
EĞİTİM-İŞ BURSA ŞUBESİ 

0CAK 2018/MAYIS 2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

Genel Sunum 

*13 Ocak 2018: İnegöl Temsilciliğimizin dayanışma yemeğine katılım sağladık. 

*15 Ocak 2018: İhsaniye Vergi dairesi önünde yetersiz maaş artışlarını protesto etmek 

amacıyla basın açıklaması ve bordo yakma eylemi yaptık. 

*16 Ocak 2018: İnegöl Temsilciliğimizin dayanışma yemeği için şehrimize gelen Birleşik  

    Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Ali Taştan ve Eğitim İş Genel Mali Sekreteri  

    Hüseyin Kara şubemizi ziyaret etti. 

*17 Ocak 2018: Görevine geri dönen OHAL mağduru üyemiz Nilgün Fidan’ı okulunda ziyaret 

     ettik. 

*19 Ocak 2018: Birleşik Kamu-İş Bursa İl Temsilciliği olarak göreve yeni seçilen CHP Bursa 

    İl Başkanı Hüseyin AKKUŞ ve Yönetim Kurulu'na kutlama ziyareti  

    gerçekleştirdik. 

*19 Ocak 2018: Yönetim değişikliği gerçekleşen Memleket Sevdalıları derneğini ziyaret ettik. 

*20 Ocak 2018. İşyerinde yaşanan sorunları değerlendirmek amacıyla işyeri temsilcileri ile 

toplantı yaptık. 

*21 Ocak 2018: CHP kadın kolları başkanlık seçimine katılım sağladık. 

*21 Ocak 2018: ADD İnegöl Şubesinin dayanışma kahvaltısına katılım sağladık. 

*24 Ocak 2018: Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'nin öncülüğünde düzenlenen Uğur 

     Mumcuyu anma basın açıklamasına katılım sağladık. 

*24 Ocak 2018:  Şube Başkanı Özkan Rona AS TV de yayınlanan Satırbaşı Programına  

      katılarak dönemin değerlendirmesini yaptı. 

*6 Şubat 2018: PDR Bursa Şubesi sendikamızı ziyaret etti. 

*7 Şubat 2018.: AS TV Ana Haber programına katılarak Şube Başkanımız Özkan RONA Eğitim-  

    Öğretimin ikinci dönemin başlaması dolayısıyla  değerlendirmede bulundu. 

*9 Şubat 2018: ADD Bursa Şubesinin Askeri Liselerle ilgili düzenlemiş olduğu konferansa 

  katılım sağladık. 

*17/18 Şubat 2018: Erdek’te İlçe Yönetimleri ve İşyeri temsilcileri eğitimini gerçekleştirdik. 

*24 Şubat 2018:  Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi'nin düzenlediği  dayanışma yemeğine 

                  katıldık. 

https://www.facebook.com/ali.tstn.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/vwjetta44?fref=mentions


*24 Şubat 2018: Cumhuriyet Kadınları Derneği Bursa Şubesi tarafından Çocuk İstismarı  

       konulu düzenlenen eyleme katılım sağladık. 

*25 Şubat 2018:  ADD Bursa Şubesinin Seçimli genel kuruluna katılım sağladık. 

*26 Şubat 2018:  YKKD ve CHP’nin ortaklaşa düzenledikleri Hasan Ali Yücel’i anma etkinliğine 

        katılım sağladık. 

*27 Şubat 2018: Öğlen yemeği için çocuklarını okulun demir parmaklıklarından beslemeye 

      çalışan velilerin ve öğrencilerin durumunu basın yoluyla gündeme taşıdık. 

*3 Mart 2018:    Devrim yasalarıyla ilgili Prof. Dr. Tahir Baştaymaz ve Tarihçi Yalçın Ölmez'in  

                 katılımı ile söyleşi ve ardından basın açıklaması yaptık. 

*3 Mart 2018: Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nn düzenlemiş olduğu 12. Yıl Ödül törenine katılım 

              sağladık. 

* 7 Mart 2018: Şube Başkanı Özkan Rona AS TV de yayınlanan Satırbaşı Programına katılarak  

   eğitimin sorunları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

*10 Mart 2018:  8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günüyle ilgili olarak  üyelerimize yönelik 

      kahvaltı ve söyleşi etkinliğinde bulunduk. 

*10 Mart 2018: Balıkesir şubemiz tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katılım  

                 sağladık. 

*12 Mart 2018:  Performansla ilgili yapılacak çalışmaları belirlemek üzere TES VE ES ile   

      toplantı gerçekleştirdik. 

*14 Mart 2018:  CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Emek 
     Bürosu Üyeleri sendikamızı ziyaret etti. Emeğin ve eğitimin sorunlarının 
     gündeme alındığı ziyarette partinin çalışmaları ile sendikamızın çalışmaları 
     hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu 

.*18 Mart 2018:  Memleket Sevdalıları Derneğinin düzenlemiş olduğu ve Gazeteci Merdan 

      Yanardağın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi ve kahvaltı etkinliğine  

       katıldık. 

*19 Mart 2018:  Performans sistemine karşı ortak eylem sürecini kamuoyu ile paylaşmak için 

      Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen olarak yol haritamızı ve eylem  

                  planımızı basın ile paylaşmak üzere kahvaltılı basın toplantısı düzenledik. 

*20 Mart 2018:  Okullarda aynı anda Eğitim-İş, TES ve ES olarak performans dayatmasına 

      karşı aynı anda ortak bildiri okuma eylemimiz gerçekleştirildi. 

*21 Mart 2018:  AS TV de yayınlanan Yerel Yönetimler programına TES, ES ve Eğitim-İş Şube 

      başkanı birlikte katılarak Performans ile ilgili görüşlerini açıkladılar. 



*22 Mart 2018: Bursa Erkek Lisesi önünde ES, TES ve Eğitim-İş olarak Performansa  

         karşı ortak basın açıklaması gerçekleştirdik. 

*22 Mart 2018:  AS TV de yayınlanan Yerel Yönetimler programına TES, ES ve Eğitim-İŞ Şube 

  başkanı birlikte katılarak performans ile ilgili görüşlerini açıkladılar. 

*23 Mart 2018. Eğitim-İş ilk kurucu başkanı Niyazi Altunya sendikamızı ziyaret etti. 

*24 Mart 2018:  Şube başkanı Özkan Rona Olay TV de yayınlanan ve İhsan Aydının sunduğu 

     Olayın İçinde programına katılarak Performansla ilgili değerlendirmelerde 

      bulundu. 

*25 Mart 2018: Yeni kurulan İstanbul 5 Nolu Şubemizin ilk genel kuruluna katılım sağladık. 

*27 Mart 2018:  Yıldırım Mimar Sinan MTAL önünde ES, TES ve Eğitim-İş olarak Performansa 

      karşı ortak basın açıklaması gerçekleştirdik. 

* 28 Mart 2018: Taşımalı eğitim nedeniyle her gün yer değiştirmek zorunda kalan on binlerce 

      öğrencimizin yaşadığı sorunları basın aracılığıyla gündeme taşıdık. 

* 29 Mart 2018: Nilüfer Ali Karasu Anadolu Lisesi önünde ES, TES ve Eğitim-İş olarak  

      Performansa karşı ortak basın açıklaması gerçekleştirdik. 

*30 Mart 2018:  DSP Osmangazi’nin düzenlemiş olduğu dayanışma yemeğine katılım  

      sağladık. 

*12 Nisan 2018: Nilüfer'de bir öğrenci velisinin silahlı saldırısı ile okul müdürü ve müdür 

      yardımcısının yaralanması olayı sonrasın ilimizde örgütlü eğitim  

                  sendikaları ile ortaklaşa "Eğitimciye Şiddete Dur De" konulu yürüyüş ve   

      basın açıklaması gerçekleştirdik. 

*15 Nisan 2018: Nitelikli okul kontenjanları açıklandıktan sonra Bursa'da yaşanacak tercih ve 

      yerleşme sorunlarını basın aracılığıyla gündeme taşıdık. 

*16 Nisan 2018: Bursa'da okul öncesinde okullaşma oranının ve okul öncesi kurumlardaki 

      sınıf kontenjan yetersizliğini basın aracılığı ile kamuoyu gündemine taşıdık. 

*16 Nisan 2018: Ülke genelinde "OHAL'e Karşı Oturma Eylemi" ne katıldık. 

*17 Nisan 2018: Mudanya'da veliler tarafından şiddete uğrayan okul müdürü için  

      sendikalarla ortak basın açıklaması düzenledik. 

*20 Nisan 2018:  Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle  İzmir Eğitim-İş 2. Nolu 

       Şubesinin  düzenlemiş olduğu anma etkinliğine şubemizi temsilen Şube 

       başkanı Özkan Rona katıldı. 



*23 Nisan 2018: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentimizdeki demokratik kitle 

                  örgütü ve siyasi partilerle ortak "Egemenlik Yürüyüşü" ve basın açıklaması 

      düzenledik. 

*23 Nisan 2018:  AS TV de yayınlanan Satırbaşı programına Şube başkanı Özkan Rona  

       katılarak Ulusal Egemenlik ve Eğitimin sorunları konusunda   

      değerlendirmelerde bulundu. 

*24 Nisan 2018:  Veli Der Bursa Şubesi sendikamızı ziyaret etti. 

*26 Nisan 2018:  ES, TES ve Eğitim-İş olarak  MEM önünde basın açıklaması yapılarak  

       Performansla ilgili toplanan imzalar MEM’e sunuldu. 

*1 Mayıs 2018:  1 Mayıs İşçi  ve Emekçi Bayramı ile  yürüyüşe ve ardından  yapılan etkinliğe 

      katıldık. 

*4 Mayıs 2018:  Mudanya temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu dayanışma yemeğine katıldık. 

*12 Mayıs 2018: ADD Bursa Şubesi’nin düzenlemiş olduğu dayanışma kahvaltısına katılım 

      sağladık. 

*18 Mayıs 2018:  Bursa Muhalif Gazeteciler İnternet Gazetesinin düzenlemiş olduğu 

dayanışma yemeğine katılım sağladık. 

*19 Mayıs 2018: Atatürk'ü Anma Gençli ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk 

      sunma töreni düzenledik. Aynı gün Nilüfer Belediyesi'nce düzenlenen  

       Gençlik Yürüyüşü etkinliğine katılım sağladık. 

*22 Mayıs  2018:  İsmail Kadriye Solakoğulları okulunda düzenlenen bilim fuarına katılım 

        sağladık. 

*26 Mayıs 2018:  Seçimli ÇEK  Genel Kuruluna katılım sağladık. 

*27 Mayıs 2018:  CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU'nun ilimizdeki Demokratik Kitle 

       Örgütlerinin katılımı ile BAOB da düzenlemiş olduğu  değerlendirme  

       toplantısına katılım sağladık. 

*31 Mayıs 2018: Veli-Der tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan liseye geçiş 

       sistemindeki sorunlar konulu basın açıklamasına katılarak destek verdik. 

*6 Haziran 2018: Lise yerleştirme sisteminin Bursa'da yapılan pilot uygulamaları ve     

        yaşanacak sorunlar hakkında basın yolu ile kamuoyunu bilgilendirdik. 

*7 Haziran 2018: Eğitim-öğretim yılının tamamlanması nedeniyle ilimizin eğitim       

       değerlendirmesini içeren basın açıklaması ile, her yıl düzenli       

       olarak yaptığımız İl Milli Eğitim Müdürü'ne karne eylemimizi   

       gerçekleştirdik. 



*09 Haziran 2018: Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Bursa 1.Bölge Bağımsız Milletvekili 

         Adayı Salih Çam ile beraberindeki çalışma arkadaşları şubemizi ziyaret 

         ederek çalışmalarını ve seçilmesi halinde emekçiler adına yürüteceği  

         mücadelesini paylaştı. 

 

MALİ SEKRETERLİK DÖNEM ÇALIŞMALARI  

1.Şube hesap işlerinin  Genel Kurul Kararlarına,Tüzüğe ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun 
olarak yürütülmesi sağlandı.  

2.Ödentilerin düzenli olarak kesilmesi ve şube gelirlerinin zamanında bankaya yatması 
sağlandı.  

3.Şube ve temsilciliklerde harcamaların ekonomik olarak yapılması gözetlendi.  

4Şubeye taşınır- taşınmaz mal alımı için Yönetim Kuruluna öneri ve projeler sunuldu.  

5.Şube gelir giderleri hakkında yönetim kuruluna ayda bir bilgi verildi.  

6.Şubenin gelir kaynaklarını amaca uygun olarak geliştirici önerilerde bulunuldu.  

7.Parasal yardımlar yönetmeliğe göre planlanıp yürütüldü.  

8.Bütçe taslağı ve raporu yönetim kuruluna sunuldu.  

9.Şube demirbaşları demirbaş defterine kaydedildi.  

10.Şubeye ait dökümanlarin temsilciliklerde dağıtımı sağlandı.  

11 Merkez Yönetim Kuruluna görev alanında ayda bir rapor verildi.  

                                 

                                         Semra TOMBAK ÖZYEŞİL  

         Şube Mali Sekreteri 

 

07-OCAK2018-11 HAZĠRAN 2018 EĞĠTĠM-Ġġ BURSA ġUBESĠ ÖRGÜTLENME 

SEKRETERLĠĞĠ RAPORU  

Değerli ġube BaĢkanım, çok kıymetli yönetim kurulu arkadaĢlarım, ve çok değerli mücadele 

arkadaĢlarım. Hepiniz hoĢ geldiniz.   

https://www.facebook.com/salih.cam.961?fref=mentions


      Örgütlenme sekreterliği olarak,bu sene Ekim ayından itibaren baĢta uzak ilçelerimiz 

olmak üzere örgütlenme çalıĢmalarına destek sunan, baĢta yönetim kurulu üyelerimize, destek 

sunan Nilüfer Ġlçe BaĢkanımız Nuri ġAHĠN’e, Osmangazi Ġlçe BaĢkanımız Abdullah 

Selimoğlu ve Atatürk MTAL iĢyeri temsilcimiz Hıdır YILDIZ öğretmenlerimize teĢekkür 

ederim.   

Bu doğrultuda ĠZNĠK, Orhangazi, Gemlik, YeniĢehir, Karacabey, MustafakemalpaĢa, 

Mudanya, Gürsu, Kestel, Ġnegöl, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerimizde düzenli olarak 

örgütlenme çalıĢmalarına devam ettik.   

O günden bugüne kadar yapılan üyeler, istifalar ve emekliler aĢağıdaki tablodadır.  
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OSMANGAZĠ 690 686 683 681 684 679 677 680 682    

NĠLÜFER 485 491 490 487 491 495 498 499 497    

YILDIRIM 240 239 243 242 243 245 246 245 244    

M.KEMALPAġA 68 67 67 69 69 70 70 73 74    

MUDANYA 59 61 61 64 66 64 65 64 65    

ĠNEGÖL 50 51 52 55 55 59 61 61 66    

GEMLĠK 48 48 50 52 52 53 54 55 55    

GÜRSU 30 30 30 31 31 32 30 30 30    

KARACABEY 27 28 29 28 28 26 26 25 26    

KESTEL 21 21 21 21 21 20 21 21 21    

ORHANGAZĠ 14 13 12 13 13 12 12 12 12    

ORHANELĠ 7 8 8 8 8 7 7 7 7    

YENĠġEHĠR 7 6 6 6 6 6 6 6 6    

ÜNĠVERSĠTE 4 4 3 5 5 6 6 6 6    

DEFTARDARLIK 3 3 3 3 2 2 2 2 2    

KELES 3 3 3 3 3 3 3 3 3    

ĠZNĠK 3 3 1 1 1 4 4 4 4    

HARMANCIK - - - - - - - - -    

BÜYÜKORHAN - - - - - - - - -    

TOPLAM 1759 1762 1762 1769 1778 1783 1788 1793 1800    



15 MAYIS 2017 ile 15 MAYIS 2018 ARASINDA ;  

        EMEKLĠ SAYIMIZ ; 75  

         ĠSTĠFA ;99  

         YETKĠ MUTABAKAT SAYIMIZ ; 2017 MAYIS AYINDA 1821  

          2018 MAYIS AYINDA ĠSE ; 1800  

           Ġstifaların en büyük sebebi siyasal sürecin çok sert geçmesinden kaynaklanmaktadır. 

Nurettin TOPÇU eyleminde ceza verilen tek il olmamız. Ġnsanların ülkedeki Adalet 

Mekanizmasına karĢı güvensizlikleri bunun en önemli sebebidir. Bir süre daha sendikasız 

kalmak istiyorum diyen bir çok eğitim emekçisi arkadaĢımızın varlığı da aĢikardır.   

          24 Haziran bir dönüm noktası olacak. Beklemediğimiz bir sonuç çıkarsa Ģimdiye kadar 

ki mücadeleden çok daha sert bir mücadele bizi bekliyor olacak. Beklediğimiz gibi çıkarsa da 

seneye bu zamanlar %50 ve  üzerinde bir üye artıĢına ulaĢırız diye bir beklentim vardır.   

          Sosyal Medyadan yaptığımız çalıĢmaları diğer öğretmen arkadaĢlarımızın görmesinde 

fayda var. Bu doğrultuda ġubemizin yaptığı basın açıklamalarını diğer eylem ve etkinlikleri 

paylaĢmak reklam açısından son derece faydalı olacaktır. Yine okullarımızda sadece Eğitim 

iĢ’li arkadaĢlar ile WhatssApp grupları oluĢturmak ve okulda olup-bitenleri değerlendirmek 

aidiyet duygusunu güçlendirecektir.   

          EĢlerden birisinin bize üye olduğu diğerinin üye olmadığı tespit edildiğinde, diğer üye 

olmayan arkadaĢ ile yakın temas kurmakta fayda var.   

            Ġnsanlarda bir yılgınlık, adalete güvensizlik, Eğitim Sistemi ile tek bir adam istediği 

gibi oynamakta ve bir tür ölü toprağı serpilmiĢlik havası var. Bunu değiĢtirmek en tepeden 

sistem ve politik bir sürecin değiĢimi ile olabilecek bir olgudur. Ama en azından 

öğrencilerimize Cumhuriyeti, Demokrasiyi ve Mustafa Kemal’i anlatmaya devam etmeliyiz.   

            Bir öğretmenimizin herhangi bir sorunu olduğunda ona yardım eli uzatmak onda 

oluĢturacağımız güven açısından son derece önemlidir.                                  

ĠġYERĠ ÖRGÜTLENMESĠ NEDEN ÖNEMLĠDĠR?  

            Sendikalar açısından örgütlenme hayati öneme sahip bir konudur. Örgütlenme için 

geliĢtirilecek strateji ve politikalar kadar, bu politikaları hayata geçirebilecek yol, yöntem ve 

araçların yaratılması ve uygulanması da önemlidir.   

           Sendikal örgütlenmenin en önemli ayaklarından birisi, örgütlenme alanının 

yaygınlığıdır. Emekçilerin en geniĢ kesimini çatısı altında toplayan sendikaların mümkün 

olduğu kadar geniĢ bir alanda faaliyet göstermesi, tanınması ve benimsenmesi, güçlü bir 

örgütlülük oluĢturmak açısından son derece önemlidir.   

           Örgütlenme faaliyetlerinin bir diğer ayağını ise örgütlenme faaliyetlerinin içeriği ve 

biçimi oluĢturur. Pek çok sendika, kendisi için en uygun zamanda örgütlenme dönemleri 

belirlemekte (yetki dönemi, TĠS süreçleri vb gibi) ve örgütlenme faaliyetleri yoğun olarak bu 



dönemler içine sıkıĢtırılmaktadır. Oysa örgütlenme çalıĢmaları dönemsel olarak 

değiĢebileceği gibi, aynı zamanda sürekli, düzenli ve dinamik bir yapıda olmak zorundadır. 

Örgütlenme faaliyetinin sürekliliği içinde, bazı dönemlerde yoğunlaĢma olması kaçınılmazdır. 

Ancak bu yoğunlaĢma örgütlenme çalıĢmalarının sürekli ve istikrarlı bir Ģekilde 

sürdürülmesini olumsuz etkilemediği sürece anlamlıdır.   

           Sendikalar, aynı zamanda canlı birer organizma gibidir. Bir organizmanın canlılığını 

sürdürebilmesi için en önemli nokta, en küçük hücrelerinden baĢlayarak ihtiyacı olan 

yaĢamsal gereksinimlerin karĢılanmasıdır.   

             Sendikalar açısından en temel yaĢamsal gereksinimin baĢında iĢyeri örgütlenmeleri 

gelir. Gerçekten güçlü bir sendika olabilmek, sendika üyelerinin sendikal politikalara 

doğrudan katılması, bu politikaların oluĢmasında belirleyici olması, sendikaların en geniĢ 

emekçi kesimin iradelerini yansıtmak için somut uygulamaları hayata geçirmesi ile 

mümkündür.   

             Sermaye ile emek arasındaki çatıĢma ve çeliĢkilerin ilk yansımaları iĢyerlerinde 

görülür. Bağlı olunan iĢveren, ister özel sermaye ister devlet olsun, çalıĢma koĢullarındaki 

olumsuzluklar ilk olarak iĢyerlerinde hissedilir. Ücretlerin düĢüklüğü, uzun çalıĢma saatleri, 

cinsiyet ayrımcılığı, izinler, siyasi kadrolaĢma, sürgün ve siyasal baskılar gibi bir dizi sorun 

alanı önce iĢyerlerinde ortaya çıkmaktadır. ĠĢyeri eksenli örgütlenme çalıĢmaları, sendikal 

örgütlenmelerin ilk, kalıcı ve sürekli geliĢtirilen adımları olarak ortaya çıkmıĢtır.   

              ĠĢyerleri, emekçilerin bir araya geldikleri, üyelerin örgütlenmeyi, sendikayı 

hissettikleri ilk yerler olması nedeniyle örgütlenme açısından çok önemlidir.  Sorunların açığa 

çıkarılması, çözümlerin geliĢtirilmesi ve hayat bulmasında atılacak ilk adımlar iĢyerlerinden 

baĢlar.   

            Sendikalar kolektif sorumluluk taĢıyanların oluĢturduğu bir sınıf örgütüdür. Sermaye 

ve onun bir parçası olan devletten bağımsız, birlik ve dayanıĢma temelinde örgütlenmiĢ 

sendikal yapılar için üyelerin görüĢ ve önerilerinin alınması büyük önem taĢır. Üyesi ile 

doğrudan iliĢki kurmayan bir sendikanın, süreç tarih boyunca gösterdiği gibi “sorun nerede ise 

çözümü de orada aramak” gerekir.  

              ĠĢyerlerine ve emekçilere dayanmayan, gücünü ve yetkisini üyelerinden almayan, 

örgütlenmesinde iĢyerlerini önemsemeyen, sadece basit müdahalelerle sorunları çözmeye 

çalıĢan sendikal politikaların baĢarılı olması mümkün değildir. Örgütsel gücünü iĢyerlerinden 

alan, günlük ve istikrarlı iĢyeri önemseyen, somut sorunlar üzerinden farklı statülerdeki 

emekçileri bir araya getiren, böylece ortak bir mücadele hattı oluĢturabilen sendikalar, 

sendikal mücadeleyi ve sınıf mücadelesini ilerletebilir. Bugün sendikal alanda çeĢitli düzeyde 

yaĢanan sorunların çıkıĢ noktası iĢyerleridir. ĠĢyerlerinde emekçilerin birbirleriyle rekabete 

itilerek bölünmesi, onların aralarında birleĢerek örgütlenmesini ve ortak çıkarları için 

mücadele etmesini engellemektedir.   

             Sendikal örgütlenme, iĢyerlerinden baĢlayarak bir ağacın dalları gibi yükselir ve 

yayılır besinini hep kökünden alır. BaĢka bir ifadeyle iĢyeri örgütlenmesi sendikaların 

temelini oluĢturur. Kökünden bol ve yeterince besin alan dallar yaĢarken, besin alamayan 

dallar kurur ve belli bir zaman sonra ağacın köküne zarar vermeye baĢlar. Günümüz 

koĢullarında, sendikal mücadelenin her düzeyinde, en aĢağıdan en tepeye kadar çok sayıda 

sorun yaĢanmaktadır. Bu sorunlar görmezden gelindiğinde ya da onları aĢmaya yönelik 



adımlar zamanında ve doğru bir Ģekilde atılmadığında baĢarılı olmak mümkün değildir. Sınıf 

mücadelesinin tarih boyunca gösterdiği gibi “sorun nerede ise çözümü de orada aramak” 

gerekir. Bugün sendikal alanda çeĢitli düzeyde yaĢanan sorunların çıkıĢ noktası iĢyerleridir. 

ĠĢyerlerinde emekçilerin birbirleriyle rekabete itilerek bölünmesi, onların aralarında birleĢerek 

örgütlenmesini ve ortak çıkarları için mücadele etmesini engellemektedir.  

             Güçlü bir iĢyeri örgütlenmesinin oluĢturulmasında iĢyeri sendika örgütünün ilk iĢi, 

iĢyerlerindeki tüm emekçilerin çıkarlarının ifadesi olan somut talepler etrafında, aralarında 

ayrım gözetmeksizin birleĢmelerinin sağlanmasıdır. Bunu yaparken;  

           • ĠĢyerlerinde çalıĢan tüm emekçilerin arasındaki rekabete son verme, onların çalıĢma 

koĢulları ve haklarını birbirine yaklaĢtırma ilkesi gözden kaçırılmamalıdır.  

           • ĠĢyerindeki statü farklılıklarına ve sendikal parçalanmıĢlığa son vermeyi amaçlayan 

bir örgütlenme ve her çevrenin tek bir mücadele örgütü içinde birleĢmesinin sağlanması 

önemlidir. Bunun için örgütlenmenin son derece demokratik, her sorunu en geniĢ emekçi 

kesimleri içinde tartıĢtıran bir örgüt olmasına dikkat edilmelidir.  

           • Sadece “aktif” üyelerin değil, iĢyerindeki emekçilerin ana kitlesini mücadeleye katan 

bir mücadele hattının izlenmesi son derece önemlidir. Bunun baĢarılması ancak iĢyerindeki 

emekçilerin karar süreçlerine katılmaları ve kendilerini açıkça ifade etmeleri ile mümkündür.   

           Dünya ve ülkemiz sınıf mücadeleleri tarihine bakıldığında, toplumsal dönüĢümlere ve 

sosyal kazanımlara yol açan tüm baĢarılı emekçi eylemlerinin iĢyerlerinde yapılan çalıĢmalara 

dayandığını, bu olguyu dıĢta tutan sendikal yaklaĢımların temel iĢlevlerini yitirerek 

bürokratikleĢtikleri görülmektedir.   

           Mücadeleci bir sendikal yönelimi olmayan, iĢyeri çalıĢmasına dayanarak bunun 

üzerinden yükselmeyen sendikaları bekleyen acı son, dünyanın her yerinde aynıdır. ĠĢyeri 

çalıĢması temel alınmadan, “hariçten gazel okuyarak” ya da “yeni örgütlenme modelleri” 

önerilerek yapılacak tüm çalıĢma ve örgütlenme tarzlarının baĢarısız olması 

kaçınılmazdır.                                                                                        

       ġUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERĠ 

                                                                                                                                        

 Etem AYKAÇ 

ÖZLÜK - HUKUK SEKRETERLİĞİ DÖNEM ÇALIŞMALARI 

* Bursa Şube Özlük Hukuk Komisyonu çalışmalarını devam ettirmektedir. * Yaklaşık 82 
üyemizin hukuki destek talebi olmuştur.  

* Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Milli Eğitim Bakanlığı İle Hizmet Vakıfları Arasında 
Değerler Eğitimi Verilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü’ne aykırılık teşkil eden uygulamaların 
ortadan kaldırılması talebine olumsuz yanıt alınmıştır. (28/12/2017)  

* Temininde Güçlük Zammının  bordrolara yansıtılması için gerekli bilgilendirme  çalışması 
yapılmıştır.  



* Bölge avukatımızın değişikliği Nisan ayında gerçekleşmiştir.Yeni avukatımız   

sözleşme imzalanmıştır.  

* Avukatımız  Tuğçe  DEMİRTAŞ’ın ,çalışma saatleri üyelere mesaj çekilerek bildirilmiştir. (Her 
cumartesi saat 15:00-17:00 'da sendika büromuzda üyelerle görüşme saati devam 
etmektedir.)  

* Nurettin Topçu davasının takibi devam ediyor. Toplamda Yıldırım ilçemizden 24 
arkadaşımız hakkında açılan davalarda ;  

       *Bir üyemizin idari itiraz dilekçesi kabul olmuştur.  

       *Bir üyemiz istifa ettiğinden red cevabı için dava açmamıştır.  

       *Diğer 22 üyemizin istinaf mahkemesi red cevaplarına ek dilekçe verilmiştir. Bu  

süreçten 2 arkadaşımıza red cevabı  verildiğinden Anayasa Mahkemesi süreci  

başlatılmıştır.(08/06/2018)  

* Mayıs ayı içerisinde Osmangazi İlçemizde açılan soruşturmalar konusunda üyeler 
bilgilendirilerek , idareye vermesi gereken dilekçelere (web sayfasında paylaşılmıştır) 
ulaşmaları sağlanmıştır.  

* Veli-Der Bursa Şubesi ile  21.05.2018 de “Liselere Geçiş Sistemi” konulu  toplantıya katılım 
sağlanarak velilere bilgilendirme yapıldı.    

* 17 Şubatta Erdek ‘te Yönetici ve İşyeri Temsilcileri Eğitim’inde   

üyelere Mobbing” konulu sunum  hazırlığı yapıldı.Aynı eğitimde ,İlçe Hukuk Sekreterlerine de 
Sekreterlik sunum çalışması yapılmıştır.   

* Bursa İl Disiplin Kurulu Toplantısında   3 Üyenin Uyarı cezası kaldırılmıştır.  

* Bursa İl Disiplin Kurulu Toplantısında   1 Üyenin Kınama  cezası kaldırılmıştır.  

* Bursa İl Disiplin Kurulu Toplantısında  2 Üyenin Aylıktan Kesme  cezası kaldırılmıştır.  

* Farklı sebeplerden dolayı ;  

* Öğlen arası nöbet tutulmasına itiraz,  

* Norm kadro  uygulamalarında yaşanan hukuksuz uygulamalar,  

* Mebbis sınav görevleri hakkında ,  

* İdare ile mobbing sorunları olanlar hakkında,  



* Hafta sonu seminer görevine katılmama ,  

* Banka promosyon ücreti alamama vb.  

 hukuki talebi olan arkadaşlarımızla ,gerekli görüşmeler yapılarak ilgili dilekçeler 
hazırlanmıştır.Eylem kararı alınan farklı konularda da bilgi-belgelere ulaşabilmeleri  
sağlanmıştır.  

* 2017 yılında idare tarafından fazla ödeme yapılan 3 üyemizle ilgili gerekli bilgilendirme 
yapılmış, idari dilekçeleri hazırlanmıştır. 

                    Sevim KARAHAN  

        Şube Özlük Hukuk Sekreteri 

 

BASIN YAYIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU 

1- www.egitimisbursa.org Güncellenmesi sürekli ve düzenli olarak yapıldı. 2- 
https://www.facebook.com/groups/egitimisbursa/  Facebook Eğitim İş Bursa Gurubunda 
Üyelerimiz ile Güncel haber ve duyuruları paylaşımı yapıldı.  
3- Genel Merkezden gönderilen Afişlerin zamanında hazırlanıp Şubelere gönderilmesinde 
yaşanan aksaklıkların giderilmesi.  
4- Bölgesel basına şubemizin ve Genel Merkezin yaptığı basın açıklamaları gönderildi.  
5-  Mesaj (SMS) yoluyla üyelerimizin cep telefonlarına  bilgilendirme ve yapılacak eylemler 
hakkında mesaj gönderimi gerçekleştirildi.  
6- Eylem, Etkinlik ve Basın Açıklamalında kullanılmak üzere Afiş ve Pankart basımları yapıldı.  
7- Basında çıkan haberlerimizin ayrıntılı dökümü ekte sunulmuştur.   
Televizyon haber yada programları: 21 .   
Gazete haberlerimiz :46  
 İnternet medyası haberlerimiz :97  
8- Bursa İl Milli Eğitim Müdürüne verilecek olan karnenin basımı yaptırıldı.   
9- Düzenli olarak örgütlenmeye çıkıldı.  
10- Diğer sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine katılım sağlandı.  
11- Genel Merkez Basın Yayın Sekreteri ile koordineli olarak çalışıldı.  
                                                                    Sinan KARAHAN  
      Eğitim İş Bursa Basın Yayın ve TİS Sekreteri 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


