Vakıf Üniversitesi Akademisyenleriyiz, Yalnız Değiliz…
Unvanlarımız farklı olsa da haklarımızın görmezden gelinmesi konusunda
her birimiz aynı uygulamalara maruz kalıyoruz.
Yaptığımız iș öylesine basitleștiriliyor ki bizler akademisyen olarak değil,
verilen görevi yerine getiren insanlar olarak görülüyoruz. İstihdam
edilirken herhangi bir iș güvencemizin olmayıșı ise daha yoğun biçimde
keyfi, hukuk dıșı uygulamalara maruz kalmamıza neden oluyor.
Yașadığımız hak ihlalleri karșısında kimi zaman çaresiz dahi kalabiliyor,
yașananları kabullenip yolumuza devam etmek zorunda bırakılıyoruz.
Kıymetli Hocam,
Bizler, vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, artık
sorunlarımızla tek bașımıza boğușmak zorunda değiliz.
Bizler Eğitim Sen’e üye oluyoruz. Çünkü yan yana durduğumuzda,
taleplerimizde ortaklaștığımızda ve kendimizi ifade edebileceğimiz
alanları yarattığımızda, kısacası birlikte hareket ettiğimizde
değiștirebileceğimiz çok șey olduğunu biliyoruz.
Çözemeyeceğimizi ya da çözülemeyeceğini düșündüğümüz sorunlarımız
karșısında yalnız kalmadığımızda ise yapabileceklerimizi ve birbirimize
nasıl iyi geleceğimizi görüyor ve deneyimliyoruz.
Sizleri de bu deneyime ortak olmaya ve birlikte hareket etmeye, yani
Eğitim Sen’e davet ediyoruz.
Davetimize yanıt vermek isterseniz www.egitimsen.org.tr adresindeki
“sendikaya üyelik” bölümünden “ön üyelik formunu” doldurabilir ve
temsilcilerimizin sizlere ulașmasını sağlayabilirsiniz.

Biliyoruz ki sen yoksan bir eksiğiz…
Eğitim Sen’de güçlüyüz…
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Yalnız Değilsin,
BİRLİKTE
GÜÇLÜYÜZ!

İnsan, Toplum, Doğa Yararına Üniversite İstiyoruz!

İnsan, Toplum, Doğa Yararına Üniversite İstiyoruz
Eğitim Sen Yayınları Kasım 2022

Araștırma Görevlisi Arkadașım,

İdari ve Teknik Personel Arkadașım,

Kıymetli Hocam,

Bizler Eğitim Sen üyeleri olarak, seni de aramızda görmek istiyoruz.

Üniversitelerde emeği görünmez kılınan, hakları yok sayılan, ayrımcılığa
maruz kalan ve sesini duyurmakta güçlük çeken o kadar çok kișiyiz ki…

Üniversitelerimiz ne yazık ki ağır bir tahribata maruz kaldı. Öğretim üyeleri
ise söz konusu ağır koșullarda akademik faaliyet yürütmek zorunda
bırakıldı.

Çünkü yan yana durduğumuzda, taleplerimizde ortaklaștığımızda ve
kendimizi ifade edebileceğimiz alanları yarattığımızda, kısacası birlikte
hareket ettiğimizde değiștirebileceğimiz çok șey olduğunu biliyoruz.
Eğitim Sen, sorunlarını en ayrıntılı șekilde bilen, bu sorunlara gerçekçi
çözümler üreten, sahip olduğu birikimle çok etkili hukuk mücadelesi
yürüten ve uluslararası sendikal platformlarda kabul gören tek sendikadır.
Bu gerçeği sadece 1 dakikanızı ayırıp internet sitemizdeki yükseköğretim
alanında yer alan raporlarımıza, basın açıklamalarımıza, kitapçıklarımıza
göz gezdirdiğinizde kolaylıkla görebileceksiniz.
Değerli Arkadașım,
Tek bașımıza kaldığımızda sorunlarımızın heybeti altında ezilebiliyoruz.
Mevzuatın teknik detayları arasında haklarımızı gözetmekte zorlanıyoruz.
Ancak çözemeyeceğimizi ya da çözülemeyeceğini düșündüğümüz
sorunlarımız karșısında yalnız kalmadığımızda ise yapabileceklerimizi ve
birbirimize nasıl iyi geleceğimizi görüyor ve deneyimliyoruz.
Sizleri de bu deneyime ortak olmaya ve birlikte hareket etmeye, yani
Eğitim Sen’e davet ediyoruz.
Davetimize yanıt vermek isterseniz www.egitimsen.org.tr adresindeki
“sendikaya üyelik” bölümünden “ön üyelik formunu” doldurabilir ve
temsilcilerimizin sizlere ulașmasını sağlayabilirsiniz.

Biliyoruz ki sen yoksan bir eksiğiz…
Eğitim Sen’de güçlüyüz…

Tayin hakkımızdan düșük ücretlerimize; lojman sorunumuzdan servis ve
yemekhanede karșılaștığımız ayrımcılığa; angarya ve mobbing
uygulamalarından görev yerimizin keyfi değiștirilebilmesine kadar
saymakla bitmeyen sorunlarla karșı karșıya kalıyoruz.
Bu sorunlara tek bașımıza çözüm üretmek mümkün değil. Eğitim Sen,
toplu sözleșme dönemlerinde bizlerin haklarını savunmakla kalmayıp,
diğer sendikaların da bu sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündem
yapmaları için ısrarcı olan tek sendika.
Aynı zamanda sorunlarımızı en ayrıntılı șekilde bilen, bu sorunlara
gerçekçi çözümler üreten, sahip olduğu birikimle çok etkili hukuk
mücadelesi yürüten ve uluslararası sendikal platformlarda kabul gören
tek sendikadır.
Bu gerçeği sadece 1 dakikanızı ayırıp internet sitemizdeki yükseköğretim
alanında yer alan raporlarımıza, basın açıklamalarımıza, kitapçıklarımıza
göz gezdirdiğinizde kolaylıkla görebileceksiniz.
Çözemeyeceğimizi ya da çözülemeyeceğini düșündüğümüz sorunlarımız
karșısında yalnız kalmadığımızda ise yapabileceklerimizi ve birbirimize
nasıl iyi geleceğimizi görüyor ve deneyimliyoruz.
Sizleri de bu deneyime ortak olmaya ve birlikte hareket etmeye, yani
Eğitim Sen’e davet ediyoruz.
Davetimize yanıt vermek isterseniz www.egitimsen.org.tr adresindeki
“sendikaya üyelik” bölümünden “ön üyelik formunu” doldurabilir ve
temsilcilerimizin sizlere ulașmasını sağlayabilirsiniz.

Artan iș yükü, angarya uygulamaları, sürekli değișen atama ve yükseltme
kriterleri, bir türlü çözülmeyen kadro sorunları, niteliği değil niceli öne
çıkaran yayın politikaları, atıf çeteleri, akademik özgürlüğün yok sayılması
ve üniversiteyi üniversite olmaktan çıkaran politikalar üzerimizdeki baskıyı
arttırıyor ve bizleri yorgun düșürüyor.
Ancak bizler yan yana durduğumuzda, taleplerimizde ortaklaștığımızda ve
kendimizi ifade edebileceğimiz alanları yarattığımızda, kısacası birlikte
hareket ettiğimizde değiștirebileceğimiz çok șey olduğunu biliyoruz.
Değerli Hocam,
Sendikamız Eğitim Sen, yükseköğretim alanına dair sorunlara çözüm
üreten ve “Üniversiteler nasıl olmalı?” sorusuna yanıt arayan, sahip
olduğu birikimle çok etkili hukuk mücadelesi yürüten ve uluslararası
sendikal platformlarda kabul gören tek sendikadır. Bu gerçeği sadece 1
dakikanızı ayırıp internet sitemizdeki yükseköğretim alanında yer alan
raporlarımıza, basın açıklamalarımıza, kitapçıklarımıza göz gezdirdiğinizde
kolaylıkla görebileceksiniz.
Çözemeyeceğimizi ya da çözülemeyeceğini düșündüğümüz sorunlarımız
karșısında yalnız kalmadığımızda ise yapabileceklerimizi ve birbirimize
nasıl iyi geleceğimizi görüyor ve deneyimliyoruz.
Sizleri de bu deneyime ortak olmaya ve birlikte hareket etmeye, yani
Eğitim Sen’e davet ediyoruz.

Biliyoruz ki sen yoksan bir eksiğiz…

Davetimize yanıt vermek isterseniz www.egitimsen.org.tr adresindeki
“sendikaya üyelik” bölümünden “ön üyelik formunu” doldurabilir ve
temsilcilerimizin sizlere ulașmasını sağlayabilirsiniz.

Eğitim Sen’de güçlüyüz…
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