
Eşit Haklar Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı 
 
 

13 Eylül 2021 Pazartesi günü Eşit Haklar Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, sendika 

genel merkezimizde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek için toplanmıştır. 

1. Yapılacak toplantılarda alınacak önemli kararların sitede yayımlanması. 

2. Aşı ve PCR testi uygulamaları hakkında karara varılması. (Yazıldı) 

3. Kamu Sendikaları Platformuna katılım ve yetkilendirme hakkında karara 

varılması.(Yazıldı) 

4. Kamu Sendikaları Platformu’na ayda 200 TL aktarım hakkında karara varılması. 

5. Eylem hazırlıkları ve eyleme katılım hakkında karara varılması. 

6. 6. Toplu Sözleşme sonucuna yönelik sendika penceresine pankart yapılması hakkında 

karara varılması.(Çalışması yapılıyor) 

7. Basın açıklamaları ve eylemler için flama ve eylem önlüğü alınması hakkında karara 

varılması. (Sipariş verildi) 

8. Saha çalışmaları ve saha çalışmaları kapsamı hakkında karara varılması. 

9. Emekli olan yönetim kurulu üyemizin yerine yedek yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk 

AYDİK’in asil yönetime davet edilmesi. (Yazıldı) 

1 Nolu Karar Açıklaması: Eşit Haklar Sendikası olarak farklı fikirlerin birarada barındığı, 

bağımlı veya yarı bağımlı anlayıştan uzak bağımsız sendikacılık anlayışını Türkiye’ye yaymıştır. 

Eşit Haklar Sendikası Türkiye kamu çalışanlarının ilgi odağı haline gelmiş, Eğitim ve Bilim 

Hizmetleri Koluna bağlı MEB, Üniversiteler, YURTKUR, ÖSYM gibi bakanlık, kurum ve kuruluşların 

dışında diğer bakanlıkların çalışanlarının da takibine girmiştir. Resmi sitesi günlük ortalama 5 bin 

üzerinde takip sayısını yakalamış, içerik genişliği ve etkin görünümünden ötürü birçok kişi 

tarafından övgüyle bahse konu olmuştur. Eşit Haklar sendikası açtığı davlar, yaptığı yazışmalar 

ve hazırladığı taslak çalışmalarla öncü sendika rolüne bürünmüştür. Eşit Haklar Sendikası Türkiye 

sendikacılığında konumu ve kendine özgü çalışmalarıyla herkes tarafından saygıyla karşılanan 

bir sendika olmuştur. Girdiği her platformda başat sendikacılığı yapmış, önemli görevler 

üstlenmiştir. Bu gücü ve enerjiyi içinde barındırdığı üyesine ve üyesini temsil eden yönetim 

kademelerine borçludur. Eşit Haklar Sendikası yine kendine özgü bir karara vararak, 

sendikacılık tarihinde pekte rastlanılmayan bir ilke imza atarak haftalık çalışmalarını ve alınan 

önemli kararlarını kamuoyuna açacak ve üyelerinin bilgisine sunacaktır. Bundan böyle, daha 

etkili çalışmalar yapmak, üyelerini çalışmalardan ve alınan kararlardan haberdar etmek, üye 

ve yönetim ruhunu bir arada tutmak, birliktelik gücünü sağlamak için 13 Eylül 2021 tarihinden 

geçerli olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu’nun alacağı tüm önemli kararların sendika resmi web 

sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. 

2 Nolu Karar Açıklaması: Eşit Haklar Sendikası adında da belirtildiği üzere tüm pay ve 

paydaşlara eşit şekilde davranmayı temel ilke olarak kabul etmiştir. Aşı olan üyelerimizin 

kararını destekler aşı olamayan üyelerimizin de aldığı kararlarına saygı duyuyoruz. Aşı olup 

hak ihlalini yaşayan tüm üyelerimizin yanında olduğumuz gibi aşı olamayan tüm üyelerimizin de 

yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü dayatmanın karşısında olan Eşit Haklar Sendikası 

PCR testi dayatmasına da karşıdır. Sendikamız avukatlarıyla, hukuk bürosuyla PCR testi 

hakkında mağdur olan ve olacak tüm üyelerimize hukuki destek ve danışmanlık vermeye hazırdır. 

Konu hakkında yönetim kurulu üyelerimizin aldığı karar doğrultusunda dayatmalara karşı 

dilekçelerin hazırlanması ve sürecin takip edilmesine karar verilmiştir. (Yazıldı) 



3 Nolu Karar Açıklaması: Türkiye sendikacılık tarihinde bir ilke imza atılarak bağımsız 

sendikacılık anlayışı ile hareket eden tüm bakanlıkların toplam 11 iş kolunda 195 sendika ile 

birlikte hareket etme kararı alınmış, bu kararla sarı sendikacılık örneği gösteren yetkili sarı 

sendika ve ortağı olan sendikaların sebebiyet verdiği tüm kamu çalışanlarını sefalete mahkûm 

eden politikalarına karşı çıkmak, Türkiye sendikacılığında reform hareketini meydana getirmek 

ve emeğe ve emekçiye değer vermek için üyelerinin hak ve menfaatini korumak esaslı yeni 

politikalar oluşturmak, geliştirmek ve gerçekleştirmek için Merkez Yönetim Kurulu olarak Kamu 

Sendikaları Platformun’a katılma kararı alınmıştır. Sendika Genel Başkanımız Ahmet Yıldız Kamu 

Sendikaları Platform Danışma Kurulu’na seçilmiş olup, platformda; 1-Hukuksal Mücadele, 2-

Eylemsel Mücadele, 3-Örgütsel Mücadele konularında birlikte hareket etmek, tüm kamu 

çalışanlarının mali, sosyal ve mesleki haklarında gelişim sağlamak; 6. Dönem Toplu Sözleşme ile 

birlikte çok sesliliği bitirmek, bağımsız sendikacılık anlayışını baltalamak, üyelerin iradelerine 

saygı göstermemek, tekel sendikacılığı, köle sendikacılığını sürdürmek adına çıkardıkları 

antidemokratik %1 barajıyla farklı fikirleri bitirme amacı giden tüm oluşumlara ve açıklanan 

sözleşmelere karşı çıkmak için de sendikal birliktelik konusunda karara varılmıştır. (Yazıldı) 

4 Nolu Karar Açıklaması: Merkez Yönetim Kurulu olarak Kamu Sendikaları Platformun’a 

katılma kararı alınmasında dolayı yapılacak ortak çalışmalar, eylemler ve ziyaretlerde ön 

çalışma ve çalışmalar için platformun harcamalarına katkı sunmak üzere katılım sağlayan tüm 

sendikalardan olduğu gibi sendikamızdan da aylık 200 TL harcama bedeli yatırılması 

kararlaştırılmıştır. 

5 Nolu Karar Açıklaması: Eşit Haklar Sendikası anayasal ve yasal haklardan aldığı yetkiyle 

başta üyelerinin olmak üzere tüm eğitim çalışanlarının haklarını korumak vede geliştirmekle 

mükelleftir. Bu doğrultuda hak gaspı veya ihlallere karşı bugüne kadar yaptığı gibi basın 

açıklaması, eylem ve hukuki yolları tüketmekte geri durmayacaktır. Eşit Haklar Sendikası 6. Toplu 

Sefalet Sözleşmesine de sessiz kalmamış her platformda itirazını ve protestosunu yapmıştır, 

yapmaya devam edecektir. Bu doğrultuda, 16 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da ikincisi 

düzenlenecek olan eyleme de kayılmaya karar vermiştir. 

6 Nolu Karar Açıklaması: Eşit Haklar Sendikası Merkez Yönetim Kurulu tarafından 6. Toplu 

Sefalet Sözleşmesini protesto etmek üzere sendika genel merkezi ve temsilciliklerinde asmak 

üzere pankart çalışması yapılmasına, asılmasına karar verilmiştir. (Çalışması yapılıyor) 

7 Nolu Karar Açıklaması: Eşit Haklar Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, basın açıklamaları ve 

eylemler için flama ve eylem önlüğü alınması ve bastırılması hakkında karara varmıştır. (Siparişi 

verildi) 

8 Nolu Karar Açıklaması: Eşit Haklar Sendikası Merkez Yönetim Kurulu saha çalışmalarına hız 

katmak ve saha çalışmaları kapsamını genişleterek tüm sınıflara yönelik faaliyet göstermesi 

hakkında karara varmıştır. 

9 Nolu Karar Açıklaması: Emekli olan yönetim kurulu üyemizin yerine Aydın İlinde görev yapan 

yedek yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk AYDİK’in asil yönetime davet edilmesine karar 

verilmiştir. (Yazıldı) 

Duyurulur. 

 

 



 

[Katıldı] [Katıldı] [Katıldı] 
Ahmet YILDIZ Nisan Müge GÜNAY Eyüp AKIN 

Genel Başkan  Genel Sekreter Genel Sosyal İşleri Başkanı 

 
 

[Katıldı] 

 
 

[Katıldı] 

 
 

[Katıldı] 
Hüseyin ALAN Ergül YILDIZ Muhammed ÜRE 

Genel Teşkilatlandırma 

Başkanı 
Genel Mevzuat İşleri Başkanı Genel Mali İşler Başkanı 

                         

 


