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Hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatların eline bırakmayacağız

Ensar Vakfı’yla Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın yaptığı 
protokollerin yargı yo-

luyla engellenmesini sağlayan 
şubemizin ardından Genel Mer-
kezimiz tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA) arasında imza-
lanan protokole açılan dava son-
rasında protokol iptal edilmiştir.

Eğitim Sen, eğitimin kamu-
sal bir hizmet olması nedeniyle 
eşit, ulaşılabilir, düzenli ve sü-
rekli olabilmesi için kamu ku-
rumları tarafından verilmesi için 
mücadelesini sürdürmektedir. 
Eğitimin protokoller ve iş bir-
likleri aracılığıyla sermayeye, ta-
rikat ve cemaatlere devredilmeye 
çalışılmasına karşı mücadelemiz 
aralıksız sürecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı okulları öğretmen ve 
öğrenciler için sağlık açısından güvenli 
hale getirip yüz yüze eğitimi başlatma 

çalışması yapmak yerine, eğitim emekçilerinin var 
olan haklarını ortadan kaldırma yoluna gitmiştir. Ek 
derslerin ödenmeyecek olması ve hafta içi DYK 
kurslarının maaş karşılığına sayılması bunlardan 
ikisidir. Biz Eğitim Sen olarak bu dayatmaları kabul 
etmeyeceğiz. Eğitimde yaşanan bu kaos ve hak 
gasplarına dur demek için genel merkezimizin 
aldığı  karar doğrultusunda, 29 Eylül 2020 tarihin-
de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıkla-
ması yaptık. Açıklamayı Şube Başkanımız Nurettin 
SÖNMEZ okudu.

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara, işimize, ekme-
ğimize, geleceğimize ve öğrencilerimizin eğitim 
hakkına yönelik ağır tehdit ve saldırılara, hukuksuz 
ihraç politikalarına karşı; öğrencilerimizin eğitim 
hakkı, mesleki saygınlığımız, öğretmenliğin ulusla-
rarası standartlara uygun, bilimsel bir anlayışla ele 
alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, 
sosyal, mesleki, özlük ve demokratik taleplerinin 
karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Öğretmenler seminer çalışmalarına okullarda toplu halde baş-
lamasıyla birlikte Antalya’daki bazı okullarda ve ülke gene-

linde öğretmenler arasında vaka sayısı artması karşısında Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlükleri’nin herhangi bir 
tedbir almamasını kamuoyuyla paylaşmak üzere Antalya Tabip 
Odası ve Eğitim Sen Antalya Şubesi olarak 28.08.2020 tarihinde 
Eğitim Sen Antalya Şubesi’nde basın toplantısı yaptık. Basın açık-
lamasını sendikamız adına Şube Başkanımız Nurettin Sönmez, 
Tabip Odası adına Yürütme Kurulu Üyesi Naci İşoğlu okudu.

Çocuklarımızı karanlığa 
teslim etmeyeceğiz 

Haklarımıza ve geleceğimize 
sahip çıkıyoruz!

Eğitim Sen 
Antalya Şube 
Başkanı Nurettin 
SÖNMEZ

Okulların açılması gerçekten isteniyorsa 
gerekli tedbirler alınmalıdır

Eğitim Sen güneşi, 
salgın günlerinde 
de aydınlatmayı 
sürdürüyor...

Sendikadan mektup...

Yaşasın örgütlü kadın 
mücadelesi!

Basında şubemiz...

Basın açıklamalarımız

Laik, bilimsel eğitim 
ve demokratik yaşam 
için Eğitim Sen’de 
örgütlenelim!
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2020-2021 Eğitim Öğretim yılı pandemi ko-
şullarında başladı. Mart ayından bu yana 
başlatılan uzaktan eğitim süreci ne yazık ki 

eğitim alanında var olan eşitsizliği daha da derin-
leştirmiştir. Her koşulda ve eğitimin her aşama-
sında çocuğun üstün yararının gözetildiği uygu-
lamaların, düzenlemelerin yapılması gerekirken; 
ekonomik kaygılar, piyasa koşulları, özel okulların 
çıkarları alınan kararlarda belirleyici olmuştur. Bu 
süreçteki bütün uygulamalarda ne öğrencinin ne 
de eğitim emekçilerinin hakları dikkate alınma-
mıştır. Eğitim emekçileri görev tanımları dışındaki 
angarya işlerde görevlendirilmişler, bizzat Milli 
eğitim Bakanı tarafından bütçede yük olarak gös-
terilmişler, okul idareleri ve veliler tarafından he-
def haline getirilmişlerdir. Oysa yaşanan kaostan, 
krizden eğitim emekçileri sorumlu değildir. 

İktidarın uyguladığı eğitim sisteminde yüzbinlerce 
ataması yapılmayan öğretmen bulunuyor. Aynı işi yap-
mamıza rağmen sözleşmeli, ücretli, kadrolu öğretmen 
ayrımı yaygınlaştırılıyor. Özellikle pandemi sürecinde 
en ağır işleri yapan hizmetli, idari ve teknik personel 
oluşan yük altında eziliyor.

Özveriyle yürüttüğümüz mesleğimiz ve emeğimiz her 
gün daha fazla itibarsızlaştırılıyor. Ekonomik kayıpla-
rımız had safhaya çıktı. Zamlarla, artan enflasyon ve 
vergilerle hayat pahalılığının geçinmemizi zorlaştırdığı 
ve sadece çalışabiliyor olmanın kendisinin lütufmuş 
gibi sunulduğu günleri yaşıyoruz.

Şurası bilinmelidir ki mesleğimizi hakkıyla yerine ge-
tirmeye çalışırken, bizlere öğretmenliği değil, kapı 
kulu olmayı dayatanlar, yaşanan ihraçları, sürgünleri, 
haksızlıkları sineye çekmemizi isteyenler, her an işten 
çıkarılma kaygısıyla yaşamayı bizlere reva görenler, 
hukuksuz uygulamalar karşısında susmamızı bekle-
yenler yanılıyorlar. Eğitim Sen TÖS ten, TÖB DER den 
devraldığı mücadele mirası ile haklarımıza sahip çık-
maya kararlıdır.

İktidarın eğitimi daha da gericileştirecek adımları kar-
şısında da hukuki ve demokratik haklarımızı kullanı-
yoruz. Eğitim Sen Antalya Şubesi’nin Ensar Vakfı ile İl 
Milli eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolü 
iptal ettirmesi ve Eğitim sen Genel Merkezi’nin TÜGVA 
(TÜRGEV) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
protokolü iptal ettirmesi bu alandaki önemli iki kazanı-
mımızdır. 

Güven-
cesiz istih-
damın kalıcı 
istihdam biçimine 
dönüştürüldüğü, mesleği-
mizin itibarsızlaştırıldığı, yarınımız ne olacak kaygısıyla 
yaşamak zorunda bırakıldığımız bir dönemde tek tek 
serzenişlerimizle sesimizi, duyuramayacağımızı biliyo-
ruz. Bizler örgütlü gücün bütün zorlukları aştığının bi-
lincinde olan bir mesleği icra ediyoruz. Sorunlarımızın 
bizatihi yaratıcıları tarafından bir gün çözüleceğini bek-
lemenin de bizlere bir yararının olmadığını görmeliyiz.

Peki, ne yapmalıyız?
Eğitim emekçileri olarak sorunlarımızın çözümünü an-
cak birlikte üretebileceğimiz gerçeğiyle hareket etme-
liyiz. Emeğimizi sahiplenmek, haklarımızı geliştirmek 
ve geleceğe güvenle bakabilmek için el ele vermeliyiz. 
Bizleri ayrıştırmak isteyenlere, angarya dayatmalarına, 
eğitimi sorunlar yumağına dönüştürenlere karşı gü-
venceli iş, güvenli gelecek talebimizde ısrarcı olmalıyız. 
Kısacası taleplerimiz etrafında yan yana durmalı, bir 
arada tutum geliştirmeliyiz. Bunları ve daha fazlasını 
ancak örgütlü gücümüzle, birlikte başarabiliriz. Eğitim 
Sen TÖS ve TÖB DER den devraldığı bilgi birikimi, 
mücadele pratiği ve örgütlü yapısıyla her zaman yanı 
başınızda durmaktadır.

Birlikte daha güçlü oluruz!

EĞİTİM SEN
Antalya Şubesi
Yürütme Kurulu

Değerli arkadaşlar;
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8 Mart Kadınların Ulus-
lararası Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günü’nde 

“Doğa Benim, Üreten Benim, 
Emek Benim, Yaşam Benim, 
BEN KADINIM” şiarıy-
la Aydın Kanza Parkı’ndan 
Cumhuriyet Meydanı’na yü-
rüyüş ve ardından bir miting 
gerçekleştirildi. KESK Kadın 
Meclisi ile katılım sağladığı-
mız yürüyüşte taleplerimizi 
hep birlikte haykırdık.

Evlerimizden, balkonlarımızdan 1 Mayıs temalı taleplerimizle 
kadın sloganlarımızla hazırladığımız dövizlerle 1 Mayıs’ı kutladık.

Antalya Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi’ne yapılmak 
istenen müdahalelere karşı çıkmaya ve sözleşmenin hiçbir ayrım-
cılık yapılmaksızın toplumun tüm bireylerine uygulanması için 
çeşitli eylem ve etkinlikler düzenledi. Yapılan açıklamalarda, ço-
cuk istismarı ve kadın katliamlarına dikkat çekildi.

Yaşasın örgütlü kadın Yaşasın örgütlü kadın 
mücadelesi!mücadelesi!
Yaşasın örgütlü kadın 
mücadelesi!

Kadın üyelerimiz kahvaltıda buluştu

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması 
için, çocuk istismarına ve kadın 

katliamlarına karşı alanlardaydık!

Pandemi öncesi Gaziantep Restaurant’ta KESK Kadın 
Meclisi olarak 8 Mart Kadın Kahvaltısında bir araya geldi. Şu-
bemiz adına Kadın Sekreterimiz Emine Nar Kaya, bu görevi 
yeni aldığını ve tüm kadınlarla yürütebileceğini söyleyerek, 
kadınların örgütlü mücadeleyle güçleneceğine dikkat çekti ve 
tüm kadınları 8 Mart yürüyüşüne davet etti.

Taleplerimizi 
haykırdık
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü bina-
sında elektronik panomuz ku-
ruldu. Etkinliklerimizin ve talep-
lerimizin yer aldığı sunumumuz 
gün boyu yayınlanmaktadır.

Eğitim Sen Antalya ve Alanya 
Şubeleri olarak İl Milli Eğitim 
Müdürü Hüseyin Er’i ziyaret 
ederek egitimde yaşanan 
sorunları görüştük. Okullarda 
sağlık açısından alınması gere-
ken önlemler, uzaktan eğitim-
de öğrenci ve öğretmenlerin 
yaşadığı sorunlar, öğretmenle-
rin ek ders kayıpları, DYK kurs 
ücretlerinin ödenmesi, ders 
atamada ve ders programların-
da yaşanan farklı uygulamalar 
gibi konularda sendikamızın 
taleplerini ilettik.

İş ve yaşam koşullarımızın 
gün geçtikçe ağırlaştığı bir 
dönemden geçiyoruz. Eği-

tim emekçilerinin temel talep-
lerinin karşılanmaması eğitim 

sisteminden yaşanan sorun-
lardan ayrı ya da bağımsız de-
ğildir. Pandemi öncesi eğitim 
bilim emekçilerin sorunları, 
taleplerinı dinlemek ve çözüm-

ler üretmek üzere iş yerlerine 
geziler düzenledik. Eğitim Sen 
Antalya Şubesi olarak işyerle-
rine yönelik ziyaretlerimiz de-
vam edecek.

Okulların açıldığı dönem-
de eğitimin ihtiyaçlarını 

öğrenciler, veliler ve eğitim bi-

lim emekçilerinin taleplerini 
ifade etmek, pandemi sürecin-
de eğitimde yaşanan sorunları 

değerlendirmek üzere Merkez 
Yürütme Kurulu üyemiz Derya 
Yulcu’nun katılımıyla 16 Ey-
lül 2020 Çarşamba günü saat 
13.00’te şubemizde basın top-
lantısı yaptık.

Aynı gün üyelerle toplantısı 
gerçekleştirip önerilerimizi Ge-
nel Merkeze ilettik.

Eğitim Sen, Türkiye’de Co-
vid 19 vakasının görül-
düğü ilk günden bu yana 

tüm toplumun sağlıklı yaşama 
hakkını, öğrencilerin eğitim 
hakkını, eğitim emekçilerinin 
özlük haklarını savunmayı ısrar-
la ve kararlılıkla sürdürmüştür. 

Özellikle bu dönemde eği-
timde var olan eşitsizlik daha da 
derinleşmiş, özel okul öğrenci-
leri uzaktan eğitim olanaklarını 

yoğun olarak kullanırken, kamu 
okullarında eğitim alan öğrenci-
lerin büyük bölümü eğitim ola-
naklarından mahrum kalmıştır.

Öğrenci velileri hayatın zor-
luklarıyla mücadele etmeye ça-
lışırken bir yandan da uzaktan 
eğitimin yüküyle karşı karşıya 
gelmişler, öğrencilerini yeterin-
ce önlem alınmayan koşullarda 
LGS ve YKS’ye katılmak üzere 
sınav merkezlerine götürmek 

zorunda bırakılmışlardır. Eğitim 
çalışanları vefa destek grupların-
da çalışmaya zorlanmış, esnek ve 
kuralsız çalışma temel çalışma 
biçimi haline getirilmiştir.

Kamuoyunu bilgilendirdik
Yaşanan tüm olumsuzluklara 

karşı bir yandan eylem ve etkin-
liklerle mücadele eden sendika-
mız bir yandan da kamuoyunu 
bilgilendirmek ve aydınlatmak 

için şubelerden de bilgiler ala-
rak önce Eğitim Günlüğü daha 
sonra da Salgın Günlerinde Eği-
tim adlı broşürler çıkarmıştır. 
Eğitim Sen; öğrencilerin eğitim 
hakkını, eğitim emekçilerinin 
özlük haklarını ve toplumu-
muzun sağlıklı yaşama hakkını 
ödün vermeden savunmaya ve 
eğitim alanında yaşananlar ko-
nusunda kamuoyunu bilgilen-
dirmeye devam edecektir.

Eğitim Sen güneşi, 
salgın günlerinde de 

aydınlatmayı sürdürüyor

İşyeri gezileri gerçekleştirdik

Basın açıklaması ve üye toplantısı yaptık
Merkez Yürütme Kurulu Üyemiz Derya YULCU’nun Katılımıyla

Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
elektronik 
panomuz açıldı

Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek 
sorunlarımızı 
ilettik
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Eğitim Sen Antalya Şubesi 
olarak düzenlediğimiz 
19.Plastik Sanatlar Karma 

sergisinin açılışını 9 Mart 2020 
tarihinde tarihinde Aydın 
Kanza Parkı Kültür Salonu’nda  
gerçekleştirdik.  Her yıl düzenli 
olarak gerçekleştirdiğimiz 
sergiye eserleriyle katkı 
sunan sanatçı dostlarımıza 
emeklerinden dolayı çok 
teşekkür ediyor, dayanışma 
duygularından ve inancından 
dolayı onları kutluyoruz.

Kompozisyon 
yarışmasında ödüller 

sahiplerini buldu
Eğitim Sen Antalya Şubesi olarak lise öğrencileri arasında 

düzenlediğimiz “Korku, İnsanların ve Toplumların Gelece-
ğinde Korkunun Yeri, Etkisi” konulu kompozisyon yarışması 
ödül töreni 19 Haziran 2020 tarihinde Eğitim Sen Antalya Şu-
besi’nde yapıldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Adem Tolunay Anadolu Li-
sesi öğrencisi Rojin Bakan birinci, Alanya Fevzi Alaettinoğlu 
Anadolu Lisesi öğrencisi Cemre Kethüda ikinci, Manavgat Fa-
tih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencisi Öykü Erol üçüncü 
olmuştur. Ebru Leylek, Gülse Say, Defne Nur Şahin, Billur Ak-
soy ve Sare Nur Şenses mansiyona layık görülmüşlerdir.
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Bu sergimizde eserleriyle 
yer alan sevgili Ayşe Topçu, 
Ayşegül Karagözoğlu Arslan, 
Barbaros Aksu, Bülent 
Tüfekçi, Cem Özaydın, 
Çiğdem Çalışkan Peker, 
Derya Derya Yılmaz, Elmas 
Çalışkan, Fahrettin Kaya, 
İshak Kalaç, Mustafa 
Özdemir, Müjgan Ezer, 
Müşerref Gönül Açar,Sevda 
Kesim, Soner Kolbüken, 
Şafak Sav ve Tekin Fırat’a 
sonsuz teşekkür ediyoruz.

19. Plastik Sanatlar 
Karma Sergisi’ni açtık

4

5 Ekim Dünya Öğretmenler 
Günü Online Konseri’ni 
gerçekleştirdik. Üyemiz 
Duygu ve Ferhat Başbağ, 
Stera Erbane Topluluğu ve 
Müzik Topluluğu katılımıyla 
facebook adresimizden 
gerçekleştirdiğimiz konserimiz 
yoğun ilgiyle izlendi.

Eğitim Sen Antalya Şubesi 
olarak pandemi sürecinde 
öğrencilerimizle, velilerimizle 
dayanışma içerisinde olduk. 
İktidarın açlığa mahkûm 
ettiği, görmezden geldiği, 
dayanışmaya ihtiyacı olan 
öğrencilerimize ve velilerimize 
yönelik bir dayanışma 
kampanyası başlattık. Destek 
kolilerini ihtiyaç sahibi olan 
velilere ilettik.

5 Ekim Dünya 
Öğretmenler 
Günü’ne özel 
online konser 
düzenledik!

Öğrenci ve 
velilerimiz ile 
dayanışma 
içinde olduk!
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Eğitim Sen’de örgütlenelim!

Aramıza katılan yeni üyelerimizle örgütlü mücadelemiz daha 
da güçlenecektir. Emeğimizi sahiplenmeyi, haklarımızı ge-
liştirmeyi, geleceğimizi değiştirmeyi birlikte başaracağız. 

Bilimi, aklı, emeği, özgürlüğü, laikliği savunan sendikamız Eğitim 
Sen’de örgütlenmeye, mücadeleye...

Laik, bilimsel eğitim ve demokratik yaşam için

Öğretmenlerin 
yıl sonu mesleki 

çalışmalarını uzaktan 
erişimle yapması 

için bakanlığa 
başvurduk.

Milli Eğitim 
Bakanlığı ile TÜGVA 
arasında imzalanan 
protokolünü yargıya 

taşıyarak iptal ettirdik.

 Uzaktan eğitim 
sürecinde yaşanan 

sıkıntıları ve alınması 
gereken önlemleri 
rapor ulaştırarak 

milli eğitim bakanlığı 
ile paylaştık.

HUKUK KÖŞESİ

İLÇELERDEN

Antalya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Ensar 

Vakfı arasında 
imzalanan protokol 
Eğitim Sen Antalya 

Şubesi’nin açtığı dava 
sonucunda iptal edildi.

Öğretmenlere EBA puanı 
verilmesi uygulamasının 

kaldırılması için dava 
açtık.

29 Aralık Grevimize 
verilen cezaları 

AİHM’ne taşıdık.

2020-2021 Eğitim 
Öğretim Yılında 

Öğretmenlerin ek 
ders kaybına yol 

açacak genelgelerin 
iptali ile ilgili  dava 

açtık.

Özür grubu atamalarında 
ile emrinin  açılması ve 

ikinci başvuru hakkı 
tanınması için bakanlığa 

başvurduk.

Rehber 
öğretmenlerin nöbet 
tutma zorunluluğunu 

yargıya taşıdık ve 
iptal ettirdik.

Öğretmen atama 
ve yer değiştirme 

yönetmeliğine 
dava açtık.

Kaş temsilciliğimizde “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” başlığı altında 
çocuk istismarı, taciz, kadına yönelik şiddet ve katliamları protesto 

etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Demre temsilciliğimizde yeni gelen üyelerle tanışma etkinliği 
gerçekleştirildi. 

Kaş temsilciliğimiz, eğitimde yaşanan kaos ve hak gasplarına ilişkin 
basın açıklaması yaptı.



KESK Antalya Şubeler Platformu olarak 20 Temmuz 2020 
tarihinde Attalos Heykeli önünde OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonu’nun lağvedilmesi,ret kararlarının iptal edilmeli 

talebiyle basın açıklaması yapıldı.

KESK Antalya Şubeler Platformu, olarak TÜİK rakamlarına 
yansımayan hayat pahallığına karşı 14 Temmuz 2020 
tarihinde Defterdarlık önünde açıklama yaparak, ek 

bütçenin hayata geçirilmesi talep ettik.

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10’uncu yıldönümünde, Emek 
ve Demokrasi Güçleri olarak Attalos Heykeli önünde karanfil 

bırakma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdik.

KESK Antalya Şubeler platformu olarak 7 Ekim 2020 İl 
Defterdarlığı önünde “Halktan,Emekten Yana Bir Bütçe 

İstiyoruz” talebiyle basın açıklaması yaptık.

“1 Eylül Dünya Barış Günü” için antalya Emek ve 
Demokrasi Güçleri ile 1 eylül 2020 tarihinde Attalos 

Heykeli önünde basın açıklaması yapıldı.

İşimizi geri alacağız

Ek bütçe talebiyle 
basın açıklaması yaptık

Emek-barış ve 
demokrasi mücadelesi 

kazanacak!

Halktan, emekten 
yana bütçe istiyoruz

Barışın ve 
kardeşliğin egemen 
olduğu bir Türkiye 
ve dünya istiyoruz
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