
MERHABA

Elinizdeki bülten, Eğitim Sen Ankara 5 No’lu 
Üniversiteler Şubesi’nin üyeleri ile bilgi ve 
haber alışverişini sağlamak amacıyla ha-

zırlanmıştır. Temel hedefi ise üniversiteler, Kredi 
Yurtlar Kurumu, YÖK, ÖSYM ve şubemizin örgüt-
lenme alanına giren diğer işyerlerindeki “Emekçi-
lerin Sesi” olmaktır. Sorunlar ve taleplerimiz, bas-
kılar ve mücadelemiz, gücümüz, dayanışmamız, 
hukuki kazanımlarımız ve sendikamızın faaliyetle-
ri bültenimizin eğildiği ana konular olacaktır.

Üyelerimiz ve şubemiz arasındaki iletişimi daha 
ileri bir noktaya taşımak, mevcut örgütlü gücümü-
zü pekiştirmek, yeni üyeler kazanarak sendikamızı 
ve mücadelemizi büyütmek adına önemli bir araç 
olma potansiyeli taşıyan bültenimiz, işyerlerimiz-
den gelecek katkılara sonuna kadar açıktır.

Yükseköğrenimde baskıların yoğunlaştığı, iş 
güvencemizin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, 
performansa dayalı uygulamaların yaygınlaştığı, 
eğitim ve araştırma faaliyetlerinin artan oranda 
sermayenin ve hükümetin çıkarlarına göre belir-
lendiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin siyasi at-
mosferi emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesi 
verenler için türlü baskılarla dolu. Dünya kapitaliz-
minin içinden bir türlü çıkamadığı ekonomik kriz 
devam ederken Ukrayna’dan Orta Doğu’ya etrafı-
mız savaşlarla çevrilmiş durumda.

Tablo can sıkıcı görünse de bu dönem aynı zaman-
da Gezi’den Kobane’ye halkların ayağa kalktığı bir 
dönemdir. İşçilerin ve kamu emekçilerinin dayat-
maları kabul etmeyerek işgal, direniş, grev ve ben-
zeri eylemlere sıkça başvurduğu (1995’ten bu yana 
yakalanan en yüksek seviye) bir dönemdir. Örgüt-
lenme ve mücadele etmenin ise ölüm kalım meselesi 
halinde bir zorunluluk haline geldiği dönemdir.

Alandaki tüm kamu emekçisi arkadaşlarımızı bu 
perspektifle örgütlü mücadeleyi geliştirmeye, gele-
ceği birlikte ve dayanışma içinde yaratmaya, bize 
sunulan değil bizim istediğimiz bir ülke ve dün-
ya kurmaya davet ediyoruz. Bu hedeflerle bir kez 
daha, yeniden, daha kuvvetli biçimde: “merhaba!”

Polis
şiddetinin 

sorumluları 
hesap

vermeli!
(Devamı s. 3)

TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN

İnsanca yaşayacak
bir ücret istiyoruz!
n Uzun yıllardır en büyük reel ücret kaybını yaşayan 
kesimlerin başında gelen akademisyenlerin maaşla-
rında sınırlı bir iyileştirme gerçekleştiriliyor. Eğitim 
Sen, bu iyileştirmenin üniversitelerdeki idari ve tek-
nik personeli de kapsaması için kampanya başlattı. 

(Devamı s. 2)

Hacettepe’de 
fişleme

skandalı...

n Hacettepe Üniver-
sitesi’nde akademis-
yenler ve öğrencilerin 
Rektörlük, Özel Güven-
lik Şirketi ve Polis işbir-
liğiyle fişlendiği iddia 
ediliyor. Bakanlık iddia-
lara yanıt vermiyor.

(Devamı s. 4)

Üyemiz
Elifhan Köse 

yalnız değildir!

n Karaman Üniversite-
si’nde Yardımcı Doçent 
olarak çalışmakta olan 
üyemiz Elifhan Köse,  
Berkin Elvan için ger-
çekleştirilen eylemde 
attığı sloganlar nede-
niyle yargılanıyor.

(Devamı s. 3)

Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampüsü’nde “İdeolojik kişi-

lerle görüşmek” gerekçesiyle işten 
atılan özel güvenlik görevlisi Burak 
Hoşgül’ün ortaya çıkardığı fişleme 
skandalında birçok öğrenci ve şu-
bemizin üyelerinin de aralarında 
yer aldığı akademisyenlerin fişlen-
diği ortaya çıktı. 

Özel güvenlik şirketi tarafından 
hazırlanan belgelerde “Üniversi-
tede faaliyet gösteren sol gruplar” 
başlıklı bir döküman olması ve söz 
konusu gruplar arasında Eğitim 
Sen’in de bulunması büyük tepki 
çekti. Öğrencilerin numaralandı-
rıldığı ve akademisyenlerle ilgili 

ifadelerin bulunduğu belgelerin 
Şirket ve Rektörlük tarafından Po-
lis’e verildiği iddia ediliyor. Eğitim 
Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler 
Şubesi Yürütme Kurulu tarafından 
yapılan basın açıklamasında Hacet-
tepe Üniversitesi’ndeki fişlemelerin 
kabul edilemez olduğu ve iddialar 
doğruysa fişlemelerin derhal kaldı-
rılması, özür dilenmesi ve sorum-
luların istifa etmesi gerektiği dile 
getirildi. 

Fişleme iddiaları İstanbul mil-
letvekili Levent Tüzel tarafından 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya 
soruldu ancak Avcı, Tüzel’in soru 
önergesine henüz cevap vermedi.

Hacettepe Üniversitesi’nde 
Fişleme Skandalı

Öğrencileri tarafından çok 
sevilen fakat Çorum’da dü-

zenlenen demokratik eylemlere 
katıldığı için üniversite yöneti-
minin olumsuz davranışlarına 
daha önce de maruz kalan Oya 
Yağcı’nın işten çıkarılması üzeri-
ne Eğitim Sen harekete geçti.

KESK MYK Üyesi Ramazan 
Gürbüz,  Eğitim Sen Genel Baş-
kanı Kamuran Karaca ve Eği-
tim Sen Çorum Şube Yürütme 
Kurulu`ndan oluşan heyet Hitit 
Üniversitesi Rektörü Reha Metin 

Alkan`la bir görüşme gerçekleş-
tirdi. Bu görüşmede üyemiz Oya 
Yağcı`nın sözleşmesinin feshe-
dilmesine ilişkin hukuki sürecin 
başlatılacağı ve konunun takipçi-
si olunacağı dile getirildi. Heyet 
ayrıca bir basın açıklamasıyla 
KESK ve Eğitim Sen’in Yağcı’nın 
yanında olacağını ilan etti.

Oya Yağcı’nın öğrencileri 
hocalarının işten çıkarılmasını 
protesto için “Çiçek dalında Oya 
Hoca İİBF’de güzel” başlığıyla bir 
imza kampanyası başlattılar. 

İsimsiz mektupla işine son verildi!

Hacettepe Üniversite’sinde akademisyenler ve öğrencilerin Rektörlük, 
Özel Güvenlik Şirketi ve Polis işbirliğiyle fişlendiği iddia ediliyor. 

Çorum Hitit Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan sendika-
mız üyesi Oya Yağcı, üniversite yönetimine gönderilen isimsiz bir ihbar 
mektubu sonucunda sözleşmesi feshedilerek işten çıkarıldı. 

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi’nin 
üyeleri arası iletişimi sağlamak amacıyla yayınlanmıştır.
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Ali Ekber Doğan 
beraat etti

n Mersin’deki yerel bir 
gazeteye Mersin büyükşe-
hir belediye başkanı seçilen 
MHP’li Burhanettin Ko-
camaz’ın Tarsus belediye 
başkanlığı dönemindeki 
icraatlarını eleştiren bir 
röportaj veren Mersin 
Üniversitesi öğretim üyesi 
ve sendikamızın mensubu 
olan Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber 
Doğan beraat etti.

Toros Üniversite-
si’nde işten çıkar-

ma ve hakaret
n Mersin Eğitim Vakfı 
tarafından kurulan ve 2010-
2011 döneminde öğrenci 
almaya başlayan Toros Üni-
versitesi, para kazanmadığı 
gerekçesiyle İktisat bölümü-
nü kapatmaya karar vererek 
13’ü akademisyen olmak 
üzere 14 çalışanın işine son 
verdi. Sosyal medyada Toros 
Üniversitesi’ndeki işten 
çıkarmalara son verilmesi 
amacıyla düzenlenen imza 
kampanyası metninde 
üniversitenin tavrı eleşti-
rilerek akademik özgürlük 
ve iş güvencesine vurgu 
yapıldı. Eğitim Sen de işten 
çıkarmaları protesto ederek 
işten çıkarma kararının geri 
alınmasını talep etti. Bunun 
yanı sıra işten çıkarılan öğ-
retim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Rana Gürbüz görüşmek 
için gittiği Dekan Süleyman 
Türkel tarafından küfürlü 
saldırıya maruz kalarak 
odadan kovuldu. Konuyu ka-
muoyuna duyuran bir diğer 
akademisyen Nevra Akdemir 
de işten çıkarıldı.



Yaklaşık bir yıldır dillendi-
rilen ve kamuoyunda “aka-
demik zam” olarak biline 

maaş iyileştirmesi nihayet Bakanlar 
Kurulu’nda karara bağlanarak ya-
salaşmak üzere TBMM’ye sunuldu. 
Bakanlar Kurulu’ndan çıkan tasarı, 
YÖK Kanunu uyarınca Uzman, Çe-
virici ve Eğitim-Öğretim Planlama-
cılarını kapsamazken, kamuoyunda 
yürütülen etkili çalışma sonucunda 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yapı-
lan ekleme ile bu kesimler de iyileş-
tirme kapsamına alındı.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Ku-
rulu, söz konusu düzenleme ile ilgili 
bir açıklama yaparak, zammın idari 
ve teknik personel de dahil edilecek 
biçimde tüm üniversite emekçileri-
ni kapsayacak biçimde genişletilme-
sini istedi. Açıklamada şu ifadeler 
yer aldı: 

“14 Ekim 2014 tarihinde TBM-
M`ye sunulan kanun tasarısında 
akademik kadrolarda çalışanların 
ücretlerinin artırılacağı ve akade-
mik teşvik ödeneği uygulaması ge-
tirileceği öngörülüyor. Hükümet, 
“akademik zam” adı altında yıllardır 
haklarını alamayan öğretim ele-
manlarının hak ettikleri ücretleri 
bir lütuf gibi sunmakta, akademik 
teşvik ödeneği uygulaması ile üni-
versitelerde performansa dayalı üc-
ret uygulamasını getirmektedir.

Yaşanan ekonomik krizlere, ar-

tan işsizlik ve enflasyon verilerine 
rağmen eğitim ve bilim emekçileri-
nin maaşlarında 14 yıldır bir iyileş-
tirme yapılmamıştır. Akademisyen-
lerin reel ücretlerinin uzun süredir 
ciddi biçimde aşındığı ve bu konuda 
bir iyileştirilme yapılması gerektiği 
açıktır.

Öte yandan, üniversite çalışan-
ları içinde reel gelir kaybına uğra-
yan sadece akademisyenler değil-
dir. Yükseköğretim alanında (KYK, 
ÖSYM, YÖK vb) çalışan idari ve 
teknik personel de en az akademis-
yenler kadar reel gelir kaybına uğra-
mışlardır. Ancak ilgili kanun tasarı-
sı idari ve teknik personeli tümden 
yok saymıştır. Üstelik üniversiteler-
de çalışan idari ve teknik personel, 
ek ödemeler nedeniyle diğer kamu 
kurumlarında çalışanlardan daha 
düşük ücret almaktadır.”

Eğitim Sen tarafından yapılan 
açıklamada aynı zamanda AKP Hü-
kümetinin yükseköğretim politika-
ları da eleştirilerek, yasada yer alan 
“akademik teşvik” uygulamasının 
akademik yaşamı olumsuz etkileye-
ceğinin altı çizildi.

“Akademik Teşvik kapsamında 
performansa dayalı ücret uygula-
masını kanunlaştırmaya çalıştığı 
da bilinmelidir. Bu çaba, akademik 
topluluğun bilimsel bilgi üretimi ye-
rine gelir getirici işlere yönelmesini, 
emekçiler arasındaki dayanışmanın 

yerine rekabetin geçmesini ve üni-
versitelerin üniversite olmaktan çı-
karılmasını hızlandıracaktır! Kaldı 
ki üniversitelerde performans dene-
timinden bahsetmek, güvencesiz ve 
esnek istihdamın getirdiği sorunla-
rın ve emekçilerin üzerindeki baskı-
nın süratle artması demektir!

Birçok üniversitede asistan kı-
yımı yapılmak istenirken, üniver-
siteler taşeronlaşmaya mahkum 
edilmişken, idari ve teknik personel 
özlük ve sosyal hakları gasp edilip 
angarya işlere zorlanırken akade-
mik zam adı altında yapılan bu de-
ğişiklikler, üniversitelerde esnek ve 
güvencesiz çalışmanın kurumsallaş-
tırılmasının üstünü örtmekten baş-
ka bir anlama gelmemektedir.”

Eğitim Sen, söz konusu açıkla-
mayla beraber “Yükseköğretim ala-
nında çalışan tüm eğitim ve bilim 
emekçilerinin maaşlarının iyileş-
tirilmesi” ve “Güvencesiz ve esnek 
istihdamı üniversitelerde kurumsal-
laştıracak adımların geri çekilmesi” 
taleplerini içeren bir imza kampan-
yası başlattı. Söz konusu kampanya 
çerçevesinde toplanacak imzalar 
Mecliste süren bütçe görüşmelerin-
de milletvekillerine iletilerek tüm 
üniversite emekçilerinin hak ettiği 
insanca yaşam koşullarına kavuşa-
bilmesi için mücadele yürütülecek.

Tüm kamu emekçilerini imza 
kampanyasına desteğe çağırıyoruz.

LÜTUF DEĞİL,
EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI

İSTİYORUZ!
AKP Hükümeti, yıllardır hak kayıplarına uğrattığı akademik personele 
yaptığı maaş iyileştirmesini büyük bir lütuf olarak sunuyor. Oysa, hükü-
metin yaptığı maaş iyileştirmesi kayıplarımızı telafi etmediği gibi, akade-
mik personelin yaşadığı sorunlar sadece maaş kaybıyla sınırlı da değil.

Kobane’de yaşananlara dikkat 
çekmek için öğrenciler tara-
fından Cebeci Kampüsü’nde 

gerçekleştirilen etkinliğe saldırarak 
yapılan gözaltılar, basitçe geçiştiri-
lemeyecek kadar büyük bir skandal-
dır! Erkan İbiş’in, polisi okula dave-
ti, neticede "yönettiği" üniversitenin 
çalışanı olan akademisyenlere şid-
det uygulatması ve öğretim eleman-
larını gözaltına aldırtması anlamına 
gelmektedir!

Bir rektör düşünün, “yöneticisi” 
olduğu üniversitenin fakültelerinin 
çalışanlarını ve öğrencilerini he-
def gösteriyor; can güvenliklerini 
sağlayamadığı gibi tehlikeye atıyor. 
Bir rektör düşünün, “yöneticisi” ol-
duğu kurumda öğretim elemanları 
sürüklenerek gözaltına alınıyor, bu 
olayla ilgili olarak 
kendisiyle görüşme-
ye gelen akademis-
yenlerin görüşme 
taleplerini reddedi-
yor, olayın üzerin-
den günler geçmesi-
ne rağmen durumla 
ilgili resmi bir açık-
lama dahi yapmadı-
ğı gibi bir de sosyal 
medyada kendisini 
suçlayanlara tehdit-
ler savuruyor.

Erkan İbiş, bütün bu yaptıkla-
rının ardından hiçbir şey olmamış 
gibi makamında rahat rahat otur-
maya devam edecek mi? Çalışanla-
rının ve öğrencilerinin yüzüne ra-
hatça bakabilecek mi?

9 Ekim 2014 günü Ankara Üni-
versitesi’nde yaşanan polis terö-

rü Türkiye üniversite tarihinde bir 
utançtır! Hükümetin bir kuklası ol-
duğunu göstererek bu felakete yol 
açan Ankara Üniversitesi Rektörü 
Erkan İbiş, yaptıklarının sorumlulu-
ğunu üstlenmelidir: İstifa Etmelidir!

Kampüsün gaz içinde bırakılma-
sından sorumlu olan, içeride polisin 
terör estirmesine yol açan, üniver-
sitenin kurumsal kimliğini ayak-
lar altına alan Valisi’nden Emniyet 
Müdürü’ne tüm yöneticiler ile bir-
likte üyelerimiz ve öğrencilerimizi 
hukuka aykırı şekilde ters kelepçe-
leyerek gözaltına alan bütün polis-
ler hesap vermelidir! Üniversitelere 
bu şekilde pervasız polis saldırıları 
tertiplenmesi de yaygınlaşmasına 
izin vereceğimiz türden vakalar de-
ğildir. Toplantı, gösteri, örgütlenme 

ve her türlü demok-
ratik hakkın ve ifa-
de özgürlüğünün 
savunucusu olan 
sendikamız, üyeleri 
ile birlikte, üniversi-
telerin baskının kol 
gezdiği bir yer ha-
line gelmesine göz 
yummayacak, bü-
tün sorumlular hak-
kında suç duyuru-
sunda bulunacaktır!

Yalnızca üniversitelerde polis 
şiddetine değil bütün bu gidişata 
son vermek için, başta üniversite 
çalışanları olmak üzere ülkenin tüm 
emekçilerini, tüm demokratik ka-
muoyunu,  durdukları isyanlar ile 
umudun adresi olan halklarımızı 
ve gençliği, geleceğimizi topyekûn 
kendi ellerimize almak adına müca-
dele etmeye davet ediyoruz!

9 Ekim 2014 Perşembe günü, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ne, 
Rektör Erkan İbiş'in imzalı izni ile giren polis çok sayıda öğrencinin yanı 
sıra o esnada okulda olup öğrencilerini korumaya çalışan Şube eşbaş-
kanımız ve beş üyemizi de darp ederek gözaltına aldı. 

POLİS ŞİDDETİNİN SORUMLULARI HESAP VERMELİDİR

REKTÖR İBİŞ İSTİFA!

Utanç Belgesi

Elifhan Köse
Yalnız Değildir
n Üniversitelerde baskılar 
giderek artıyor. Karaman 
Üniversitesi’nde Yardımcı 
Doçent olarak çalışmakta 
olan üyemiz Elifhan Köse 
Berkin Elvan’ın ölümüyle 
ilgili olarak Karaman’da 
yapılan basın açıklamasına 
katıldığı ve dönemin Başba-
kanı Recep Tayyip Erdoğan 
aleyhine slogan attığı gerek-
çesiyle yargılanıyor. Asistan 
olarak Ankara Üniversitesi 
SBF’de bulunduğu dönem-
den bu yana üyemiz olan ve 
28 Ekim’de ilk duruşması gö-
rülen Elifhan Köse’ye destek 
olabilmek için birçok üyemiz 
dava günü Karaman’a giderek 
duruşmaya katıldılar.

Üyelerimiz
kokteylde buluştu
n Eğitim Sen Ankara 5. 
No’lu Üniversiteler şubesi 
olarak yeni eğitim-öğretim 
döneminin başlaması nede-
niyle 17 Eylül günü Mülki-
yeliler Birliği’nde bir kokteyl 
düzenledik. 200’den fazla 
üyemizin katıldığı kokteyl 
hem üyelerimizin tanışması 
ve sosyal bağlarının güçlen-
mesine hem de yeni dönem-
deki mücadele başlıklarının 
tartışılmasına vesile oldu. 
Üniversitelerin yeni dönem-
de AKP ve YÖK’ün yeni 
saldırılarıyla karşı karşıya 
kalabileceği göz önünde bu-
lundurulduğunda bir araya 
gelmenin, bu saldırılara karşı 
verilecek demokratik müca-
delenin enerjisini toplamak 
için oldukça verimli olduğu 
üyelerimiz tarafından dile 
getirildi.


