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Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesinin yeni hizmet binası 
gerçekleştirilen programla hizmete açıldı. Açılış programına 
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı 
sıra Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Fatih Savaşan, Eğitim-Bir-Sen-Sakarya Şubesi Başkanı Murat 
Mengen, Çevre İller Şube Başkanları, STK Temsilcileri, 
Öğretmenler, Üyeler ve çok sayıda davetli katıldı. Programın 
açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, “Yeni hizmet binasının herkese hayırlı olmasını 
diliyorum.” ifadelerini kullanırken Toçoğlu ’nun ardından 
konuşan Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, “Yeni eğitim ve öğretim 
yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Hizmet Binası da 
eğitimcilerimize hayırlı olsun” dedi. 

KURDELE KESEREK AÇTILAR 

Öte yandan açılış programına katılan Memur-Sen ve 
Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yıllar önce 
çok zor şartlar altında kurulan Sendikamızın bugün 
geldiği yeri en iyi gösteren şey bu hizmet binasıdır. 
Bakın burada ufak bir ofis açmıyoruz, yepyeni bir 
hizmet binası açıyoruz. Eğitim Bir-Sen bugüne kadar 
her zaman toplumsal olaylara önem vermiş, dünyanın 
neresinde olursa olsun yaşanan afetleri, sorunları 
önemsemiş ve buna göre davranmıştır. Bugünden 
sonra da bu şekilde davranmaya devam edecektir” 
ifadelerini kullandı. Yalçın’ın konuşmasının ardından 
hep birlikte kurdele kesilerek yeni Hizmet Binası açıldı. 

DİVAN TOPLANTISINA KATILDI 

Genel Başkan Ali Yalçın, Erenler ilçesindeki Sakaryapark'ta 
düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Divan Toplantısı'na 
katıldı. 
Konfederasyon olarak yaptıkları projelerden bahseden Yalçın, 
şunları kaydetti: "Örgütlülüğümüzün zekâtını vermek 
durumundayız. Eğer bizim sendikacılığımız sadece ek derse, 
maaşa, fazla mesaiye odaklı bir sendikacılık olacaksa bu tezgâh 
kapansın, bu teşkilat kapansın. Akif İnan yola çıkarken 'Biz ücret 
sendikacılığı yapmayacağız. Biz ücret sendikacılığını da içinde 
barındıran hizmet sendikacılığı yapacağız.' dedik. Öyleyse bizim 
bu topluma karşı borcumuz var. Bu milletten alacaklı değiliz, biz 
bu millete borçluyuz." dedi. 
Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Başkanı Murat Mengen de Yalçın'ı 
kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 
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EĞİTİM-BİR-SEN ADAY ÖĞRETMENLERİ SINAVA 

HAZIRLIYOR 

Aday öğretmenlerin adaylık sürecinden çıkmaları için 

girecekleri sınav olan Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı 24 

Aralık 2017 yapılacak.  

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı öncesinde aday 

öğretmenlerin kendilerini denemeleri, bilgilerini 

ölçmeleri amacıyla Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi 

tarafından ilk deneme sınavı düzenlendi.  

EĞİTİM-BİR-SEN ‘DEN UMRE ANLAŞMASI   

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yılı 

sömestr tatilinde üyelerine özel indirimli tarife ile Umre’ye 

Kocaeli Köseköy Havaalanından uçak kaldırıyor. 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen; 

“Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bir yandan 

akademik çalışmalarla üyelerimizin bireysel kariyerlerini 

düşünüp onlara hizmet verirken, bir yandan da sosyal 

sendikacılık anlayışı gereği üyelerimize çeşitli organizasyon ve 

faaliyetlerle hizmet sunmaktayız. Eğitim-Bir-Sen olarak 

üyelerimizin ve üye yakınlarımızın çok özel ve uygun fiyatlarla 

kutsal topraklara gitmesi için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 

umre ziyareti düzenliyoruz.” dedi. 
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GENEL BAŞKAN’DAN SAKARYA’YA ÖZEL İLGİ 

Eğitim-Bir-Sen 12. Büyük Türkiye Buluşması 
İstanbul’da yapıldı. Aktüel konuların, gündemi 
meşgul eden gelişmelerin değerlendirildiği, 
eğitim alanında yaşanan sorunların çözümüne 
dair önerilerin sunulduğu, istişarelerin edildiği 
toplantıya Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Temsilcileri de 
katıldı. Genel Başkan Ali Yalçın özel ilgi 
göstererek Sakarya teşkilatı ile ayrıca bir araya 
geldi.  

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat 
Mengen kendilerine yakın ilgi gösteren Yalçın’a 
teşekkür etti. 

MENGEN HEDEF BÜYÜTTÜ 

Sakarya’da aktif olarak yürüttüğü sendikacılık ve sivil toplum 
çalışmaları ile öne çıkan Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı 
Murat Mengen konuk olarak katıldığı bir televizyon 
programında üye sayısı hedeflerini 7500’e yükselttiklerini 
söyledi.  

Sakarya’da 11 bin eğitim çalışanından 9 bin kişinin sendikalı 
olduğunu dile getiren Mengen, 6 bin üye ile Sakarya’nın en 
etkili ve tek yetkili sendikası olduklarını vurguladı.  

Mengen, olağanüstü kongre ile yönetime geldiklerinde sadece 
3950 üyeye sahipken bu sayıyı önce 5bin sonra 5500 ve şimdi 
de 6 bin üye hedeflerini gerçekleştirdikleri ve yeni dönem için 
hedeflerini 7500 olarak belirlediklerini ifade etti.  
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MUSTAFA ÇUHADAR'A DESTEK ZİYARETİ 

Morbeyin mağduru olduğu ortaya çıkan ve kısa 

bir süre önce göreve yeniden başlayan Kocaali 

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar'a STK 

Başkanları destek ve hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu.  

Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaparken 

önce açığa alınan ve sonradan da ihraç edilen, 

bir süre cezaevinde yattıktan sonra morbeyin 

mağduru olduğu ortaya çıkan Mustafa Çuhadar 

bir süre önce göreve iade edilmişti.  

EĞİTİM-BİR-SEN TARAKLI’DA TOPLANDI 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Yönetimi teşkilat toplantıları 
kapsamında Taraklı ‘da ilçe yönetimi ve okul temsilcileri ile bir 
araya geldi.  

Teşkilat toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube 
Başkanı Murat Mengen toplantıya katılan teşkilat üyelerine 
teşekkür ederek sözlerine başladı.  

Eğitim ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen 
Sakarya Şubesi yönetim kurulu üyeleri sıcak bir ortamda geçen 
toplantıda 6 bin üye hedefine kilitlendiklerini bir kez daha 
vurguladılar.  

Mengen, “Bu yıl için 6 bin üye hedefimiz var.  Ailemize 
katacağımız yeni üyelerle güç bulmak amacıyla; ‘içimize, 
işimize ve dışımıza’ diyerek yolculuğa çıktık.” dedi. 

 

EĞİTİM-BİR-SEN MÜTHİŞ HAMLE 

EBS Sakarya Şubesi Nisan ayında yapılacak MEB Şube 
Müdürlüğü sınavı için üyelerine yönelik hazırlık kursu 
açtı.  

EBS Sakarya Şubesi Başkanı Murat Mengen, “Bir 
yandan üyelerimize özlük, ekonomik, akademik, 
sosyal, kültürel alanda destek olurken diğer taraftan 
bireysel kariyerlerine katkı sağlıyoruz. Yapılacak olan 
MEB Şube Müdürlüğü sınavı için yaklaşık 300 üyemize 
sınava hazırlık kitabı dağıttık. 100’den fazla üyemiz ilk 
günden hazırlık kursumuza katıldı. Tüm çabamız 
üyelerimize daha kaliteli hizmet verebilmek ve onların 
bireysel kariyerlerine destek olmak. “ dedi. 

 

MENGEN ÖZBEKİSTAN’TAN DÖNDÜ 
Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen 
Eğitim-Bir-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı için gittiği 
Özbekistan döndü.  
Özbekistan’da yapılan toplantılar, paneller ve ziyaretler 
esnasında çok önemli konuların görüşülüp kararlar 
alındığını dile getiren Mengen, 3600 ek göstergenin bir an 
önce verilmesi, iş güvencesi, kariyer sistemi, sözleşmeli 
öğretmenlerin mağduriyetleri, eğitimcilerin özlük hakları, 
eğitim yöneticilerinin mağduriyetleri, şef memur, şoför vb. 
kamu çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarının 
iyileştirilmesi ve eğitimcilerinin saygınlıklarının artırılması 
konusunda Başkanlar Kurulu sonuç bildirisi yayınladıklarını 
söyledi.  
 



 

 

 

 

 

BİR BÜYÜK KAZANIMIMIZ DAHA YASAL DÜZENLEMEYE 
KAVUŞTU 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi teşkilat toplantılarına 
Sapanca’da devam etti. İlçe yönetimi ve okul temsilcileri ile 
gerçekleşen toplantıda Şube Başkanı Murat Mengen eğitime 
ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.   

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen; Kılık-
kıyafet yönetmeliği konusunda uzun süredir haklı talebimizi 
dillendiriyoruz. Sivil itaatsizlik eylemimize devam ediyoruz, 
çalışmanın sonuçlandırılmasını istiyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, 
bu dayatmayı tanımıyoruz ve sivil itaatsizlik eylemlerimizi 
sürdürüyoruz. Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, başlatmış 
olduğumuz sivil itaatsizlik eylemine devam edeceğiz şeklinde 
konuştu.  

 

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN ÜYELERİNE ÖZEL İMZA 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi üyelerine özel indirim anlaşmalarına devam 
ediyor. Sakarya’daki birçok özel hastane, özel okul, dil kursu, sigorta şirketi 
vb. kurum ve kuruluşlarla indirim anlaşması imzalayan Eğitim-Bir-Sen son 
olarak şehrimizde Sarar markası ile öne çıkan Özel Giyim ile indirim 
anlaşmasına vardı.  

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, “Üyelerimizi 

rahatlatacak indirim anlaşmalarına imza atmaya devam ediyoruz. 

Sendikamız ve Özel Giyim ( SARAR) arasında imzalan Protokol ile üyelerimize 

sezon ürünlerinde etiket fiyatından %30, İndirim ürünlerinden indirim 

oranına ilave olarak %10 indirim ile anlaşmaya varılmıştır. Bütün üyelerimize 

hayırlı olmasını dileriz .” dedi.  
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MENGEN; EĞİTİMDE SORUNLAR BÜYÜYOR, ÇÖZÜM İRADE 

BEKLİYOR 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, Geyve İlçe 

temsilciliği tarafından organize edilen iftar programında 2017-

2018 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi.  

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen; “2017-

2018 eğitim-öğretim yılı, öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını 

gördükleri karne heyecanıyla sona erdi. Öğrencilerimizin ve 

öğretmenlerimizin kendilerini yenileyerek başlayacakları yeni 

dönemden önce yetkililerin ve yöneticilerin çözmesi gereken 

birçok sorun, iyi bir gelecek için ortadan kaldırması gereken pek 

çok engel bulunmaktadır.” dedi. 

 

BALKANLIOĞLU’NDAN ARAKAN KAMPANYASINA DESTEK 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubeleri Kadın Komisyonlarınca Sakarya İHH Hanım 

Komisyonu ile ortak olarak organize edilen Arakan için yardım kampanyası 

büyük ilgi görüyor. 

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonları Başkanları Hayrunnisa Yavuz ile Özlem 

Bağcı öncülüğünde İHH Ortaklığıyla düzenlenen yardım kampanyası 

kapsamında SAKVA ’da yapılacak çorba ikramı programı için okul ve makam 

ziyaretleri devam ediyor. Kampanyaya destek ziyaretleri kapsamında Vali 

İrfan Balkanlıoğlu ’nun eşi Esma Balkanlıoğlu ’nu ziyaret eden Yavuz ve Bağcı 

çalışmalara desteğinden dolayı Balkanlıoğlu’na teşekkür etti.  

Balkanlıoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Arakan’da 

yaşanan zulmün görmezden gelinemeyeceğini ve bu durumun tüm 

müslümanlar için bir sınav olduğunu ifade etti.  



 

 

 

 

 

EĞİTİM-BİR-SEN SÖĞÜTLÜ’DE TOPLANDI 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi teşkilat toplantıları kapsamında 

Söğütlü’de ilçe yönetimi ve okul temsilcileri ile bir araya geldi.   

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Murat Mengen; Israrla, sabır 

ve süreklilikle vardığımız her bir menzille birlikte, 

yorgunluğumuz huzurlu bir kıvanca dönüşmektedir. Sayısal 

değer bakımından ülkemizin en büyük sendikası olmamızdan 

önce, esasen inancımızla güçlü ve haklıyız. Test edilmiş 

samimiyetimizin kararlılığı ile hiç durmadık, durmayacağız. 

Bugün için umut, gelecek için müjdeyiz.” şeklinde konuştu.  

EĞİTİM-BİR-SEN KÂBE’DE MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİ 
Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi geleneksel hale getirdiği ara tatil 
umre organizasyonu için gittiği kutsal topraklarda üyeleri ile birlikte 
toplu olarak Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklere dua etti.  
 

 
5 

ÖĞRETMEN ÖRSELENMEMELİ, ÖNEMSENMELİ 

Eğitim Bir-Sen üyesi eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
uyguladığı 'Öğretmen performansı değerlendirme' sistemine 
Adliye önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki 
gösterdi. 

Valilik girişindeki protestoya Şube Başkanı Murat Mengen, 
Öğretmenler, İdareciler ve eğitimciler katıldı. Şube Başkan 
Yardımcısı Adem Arslan tarafından yapılan basın açıklaması ile 
protesto gösterisi sona erdi.  

MENGEN, REHBER ÖĞRETMENLERE SAHİP ÇIKTI 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi okul temsilcilerinin katıldığı teşkilat 

toplantılarına Serdivan ev sahipliğinde devam etti.  

Programda konuşan Şube Başkanı Murat Mengen, eğitim camiasının 

gündemine dair açıklamalarda bulundu. Rehber Öğretmenler ile ilgili 

yeni yayınlanan yönetmelik konusuna özel zaman ayıran Mengen; 

“Sorunun temelinde, eğitim kurumlarındaki psikolojik danışmanlık ve 

destek hizmetine yönelik hatalı yaklaşım yatmaktadır.  Eğitim-Bir-Sen 

olarak, genel merkezimiz nezdinde bakanlığa, rehber öğretmenlere asli 

görevleri ile bağdaşmayan, asli görevlerinden uzaklaşmalarına sebep 

olacak türden ilave görevler ve yükler getiren bir düzenlemeden 

kaçınması çağrısında bulunduk. Rehber öğretmenlerimizin rahatsız 

olduğu maddeleri mahkemeye taşıdık.” diye konuştu. 

 



 

 

 

 

 

EĞİTİM-BİR-SEN OKULLARIN NABZINI TUTUYOR 

EBS Sakarya Şubesi okul ziyaretlerine ara vermeden devam 

ediyor. Sürekli eğitimcilerle ve idarecilerle bir araya gelen sendika 

yöneticileri eğitimin ve okulların nabzını tutuyor. 

Okul ziyaretlerinden son derece memnun ayrılan EBS Sakarya 

Şube Başkanı Murat Mengen, üye hedeflerini 6 bine çıkardıklarını 

söyleyerek teşkilat olarak bu hedefe odaklandıklarını vurguladı. 

Mengen, sadece ücret sendikacılığı yapmadıklarını, nerede bir 

mağduriyet varsa orada olmaya, haksızlıkları gidermeye 

çalıştıklarını belirterek, “Hak ve özgürlük mücadelemizi kararlılıkla 

sürdürüyoruz.  Yeni kazanımlar elde etmek, sorunlara çözüm 

bulmak için çaba harcıyor, çözüme ışık tutan çalışmalar 

yapıyoruz” dedi.  

 

       
 

 

Osman Çelik’ten Eğitim-Bir-Sen’e Ziyaret 

24 Haziran seçimleri için Ak Partiden aday adayı olan Osman 

Çelik Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesine nezaket ziyaretinde 

bulundu.  

Eğitim, siyaset ve güncel konuların konuşulduğu, son derece 

sıcak samimi bir ortamda geçen ziyarette Eğitim-Bir-Sen 

Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen gündemlerinde olan 

performans değerlendirme taslağı, eğitimde şiddet ve 

memurlar için talep ettikleri bayram ikramiyeleri üzerine 

değerlendirmelerde bulundu.  
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EĞİTİM-BİR-SEN’DE HEDEF 6 BİN ÜYE 

EBS Sakarya Şubesi 6 bin üye hedefi çalışmaları kapsamında 

Pamukova’da okul temsilcileri ile bir araya geldi. 

Okul temsilcilerine hitap eden EBS Sakarya Şube Başkanı Murat 

Mengen eğitim camiasının gündemini değerlendirdi.  

Mengen; “MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe 

girdi. Ancak yeni yönetmelikte de bazı problemler görülüyor. 

Bu bağlamda yönetmelik, rehber öğretmenlerin talep ve 

beklentileri doğrultusunda, rehberlik hizmetlerinin niteliği de 

göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir. 

Rehber öğretmenlerimizin haklı serzenişlerini destekliyoruz ve 

bu konudaki mücadelemiz devam edecek.” diye konuştu. 

MENGEN ’DEN MORO ’DA ÖNEMLİ TEMASLAR 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen,  Sakarya 

İHH ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında Kurban çalışmaları 

yapmak üzere özerkliğini ilan ederek Filipinlerden ayrılan 

MORO’da bir dizi temaslarda bulundu.  

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murat İbrahim ile 

görüşen Mengen; 40 yılı aşan bir mücadelenin, çilenin ve 

nihayetinde emperyalist Batıdan Müslüman halkına ait özgürlüğü 

geri alan İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murat İbrahim’le 

tanışma ve sohbet etme imkânı bulduk. Çocukluğumuzda Moro 

’nun neresi olduğunu bilmezdik ama buradaki cihadı hep 

duyardık ve dualarımızda eksik etmezdik. Bugün bu cihadın lideri 

ile tanışmak nasip oldu. Özerkliğin ilanı ile birlikte bundan sonra 

burayı daha çok desteklememiz gerekiyor dedi.  

 



 

 

 

 

 

STK’LARDAN FAZİLET DURMUŞ’A ZİYARET 

15 Temmuz sürecinde kenetlenerek bir araya gelen dernek ve 

sendikalardan oluşan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları İl Milli 

Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşma yapan Eğitim-

Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, Sakarya’da eğitimde 

kalitenin artırılması adına yapılacak her türlü çalışmada sivil toplum 

kuruluşları olarak destek olmaya yardımcı olmaya hazır olduklarını 

belirtti.  
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MENGEN; İSTİKRAR VE GÜÇLÜ YÖNETİM MÜMKÜN KILINMALI 

Ak Parti Sakarya Milletvekili Adayı ve Milli Motosikletçi Kenan 

Sofuoğlu, Akparti Sakarya Gençlik Kolları Başkanı M. Salih Başer 

ile EBS Sakarya Şubesini ziyaret etti.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, “ülkenin ham 

demokrasiden tam demokrasiye geçmesi için ter akıttıklarını 

belirterek, mücadelemizi bu minvalde sürdürüyoruz. Vesayetin 

izlerinin tamamen silinmesi noktasında gayret gösteriyoruz. 

Dünyanın hemen hemen her yerinde bir sorun var ve bu 

sorunların çözüleceği bir diriliş noktası bekleniyor. Türkiye bu 

anlamda sevgi ve sempati beslenen bir yurda dönüşmüş 

durumdadır. “ dedi. 

 

MİLLİ İRADE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BULUŞTU 

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ardından onlarca dernek, vakıf 

ve sendikanın bir araya gelerek oluşturduğu Sakarya Milli İrade 

Sivil Toplum Kuruluşları her ay mutat olarak toplantılarına 

devam ediyor. 

16. kez bir araya gelen Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları İMH 

İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneğinin ev sahipliğinde Diriliş 

Erkek Öğrenci Yurdunda bu ayki buluşmayı gerçekleştirdi.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen’in 

moderatörlüğünde yapılan programda yerel ve ulusal gündem 

maddeleri görüşüldü. 

 

MENGEN, KIYAFET EYLEMİNDE KARARLIYIZ 

EBS Sakarya Şube Yönetim Kurulu üyeleri teşkilat toplantıları 

kapsamında ilçelerde okul temsilcileri ile bir araya geliyor. 

İlçe teşkilat toplantıları ve 24 Kasım Öğretmenler günü ziyaretleri 

kapsamında Serdivan, Kaynarca, Adapazarı, Akyazı ve Karasu 

ilçelerinde toplantılar ve ziyaretler yapan Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Murat Mengen, aydınlık bir geleceğin eğitimden geçtiğini 

ifade ederek, “Sorunlarımızın çözümü nitelikli bir eğitimden, işinin 

başına huzurlu bir şekilde giden öğretmenlerin varlığından 

geçmektedir. Öğretmenlerin sorunlarını çözmeden eğitimin 

sorunlarını da çözemeyiz.” şeklinde konuştu. 



 

 

 

 

 

 

EĞİTİM-BİR-SEN BU KURBAN ARAKAN’DA 

EBS Sakarya Şubesi, Sakarya İHH ile işbirliği protokolü imzalayarak 

kurban çalışmalarında aktif rol üstleniyor. 

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen; “Kurban bayramında 

üyelerimizle birlikte yapacağımız bağışların Arakan’da 

gerçekleşecek kısmına yerinde şahitlik ve koordine etmek üzere 

yola çıkacağız.   

Tüm üyelerimizden kurban bağışı noktasında destek bekliyor ve 

İHH’nın 25 yıllık tecrübe ve birikimine güvenerek gönül rahatlığı ile 

kurban bağışlarını bizlere emanet etmelerini arzu ediyoruz.” dedi.  

 

ÖĞRETMENE ŞİDDETE HAYIR! 

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, bir okul müdürünün çarşı 

merkezinde çocuğunun yanında bir öğrenci velisi ve yakını 

tarafından darp edilmesi protesto edildi. 

Kocaali Abidin Serhoş MTAL önünde toplanan grup adına 

açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kocaali ilçe temsilcisi 

Abdülkadir Güneş, daha önce birçok yerde tanık oldukları 

öğretmene şiddetin şimdi de Kocaali’de yaşandığını 

söyleyerek; "Okul müdürümüze karşı yapılan saldırının, 

şiddetten beslenenlerin yanına kar kalmayacağını haykırmak 

için toplandık. Bir eğitimciye saldırmak aynı zamanda bilime ve 

ülkenin geleceğine saldırmak anlamına gelmektedir. “ dedi. 

EĞİTİM-BİR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISINI AĞIRLADI 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü 

Kolukısa ile şube ve ilçe yönetim kurullarının katılımı ile İl Divan 

Toplantısını gerçekleştirdi.  

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi 1 Nolu Şube Başkanı Murat Mengen 

açılış konuşmasında teşkilatına teşekkür ederek üye sayısı 

hedeflerini bu yıl 6 bin’e yükselttiklerini ifade etti.  

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Yaşar 

Kahraman’da bir selamlama konuşması yaptı. 
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EĞİTİM-BİR-SEN YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ 

ZİYARET ETTİ 

EBS Sakarya Şube Yönetim Kurulu üyeleri ilimize yeni 

atanan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’a hoş geldin 

ziyaretinde bulundular.  

Ziyarette konuşan EBS Sakarya Şube Başkanı Murat 

Mengen, EBS olarak 25 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, 

emeğin ve özgürlüklerin mücadelesini verdiklerini, bundan 

sonra da mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.  

Sakarya'da eğitimde kalitenin artırılması ve başarının daha 

üst sıralara yükselmesi için her türlü desteği vermeye hazır 

olduklarını ifade eden Mengen başarı dileklerinde bulundu. 



 

 

 

 

 

 

MENGEN’DEN 4-C’LİLERE ÇAĞRI 

EBS Sakarya Şube Yönetimi teşkilat toplantıları kapsamında 

Karapürçek’te ilçe ve okul temsilcileri ile bir araya geldi.  

Teşkilat toplantısında konuşan EBS Sakarya Şube Başkanı Murat 

Mengen İstiklal şairi M. Akif Ersoy’u anarak sözlerine başladı.  

Mengen; Zulmü hiçbir zaman alkışlamayan, her zaman 

adaletten ve mazlumlardan yana olan milletimizin sanat ve 

edebiyatta en önemli temsilcilerinden biri olan Mehmet Akif 

Ersoy’u vefatının 81. yılında rahmetle anıyoruz. Millî 

kimliğimizin inşasında sahip olduğu rol, yaşadığımız son 

süreçlerle daha da önem kazanmıştır dedi. 

 

EĞİTİM-BİR-SEN ’LİLER İNDİRİMLERE DOYMUYOR 

Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve üye yakınları için indirim 

anlaşmalarına devam ediyor. Özel hastaneler, medikaller, 

özel okullar, mağazalar ve birçok yer ile indirim anlaşması 

bulunan Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi son olarak Eren 

Optik ile anlaştı.  

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi ile Eren Optik arasında 

yapılan indirim anlaşması üyeler ve üye yakınlarını 

kapsıyor. Sendikadan yapılan açıklamada yerli gözlüklerde 

yüzde 50 ve ithal gözlüklerde yüzde 30 indirim 

uygulanacağı açıklandı. Detaylı bilginin sendika şube 

binasından ya da Eren Optik ’ten alınabileceği belirtildi.  

MENGEN, PERFORMANS VE ŞİDDET ÖĞRETMEN ODASI 
GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMALIDIR 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, 
performans değerlendirme taslağının, mülakatın ve eğitimciye 
yönelik şiddetin eğitim camiasının gündemini meşgul ettiğini 
belirterek, “Öğretmen performans değerlendirme taslağı bir 
an evvel öğretmenler odasının gündeminden çıkarılmalı, 
eğitimciye yönelik şiddete kalıcı tedbirler alınmalı, vicdanları 
yaralayan mülakatla atamadan vazgeçilmelidir” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Mengen, yönetim kurulu 
toplantısında, öğretmen kimliğini değersizleştiren 
uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. 

EĞİTİM-BİR-SEN’DE YOĞUN ZİYARETÇİ MESAİSİ 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi geleneksel hale getirdiği yarıyıl tatil 

umresi programından döndü. Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı 

Murat Mengen umre dönüşü yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. 

Umre ibadetini üyeleri ile birlikte yerine getiren Eğitim-Bir-Sen 

Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen; “Türkiye’nin en büyük sivil 

toplum kuruluşu olarak bir yandan akademik çalışmalarla 

üyelerimizin bireysel kariyerlerine katkı sağlarken diğer yandan 

sosyal sendikacılık anlayışı gereği üyelerimize çeşitli etkinlikler ve 

organizasyonlarla hizmet sunmaya devam ediyoruz.” dedi. 
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EĞİTİM-BİR-SEN GEYVE’DE TOPLANDI 
EBS Sakarya Şubesi ilçe teşkilat toplantıları devam ediyor. Son olarak 
Geyve ilçe yönetimi ve okul temsilcilerinden oluşan yoğun bir kalabalık ile 
bir araya gelerek eğitim ve gündeme dair istişarelerde bulundular.  
EBS Sakarya Şubesi ilçe teşkilat toplantılarına Geyve’de devam etti. 
Toplantıda ilçe yönetimi ve okul temsilcileri ile bir araya gelerek eğitim ve 
gündeme dair istişarelerde bulunan EBS Sakarya Şube Başkanı Murat 
Mengen; “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ivedilikle 
gerçekleştirilmeli ve en geç iki yılda bir yinelenmelidir. Bu konuda 
Bakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, hizmet gereklerine göre belirlenen 
şube müdürlüğü, şef ve memur münhal kadroları için görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavları açılmasını istedik.” şeklinde konuştu. 
 

HAK ve ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR 

EBS Sakarya Şubesi İlçe Teşkilat toplantılarına Erenler ile devam 

etti. Erenler İlçe Temsilciliği ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya 

okul temsilcileri katıldı.  

Toplantıda okul temsilcilerine hitap eden EBS Sakarya Şube 

Başkanı Murat Mengen, “Kurulduğumuzdan bu yana hak ve 

özgürlük mücadelesi veriyoruz. Yasakların kaldırılması, vesayetin 

izlerinin silinmesi, özgürlük alanlarının genişletilmesi, kamu 

görevlilerinin hayat standardının yükseltilmesi, ülkemizin tam 

demokrasiye geçmesi için ter akıtıyoruz. 25 yıllık sendikal 

tarihimizde hayal dahi edilmeyen başarılara, önemli kazanımlara 

imza attık. Bunu da örgütlü gücümüzle, üyelerimizin desteğiyle 

başardık” ifadelerini kullandı. 

 

EĞİTİM-BİR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINI AĞIRLADI 

EBS Sakarya Şubesi yeni hizmet binasına hayırlı olsun ziyaretleri 

devam ediyor. Sakarya Şubesini sık sık ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen 

ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Sakarya Çıtayı Yükseltti 

ve Sakarya Şubemiz Yüzümüzü Ağarttı övgülerinin ardından bu kez 

de Genel Başkan Yardımcıları Atilla Olçum ve Hasan Yalçın Yayla 

yeni hizmet binasını inceleyerek şube yönetimini tebrik etti.  

Genel Merkezin Sakarya’ya olan teveccühüne ve ilgisine teşekkür 

eden Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen 

ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. 

 

EĞİTİM-BİR-SEN SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE 

ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI 

EBS Sakarya Şubesi Pictes Suriyeli Çocukların Türk Eğitim 

Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 

kapsamında görevlendirilen Geçici Süreli Türkçe Öğreticilerini 

ağırladı.  

Proje kapsamında görevlendirilen öğreticiler, EBS Sakarya 

Şubesi Başkanı Murat Mengen’e taleplerini ileterek  Sadece 

disiplin yönünden değil, özlük hakları ve sosyal haklar 

açısından da bakanlığımız bünyesinde çalışan diğer 

öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olmak istiyoruz” 

diyerek taleplerini ilettiler. 
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NOT VERENLERİ NOT VERİLENLERLE VE BİRBİRLERİYLE ÖLÇMEYE 

KALKIŞMANIN MANTIĞI YOKTUR 

EBS Sakarya Şubesi ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Taraklı ilçesinde üyelerle 

buluşan il yönetimi eğitim ve gündeme dair konuşmalar yaptı.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, performans adı altında yapılan 

çalışmaların, başta eğitimciler olmak üzere, ülkeye zarar verdiğini belirterek, “Birlik 

ve beraberliğe, dayanışmaya, ortak akla, kalıcı politikalara, sorun üreten değil, 

çözüm getiren uygulamalara, motive edici yaklaşımlara ihtiyacımız var. Ancak, 

öğrencinin öğretmene parmak salladığı bir sistemde; velinin öğretmeni darbettiği 

yerde gelecek inşa edemeyiz. Bu projeleri kim hazırlıyorsa, kesinlikle sosyal maliyet 

üretmeye yönelik tuzak kuruyor.” diye konuştu. 

 

EĞİTİM-BİR-SEN’Lİ KADINLARIN ERENLER ZİYARETİ 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri 

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul ziyaretlerinde 

bulundu.  

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı 

Hayrunnisa Yavuz; hak ve menfaatlerdeki ortaklığın 

bilgide, eylemde ve hedefte de kendini göstermesi 

gerektiğini ifade ederek, “Bilgi, değer, eylem ve 

hedeflerimizde ortaklaşmadıkça; emek mücadelesinde 

varacağımız nokta, olması gerekenin uzağında, 

beklentilerin gerisinde kalacaktır” dedi. 

 

EĞİTİM-BİR-SEN 10 BİN İMZA BEKLİYOR 

EBS, performans değerlendirme taslağının geri çekilmesi ve şiddete yasal 

düzenleme yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı. “İmzanı Gönder, İradeni 

Göster” sloganıyla düzenlenen ve bir ay sürecek kampanya dolayısıyla Adapazarı 

İHO ’da basın toplantısı yapıldı.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, eğitimcilerin, eğitimin niteliğine ve 

öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak, öğretmenlik mesleğini 

örseleyecek performans değerlendirme sürecine tabi tutulmasına karşı olduklarını 

ifade ederek, “Performans değerlendirme taslağına hayır diyor, şiddete yasal 

düzenleme istiyoruz” dedi.   

Konuşmanın ardından, hazırlanan dilekçe metinleri imzalandı. Bütün eğitim 

çalışanlarının katılımına açık olarak gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 

toplanan dilekçeler MEB'e ve TBMM Başkanlığı’na ulaştırılacak. 
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EĞİTİM-BİR-SEN’DEN SİYASİ ZİYARETLER 

EBS Sakarya Şube Yönetim Kurulu üyeleri Ak Parti Sakarya İl 

Başkanı Fevzi Kılıç’a ve Ankara’da milletvekilleri Recep 

Uncuoğlu ile Ali İhsan Yavuz’a ziyaretlerde bulundu.  

Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulunan EBS Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri eğitim ve 

gündeme dair istişarelerde bulundu.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen son derece samimi 

ortamlarda geçen görüşmeler sonunda yaptığı açıklamada 

Sakarya’da eğitim üzerine istişarelerde bulunduklarını ve 

eğitimde kaliteyi artırmak için yapılacak çalışmalarda herkesin 

üzerine düşen katkıyı sunacağını ifade etti. 

 

       
 

 

       
 

 



 

 

 

 

 

 

SAKARYA YÜZÜMÜZÜ AĞARTTI 

Memur-Sen Sakarya Buluşması kapsamında iftar programı için şehrimize gelen 

Genel Başkan Ali Yalçın Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesinin kendi mülkü olan yeni 

hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesinin kendi mülkü olan yeni hizmet binasını tadilat 

sürecindeki ziyareti sonrası ‘’Sakarya Çıtayı Çok Yükseltti’’ twiti atarak tüm 

Türkiye’ye örnek gösteren Yalçın, yeni ziyareti sonrası da ‘’Sakarya Yüzümüzü 

Ağarttı’’ diyerek memnuniyetini dile getirdi.  

Ziyarette konuşan Yalçın; Sakarya Şubesinin tüm Türkiye’ye örnek bir şekilde 

yönetim olarak kenetlenmiş tek yumruk olmuş bir teşkilat olduğunu, yeni hizmet 

binasını şubeye kazandırarak büyük bir başarı elde ettiklerini ifade etti.  

 

ADAPAZARI’NDA MUHTEŞEM BULUŞMA 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Adapazarı İlçe Temsilciliği 

Adapazarı ilçesinde görev yapan okul müdürleri ile yemekli 

istişare toplantısında bir araya geldi. 

Eğitim-Bir-Sen Adapazarı İlçe Temsilcisi İsmail Hanlı’nın ev 

sahipliği yaptığı toplantı Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve okul 

müdürlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.  

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube 

Başkanı Murat Mengen, davetimize yoğun bir katılım göstererek 

katılan okul müdürü üyelerimize teşkilatım adına çok teşekkür 

ediyorum. Birlik beraberliğimiz bizim en büyük gücümüz dedi.  

 

ALO 147 DİSİPLİNİ BOZUYOR 

EBS Sakarya Şube Yönetimi sendikal çalışmaları kapsamında 

Arifiye ve Karapürçek Kaymakamları ile Karapürçek İlçe Milli 

Eğitim Müdürünü ziyaret ettiler.  

EBS Sakarya Şube yönetim kurulu Murat Mengen başkanlığında 

Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ile Karapürçek Kaymakamı 

Elifnur Yaman’a ve Karapürçek İlçe MEM müdürü İsmail Hakkı 

Doğramacı’ya ziyarette bulundular. 

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen yaptığı açıklamada, 

Sakarya görev yapan eğitim çalışanlarının yarıdan fazlasının 

üyeleri olduğunu vurguladı. Okullarda disiplinin bozulma 

sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattına yapılan her 

ihbarın, şikâyetin soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma, 

cezalandırma aracı haline getirilmesinin önüne geçilmelidir diye 

ifade etti. 

       
 

 

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN KARASU ‘DA OKUL ZİYARETLERİ 

EBS Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Karasu ilçe Temsilcisi 

Adil Çiftçi ile birlikte okul ziyaretleri yaptı.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen Karasu’daki birlik 

beraberliğe vurgu yaparak gündeme dair açıklamalarda bulundu.  

Mengen; Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavına yönelik hazırlık 

kitaplarımızı aday öğretmenlerimiz için hazırladık dağıtımına en 

kısa sürede başlayacağız. Üyelerimiz için tüm meslek hayatları 

boyunca kariyer planlamalarına destek oluyoruz. Adaylık kaldırma 

sınavından başlayarak müdür yardımcılığı, müdürlük, görevde 

yükselme vb tüm sınavlara hazırlık kitapları, kurslar ve deneme 

sınavları ile katkı sağlamaya çalışıyoruz dedi.  
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EĞİTİM-BİR-SEN’Lİ KADINLAR İSTİŞARE TOPLANTISINDA BULUŞTU 

EBS Sakarya Şubesi Kadın Komisyonu istişare toplantısında bir araya geldi. 

Kahvaltılı toplantıya İl MEM Müdürü Pervin Töre ’de katıldı.  

EBS Sakarya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Hayrunnisa Yavuz yaptıkları 

faaliyetleri anlattı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.  

Yavuz, toplumsal kamplaşmayı artıran söylemlerin ötesinde, insan hakları 

merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının toplum içindeki konumunu 

güçlendirecek bir anlayışı geliştirmek zorunda olduklarını belirterek, “Dinamik, 

büyüyen, kendini yenileyen, eğitim programlarıyla tazelenen bir sivil toplum 

kuruluşuyuz. Geleceğe güvenli adımlarla yürüyor, kazanımlarımıza yenilerini 

eklemenin mücadelesini veriyoruz.” şeklinde konuştu. 

KIZ İMAM HATİP’TE GÜNDEM ARAKAN 
Vali Mustafa Büyük Kız İHL ’de öğrencilere Arakan üzerine program 
yapıldı. Programda konuşan EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, 
Kurban yardımı çalışmaları için gittiği Arakan’da karşılaştıkları sıkıntıları 
ve bölge halkının yaşam şartlarını anlatarak Arakan’da insanların can 
güvenliğinden yoksun; açlık, yoksulluk ve hastalık ile mücadele ettiğini 
vurgularken oradaki Müslümanlar için yapılacak tüm yardım 
kampanyalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. 
Arakan ’dan Sakaryalılara selam getirdiğini belirten Mengen, bayram 
namazında imamın ve cemaatin gözyaşlarına boğulduğunu, Türkiye’ye 
dua ettiklerini, sanki uzun zamandır yolunu gözledikleri akrabalarıyla 
dostlarıyla buluşmuş gibi sevindiklerini, bölgeden ayrılırken de buruk 
bir şekilde hüzünlendiklerini ifade etti. 
 

EĞİTİM-BİR-SEN AKYAZI’DA OKUL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPTI 

EBS Sakarya Şubesi teşkilat toplantılarına devam ediyor. Son olarak 

Akyazı’da okul temsilcileri ile bir araya gelen şube yönetim kurulu üyeleri 

eğitim ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundular.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, 6 bin üye hedefine doğru hızla 

ilerlemekte olduklarının altını çizerek kendi mülkleri olan yeni hizmet 

binasına bir hafta içerisinde taşınacakları müjdesini de verdi.  

Mengen, EBS Sakarya Şubesi olarak, sürekli sahadayız, öğretmenlerimizin 

nabzını tutuyoruz. Performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin 

itirazlarımızı haykırmak; adalet duygusunu örseleyen mülakatla sözleşmeli 

öğretmen atama uygulamasına yönelik eleştirilerini dile getirmek; bazısı 

ölümle sonuçlanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla il millî eğitim 

müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptık şeklinde konuştu.  

 

MENGEN; TEK SES TEK YUMRUK GÜÇLÜ BİR TEŞKİLATIZ 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesinin kendi mülkü olan yeni binasına hayırlı 

olsun ziyaretleri devam ediyor. Son olarak Eğitim-Bir-Sen Aydın Şube 

Başkanı Tevfik Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulunarak 

Başkan Murat Mengen’i tebrik ettiler. 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, sendikamızın 

uzun yılardır hayalini kurduğu kendi mülkiyetine sahip olma gururunun 

tüm üyelerimizin desteği ile bizim dönemimizde gerçekleşmiş olması 

çok mutluluk verdi. Üyelerimiz, idarecilerimiz, siyasiler, sivil toplum 

kuruluşu temsilcileri ziyaret ederek tebrik ediyorlar. Bugün de Aydın 

Şubemizin değerli yöneticileri bizleri ziyaret ederek onurlandırdılar 

dedi. 
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SAKARYA ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ 
EBS ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Sakarya ziyaretinde Sakarya Şube 
yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 
Eğitim ve güncel konular üzerine yapılan istişare toplantısında performans 
değerlendirme, eğitimde şiddet vb. konulara değinen Genel Başkan Ali Yalçın, 
öğretmeni örseleyen yanlış uygulamalara müsaade etmeyeceklerini vurguladı. 
Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesinin yeni hizmet binasını inceleyen ve çok 
beğendiğini, diğer illere örnek gösterdiğini anlatan Yalçın memnuniyetini resmi 
twitter hesabından dile getirdi. Sakarya Şubesinin birlik beraberlik içerinde, genç 
ve dinamik çok diri bir ekipten oluştuğunu söyleyen Yalçın twitter hesabından 
yaptığı açıklamada;  ‘’Eğitim-Bir-Sen Sakarya 1 No'lu Şubemizin kendi mülkiyeti 
olan ve faaliyete geçmek için tüm hızıyla çalışmaları devam eden yeni yerini 
gezdik ve inceledik. Murat Mengen Başkanımızın şahsında yönetimimizi 
kutluyorum. Çıta çok yükselmiş durumda. Gurur duydum doğrusu ‘’dedi. 
 

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN ANKARA ÇIKARMASI 

EBS Sakarya Şubesi büyük bir vefa örneği göstererek ilçe temsilcileri ile 

birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne Daire 

Başkanı olarak atanan EBS Sakarya Şubesi Onursal Başkanı Oğuzhan 

Özkan’a ve EBS Genel Merkezine ziyarette bulundu.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, “Bu yıl Memur-Sen tarafından 

Kocaeli’nde gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs Mitingine ücretsiz otobüslerle 

yüzlerce üyemizle ve büyük bir coşkuyla katılacağız.” şeklinde konuştu.  

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sakarya Şubesinin 

birlik beraberliğinin takdire şayan olduğunu, çok iyi ve tüm teşkilatlara 

örnek kendi mülkü olan yeni hizmet binasını edindiğini ve her geçen gün 

artan üye sayısı ile en başarılı şubeler arasında yer aldığını ifade etti.  

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN BİLGE NESİLE MUHTEŞEM FİNAL 

EBS Sakarya Şubesi ile Genç Memur-Sen tarafından yürütülen Bir 

Bilenle Bilge Nesil Projesi sene sonu kapanış programı ve ödül 

töreni Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonunda 

gerçekleştirildi.  Programa MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Din Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan ÖZKAN, İl MEM Müdürü 

Fazilet Durmuş, İlçe MEM Müdürleri, proje kapsamında 

danışmanlık yapan öğretmenler ile öğrenciler katıldı.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen konuşmasında; 

“Bu sene bu güzel çalışmanın tatbikatını, provasını yaptık. Elde 

ettiğimiz deneyim ile önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı ve ödül 

törenlerimizi İnşallah binler ile yapacağız.” şeklinde konuştu.  

Program Daire Başkanı Oğuzhan Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürü 

Fazilet Durmuş’un selamlama konuşmaları ve ödül töreni ile 

sona erdi.  

Ödül töreninde danışman öğretmenlere plaket, Nisan ve Mayıs 
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EĞİTİM-BİR-SEN’DE BAYRAM SEVİNCİ 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi geleneksel bayramlaşma törenini kendi 

mülkiyeti olan sendika merkezinde gerçekleştirdi. Yoğun katılımla 

gerçekleşen programa üyeler, bürokratlar ve STK temsilcileri katıldı.  

Bayramlaşma programına katılanlara hitap eden Eğitim-Bir-Sen Sakarya 

Şube Başkanı Murat Mengen; “İbadet, dayanma, direnme, günahlardan 

arınma ve yardımlaşma ile geçen Ramazan ayı, bayramla taçlandı. 

Bayramda yaşanacak coşku ve kardeşlik ikliminin ülkemize ve İslâm 

coğrafyasına yayılmasını, bu güzel günlerin, acı ve sıkıntıların son bulacağı 

gerçek bayramlar özlemi ve duasıyla her türlü hayra vesile olmasını 

diliyoruz.” dedi. 

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN KAYNARCA’DA BİRLİK BERABERLİK VURGUSU 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Kaynarca’da 

üyelerle bir araya geldi. Eğitim ve gündem üzerine konuşmaların 

yapıldığı toplantıda birlik beraberlik vurgusu yapıldı. 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, performans 

değerlendirme sistemine hangi aklın kaynaklık ettiğini merak ettiklerini 

belirterek, “Öğretmen bu sistem ile hırpalanmak isteniyor. Öğretmenin 

hırpalandığı, itibarsızlaştırıldığı bir zeminde güvenli bir gelecekten söz 

edilemez. Bizler nitelikli bir eğitim, iyi ve başarılı gençlerin yetişmesi 

için çaba harcarken, iyi bir şeye hizmet etmeyeceği açık olan bazı 

uygulamalarla geleceğimize dinamit konulmaya çalışılıyor” dedi. 

MENGEN; ARİFİYE’NİN HUZURU HEPİMİZİN MUTLULUĞU 

EBS Sakarya Şubesi Arifiye ’de kurumları ziyaret ederek üyeleri ile bir 

araya geldi. Eğitim ve gündem üzere istişare sohbetleri yapılan 

buluşmalarda Arifiye ’de eğitim camiasının rahat ve huzurlu iş 

ortamlarının mutluluğu dile getirildi. Ziyaretlerde eğitimde şiddet, 

performans değerlendirme sistemi ve mesai dışı seminerler öne çıktı.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, genel merkezimiz 

aracılığıyla bakanlığa bir yazı yazarak eğitim kurumları çalışanlarının 

katılımının zorunlu kılındığı kurul, komisyon, toplantı, kurs, seminer 

vb. faaliyetlerin tarih ve saatlerinin, kişilerin çalışma şartları ve 

dinlenme saatleri göz önüne alınarak, hafta içi mesai saatleri içinde 

belirlenmesi gerektiği noktasında il ve ilçe millî eğitim 

müdürlüklerine genel bir yazının gönderilmesini talep ettik. Mesai 

dışı saatlerde yorgun bir şekilde yapılan seminerlerin kimseye bir 

faydası olmadığı gibi öğretmen verimliliğini de düşürmektedir dedi.  

 

MENGEN; BUGÜN DE İSTİKRAR, İSTİKBAL, İSTİKLAL DİYORUZ  

EBS Sakarya Şubesi 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 

çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunan Ak Parti Adapazarı İlçe teşkilatı ve 

Sakarya Milletvekili Adayı Ali İnci’yi ağırladı.  

EBS Sakarya Şubesinin kendi mülkiyeti olan binasında gerçekleşen ziyarette Ali İnci, 

kendisinin de öğretmenlik yıllarında EBS üyesi olduğunu ve aktif olarak çalışmalara 

katıldığını ifade etti. 

İnci; ”Sendikamızın geçmişten bugüne aldığı mesafe takdire şayan. Böyle güzel bir 

binayı sendikaya kazandıran yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EBS Sakarya Şube Başkanı Murat 

Mengen; “Bizler EBS ailesi olarak her zaman istikrardan ve devletimizin bekasından 

yana olduk. Biz hep hakkın, adaletin, milletin, Türkiye’nin, ümmetin yanında durduk. 

Bizimle aynı ufka, aynı geleceğe bakan, aynı istikamette yol alanlarla yürüyeceğiz. 

Her zaman olduğu gibi, bugün de istikrar, istikbal, istiklal diyoruz.” dedi. 
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TES-İŞ ANADOLU’DA ARAKAN SÖYLEŞİSİ 

Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi Toplumsal Hizmet Kulübü, Kurban Bayramında 

insani yardım çalışmaları için gönüllü olarak Arakan ’a giden EBS Sakarya Şube 

Başkanı Murat Mengen ile söyleşi programı organize etti. 

Toplumsal Hizmet Kulübü organizasyonu ile Söyleşiye katılan EBS Sakarya 

Şube Başkanı Murat Mengen, Kurban yardımı çalışmaları için gittiği Arakan’da 

karşılaştıkları sıkıntıları, polis tarafından yaşadıkları tacizleri ve bölge halkının 

yaşam şartlarını anlatarak Arakan’da insanların can güvenliğinden yoksun 

açlık, yoksulluk ve hastalık ile mücadele ettiğini vurgularken orda ki 

Müslümanlar için yapılan yapılacak olan tüm yardım kampanyalarının 

desteklenmesi gerektiğini söyledi. 

HAYAL DAHİ EDİLMEYEN BAŞARILARIN ALTINDA İMZAMIZ VAR 

EBS Sakarya Şubesi teşkilat toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Her hafta 

ilçelerde toplantılar ve ziyaretler gerçekleştiren Sakarya Şube yönetimi yetkili 

sendika olmanın sorumluluğu ile sürekli üyeleri ile bir araya geliyor.  

Kocaali İlçe Temsilciliği teşkilat toplantısında üyelerle buluşan Şube Başkanı 

Murat Mengen,  duruşlarıyla, çalışmalarıyla, mücadeleleriyle Sakarya’da 

sendikacılığa yeni bir soluk getirdiklerini söyledi. 

Mengen, göreve geldiklerinde 3900 olan üye sayısını hızlı bir şekilde 5500 ‘lere 

yükselttiklerini ve hedef olarak bu sene 6 bin üyeye ulaşmak istediklerini 

belirtti. Ayrıca sendikayı kiradan kurtaracak şekilde 3 katlı bir bina satın 

aldıklarını sözlerine ekleyen Mengen, en kısa sürede tadilata başlayarak yeni 

merkezlerine geçeceklerinin müjdesini verdi.  

EĞİTİM-BİR-SEN’Lİ KADINLARDAN ARAKAN YARARINA 

ETKİNLİK 

EBS Sakarya Şubesi Kadın Komisyonu Arakan ’a yardım amacıyla 

yapacakları etkinlikler çerçevesinde Ak Parti Sakarya kadın Kolları 

Başkanı Zehra Hatipoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.  

EBS Sakarya 1 No ‘lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Hayrunnisa 

Yavuz, Arakan’da yaşanan zulüm ve yoksulluğa dikkat çekerek; ‘’ 

Myanmar’daki Arakanlıların yarıdan fazlası açlık ve yoksullukla 

boğuşuyor. Baskı ve zulümle ya ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar 

ya da ölümü bekliyorlar. Kanlı katliamlara da maruz kalan 

Arakanlıların tüm dünyanın gözleri önünde etnik soykırıma uğradığını 

biliyoruz ve inancımız gereği onlara bir nebze de olsa faydalı olmaya, 

yardım etmeye çalışıyoruz. Tüm eğitim camiamızı ve halkımızı kadın 

erkek demeden etkinliğimize, mazlumlara destek olmaya bekliyoruz 

dedi. 

 

ADAPAZARI’NDA BİRLİK BERABERLİK VURGUSU 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Adapazarı İlçe Teşkilatı okul temsilcileriyle 

istişare toplantısında bir araya geldiler. Sıcak bir aile ortamında yoğun bir 

katılımla gerçekleşen toplantıda eğitim ve gündeme dair konular ele alındı.  

Açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Adapazarı İlçe 

Temsilcisi İsmail Hanlı okul temsilcilerine teşekkür ederek başladığı 

konuşmasında eğitimin öznesi olan eğitimcilerin saygınlığını ortadan kaldıracak 

performans değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi durumunda işin iyice 

rayından çıkacağını vurgulayarak yapılması gerekenin öğretmenin işini 

kolaylaştırmak olduğunu söyledi.  

Açılış konuşmasının ardından söz alan Şube Başkanı Murat Mengen; Adapazarı 

İlçe Teşkilatının düzenlemiş olduğu istişare toplantısında okul temsilcileri ile bir 

araya gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi.  
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MENGEN’DEN ŞİDDETE TEPKİ 

EBS Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Pamukova’da üyeleri ile bir araya 

gelerek eğitim ve gündem üzerine istişareler yaptı.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen eğitimde şiddet olaylarına 

değinerek; Adana bir Müdür Yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı. Hemen 

ardından Bursa'da bir okul Müdürü ve müdür yardımcısı silahlı saldırıya 

uğradılar. Meslektaşlarımıza karşı şiddet, dur durak bilmiyor şiddetin dozu 

giderek artıyor. Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenleme talebimizi 

bir kez daha haykırıyoruz. Bu saldırıların tekrarlanmamasını umuyor 

arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyu yakından takip ediyoruz. Bu 

saldırı bir anlamda tüm eğitimcilerin itibarınadır diyerek tepki gösterdi.  

 

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN ARAKAN’A BÜYÜK DESTEK 

EBS Sakarya Şubesi Kadın komisyonları tarafından düzenlenen çorba ikramı 

programında toplanan bağış Sakarya İHH ’ya teslim edildi.  

Konu ile ilgili açıklama yapan EBS Sakarya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı 

Hayrunnisa Yavuz; “Arakanlılar kendi topraklarında yaşayamaz hale 

getirilerek çok zor koşullarda komşu ülkelerin vicdanlarına sığınmaya 

sürükleniyor. Myanmar’daki Arakanlıların yarıdan fazlası açlık ve 

yoksullukla boğuşuyor. Kanlı katliamlara da maruz kalan Arakanlılar tüm 

dünyanın gözleri önünde etnik soykırıma uğradığını biliyoruz ve inancımız 

gereği onlara bir nebze de olsa faydalı olmaya, yardım etmeye çalıştık. 

Büyük Eğitim-Bir-Sen ailesine hedefimizin de çok üzerinde gerçekleşen 

katkılarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.  

EĞİTİM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI AĞIRLADI 

EBS ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın EBS Sakarya Şubesini ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Genel Başkan Yalçın gündeme dair açıklamalarda bulundu.  

4. Dönem Toplu Sözleşme sürecine değinen Yalçın, “uzlaşmak emek gerektirir” 

noktasında, sendikacılık tarihine kayıt düşülecek ve sendikal alanda referans 

gösterilecek bir içerikle sonuçlanmıştır. 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde yer alan 

toplam kazanılan 256 kazanım çok değerli ve önemlidir. Toplu sözleşme sürecindeki 

gelişmelere ve ilk tekliften nihai noktaya gelinceye kadar kat edilen mesafeye 

bakıldığında; akl-ı selim sahibi herkesin takdir edeceği  bir sonucun elde edildiği 

görülecektir” dedi. 

Ayrıca EBS Sakarya Şubesinin birlik beraberliğinin takdire şayan olduğunu da 

belirten Yalçın, Şube Başkanı Murat Mengen’i tebrik ederek memnuniyetini dile 

getirdi.  

 

EĞİTİM-BİR-SEN YENİKENT’TE OKULLARI ZİYARET ETTİ 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Adapazarı İlçe Temsilcisi İsmail 

Hanlı okulları ziyaret ederek sendikal çalışmalarına devam 

ediyor. Yenikent bölgesinde okulları ziyaret eden Hanlı 

üyelerine eğitime ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.  

Eğitim-Bir-Sen Adapazarı İlçe Temsilcisi İsmail Hanlı, çalışma 

hayatında liyakate önem verilmesi gerektiğini belirterek, 

toplumumuzun neredeyse tamamını oluşturan İslam inancının 

doğrudan bireye yönelen emirlerinden biri ‘Emaneti, ehline 

veriniz’ ayetidir. Bu emrin içeriğindeki iki kavram, ‘emanet ve 

ehliyet’ son derece önemlidir dedi.  
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saldırı bir anlamda tüm eğitimcilerin itibarınadır diyerek tepki gösterdi.  

 

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN ARAKAN’A BÜYÜK DESTEK 

EBS Sakarya Şubesi Kadın komisyonları tarafından düzenlenen çorba ikramı 

programında toplanan bağış Sakarya İHH ’ya teslim edildi.  

Konu ile ilgili açıklama yapan EBS Sakarya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı 

Hayrunnisa Yavuz; “Arakanlılar kendi topraklarında yaşayamaz hale 

getirilerek çok zor koşullarda komşu ülkelerin vicdanlarına sığınmaya 

sürükleniyor. Myanmar’daki Arakanlıların yarıdan fazlası açlık ve 

yoksullukla boğuşuyor. Kanlı katliamlara da maruz kalan Arakanlılar tüm 

dünyanın gözleri önünde etnik soykırıma uğradığını biliyoruz ve inancımız 

gereği onlara bir nebze de olsa faydalı olmaya, yardım etmeye çalıştık. 

Büyük Eğitim-Bir-Sen ailesine hedefimizin de çok üzerinde gerçekleşen 

katkılarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.  

EĞİTİM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI AĞIRLADI 

EBS ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın EBS Sakarya Şubesini ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Genel Başkan Yalçın gündeme dair açıklamalarda bulundu.  

4. Dönem Toplu Sözleşme sürecine değinen Yalçın, “uzlaşmak emek gerektirir” 

noktasında, sendikacılık tarihine kayıt düşülecek ve sendikal alanda referans 

gösterilecek bir içerikle sonuçlanmıştır. 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde yer alan 

toplam kazanılan 256 kazanım çok değerli ve önemlidir. Toplu sözleşme sürecindeki 

gelişmelere ve ilk tekliften nihai noktaya gelinceye kadar kat edilen mesafeye 

bakıldığında; akl-ı selim sahibi herkesin takdir edeceği  bir sonucun elde edildiği 

görülecektir” dedi. 

Ayrıca EBS Sakarya Şubesinin birlik beraberliğinin takdire şayan olduğunu da 

belirten Yalçın, Şube Başkanı Murat Mengen’i tebrik ederek memnuniyetini dile 

getirdi.  

 

EĞİTİM-BİR-SEN YENİKENT’TE OKULLARI ZİYARET ETTİ 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Adapazarı İlçe Temsilcisi İsmail 

Hanlı okulları ziyaret ederek sendikal çalışmalarına devam 

ediyor. Yenikent bölgesinde okulları ziyaret eden Hanlı 

üyelerine eğitime ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.  

Eğitim-Bir-Sen Adapazarı İlçe Temsilcisi İsmail Hanlı, çalışma 

hayatında liyakate önem verilmesi gerektiğini belirterek, 

toplumumuzun neredeyse tamamını oluşturan İslam inancının 

doğrudan bireye yönelen emirlerinden biri ‘Emaneti, ehline 

veriniz’ ayetidir. Bu emrin içeriğindeki iki kavram, ‘emanet ve 

ehliyet’ son derece önemlidir dedi.  
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MENGEN, PAMUKOVA’DAN 1 MAYIS ÇAĞRISI YAPTI 

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen Pamukova’da okul ziyaretleri 

yaparak üyeleriyle bir araya geldi. Sendikal çalışmaların 

değerlendirildiği, başta performans değerlendirme taslağı ve şiddet 

olmak üzere, eğitim çalışanlarının gündemindeki konulara ilişkin 

istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Murat Mengen, Türkiye’nin en 

stratejik ve en hassas meselesinin eğitim olduğunu ifade ederek, “Hem 

ekonomik hem de siyasal alanda küresel bir aktör olma hedefiyle 

hareket eden Türkiye eğitime daha fazla önem vermelidir. Ülke olarak 

odaklanmamız gereken alan, eğitimin içeriğini zenginleştirmek ve 

niteliğini artırmak olmalıdır. Üretilecek eğitim politikalarının ve 

izlenecek yöntemlerin bu amaca yönelik olması gerekmektedir” dedi. 

 

EĞİTİM-BİR-SEN’DE ARAKAN MESAİSİ 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen’e Arakan dönüşü ziyaretler 

yoğun bir şekilde devam ediyor. 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen Kurban yardımı çalışmaları 

için gittiği Arakan’da karşılaştıkları sıkıntıları, polis tarafından yaşadıkları tacizleri 

ve bölge halkının yaşam şartlarını anlatarak yardımların devam etmesi 

gerektiğini ifade ediyor.  

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, bürokrat ve siyasilerin ziyaretlerinde konuşan Mengen, 

Arakan’da insanların can güvenliğinden yoksun açlık, yoksulluk ve hastalık ile 

mücadele ettiğini vurgularken oradaki Müslümanlar için yapılan yapılacak olan 

tüm yardım kampanyalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.  

MENGEN, PERFORMANS GARABETİ EĞİTİMCİLERİN ÖNÜNDEN ÇEKİLMELİDİR 

EBS Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ilçe ziyaretlerine Geyve İlçesinde 

devam etti. Çiğ köfte etkinliğinde buluşan şube yönetimi ve üyeler eğitim ve 

gündeme dair açıklamalarda bulundu.  

EBS Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, “Üyelerimize büyük bir müjde 

vererek konuşmama başlamak istiyorum. Sakarya’nın en büyük ve en 

nitelikli sivil toplum kuruluşu olarak bizlere yakışacak, teşkilatımızın 25 yılık 

hayali olan; bahçesi, konferans ve toplantı salonu olan 3 katlı bir hizmet 

binasını sendikamıza kazandırdık. Şu an tadilatı bitmek üzere olan binamıza 

inşallah Nisan ayı içerisinde taşınacağız.  

Diğer taraftan önümüzde şube müdürlüğü sınavı var. Yaklaşık 400 üyemize 

şube müdürlüğüne hazırlık kitabı temin ettik. Yüz civarında üyemiz düzenli 

olarak hazırlık kurslarımıza katılıyorlar ve deneme sınavları ile desteklerimizi 

devam ettiriyoruz. “şeklinde konuştu.  
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