik” sempozyumunda
bir aradaydık, uluslar arası alandaki deneyimlerden
haberdar olduk, birlikte mücadele hattı oluşturmaya
çalıştık.
Sorunun sadece üniversiteye hapsolmuş bir sorun
olmadığının bilinci ile çözümlerimizin toplumun
farklı kesimlerince daha da güçlü bir şekilde sahiplenilmesi adına KESK İzmir Şubeleri olarak 13 Şubat
2015'te Basmane Meydanı'nda, tüm Eğitim Sen
şubeleri olarak da 8 Şubat' ta Kadıköy'de idik.

11

PANELLERİMİZ, SÖYLEŞİLERİMİZ
Güvenli Çalışma ve İş Güvencesi
24 Aralık 2014 tarihindeki İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nde Şube Yürütme Kurulu Başkanımız
Doç. Dr. Ümit Akıncı, Şube Eğitim Sekreterimiz
Arş. Gör Şebnem Seçkin Uğurlu ve Makine
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Sekreteri Melih
Yalçın’ın katılımlarıyla “Güvenli Çalışma ve İş
Güvencesi” panelinde birlikte idik. Üniversitelerdeki iş güvencesini, iş güvenliği ile birlikte ele
aldık

2015 Bütçesi Kimin Bütçesi?

Bütçe görüşmeleri öncesinde 9 Aralık
20014
tarihinde
EÜ'de
gerçekleştirdiğimiz “2015 Kimin Bütçesi”
söyleşimizde şubemiz Mali Sekreteri
Aydın Arı’nın katılımıyla sorunun yanıtını
aradık.
İYTE Rektör Adayları Emekçilerle Buluşuyor
İYTE Rektörlük seçimleri öncesinde işyeri
temsilciliğimizin düzenlediği “İYTE Rektör
Adayları Emekçiler ile Buluşuyor” etkinliklerimiz
bizleri bir araya getirdi. Özellikle, anti demokratik ve işlevsiz olan Rektörlük seçimleri
öncesinde ilkelerimizi oy kullansın ya da
kullanmasın üniversitenin tüm kesimlerle
buluşturduk. 14-15 ve 20 Ekim tarihlerindeki
söyleşilerimize
İYTE
emekçilerinin
ilgisi
büyüktü.
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ETKİNLİKLERİMİZ
Eğitim Sen olarak sorunlarımıza birlikte çözüm üretmek adına aramızdaki dayanışmayı daha da
güçlendirmenin öneminin farkındayız. Bu doğrultuda, aramızdaki dayanışmayı artırma
yönündeki sosyal etkinlikleri önemsiyoruz.
Geçtiğimiz bir yıl içerisinde çeşitli geziler, tiyatro etkinlikleri ve bir araya geldiğimiz yemekler
düzenledik.
7 Mart 2015 ve 4 Nisan 2015 tarihlerinde
üyemiz Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr.
Ahmet Uhri rehberliğinde Kadifekale,
Agora,
Kemeraltı
tarih
gezilerimizi
gerçekleştirdik. Güneşli bahar havası
eşliğinde hafta sonumuzu bir arada tarihin
derinliklerine yolculukla geçirdik.
Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu'nda dostlarımız,
kendilerinin yazdığı, yönettiği ve sahnelediği
“SUİKAST” isimli oyunlarını bir kez de bizler için
17 Nisan 2015 tarihinde saat 20.00'da Selahattin
Akçiçek
Kültür
Merkezi'nde
sergilediler.
Geçtiğimiz yıl topluluğun “GÖRMEK” isimli
oyununu seyretmiştik
Yine 2015 yılının Nisan ayında İYTE
temsilciliğimizin düzenlediği “İYTE Birlik ve
Dayanışma Yemeği” nde bir aradaydık. İYTE
Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Güden'in de
katıldığı yemeğimizde güncel sorunlarımızı bir
arada yeniden gözden geçirdik. Tıpkı 17 Nisan
2014
tarihinde
Gülbahçe
Taş
Ev'de
gerçekleştirdiğimiz İYTE dayanışma yemeği
gibi...
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HUKUK MASASI
Sendikamız hem Genel Merkez hem de İzmir düzeyinde geniş bir hukuki bilgi havuzuna ve
deneyimine sahiptir. Yükseköğretimin her alanında hukuk mücadelemiz aralıksız devam etmek
tedir. Haksızlığa uğradığınızı, hukuksuz işlem uygulandığını düşündüğünüz her zaman
şubemize ve Hukuk Sekreterimiz Özlem Değirmencioğlu’na başvurabilirsiniz.
Takip ettiğimiz birçok dava hem genel merkez hem de şubemiz web sayfasında bulunabilir.
Son dönemde özellikle üzerinde durduğumuz davalar şunlardır:
Genel Bütçeye Geçiş
Döner sermaye ve öz gelirlerden maaş alan üyelerimiz pek çok hak kaybına uğramaktadırlar.
Mağduriyetlerinin giderilmesi için bu üyelerimizin maaşlarını genel bütçeden almaları için
kadro aktarımı yapılmasını, bu konuda kriterler ve yönerge hazırlanması talep ettik. Örnek
olarak iki üyemiz adına dava açtık.
Geçici İşçi Olarak Çalışılan Yıllara Ait Kıdem Sorunu
Geçici işçi iken önce 4B’ye daha sonra 4A’ya geçen çalışanların geçici işçi olarak çalıştıkları
dönem çalışma süreleri kıdeme yansıtılmamıştır. Özlük haklarında mağduriyete yol açan
durumun düzeltilmesi için hazırladığımız dilekçelerle idarelere başvuru yapılması sağlanmıştır.
Olumsuz yanıtlar üzerine idari dava konusunda üyelerimize hukuki destek sağlanmıştır.
YÖK’ün Araştırma Görevlilerinin Öğrenim Sürelerini Kısıtlayan Kararı Hakkında Dava
Açtık
6569 Sayılı Yasanın Geçici 67. Maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında
daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” hükmünün 2014-2015 eğitim öğretim dönemi
güz yarıyılından itibaren uygulanacak olmasına rağmen, ÖYP, 50/d ve 35. Madde kapsamındaki
araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında
uygulanmamasına karar veren YÖK Yürütme Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin
durdurulması için sendikamız genel merkezi dava açmıştır.
4/C Kadrosunda Çalışanların Ek Ödemeleri Hakkında
KİT’lerin özelleştirilmesi sonrasında çalıştığımız kurumlara gelen ve 4/C statüsünde istihdam
edilen arkadaşlarımızın özlük hakları, aynı işi yapan ancak 4/B, 4/A gibi farklı statülerde
istihdam edilen arkadaşlarımızınkinden daha düşüktür. Aradaki bu farkı kapatmak ve 4/C li
arkadaşlarımızın, çalışma yaşamındaki eşitlik ilkesi gereği bazı haklara kavuşmasını sağlamak
uzun süredir gündemimizdedir. Bu arkadaşlarımızla toplantılar yapıp idareye başvurularını

EĞİTİM BİLİM TOPLUM DERGİSİ
Eğitim Bilim Toplum Eğitim Sen’in 3 Aylık Hakemli Sosyal Bilimler
dergisidir.Eğitim Bilim Toplum Dergisi toplum bilimleri ile eğitim bilimlerinin ve öğretmenlik mesleğinin akademik-uygulamalı her alanında yer
alan bilimciler topluluğunun ortak forumudur. Sayfalar, bilgi disiplinlerine
bakılmaksızın eğitim, bilim ve toplum ilişkilerini ve bunların pratik
uygulamalarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen ilgili yazarlara açıktır.
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KADIN ÇALIŞMALARIMIZ
Şubemiz Kadın Sekreterliği 2015 Dünya Kadın Yürüyüşü İzmir ayağının organizasyonunda yer
almıştır. Mardin’den başlayıp İzmir’de sona eren Türkiye yürüyüşü kapsamında İzmir’de kadın
yürüyüşü ve atölyeler düzenlenmiştir.

26 Ekim’de gerçekleşen Şube Kadın Meclisi toplantısında "Cinsel Taciz ve Ayrımcılığa Karşı
Tutum Belgesi" oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturuldu.
Genel Merkez Kadın Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddet Araştırması” sonuçları yayınlandı.
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TOPLUMSAL HER SORUNA SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ
ALANLARDAYIZ!
Çalıştığımız kurumlardaki sorunlarla, içinde yaşadığımız toplumun sorunlarının benzer
sebeplerden kaynaklandığının bilincindeyiz. Eğitim Sen İzmir Üniversiteler ve KYK Çalışanları
Şubesi olarak yaşamı sadece üniversiteden, yaşamdaki sorunları da sadece üniversitedeki
sorunlardan ibaret görmüyoruz.
Sendikamızın bağlı olduğu
Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu’nun (KESK)
İzmir'de bulunan şubelerinin
oluşturduğu KESK İzmir
Şubeler Platformu toplumun
genelini ilgilendiren her
alanda sözünü söylemektedir. Geçtiğimiz yıl şubemiz
altı ay boyunca, KESK İzmir
Şubeler Platformu dönem
yürütmesinde bulunmuş iki
ay
boyunca
dönem
sözcülüğünü üstlenmiştir.
Diğer iş kollarında yaşanan her sorun bizim de sorunumuzdur, iş yaşamının dışında yaşanan her
sorun bizim de sorunumuzdur. Bu bilinçten hareketle, gerek şube olarak gerekse KESK İzmir
Şubeler Platformu olarak geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her yerdeydik. Toplumsal mücadelenin önemli aktörlerinden olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mimar ve
Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile birlikte alanlarda olmaya
devam edeceğiz.
Aynı ay tüm Türkiye'de esen “Metal Fırtına” da, DİSK Birleşik Metal İş üyesi metal emekçilerinin
grev alanlarında, Şubat ayında “Zorunlu Din Derslerine Hayır, aydınlık bir gelecek için laik ve
bilimsel eğitim” şiarı ile Basmane Meydanı'nda, Özgecan katledildiğinde “kadın katliamlarına
son” şiarıyla Alsancak'da, Mart ayında “iç güvenlik paketi” ne karşı tüm emek ve demokrasi
güçleri ile birlikte alanlarda, televizyon programlarında, gazetelerde, Mayıs ayında Soma
Katliamı’nın yıl dönümünde Soma'da, Ağustos Eylül aylarında yaşadığımız coğrafyadaki kirli
savaşa karşı Barış talebi ile alanlarda, kısacası her yerde idik. Her yerde olmaya devam edeceğiz!
Şube olarak 2014 yılı Ekim ayında Dokuz
Eylül Üniversitesi hemşirelerinin mücadelesinin yanındaydık.
KESK İzmir Şubeler Platformu olarak, 2015
yılı Ocak ayında hükümetin hedef göstermesi ile karşı karşıya kalan Cumhuriyet
Gazetesi’ne destek ziyaretinde bulunduk.
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ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU
Engelli kamu çalışanlarının sorunlarını bir araya getirerek sendikalarda ve çalışma yaşamında
farkındalık yaratmak amacıyla şubemizde “Engelsiz Üniversite” komisyonu kurduk. İlk
toplantısını gerçekleştiren komisyon şubemizin engelsiz hale getirilmesi ile işe başladı. 3 Aralık
Dünya Engelliler günü için planlamaların yapılacağı ikinci toplantı ile çalışmalarına devam eden
komisyonun her ay bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Sorunlarımıza parlamento düzeyinde çözüm üretebilecek çalışmaları, mecliste sesimiz olabilecek partilerle birlikte yürütüyoruz. Gerek Genel Merkez düzeyinde, gerekse sendikamız
üniversite şubeleri düzeyindeki çalışmalarımızla sesimizi milletvekillerimiz aracılığı ile duyurmaya çalışıyoruz.
Milletvekillerimizle şube düzeyinde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ile de sesimizi duyurmaya
çalıştık. Şubemiz eski üyesi, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın 10 Ağustos
2015 tarihinde şubemizi ziyaretinde sorunlarımızı ve meclis düzeyindeki çözüm önerilerimizi
ortaklaştırdık.
9 Eylül 2015 tarihinde de CHP İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ile görüş alışverişinde
bulunarak, meclisteki sesimiz olması talebimizi ilettik.
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KREŞ HAKTIR
Yaşamın Her Alanında Eşitlik, Çocuk Bakımında Ortak
Sorumluluk Diyor ve Çocukların Yaşadığı Her Yerde,
Her Çocuğa Uygun Kreş İstiyoruz!
Çocuk bakımı sadece kadınların değil, erkeklerin de
sorumluluğudur! Çocukların yaşadığı her yerde her
çocuğa uygun kreş talep ediyoruz.
Kurum İdari Kurullarında iş yerlerindeki kreşlerin
durumlarına yönelik talepleri iletiyoruz. Tınaztepe
Yerleşkesinde kreş inşaatının başlaması ve Ege
Üniversitesi kreş ücretlerine yapılan zamlar son
günlerde üzerinde durduğumuz konular arasındadır.
Kreş hakkı talebimizi şubemizde hayata geçiriyoruz.
Şubemizde yapılan toplantı ve eğitimleri çocuk
katılımına uygun şekilde planlıyoruz. Şubemizde
çocuk odamız mevcuttur.

DÜZENLİ TOPLANAN ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİMİZDE
KARARLARIMIZI BİRLİKTE ALIYORUZ
Sendikamız Eğitim Sen, işleyiş açısından sendikalar içerisinde en demokratik olanıdır. Diğer
sendikalarda olan 5-7 kişilik karar organları yerine, tüzüğünde, geniş katılımlı karar
mekanizmaları tanımlanmıştır. Şubemiz karar organı olan şube temsilciler meclisimizi her ay
düzenli olarak topluyor, kararlarımızı birlikte alıyoruz. Şube Temsilciler Meclisi toplantımıza tüm
üyelerimiz davetlidir.
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ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ BAŞLADI
Her
ayın son
çarşambası
şubemizde
gerçekleştireceğimiz seminerlerde çeşitli alanlardan konuşmacılar misafirimiz olacak. İlk seminerimizde Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Ahmet Talimciler Türkiye’de Devlet,
İktidar Siyaset İlişkisi üzerine konuştu.
25 Kasım 2015 Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz seminerimizin konuğu Prof.Dr. Nevzat
Kaya olacak. ‘’İdeolojiden Karnavala’’: Ötekileşmişliğin Estetiği başlıklı seminere katılımınızı
bekleriz

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZ
Ümit Akıncı

Şube Başkanı

uakinci@yahoo.com - 0 530 690 64 11

Adil Çamur

Şube Sekreteri

adil.camur@deu.edu.tr - 0 506 461 37 02

Aydın Arı

Mali Sekreter

aydin.ari@deu.edu.tr - 0 533 551 31 17

Deniz Karaaslan

Örgütlenme Sekreteri

Şebnem Seçkin Uğurlu

Eğitim Sekreteri

sebnem.seckin@deu.edu.tr - 0555 517 71 98

Özlem Değirmencioğlu

Hukuk Sekreteri

ozlem.degirmencioglu@ege.edu.tr - 0 533 056 65 84

Demet Dilenç

Kadın Sekreteri

demetdilenc@iyte.edu.tr - 0 507 723 60 78

Seda Sanem Alpaykut

Üye

sedaalpaygut@iyte.edu.tr - 0532 636 16 18

Mehmet Kuyurtar

Üye

mehmet.kuyurtar@ege.edu.tr - 0535 276 54 39

Mustafa İbiş

Üye

mustafa.ibis@ege.edu.tr - 0533 056 65 84

Sabiha Metin

Üye

sabihametin@hotmail.com - 0536 313 67 63

deniz.karaaslan@deu.edu.tr - 0 530 690 43 76

ŞUBEMİZ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon: 232 4252670
www.egitimsenizmir3.org
e-mail: izmir3@egitimsen.org.tr
Adres: 858 Sk. No:2 K:7 D:701 Çakıroğlu İşhanı (Konak PTT Üstü) Konak İzmir
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