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19. yüzyıldan bu yana bilim ve teknolojide kaydedilen mesafe sayesinde dünyamız küçülü-
yor. İletişim imkânları arttıkça mesafeler de hızla kısalıyor. Sadece birkaç yüzyıl önce bir 
bilginin herhangi bir yere vaktinde ulaştırılamamasından dolayı sistemler bozuluyor, 

devletler yıkılıyordu. Şimdi, bir bilginin bütün dünyayı dolaşması artık saniyeler içinde gerçekleşen 
bir iş. Bilgiyi yaymak ve bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Adeta herkes her şeyi biliyor. Dünya neredeyse 
küçük bir köye dönüştü. 

Bilgi ve teknoloji, üretildiği yerden dünyayı dolaşmaya çıkarken beraberinde  kültürü, ideolojiyi, 
düşünceyi, anlayışı ve kavramları da taşıyor. Bilgiyi işleyerek maddi zenginlik, teknolojik gelişmişlik 
ve refah düzeyine tahvil eden toplumlar, maddi kalkınmaya yoğunlaşırken, toplumsal kalkınmayı, 
insani ve etik değerleri ıskalıyor. Maddi kalkınmanın ışıltısı diğer toplumları da kendine çekiyor, 
bunlara sahip olmak isterken tahrip olmuş bir değerler dünyasını, doyumu dünyevi hazlarda arayan, 
akan kan ve gözyaşı karşısında duyarsız, vicdanını kaybetmiş toplumsal yapıyı da bünyesine katıyor. 

20 ve 21. Yüzyıllarda rekabet öyle boyutlara ulaştı ki, yoksulların görmezden gelindiği, gelir adalet-
sizliğinin sorun olarak görülmediği, çocukların açlıktan öldüğü bir dünyayla baş başa kaldık. Marka 
ürünlerin küreselleştiği ve hızla yayıldığı, vicdan, ahlak, insaf, merhamet ve erdem gibi değerlerin 
ise zayıfladığı bir süreç yaşadık. Bu sürecin zararlarından korunmak ve hangi inanıştan olursa olsun, 
temel insani özellikleri yitirmemek için bir şeyler yapmak gerekiyor. 

Yeniden, insan olmanın erdeminin yükseldiği, temel insani niteliklerin yüceltildiği, kan ve gözyaşı-
nın dindiği, barışın ve adaletin hâkim olduğu, yoksulun elinden tutulduğu, sevginin egemen olduğu 
bir dünya mümkündür. Türkiye, bu çerçevede bir arayış ve bir tavır ortaya koyuyor, BM’nin demok-
ratik olmayan yapısına “Dünya beşten büyüktür” mottosuyla isyan ediyor, AB ülkelerinin küresel 
adalete katkılarının yetersizliğini dile getiriyor, çifte standartsız, daha fazla sorumluluk taşımaya 
çağırıyor.  Bu konunun anlaşılması için, Suriyeli mültecilere Türkiye’nin yaklaşımı ile AB’nin yakla-
şımının karşılaştırılması yeterli olacaktır. 

Yeni ve daha adil bir dünya için yoğun çaba gösteren Eğitim-Bir-Sen de Türkiye’nin en büyük emek 
örgütü olarak öne çıkıyor, yollara  düşüyor ve vicdanını kaybetmemiş her milletten, her renkten, 
her ırktan, her cinsten, her inanıştan insanla ve bu insanların oluşturduğu emek örgütlenmeleriyle 
kucaklaşarak dünyayı hegemonyası altına almaya kalkışan küresel adaletsizliğe ve sömürü düzenine 
isyan ediyor. Eğitim-Bir-Sen, Erdemliler Hareketi’nin yüzyılımızdaki temsilcisi olarak her kıtadan 
sosyal ortaklarıyla yeni bir Vicdanlılar Hareketi başlatıyor. 

Dünyamız, kan ve gözyaşının egemen olduğu bu adaletsiz yapıyı ve yükü daha fazla taşıyamaz. 
Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’nin 400 bin üyeye sahip en büyük sendikası olarak nitelikli eğitim, düşünsel 
özgürlük, insan olmanın erdeminin yüceliği, adil paylaşım ve emeğin saygınlığı hususunda dünya-
daki diğer emek örgütlenmelerine iş birliği öneriyor, bu iş birliğini kurumsal hale dönüştürmeye 
yönelik önemli bir çabayı kuşanıyor. Bu çerçevede, Eğitim-Bir-Sen, Asya’da, Afrika’da, Uzak Doğu’da, 
Orta Doğu’da, Balkanlar’da aynı duyarlılığı taşıyan emek örgütleriyle kol kola giriyor ve yeryüzünde 
yitirilmemesi gereken insani nitelikleri kuşanarak hep birlikte bir yürüyüşe çıkıyor. 

Türkiye’de emeğin nitelikli temsilinin adı ve çalışanların kazanımlarının adresi olan Eğitim-Bir-Sen, 
ufkunun ve vizyonunun genişliğini bir dünya sendikası olma doğrultusundaki çalışmalarıyla da 
ortaya koyuyor. 

Bütün yoksullara, mağdurlara, mazlumlara samimiyetle sahip çıkılması,  dünyaya barışın, adaletin, 
iyiliğin egemen olması, emeğin saygınlığının artması, sömürülmemesi, tüm dünyada eşitlik ve 
özgürlüğün sağlanması dileklerimle.

Yeni ve daha adil bir dünya mümkün

ALİ YALÇIN
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen

Genel Başkanı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü “Güçlü Me-

mur, Büyük Türkiye ve Adil bir Dünya için Emeğin 

Kahramanları Maraş’ta” temasıyla Kahramanmaraş 

Müftülük Meydanı’nda kutladık. 

On binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda halaylar 

çekildi, mehteran marşları ile alan coştu, 4 dilde ya-

yınlanan bildiriyle ensar-muhacir kardeşliği, emek, 

dayanışma ve birlik mesajları verildi, talepler dile 

getirildi. Arapça ve Kürtçe bildirileri Suriyeli muha-

cirler okurken, Türkçe bildiriyi Azerbaycan vatanda-

şı Sariyya Tagiyeva okudu. 

Memur-Sen üyelerinin, üzerinde “Hak”, “Adalet”, 

“Emek”, “Kardeşlik”, “Huzur”, “Alın Teri”, “Özgürlük”, 

“Dayanışma”, “Eşitlik”, “Birlik”, “Saygın İş” ve “Merha-

met” yazılı kırmızı-beyaz atkılarla görsel şov yaptı-

ğı mitingde “Memuruz, haklıyız, kazanacağız”, “İşte 

meydan, işte 1 Mayıs”, “Mazlumların umudu, za-

limlerin korkusu”, “Hak, emek, özveri; kutsaldır alın 

teri”, “Zalime karşı omuz omuza”, “Katil Esed, zalim 

Putin” ve “Teröre hayır, kardeşliğe evet” sloganları 

atıldı. 

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından kür-

süye çıkan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, “Bugün buradan emperyalizme, 

emperyalistlere meydan okuyoruz. Terör örgütleri 

ve efendileri şunu bilin ki, çağlardan çağlara, ku-

şaklardan kuşaklara süregelen kardeşliğimizle baş 

edemeyeceksiniz, yenileceksiniz, yok olacaksınız. 

Kapitalistler, tetikçiler, devlete paralel hat çekenler 

hesap verecek, bedel ödeyeceksiniz. Sömürgeci-

ler, kan emiciler, işgalciler, darbeciler, hep birlikte 

tarihin çöp sepetine gideceksiniz. Sesimize, sözü-

müze güç katan; emeği ile var olanlar, memurlar, 

işçiler, emekliler, emniyet mensupları; Anadolu’nun 

gençleri, kadınları, esnafları, memleketimin çiftçisi, 

işsizi, yoksulu, ülkemin sanatçıları, sporcuları, gaze-

tecileri, ‘Güçlü Memur, Büyük Türkiye, Adil Dünya’ 

diye haykırdığımız 1 Mayıs’a, Müftülük Meydanımı-

za hoş geldiniz. Dünyayı kartellerin, vahşilerin, za-

limlerin, zorba yönetimlerin, sömürenlerin keyfine 

terk etmeyeceğiz” dedi. 

İslam âlemini tek kılmalıyız 
“Bizim medeniyetimizde DAEŞ’in yeri olamaz, ol-

mayacak. Bizim idrak zeminimizde Boko Haram 

olamaz, olmayacak. Kardeşlik coğrafyasında, Ana-

Hep 
Birlikte 
Kardeşçe

Emeğin Kahramanları Maraş’ta buluştu
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dolu’nun birlik mayasında PKK olamaz, olmayacak. 

PYD olmadı, olamayacak. Bu toprakların kahra-

manlarının eliyle tarihten silinecekler. Biz hep bu-

radaydık ve hep burada olacağız” diyerek sözlerini 

sürdüren Yalçın, “Ümmetin ayağına dolanan, me-

deniyet coğrafyamızı zehirli sarmaşık gibi saran üç 

büyük fitne ateşini de el birliğiyle söndürmeliyiz. 

Mezhep fanatizmine düşmeden mezhepçilik fitne-

sini bitirmeliyiz. Milli olmaktan vazgeçmeden ırkçı-

lık fitnesini bitirmeliyiz. Ötekileştirme hatasına düş-

meden terör fitnesini bitirmeliyiz. Birlik meşalesini 

hep birlikte yakmalı, 1 milyar 700 bin İslam âlemini 

tek kılmalıyız” şeklinde konuştu. 

Ümmetin dirilişinin, insanlığın zulme direnişinin ön-

cüleri olarak bu şahlanışı ve dirilişi hem başlatmak 

hem başarmak zorunda olduklarını vurgulayan Yal-

çın, şunları söyledi: “Çünkü Somali’de çocuklar su 

ve ekmek bekliyor. Suriyeli yetimlere uzanacak el 

biziz. Filistinli mazlumları Siyonist işgalden kurtara-

cak güç biziz. El ele vereceğiz, güçlerimizi, gönül-

lerimizi birleştireceğiz. Kutu’l Amare zaferindeki o 

ruhu kuşanırsak, kardeşlerimiz Esed’in zulmünden 

kurtulacak. Putin’in ölüm uçaklarına Suriye semala-

rı kapanacak. Siyonizmin hizmetçisi Mısır’ın darbe-

cisi Sisi, Esmaları katledemeyecek. Ermenistan’ın 

Karabağ’daki işgali bitecek. Kendisini demokrasi 

beşiği sanan Batı’nın Suriyeli mazlumlara körlüğü, 

Filistin’in feryatlarına sağırlığı, kendisini vurmayan 

teröre duyarsızlığı son bulacak. Bunları başarırsak 

çok şeyi değiştiririz.” 

Utan Batı, utan BM, utan AB 
Her 5 saniyede bir çocuğun, yılda 18 milyon insa-

nın beslenemediği için ölmesi ayıbına seyirci kal-

malarının mümkün olmadığını ifade eden Yalçın, 

“Emperyalizmin ‘Bana zenginlik, sana sefillik’ diyen 

vicdansızlığını bitirmeliyiz. Dünyanın en zengin üç 

kişisinin serveti 48 fakir ülkenin toplam servetinden 

fazla. Bir tarafta sürekli kazananlar, diğer tarafta 

açlıktan midesi kazınanlar. Bu nasıl bir adalet? An 

itibarıyla dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin 

toplam serveti, geri kalan yüzde 99’luk bölümün, 

yani yaklaşık 7 milyar insanın birikiminden daha 

fazla. Lüks arabalarıyla su gibi benzin tüketme-

yi marifet sayanlar ile temiz bir bardak su içmeye 

hasret kalanlar aynı dünyada yaşıyor. Bu tabloların 

ressamları bellidir. Birleşmiş Milletler, Dünya Ban-

kası, IMF ve daha nicesi. BM istatistik tutuyor, ölü 

sayıyor. Dünya Bankası ve IMF, aç kalanların değil, 

aç bırakanların risklerini hesaplıyor. Sömürüye dair 

yeni haritalar çiziliyor. Arsızlar ve hırsızlar şebeke-

si, dünyanın farklı coğrafyalarında cirit atıyor. Utan 

Batı, utan BM, utan AB” sözleriyle tepkisini dile ge-

tirdi. 
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Bizim çözümümüzün merkezi insan,  
adresi İslam’dır 
Ali Yalçın, dünyayı sömürü gezegenine dönüştüren, 

küresel hırsızları zenginleştiren emperyalist taksimi 

bozmanın, nimet ve külfet taksimini adaletle yaptır-

manın seferinde olduklarının altını çizerek, “Milletle 

birlikte, insanlık için bu seferi sürdüreceğiz. Biz, çö-

zümü kendi değerlerimizde arıyoruz. Bizim çözüm 

ortağımız millet ve ümmet, çözümde yol haritamız 

kadim medeniyettir. Bizim çözümümüzün merkezi 

insan, adresi İslam’dır. Emperyalizmi ve kapitalizmi 

besleyen üç şey var: Faiz, israf ve haksız savaş. Bu 

üç şeye esaslı itirazı sadece İslam yapıyor. Batılı 

sistemler Müslümanların ayağa kalkmasını bu yüz-

den engelliyorlar. O nedenle, Müslüman ağırlıklı 

coğrafyaların enerjisini savaşlarla yok etmeye ça-

lışıyorlar. İşte Orta Afrika Cumhuriyeti, İşte Arakan, 

İşte Patani, Doğu Türkistan, Afganistan; bir tarafta 

Filistin, Suriye, Irak, Bangladeş, diğer tarafta Mısır, 

Kırım, Libya ve Çeçenistan. Savaşlar, baskılar, katli-

amlar, darbeler, sürgünler, zindanlar, açlık ve terör” 

dedi. 

Fatih’in, Sultan Selahaddin’in torunları  
olarak dünyadan zulmü söküp atmalıyız 

Batı’nın küresel vesayet sisteminin baş aktörünün 

NATO olduğunu kaydeden Yalçın, NATO’yu şu söz-

lerle eleştirdi: “Suriye’deki tavrına bakın. Esed’le 

savaşmak yerine DAEŞ bahanesiyle PYD’ye alan 

açıyor. Bir tek Suriyelinin hayatını kurtarmış değil. 

O halde ‘Ne işiniz var orada!” Bir yanda tek başına 

üç milyon Suriyeliye kucak açan Türkiye, diğer yan-

da tek bir Suriyeli almamak için kıvranıp duran Batı. 

Fatih’in, Sultan Selahaddin’in torunları olarak, sade-

ce medeniyet havzamızdan değil, bütün dünyadan 

zulmü ve vahşeti söküp atmalıyız. Bunun için, eğil-

memeli, Elif gibi dimdik durmalıyız. Zalimlerin kanlı 

senaryolarını yırtıp atmalıyız.” 

Müftülük Meydanı’ndan talepler yükseldi 
Ali Yalçın, Memur-Sen’in taleplerini şu şekilde sıra-

ladı: “Biz, emeğe, alın terine değer verilmesini, ek-

meğimizin artmasını, saygın iş ve saygın emek ko-

nusunda ülkemizin dünya liginde zirveye çıkmasını 

istiyoruz. Biz, insan onuruna yaraşır çalışma şartları 

talep ediyoruz. İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyo-

ruz, güvencesiz çalışmaya son verilmesini, işsizliğin 

bitirilmesini, ekonomik büyümeden pay verilmesini 

istiyoruz. Taşeron işçiliğe son verilsin, güvencesiz 

istihdam hatasına düşülmesin istiyoruz. Bu kar-

deşlerimiz mutlaka güvenceli ve kadrolu olsun. 

4/B ve 4/C’li bütün sözleşmeli personelin kadroya 

geçirilmesini istiyoruz. Üniversite mezunu işçilerin 

kadroya geçirilmesini istiyoruz. Vekil ebe ve hemşi-
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relerin, vekil imamların, ek ders ücretiyle gö-

rev yapanların, usta öğreticilerin de kadrolu 

olmasını istiyoruz. Öğretmenden hemşireye, 

doktordan imama, iş ve meslek danışma-

nından sosyal çalışmacıya kamuda personel 

açığının kapatılmasını istiyoruz. Örgütlenme-

nin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, 

emeklilerimize ve emniyet güçlerimize sen-

dika hakkı verilmesini istiyoruz. Kamu görev-

lilerine yönelik kılık ve kıyafet dayatmalarının 

son bulmasını, kamu görevlilerine siyaset 

hakkı, grev hakkı verilmesini, ek ödemelerin 

tamamının emekli maaşına ve ikramiyesine 

yansıtılmasını, işçi kardeşlerimizin kıdem taz-

minatlarına dokunulmasın istiyoruz. Bütün 

kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlan-

masını ve ek göstergelerin artırılmasını talep 

ediyoruz. Kadına ve kamu görevlilerine yöne-

lik şiddetin sona erdirilmesini, cinsel istismar 

suçlarına en ağır cezaların verilmesini istiyo-

ruz. Kamu görevlilerinin işçilikte geçirdikleri 

sürelerin tamamının hizmetten sayılmasını 

istiyoruz. Yıpranma payı konusunda verilen 

sözlerin tutulmasını istiyoruz. Biz, bu ülkenin 

kamu görevlileri, işçileri, emeklileri, kadınları, 

asgari ücretlileri, engellileri ve bütün vatan-

daşları için hakkımız olanı istiyoruz, haklarımı-

zı istiyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde 

üzerinde çalışılmasına karar verilen konularla 

ilgili takvimin hızla işletilmesini ve bu konula-

rın kazanıma dönüştürülmesini hedefliyoruz. 

Memur-Sen olarak kazanmaya, kazanım üret-

meye devam edeceğiz.” 

Azerbaycan’a tam destek 
Yalçın, Azerbaycan’da Sivil Toplumun Geliş-

mesine Yardım Derneği tarafından başlatılan 

“İşgale Dur De” kampanyasına da konuşma-

sında yer vererek, Azerbaycan’a tam destek 

verdiklerini açıkladı. Yalçın, isgaledurde.com 

sitesine girerek, imza kampanyasına katılma-

ları için tüm kamuoyuna çağrıda bulundu. 



8

Eğitim-Bir-Sen Genel 

Başkan Vekili Latif Sel-

vi, çalışanların sorun-

larının ve çözüm öne-

rilerinin büyük oranda 

ortak olduğunu ifade 

ederek, “Birlikte hare-

ket eder, omuz omuza 

verirsek sorunlarımızın 

üstesinden gelebile-

ceğimizi düşünüyoruz. 

Çıkarları uğruna ülkeleri harap eden, kirli ve karanlık 

odaklara karşı saflarımızı sıklaştırmaya, bilgi ve tecrü-

belerimizi birbirimize aktarmaya, bir araya gelip ortak 

projeler üretmeye ihtiyacımız var. Umarım başarırız” 

dedi. 

Latif Selvi, Sudan Genel Eğitim Çalışanları Sendikası’nın 

sağlık merkezinin açılışı ve 4. Olağan Genel Kurulu’na 

katılarak bir konuşma yaptı. Sendikaların, çalışma ha-

yatının, işveren ve çalışan denkleminde emek ve alın 

terinin temsilcileri olduğunu belirten Selvi, “Sendika-

ların mücadele ve hizmetleri çok önemlidir. Çünkü 

Genel Başkan Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı 

Ramazan Çakırcı, Azerbaycan Bağımsız Eğitimciler 

Sendikası (ATİAHİ) Genel Başkanı Settar Mehbaliyev 

ile eğitim ve iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitim-Bir-Sen’in Azerbaycan eğitim sendikasıyla iş 

birliği anlaşması yapmasının önemine dikkat çeken Ali 

Yalçın, Türkiye’nin eğitim hizmet kolunda genel yetkili 

ve en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, uluslarara-

sı sendikal dayanışmaya önem verdiklerini belirterek, 

“Kardeş ülke Azerbaycan’ın eğitim sendikasıyla ilişki-

lerimizi geliştirmek için iş birliği ve eğitim protokolü 

imzaladık. Kongremizde, işimize, içimize ve dışımıza 

yolculuk başlatacağız demiştik. Bugüne kadar birçok 

ülkenin eğitim sendikasıyla iş birliği yaptık, bundan 

sonrada yapmaya devam edeceğiz. Mesafeler uzak 

olsa da, insanları yakınlaştıran, aralarındaki dayanışma 

ve iletişimdir. Bizler, insanlık ortak paydasında ve sen-

dikal mücadele çerçevesinde birlikte hareket edebili-

riz. Bugün burada yaptığımız işbirliği anlaşması kapsa-

mında, sendikal eğitimler, ortak konferans ve paneller, 

karşılıklı heyet ziyaretleri, gençlik düzeyinde Azerbay-

can ve Türkiye’de çeşitli eğitim ve kültür faaliyetlerini 

gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Azerbaycan’da Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım 

Derneği’nin ‘İşgale Dur De’ adı altında internet ortamın-

da başlattığı imza kampanyasına destek verdiklerini 

hatırlatan Yalçın, şu şekilde konuştu: “Azerbaycan’da 

Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım Derneği’nin Avru-

pa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 2085 sayılı kararı 

üzerine başlattığı imza kampanyası Türkiye’de ciddi 

bir etki yarattı. Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan 

topraklarının ve bölgedeki insani felaketin önlenmesi 

için başlatılan kampanyaya imza atmak, attırmak he-

pimizin görevidir. Ülkemizde herkes işgalin farkında, 

Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarının 

kurtarılması ve zulme son vermek için herkesi www.

isgaledurde.com sitesini ziyaret edip, oyunu kullan-

maya davet ediyorum.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Settar 

Mehbaliyev,  “Türk ve  Azerbaycan  sendikaları arasın-

da çok iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Bugün burada 

işbirliği anlaşması imzalayarak ilişkilerimizin geliştiril-

mesi için bir adım attık. Türkiye ile Azerbaycan arasın-

daki ilişkileri daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz” diye 

konuştu.

Yalçın ve beraberindeki heyet daha sonra Azerbay-

can’daki Türk ve Azeri şehitliğini ziyaret etti.

Azerbaycan Bağımsız Eğitimciler Sendikası’yla işbirliği anlaşması imzaladık

Omuz omuza verirsek küresel sorunların üstesinden gelebiliriz
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çalışma hayatının sorunlarının çözümünde ve çalışan-

ların uğrayabileceği haksızlıkların giderilmesinde, hak 

edişlerinin verilmesinde öncülük eden kuruluşlardır. 

Bugün tüm dünyada gelir dağılımı adaletsizliği had 

safhaya ulaşmıştır. Sermaye ve mülkün sahipleri bas-

kın bir şekilde her şeyi kişisel mülke dönüştürüp sefa-

hatte sınır tanımazken, çalışanlar büyük oranda ikincil 

duruma düşürülmüş vaziyettedir. Maalesef, emeği ile 

geçinenler, üretilen katma değerden, hakça paylaşım 

söz konusu olmadığı için, mahrum bırakılmaktadır. 

Bundan dolayı dünyanın çok önemli bir kısmı açlık sı-

nırının altında yaşamakta, hatta aç kalmakta, daha da 

vahimi, açlıktan ölmektedir. Bir kısmı ise fakirlik sınırı-

nın altında yaşamaktadır. İşsizlik ise tüm dünyanın, en 

zengin ülkeler de dâhil, en önemli sorunlarından biri-

dir. Az bir kısmı, kendi hissesine düşeni almakta, makul 

bir yaşama sahip olmaktadır” şeklinde konuştu. 

Hep birlikte başarmalıyız  
Türkiye’deki sendikacılık hakkında bilgi veren Selvi, 

şunları söyledi: “Ülkemizde kamu sendikacılığında 

11 hizmet kolu bulunmaktadır. Konfederasyonumuz 

Memur-Sen’in 900 bini aşkın üyesi, eğitim hizmet ko-

lunda örgütlü olan sendikamız Eğitim-Bir-Sen’in ise 

400 binin üzerinde üyesi mevcuttur. Konfederasyo-

numuz Memur-Sen, başta eğitim olmak üzere, tüm 

hizmet kollarında yetkilidir. Demokratik yöntemlerle 

işleyen bir ortamda bu çok önemli bir başarı, temsil ve 

sorumluluktur. Sendikalarımızda, temsil ve yetki de-

mokratik yöntemlerle belirlenir. Kurum, ilçe, il ve ülke 

genelinde görev yapan yöneticiler seçimle ve oy çok-

luğu esasına göre belirlenir. İki yılda bir yapılan toplu 

pazarlık ve çalışanlar adına temsil ve görev yetkili sen-

dikalar eliyle sürdürülür. Şu anda Konfederasyonu-

muz Memur-Sen ve en önemli, üye sayısı bakımından 

en büyük sendikası Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere, 

diğer sendikalarıyla kamu görevlilerinin temsilini ve 

sözcülüğünü yapmaktadır. Bizler, sorunların ve çözüm 

önerilerinin büyük oranda ortak olduğunu görüyoruz. 

Birlikte hareket eder, omuz omuza verirsek sorun-

larımızın üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. 

Çıkarları uğruna ülkeleri harap eden, kirli ve karanlık 

odaklara karşı saflarımızı sıklaştırmaya, bilgi ve tecrü-

belerimizi birbirimize aktarmaya, bir araya gelip ortak 

projeler üretmeye ihtiyacımız var. Umarım başarırız.” 

Selvi, genel kurulda yeniden başkan seçilen Abbas 

Habibullah ve yönetimini tebrik ederek, başarılar di-

ledi. 

Uluslararası iş birliği anlaşmalarımıza bir  
yenisini ekledi 
Latif Selvi, Sudan programı kapsamında birçok ziya-

rette bulunurken, iş birliği anlaşması da imzaladı. 

Sudan Çalışanlar Sendikaları Federasyonu (SWYUF) 

Genel Başkanı Yusuf Abdulkerim ile bir görüşme ya-

pan Selvi, sendikal dayanışmanın önemine dikkat 

çekerek, “Sudan’daki kardeş sendikamıza destek için 

buradayız. Dünyada sendikal hareketler arasında da-

yanışma önemlidir. Emperyalist güçlere karşı daha 

fazla dayanışma içinde olmalıyız” ifadelerini kullandı. 

Yusuf Abdulkerim ise, Türkiye’nin önemli bir ülke oldu-

ğunu dile getirerek, “Karşılıklı olarak birbirimizin tec-

rübelerinden yararlanmalıyız. Buraya gelmenizden ve 

desteğinizden dolayı teşekkür ederim” dedi. 

Sudan Yüksek Öğretim Sendikası’na ziyarette bu-

lunarak, yetkililerle görüştü, akabinde Sudan Sı-

nav Merkezi’ni gezerek, Müdür Muhtar Muhammed 

Muhtar’dan sınav merkezi hakkında bilgi aldı. 

Selvi, Fas, Çad, Mısır, Lübnan ve Filistin heyetleriyle 

birlikte, Sudan Genel Eğitim Çalışanları Sendikası’nın 

yaptığı Öğretmenler Sağlık Merkezi’nin açılışına katıldı. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zen-

gin ve Dış İlişkiler Uzmanı Ali Abo Rezeg’in eşlik ettiği 

Latif Selvi, Çat Öğretmenler Sendikası Genel Başkan 

Vekili Muhammed Cibril Salih ile de bir araya gelerek, 

sendikal çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bu-

lundu. Görüşmenin ardından, eğitim ve iş birliği anlaş-

ması imzalandı. 
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, herkesin özgürce, kardeşçe ve insan onuru-

na yaraşır bir hayat sürmesinin mücadelesini ver-

diklerini ifade ederek, “Bunu sadece kendi ülkemiz 

için değil, tüm dünya insanları için talep ediyor ve 

bunun mücadelesini veriyoruz” dedi. 

Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri, temsilci vekilleri, 

kadın komisyonları ve 15 ülkenin eğitim sendika-

sından 36 yöneticinin katılımıyla Antalya’da ger-

çekleştirilen 10. Türkiye Buluşması’nın açılışında 

konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, sözlerine, “Bugün 

bizim için anlamlı bir gündür. Kuruluşumuzun 24. 

yılı, yani çeyrek asırlık ‘Erdemliler Hareketi’nin do-

ğum yıldönümü. Bugün, 24 yıl önce sayıca küçük 

ama cesareti ve yüreği büyük, inanmış ve adanmış 

insanların yola çıktığı gündür. Eğitim-Bir-Sen’in bü-

yümesinin, zirveden yeni ufuklara kararlı adımlarla 

yürümesinin liderlerine, erdemli sendikal hareketin 

öncülerine, insanlığın zulme, sömürüye karşı dire-

nişinin adanmışlarına selam olsun” diyerek başladı. 

İstiklal Şairi Mehmet Akif’in, “Değil mi cephemi-

zin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye 

aynı, vicdan bir/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, 

yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!” 

dizelerinin, Kudüs Şairi Mehmet Akif’in kurduğu 

Eğitim-Bir-Sen’in durumunu ve duruşunu özetle-

diğini belirten Yalçın, “Konu insansa, gideceğimiz 

yön; konu vicdansa, duracağımız yer; hedef, insa-

nı merkeze alan bir dünya düzeni oluşturmaksa, 

cephemiz bir olmalıdır. Mücadelemiz, emeğin sö-

mürülmesini engellemekse, yılmadan, yıkılmadan, 

sarsılmadan birlikte yol almalıyız. Saygın iş, insan 

onuruna yaraşır ücret mücadelesini, kireçle boyan-

mış beyaz taşların içerisindeki bir mücadele olarak 

göremeyiz. Emeğin örgütlü gücünü ulusal zemin-

lerle sınırlı tutarsak, küresel sömürünün karşısında 

direnemeyiz. Kazanma hırsının, en büyük olma ar-

zusunun, yakıcı-yıkıcı rekabet kurgusunun küresel 

tehdit oluşturduğu bir dünyadayız. İyi olmak, insan 

olmak, insan kalmak niyet ve hedefini yüklenenler, 

bu zulme ve sömürüye seyirci olmaya zorlanıyor. 

İnsanların hayatını kaybetmesini, paranın değer 

kaybetmesinden daha önemsiz görenlerin güç 

dengelerini belirlediği bir dünyaya mahkûm ol-

mak istemiyoruz. Bizim, adaletle teması daha ya-

kın, merhametle etkileşimi daha derin bir dünya 

umudumuz ve hedefimiz var. Filistin’de, Arakan’da, 

Doğu Türkistan’da, Mısır’da ve Suriye’de yaşananla-

Eğitim-Bir-Sen Türkiye Buluşmasında konuşan Ali Yalçın: 

Küresel vicdan hareketini birlikte tesis etmeliyiz
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rı, insani açıdan değerlendiren ortak bir aklı hayata 

geçirmeliyiz. Zulme, sömürüye maruz bırakılanları 

yalnız bırakmayacak küresel vicdan hareketini bir-

likte tesis etmeliyiz. Sadece mazlumlara yardım 

eden değil, zalimlere, sömürgecilere, emperyalist 

ve kapitalist birliklere tepki veren ortak bir direniş 

zemini üretmeliyiz” şeklinde konuştu. 

Yeni anlaşmalarla tecrübe paylaşım  
ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz 
Eğitim-Bir-Sen olarak ilkelerinin, sendikacılığı sa-

dece söylemler üzerinden değil, aynı zamanda 

eylemler üzerinden de yürütmek olduğunun altı-

nı çizen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yükün 

yalnız taşınamayacak kadar ağır olduğunun bilin-

cindeyiz. Bu anlayışla, yurt dışı sendikal iş birlikle-

rini misyonumuzun bir parçası olarak gördük. Sen-

dikal mücadeleye, emeğin hak arayışına, insanın 

özgürlük reflekslerine dair uluslararası düzlemde 

de yeni bir soluk üretmek zorundayız. Dünyanın 

farklı ülkelerindeki eğitim sendikalarıyla, eğitim ve 

iş birliği anlaşmaları imzalama, tecrübe paylaşımı 

kulvarları oluşturma çabamız sürüyor. Son üç ay 

içinde Moritanya’dan iki, Senegal’den iki ve Fas’tan 

bir eğitim sendikası olmak üzere toplamda beş 

sendikayla ‘eğitim ve iş birliği anlaşmaları’ imzala-

dık. Yeni anlaşmalarla eğitim ve tecrübe paylaşım 

ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz.” 

Türkiye’de emek mücadelesine dair değerli kaza-

nımlar üreten güçlü bir sendika olduklarını, üyeye, 

ülkeye, insana ve insanlığa dair kazanımlar ürettik-

lerini, örgütlülüğü güce, gücü ise kazanıma dönüş-

türdüklerini vurgulayan Ali Yalçın, “Ülkemizin de-

mokratikleşmesi, özgürlük alanlarının genişlemesi, 

vesayetin tasfiyesi, sosyal adaletin tesisi için ter akı-

tıyoruz. 400 bin üyeye yaklaşmamızın ve 500 bine 

yürümemizin altındaki temel gerçek bu. Türkiye’nin 

en hızlı büyüyen, en fazla üye kaydeden, kendisiyle 

yarışan ve yeni rekorlar kıran en büyük sendikasıyız. 

Sendikal alana, sendikal harekete önerilerimizle, 

eleştirilerimizle ve kazanımlarımızla damga vurma-

ya devam ediyoruz” diye konuştu. 

Yaşasın birliğimiz, dayanışmamız ve  
mücadelemiz 
Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Temel mücade-

lemiz, herkesin özgürce, kardeşçe ve insan onuru-

na yaraşır bir hayat sürmesi mücadelesidir. Bunu 

sadece kendi ülkemiz için değil, tüm dünya insan-

ları için talep ediyor ve bunun mücadelesini veriyo-

ruz. Dünyanın küreselleştiği ve iletişim imkânlarının 

arttığı bir ortamda insanca yaşam hakkını sadece 

kendimiz için talep etmek ‘bireysel konfor’ talebi 

olacaktır. Bu nedenle, dünyanın tüm insanları; gelir 

dağılımının eşit olduğu, geleceğe güvenle bakan, 

sendikal hak ve özgürlüklerini kullanan, son tahlil-

de insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkına 

sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle, sendikamıza 

güç katan bütün üyelerimize teşekkür ediyor; dün-

yanın tüm renklerini 24. kuruluş yıldönümümüze 

ve 10. Türkiye Buluşmamıza taşıyan, ülkemizde mi-

safir etmekten mutlu olduğumuz, davetimize ica-

betleriyle bizi onurlandıran sendikacı dostlarımıza 

şükranlarımı sunuyor; emek, ekmek ve özgürlük 

mücadelesinde birlikte yol yürümekten onur duy-

duğum tüm teşkilatımıza, canla başla yaptığı ça-

lışmalar için teşekkür ediyorum. Yaşasın birliğimiz, 

yaşasın dayanışmamız, yaşasın mücadelemiz.” 
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Ali Yalçın’ın ardından, yabancı ülkelerin eğitim sen-

dikaları temsilcileri de birer selamlama konuşması 

yaptı. 

Malezya Eğitim Enternasyonal Asya-Pasifik Bölgesi 

Başkoordinatörü Shashi Bala Singh, Eğitim Enter-

nasyonal adına burada olmaktan dolayı mutluluk 

duyduğunu belirterek, “Dünyanın her tarafında eği-

tim çalışanlarının sesi olan eğitim enternasyonal, 

demokrasi, insan hakları, sendikal hakların güçlü 

savunucusudur ve eğitim çalışanlarının hakların 

korur. Eğitim Enternasyonal ayrıca savaş mağdur-

larının yanında yer almaktadır. Eğitim-Bir-Sen’e, 

yaptığı çalışmalarından dolayı, özellikle Suriye’den 

gelen kadın ve çocuklara yardımda bulunduğu için 

Türkiye’ye ve Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür ediyoruz” 

dedi. 

Malezya Eğitim Organizasyonu Başkan Vekili Sati-

nah Syed Salleh, Eğitim-Bir-Sen’i, kazanımlarından 

ve büyük organizasyonlarından dolayı tebrik ede-

rek, şunları söyledi: “Eğitim artık çok dinamik hale 

geldi. Teknoloji ile beraber eğitimin müfredatı sü-

rekli bir şekilde değişmektedir. Kapsayıcı bir eğitim 

sağlamak için hepimizin birlikte çalışması gerekir. 

Malezya’yı ziyaretinizde söylediğiniz gibi, iş birliği-

mizi daha da artırmalıyız.” 

Avrupa’da Filistinli Öğretmenler Birliği Genel Baş-

kanı Yosra Saed Agıl: “1948’den beri Siyonistler ta-

rafından işgal edilen Filistin’de öğretmenler mül-

teci oldu ve bütün dünyaya dağıldı. Lübnan ve 

Suriye’deki kurulun benzerini Türkiye’de kuracağız. 

Tüm engellere rağmen el ele vermeliyiz. İşgalle-

re karşı silahımız eğitimdir. Bu tür organizasyonlar 

hedefimize ilerlememize yardımcı olur” şeklinde 

konuştu. 

Hırvatistan Öğretmenler Sendikası Hukuk İşleri 

Başkanı Sandra Kimovec: “Hırvatistan Öğretmenler 

Birliği Sendikası geçen sene kuruldu. 28 bin üyeye 

sahiptir. Sendikamız lise ve ortaokuldaki çalışanları 

ile beraber en büyük sendikalardandır. Avrupa Birli-

ği eğitim sendikasının da üyesiyiz. Burada özellikle 

başkana teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkenize, hal-

kınıza teşekkür ediyorum. Böyle başkanlarla sen-

dikanızın gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur.” 

Arnavutluk Eğitim ve Bilim Sendikası Başkanı Nev-

rus Kaptelli: “Sendikamız adına Eğitim-Bir-Sen’i 

kutluyoruz. Burada bulunmaktan gerçekten çok 

mutluluk duyuyoruz. Biz aynı değerlere sahip olan 

eski dostumuzu ziyaret ediyoruz. Bizim sendikamız 

Arnavutluk’ta en büyük eğitim sendikasıdır. 1991 

kurulan sendikamız Eğitim Bakanlığı ile toplu söz-

leşme imzalamış tek sendikadır. Ali Yalçın Bey’e te-

şekkür etmek istiyorum. O’nun sayesinde bir araya 

geldik. Sizin için anlamlı bir gündür. Bundan sonra 

da anlamlı bir gün olacaktır. Çünkü Eğitim-Bir-Sen 

ile iş birliği anlaşması imzalayacağız.” 

Bangladeş Cemaati İslamiye Öğretmenler Orga-

nizasyonu ve İdeal Öğretmenler Konseyi Başkanı 

Azim Obaidullah: “Bangladeş’teki İslami hareket 

adına sizlere teşekkür ediyorum. Bangladeş ile Tür-

kiye arasında tarihi bağlar mevcuttur. Ümmetin acı 

çekmesinin ana sebebi, ilim, bilim ve ahlak adına 

bir şeyler üretememesidir. İşkencelere rağmen fa-

aliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan 

çok mutluyum.” 

Fas Milli Eğitim Çalışanları Sendikası (FNFE) Genel 

Başkanı Abdelilah  Elhalouti: “Ali Yalçın Bey’den bü-

yük dersler öğrendim. Çok önemli konulara değin-

di. Türkiye halkı ile bizim halkımız kardeştir. Türkiye, 

mazlumların yanında yer alıp onların gözyaşlarını 

silmiştir. Bizim sendikamız 1993 yılında kuruldu. Bu 

süre zarfında büyük hizmetler yaptı. Önümüzdeki 

dönemlerde de aynı hizmetlere imza atacağız in-

şallah.” 
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Sudan Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 

Osman Mohamed Ahmed Abdelsadig: “Öğretmen 

varsa hayat var demektir. Sudan’dan öğretmenler 

ve bilim sendikası adına sizlere selam getirdim. 

Eğitim-Bir-Sen 10. Türkiye Buluşması ve kuruluş yıl-

dönümünde bulunmaktan son derece mutluyum. 

Bizim sendikamız Sudan’ın en büyük öğretmenler 

sendikasıdır. Üyelerimizin haklarını kazanmak için 

büyük çabalar verdik. Bütün çalışanlarımızın hakla-

rını koruyoruz.” 

Bosna-Hersek Federasyonu İlköğretim ve Eğitim 

Bağımsız Sendikası Başkanı Selvedin Satorovic: 

“Bosna-Hersek halkı, Türkiye’nin kendisi için yap-

tıklarına her zaman saygı duyacak. Gönderdiğiniz 

yardımları hiçbir zaman unutmayacak. Nasıl bir mi-

safirperver olduğunuzu da çok iyi biliyoruz. Bu top-

lantı, Türkiye halkı ve sendikalarının dünyada lider 

konuma geldiğini gösteriyor. Başarılarınızın devam 

etmesini diliyorum. Düzenlediğimiz bu program-

dan ötürü de sizi tebrik ediyorum. Sizin başarılarınız 

bizim yolumuzu aydınlatacak. Güçlü Türkiye, Güçlü 

Sendika, Güçlü Memur-Sen.” 

Sırbistan-Sancak Eğitim Çalışanları Bağımsız Sen-

dikası Heyet Başkanı Fikret Bejtovic: “Sırbistan ve 

Sancak bölgesinin selamlarını iletiyorum. İnşallah 

bir sonraki buluşmamızda 1 milyon üye ile beraber 

olacağız.” 

Karadağ Kuzey Sancak Bölgesi Pljevlja Şehri Eği-

tim Sendikası Başkanı Faik Muhovic: “Misafir oldu-

ğumuz günlerde başarılarınıza tanıklık ettik. Bun-

dan sonra da büyük başarılara imza atacağınıza 

inanıyorum. Sizlerle beraber olduğum için çok 

mutluyum. Sizlere Karadağ’dan selam getirdim. 24. 

yılınızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. 

Sizleri ülkemize davet ediyorum. İş birliğimiz ebe-

diyen devam edecektir.” 

Cezayir Eğitim Sendikası Genel Başkanı Ferhat 

Chabekh: “Bizim konfederasyonumuza bağlı 25 

sendika var, biz de bu sendikalardan biriyiz. 1960 

yılında kurulmuştur bizim organizasyonumuz. Kon-

federasyon olarak 2 milyon üyeye sahibiz. Ülkemiz-

de tek yetkili sendikayız. Eğitim-Bir-Sen’le iyi ilişki-

ler geliştirmek için buradayız. İş birliği anlaşması 

imzalamak istiyoruz.” 

Cezayir Ulusal Öğretmenler Sendikası Genel Baş-

kanı Boudjenah Abdelkerim: “Eğitim-Bir-Sen’i 24. 

kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutluyorum. Top-

lantının Eğitim-Bir-Sen için uluslararası düzeyde 

hayırlar getirmesini diliyorum. İnsan hakları ve sos-

yal hakları güçlü olan toplum inşa etmek istiyoruz. 

Çalışanlarımızın bütün sosyal güvenlik haklarını ko-

rumak istiyoruz. Eğitim sisteminde yeni gelişmeleri 

takip ederek, üyelerimize aktarıyoruz.” 

Suriye Öğretmenler Birliği Türkiye Başkanı Musta-

fa Al-Asaad: “Suriye’deki sendika başkanımız gel-

mek isterdi ama savaş nedeniyle gelemedi. Bizim 

sendikamız Türkiye’de doğdu. Türkiye’de binler-

ce Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Desteklerinizi 

bekliyoruz. Türkiye’ye ve Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür 

ediyorum.” 

Moritanya Bağımsız Öğretmenler Sendikası (SİPES) 

Genel Başkanı Mohamedou Rabani: “Bizim ilk sen-

dikamız eğitim sendikası. Organizasyonunuzdan 

dolayı teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki, sizin 
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gibi azimli insanlar büyük işler yapacaktır. Üye sa-

yınız çok fazla. Sizin yaptığınız faaliyetleri yakından 

takip ediyoruz. Sizinle iş birliği yaparak, ortak hare-

ket etmek istiyoruz.” 

Makedonya Merkez Jupa Belediyesi Öğretmenler 

Sendikası Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Muhrem 

Shakjirovski: “Bizleri buraya davet eden bu ülkenin 

en büyük sendikasının Genel Başkanı Ali Yalçın’a 

ve değerleri başkan yardımcılarına teşekkür edi-

yorum. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan bü-

yük mutluluk duyuyoruz. Biz kendimizi misafir ola-

rak değil, Türk vatandaşı olarak görüyoruz. Sizinle 

yapacağımız iş birliği neticesinde Makedonya’daki 

eğitimcilerin daha iyi konuma geleceğini umuyo-

ruz.” 

Kosova Eğitim Sendikası Başkanı Rrahman Jasha-

raj: “Burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Bun-

dan sonra da faaliyetlerinizde bulunmak istiyorum. 

Sendikam adına hepinizi selamlıyorum. Sizleri 

Kosova’ya davet edip iş birliğimizi ilerletmek isti-

yoruz.” 

Konuşmaların ardından, 14 ülkenin eğitim sendika-

sının temsilcileriyle iş birliği protokolü imzalandı. 

Programa, Kosova Eğitim Sendikası Başkan Yar-

dımcısı Ymer Ymeri ve Uluslararası İlişkiler Sorum-

lusu Jehona Oruqi, Kosova Sendikalar Konfederas-

yonu Başkanı Haxhi Arifi, Makedonya Merkez Jupa 

Belediyesi Öğretmenler Sendikası Uluslararası İliş-

kiler Sorumlusu Ozcan Suleymanovski, Arnavutluk 

Eğitim ve Bilim Sendikası Başkan Yardımcısı Arian 

Peraj, Bosna Hersek Orta ve Yüksek Öğrenim, Eği-

tim, Bilim ve Kültür Sendikası Başkanı Devad Had-

zic, Bosna Hersek Federasyonu İlköğretim ve Eği-

tim Bağımsız Sendikası Başkan Yardımcısı Saudin 

Sivro, Sırbistan-Sancak Eğitim Çalışanları Bağımsız 

Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Zuma Hodzic, 

Karadağ Kuzey Sancak Bölgesi Pljevlja Şehri Eği-

tim Sendikası Başkan Yardımcısı Ševala Harbic, 

Moritanya Eşitlikçi Sendikalar Konfederasyonu 

(CNTM) Kadın Komitesi Başkanı Nbeya El Ghaida, 

Moritanya Özgür Öğretmenler Sendikası Genel 

Başkanı Sneiba Sidi Mohamed, Suriye Öğretmen-

ler Birliği Türkiye Danışmanı Mazen Rachid, Mardin 

Bölge Sorumlusu Muhammad Alhummada, Fas 

Milli Eğitim Çalışanları Sendikası (FNFE) Basın Sek-

reteri Khalid Essatte, Sudan Eğitim Sendikası Kadın 

Komitesi Başkanı Halima Alshiekh Abdelrahman 

Dafalla, Yurtdışı Filistinli Mesleki Grup ve Birlikleri 

Koordinatörü Maher Shawish, Moin N. Naim, Ce-

zayir Eğitim Sendikası Yöneticisi Mustapha İdrissi, 

Cezayir Ulusal Öğretmenler Sendikası Teşkilatlan-

ma Sekreteri Kouıder Yahıaouı, Yöneticisi Achour 

Lımane de katıldı. 
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Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, 15 ülkenin 

eğitim sendikalarının yöneticileriyle tanışma ve is-

tişare toplantısı yaptı. 

Antalya’da gerçekleştirilen toplantıda, Eğitim-

Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, ge-

nel başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat 

Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atil-

la Olçum, Eğitim-Bir-Sen 10. Türkiye Buluşması ve 

24. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere 

Türkiye’ye gelen Kosova Eğitim Sendikası, Kosova 

Sendikalar Konfederasyonu, Makedonya Merkez 

Jupa Belediyesi Öğretmenler Sendikası, Arnavut-

luk Eğitim ve Bilim Sendikası, Bosna Hersek Orta ve 

Yüksek Öğrenim, Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası, 

Bosna Hersek Federasyonu İlköğretim ve Eğitim 

Bağımsız Sendikası, Sırbistan-Sancak Eğitim Çalı-

şanları Bağımsız Sendikası, Karadağ Kuzey Sancak 

Bölgesi Pljevlja Şehri Eğitim Sendikası, Hırvatistan 

Öğretmenler Sendikası, Moritanya Eşitlikçi Sendi-

kalar Konfederasyonu (CNTM), Moritanya Bağım-

sız Öğretmenler Sendikası (SİPES), Suriye Öğret-

menler Birliği, Fas Milli Eğitim Çalışanları Sendikası 

(FNFE), Sudan Eğitim Sendikası, Avrupa’da Filistinli 

Öğretmenler Birliği, Yurtdışı Filistinli Mesleki Grup 

ve Birlikleri, Cezayir Eğitim Sendikası, Cezayir Ulu-

sal Öğretmenler Sendikası, Malezya Eğitim En-

ternasyonal Asya-Pasifik Bölgesi, Malezya Eğitim 

Organizasyonu, Bangladeş Cemaati İslamiye Öğ-

retmenler Organizasyonu ve İdeal Öğretmenler 

Konseyi başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek 

istişarelerde bulundu. 

Eğitim-Bir-Sen’i tanıtan sunumun ardından katılım-

cılar söz alarak, sendikaları ve çalışmaları hakkında 

bilgi verdi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, toplantının, birbirlerini 

tanımaları açısından önemli olduğunu belirterek, 

katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

15 ülkenin eğitim sendikasının yöneticileriyle bir araya geldik
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonlarının sade-

ce kadın örgütlenmesindeki eksikliği gidermediğini, 

kadın konusuna şaşı bakışı da yerle bir ettiğini söy-

ledi. 

Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması Antalya’da 

yapıldı. Buluşmada, Malezya Eğitim Organizasyonu 

Başkan Vekili Satinah Syed Salleh, Avrupa’da Filis-

tinli Öğretmenler Birliği Genel Başkanı Yosra Saed 

Agıl, İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Doç. Dr. Emel 

Topçu ve Aktivist Zeynep Alkış’ın konuşmacı olduğu 

bir panel de düzenlendi. 

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habi-

be Öçal, Yönetim Kurulu üyeleri ve il temsilcilerinin 

katıldığı toplantının açılışında bir konuşma yapan 

Genel Başkan Ali Yalçın, özellikle kadınların çileyi 

güce, sıkıntıları, sorunları fikri birikime dönüştür-

düklerini, baskıları kararlılıkla, dayatmaları dirençle 

devre dışı bıraktıklarını, yasakları özgürlüğe, öteki-

leştirmeyi öze dönüşe doğru evirdiklerini belirterek, 

şöyle konuştu: “Sizler, Türkiye’nin 81 il ve bütün ilçe-

lerinde örgütlenmenizi kısa sürede tamamladınız. 

Ülkemizdeki ve yurt dışındaki kadın örgütleriyle iş 

birliği, hedef ve proje ortaklığı yaparak vizyonunu-

zu ortaya koydunuz. Kadın üye sayımızı artırdınız, 

örgütlenmede diğer sendikalara fark attınız. Fikri 

zenginliğinizle, aksiyoner kimliğinizle farkınızı da 

fark ettirdiniz.” 

Salleh: Bir kadını eğitirseniz, bütün ülkeyi  
eğitmiş olursunuz 

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe 

Öçal’ın selamlama konuşmasının ardından panele 

geçildi. Malezya Eğitim Organizasyonu Başkan Ve-

kili Satinah Syed Salleh, verdikleri mücadele sonu-

cunda birçok sorunun çözümünü sağladıklarını kay-

dederek, “Birçok problemi çözdük ama hâlâ ufak da 

olsa bazı sorunlarımız var. Kadınlar olarak, çalışarak, 

bir araya gelerek, görüşlerimizi paylaşarak birçok 

şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Eğer bir 

kadını eğitirseniz, bütün ülkeyi eğitmiş olursunuz. 

Onun için eğitime önem vermeliyiz” diye konuştu. 

Avrupa’da Filistinli Öğretmenler Birliği Genel Başka-

nı Yosra Saed Agıl, Filistinlerin yaşadığı sıkıntıları an-

latırken, Doç. Dr. Emel Topçu, kadınların kimlik so-

runlarına değindi. İstanbul Milletvekili Fatma Benli 

ve Aktivist Zeynep Alkış’ın da birer konuşma yaptık-

ları panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla 

sona erdi.

Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması’nda konuşan Yalçın:

Kadına şaşı bakışı yerle bir ettiniz
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Genel Başkan Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardım-

cısı Ramazan Çakırcı, Senegal, Moritanya ve Fas’ın 

eğitim sendikalarıyla eğitim ve iş birliği protokolü 

imzaladı. 

Ali Yalçın, Ramazan Çakırcı ile birlikte, Moritanya Ba-

ğımsız Öğretmenler Sendikası (SİPES) Genel Sek-

reteri Muhammed Rabbani, Moritanya Özgür Öğ-

retmenler Sendikası Genel Sekreteri Muhammed 

İbn-i Esnib, Fas Milli Eğitim Çalışanları Sendikası 

(FNFE) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Khalid Essatte, 

Senegal Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası 

(SUDES) Genel Sekreteri Dr. Amadou Dıaoune ve 

Senegal Bağımsız Yüksek Öğretim Çalışanları Sen-

dikası (SAES) Genel Sekreteri Prof. Dr. Seydi Ababa-

car Ndıaye ile bir araya gelerek, eğitim ve iş birliği 

protokolü imzaladı. Eğitim-Bir-Sen’in Moritanya, Se-

negal ve Fas’ın eğitim sendikalarıyla iş birliği anlaş-

ması yapmasının önemine dikkat çeken Ali Yalçın, 

Türkiye’nin eğitim hizmet kolunda genel yetkili ve 

en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, uluslararası 

sendikal dayanışmaya önem verdiklerini belirterek, 

şunları söyledi: 

“Afrika’daki ülkelerin sendikalarıyla ilişkiler kurmak 

için eğitim sendikalarıyla iş birliği ve eğitim proto-

kolü imzaladık. Kongremizde, işimize, içimize ve 

dışımıza yolculuk başlatacağız demiştik. Bunun ilk 

adımını Balkanlarda yaptığımız Başkanlar Kurulu ve 

o ülkelerin sendikalarıyla yaptığımız protokol anlaş-

maları ile başlatmıştık. Bugün de Afrika’daki ülke-

lerin sendikalarıyla iş birliği yapmak ve ilişkilerimizi 

daha üst seviyeye çıkarmak için buradayız. Mesafe-

ler uzak olsa da, insanları yakınlaştıran, aralarındaki 

dayanışma ve iletişimdir. Dillerimiz ve renklerimiz 

farklı olsa da, insanlık ortak paydasında ve sendikal 

mücadele çerçevesinde birlikte hareket edebiliriz. 

Bizler sendikalarla ilişkilere uzun vadeli iş birliği ola-

rak bakıyoruz. Bu çerçevede sizlerle gelecek adına 

güzel çalışmalar yapmak için eğitim ve iş birliği an-

laşması yapacağız.” 

Eğitim-Bir-Sen’in, ‘sendikacılığı sınıf ve zümre için 

yapılacak bir uğraş’ olarak görmeyen Mehmet Akif 

İnan’ın, “Türkümüz dünyayı kardeş bilendir/Gökleri 

insanın ortak tarlası” dizelerindeki kuşatıcılıkla sen-

dikacılığa bambaşka bir ufuk, bambaşka bir heye-

can kattığını ifade eden Ali Yalçın, “Dünyanın bütün 

emek hareketlerine ulaşmak için elimizden gelen 

gayreti göstereceğiz. Emperyalist düzene karşı bü-

tün emek hareketleri ortak mücadele ederse, bu 

düzen değişir. Çalışanların hak ettiği emeklerinin 

karşılığını alabilmesi için mücadelemizi sürdürece-

ğiz. Onun için bu ikili görüşmeler önem arz etmek-

tedir. Diğer ülkelerin sendikalarıyla da buna benzer 

iş birliği anlaşmaları yapmayı planlıyoruz” şeklinde 

konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Danışmanı Tarkan 

Zengin’in de katıldığı ikili görüşmelerin ardından, 

üç ülkenin beş eğitim sendikasıyla Eğitim-Bir-Sen 

arasında sendikal dayanışma sağlamak, sektörel 

sorunlara ortak çözümler üretmek, ekonomik ve 

sosyal kazanımları artırmak amacıyla yapılan eğitim 

ve iş birliği anlaşmalarını Genel Başkan Ali Yalçın ve 

Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı imzaladı.

Üç ülkenin beş eğitim sendikasıyla 
eğitim ve iş birliği anlaşması yaptık
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yal-
çın, Moritanya Çalışanları Milli Konfederasyonu’nun 
(CNTM) 2. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. 
Genel Kurulda bir konuşma yapan Ali Yalçın, öze-
linde emeğin genelinde insanlığın sorunlarına çö-
züm, umutlarına ışık, ufuklarına destek olma örgütü 
olduklarını belirterek, “Biz bu yönümüzle son toplu 
sözleşmede kamu görevlilerinin mali haklarını artır-
dık. Sosyal haklarında iyileştirmeler sağladık, yeni 
haklar elde ettik. ‘Her çalışan, önce insan’ anlayışına 
dayalı olarak, demokratik haklarımızı koruduk ve ar-
tırdık. Özgürlükçü sisteme uymayan yasakları haya-
tımızdan ve mevzuatımızdan çıkardık. Sivil siyasete 
ve sivil topluma müdahale unsuru taşıyan oluşum-
ların tasfiye edilmesini sağladık” dedi. 
Temel hedefler noktasında CNTM ve Memur-Sen 
arasında medeniyet ortaklığıyla açıklanabile-
cek benzerlikler bulunduğunu ifade eden Yalçın, 
şunları söyledi: “Biz Türkiye’nin CNTM’si, siz de 
Moritanya’nın Memur-Sen’isiniz diyebiliriz. Daha da 
genişletip insana değer ver-
me, müzakereyi esas alma, 
ayrımcılığa karşı gelme, ka-
dınları destekleme, aile haya-
tını önemseme gibi doğrudan 
insan temalı konulardaki kav-
ram birlikteliğimiz iş birliğimi-
zin ne kadar gerekli olduğunu 
gösteriyor, ne kadar anlamlı 
sonuçlar üretebileceği konu-
sundaki umutlarımızı artırıyor. 
Biz sarılırsak sömürü düze-
ni sarsılır, biz kucaklaşırsak 
emperyalist kurgu bozulur, 

biz dayanışma ve iş birliği içerisinde olursak Afrika 

başta olmak üzere, İslam coğrafyası dünyada hak 

ettiği yere gelir.” 

Yalçın, Genel Kurul’da Moritanya CNTM Başkanı’na 

Memur-Sen plaketi takdim etti, CNTM Başkanı ise 

Yalçın’a, katılımlarından dolayı teşekkür beratı verdi.

Ziyaretler ve iş birliği anlaşmaları 
Genel Başkan Ali Yalçın, Moritanya’da birçok prog-

rama da katıldı. Sudan, Fas, Cezayir, Moritanya ve 

Umman sendikalarının temsilcileriyle ve Moritanya 

Çalışma Bakanı ile bir araya gelen Yalçın, Cumhu-

riyet İçin İttihad Partisi Genel Başkanı Muhammed 

Veled Mahm ve ana muhalefet Partisi Et-Tavasul 

Partisi Genel Başkanı Cemil Mansur, Moritanya HA-

TEM Partisi Genel Başkanı Saleh Ould Hanane ile de 

birer görüşme yaparak, bilgi alışverişinde bulundu. 

İkili görüşmelerin ardından Memur-Sen ile CNTM 

arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması ve eylem planı 

imzalandı. CNTM’nin kongresine katılan Sudan, Um-

man, Fas ve Cezayir konfederasyonları ve sendika-

ların temsilcileriyle iş birliği anlaşması imzalanması 

ve karşılıklı heyet ziyaretleri konusunda mutaba-

kata varıldı. Moritanya temaslarında Eğitim-Bir-Sen 

Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Emekli 

Memur-Sen Genel Başkanı Emin Şenver ve Eğitim-

Bir-Sen Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin de 

hazır bulundu. 

Yalçın, CNTM 2. Olağan Genel Kurulu’na katıldı
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Uluslararası Filistin Meslek Örgütleri Forumu Başkan Yardımcısı Ahmad Abou 

Jamıh ve Türkiye Temsilcisi Moin N. Naim, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti. 

Filistin dışında yaşayan Filistinlilerin mesleki örgütlemesini sağlamak için ‘Ulus-

lararası Filistin Meslek Örgütleri’ gibi bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç olduğu-

nu ifade eden Jamıh, “Memur-Sen’in Türkiye en büyük sivil toplum kuruluşu ol-

duğunu biliyorum ve faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Böyle bir kuruluşun 

tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Filistinlilerin yoğun yaşadığı ülkelerde 

temsilcilik açmak gibi bir niyetimiz var. Bunun için Lübnan’da ‘Mesleki Çalışma-

lar Kongresi’ düzenleyeceğiz. Tecrübelerinizi paylaşmak için bu kongrede sizleri 

aramızda görmek bizi onurlandıracaktır” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Dün-

yada yaşanan zorluklara ve sorunlara karşı örgütlenerek mücadele verilmelidir. 

Sorunları örgütlü zemine taşıyarak tartışmalı ve çözüm için ortak hareket edil-

melidir. Emek hareketlerinin sorunları bölgesel veya ülke bazlı değildir, hepi-

mizi ilgilendirir. Bu bağlamda Uluslararası Filistin Meslek Örgütleri Forumu’nu 

önemsiyorum. 1992’de kurulan sendikamız, 1995’de kurulan konfederasyonu-

muz, Türkiye’nin en büyük emek hareketi. Kurulduğumuz günden bu yana kamu 

görevlilerinin birçok sorununu çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Gücü-

müzü üyelerimizden, örgütlü yapımızdan alıyoruz. Tecrübelerimizi paylaşmak 

için Mesleki Çalışmalar Kongresi’ne katılacağız” şeklinde konuştu.  

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Başkan Yardımcısı Ramazan 

Çakırcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Yalçın, heyete, Eğitim-Bir-Sen ve 

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın kitap setini takdim etti.

Uluslararası Filistin Meslek Örgütleri 
temsilcilerinden sendikamıza ziyaret
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Moritanya’da bulunan Alkhayr Vakfı’nda ye-

timlerle bir araya geldi. 

İHH’nın paydaşı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 

Sosyal Konseyi (ECOSOC) ve İslami Sivil Toplum Ku-

ruluşları (İDBS) üyesi olan Alkhayr Vakfı’nda gerçek-

leşen yetim buluşmasında konuşan Ali Yalçın, dün-

yada doğal afetler, felaketler, savaşlar ve kazalar 

sebebiyle çok sayıda acının yaşandığına dikkat çe-

kerek, “Acıların en zor olanını ise yetim kalan çocuk-

lar çekmektedir. Yetimlere sahip çıkmak insanlığı-

mızın gereğidir. Biz sahip çıkmazsak, yetimler, onları 

sermaye olarak gören kötü niyetli şebekelerin eline 

düşerler. Biz bu sorumluluğu almazsak, çocukları-

mız misyonerlerin tuzağına düşerler. Unutmayalım 

ki, yetimler, anne-babası ölünce değil, onlara sahip 

çıkmadığımız zaman yetim kalırlar” dedi. 

İHH gibi yetimlere sahip çıkan sivil toplum kuruluş-

larının önemini burada daha fazla gözlemlediklerini 

ifade eden Yalçın, “Yetim gülerse dünya güler. Biz 

buradan hareketle gücümüz yettiği oranda dünya 

mazlumlarına, yetimlerine sahip çıkmaya çalışıyo-

ruz. Ama bunlar yeterli değil, bütün insanlığı hare-

kete geçirecek eylemler yapmalıyız. Eğitim-Bir-Sen 

olarak, Türkiye’de ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ 

projesini İHH, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşle-

ri Başkanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Çocuklarımızın 

küçük yaştan itibaren bilinçli, yardımsever, duyarlı 

ve başkalarının dertleriyle dertlenen insanlar olarak 

yetişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.” 

Ali Yalçın, uluslararası kalite standart belgesine sa-

hip, arşiv sistemi ve uluslararası ilişkileri bakımından 

Moritanya’da önemli bir işlev gören Alkhayr Vakfı 

yetkililerine, yetimlere sahip çıkma konusunda gös-

terdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Moritanya’da yetimlerle bir araya geldik
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Mardin-Midyat’taki Çadırkent’te Suriyeli ve 

Iraklı mültecileri ziyaret etti. 

Çadırkent’te basın toplantısı düzenleyen Yalçın, 

“Burada kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşma-

nın önemli örneklerinden biri yaşanmaktadır. Batı, 

üç maymunu oynarken, Türkiye mazlumlara sahip 

çıkmıştır. Batı, zulme ortak olurken, Türkiye, kardeş-

lerini açıkta bırakmamıştır” dedi. 

Emanete sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yal-

çın, şunları söyledi: “Kardeşlerimiz bize emanettir. 

Emanete sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onların 

yaralarını sarmak için elimizden gelenin fazlasını 

yapmalıyız. Biz dün olduğu gibi, bugün de sorum-

luluk almaya devam ediyoruz. Biz, hem emek hare-

keti hem de merhamet hareketiyiz.” 

Öğrencilere kırtasiye yardımı 

Yalçın, beraberindeki heyetle birlikte, Suriyeli öğ-

rencilerin eğitim gördüğü Midyat Kocatepe İlk 

Okulu’nda öğretmenlerle görüştü ve ardından öğ-

rencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. 

Memur-Sen, Hak-İş, İHH ve Kızılay, terör yüzünden 

mağdur olanlara ve Suriyeli mültecilere yardım 

kampanyası başlattı. Kampanyaya, Memur-Sen ve 

Hak-İş’in 100 bin TL’lik nakit yardımıyla start verildi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, düzenlenen basın toplantısında yaptığı ko-

nuşmada, “Bu kampanyamızla, hem terör mağduru 

Kürt kardeşlerimize hem de Suriyeli mültecilere bir-

likte el uzatacağız” dedi. 

Çağın erdemliler hareketi olmanın sorumluluğunun 

yanında insanlığın merhamet hareketi olmanın gay-

retiyle toplumsal vicdanın seslendiricisi, milletimizin 

vicdani hassasiyetinin temsilcisi olarak bütün dün-

yayı, merhamet duruşlarının, mağdura el uzatma 

anlayışlarının coğrafyası kabul ettiklerini dile getiren 

Yalçın, “Mazlumun diline, dinine, ırk ve mezhebine, 

kimliğine ve meşrebine bakmadık. Biz, derde düşe-

nin yakınında, darda kalanın yanında olduk. Yardım 

kampanyamızın milletimizin büyük desteğine maz-

har olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

Mardin’deki mülteci kampını ziyaret ettik

Terör mağdurları ve Suriyeli mülteciler için 
yardım kampanyası



22

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, küresel barışın gerçek-

leşmesinde gençlere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Genç 

Memur-Sen ve Birleşmiş Siviller tarafından Ankara’da düzenlenen “Kü-

resel Gençlik Zirvesi”nde “Küresel Barışın İnşasında Gençliğin Rolü” 

oturumunda bir sunum yapan Latif Selvi, “Küresel barışın gerçekleşme-

sinde gençlerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü gençlerimiz 

meseleleri iliğine kadar hissederler. Herkes adalet ve barıştan bahsedi-

yor ancak yeryüzünün her yerinde acı var, zulüm var. Demek ki burada 

bir sıkıntı var. Onun için gençlerimiz birlikte hareket ederek, uluslararası 

projelerle adalet ve barışın tesisi için mücadele etmelidir. Bizler gençle-

re inanıyor ve güveniyoruz” dedi. 

Programda, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kalkınma Bakanı 

Cevdet Yılmaz ve Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan da bi-

rer konuşma yaptılar. 

Selvi: Küresel barışın inşasında 
gençlere büyük sorumluluk düşmektedir
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, çalışma ha-

yatının yoğun ve yakın ilişki düzeninin, ‘mobbing’ diye ifade 

edilen en yaygın şiddet biçimine yönelmede daha rahat 

imkân ve fırsat verebildiğini belirterek, “İnsanlığın baş be-

lası bir mahiyet kazanmış sorun, kanıksandığı için, şiddete 

karşı çıkmak ve bunu minimum seviyeye indirmek hiç ko-

lay değildir. Hele bizim gibi siyasi geçmişinde yıldırmanın 

sosyal, siyasal şiddet olarak uygulandığı toplumlarda iş 

daha da zordur. Türkiye’de ideolojik devlet yapılanmasının 

yakın zamana kadar inanç ve düşünce özgürlüğünü sınır-

lama üzerinden yıldırmayı adeta resmi programa dönüş-

türmüş olması, sorunun sosyal, siyasal boyutta yaşanma-

sına yol açmıştır” dedi. 

Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 

tarafından yapılan “Öğretmenlerin Yıldırma Algısı ve Tec-

rübeleri” araştırmasının sonuçlarını, Genel Merkez’de dü-

zenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 

12 ilde temel eğitim ve ortaöğretimde görev yapan 2 bin 

39 öğretmenle yüz yüze anket tekniğiyle yapılan araştır-

manın satır başlarından bazıları şöyle: 

Her iki öğretmenden biri meslek hayatı boyunca yıldırma-

ya maruz kaldığını ifade etmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık yarısının (yüz-

de 45,7), bir diğer ifadeyle, her iki öğretmenden birinin, 

meslek hayatları boyunca, bir şekilde yıldırmaya maruz 

kaldığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, psikolojik şiddet 

olarak da tanımlanan yıldırmanın, temel ve ortaöğretim 

kurumlarında görev yapan öğretmenler arasında yaygın 

bir şekilde yaşandığı anlamına gelmektedir. Araştırma so-

nuçları, yıldırmanın iki temel belirleyeni olarak kabul edi-

len yıldırmaya maruz kalma sıklığı (en az haftada bir kez) 

ve yıldırma süresi (en az altı ay) ölçeğine göre değerlen-

dirildiğinde, öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırmadan 

önemli ölçüde etkilendiklerini göstermektedir. Araştırma 

sonuçları, öğretmenlerin yıldırma algı ve tecrübelerinin; 

il, okul türü, öğrenim düzeyi, çalışma süresi gibi değiş-

kenler açısından farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla yıldırmayı önlemeye yönelik politikaların bu 

farklılıklar göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Araştırma sonuçları, öğretmenlerin çalışma süreleri ile yıl-

dırma tecrübeleri arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Buna göre, 21 yıl ve daha uzun süre öğret-

menlik yapanların yıldırma algı puanı, çalışma süresi 20 yıl 

ve altında olan öğretmenlere oranla daha düşük (126,03), 

yıldırma tecrübesi puanı ise daha yüksektir (102,28). 5 yıl ve 

daha az süre öğretmenlik yapanların yıldırma algı puanı, 6 

yıl ve daha uzun süre öğretmenlik yapanlara oranla daha 

yüksek (164,18), yıldırma tecrübe puanı ise daha düşüktür 

(88,95). Yani yaş ve çalışma süresi ile yıldırma algı düze-

yi ve tecrübesi arasındaki ilişki yıldırmayla mücadelede 

önem kazanmaktadır. 

Yıldırmaya maruz kalan her 4 öğretmenden 1’i meslek ha-

yatının olumsuz yönde etkilendiğini, her 5 öğretmenden 

1’i ise yıldırmaya bağlı stres yaşadığını beyan etmiştir. Bu 

sonuçlar, bir toplumun sürdürülebilirliği ve gelişimi için 

olmazsa olmaz kurumlardan biri olan eğitim kurumunun 

çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun işareti ni-

teliğindedir. Zira öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırmaya 

bağlı olarak işe gitme isteğinde azalma, işi bırakma iste-

ğinde artış ve ders başarısında düşüş yaşamalarının yanı 

sıra stresli bir şekilde derslere girmelerinin verilen eğitimin 

kalitesini olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. 

Yıldırmayla mücadelede neler yapıldığı hususunda ulaşı-

lan sonuçlar dikkat çekicidir. Resmi şikâyet mekanizmala-

rını kullananlar büyük oranda düşük kalırken; kabullenme, 

geri çekilme ya da gayriresmî araçlarla yıldırmayı durdur-

maya çalışma (yaklaşık yüzde 59) daha baskındır. Araş-

tırma, öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma karşısında 

genellikle, durumun zaten değişmeyeceği düşüncesiyle, 

yıldırmayı sonlandırmaya yönelik herhangi bir girişim-

de bulunmadıklarını göstermektedir. Ayrıca istenmeyen 

duruma kişinin sadece kendisinin değil, başkalarının da 

maruz kaldığını bilmesi, durumu kabullenme ve duruma 

katlanma eşiğini yükseltmektedir.

‘Öğretmenlerin Yıldırma Algısı ve Tecrübeleri’
araştırmamızın sonuçlarını açıkladık
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’in yaptırdığı ‘Kılık ve Kıyafet Araştırması’nın 

sonuçlarını açıkladı. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Yalçın, araştırmanın, 31 ilde, 3 bin 12 

öğretmen, bin 563 veli, 8. sınıf ve üzeri bin 480 öğrenciyle, toplamda 6 bin 55 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle 

gerçekleştirildiğini söyledi. 

Öğretmenlerin yüzde 62,4’ü kılık ve kıyafet serbestîsi istiyor 

Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğiyle ilgili görüşlerini öğrenmek amacıyla bir araş-

tırma yaptıklarını belirten Yalçın, Türkiye genelinde öğretmenlerin yüzde 62,4’ünün serbest kıyafet istediklerini vur-

gulayarak, “Serbest kıyafet uygulaması, genç ve eğitimli velilerle genç öğretmenler tarafından daha fazla kabul gö-

rüyor. 25 yaşın altındaki öğretmenlerin yüzde 66,3’ü, 26-44 yaş arası öğretmenlerin ise yüzde 64,6’sı serbest kıyafet 

istiyor. ‘Fikrim yok’ diyenler dikkate alınmadığında, öğretmenlerin yüzde 57,3’ü, velilerin yüzde 54,1’i öğretmenlere 

uygulanan zorunlu kılık ve kıyafet serbestliğinin kaldırılması halinde öğretmenlerin bunu suistimal etmeyeceklerini 

düşünüyor” dedi. 

Öğretmenlerin yüzde 54,7’si kılık ve kıyafet zorunluluğunun öğretmenin özgürlüğünü 
kısıtladığını ifade ediyor

Öğretmenlerin yüzde 54,7’sinin, uygulanan kılık ve kıyafet zorunluluğunun özgürlüğü kısıtlayıcı olduğunu düşündü-

ğünü, velilerin yüzde 35,6’sının, öğrencilerin ise yüzde 47’sinin öğretmenin özgürlüğünü kısıtladığını söylediğini dile 

getiren Yalçın, ‘Bu bir hak ihlali mi’ sorusuna da benzer oranlarda cevapların verildiğini kaydetti. 

Yalçın, öğretmenlerin yüzde 30,6’sının serbest kıyafet uygulamasının öğretmenlerin kendine olan güvenini getirece-

ğini düşündüğünü, bunu, yüzde 22,9 ile derslere konsantrasyonun, yüzde 20,9 ile motivasyonun, yüzde 11,4 ile ders 

başarısının artacağı düşüncesinin takip ettiğini ifade ederek, “Ayrıca öğretmenlerin yüzde 34,8’i yürürlükte olan kılık 

ve kıyafet uygulamasının iklim ve mevsim şartlarına uygun giyinmeye imkân sağlamadığını dile getiriyor” dedi. 

Öğretmenlerin yüzde 26,1’inin, öğrencilerin yüzde 17,6’sının, velilerin ise yüzde 16’sının öğretmenlere uygulanan kılık 

ve kıyafet zorunluluğunun kaldırılmasının öğrencinin başarısını olumlu etkileyeceğini söylediğini belirten Yalçın, söz-

lerini şöyle tamamladı: “Öğrencilerin yüzde 23,5’i, serbest kıyafet giymesi durumunda öğretmeniyle iletişiminin daha 

da artacağını düşünüyor. Araştırmanın sonuçları, talebimizin, sadece üyelerimiz değil, toplum tarafından da kabul 

gördüğünü ortaya koymaktadır. Yetkililerden, toplumsal bir talebe dönüşen kılık ve kıyafet yönetmeliğinin değiştiril-

mesi konusunda bir an önce adım atmalarını bekliyor ve istiyoruz.” 

Öğretmen, kılık-kıyafet özgürlüğü istiyor, 
öğrenci ve veliler de destek veriyor 
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Eğitim-Bir-Sen ‘Örgütlenme’ temalı kısa film yarış-

ması ödül töreni, Başbakan Yardımcısı Numan Kur-

tulmuş, Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, AK Parti 

Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Hak-İş Genel 

Başkanı Mahmut Arslan, uluslararası eğitim sendi-

kalarının temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen Şube yönetim-

leri, ilçe temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılı-

mıyla gerçekleştirildi. 

Konuşmalardan sonra, dereceye girenlere ödülleri 

verildi. Yüzü aşkın filmin katıldığı yarışmada birincili-

ği ‘On’ filmiyle kazanan Mutlu Kurnalı’ya ödülünü ve 

plaketini Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş; 

ikinciliği ‘Hayat Bu’ filmiyle kazanan Elif Yüksel’e 

ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın; üçüncülüğü ‘Perşembe’ fil-

miyle kazanan Mert Öner ve Seçkin Gündüz’e ödü-

lünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, 

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu; ‘Tırtı-

lın Yolu’ filmiyle jüri özel ödülüne layık görülen Ayşe 

Nur Topal’a ödülünü ve plaketini Yönetmen Derviş 

Zaim; ‘Lisan’ filmiyle mansiyona layık görülen Nurul-

lah Özdemir’e ödülünü ve plaketini Malezya Eğitim 

Enternasyonal Asya-Pasifik Bölgesi Başkoordinatö-

rü Shashi Bala Singh; ‘Toprak’ filmiyle mansiyona la-

yık görülen Mehmet Topbaş’a ödülünü ve plaketini 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan takdim etti. 

Programın sonunda, Başbakan Yardımcısı Numan 

Kurtulmuş, Jüri Başkanı Derviş Zaim’e, üyeler Faysal 

Soysal, Ulvi Alacakaptan, Enver Gülşen ve Ömer 

Sami Sevimli’ye plaketlerini takdim etti. 

Kısa film yarışmasında dereceye girenlere 
ödülleri verildi
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Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başka-

nı Mehmet Akif İnan’ı Anma Progra-

mı ve “Unutamadığım Öğretmenim” 

Hatıra Yarışması Ödül Töreni Millî Eği-

tim Bakanı Nabi Avcı’ın da katılımıyla 

Ankara’da yapıldı. 

Programın açılışında bir konuşma ya-

pan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın, Mehmet Akif 

İnan’ın şair, yazar, öğretmen, sendi-

kacı, mütefekkir, yayıncı, hatip, aydın, 

sanatçı ve aksiyon adamı olduğunu 

belirterek, “Akif İnan, öğretmen, kamu 

görevlisi, yerli ve Müslüman aydın sı-

fatlarını mezcederek aksiyoner fikir 

insanı kimliğini yüklenerek, 14 Şu-

bat 1992 tarihinde Eğitim-Bir-Sen’in 

kurucu liderliğini üstlendi, ardından 

da, 9 Haziran 1995’te Memur-Sen 

Konfederasyonu’nu kurdu ve vefatına 

kadar da her iki kurumun Genel Baş-

kanlığını yürüttü. Büyük bir medeni-

yetin fikir işçisi Mehmet Akif İnan’ın 

kurucu lider olmasının bir sonucu ola-

rak, Eğitim-Bir-Sen bugün Türkiye’nin 

en büyük sendikası, Memur-Sen de 

Türkiye’nin en büyük konfederasyonu-

dur. Mehmet Akif İnan’ın bu iki büyük 

eseri, bugün Türkiye’de demokrasinin, 

insan haklarının, emeğin en büyük sa-

vunucusu olmuş, bunun yanında dün-

yadaki mazlumların da en büyük sığı-

nağı haline gelmiştir. Sendikacılık ira-

desini ‘Milli Eğitim Bakanı olmaktansa 

en büyük sendikanın genel başkanı ol-

mayı tercih ederim’ ifadeleriyle ortaya 

koyan Mehmet Akif İnan’ın açtığı yol-

dan yürüyenlerin gerçekleştirdiği ça-

lışmalarla, bugün 400 bin üyeye yakla-

şan Eğitim-Bir-Sen, 1 milyona yaklaşan 

Memur-Sen ailesi vücuda getirilmiştir” 

dedi. 

İnsanın yıldızının parlamasına  
vesile olan öğretmenlerin  
hikâyelerini topladık 

Eğitim-Bir-Sen olarak, genç öğret-

menleri öğretmenlik sanatının incelik-

leriyle buluşturmak ve öğretmenliğe 

Mehmet Akif İnan’ı Anma Programı ve 
‘Unutamadığım Öğretmenim’ 

Hatıra Yarışması Ödül Töreni yapıldı
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dair anıların yazılarak kayıt altı-

na alınmasını teşvik etmek adı-

na, 2006, 2007, 2008 ve 2009 

yıllarında Mehmet Akif İnan 

Hatıra yarışmaları düzenledik-

lerini ifade eden Yalçın, “Bu ya-

rışmalarda 81 ilde birinci olan 

eserleri ‘Mum Işığında Son 

Mahnı’, ‘Yüreğimdeki Resimler’, 

‘Yola Düşenler’ ve ‘Üşüyen Ha-

yatlar’ adlı kitaplarda yayımla-

dık, ayrıca Türkiye genelinde dereceye 

giren eserleri de, ‘Kelebeğin Rüyası’ 

adıyla ayrı bir kitap olarak yayımladık. 

Bu kitapları, yeni atanan öğretmenleri-

miz önceliğinde Türkiye’nin dört bir kö-

şesindeki on binlerce öğretmenimize 

ücretsiz ulaştırdık. Üniversitelerimizin 

öğretmen yetiştiren bölümlerinde öğ-

renim gören gençlerimizin öğretmen-

lik mesleğine yönelişlerine etki eden 

öğretmenlerini tanıyabilmek için, 2015 

yılında yarışmamızı ‘Unutamadığım 

Öğretmenim’ başlığıyla düzenledik” 

şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından, “Unutamadı-

ğım Öğretmenim” hatıra yarışmasında 

“Hayırlı Bayramlar” adlı eseriyle Türkiye 

birincisi olan Derya Ödemiş’e ödülünü 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “Diğer 

Elin de Ben Olsaydım” adlı eseriyle 

Türkiye ikincisi olan Rukiye Coşgun’a 

ödülünü Eğitim-Bir-Sen ve Memur-

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Rıfat Öğ-

retmenim” adlı eseriyle Türkiye üçün-

cüsü olan Mustafa Arslaner’e ödülünü 

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, “Ko-

zanın Yarım Bıraktığı Kelebeğim Ben” 

adlı eseriyle mansiyon alan Cennet 

Kuzucu’nun ödülünü Genç Memur-

Sen Ankara Üniversite Komisyonu 

Üyesi Sevde Keskin’e Ankara Millet-

vekili Ahmet Gündoğdu, “Mavi Düşler 

Tepesi” adlı eseriyle mansiyon alan 

Emine Amanet’e ödülünü Memur-Sen 

eski Genel Başkanı Fatih Uğurlu, “Yanık 

Hasan” isimli eseriyle mansiyon alan 

Gül Sema İlhan’a ödülünü Türkiye Ya-

zarlar Birliği Başkanı Hicabi Kırlangıç, 

“Semaya Uzanan Eller” isimli eseriyle 

Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Sevde 

Süeda Gürlesin’e ödülünü ise Memur-

Sen eski Genel Başkanı Ahmet Aksu 

verdi. 

Programın sonunda, Genel Başkan Ali 

Yalçın, Bakan Nabi Avcı’ya Mehmet 

Akif İnan’ın eserlerinin özel baskısını 

hediye etti. 
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Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Baş-

kanı Habibe Öçal, Birleşmiş Milletler’in 

New York’ta düzenlediği “Kadının Statü-

sü Komisyonu” toplantısına katıldı. 

Ana gündemin kadın, ekonomi, istihdam 

ve eğitim olduğu, kadın istihdamı, top-

lumsal cinsiyet eşitliği, kadın girişimciliği 

ve kadına yönelik şiddetin de ele alındı-

ğı toplantıda oturumda konuşan Habibe 

Öçal, kadın yoksulluğunun temelinde 

küreselleşmenin ve hızlı tüketim toplu-

mu oluşturma anlayışının yer aldığını ve bundan da en çok zarar gö-

renlerin kadın ve çocuklar olduğunu, bunun giderilmesinde devletlerin 

üstüne düşen asıl görevin sosyal devlet anlayışının yeniden gözden ge-

çirilmesi olduğunu söyledi. 

Mülteci sorununa dünyanın kör ve sağır kalmaması gerektiğini dile ge-

tiren Öçal, Avrupa ülkelerinin kapılarını mültecilere açma noktasında 

daha insani davranmaları gerektiğini vurguladı. 

Türkiye’nin mültecililere ev sahipliği noktasında dünya tarafından yal-

nız bırakıldığını, bu sorunun sadece Türkiye’nin meselesiymiş gibi böl-

geselleştirildiğini söyleyen Öçal, çözüm üretme ve barışı hakim kılma 

noktasında Birleşmiş Milletler’in tavsiye ve kınama kararı dışında varlık 

gösterememesinin yadırganacak bir durum olduğunu kaydetti. 

Toplantıda, New York Ticaret Odası Başkanı Nancy Ploeger  ve Türk iş 

kadınları ile kadın, ekonomi, eğitim, mültecilik ve terör olayları da de-

ğerlendirildi. 

Habibe Öçal, New York’ta ‘Kadının Statüsü Komisyonu’
toplantısında konuştu
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sure-

tiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. 

maddesiyle değiştirilen asıl yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Hiz-

met gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların 

özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeni-

den atanamaz” hükmünün iptali istemiyle Eğitim-Bir-Sen’in açtığı davada, “memu-

run ömür boyu yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava 

konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık 

bulunmadığına hükmederek, yürütmeyi durdurdu. 

Yürütmenin durdurulması kararında, şu ifadelere yer verildi: 

“Dava konusu değişiklikle anılan madde, ‘Haklarında adli veya idari bir soruşturma 

yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan 

memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sü-

relerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin 

hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Hizmet gereği yer 

değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hiz-

met bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptı-

ğı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ata-

ması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki 

eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır. Hizmet gereği başka bir hizmet alanına 

veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek 

istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz’ şeklinde düzenlenmiştir. 

Değişiklikten önce, yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde görev yeri değiştirilen 

memurun eski görev yerine ileri bir tarihte tekrar atanması mümkün iken, dava ko-

nusu değişiklikle, hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, memuriyet süresi 

boyunca bir daha eski görev yerine atanmasının yolu kapatılmıştır. Hizmet gereği 

görev yeri değiştirilen memurun, belirli ve makul bir süre öngörülmek suretiyle eski 

görev yerine atanamaması, yürütülen hizmetin gereği olarak kabul edilebilir ise de, 

dava konusu düzenlemede olduğu gibi, memurun belirli bir hizmet alanına, memu-

riyet yaşantısı boyunca bir daha atanamaması durumu, ölçülülük ilkesine aykırı olup, 

hizmet gereğini aşan bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, memurun ömür boyu 

yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzen-

lemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmamak-

tadır.”

Mahkeme:  Hizmet gereği görev yeri değiştirilen  
   memur eski görev yerine atanabilir

Hukuki kazanım
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Uluslararası eğitim sendikası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 13 

Mart’ta Ankara’da meydana gelen ve 37 vatandaşımızın hayatını kay-

bettiği terör saldırısını kınayarak, başsağlığı dileklerini iletti. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika yö-

neticilerinin ilgi ve hassasiyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, teröre karşı birlik olma çağrısı yaptı. 

Terör saldırısı dolayısıyla mesaj gönderen uluslararası eğitim sendi-

kalarından bazıları şunlar:

Bayramovic: Kardeşlerimizin yanındayız

Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı İsmet 

Bayramovic, “Biz Bosna Hersek halkı olarak, masum insanların kü-

resel bir terör saldırısıyla yaşadıkları acının nasıl bir duygu olduğu-

nu iyi biliyoruz. Yaşadıklarımız bize bugün Ankara’da yaşanan acının 

nasıl tarifsiz olduğunu hatırlatıyor. Kardeş Türkiye’ye yapılan saldırıyı 

kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Kon-

federasyon olarak sevdiklerini kaybedenlerin yanında olduğumuzun 

bilinmesini istiyoruz” dedi.

Saleck: Saldırıda bütün insanlık hedef alındı

Moritanya Çalışanları Milli Konfederasyonu Genel Başkanı Muham-

med Ahmet Saleck, mesajında, terör saldırısından duyduğu üzün-

tüyü dile getirdi. Hain saldırıyı kınadığını belirten Saleck, terörizmin 

bütün insanlığı hedef aldığını ve insanlık dışı olduğunu söyledi.

Arifi: Temel Değerlere Saldırıldı

Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği Başkanı Haxhi Arifi, Ankara’da 

yapılan saldırının insanlığın temel değerlerine karşı işlenmiş suç ol-

duğunu kaydetti. Terörün demokrasi ve özgürlükleri de hedef aldı-

ğını ifade eden Arifi, “Kosova olarak bu saldırıları kınıyor, kardeş ülke 

Türkiye’nin yanında olduğumuzu deklare ediyoruz” şeklinde konuş-

tu.

Kaptelli: Terör değil biz kazanacağız 

Arnavutluk Bağımsız Eğitim Sendikası Başkanı Nevrus Kaptelli, her 

türlü terörü lanetlediklerini, terörizme karşı Türkiye’nin verdiği müca-

delenin yanında olduklarını dile getirdi. İnsan hayatının kutsal oldu-

Uluslararası eğitim sendikalarından 
teröre kınama 
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ğunu vurgulayan Kaptelli, “Teröristlere ve terörizme destek verenlere karşı bu mücadeleyi 

dayanışma içinde kazanacağımızdan eminim” diye konuştu. 

Bejtovic: Terör insanlığın düşmanıdır 

Sırbistan Sendikalar Konfederasyonu Sancak ve Novi Pazar Bölge Temsilcisi Fikret Bejtovic, 

terörün insanlığın düşmanı olduğunu kaydetti. Terörü lanetleyen Bejtovic, “Menfur saldırıyı 

kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Türk milletine de başsağ-

lığı diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Sprem: İnsanlık dışı eylemi kınıyoruz 

Hırvatistan Öğretmenler Sendikası Başkanı Sanja Sprem, Eğitim-Bir-Sen’e gönderdiği mesa-

jında, terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları ifade etti: “Bu insanlık dışı 

eylemin kurbanlarının ailelerine, dostlarına, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı 

dileriz. Ne yazık ki böyle bir olay yaşandı. Bu olaydan sonra bize kalan ise hayatını kaybe-

denleri onurlu bir veda ile uğurlamak, yaralılara yardım etmek, gözyaşlarını silmek ve güç 

toplayarak ne olursa olsun terörizm ve şiddete karşı mücadele etmektir.” 

Jasharaj: Terör dünyanın sorunu 

Kosova Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası Başkanı Rahman Jasharaj, saldırıyı kınayarak, terö-

rizme karşı ortak mücadeleye hazır olduklarını söyledi: Terörün tüm dünyayı ilgilendiren bir 

sorun olduğunu belirten Jasharaj, Türkiye’ye taziye dileklerini iletti. 

Agil: Türkiye’nin yanındayız 

Avrupa’da Filistinli Öğretmenler Birliği Genel Başkanı Yosra Saed Agil ve Yurt Dışı Filistinli 

Mesleki Grup ve Birlikleri Koordinatörü Maher Shawish, terör saldırısını kınayarak, Türkiye’nin 

yanında olduklarını kaydettiler. 

Küresel terörü kınıyoruz 

Suriye Öğretmenler Birliği Türkiye Başkanı Mustafa Al-Assad, Cezayir Ulusal Öğretmenler 

Sendikası Genel Başkanı Boudjenah Abdelkerim, Malezya Eğitim Organizasyonu Başkan 

Vekili Satina Syed Salleh, Fas Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası Basın Sekreteri Khalid Es-

satte, Bosna Hersek Federasyonu İlköğretim ve Eğitim Bağımsız Sendikası Başkanı Selvedin 

Satorovic, Karadağ Cumhuriyeti Salko Aljkovic Ortaokulu Müdürü Faik Muhovic, Makedon-

ya Merkez Jupa Belediyesi Öğretmenler Sendikası Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Özcan 

Süleymanovski, Makedonya Merkez Jupa Belediyesi Öğretmenler Sendikası Uluslararası 

İlişkiler Sorumlusu Muhrem Şakirovski de, saldırıyı küresel terör olarak niteleyerek, kınadılar. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, terörü ve terörist eylemleri kınayan mesajlarıyla milletimizin yanında 

yer alan bütün uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ediyor; saldırının, 

insanlıktan nasibini almamış faillerine, destekçilerine lanet ediyor, terör eyleminde hayatını 

kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milleti-

mize sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, uluslararası eğitim sendikaları ve si-

vil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir ara-

ya gelerek, iş birliği yapmayı, tecrübe paylaşı-

mında bulunmayı önemsediklerini belirterek, 

“Sendikal mücadeleye, emeğin hak arayışına, 

insanın özgürlük reflekslerine dair uluslararası 

düzlemde de yeni bir alan açmak gerektiğin-

den hareketle, bugün burada olan 6 ülkeden 

sendikacı dostlarımızın da aralarında olduğu 

14 ülkeyle eğitim ve iş birliği anlaşması yap-

mıştık. Bir ay gibi kısa bir sürede, yaptığımız 

anlaşmaları hayata geçirmenin ve ülkemizde 

bir arada olduğumuz sendikacı dostlarımızla 

yeniden burada da bir araya gelmenin mutlu-

luğunu yaşıyoruz” dedi. 

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Ku-

rulu ile birlikte, Bosna-Hersek, Makedonya, 

Hırvatistan, Sırbistan-Sancak, Arnavutluk ve 

Kosova’da faaliyet gösteren eğitim sendikala-

rının yöneticileriyle Tiran’da bir araya gelerek 

istişarelerde bulundu. 

Toplantıda, düzenledikleri “Atayurdunda Meh-

met Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu” 

vesilesiyle çok sayıda siyasetçi, bürokrat, aka-

demisyen, yazar ve sivil toplum örgütü tem-

silcisini buluşturduklarını ifade eden Yalçın, 

Eğitim-Bir-Sen olarak gerçekleştirdikleri faali-

yetlere ilişkin bilgi verdi. 

Eğitim-Bir-Sen’in 400 bin üye sayısıyla 

Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu kay-

deden Yalçın, “Üyelerimizin özlük ve mali hak-

larını savunmanın yanı sıra hizmet sendikacılı-

ğına da önem ve ağırlık veriyoruz. Aynı zaman-

da Bir yandan akademik, sanatsal ve kültürel 

sendikacılık da yapıyoruz. Kısa film yarışma-

mızın ikincisini yaptık. Türkiye’de uluslararası 

eğitim felsefesi kongresi yapan tek sendikayız. 

Son bir yılda 25 farklı kitabı üyelerimize ulaş-

tırdık. Kariyer yolculuklarında üyelerimizin hep 

yanında olduk, çıkardığımız kitaplar, açtığımız 

kurslarla onlara destek olduk. Kültürel sendi-

kacılık kapsamında İstiklal Marşı Şairimiz Meh-

met Akif Ersoy’u ata yurdunda uluslararası bir 

Balkan ülkelerinin eğitim sendikalarının
yöneticileriyle istişare toplantısı 
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sempozyumla anmak için Tiran’dayız. Bu sem-

pozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum” 

şeklinde konuştu. 

Uluslararası eğitim sendikaları ve sivil toplum ku-

ruluşlarının temsilcileriyle iş birliği yapmayı, ortak 

projeler üretmeyi önemsediklerini, yeni anlaşma-

larla eğitim ve tecrübe paylaşım ağını genişlet-

meyi hedeflediklerini dile getiren Yalçın, şunları 

söyledi: 

“Sendika olarak, yaklaşık bir ay önce Türkiye’de 

gerçekleştirdiğimiz teşkilat buluşmasında, bu-

gün burada olan 6 ülkeden sendikacı dostlarımı-

zın da aralarında olduğu 14 ülkeyle eğitim ve iş 

birliği anlaşması yapmıştık. Biz o gün sendikal da-

yanışmanın önemine inandığımız için yaptığımız 

iş birliklerini hayata geçireceğimizi söylemiştik. 

Bir ay gibi kısa bir sürede, yaptığımız anlaşmaları 

hayata geçirmenin ve ülkemizde bir arada oldu-

ğumuz sendikacı dostlarımızla yeniden burada 

da bir araya gelmenin, bir başka ülkede yeniden 

sendikalarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu 

yaşıyorum. Mehmet Akif’in Arnavutça basılan ‘Sa-

fahat’ının kardeş sendikalarımız aracılığıyla Koso-

va, Arnavutluk ve Makedonya’da öğretmenlere 

dağıtılacak olmasının, kütüphanelere gönderile-

cek olmasının önemini bir kez daha ifade etmek 

istiyorum. Maddi kazanımları amaçlamayan sen-

dikacılığımızın, tarihsel, kültürel değerlerimize 

önem veren anlayışı gereği düzenlediğimiz bu 

sempozyumun bildirilerini kitaplaştıracağız, ar-

dından da Arnavutçaya çevirip Makedonya, Ar-

navutluk ve Kosova’daki eğitim sendikalarımıza 

göndereceğiz.” 

Genel Başkan Ali Yalçın’ın ardından, katılımcılar da 

söz alarak, görüşlerini dile getirdiler. Mehmet Akif 

Ersoy sempozyumunu Arnavutluk’ta düzenlediği 

için Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu’na te-

şekkür eden katılımcılar, bu tür toplantıların dost-

lukların pekişmesine vesile olduğunu, kısa süre 

içerisinde geliştirdikleri iş birliğinin ve edindikleri 

tecrübelerin kendilerine, sendikal çalışmalarına 

önemli katkılarda bulunduğunu kaydettiler.
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Eğitim-Bir-Sen ve ALSAR Vakfı tarafından 11-12 

Mart 2016 tarihinde Tiran’da düzenlenen “Atayur-

dunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyu-

mu”, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eğitim-

Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili 

Ahmet Gündoğdu, Arnavutluk Meclis Başkan Yar-

dımcısı Shpetim Idrizi, milletvekilleri, ALSAR Vak-

fı Başkanı Mehdi Gurra, Balkan ülkelerinin eğitim 

sendikaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşu tem-

silcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda 

davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Bakan Avcı: Akif, nesillerimiz için   
numunedir 

Sempozyumun açılışında konuşan Türkiye Milli 

Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “Mehmet Akif Ersoy, aldığı 

eğitiminin özellikleri ve şahsiyetinin çizgileri bakı-

mından da gerçekten neslimiz için, nesillerimiz için 

numunedir, bugünkü deyimiyle rol modeldir” dedi. 

Ersoy’u baba ocağında yâd etmekten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, sempozyumda eme-

ği geçenlere teşekkür eden Avcı, sempozyumun, 

Ersoy’un sözcülüğünü yaptığı ölümsüz düşüncenin 

ve büyük ideallerin ayakta ve dipdiri olduğunu gös-

terdiğini söyledi. 

Ersoy’un ölümünün üstünden yıllar geçmesine rağ-

men eserleriyle yaşamaya ve tesir etmeye devam 

ettiğini kaydeden Bakan Avcı, Akif Ersoy’un bağlı 

olduğu inanç ve değerlerle savunduğu düşün-

celerin hâlâ geçerliliğini korumasının medeniyet 

coğrafyası ve tüm insanlık için ümit kapısı olması 

ve üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu 

vurguladı. 

“Atayurdunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası 
Sempozyumu” Tiran’da yapıldı 
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Ersoy’un gayretlerinin boşa gitmediğinin en önemli 

göstergelerinden birinin, Safahat’ın Türk edebiyat 

dünyasının en çok basılan ve ilgi gören kitabı nite-

liği taşıması olduğunu belirten Avcı, tarihin en bu-

nalımlı yıllarını yetkinlikle anlatan Safahat’ın ilgiyi 

fazlasıyla hak ettiğini, bu eserin bir miras olduğunu 

ifade ederek, Arnavutça çevirisini bastırdıkları için 

Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür etti. 

Yalçın: Akif gibi bir değer her topluma  
nasip olmaz 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Mehmet Akif Ersoy’un, kardeşlik duyguları-

nı canlı ve yaşanır kılarak tefrikaları ortadan kaldır-

maya önem veren, bunun ızdırabını çeken biri ola-

rak, yolumuzu bulmaya yardımcı olan deniz feneri 

gibi olduğunu belirterek, “Ellerimizi uzatmalı ve el 

ele sımsıkı tutunmalıyız. Diri bir canlılık, coşkulu bir 

kardeşlik için Mehmet Akif Ersoy öncü, örnek bir 

kişiliktir. Böyle bir değer her topluma nasip olmaz” 

şeklinde konuştu. 

400 bin üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sendi-

kası Eğitim-Bir-Sen ve 1 milyona yaklaşan üye sa-

yısıyla yine Türkiye’nin en büyük konfederasyonu 

Memur-Sen olarak, Ersoy gibi asil, onurlu, kişilikli 

duruşu çok önemsediklerini vurgulayan Ali Yalçın, 

şunları söyledi: 

“Bu anlamda bizim sendikacılığımız bir duruş sen-

dikacılığıdır. Sendikamızın ilk kuruluş aşamasından 

beri ruh ve irfan dünyamızı şekillendiren değerlere 

her zaman duyarlı olduk, olmaya da devam ede-

ceğiz. Hatırlamamız gerekenleri asla unutmayacak, 

unutturmayacağız. Bugün Mehmet Akif gibi hayatî 

ölçüde önemli bir değeri, ata yurdunda, sizlerle 

anmanın temel gerekçesi budur. Bu duygularla, 

kardeşler, akrabalar olarak, aynı kültür ve mede-

niyetin çocukları, aynı ailenin fertleri olarak hasret 

gidermek için geldik. Akademisyen, sanatçı, fikir 

adamı, yazar olarak hepsi birbirinden değerli ko-

nuklarımız müstesna şairimiz üzerine konuşacak-

lar. O nedenle, ben doğrudan onunla, onun hayatı, 

kişiliği, mümtaz şahsi özellikleri, güzide insan yanı, 

şairliği, fikir ve idealleri, İslâm anlayışı, ümmetin 

içine düştüğü bunalımlar ve önerdiği çıkış yolları 

üzerine ayrıntılı konuşacak değilim. Sendika olarak, 

bundan yaklaşık bir ay önce Türkiye’de büyük bir 

teşkilat buluşması gerçekleştirdik. Bugün burada 

olan 6 ülkeden sendikacı dostlarımın da araların-

da olduğu 14 ülkeyle eğitim ve iş birliği anlaşmaları 

yaptık. Biz o gün sendikal dayanışmanın önemine 

inandığımız için yaptığımız iş birliklerini hayata ge-

çireceğimizi söylemiştik. Bir ay gibi kısa bir sürede, 

yaptığımız anlaşmaları hayata geçirmenin ve ülke-

mizde bir arada olduğumuz sendikacı dostlarımla 

yeniden burada da bir araya gelmenin mutluluğu-

nu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Bir başka ül-

kede yeniden sendikalarımızı bir araya getirmenin 

tarif edilmez mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca Meh-

met Akif’in Arnavutça basılan ‘Safahat’ının kardeş 

sendikalarımız aracılığıyla Kosova, Arnavutluk ve 

Makedonya’da öğretmenlere dağıtılacak olmasının 

önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum.” 

Gündoğdu: İki Akif’i çok seviyoruz 

Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili 

Ahmet Gündoğdu, sempozyumun açılışında yaptığı 

konuşmada, Türkiye’de Mehmet Akiflerin çok sevil-

diğini, bunlardan birinin Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
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Sen’in kurucu genel başkanlarından Mehmet Akif 

İnan, diğerinin ise milletin ‘mutabakat metni’ni ya-

zan Mehmet Akif Ersoy olduğunu ifade etti. 

Gündoğdu, iki ismin Türkiye’de olağanüstü işler 

yaptığını belirterek, “Mehmet Akif Ersoy’u ana yur-

dunda anmak, Türkiye’nin iki Akifinden birinin sen-

dikası olan Eğitim-Bir-Sen’e çok yakışıyor” dedi. 

İdrizi: İyi bir vatansever 

Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Shpetim Idrizi, 

Balkan milletleri arasında Türkiye’ye en çok değer 

verenlerin Arnavutlar olduğunu ifade ederek, Meh-

met Akif Ersoy gibi değerli bir şahsiyetin iki toplu-

mu bugün bir araya getirdiğini söyledi. Arnavutların 

Mehmet Akif Ersoy’u bildiğini ama yeteri kadar ta-

nımadığını dile getiren İdrizi, Ersoy’un bilim insanı, 

hafız ve edebiyatçı özelliklerinin yanında iyi bir va-

tansever olduğunu vurguladı.

Gurra: Sempozyum iki ülkenin kardeşlik  
ilişkilerinin gelişmesine katkıda   
bulunacak 

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ise, sempoz-

yumun düzenlenmesindeki amacın, Mehmet Akif 

Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında insanları aydın-

latmak olduğunu dile getirdi. Arnavutluk kamuoyu-

nun, Ersoy hakkında fazla bilgiye sahip olmaması 

nedeniyle böyle bir sempozyumun düzenlenme-

sinin kararlaştırıldığını söyleyen Gurra, sempozyu-

mun iki ülkenin kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine de 

katkıda bulunacağını kaydetti.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ve 

Tiran Valisi Sadi Vorbsi de birer konuşma yaptılar. 

Açılış konuşmalarının ardından, Mehmet Akif Ersoy 

sergisinin açılışı yapıldı. 

İki gün süren sempozyumda beş oturum  
yapıldı 

İki gün süren sempozyumda beş oturum yapıldı. 

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, düşünceleri ve eser-

lerinin katılımcılara aktarıldığı sempozyum kapsa-

mında Türk, Arnavut, Bosna-Hersek başta olmak 

üzere, çok sayıda akademisyen ve yazar sunum 

gerçekleştirdi. 

“Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Zamanı” başlık-

lı birinci oturumda Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay 

“Türkiye’nin ve Balkanların Ortak Değeri Mehmet 
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Akif”, Mehmet Kurtoğlu “Çelik İradeli Şair Meh-

met Akif Ersoy”, Metin Önal Mengüşoğlu “Akif, 

Tek Başına Bir Ümmet”, Nuredin Ahmeti “Meh-

met Akif Ersoy’un Kosova’daki Şahsiyeti” konu-

larında; “Mehmet Akif Ersoy’un Fikir Dünyası ve 

Medeniyet Tasavvuru” başlıklı ikinci oturumda 

Prof. Dr. Ejder Okumuş “Kişiliği ve Fikir Dünyasıy-

la Mehmet Akif”, Prof. Dr. Metin İzzeti “Mehmet 

Akif Ersoy’un Şiirinde Estetik Pragmatizm”, Prof. 

Dr. Mulazim Krasniqi “Mehmet Akif Ersoy Safa-

hatında Dünya Bakışı”, Yusuf Kaplan “Mehmet 

Akif ve Medeniyet Fikri” konularında; “Mehmet 

Akif Ersoy ve Balkan Coğrafyası” başlıklı üçüncü 

oturumda Prof. Dr. İsmail Bardhi “Arnavut Kim-

liğinin Oluşmasında Mehmet Akif Ersoy’un Dü-

şüncelerinin Etkisi”, Prof. Dr. Mevlut Dudi? “Meh-

met Akif Ersoy ve Boşnaklar”, Doç. Dr. Rıdvan 

Canım “Mehmet Akif Ersoy’un Şiir Coğrafyası”, 

Doç. Dr. Turgay Anar “Sebilürreşad ve Safahat’a 

Yansıyan Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy’un Ana-

vatanına Dair Görüşleri”, Yusuf Turan Günaydın 

“Mehmet Akif’in Safahatında Balkan Coğrafyası” 

konularında sunum yaptılar. 

“Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri, Sanatı ve Estetik 

Anlayışı” başlıklı dördüncü oturumda Prof. Dr. 

Hicabi Kırlangıç “Eskiyle Yeni Arasında Meh-

met Akif’in Şiiri”, Prof. Dr. Hasan Akay “Mehmet 

Akif’in Bülbül ile Hasbihali”, Prof. Dr. Zyhdi Der-

vishi “Mehmet Akif Ersoy’un Arnavut Toplumu 

ile Alakalı Şiirsel Vizyonunun Değerleri, İdealleri 

ve Fedakârlıkları”, Prof. Dr. Hysen Matoshi “Meh-

met Akif Ersoy’un Şiir Özellikleri”ni anlatırken; 

“Mehmet Akif Ersoy’da Eğitim, Gençlik ve Mo-

dernleşme” başlıklı beşinci oturumda ise Prof. 

Dr. Ramazan Kaplan “Safahat’ta Aydın Tipi”, Prof. 

Dr. Musa Kraja “Mehmet Akif’te Pedagojik Eği-

tim Metotları”, Dr. Zekeriya İbrahimi “Mehmet 

Akif Ersoy’un Safları”, Mustafa Özçelik “Akif’in Bir 

Genç Yahut Asım Olarak Portresi” ile ilgili görüş-

lerini dile getirdiler. 
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Eğitim-Bir-Sen Şube başkanları, başkan yardımcıları ve ilçe temsilcileri eğitim programları devam ediyor. 

Eğitim programlarının sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, birinci ka-

deme eğitimlerin tamamlandığını belirterek, “Teşkilat eğitim çalışmalarımız devam edecek. Bu ve benzeri 

eğitim programlarımızla teşkilatımızın alt zeminini güçlendiriyoruz. Teşkilatımızın entelektüel ve bilgi zemini 

güçlendikçe, ortak aklı kullanma, eylem kabiliyeti ve icra yeteneği de artacaktır. Bu da faaliyetlerimizin et-

kinliğini ve verimliliğini artıracaktır” dedi. 

Eğitim programında, Mehmet Baki Öztürk “Teşkilat Kültürü”, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, “Dünyada ve 

Türkiye’de Sendikacılık”, Hıdır Yıldırım “Eğitim-Bir-Sen Tarihi”, Hüseyin Rahmi Akyüz “Eğitim-Bir-Sen Müca-

dele Yöntemleri ve Kazanımlar”, Tarkan Zengin “Kamuda Etkili Sendikacılık” ve Dr. Mustafa Bostancı “Sosyal 

Medya ve Algı Yönetimi” başlıklı sunumlar yaptılar.

Teşkilat ve ilçe temsilcileri eğitim programlarımız 
devam ediyor



39

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon 

Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi gereği “bir daha sı-

nav görevi verilmemesi” işlemine karşı Eğitim-Bir-

Sen’in üyesi adına açtığı davada Mahkeme, işleme 

esas olan yönerge hükmünün yönetmeliğe aykırı 

olduğu, kanun ve yönetmelik ile öngörülmeyen bir 

yetkinin alt düzenleyici işlem ile cezaya esas alın-

dığı gerekçesiyle işlemi iptal etti. Dava, Eğitim-Bir-

Sen üyesi hakkında tesis edilen direksiyon uygula-

ma sınavında görev verilmemesi işleminin, işleme 

dayanak olan yönergenin ilgili yönetmeli- ğe ve 

Anayasa’nın 129. maddesine aykırı olduğu, söz ko-

nusu yönerge maddesinin davacıya savunma hakkı 

vermediği gerekçesiyle iptali istemiyle açılmış-

tı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 2015/963 Esas ve 

2015/2563 sayılı kararında, “…Dava konusu işlemin 

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eği-

timi Dersi Sınav Yönergesi’nin 6. maddesinin 1. fık-

rasının g bendi uyarınca tesis edildiği, söz konusu 

yönerge maddesinin sınav sürecini kontrol edecek 

ve denetleyecek ile sınav yürütme komisyonuna 

herhangi bir inceleme ve soruşturmaya gerek kal-

maksızın sınavda görev alan kişilere bir daha görev 

verilmemesini sağlama gibi bir yetki verdiği, dava-

cının Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 

Müdürlüğü’nün düzenlediği Motorlu Taşıt Sürü-

cüleri Sınav Sorumlusu programını bitirerek sınav 

sorumlusu olduğu, yani dava konusu işlemin ceza 

niteliğinde kabul edilmesi gerektiği, ancak hukuken 

yeterli kabul edilebilecek herhangi bir tutanak, bil-

gi, belge ile işlemin desteklenmediği, Özel Motorlu 

Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nde yönergeye 

dayanak olabilecek bir hüküm bulunmadığı, kanun 

ve yönetmelik ile öngörülmeyen bir yetkinin alt 

düzenleyici işlem ile cezaya esas alındığı, idari iş-

lemlerin hukuken geçerli ve kabul edilebilir sebep-

lere müsteniden tesis edilmediği anlaşılarak davacı 

hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bu-

lunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” gerekçe-

siyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

ÖYP’lilerin lisansüstü eğitim hakkı kısıtlanamaz 

Sendika temsilcisinin görev yeri değiştirilemez 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na baş-

vurarak, fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür 

yetkili öğretmenlere toplu sözleşme hükmü gereği 

ek ders ücreti ödenmesi gerektiği noktasında genel 

bir yazı hazırlanarak il millî eğitim müdürlüklerine 

gönderilmesini talep etmiştik. Bakanlıkça talebimi-

ze verilen resmî cevapta, “müdür yetkili öğretmen-

lerin ilgili mevzuatına göre fiilen yerine getirdikleri 

nöbet görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden 

yararlandırılmalarının uygun olacağı değerlendiril-

mektedir” denildi. Eğitim-Bir-Sen’in girişimi saye-

sinde müdür yetkili öğretmenlerin yaşamaları muh-

temel nöbet ücret mahrumiyetinin önüne geçilme-

si sağlanmış oldu.

Mahkeme, MTSK sınav görevi verilmemesini 
kanunsuz ve mesnetsiz ceza olarak değerlendirdi 

Müdür yetkili öğretmenlere nöbet ücreti 
ödenmesi talebimiz kabul edildi
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Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na başvurarak, fiilen nöbet gö-

revini yerine getiren müdür yetkili öğret-

menlere toplu sözleşme hükmü gereği ek 

ders ücreti ödenmesi gerektiği noktasında 

genel bir yazı hazırlanarak il millî eğitim 

müdürlüklerine gönderilmesini talep et-

miştik. Bakanlıkça talebimize verilen resmî 

cevapta, “müdür yetkili öğretmenlerin ilgili 

mevzuatına göre fiilen yerine getirdikle-

ri nöbet görevlerine bağlı olarak ek ders 

ücretinden yararlandırılmalarının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir” denildi. 

Eğitim-Bir-Sen’in girişimi sayesinde müdür 

yetkili öğretmenlerin yaşamaları muhte-

mel nöbet ücret mahrumiyetinin önüne 

geçilmesi sağlanmış oldu. Öğrenci Yetiştir-

me Programı kadrosunda araştırma görev-

lisi olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üye-

sinin, 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesine 

göre lisansüstü eğitim için başvurusunun 

reddi üzerine açılan davada, mahkeme, 

davacının bağlı bulunduğu üniversitesinde 

mezuniyetine uygun bir lisansüstü progra-

mı bulunmaması halinde başka bir üniver-

sitede lisansüstü eğitim yaparak eğitim-

öğretimine devam etmesinin haklı ve hu-

kuka uygun olduğuna karar verdi. Eğitim-

Bir-Sen tarafından açılan davayı karara 

bağlayan Kayseri 1. İdare Mahkemesi, ÖYP 

araştırma görevlisinin lisansüstü doktora 

eğitimini tamamlamak için kadrosunun 

bulunduğu üniversiteden başka bir üni-

versiteye 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi 

uyarınca “görevlendirme yapılması” ta-

lepli başvurusunun reddine ilişkin işlemin 

yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. 

Mahkeme, kararında, “2547 sayılı Kanun’un 

35. maddesi, öğretim elemanı yetiştirilmesi 

amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi 

kadrolarının, araştırma veya doktora çalış-

maları yapmak üzere başka bir üniversi-

teye geçici olarak tahsis edilebilmesine 

imkân sağlamaktadır. Ayrıca, araştırma 

görevliliği kadrosu öğretim üyeliğinin kay-

nağını oluşturduğundan, öğretim elemanı 

yetiştirilmek üzere başka bir üniversiteye 

lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlen-

dirilen araştırma görevlilerinden doktora 

payesi alanların, bu eğitim sonunda kadro-

larıyla birlikte üniversitelerine dönecekleri 

ve eğitim-öğretim süresi kadar mecburi 

hizmeti yerine getirmek zorunda bulun-

dukları açıkça kurala bağlanmıştır. Bunun 

yanında, dava konusu işlemlerin, davacının 

eğitim-öğretim hakkını engelleyici nitelik-

te olması nedeniyle, uygulanmaları halin-

de telafisi güç zararların doğacağı açıktır” 

ifadelerine yer verdi. Ankara 1. İdare Mah-

kemesi, temsilci olarak görev yapan üye-

mizin, kadrosunun bulunduğu birimden 

bir başka birime, sebebi açık ve kesin bir 

şekilde belirtilmeksizin görevlendirilmesi 

işlemine yaptığı itirazın reddedilmesini hu-

kuka aykırı bularak, yürütmenin durdurul-

masına karar verdi. Mahkeme, kararında, “… 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğren-

me Genel Müdürlüğü’nde Eğitim Uzmanı 

olarak görev yapan davacı sendika üyesi-

nin, hangi göreve, ne kadar süre içerisinde 

yerine getirilmek üzere görevlendirildiği 

ortaya konmadan, naklen atama biçimin-

de MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde 

geçici olarak görevlendirildiği, bu şekli ile 

işlemin hukuken kabul edilebilecek ge- 

çerli bir nedeninin bulunmadığı ve idari 

yargı mercilerince geçici görevlendirilme 

için aranan koşul ve ölçütlerin olayda bu-

Sendika temsilcisinin görev yeri değiştirilemez
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lunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, 

kamu görevlilerinin görevlendirilmeleri-

ne ilişkin işlemlerin, kurum bünyesinde 

mevcut bir ihtiyacın karşılanması amacına 

hizmet etmesi ve ilgilinin o hizmete ilişkin 

konularda uzmanlaşmış olması gerektiği 

gibi, bu görevlendirmenin belli bir sürede 

yapılması gerekmekte olup, davalı idare-

ce ihtiyacın tam olarak ortaya konulmadığı 

gibi, söz konusu görevlendirme işleminin 

belirsiz süreli olması, idarenin süreklilik 

gösteren hizmetlerinin yerine getirilmesi-

nin, hizmete ihtiyaç duyduğu gerekli per-

sonelin naklen atanması suretiyle gide-

rilmesi gerekirken amacına, kamu yararı 

ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis 

edildiği anlaşılan dava konusu işlemde 

hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 

Toplu Sözleşmesi 18/2’de, ‘Kamu işvereni, 

iş yeri sendika temsilcisi, sendika il ve ilçe 

temsilcisi ile sendika ve sendika şube yö-

neticilerinin iş yerini sebebini açık ve kesin 

şekilde belirtilmedikçe değiştiremez’ hük-

mü uyarınca davacı sendika üyesinin Ha-

yat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nde 

işlemle görevlendirme yapılırken, bunun 

sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtil-

mesi koşuluna uyulmadığı anlaşılmaktadır. 

Dava konusu işlemde bu yönüyle de hu-

kuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine 

yer vererek, dava konusu işlemin yürütme-

sini durdurdu.

Üniversitede şef olarak görev yapmakta 

olan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, 2547 sayılı 

Kanun’un 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda görev-

lendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiy-

le açılan dava karara bağlandı. Samsun 1. 

İdare Mahkemesi, 2547 sayılı Yükseköğre-

tim Kanunu’nun 13/b-4 maddesiyle rek-

töre tanınan yetkinin; öğretim elemanları-

nın veya diğer personelin zorunlu ihtiyaç 

hallerinde ve belli sürelerle geçici olarak 

görevlendirilmelerini içeren yetki olarak 

düzenlendiği ve bir nakil maddesi olarak 

kullanılamayacağı açık olduğundan, da-

vacının görevlendirildiği birimde hizmetine 

duyulan ihtiyacın somut ve nesnel gerek-

çeleri ortaya konulmaksızın ve kadrosu ile 

ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğuracak 

şekilde süresiz bir şekilde görevlendiril-

mesine yönelik olarak tesis edilen dava 

konusu işlemde anılan mevzuata ve hu-

kuka uyarlık bulunmadığı kanaatiyle dava 

konusu işlemin yürütmesini durdurdu. 

Mahkeme, kararında “Rektöre verilen per-

sonelin görev yerlerini değiştirme yetkisi-

nin süreklilik arz edecek şekilde kullanı-

labileceğinin kabul edilmesi halinde, belli 

usullerle bir kadroya atanmış kamu gö-

revlisinin yasada gösterilen usule ve yetki 

kurallarına uyulmadan kadrosu ile hukuki 

ve fiili irtibatının kesilmesi ve belli usul ve 

yetki kurallarına uyularak atanabilecek bir 

kadroya bunlara uyulmadan atama yapıl-

ması sonucunu doğuracak olup, sözü edi-

len maddede öngörülen yetkinin yukarıda 

belirtilen amaçlarla ve hizmetin gerektirdi-

ği süre ile sınırlı olduğunun ve bu yetkinin 

sürekli olarak görev yerini değiştirme şek-

linde yorumlanamayacağının da kabulü 

zorunludur” ifadelerine yer verdi.

Rektör atama yetkisini keyfi ve sınırsız kullanamaz
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Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, 

13.1.2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Ba-

kanlığı Personelinin Görevde Yüksel-

me, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştir-

me Suretiyle Atanması Hakkında Yö-

netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik’in 1. maddesiyle getirilen, 

yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının 

şef kadrolarına yükselmelerini engel-

leyen hükmün kaldırılmasını istedik. 

Söz konusu yönetmeliğin 1. madde-

siyle 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eği-

tim Bakanlığı Personelinin Görevde 

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer 

Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkın-

da Yönetmelik’in 6. maddesinin üçüncü 

fıkrasının (b) bendinin (3) No’lu alt ben-

dine, “3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı 

hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında 

görev yapmış olmak” hükmü eklenmiş-

tir. Şef ve koruma ve güvenlik şefi kad-

roları yönünden söz konusu kadrolara 

atanmak üzere başvuruda bulunabi-

lecek kadroların kısıtlanması, diğer bir 

ifadeyle, yardımcı hizmetler sınıfı çalı-

şanlarının ve bu sınıfta çalışmış olanların 

görevde yükselme hakkından mahrum 

bırakılması, görevde yükselmeye tabi 

kadrolara objektif kurallar çerçevesin-

de atama yapılmasını engellemesi ve 

eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle, 

657 sayılı Kanun’un temel ilkeleri ola-

rak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat 

ilkesine, yönetmeliğin amacına, kamu 

yararı ve hizmet gerekleri ile 657 sayılı 

Kanun’a aykırıdır. Bu hüküm, görevde 

yükselme suretiyle atama yapılacak şef 

ve koruma ve güvenlik şefi kadroları için 

aranan diğer özel şartlardan bağımsız 

olarak değerlendirildiğinde, daha önce 

yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış ol-

manın bu kadrolara atamayan engel bir 

hüküm olduğu şekilde anlaşılabileceği 

gibi, söz konusu ibare diğer özel şartlar-

la birlikte değerlendirildiğinde ise yar-

dımcı hizmetler sınıfı kadrosu personeli 

dışında kalan tüm personelin görevde 

yükselme sınavına katılabilecek iken 

sadece yardımcı hizmetler sınıfı kadro-

sunda çalışan personelin sınava gire-

meyeceği şeklinde anlaşılabilmesi de 

mümkündür. Bu durumda söz konusu 

düzenlemenin görevde yükselme sınavı 

başvuru şartlarının uygulanmasında ka-

rışıklığa ve belirsizliğe yol açacağı açık 

olup hüküm objektif anlam taşımamak-

tadır. Nitekim aynı ibare, Yüksek Öğre-

nim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü-

dürlüğü Personeli Görevde Yükselme 

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde 

de yer almış, ancak söz konusu hükme 

karşı açılan iptal davasında, Danıştay 

16. Dairesi’nin 2015/11756 Esas sayılı 

dosyasında yukarıda alıntılanan gerek-

çeyle yürütmenin durdurulması kararı 

verilmiştir. Bu itibarla, davaya sebebiyet 

vermeksizin söz konusu hükmün kal-

dırılması suretiyle gerekli düzeltmenin 

yapılmasını talep ettik.

YHS çalışanlarının görevde yükselmelerini kısıtlayan 
yönetmelik hükmü kaldırılmalıdır






