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EDİTÖR

Kurumlarda bireysel vefa, kurumsal bekanın teminatıdır. 
Emek de, karşılığı mutlaka ödenmesi gereken bir değerdir. 
Bazen ne yapılırsa yapılsın, hakkı ödenmeyecek emekler 

vardır. Çeyrek asırlık mücadelemizde karanlığa çalınan bir kibrit 
yalımı gibi başladığımız dönemlerde, bugün asla hakkını ödeye-
meyeceğimiz emekler verildi, ömürler tüketildi, idealler sabırla 
yeşertildi. Tüm bunların hülasasını, 25. yılımızda ‘vefa’ buluşma-
larıyla dünün kodları üzerinde bugünün güncelliğiyle yeniden 
mezcettik. Dün verilen doğru karar, bugün erişilen menzille ku-
caklaştı. 

Hayatın her ‘an’ı geçmişin sürekliliği, günün güncelliği üzerine 
hep yeni başlangıçlara çağırır bizi. Bu minvalde attığımız her 
doğru adım, geçmişte saldığımız köke biraz daha sarınmamızı ve 
bugüne dair fikirlerimizle yeni ufuklara dokunmamızı sağlar. Mü-
cadelenin başladığı ilk günkü samimiyet halkası, bugün verilen 
emeğin son terinin damlasıyla buluşur. İlk kıvılcımı çakan kişinin 
cesaretiyle bugünkü varılan menzilin cesameti birleşir. Dünün 
öncü kadrolarının durduğu safla aynı hizada binlerce hale ülke 
sathına dizilir saf saf. 

Sendikacılık, bugün geldiğimiz son evrede bizim açımızdan poli-
tik bir enstrüman değil, bir davet; ayrışma ve ayrıştırma ideolo-
jisi değil, iyiyi öneren bir ahlak; kuru bir iddia değil, madden ve 
manen tekamüle uzanan bir yolculuktur. Ülke olarak şu an çok 
ihtiyacımız olan toparlayıcı ve birleştirici adrestir. 

Birleşme kabiliyetinden yoksun olan, kendi kendisine mahkûm 
olandır; kendi dışındakilere ezber fikirlerle yaklaşandır. Kendi 
gibi olmayanı, kendi gibi düşünmeyeni ötekileştirir, ayrışmanın 
fitilini çeker, gözünü yumar fitne ateşini yakar. Bu psikolojiye 
giriftar olan, zihninde ürettiği ötekiyle hayatı diyalektik bir düz-
lemde yaşamaya mecbur kalandır. Vicdanı sürekli yerleşik kana-
atine çarpıp kırılgan dalgalar halinde geri dönüp kendini yutan; 

bir gayya kuyusunda galiz kahramanlarla yaşadığını sanandır. 
Bu türler ancak ürettiği hasımlar sayesinde var olmayı başarır. 
Başkaları hakkındaki ön yargıları aynı zamanda son yargılarıdır. 
Oysa birlik, iyiliğin kaynağı, rahmetin ve bereketin rahmidir. Birli-
ğimizi kaybettiğimizde iyilik üretecek damarlarımız tıkanır, olma-
yan hiyerarşiler üretir, katmanlar icat eder, vicdan sadece bize 
ait olana, merhamet sadece bize dair olana yönelir. Ülkemizde 
geçmişte herkesin ödediği bedelin kütüğünde hep bu ‘hâl’ kayıt-
lıdır. 

Neredeyse her kesimin bir dönem ‘öteki’ olarak muamele gördü-
ğü günlerden geçtik. Artık herkesin ötekilik kamplarından çıkıp, 
son zamanlarda sık vurgulanan ifadeyle, ‘yerli, milli ve demokra-
tik’ ölçülerde birbirine saygı duyması ve sahip çıkması gereken 
dönemlerdeyiz. Milletimizin bir oluşu, barış içinde bir arada bu-
lunuşu bütün tuzakların yıkılışıdır. Geçmişte ödediğimiz bedel-
lerin tekrarlanmaması, acıların hiç olmazsa bugün sağaltılması, 
yarınımızın geleceğe dair büyük bir kapı olarak açılması; birliği-
mizin kuvvetine, ayrılıklara karşı mukavemetimize bağlıdır. 

Kurtuluş savaşındaki istiklal ve istikbal bilinciyle, Çanakkale’de 
koyun koyuna yatan şehitlerimizin miras bıraktığı ruhla ve 15 
Temmuz işgal girişimine karşı koyduğumuz cesaret ve azimle; 
tarihimizle uyumlu, sosyolojik gerçeklerimizle örtüşen, yerel de-
ğerlerimizle bezeli, evrensel normlarda mündemiç bir anayasayı 
ve yepyeni bir sistemi hep birlikte inşa etmek zorundayız. 

Tüm bu gerekçelerle, istikrarın bozulmaması, istikrarsızlık elinde 
emeğin değerinin pula dönmemesi için tarihten aldığımız dersle 
bu kez de gönlümüz ‘Evet’te. Çünkü bizim için Türkiye sadece bir 
coğrafya değil, bir devlet, sadece bir tarih değil, büyük bir mede-
niyettir. 

Yeni sayıda buluşmak dileğiyle… 

ŞÜKRÜ KOLUKISA
Genel Başkan Yardımcısı

Bireysel vefa, kurumsal bekadır
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BAŞKAN|dan

Bölgemizde ve ülkemizde derin planlar içeren hareketlerin 
etkilerini yakından takip ediyor, dip dalgaların getirdiği de-
ğişimi müşahede ediyoruz. Bu değişimin mahiyetini anla-

mak, emperyalist hesaplarla bölgesel dinamikleri tefrik ve tevhit 
etmeyi gerektirmektedir. Küresel emperyalizm, yerli işbirlikçilerini 
de harekete geçirerek vesayet ve işgal düzenini sürdürmek için 
kanlı, kirli operasyonlar yapmaktadır. Irak ve Suriye, kan ve ateş 
denizine dönüştürülmüştür. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin 
Türkiye’yi de bu kan denizinde boğma amacı güttüğü açıktır. 

Tarihin gidişatına istikamet veren yöneliş ve kırılmaların ana ma-
hiyetini göz ardı eden bir zihin, içeride ve dışarıda birbiriyle doğ-
rudan ilişkili hadiseleri anlamakta yetersiz kalır. Konjonktürün 
ayartıcı, zihin bulandırıcı mahiyeti bir yana bırakılırsa, yaşananın; 
hakla batılın, zorbalıkla adaletin, emperyalist egemenlikle yerli ve 
millî duruşun arasında geçen mücadeleden başka bir şey olmadığı 
görülecektir. Mücadelede nerede niçin durduğunu bilen herkes, 
kendi görevini yapmaktadır. Bu bağlamda elbette kendini bu mil-
lete ait gören herkesin üstlenmesi gereken bir sorumluluk vardır. 
Bu yöndeki sorumluluk kendi içimizde sürdürdüğümüz her türlü 
siyasi, ideolojik hesabı önemsizleştirmektedir. Çünkü söz konusu 
olan, ümmetin ve milletin istiklal ve istikbal mücadelesidir. Biz 
Eğitim-Bir Sen olarak, tarihi bir dönem sayılacak çeyrek yüzyıllık 
geçmişimizde her zaman bu sorumluluğumuzun farkında olduk, 
bunun gereğini yapmayı ihmal etmedik. 

Emperyalizmin küresel vesayet düzenine ve onun içeride ege-
menlik kurmuş darbeci kuşatmasına karşı verdiğimiz mücadele, 
ülke ve millet varlığımıza dayanan hassasiyetle sürmektedir. Me-
deniyet değerlerimize yaslanarak var olmaya, bu şuuru canlı tut-
maya çalışıyoruz. Benliğine yabancılaşmadan bugünün, yarının 
ayrımında olmak, tarihsel bir bakış ve millî şuurla mümkündür. 
Milletimizin duygu ve inanç dünyasına asla uzak düşmeyerek yıl-
madan, yorulmadan, sabırla, umutla sürdürdüğümüz mücadele, 
tarihi önemdedir. Samimiyete dayalı vefa duygusu, vefaya dayalı 
samimiyet, başarımızı her defasında bereketlendirdi ve bunun so-
nucunda Türkiye’nin en büyük sendikası olma başarısını elde ettik. 
Ama bizim için en anlamlı, en önemli başarı, Türkiye’nin selameti, 
ümmetin kurtuluşudur. Yolları kapanmış bir Türkiye’de hiçbir kesi-
min, grubun önü açık olamaz. Emeğin değeri ve emekçinin gelece-
ği de olmaz. Diz çöktürülmüş bir Türkiye’de hiç kimse, hiçbir yapı 
veya örgüt haysiyetiyle ayakta kalamaz. 

Millî manevi değerlere bağlı kalarak verdiğimiz özgürlük mücade-
lesinin pratik anlamı ve önemi vesayete karşı oluşumuzdan ayrı 
düşünülemez. Medeniyetimizin toprak kaymasından sonra öz 

benliğimize dönme amacına yönelen her çaba, vesayetle hesap-
laşmak zorunda kalmıştır. Çünkü bölgesel ve küresel egemenlik 
hesaplarını maddi manevi cihetten bizi zayıflatmak üzerine yapan 
odaklar, buldukları her fırsatta bizi mankurtlaştırarak iliklerimize 
kadar sömürüye açık hale getirmek istemişlerdir. Sömürgeleş-
tirilmiş bir ülkede çalışma hayatının ürettiği katma değer kişiye 
ve topluma değil, ancak sermayedarların hanesi yazılır. Vesayet 
rejimleri maddi manevi tüm varlığımızı sömürmüş, tüketmiştir. 
Sömürü düzenlerini gelir dağılımındaki adaletsizlikle kuranlar da 
bu kesimlerdir. Sömürü, ideolojik ayrım gözetmez. O nedenle, biz-
ler de aşımıza, ekmeğimize göz dikenlere karşı ideolojik körlükle 
bakamayız. Bakarsak, emeğin, ideolojisi olmayan en temel insanî 
değer olduğunu göremeyiz. 

Biz bu konuda niçin hassas davranıyoruz? Sendikalar başta olmak 
üzere, sivil toplum örgütleri, vesayete karşı olmazlarsa, kendilerini 
var eden sebeplere ve dayandıkları sosyal kesimlerin talepleriyle 
ters düşerler. 28 Şubat sürecinde bunun acı tecrübelerini yaşa-
dık. Millî iradenin tahakküm altına alındığı o süreçte maalesef kimi 
sendikaların vesayete açık destek vererek emek ve demokrasi adı-
na kendilerine bağlanan umutlara ihanet etmelerini unutmadık. 
Sözde sivil inisiyatif adına kamuoyunda ‘beşli çete’ diye bilinen 
yapılanmanın bu desteği, istiklal ve istikbalimiz adına utanç veri-
ci olmuş, onların da tarihlerine bir kara leke olarak geçmiştir. O 
dönemlerde ideolojik hipnozun etkisinde kalmadık, korkutmalarla 
sinmedik. Çok zorlu sınavlardan geçmemize rağmen dik durduk, 
millet iradesini, özgürlük ve demokrasi talebini pazarlık konusu 
yapmadık. 

Vesayet rejimi, kalıcı hale getirmek istediği ideolojik yapısını eği-
timle temellendirmek istemiştir. O nedenle, gerçek kurtuluş, zihni 
kuşatmaya karşı verilecek mücadeleyle mümkündür. Millî değer-
lere aidiyeti kimliğimizin esas unsuru sayan bir sendika olarak, ve-
sayetle gerçek mücadelenin eğitimdeki zihni kuşatmanın kırılması 
ile mümkün olacağını savunduk, savunuyoruz. Şimdi bir yandan 
neredeyse cehalete ve çarpıklığa ayarlı müfredatı millî değerleri-
miz, pedagojik gerçekler ve çağın icaplarına uygun hale getirme, 
diğer yandan anayasa değişikliğiyle geçmek istediğimiz Cumhur-
başkanlığı hükûmet sistemi ile bu vesayete son vermenin gayreti 
içindeyiz. İstikrarlı bir ekonomi, daha adil bir paylaşım düzeni an-
cak milletin egemen olduğu sistemlerde mümkün olabilir. Bunlar 
birbiriyle ilişkisiz alanlar değildir. Milletçe aşmamız gereken düzle-
min çok kritik bir eşiğini geçiyoruz. 

Hakikat üzere olan bu millet, çeşitli örgütlenmeler ve oluşumlarla 
inancını, eylemini büyüte büyüte, direnerek var olmayı, var kalma-

Cefayla açılan yolu vefayla yürüyoruz



yı başarmıştır. İşte Eğitim-Bir-Sen, çeyrek asırlık mücadelesiyle bu 
hayatî davanın, tarihî değere dönüşen örgütlü gücüdür. O neden-
le, biz ekmek ve emek mücadelesini, insan hakkı, hukuku, onuru, 
özgürlüğü davasından ayrı görmedik, göremeyiz. Onursuz bir 
tokluğun, özgürlükten yoksun bir rahatın, imandan uzak bir ben-
liğin önemi yoktur, olamaz. Kurulduğumuzdan beri bağrından çı-
kıp kendimizi dualarına, desteklerine emanet ettiğimiz millet adı-
na vesayetçi odaklara karşı çetin mücadeleler verdik. Var olma-
mızı tarihi bir zorunluluğa dönüştüren, milletle birlikte ve millet 
adına verdiğimiz mücadelenin ruhudur. En uzak köşelerine kadar 
her noktasını tevhidin teslim alınmaz ruhunu yeni bir duyarlılık 
ve bilince dönüştürerek ilmek ilmek ördüğümüz, örgütlediğimiz 
üyelerimiz, ülkemizin yeni ufuklara yolculuğunda öncü oldu. 

Başta kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan ve fedakâr ar-
kadaşları olmak üzere, öncülerimizin 28 Şubat zulmüne karşı di-
renişlerindeki iman ve heyecanı eksiltmeden 15 Temmuz darbe 
ve işgal girişimi karşısında da gösterdik. İnsanın çok düşüneceği 
ve hiç düşünmeyeceği anlar vardır. İstiklalimizin direniş hatların-
da bulunmamız icap ettiğinde bir saniye bile tereddüt etmedik, 
bir yerlerden işaret beklemedik, sağımıza solumuza bakmadık. 
İhanetin en karanlık planıyla üzerimize bomba ve makineli tüfek 
mermisi yağdırdığı o meşum gecede, asil, cesur direniş çağrılarıy-
la halkımızı alanlara çağıran ve meydanlarda ilk olan biz olduk. 
Çünkü biz hiçbir zaman basit çıkarların, bayağı hesapların adamı 
olmadık. 

Milletimizle yan yana, gönül gönüle yeni bir istiklal mücadelesi-
ni sürdürdüğümüz şu sıralar kritik bir eşiğe gelmiş bulunuyoruz. 
İrademizi felç etmek, Anadolu insanını sistem dışında tutmak için 
darbe ve işgal teşebbüsleri dahil hiçbir zulüm ve dayatmadan çe-
kinmeyen zorbaların düzenine son vermek için 16 Nisan’da tarihi 
bir tercih yapmak durumundayız. Duruşumuz da, tercihimiz de 
çok nettir. Esasen biz medeniyet değerlerimize tüm benliğimizle 
ait olduğumuzu açık beyanla tercihimizi çeyrek yüzyıl önce yap-
mış bulunmaktayız. Elbette yönetim iradesinin merkezine insanı-
mızın seçimini, doğrudan millet iradesini koyan sistemden yana 
olacağız. Sürekli huzursuzluk, kriz, hüsran, çöküntü üreten gidi-
şattan yana olamayız. Yapısal olarak kriz üreten, her an krizlere 
açık mevcut sistemle uzak hedeflere yürümek mümkün değildir. 
İçerideki ve dışarıdaki kanlı, karanlık odakların, çift başlı, krizlere 
açık yapının sürmesini istemesi manidardır. PKK’dan FETÖ’ye ka-
dar tüm terör örgütleriyle cuntacı yapıların, bu yapılardan medet 
uman partilerin, Hollanda, Almanya, Avusturya’nın terörü destek-
leyici tavırlarında politik emelleri açığa çıkan Avrupa’nın değişiklik 
aleyhinde olması, bu milletin yapacağı tercihlerle onlara iktidar 
yolunu ebediyen kapatacak olmasındandır. Kalbinde bir mede-
niyet sevdası taşıyan milletimizin her türlü zorluğa direnip, karşı 
koyarak yürüdüğü tarihi mücadele kesin bir zaferle nihayete er-
mek üzeredir. Şimdi 16 Nisan’da yapılacak referandumda bu ger-
çekleri insanımızla paylaşmak için yollardayız. “Memur-Sen’e Da-

vet, Tercih Evet” sloganıyla insanlarımıza istikrarımız, istikbalimiz 
ve istiklalimiz için neden ‘evet’ demeleri gerektiğini anlatıyoruz. 

25 yıldır verdiğimiz mücadelenin asıl ve elbette tarihi kazanımları-
na yaklaştığımız bir dönemdeyiz. Bu hareket nice bin cefayla yola 
çıktı, nice bin vefayla yoluna devam etmektedir. ‘Bir adım atarsak 
kafes kırılır/ Belki birden erir zincirlerimiz.’ Bu intibah, bu mille-
tin elini kolunu bağlayarak, kendine hareket ve egemenlik alanı 
açmak isteyenlere karşı tutsak edilemeyecek bir ruhun haykırışı-
dır. Öncülerimiz bu ruhla yürüdüler karanlıkların üzerine. Yolları 
uzun, yükleri ağırdı. Sonraki her kuşak hak ve özgürlük yolunda 
daha sıkıntısız yürüyorsa öncekilerin vesayete, zulme, haksızlığa, 
hukuksuzluğa asil, kişilikli karşı duruşları, dayanmaları, diren-
meleri sebebiyledir. Bu dava bize böyle intikal etmiştir. Bu şarkı, 
bu şiir, bu ses, bu bayrak bize böyle ulaşmıştır. Bizler de sonraki 
nesillere aynı mücadeleyi, aynı yolu daha geniş imkânlarla miras 
bırakmak için çaba harcıyoruz. 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 41 ülkeden ‘Vefa’ buluşmamı-
za davet ettiğimiz 57 sendika temsilcisi dostumuzla bir kez daha 
kucaklaşma, konuşma, tecrübe, umut ve heyecanlarımızı paylaş-
ma fırsatı elde ettik. Küresel ölçekte emek örgütlerinin iş birliğini 
zorunlu kılan, sömürüye dayalı kapitalist işleyişin küresel boyutta 
oluşturduğu gelir adaletsizliğinin yanında adil bir paylaşım için 
aynı ölçekte adalet arayışımızdır. Gelir dağılımında sağlanacak 
adalet ve çalışma hayatındaki güvenin, isyan noktasına gelmiş kit-
lesel vicdanı teskin edeceği düşüncemizi dostlarımızla paylaştık. 

Genelde medeniyetimizin yeniden ihya ve inşasına özelde sen-
dikamız içinde kadınlarımızın örgütlenmesine ayrı bir değer ve-
riyoruz. Kadınların sahiplenmediği hareketlerin başarı şansı çok 
düşüktür. O nedenle kadınlar bütün toplumsal değişim ve dönü-
şüm programlarının ana figürü yapılmıştır. Resmi ideolojinin po-
zitivist toplum mühendislikleri, müfredat programı ve eğitimdeki 
uygulamalar, en son da 28 Şubat sürecinde çok kaba bir şekilde 
gözlendiği gibi siyasal, kültürel vesayetin daha çok kadın figürü 
üzerinden kökleştirilmek istenmesi tesadüfî değildir. Önce kadın-
larımız, sonra onlar üzerinden bütün bir millete karşı yapılan ku-
şatmayı kıracak en etkili hamle yine kadınlarımızdan gelmektedir. 

Çözülmeden çoğalacağız. Hâlihazırda 450 bini aşkın üyeye ulaş-
mamız önemlidir. Ancak bundan da önemlisi 500 bin üyemizle 
‘zirveden yeni ufuklara’ yürümektir. Memur-Sen olarak da ulaş-
mak istediğimiz yeni hedef, 1 milyon 111 bin 111. Önemli olan, 
her yeni günü eşsiz bir imkân bilerek yeni ufuklara bir adım daha 
atmaktır. Asla gevşemeyecek, yılmayacak ve yorulmayacağız. 
Çünkü bu davanın bir medeniyet, onur, iman ve benlik davası ol-
duğunun bilincindeyiz. Vesayetçi yapılara karşı çıkışımızın teme-
linde kendi kişiliğimiz ve kimliğimizle özgür olarak var olma ve ya-
şama iradesi vardır. Zulme, haksızlığa, tahakküme, ihanete geçit 
vermeyecek kararlılıkla çoğalan, güçlenen bu iradedir. Bizimkisi 
bir şafağa uyanma, şafağı uyandırma yürüyüşüdür. 

ALİ YALÇIN
Genel Başkan
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, önlerin-
de üç önemli eşik bulunduğunu ifade ederek, “4. Dönem Toplu 

Sözleşme masasına daha güçlü oturarak yeni kazanımlar elde etmek 
için yoğun çaba göstermeliyiz. Hem ‘emek’ hem ‘evet’ için çalışıyoruz. 
Çünkü biz biliyoruz ki, istikrar olmazsa, emeğimizin karşılığını alama-
yız. Kriz ortamlarında en çok kaybeden kamu görevlileri olmuştur. Bu 
nedenle, istikrarın sağlanması, istiklalimiz ve istikbalimiz için ‘evet’ 
diyor ve bu uğurda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bunun yanı sıra 
15 Mayıs’a kadar daha çok çalışarak, alın teri dökerek, Eğitim-Bir-Sen 
olarak belirlediğimiz 500 bin, Memur-Sen olarak 1 milyon 111 bin 111 
üye hedefine ulaşmalıyız. Geldiğimiz noktayla, elde ettiğimiz kazanım 
ve başarılarla yetinemeyiz. Çünkü daha yapacağımız çok iş, çözmemiz 
gereken pek çok sorun bulunmaktadır. Onun için gücümüze güç ka-
tacak yeni üyelerle daha da güçlenmeliyiz” dedi. 

‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nın açılı-
şında konuşan Ali Yalçın, 2010 yılında bir ilke imza atarak, “Eğitim-Öğ-
retim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerile-
ri” adıyla bir şûra düzenlediklerini, tespit edilen sorunları, çözüm öne-
rileriyle birlikte kamuoyuyla ve yetkililerle paylaştıklarını hatırlatarak, 
“Birçok örnek hizmete imza atan bir sendika olarak istedik ki, 2010 
yılında yine ilk kez sendikamız tarafından gerçekleştirilen çalışmayı, 
aradan geçen zaman zarfında sorunların niteliği ve kapsamı değiştiği 
için tekrarlayalım; ihtiyaç duyulan sorunların ve çözümlerin tespiti-
ne yönelik müşterek çalışma platformunu yine bizler oluşturalım ve 
hizmet kolumuzda görevli tüm eğitim çalışanlarının sorunlarının tes-
pitinin ve çözüm önerilerinin yine kendileri tarafından yapılmasının 
aracısı olalım. Amacımız, hizmet kolu çalışanlarının sorunlarını yerin-
de ve doğru tespit etmek, toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak 
üzere, sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak veri, 
bilgi ve bulgu setini ortaya çıkarmaktır” şeklinde konuştu. 

Sorunların çözümü ülkemizin ve insanımızın   
yararınadır 
Eğitim hizmet kolu kapsamındaki çalışanların mali, sosyal hakları, ça-
lışma şartları, diğer özlük haklarına ilişkin sorunlarının ve bu sorunla-
ra ilişkin çözüm önerilerinin tespitine yönelik çalıştayın ilk aşamasını 
25 Şubat 2017 tarihinde tüm şubeler ve üniversite temsilciliklerinin, 
eğitim çalışanlarının katılımıyla kadro ve görevler bazında oluşturdu-
ğu komisyonlar tarafından yapıldığını kaydeden Yalçın, şube ve üni-
versite temsilciliklerinin raporlaştırdıkları çalıştay faaliyetlerini genel 
merkeze gönderdiğini, bu raporlar üzerine bugün burada müzakere 
edecekleri ön raporların oluşturulduğunu, tespit edilen sorunların 
çoğunun çözüme kavuşturulmasının kamu işverenine fazla bir yük 
getirmeyeceğini, birçok sorunun bir kısım mevzuat düzenlemeleriyle 
rahatlıkla giderilebileceğini, eğitim-öğretim ve bilimin önem ve önce-
liği dikkate alındığında bu hizmetlerin taşıyıcı unsurları olan eğitim 
çalışanlarının sorunlarından kurtulmuş olmasının ülkemizin ve insa-
nımızın menfaatine olacağını söyledi. 

Çabamız eğitim çalışanlarının görevlerinin başına  
sorunsuz olarak gitmelerini sağlamak 
Kuruldukları günden bu yana birçok kurs, sempozyum, panel, kon-
ferans ve çalıştay düzenlediklerini, araştırmalarla eğitimin önem ve 
önceliğine dikkat çekerek niteliğin artırılmasına yönelik etkinlikler 
gerçekleştirdiklerini dile getiren Yalçın, “Bu çalışmalar ne kadar zen-
ginleşirse, çeşitlenirse, ne kadar takdir edilir ve destek olunursa, ne 
kadar ilgi görür ve takibi yapılırsa; tespit edilen sorunların çözümle-
rinin de o oranda çabuk olacağına ve kolaylaşacağına inanmaktayız. 
Eğitimin önemi, önceliği ve niteliği ancak eğitim çalışanlarının görev-
lerinin başına sorunsuz olarak gitmeleriyle anlamlı bir boyut kazana-
caktır. Çabamız, gayemiz, bunun gerçekleşmesini sağlamaktır” ifade-
lerini kullandı. 

E

Çözüm Önerileri Çalıştayı yaptık
Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve
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Bizim için üç eşik önemlidir 
Nitelikli bir teşkilat olduklarını, ortaya koydukları tarzın, projenin ken-
dilerine yakışır olması gerektiğini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bu konuda toplumun güvenini kazandık. Kriz ortamlarında 
en çok kaybeden kesim olan kamu görevlileri olarak, istikrarın olduğu 
bir zeminde bizler kazanmaya devam ederiz. Onun için hem’ emek’ 
hem de ‘evet’ için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bizim için üç eşik 
önemlidir. İlki, 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği referan-
dumu, ikincisi mutabakatların imzalanacağı 15 Mayıs, üçüncüsü ise 
Ağustos ayında yapılacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmele-
ri. İstikrar, istiklal ve istikbal için 16 Nisan’daki referandumda kararı-
mız bellidir. Bunun için 81 ilde ve birçok ilçede ‘Memur-Sen’e Davet, 
Tercih Evet’ buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken, asli gö-
revimizi de ihmal etmiyoruz. Eğitim çalışanlarının sorunlarını tespit 
ederek, toplu sözleşme masasına hazırlıklı ve güçlü bir şekilde gitmek 
amacıyla çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalıştay da bunlardan biridir.” 

Hedefe ulaşmak yetmez 
Toplu sözleşme masasına daha güçlü oturarak yeni kazanımlar elde 
etmek için yoğun bir çaba gösterilmesini isteyen Ali Yalçın, “Eğitim-
Bir-Sen olarak 500 bin, Memur-Sen olarak 1 milyon 111 bin 111 üye 
sayısına ulaşmamız yetmez. Ara vermeden, çalışmalarımızı sürdür-
meliyiz. Durmadan, dinlenmeden koşmaya, üye kaydetmeye devam 
etmeli, yeni projelerle kamu görevlilerinin karşısına çıkmalı, gayreti-
mizi kararlılıkla sürdürmeli, inisiyatif alarak olağanüstü bir gayretle 
zirveden yeni ufuklara yol almalıyız. Coğrafyamız kan gölüne dön-
müştür. Emperyalist güçler, ülkemize ve İslam coğrafyasına yönelik 
oyunlarına devam etmektedir. Öyleyse ayağa kalkacağız ve sesimizi, 
sözümüzü yükselteceğiz” diye konuştu. 

Yaşanabilir bir yarın için bugünden sorumluyuz 
Yaşanabilir bir yarını hazırlayan, hazırlayacak olan bugünden sorum-
lu olduklarını kaydeden Yalçın, bu bilincin bir yansıması olan ‘Eğitim 
Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nda varılacak so-
nuçların takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. 

Komisyon toplantıları 
Konuşmaların ardından, Öğretmenler Komisyonu, Eğitim Yöneticileri 
Komisyonu, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı Çalışanları Komisyonu, Akademik Personel 
Komisyonu, İdari Personel Komisyonu ve Kredi Yurtlar Kurumu Ça-
lışanları Komisyonu, şubeler tarafından oluşturulan komisyonların 
raporlarını değerlendirdi.
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öncülerin 
ve önden gidenlerin rehberliğindeki kutlu yürüyüşlerinin çey-

rek asrı bulduğunu ifade ederek, “Bir’le başladık, ‘binleri, on binleri, 
yüz binleri’ aştık, yarım milyona yürüyoruz. ‘Çağ dışı görünen ilgimiz’ 
çağa damgasını vuruyor. Geldiğimiz bu güzel noktayı öncülerimize 
borçluyuz. İçinde bulunduğumuz ‘an’, ‘mazi’yi ve ‘ati’yi bünyesinde 
taşıyor. Bugün geldiğimiz noktadan yarının uzak ufuklarına umutla 
bakabiliyorsak, dünü yazan kahramanlar sayesindedir” dedi. 

“25. Yıl Öncüler Buluşması’, Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkanı Niyazi 
Yavuz, Onursal Başkan ve Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, kuru-
culardan Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, eski Genel Sekreter ve Kon-
ya Milletvekili Halil Etyemez, eski Genel Başkan Vekili ve Mehmet Akif 
İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve 
yönetimleri, geçmişten bugüne Eğitim-Bir-Sen yönetiminde görev al-
mış, şube yöneticiliği ve ilçe temsilciliği yapmış teşkilat mensuplarının 
yanı sıra Mehmet Akif İnan’ın kızı Banu İnan ve ailesi, merhum Şükrü 
Gökdemir’in oğlu Mahmut Gökdemir ve Erol Battal’ın oğlu Talha’nın 
katılımıyla Ankara’da yapıldı. 

Programın açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, sözlerine, “Ak-
şamlar güvercin gibi gelirdi /Yeniden güçlenen gençliğimize /Günleri 
bir nakış gibi örerdin /Umut bir zırh gibiydi omuzlarımda /Çağı kur-
tarmanın bir eylemidir /Çağ dışı görünen ilgimiz bizim” diyerek, ça-
ğın yanıp yakıldığı, bize ait olmayan uzak iklimlere sürüldüğümüz bir 
zamanda, köklerimizden aldığı manevi güçle çağa ve mekâna mey-
dan okuyan Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın dizeleriyle 
başladı. 

‘Çağ dışı görünen ilgimiz’ çağa damgasını vuruyor 

Mehmet Akif İnan, Şükrü Gökdemir ve Erol Battal başta olmak üzere, 
ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet dileyen Yalçın, “Onları min-
netle, şükranla anıyorum. Öncülerin ve önden gidenlerin rehberliğin-
deki kutlu yürüyüşümüz çeyrek asrı buldu. ‘Bir’le başladık, ‘binleri, on 
binleri, yüz binleri’ aştık, yarım milyona yürüyoruz. ‘Çağ dışı görünen 
ilgimiz’ çağa damgasını vuruyor. Geldiğimiz bu güzel noktayı sizlere, 
öncülerimize borçluyuz. İçinde bulunduğumuz ‘an’, ‘mazi’yi ve ‘ati’yi 
bünyesinde taşıyor. Bugün geldiğimiz noktadan yarının uzak ufukla-
rına umutla bakabiliyorsak, zirveden yeni ufuklara destanlar yazıyor-

E

öncüleriyle buluştuk
Çeyrek asırlık mücadelenin
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sak, dünü yazan kahramanlar sayesindedir. Kahramanlarımız olarak 
ortaya koyduğunuz ilke ve eylemlerle ufkumuzun bekçilerisiniz” şek-
linde konuştu. 

Kuruluş yılları adeta ateşle imtihan edildiğimiz   
zamanlardı 

Kuruluş yıllarında, 1990’lı yıllarda yaşanan sıkıntılara, çekilen çilelere 
dikkat çeken Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuruluş yılları adeta 
ateşle imtihan edildiğimiz zamanlardı. Yönlendiren Necmettin Erba-
kan ve yüreklendiren Hak-İş’e kuruluştaki desteklerinden dolayı te-
şekkür ediyorum. Darbelere direndik. Bariyer ve barikatları aştık. Biz, 
daima milletimizin ve millî iradenin tarafında saf tuttuk. 28 Şubat’ta 
sayımız az ama sesimiz oldukça yüksekti. Milletin değerleri üzerinde 
palet yürütenlere direndik. 27 Nisan’da en diri cevabı biz verdik. 17-
25 Aralık’ta kökü dışarıda olan hainler gerekli dersi bizden aldı. 15 
Temmuz’da birileri evlerine gizlenirken, biz alanlardaydık. Milletimize 
kendimizi borçlu hisset ve bu borcumuz ödemek için elimizden geleni 
yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.” 

Yalçın, Türkiye’nin demokratikleşmesi yönünde atılan adımları hep 
desteklediklerini kaydederek, “2010 Anayasa Reformu Paketi’ni ‘yet-
mez ama evet’ diyerek destekledik. Toplu Sözleşme hakkını aldık. 
Önümüzdeki süreçte de bu tavrımızı sürdüreceğiz. Fakat eksiklikler 
de var. Siyaset hakkının olmamasını doğru bulmuyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Slogan değil, iş yapmak derdindeyiz 

“Slogan değil, iş yapmak, sorunların çözümüne katkıda bulunmak 
derdindeyiz” diyen Yalçın, şunları söyledi: “Slogan atmak kolaycılığına 
kaçmadık, sorunlardan beslenmedik, çözümlerle güçlendik. Göreve 
başlarken, yürüyüşümüzü, yol haritamızı ‘İşe, içe ve dışa yolculuk’ 
mottosuyla belirledik. Sesi değil, sözü yükselteceğiz dedik. İşe yol-
culukta, Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme Raporu, Yük-
seköğretim Raporu, Öğretmenlik Mesleği ve Statüsü Araştırması, 
Türkiye’de ilk ve tek çalışma olan Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın 
Demokratikleştirilmesi Raporu başta olmak üzere, nitelikli, kayda de-
ğer çalışmalara imza attık. Bu ülkenin yerli ve millî değerlerini savu-
nan bir topluluğuz. Bugün tepkimiz önemseniyor, teklifimiz bekleni-
yor. Yaptığımız müfredat çalışması kamuoyu tarafından tartışılıyor. 
ABD Büyükelçiliği temsilcileri iki defa sendikamıza ziyarette bulun-
du ve müfredat konusundaki çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar. 
Kendilerine ‘Müfredat konusunda NATO konsepti mi var ki ABD’nin 
dikkati yoğunlaştı’ diyerek tepkimizi gösterdik. FETÖ’nün ABD’de her-
hangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan faaliyetlerine devam etmesi-
nin müttefiklik hukukuna aykırı olduğunu ifade ettik. ABD’nin, ciddi 
bir mücadele veren Türkiye yerine PYD gibi bazı terör örgütleriyle 
iş birliği yaptığını, onlara her türlü desteği verdiğini ve bunun kabul 
edilebilir olmadığını kendilerine ilettik. Yükseköğretim konusunda da 
geniş çaplı bir rapor hazırlıyoruz. Salt muhalefet geliştirmiyor, muha-
taplarımıza önerilerde bulunuyoruz. İçe yolculukta, çekirdeği çelikleş-
tirmek amacıyla 2 bin 350 kişiye teşkilat eğitimi, 340 kişiye sendika 
formatörlüğü eğitimi verdik. Her gün bir yerde işyeri temsilcileri eğiti-

mi programları düzenliyoruz, kadın buluşması gerçekleştirerek daha 
güçlü bir örgütlenme için yoğun çaba harcıyoruz. Genç Memur-Sen 
aracılığıyla gençliğe yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Akademik Dü-
şünce Eğitim Medeniyet Öğrenci Topluluğu (ADEM) şeklinde bir ör-
gütlenme de oluşturduk. Dışa yolculuk konusunda uluslararası çapta 
işler yapıyoruz. Birçok ülke sendikası bizimle iş birliği yapma ihtiyacı 
duyuyor. ‘İslam Dünyasında Sendikacılık’ sempozyumuna 58 ülkeden 
80 konfederasyon, 120 sendikacı katıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı ‘kendi 
bünyesinde bir çalışma örgütü kurulması’ yönündeki teklifimizi gün-
deme aldı. 25. Yıl Vefa Buluşması programı kapsamında, 41 ülkeden 
53 sendika, 4 konfederasyon, 103 sendikacı misafirimiz. Kendileriyle 
istişarelerde bulunacağız ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz.” 

Öncülerimizin ilkelerini bilmeden geleceğin   
kurgusunu yapamayız 

Kurumsallaşma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü dile getiren 
Ali Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Mülkiyeti kendimize ait bir ge-
nel merkez inşa ediyoruz. Mülkiyeti kendine ait olan temsilcilik sayısı 
60’ı geçti. Eğitim Merkezi ve Konukevi için arayışımız sürüyor. Meh-
met Akif İnan Vakfı’nı kurduk. Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet 
Özer’in yaptığı vakıf, yükümüze paydaş bir kurum olarak ideallerimi-
ze uygun faaliyetler icra edecek. Eğitim-Bir-Sen Tarihi kitabının ilk cil-
dini çıkarmış bulunmaktayız. Öncülerimizin ilkelerini, yürüdüğümüz 
yolun güzergâhını bilmeden, geleceğin kurgusunu yapamayız. Türki-
ye sendikacılık tarihinde bizim yerimizin ne kadar önemli olduğu bir 
kere daha anlaşılmış olacak. ‘Fikirden Aksiyona, Birlikten Sendikaya 
Eğitim-Bir-Sen Tarihi’ 1. cilt, 1992-2001 arasını içermektedir. Seneye 
‘Zirveye Yolculuğumuz’u, 2001-2015 yılları arasını anlatan 2. cildi ya-
yınlamayı düşünüyoruz. Zirveden Yeni Ufuklara diye devam edecek 
olan sendikal tarihimizi kaleme alan Hıdır Yıldırım’a teşekkür ediyo-
rum. Biz bu toprakların değerlerini ıskalamadan, derdimizi, başta 
kendi medeniyet coğrafyamız olmak üzere, bütün insanlığa anlatma-
ya çalışacağız. Çünkü biz kökü mazide olan atiyiz. Çünkü biz, çağın 
yangınını söndürmeye ahdetmiş topluluğuz. Çünkü biz, adil bir dünya 
için yola çıkmış olanlarız. Bu uğurda ter akıtmaya devam edeceğiz.” 

Gündoğdu: Akif İnan güzel bir miras bıraktı 

Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, sendikanın 
kuruluş yıllarında karşılaşılan sorunlara ve 
engellere değinerek, şöyle konuştu: “Sen-
dikacılığımıza başlarken, sağa sola bakma-
dan, bireysel olarak değil, örgütsel olarak 
‘varım’ demeyi ilke edinmiştik. Yüzlerce saat 
konuşulacak zaferlerimiz var. Ortak Akıl 
mitinglerine öncülük ederek demokrasimi-

ze sahip çıktık. 1992’de başlayan özgür, sivil ve demokratik Türkiye 
mücadelemizde bir yandan vesayeti tasfiye ederken, diğer yandan 
da Türkiye’yi küreselleşen dünyanın kenar mahallesi olmaktan kur-
tarmanın ve yeni bir dünya düzeninin öncü ülkesi yapmanın gayreti 
içerisinde olduk. Katsayı adaletsizliğine son veren, başörtüsünü yeni-
den özgürlükle tanıştıran, kamu görevlilerini toplu sözleşme hakkıyla 
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buluşturan, vesayetin bütün retoriklerine karşı demokrasinin pratik-
lerini öneren bir duruşun liderliğini üstlendik. Sendikacılığımızı, bir 
yandan ülkemizin mütedeyyin insanlarını özgürlüklerine vurulmuş 
prangalarından kurtarmak, milletimizin büyük bir kısmını yok sayan 
ötekileştirme çukurlarını kapatmak, kadim kardeşliği hâkim kılarak 
kucaklaşmak için kullanırken, diğer yandan da insanlığın mazlum 
ve mağdur kitlelerinin yardım eli olmanın, zulme ve zalime direnişin 
merkezi yaptık. Başörtülü kızlarımızın okuyamadığı bir, imam hatip 
okullarının siyasetçiler eliyle kapatıldığı bir ortamda, katsayı sistemiy-
le, başta imam hatipler olmak üzere, meslek lisesi öğrencilerinin önü 
kapatıldı. Bu ortamda, şûra kararlarıyla din eğitiminin önünü açan, 12 
milyon 300 bin imzayla da eğitim, çalışma ve siyaset hakkı boyutuyla 
başörtüsü özgürlüğünü hayata geçiren Eğitim-Bir-Sen tarih yazmış-
tır. 28 Şubat’taki yokluk içerisindeki direniş, darbecilere had bildirme, 
katsayı, başörtüsü yasağının kaldırılması, son olarak 15 Temmuz’daki 
destansı duruş, rahmetli Mehmet Akif İnan’ın ne kadar güzel bir te-
mel attığının göstergesidir.” 

İnan’ın güzel bir miras bıraktığını kaydeden Gündoğdu, bu mirası bu-
güne taşıyan herkese teşekkür etti. 

Yavuz: Çok mutluyum 

Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkanı Niyazi 
Yavuz, kısa bir konuşma yaptı. Çok mut-
lu, gururlu olduğunu vurgulayan Yavuz, 
“Eğitim-Bir-Sen’in genel yetkili sendika ve 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kurulu-
şu olmasında emeği geçen bütün teşkilat 
mensuplarına teşekkür ediyor, Mehmet 

Akif İnan başta olmak üzere, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyo-
rum” şeklinde konuştu. 

İnan: Babamın eseri beni   
duygulandırdı 

Mehmet Akif İnan’ın kızı Banu İnan, baba-
sının ‘Ölüm bir tohumsa kefen zarında /
Gün olur fışkırır bir orman olur’ mısralarına 
atıfta bulunarak, “Bir fidanın ormana nasıl 
dönüştüğünü” görmenin mutluğunu yaşa-
dığını söyledi. İnan, “Babamın en önemli 

eserlerinden biri olan Eğitim-Bir-Sen’in geldiği nokta, başarısı beni 
çok duygulandırdı. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum” dedi. 

Arslan:  Eğitim-Bir-Sen’in başarısı Hak-İş’in başarısıdır 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, 
Eğitim-Bir-Sen’in önemli ve takdirle karşı-
lanan başarılara imza attığını ifade ederek, 
“Eğitim-Bir-Sen’in başarısı Hak-İş’in başarı-
sıdır. Son yıllarda devrim niteliğinde birçok 
iş yapıldı ancak eğitim konusunda beklen-
tileri karşılayacak bir adım atıldığını söyle-
mek zor. Eğitim-Bir-Sen’in müfredat konu-
sundaki çabalarını destekliyorum ve bunu 

en hayırlı işlerden biri olarak görüyorum. Gelecek yıllarda yeni başarı 
öyküleri yazmanızı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 

Program, plaket takdimiyle sona erdi.
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, korkma-
dan ve korkutmadan, ötekiliği tercih etmeden ve ötekileştirme-

den; sataşma, çatışma ve kamplaşma yöntemlerinden kaçınan, tar-
tışmaktan, pazarlıktan ve emek için ter akıtmaktan çekinmeyen bir 
bilinçle ve stratejiyle yol aldıklarını belirterek, “Kurucu Genel Başka-
nımız Mehmet Akif İnan’ın düşünce insanlığı, fikri zenginliği, hitabeti, 
hürmeti ve nezaketi sadece sendikacı olarak bizlerin tavırlarına değil, 
sendikamızın kurumsal kimliğine, kültürüne, işlerine ve işleyişine de 
yansıdı. Bir erdemliler hareketi olarak kurulan Eğitim-Bir-Sen, 25 yıllık 
tecrübesini paylaşmayı, farklı sendikal tecrübelerle buluşmayı, dün-
yanın değişik bölge ve kıtalarındaki ülkelerinin eğitim sendikalarıyla 
kucaklaşmayı, dayanışmayı ve birlikte sendikacılık yapmayı hedefle-
yen bir ufuk ve vizyonla hareket ediyor” dedi. 

‘25. Yıl Vefa Buluşması’ programı ve ‘Vefa’ temalı kısa film yarışma-
sı ödül töreni, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, eski Başkan Niyazi Yavuz, Mehmet Akif 
İnan’ın kızı Banu İnan, 41 ülkeden 57 sendikanın temsilcileri, Eğitim-
Bir-Sen Şube başkanları, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel baş-
kanları ve yönetim kurulu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunda, bü-
yümesinde, şahlanmasında, zirveden yeni ufuklara yol almasında ter 
akıtan ahde vefa erleri, kısa film yarışmasının jüri üyeleri ve çok sa-

yıda davetlinin katılımıyla Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Bugünlere gelmemizde diğerkâm yüreklerin,   
vefakâr ve cefakâr yiğitlerin alın teri vardır 

Programın açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, Mevlana’nın 
“Dostlarını daima vefa ile hatırla can /Arayan sen ol, bulan sen /Tanı-
yan sen ol, kucaklayan yine sen /Kula vefası olmayanın Hakk’a vefası 
olmaz” şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak, şöyle devam etti: “Kuru-
cu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan ise, ‘Bütün giysileri 
yırtsak yeridir /Yeter bize vefa elbiseleri’ diyor. Haksızlığa karşı çık-
manın, kadim medeniyetle yeni ve daha güçlü bağ kurmanın, iyiye, 
güzele ve doğruya dair arayışta örgütlü güçle yol almanın, gelenekten 
beslenerek geleceği aydınlatmanın, yeniyi inşa, değerlerimizi ihya, 
emek, ekmek ve özgürlüğe dair, soylu mücadeleyi sürdürme karar-
lılığının destanını yazan Eğitim-Bir-Sen’in 25. kuruluş yıldönümünde 
‘Vefa Buluşması’ ve kısa film yarışması ödül töreni dolayısıyla bir ara 
gelmiş bulunmaktayız. Eğitim-Bir-Sen, bütün zamanlarını, heyecanla-
rını, varını yoğunu millet, ümmet, insanlık, emek ve özgürlük müca-
delesine zimmetleyen yürekli insanların eseridir. Kuruluşundan zir-
veye çıkışına, zirveden yeni ufuklara varışına Eğitim-Bir-Sen’in 25 yıllık 
destanına yön veren değerler, vefa, sabır, sebat ve sadakattir. Soylu 

E

ödül töreni yapıldı
‘Vefa Buluşması’ programı ve kısa film yarışması
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mücadelemizin 25 yılının tamamında ve her anında, diğerkâm yürek-
lerin, vefakâr ve cefakâr yiğitlerin alın teri vardır. Bugünlere kolay gel-
medik. Bugünlere, masası olmayan odalarla, yakıtı olmayan araçlarla, 
maddi imkânsızlıktan basılamayan bültenlerle, yokluklarla boğuşarak 
tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Bu mücadelenin öncülüğünü üstle-
nen ağabeyimiz, fikir önderimiz, kurucu liderimiz Mehmet Akif İnan’a, 
kuruluş sürecinde ter akıtan mücadele adamı Şükrü Gökdemir’e ve 
sendikacılığın battal yürekli adamı Erol Battal’a, bu soylu yürüyüşe 
hizmet edip ahirete irtihal eden isimsiz dava adamlarına Allah’tan 
rahmet diliyorum.” 

Dayanışmayı hedefleyen bir ufuk ve vizyonla hareket  
ediyoruz 

Bahçeye ekilen fidanın yarına inancı, geleceğe dair umudu, yeni 
bir kökün vücut bulma çabasını da simgelediğini ifade eden Yalçın, 
“Eğitim-Bir-Sen, tam da budur. Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş evresi, şah-
lanış devresi ve zirveden yeni ufuklara yönelmesi süreçlerinin tama-
mında, ‘Büyük adım atmaktan korkmayın, uçurumu küçük sıçrama-
larla geçemezsiniz’ öğüdünün bütün gerekleri eksiksiz olarak uygu-
lanmıştır. Korkmadan ve korkutmadan, ötekiliği tercih etmeden ve 
ötekileştirmeden; sataşma, çatışma ve kamplaşma yöntemlerinden 
kaçınan, tartışmaktan, pazarlıktan ve emek için ter akıtmaktan çe-
kinmeyen paradigmal bilinçle ve stratejiyle yol aldık. Kurucu Genel 
Başkanımız Akif İnan’ın düşünce insanlığı, fikri zenginliği, hitabeti, 
hürmeti ve nezaketi sadece sendikacı olarak bizlerin tavırlarına değil, 
sendikamızın kurumsal kimliğine, kültürüne, işlerine ve işleyişine de 
yansıdı. Bir erdemliler hareketi olarak kurulan Eğitim-Bir-Sen, 25 yıllık 
tecrübesini paylaşmayı, farklı sendikal tecrübelerle buluşmayı, dün-
yanın değişik bölge ve kıtalarındaki ülkelerinin eğitim sendikalarıyla 
kucaklaşmayı, dayanışmayı ve birlikte sendikacılık yapmayı hedefle-
yen bir ufuk ve vizyonla hareket ediyor” diye konuştu. 

Emek mücadelesinin ve sürdürülebilir adil paylaşımın; demokratik, 
sosyal, hukuk devleti düzeniyle, insan onurunu ve insan haklarını 
esas alan siyasal sistemle sağlanacağını bildiklerini kaydeden Yalçın, 
kişileri kutsallaştıran, klişeleri hukuk normlarının yerine koyan anlayı-
şı reddettiklerini, bu bilinçle ve örgütlü güçleriyle demokratik, sosyal, 
hukuk devletini güçlendirme ve tam anlamıyla tesis etme çabalarında 
hem öncülük ettiklerini hem de paydaşlık yaptıklarını söyledi. 

 Yalçın, adaletsiz dünya düzenini, emperyalist sistemi, küresel kapita-
lizmi yenme iradesinin taşıyıcısı ve uygulayıcısının öncelikle sendika-
lar ve sendikacılar olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Fikir-
lerimiz, hedeflerimiz farklı olabilir. Değerlerimizin referansları, ilkele-
rimizin kaynakları farklılık gösterebilir. Ne önemi var. Sonuçta insan 
olarak, emek tarafı olarak, emeği değerli kılma, ekmeğimizi artırma 
aksiyonerleri olarak ortağız, ortak noktadayız. O zaman hep birlikte 
rekabet süsüyle makulleştirilen sömürüyü sona erdirmenin, insanlığı 
ve insanları hedef alan savaşları, zulümleri bitirmenin derdinde ol-
malıyız. İşte bunun için daha fazla iş birliği yapacağız, birlikteliğimizi 
kuvvetlendirip daha güçlü olacağız. Dünyayı savaş, şiddet, zulüm ve 
sömürü gezegeni olmaktan birlikte kurtaracağız. Dünya hepimizin 
ortak mekânıdır ve kabul etmeliyiz ki, herkes birbirine muhtaçtır. Bu 
bağlamda, bir sendikacı olarak, Efendimiz Hz. Muhammed’in ‘Kom-
şusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadisi Şerifini çok anlamlı bu-
luyorum. Dünyada emekleri sömürülen, kuru ekmek ve temiz su bile 
çok görülen insanlar var olduğu sürece, sendikalar olarak, sendika-
cı olarak üzerimize düşeni yaptığımızı söyleyemeyiz. Daha da ötesi, 
zalimlerin kurşunlarıyla, teröristlerin bombalarıyla insanların ölmesi 
son bulmadıkça, sendikaların insanı, insan onurunu, insan haklarını 
layığıyla koruduğunu söyleyemeyiz. Bizim yastığa başımızı koydu-
ğumuz saatlerde, dünyada birçok insanın bedeni mezara konuyor. 
Suriye’de devam eden savaş ve terör ortamı yüzünden 5 milyon in-
sanın yerlerini, yurtlarını, işlerini terk etmek zorunda kaldığını, sığın-
macı sıfatıyla diplomatik pazarlıklara konu yapıldığını bir utanç olarak 
hissetmeliyiz. Bütün bunları, bugün bizlerle birlikte olan 41 ülkeden 
57 sendikanın temsili için aramızda bulunan 103 sendikacı dostumu-
zun huzurunda, Eğitim-Bir-Sen’in emek örgütü kapsamındaki ulusla-
rarası iş birliği çabalarını aynı zamanda insani yardım ve merhamet 
diplomasisi faaliyetleri olarak gördüğünü deklare etmek için de ifade 
ettim.” 

Mücadelemizin sanatın estetiğiyle ifade edilmesi için  
yeni bir kulvar açtık 
“25 yılını tamamlayan Eğitim-Bir-Sen olarak, emek mücadelemizin 
sanatın estetiğiyle ifade edilmesi için sanata da kulvar açmak iste-
dik. İlk olarak ‘Hatıra Yarışması’ konseptiyle farklı temalarla gerçek-
leştirdiğimiz etkinlikleri son üç yıldır kısa film zeminine taşıdık. Kısa 
film yarışmamızın ilk ikisini ‘Öğretmen’ ve ‘Örgütlenme’ temalarıyla 
gerçekleştirmiştik. Bu yıl kısa film temamızı ‘Vefa’ olarak belirledik” di-
yerek sözlerini sürdüren Yalçın, “Yönetmeninden senaristine, kurgu-
cusundan yapımcısına, kameramanından oyuncusuna, üç bine yakın 
sinema emekçisinin alın teriyle yoğrulmuş 218 eser ortaya çıktı. Bu 
eserlerin ortaya çıkmasında emek harcayan herkese; bu 218 filmi tek 
tek izleyerek değerlendiren ön jüri üyelerimize bir emek örgütü lideri, 
vefayı önemseyen insan olarak, sendikam adına teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle, yarışmamıza ilginin ve katılan eserlerin niteliğinin art-
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masına katkı sağladıklarına tereddütsüz inandığımız, sanatçı kimlikle-
rine tartışmasız saygı duyduğumuz Jüri Başkanımız Yönetmen İsmail 
Güneş’e, sinema sanatçısı Perihan Savaş’a, Gazeteci-Yazar Haşmet 
Babaoğlu’ya, sinema sanatçısı Ufuk Bayraktar’a, sinema yazarı Enver 
Gülşen’e ve gazeteci-sinema eleştirmeni Suat Köçer’e ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyor, yarışmaya eser gönderen sinemaseverler adına 
teşekkür ediyorum. Bu yıl, kısa film yarışmamızda Jüri Özel Ödülü-
müzü ‘Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ ve Mansiyon Ödülümüzü ‘Erol 
Battal Teşvik Ödülü’ adıyla vermeyi bir vefa örneği olarak tercih ettik. 
Kısa film yarışmamıza teşkilatımızın, öğretmen ve öğrencilerimizin de 
bu sanat faaliyetinde yer alma gayretini özellikle önemsiyoruz. Diğer 
taraftan, yarışmada dereceye giren kısa filmlerin bazılarının yönet-
meninin öğretmen olması, bir eğitimci ve eğitim sendikası genel baş-
kanı olarak beni onurlandırdı” değerlendirmesinde bulundu. 

Kısa film yarışmamızı uluslararası boyuta taşımayı  
planlıyoruz 
Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri kısa film yarışmasının her geçen 
sene kendini geliştirerek Türkiye’nin önemli kısa film yarışmalarından 
biri haline geldiğini ifade eden Ali Yalçın, “Yarışmamızı, uluslararası 
boyuta taşımayı planlıyoruz. Bugün aramızda bulunan sendikaların 
temsilcilerinden yarışmamıza kurumsal ve kişisel katkılarını bekliyo-
ruz. İnanıyoruz ki, bu gibi etkinlikler ve etkileşimler bizi birbirimize 
daha da yakınlaştıracak, iş birliğimize güç katacaktır” dedi. 

25. yılımızı 500 bin üyeyle taçlandırmak için çalışacağız 
Bugüne kadar çok başarılar elde ettiklerini, rekorlar kırdıklarını söy-
leyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “15 Mayıs yaklaşıyor. Eğitim-
Bir-Sen ailesi, yeni bir rekor kırmaya hazır mısınız? 25. yılımızı 500 bin 
üyeyle taçlandırmaya hazır mısınız? Dördüncü dönem toplu sözleş-
me masasında eğitimcilere yeni haklar kazandırmak için 500 bin üye-
nin gücüyle masada olmayı sağlayacak mısınız? Bu soruların cevabını 
biliyorum. Çünkü bugüne kadar hiçbir hedefe hayır demeyen, hedef-
lerimiz için ter akıtmaktan vazgeçmeyen bir teşkilatız. Sendikamızın 
güçlenmesi, büyümesi, daha fazla insanın sorumluluğunu üstlenme-
si, bizi hem güçlü kılıyor hem de yüreklendiriyor.” 

Erdem: Sanata da bir kulvar açan Eğitim-Bir-Sen’e  
teşekkür ediyorum 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Or-
han Erdem, 1980’li yıllardan itibaren 
Türkiye’de sivil toplum kavramının 
öneminin artığına işaret etti. Eğitim 
sendikalarının öğretmenleri savun-
duğunu ve eğitim sistemlerinin iş-
levleriyle tümüyle ilgilendiğini ifade 
eden Erdem, eğitim sendikaları içinde 
Eğitim-Bir-Sen’in başat bir rol oynadı-
ğını kaydetti. 

 Milli bilinci yüksek gençlerin yetişmesi 
amacıyla var güçleriyle çalışacaklarını 
dile getiren Erdem, “Birlik ve beraberliğimizle 16 Nisan’da daha yük-
sek bir evet çıkararak, daha güçlü bir Türkiye’ye ve daha güçlü yarın-
lara gideceğimize inanıyorum” dedi. 

Erdem, ücret, hizmet ve akademik sendikacılığın yanı sıra kısa film 
yarışmalarıyla sanata da bir kulvar açan Eğitim-Bir-Sen yöneticilerine 
teşekkür etti. 

Gündoğdu: Eğitim-Bir-Sen bir dava hareketi,   
hak ve özgürlük mücadelesinin adıdır 

Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, Anka-
ra Milletvekili Ahmet Gündoğdu, 1992 
yılı ve öncesi sendikacılığa bakıldığın-
da, Eğitim-Bir-Sen’in neden kuruldu-
ğunun daha iyi anlaşılacağını ifade 
ederek, “Mehmet Akifleri çok seviyo-
ruz. Mehmet Akif Ersoy istiklal marşı-
nı, Mehmet Akif İnan ise sendikacılığın 
destanını yazmıştır. Eğitim-Bir-Sen, bir 
yandan çalışanların haklarını savunur-
ken, diğer yandan da 28 Şubat süre-



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   14   -     MART -  2017

cinin antidemokratik uygulamalarıyla mücadele etmiştir. Eğitim-Bir-
Sen, inancının gereğini yerine getiren kızlarımızın eğitim haklarının 
ellerinden alınmasına, kadınların çalışma alanından dışlanmasına 
sessiz kalmamış, on yılda bir millete hak bildirilmesinin son bulması 
için ‘Ortak Akıl’ mitingleri düzenleyerek, Türkiye’nin demokratikleş-
mesi, milletimizin, kamu görevlilerinin, eğitim çalışanlarının özgürlük 
alanlarının genişletilmesi konusunda çaba harcamış, bu uğurda mü-
cadele vermiştir. Elde edilen kazanımların altında Eğitim-Bir-Sen’in, 
Memur-Sen’in imzası bulunmaktadır” şeklinde konuştu.  

Yavuz’dan teşekkür 

Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkanı Niyazi Yavuz, 
yaptığı kısa konuşmada, böyle bir program dü-
zenlediği için Eğitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu’na 
teşekkür etti. 

Güneş: Okullarda sinema dersi  
okutulmalıdır 

Jüri Başkanı İsmail Güneş, birbirinden değerli filmler arasından bir 
seçim yaparak dereceye giren eserleri belirlediklerini dile getirerek, 
“Bir sivil toplum kuruluşunun, Eğitim-Bir-Sen’in sinemaya katkıda bu-
lunması önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu konuda bir adım 
atmasını, okullarda sinema dersini okutmasını bekliyorum. Böyle bir 
ders gereklidir. Çünkü onlarca dizi televizyonlar aracılıyla hayatımı-
za girmekte ve çoğu toplumun genel ahlak yapısına uymamaktadır. 
Yozlaşmanın hat safhada olduğu bu alanda izleyicinin bilinçli olması 
kaçınılmazdır. Onun için, neyin nasıl yapıldığının daha iyi anlaşılması 
konusunda sinema dersi bir gerekliliktir” diye konuştu. 

El-Houssami: Burada bulunmaktan dolayı   
çok mutluyum 

Programda bir konuşma yapan Arap Eğitim Örgütü Başkanı Jamal 
El-Houssami, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yönetimine 
teşekkür ederek, “Eğitim-Bir-Sen ile yaptığımız ikili anlaşma gereği 
buradayım. Bunca mücadele, kazanım ve başarı için sizi tebrik ediyo-
rum. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı. 

Bayramoviç: Başarılarınızın devamını diliyorum 

Bosna-Hersek Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı İsmet Bay-
ramoviç, Ali Yalçın’ın konuşmasını dinlerken çok duygulandığını belir-
terek, “Bu konuşmanın altına imzamı atıyorum. Böyle sendikalar ve 
sendikacılar olduğu sürece gelecek konusunda umutlu olmamamız 
için bir neden yok. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kul-
landı. 

Arifi: Yeni başarılara imza atacağınızdan şüphem  
yoktur 

Kosova Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Hacı Ari-
fi, Eğitim-Bir-Sen’in yeni başarılara imza atacağına inandığını söyleye-
rek, “Nice başarı dolu yıllar diliyorum” dedi. 

Kalaja: Ortak projeler yürütmek istiyoruz 

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Gezim Ka-
laja ise, 90’lı yılların başında komünizme karşı kurulduklarını, bu ko-
nuda mücadele verdiklerini vurgulayarak, Eğitim-Bir-Sen ile iş birliğini 
sürdürmek, gelecekte ortak projeler yürütmek istediklerini söyledi. 

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi 

Konuşmalardan sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi. 218 filmin 
katıldığı yarışmada birinciliği ‘Sebat’ filmiyle kazanan Mert Şansal’a 
ödülünü ve plaketini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem; ikin-
ciliği ‘Okul Yolu’ filmiyle kazanan Pelin Uzun’a ödülünü ve plaketini 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; üçüncülüğü 
‘Kâğıt Düşler’ filmiyle kazanan Orhan Bağcı’ya ödülünü ve plaketini 
Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı ve Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğ-
du; ‘Zeytin Ağacı’ filmiyle Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne layık gö-
rülen Ali Aktemur’a ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen eski Başkan 
Vekili, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer; 
‘Köksüz’ filmiyle Erol Battal Teşvik Ödülü’ne layık görülen Ali Cabbar’a 
ödülünü ve plaketini Mehmet Akif İnan’ın kızı Banu İnan takdim etti. 

Programın sonunda, Genel Başkan Ali Yalçın, Jüri Başkanı İsmail 
Güneş’e, üyeler Enver Gülşen ve Suat Köçer’e plaketlerini takdim etti. 
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Kautsky’e gönderdiği bir mektubunda Engels, “İngiliz işçi sınıfı ne 
yapıyor diye soruyorsun bana. İngiliz işçi sınıfı sömürgelerden 
gelenlerden payını almaya devam ediyor” diye yazar. 

Enternasyonalist dayanışma içinde olduklarını zannettikleri solcu sen-
dikalar, Almanya’nın finanse ettiği vakıflarla iş birliği yapmaktadır. Sol 
eğilimli sendikalar, Almanya’nın fonladığı bazı vakıflar tarafından finan-
se ediliyor. Belli kültürel ve sosyal yakınlaşma içinde bu ilişki normal 
de karşılanabilir. Ancak yaşananlarda iyi niyetli olmayan, yanlış, anor-
mal bir durum var. Açıklayalım: Ülkemizdeki sol örgütlerin önemli bir 
kısmı, bu vakıflarla ortak çalışmalar yapmaktadır. “Küresel saldırılara 
karşı küresel direniş” sloganı dillerine pelesenk olmuştur. Son yüzyılda 
dünyadaki çok yüzlü sözde sendikal mücadele, emperyalist politikalara 
karşı irtifa kaybetti. Dünya Bankası ve IMF’nin artık sendikaları kendile-
ri için bir engel görmüyor olmaları, onlardaki ciddi ideolojik kayma ve 
savrulmanın sonucudur. 

Emperyalizmin sözde ‘barış gönüllüleri’ gerçekte kurnazlıkta uzmanlaş-
mış toplum mühendisleri olan elemanlarının, tarihimizi ve toplumsal 
yapımızı çoğu aydınımızdan çok daha iyi okuyup araştırdıklarını söy-
lemek abartılı değildir. En zor şartlarda bile bağımsızlığından vazgeç-
meyen, onur ve şerefi için ölüme gülerek giden bir milletin/ümmetin 
müntesipleriyiz. Stratejilerini, farkında oldukları bu benlik ve kimlik ka-
rakteristiğimiz üzerinden inşa eden emperyalistler, zihin vurguncusu 
toplum mühendisleri marifetiyle propaganda ağlarını İslam coğrafya-
sındaki sözde sendika ve sivil toplum örgütleri üzerinde ördüler. 

Millî kimliğimizi dejenere etmeyi amaçlayan projelere destek için para 
musluklarını sonuna kadar açtılar. Projeler onların dümen suyuna gi-
ren sendika ve sivil toplum örgütlerine para akıtma gerekçesi edildi. 
Yani bu sivil toplum örgütlerine ve sendikalara proje adı altında para-
lar akıttılar. Bu yolla toplum dönüştürülmek istendi, istenmektedir. Bu 
sivil toplum örgütleri toplumu dönüştürmenin aracı kurumu olmanın 
da ötesinde kendilerini besleyenlere içeriden her türlü bilgiyi taşıdılar. 
Kurgunun bir parçası olarak ülkeleri aleyhine yalan bilgi üretmeyi ih-
mal etmedikleri gibi beşinci kol faaliyetlerine de giriştiler. Fiilî müdaha-
le ile ele geçiremedikleri coğrafyamızı propaganda, casusluk, sabotaj 
ya da terör yoluyla manevî çöküntüye maruz bırakarak müdahaleye 
açık hale getirme gayreti içinde oldular. Bunu sadece Anadolu’da değil, 
tüm mazlum, mağdur coğrafyalarda da hayata geçirmeye çalıştılar. 

Aralık 2015’te Moritanya’yı ziyaretimizde sendikacı bir dostumuzun an-
lattıkları, bu toplum mühendislerinin beşinci kol faaliyetleriyle hedef 
aldıkları toplumun genleriyle nasıl oynadıklarını ortaya koyması bakı-
mından ilginçti. ‘Brüksel’de bir sendika eğitilmek üzere bizden 5 kadın 
ve 5 erkek eğitimci istedi. Bu kişilere üç aylığına LGBT hakları için eğitim 
vereceklerini, ülkelerine döndüklerinde LGBT haklarını savunan kişiler 
olmalarını istediler. Bunun karşılığında bize ciddi anlamda ekonomik 
destek vereceklerini ifade ettiler.’  Sendikacı dostumuz, bunun üzerine 
‘inancıma göre insanların ya erkek ya da kadın olduğunu,  üçüncü bir 
cinsiyetin olmadığını’ söyleyerek bu talebi protesto ettiğini, ardından 

toplantıyı terk edip ülkesine döndüğünü ifade etti. Benzer hikâyeyi 
Burkina Faso’daki sendikacı dostlarımızdan da dinlemiştim. 

Yine başka bir ülkede bir sendikacı anlatıyor: “Temmuz 2015’te 
Kanada’da 170 ülkeden 400 sendika ve 1500’ün üzerinde sendikacının 
katıldığı uluslararası eğitim sendikalarının genel kurulunda, Türkiye’den 
katılan bir sendikacı ülkenizi genel kurula şikâyet ederek, ‘Türkiye’nin 
doğusunda haklarını arayan üye öğretmenlerimiz öldürülüyor, saldı-
rıya uğruyor veya gözaltına alınıyor’ dedi. Polis ve askerlerin okulları 
işgal etmeleri sebebiyle çocukların öğrenimlerine devam edemediğini 
söyledi. Hükûmet ile katliam yapan (Suruç katliamını kastederek) IŞİD 
arasında bağlantı olduğu iddialarının uzun zamandır hem uluslararası 
kamuoyu hem de ülkeniz kamuoyu tarafından dile getirildiğini söyledi. 
Türkiye’den gelen biri olarak konuşan bu sendikacı, daha sonra tüm 
sendikaları Türkiye hükûmetini ve Cumhurbaşkanını protesto etmeye 
çağırdı. ‘Genel kurulun sonucunu beklemeyeceklerini’ de belirterek, 
‘Türkiye’ye dönüp üyelerinin hukuki savunmalarını yapacaklarını’ ifade 
etti. Bunun üzerine ben dahil genel kurula katılan tüm delegasyon bu 
sendika temsilcisini ayakta alkışladık.” 

Biz de bu sendikacıya Türkiye’deki gerçekleri anlatınca, kendisinin ne 
kadar hayıflandığını anlatamam. Türkiye’den uluslararası toplantılara 
katılan bu tıynetteki sendikacıların ülkemiz aleyhine ürettikleri kirli algı-
nın oluşturduğu tahribatın boyutunu varın siz hesap edin. Sadece 170 
ülkeden 30 milyonun üzerinde üyesi olan 400 sendikanın üst düzey yö-
neticisinin katıldığı bir genel kuruldaki tahribat bu. Varlığını Türkiye’ye 
karşı olmakla anlamlandıran merkezlerin programladığı yüzlerce med-
ya organı, yazar, sivil toplum örgütü, vakıf, dernek ve siyasi oluşum var. 
Her biri paylarına düşen görevlerle kötülüğe ve kötülemeye devam 
etmektedir. 

ITUC ve Eğitim Enternasyonal gibi bazı uluslararası kuruluşlar ve bazı 
sendikalar, gerçek olup olmadığını araştırmadan tek kaynaktan aldıkla-
rı ve gerçeği yansıtmayan bilgilere dayanarak, kendilerince Türkiye’ye 
ayar vermeye çalışıyorlar. Buna Truva atı mı dersiniz yoksa beşinci kol 
faaliyeti mi, orasını bilemem. Ama maalesef ülke olarak bu kirli propa-
gandaya karşı henüz ciddi, etkin önlem aldığımızı söyleyemeyiz. 

Sendika olarak son bir buçuk yıl içinde, her zaman olduğu gibi ülke ve 
millet hassasiyetimiz ekseninde yaptığımız yoğun çalışmalar meyvesini 
vermeye başladı. 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerimize 41 ülkeden 51 
sendika katıldı. Yurt dışından iş birliği protokolü imzaladığımız sendika 
sayısı 47 oldu. 

Yalan yanlış bilgilerle yurt dışında ülkemiz hakkında kirli algı oluşturan-
ların gün yüzüne çıkardığımız gerçek yüzlerini sendikacı dostlarımızla 
daha fazla paylaşacağız. Karşılıklı tecrübe paylaşımlarıyla yoğunlaşarak 
süren yurt dışı çalışmalarımızla uluslararası sendikal dayanışma daha 
da gelişecektir, gelişmektedir. Devam eden çabalarımız ve bunun so-
nucunda yaşanan gelişmeler, uluslararası emperyalist güçler adına be-
şinci kol faaliyeti yürütenleri uluslararası arenada da yalnızlaştıracaktır. 

RAMAZAN ÇAKIRCI
Genel Başkan Yardımcısı

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, küresel serma-
yenin oluşturduğu sömürü düzenine karşı ortak mücadeleyi 

verecek zemini oluşturmaları gerektiğini ifade ederek, “Eğer küresel 
sermaye güçlerinin insafına terk edilmiş bir insanlığa razı olursak, on-
ların semirmesine de razı oluruz ama asla insanca yaşam adına bir 
şey üretemeyiz. Bunun için de dayanışmaya, yardımlaşmaya ihtiyaç 
var. Küresel sermayenin oluşturduğu sömürü düzenine karşı ortak 
mücadeleyi verecek zemini oluşturmalıyız” dedi. 

Uluslararası eğitim sendikaları temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen’in ‘25. Yıl 
Vefa Buluşması’ programı kapsamında düzenlenen “Uluslararası 
Eğitim Sendikaları Örgütlenme Modelleri” konulu panelde bir araya 
geldi. 

Burada bir konuşma yapan Latif Selvi, sendikaların dünya ölçeğindeki 
sivil katılımının, emek mücadelesinin dışında kalan sivil katılımlardan 
çok farklı anlam ifade ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Eğer insa-
ni değerde ve özgürlük anlamında bir talebimiz varsa, bir tarafında 
sendikal mücadele de mutlaka vardır. Onun için emek ve özgürlük 
mücadelesinin insanlık kadar eski olduğunu ifade diyoruz. Hepimi-
zin isteği yaşanılır bir dünya olsun ve her birimiz yarınından emin bir 
şekilde hayatını devam ettirsin ama maalesef şunu da görmekteyiz 
ki, insanlık tarihi boyunca imtiyazlı haklardan faydalanmak isteyenler 
adil paylaşıma yanaşmıyor ve bunun neticesi olarak da bir grup insan 
semirirken, bir grup insan da sefalete mahkûm oluyor.” 

“İnsanca yaşamak hepimizin hakkıdır. Bu da emek mücadelesiyle 
mümkündür” diyen Selvi, “Yarınından emin olacak insani yaşama ka-
vuşmamış olanlar özgür olamazlar. Bu konuda sendikalara büyük gö-
rev düşmektedir. Eğer küresel sermaye güçlerinin insafına terk edil-
miş bir insanlığa razı olursak, onların semirmesine razı oluruz ama 
asla insanca yaşam adına bir şey üretemeyiz. Bunun için de dayanış-
maya, yardımlaşmaya ihtiyaç var. Küresel sermayenin oluşturduğu 
sömürü düzenine karşı ortak mücadeleyi verecek zemini oluşturma-
lıyız” şeklinde konuştu. 

Türkiye’deki memur sendikacılığı ve Eğitim-Bir-Sen hakkında bilgi ve-
ren Selvi, kadın ve gençlik örgütlenmesine büyük önem verdiklerini 
sözlerine ekledi. 

‘Uluslararası Eğitim Sendikaları Örgütlenme Modelleri’ 
paneli 

41 ülkeden 57 sendikanın 100’u aşkın temsilcisinin katılımıyla 5 ayrı 
salonda eş zamanlı gerçekleştirilen oturumlarda, konuşmacılar su-
numlarını kendi dil gruplarında yaptı. 

Panelistlerin sunumlarını İngilizce, Rusça ve Azerice yaptığı oturum-
ların moderatörlüğünü Yrd. Doç. Bekir Gür yaptı. Birinci oturumda, 
Azerbaycan Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mirza Cafer 
Zade, Rusya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (ESEUR) Genel Baş-
kan Yardımcısı Mikhail Avdeenko, Pakistan Yükseköğretim Sendikası 
Genel Başkanı Gulshan Tariq, Sri Lanka Öğretmenler Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Sunethra Kanthi Ehelepola ve Endonezya Öğret-
menler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Didi Suprijadi;  ikinci otu-
rumda, Malawi Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Chauluke Mu-
wake, Somali Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Ali Duale Dahir, 
Zambiya Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Jeffrey Simuntala ve 
Bangladeş Cemaati İslami Öğretmenler Organizasyonu Genel Başka-
nı AZM Obaidullah, ülkelerindeki sendikacılığı anlattılar. 

E

‘örgütlenme modelleri’ paneli yaptık
Uluslararası eğitim sendikalarıyla
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Moderatörlüğünü Doç. Dr. Enver Arpa’nın yaptığı oturumlarda 
sunumlar Arapça yapıldı. Arap Eğitim Örgütü (AEO) Başkanı Ja-
mal El-Houssami, Sudan Eğitim Çalışanları Genel Sendikası Baş-
kanı Yardımcısı Osman Mohamed Ahmed, Bahreyn Eğitimciler 
Sendikası Başkanı Safeya Mohamed Shamsan Mohamed, Cezayir 
Eğitim Çalışanları Ulusal Birliği Genel Sekreteri Ferhat Chabekh, 
Kuveyt Eğitim Bakanlığı Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Saleh 
Kh. Al Azemi, Cezayir Eğitim Çalışanları Ulusal Sendikası (SNTE) 
Genel Sekreteri El Moudjahed A. Boudjenah, Ürdün Öğretmenler 
Sendikası Başkanı Basıl Ahmed Ali Alfereihat, Suriye Genel Öğret-
menler Sendikası Genel Başkanı Hasan Tayfur, sendikal tarihleri 
ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler. 

Dr. Husam Masheh’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen otu-
rumda ise Lübnan Öğretmenler Sendikası Başkanı Nehme Mah-
foud, Fas Eğitim Çalışanları Milli Sendikası Genel Sekreteri Abde-
lılah Dahmane, BAE Öğretmenler Cemiyeti Genel Başkanı Saeed 
Al-Kaabi, Tunus Ortaöğretim Sendikası Genel Sekreteri Lassaad 
Abid ve Irak Öğretmenler Sendikası Başkanı Abbas Kadhim Amer 
As-Sudani, sendikal tecrübelerini dile getirdiler. 

Moderatörlüğünü Latif Selvi’nin yaptığı oturumda, Kuveyt Öğret-
menler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Gh. H. H. Alenezi, 
Filistin Özel Sektör Eğitim Çalışanları Sendikası Başkanı Nabil G.S. 
Shaheen, Arnavutluk Eğitim ve Bilim Sendikası Başkanı Nevruz 
Kaptelli, kendi ülkelerinin sendikal tarihi ve çalışmaları hususunda 
birer sunum yaptılar. 

Sadık Gür’ün moderatörlüğünde yapılan birinci oturumda, Ulusla-
rarası Filistinli Öğretmenler Topluluğu-Avrupa Kolu Genel Sekre-
teri Yosra Saed Agil, Sudan Öğretmenleri Mesleki Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi El-Tahir Hassan, Cezayir Eğitim ve Yetiştirme Çalı-
şanları Ulusal Birliği Başkanı Saddek Dziri, Kuzey Irak Öğretmen-
ler Birliği Başkan Yardımcısı Ahmed Sabir Abdulmohammed Al-
Jammoor; ikinci oturumda ise Çad Öğretmenler Sendikası Genel 
Sekreteri Mahmat Djibrine Saleh, Tunus Genel Eğitim Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Mehdi Kamoune, Cezayir 
Eğitim Sektörü Ulusal Birliği Başkanı Bellamouri Loklayad, Mori-
tanya Bağımsız Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Ahmed 
Mahmoud Achfagha ve Umman Öğretim Sektörü Çalışanları Bir-
liği Genel Sekreteri Abdellah  Al-Khadhuri, katılımcılara sendikal 
çalışmaları hakkında bilgi verdiler. 

Balkan-Slav dil grubunda sunumların yapıldığı oturumun mode-
ratörlüğünü Nedim Emin yaparken, Bosna-Hersek İlköğretim ve 
Eğitim Bağımsız Sendikası Genel Başkanı Selvedin Satorovic, Hır-
vatistan Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Sanja Sprem, Kara-
dağ Eğitim Sendikası Genel Başkanı Slavka Boskovic ve Sırbistan 
Eğitim Sendikası Genel Başkanı Jasna Jankovic, Balkanlar’da yapı-
lan sendikacılığa ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 

Tarkan Zengin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda 
ise sunumlar Fransızca yapıldı. Burkina Faso Afrikalı Ulusal Öğret-
menler Sendikası Genel Sekreteri Sema Blegne, Nijer Öğretmen-
ler Sendikası Genel Başkanı İssouofu Arzika, Senegal Demokratik 
Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Diaounue Amadou, 
sendikal örgütlenmeye dair görüşlerini açıkladılar. 
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yar-
dımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan 

Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, 41 ülkeden 100’ü aşkın eğitim sendikası 
temsilcisiyle TBMM’yi ziyaret etti. 

Eğitim-Bir-Sen’in ‘25. Yıl Vefa Buluşması’ programına katılmak üzere 
Türkiye’ye gelen uluslararası eğitim sendikaları temsilcileri, Meclis 
Küçük Grup Salonu’nda TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Ah-
met Gündoğdu ile bir araya geldi. 

Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, Ankara Milletvekili ve TBMM İdari 
Amiri Ahmet Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, İslam coğraf-
yasından kendilerine destek mesajlarının geldiğini belirterek, Batı ve 
Amerika birleşik Devletleri’nden de destek beklediklerini ama deste-
ğin gelmediğini ifade etti. 

Gündoğdu, “Beklediğimiz temel şey, ırkına, dinine, cinsiyetine bak-
maksızın, doğuştan gelen can ve mal emniyeti, din, akıl,  nesil emni-
yeti gibi kutsallara sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan bu ülkenin 
yanında yer almalarıydı. Bu, esasen Batı’nın bu zamana kadar insan 
haklarında gösterdiği ikircikli tavrını bildiğimiz için yadsınacak tablo 
değildi. Çünkü batılılar kendilerine demokrattır, kendi ülkelerinde bir 
balina dahi karaya vurduğunda kıyameti koparırken, bazen milyon-
larca, yüz binlerce çocuğun öldürülmesine dahi seyirci kalabiliyorlar. 
Kurumsal yönetici olarak böyleler. NATO’su, Birleşmiş Milletleri böy-
le, Avrupa Birliği, Amerika böyle. Biz dünya beşten büyüktür demeye 
devam edeceğiz. Biz İslam ülkelerine, İslam ülkelerinin yöneticilerine, 
‘Éy kardeşlerim, mezhebinizi, meşrebinizi, tarikatınızı dinin üzerine 
çıkarmayın, kardeş olun’ demeye devam edeceğiz. Biz dünyanın ne-
resinde bir mazlum varsa, kanat germeye, onu kucaklamaya güçsüz-
lüğüne bakmaksızın neresinde zalim varsa onun da gücüne bakmak-
sızın, karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Gündoğdu, şunları kaydetti: “FETÖ’nün darbe girişimini püskürtme-

mizde üç temel gösterge, ilk kez bu ülkede bir lider fötr şapkasını alıp, 

kaçmadı. İki, ilk kez millet bu liderin arkasından koştu. Üç, meclis bu 

iki unsura eşlik etti. En önemlisi ümmetin duası bizimleydi.” 

Selvi: Millet ile yöneticilerinin kalplerinin buluştuğu  
noktada büyük hizmetlerin yapılabileceği görüldü 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 41 ülkeden 100’ün 

üzerinde sendika başkanı ile bir araya gelerek çalışma hayatının so-

runlarının çözümü, herkesin mutluluğu ve huzuru için yapılabilecek 

şeylerin olduğu konusunda istişarelerde bulunduklarını dile getire-

rek, siyasilerin baskılara ve hegemonyalara karşı dirençli olması, ça-

lışmalarında millet iradesini öncelemeleri gerektiğini, başarının yöne-

tişim ve ortak kararlar almada olduğunu vurguladı. Selvi, Türkiye par-

lamentosunun ve milletten yetki alan tüm yöneticilerin millet adına 

sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. 

Parlamentonun son dönemdeki kararlılığının devam etmesinin 

önemli ve gerekli olduğunu belirten Selvi, milletin ve yöneticilerinin 

kalplerinin buluştuğu noktada büyük hizmetlerin yapılabileceğinin 

görüldüğünü sözlerine ekledi. 

Heyet MEB Müsteşarı ile bir araya geldi 

Heyet, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile bir 

araya geldi. Burada bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 

Vekili Latif Selvi, ülkelerin güvenlik, ekonomi ve eğitime ağırlık ve 

önem verdiğini kaydederek, “Güvenlik ve ekonomi de esasında eğiti-

me bağlıdır. Çünkü iyi insan, özgür toplum, bilinçli gençlerin omzun-

da inşa edilir. Bir eğitim sendikası olarak, bizler de hem insanımıza 

katkı vermek hem de çalışma hayatının bir paydaşı olarak da insanca 

yaşam için mücadele veriyoruz. Eğitimci sendikacı dostlarımızla in-

sanlığın temel beklentisi olan iyi bir eğitim ve herkesin mutluluğu için 

mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız” şeklinde konuştu. 

E

TBMM ve MEB’i ziyaret ettik
Uluslararası eğitim sendikalarının temsilcileriyle
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Müsteşar Tekin, üç konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, dünyanın çok farklı ül-
kelerinden Türkiye’ye gelen sendika temsilcilerine teşekkür ederek, 
“Sendikamıza, bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. 
Kişisel olarak ben eğitim sendikalarını dünyadaki bütün eğitim çalı-
şanlarının bir parlamentosu olarak görüyorum. Sendikalarla iletişime 
geçmeyi, onlarla birlikte çalışma yürütmeyi siyaset mekanizmasını 
temsil kavramının da bir gereği olarak görüyoruz. Dolayısıyla bütün 
sendikalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Üç konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Tekin, şöyle konuştu: “Bun-
lardan biri, Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz süreci. Sizin bu konuda 
detaylı bilgi sahibi olduğunuzu tahmin ediyorum. Ben sadece şunun 
altını çizmek istiyorum. 15 Temmuz süreci, Türkiye’deki iç politikaya 
yönelik bir saldırı ve tehdit değildi. 15 Temmuz, piyon olarak kullanı-
lan yapının gerçekleştirdiği bir darbe sürecidir. Dolayısıyla sizlerin bu-
lunmuş olduğu ülkelerde de söz konusu piyonların eğitim kurumları 
ve okulları var. Bu yapının ülkemizdeki okulları Türkiye’nin meşrulaş-
tırılmış şemsiyesi altında gizlenmiş uluslararası bir piyondur. Görüş-
tüğümüz birçok mevkidaşımızı, bu okullara Türkiye’nin kurumu oldu-
ğu için destek olduklarını bize ifade etmiştir. Bu yapı, okullarının bu-
lunduğu ülkeleri uluslararası güçlerle birlikte bir müstemleke ülkesi 
haline getirebilir. Bunu başarırlarsa eğer hem ülkenizi bir müstemle-
ke ülkesi hale getirmiş olacak, uluslararası ülkelerin hegemonyasına 
sokmuş olacaklar hem de Türkiye ile aranıza büyük bir duvar örmüş 
olacaklar. Bu yapının okullarının referansı artık Türkiye Cumhuriyeti 
değildir. Biz yaşadığımız tecrübeyi anlatarak, diğer ülkeleri uyarmak 
istiyoruz. İkinci konu, bu yapının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak 
için doğruda Türkiye’nin resmi bir kurumu olan bir vakıf oluşturduk: 
Maarif Vakfı. Bu salonda bulunan misafirlerden bir talebimiz var. Bi-
raz önce bahsettiğim darbe girişiminde bulunan yapının Türkiye’nin 
ülkelerinizle ikili ilişkilerini bozmasına müsaade etmeyin ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine sizden destek 
istiyoruz. Üçüncü konu ise Suriyeli misafirlerimizle alakalı. Biz Türkiye 
olarak İslam tarihindeki ensar-muhacir ilişkisini en iyi şekilde hayata 

geçirmek istiyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Suriye’deki siyasi 
karışıklık başladığı günden itibaren ne kadar misafirimiz gelirse ba-
şımızın üstünde yeri var diyerek hareket ettik. Şu anda Türkiye’de 3 
milyonun üzerinde misafirimiz var. Bu misafirlerimizin yaklaşık üçte 
biri eğitim-öğretim çağında bulunuyor. Eğitim-öğretim çağında yak-
laşık 900 bin çocuk misafirimiz var. Bu öğrencilerimizin yarısından 
fazlası eğitim ihtiyaçlarını giderebilmiş durumda. Önümüzdeki yıl çok 
daha büyük bir kısmını okullaştırmış olacağız. Ülkelerimizde barışın, 
huzurun tesis edilmesi için eğitim camiasının, eğitimcilerimizin rolü 
çok büyük. Bizlerin yetiştirdiği çocuklar ya dünyaya barış ve huzur 
getirecek ya da zulüm getirecek. Dolayısıyla bu salonda bulunan si-
vil toplum kuruluşları olarak devletlerimizin gelişmesi için çaba sarf 
etmek durumundayız. Barış ve huzurun egemen olduğu bir dünyada 
olmak dileğiyle.” 

Konya gezisi 

Uluslararası eğitim sendikaları temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili La-
tif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Şükrü Kolukısa, 
Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum’un da katılımıyla, Mevlana Müze-
si, Şehitlik, Akyokuş başta olmak üzere, Konya’nın tarihi ve turistik 
mekânlarını gezdi. 

Heyet, gezinin sonunda Mevlana Kültür Merkezi’nde Sema göste-
risi izledi. Gösteriden önce heyete Mevlana ve Sema hakkında kısa 
bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
Mevlana’nın İslam düşünce tarihinde önemli izler bırakan bir şahsi-
yet olduğunu belirterek, Mevlana’nın 23 dile çevrilen ‘Mesnevi’sinin 
dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından okunduğunu söyledi. 

Selvi, “Mevlana’nın vefatının ardından oğlu Sultan Veled ve dostla-
rı tarafından 13. yüzyılın sonlarında tesis edilen Mevlevilik, sadece 
Anadolu’da değil, Balkanlar, Asya, Afrika, Amerika ve Arap Yarıma-
dası’ndaki insanları da yüzyıllarca aydınlatan ve hâlâ da aydınlat-
maya devam eden bir ‘olgun insan’ yetiştirme yolu olmuştur. Bugün 
de Mevlana’nın engin fikirleriyle birlikte insanları en fazla etkileyen 
Sema’dır” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Mücahit Sami Küçüktığlı ise, Sema ve Mevlevilik ile ilgili bilgi vererek, 
Sema’nın Mevlevilik Tarikatı’nın en önemli unsurlarından biri olduğu-
nu kaydetti. 

Türkiye’de olmaktan ve Konya gezisinden dolayı çok mutlu oldukları-
nı dile getiren eğitim sendikaları temsilcilerine Konya Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından Mesnevi’nin Rusça, Arnavutça, İngilizce, Fransızca 
ve Arapça çevirisi hediye edildi. 
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, her emek 
örgütünün kendi içinde sorunları bulunduğunu, ancak temel so-

runların ortak olduğunu ifade ederek, “Küresel emek sorunlarına birlikte 
küresel cevap üretmek gerekiyor. Bunun olabilmesi için de bir araya gele-
rek istişarelerde bulunmak, mevcut emek örgütlerini harekete geçirmek 
veya yeni örgütlü yapılar kurmak gerekiyor” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in ‘25. Yıl Vefa Buluşması’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen 
41 ülkeden 100’ü aşkın eğitim sendikası temsilcisinin katılımıyla düzenle-
nen “Uluslararası Eğitim Sendikaları Buluşması” programında konuşan 
Genel Başkan Ali Yalçın, “Burada bulunan birçok sendikayı ziyaret ederek, 
iş birliği anlaşmaları imzaladık, diğerlerini de ziyaret ederek kendileriyle 
bir araya geleceğiz, iade-i ziyarette bulunacağız” şeklinde konuştu. 

Uluslararası eğitim sendikalarıyla bir araya gelmelerinin, ortak çalışmalar 
yapmalarının temel amacının, servetin adil paylaşımına, dünyanın barışı-
na ve kardeşliğine katkıda bulunmak olduğunu belirten Yalçın, dünyadaki 
servetin düzgün dağıtılmaması halinde savaş, çatışma ve kargaşaların çı-
kabileceğine dikkat çekerek, çatışmanın, örgütlülüğün gücüyle önlenebi-
leceğini söyledi. 

Ortak sorunlarımıza beraber olmanın gücüyle çözüm  
üretmeliyiz 
“Emeğin ve eğitimin ortak sorunlarına, beraber olmanın gücüyle çözüm 
üretmeliyiz” diyen Yalçın, şöyle devam etti: “Emek hareketi denildiğinde 
bazı ülkeler üzerinden konuşuluyor ve bütün çalışmaların o ülkeler üze-
rinde yoğunlaştığı bir fotoğraf var. Dolayısıyla bu da tartışılması gereken 
bir durumdur. Küresel sorunların olduğu yerde küresel çözümler üret-
mek gerekiyor. Bunun için dayanışmak, konuşmak, iş birliği anlaşmaları 
yapmak, beraber projeler üretmek, kurumsal kapasitelerimizi bu anlam-
da tanımak, birbirimizle nasıl yardımlaşabiliriz bunu ortaya çıkarmak ge-
rekiyor. Bunları yaptığımız zaman küresel çözümler üreteceğimiz zemini 
de yakalamış olacağız. Emek hareketinin dini, rengi, şekli, milliyeti yok. 
Emek hareketi evrensel bir harekettir. Nasıl ki gözyaşının rengi dünyanın 
her tarafında aynıysa, alın terinin rengi de dünyanın her tarafında aynıdır. 
Bu, bir dini, etnik alana hapsedilemez. Hiç kimse böyle bir alanı kendi 
tekeline alamaz. Dolayısıyla her yerde geçerli olan bir faaliyet alanıdır. 
Onun için emek alanına ilişkin bütün çalışmalar da bu boyutta düşünül-
meli, küresel boyutuyla hareket edilmelidir. Derilerimizin rengi, konuştu-
ğumuz diller farklı olabilir, ancak biz insanlıkta ortağız. En önemli ortak 
noktamız insanlık ve emeğimizdir.” 

Ortak eğitim projeleri yürütmeyi düşünüyoruz 
Sendika olarak ortak eğitim projeleri yürütmeyi düşündüklerini dile geti-
ren Ali Yalçın, “Uluslararası eğitim sendikaları ve sivil toplum örgütleriyle 
daha sağlıklı bir iletişim kurmak, emek örgütlerinin birbirlerini daha iyi 
tanımasını sağlamak amacıyla uzmanlar eğitimini 2017 Eylül ayı içinde 
yapmayı planlıyoruz. 30 kişilik bir ekibi disiplinli bir çalışmaya tabi tuta-
rak, birbirlerini tanıyan, sendikal alanda oluşmuş 30 kişinin birikimini 
oluşturan bir departman, bir uzmanlar birliği oluşturmayı hedefliyoruz. 
Küresel sorunları çözmek için örgütlü yapıları harekete geçirmeli, sorun-
ların çözülmemesi halinde yeni örgütlü yapılar kurmalıyız. Eğer kalıcı bir 
yapı oluşturulabilirsek, epey mesafe almış oluruz. Bunun yanı sıra çeşitli 
ülkelerden ortak panel ve konferanslar düzenlemenin son derece etkili 
olacağını düşünüyorum. Bunu da en kısa zamanda hayata geçirmeye ça-
lışacağız” diye konuştu. 

Eğitime ilişkin en kapsamlı çalışmaları yapan   
sendikayız 
Eğitim-Bir-Sen’in çalışmaları hakkında da bilgi veren Yalçın, Türkiye’de 
birçok hakkın Eğitim-Bir-Sen’in çalışmaları sonucu alındığını, onlarca so-
runun Eğitim-Bir-Sen’in kararlı mücadelesiyle çözüme kavuştuğunu ifade 
ederek, “Eğitime ilişkin en kapsamlı çalışmaları yine sendikamız yapmış-
tır. Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme raporu, Öğretmenlik 
Mesleği ve Statüsü araştırması, yükseköğretimin sorunları raporu ve 
müfredat raporu başta olmak üzere, çok sayıda nitelikli çalışmaya imza 
attık” diye konuştu. 

11 eğitim sendikasıyla iş birliği protokolü 
Programın sonunda, Genel Başkan Ali Yalçın, Sri Lanka Öğretmenler Sen-
dikası Genel Başkan Yardımcısı Sunethra Kanthi Ehelepola, Nijer Öğret-
menler Sendikası Genel Başkanı İssouofu Arzika, Pakistan Yükseköğretim 
Sendikası Genel Başkanı Gulshan Tarıq, Sırbistan Eğitim Sendikası Genel 
Başkanı Jasna Jankovic, Nijer Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı 
Mamaudou Saidou, Karadağ Eğitim Sendikası Genel Başkanı Slavka Bos-
kovic, Somali Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Ali Duale Dahir, Irak 
Öğretmenler Sendikası Başkanı Abbas Kadhim Amer As-Sudani, Cezayir 
Eğitim Sektörü Ulusal Birliği Başkanı Bellamouri Loklayad, Filistin Özel 
Sektör Eğitim Çalışanları Sendikası Başkanı Nabil G.S. Shaheen, Ulusla-
rarası Filistin Öğretmenler Birliği Başkan Yardımcısı Yunus El Masri ile iş 
birliği anlaşması imzaladı. 

E

iş birliği anlaşması imzaladık
Uluslararası eğitim sendikalarıyla
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osna-Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği Konfederasyonu Baş-
kanı İsmet Bajramovic ve Metal-İş Sendikası Başkanı Bajro Me-

lez, Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, Genel Başkan Vekili Latif Selvi ile 
görüştü. 

Sendikal çalışmalara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı ve iş birliği anlaşma-
larının öneminin vurgulandığı ziyarette konuşan Bosna-Hersek Ba-
ğımsız Sendikalar Birliği Konfederasyon Başkanı İsmet Bajramovic, 
Eğitim-Bir-Sen’in ve Memur-Sen’in çalışmalarını ilgiyle takip ettikleri-
ni belirterek, “Nitelikli faaliyetlerinizi takdir ediyorum. İki ülkenin sivil 
toplum kuruluşları olarak, daha çok iş birliği yapmalı, bir araya gele-
rek, çalışanların sorunlarının çözümü konusunda fikir alışverişinde 
bulunmalıyız” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, ziyaret-
ten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kendileri-
ne teşekkür etti. Bu tür buluşmaların önemine dik-
kat çeken Selvi, ilk uluslararası ziyaretlerini Bosna-
Hersek’e yaptıklarını hatırlatarak, “19. Başkanlar 
Kurulu toplantımızı Saraybosna’da gerçekleştirdik. 
Sizin de aralarında bulunduğunuz sendika yöneti-
cileriyle görüşmelerde bulunarak, ortak çalışmalar 
yapma önerisinde bulunmuştuk. O tarihten bu yana 
epey mesafe aldık ve uluslararası alanda yapmayı 
tasarladığımız işlerden bir kısmını gerçekleştirdik. 
Bundan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu. 

Emeğe, özgürlüğe, dünya barışına, insanlığın huzur ve refahına dair 
bütün çabaları değerli gördüklerini dile getiren Selvi, şunları söyledi: 
“Özümüzü koruyarak, farklılıklara saygı duyarak, emeğe, özgürlüğe, 
dünya barışına, insanlığın huzur ve refahına dair bütün çabaları de-
ğerli görerek birlikte hareket etmeliyiz. Bunu başarırsak, küresel sö-
mürü düzenini değiştirebiliriz. Bu amaçla onlarca ülkeye ziyaretlerde 
bulunarak, sivil toplum kuruluşu ve eğitim sendikaları yöneticileriyle 
bir araya geldik, ikili anlaşmalar imzaladık. Eğitim-Bir-Sen olarak, or-
tak bir platform oluşturma çaba ve girişimlerimiz devam ediyor.” 

Ziyarette, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, 
Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum da hazır bulundu. 

Yalçın, Mali’de OATUU Genel Kurulu’nda konuştu:

Gelir dağılımı adaletsizliğini birlikte sona erdirebiliriz
ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul 
Deklarasyonu’nda yer alan ‘İİT Sendika Komitesi kurulmalı ve 

bu örgüt yardımcı kuruluş olarak tanınmalıdır’ tekliflerinin İslam İş-
birliği Teşkilatı tarafından gündeme alındığını hatırlatarak, “Israrlı 
olmalıyız. Gündeme alınan teklifimizi kabul ettirmeliyiz. Yerküremiz-
deki gelir dağılımı adaletsizliğini birlikte sona erdirebiliriz” dedi. 

Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul 
ile birlikte Mali-Bamako’da yapılan Afrika Sendikalar Birliği (OATUU) 
Genel Kurulu’na katıldı. Genel kurulda konuşan Yalçın, “OATUU 11. 
Olağan Genel Kurulu’nu kutluyor, nice yıllar diliyorum. Tüm yönetimi 
yürekten kutluyorum. Yerküremiz savaşlarla, acılarla, kan ve gözya-
şı ile imtihan ediliyor. Adaletsizlik kurumsallaşıyor. 7 milyar insanın 

neredeyse 1 milyarı aç. Dünya nüfusunun 5’te 1’i günlük 1 doların 
altında ücret alıyor. 62 kişinin serveti 3.62 milyar insanın toplam ge-
lirine denk. Terör ise konvansiyonel silah gibi kullanılıyor ve küresel 
emperyalizm terör üzerinden ülkeleri dizayn etmeye, diz çöktürme-
ye çalışıyor. Yerküremizde hem gelir dağılımı adaletsizliği hem de 
savaşlar var.  Dünyadaki yetim sayısı 400 milyonu buldu. Bu zulme, 
düzensizliğe, adaletsizliğe sesimizi önce biz yükseltmeliyiz. Afrika 
Sendikalar Birliği’nin bu toplantısı var olan umudumu artırdı. Gün-
deme getirilen, konuşulan konular oldukça önemlidir. Küresel ada-
letsizliğin bilincinde olan liderlerle beraber olmak mutluluk vericidir. 
Bu birliği korumalı ve işlevini artırmalıyız” ifadelerini kullandı. 

Memur-Sen ve SESRIC tarafından İstanbul’da düzenlenen “İslam 
Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası Sempozyumu’na da değinen 
Yalçın, “İstanbul’da Uluslararası Sendikacılık Sempozyumu düzenle-
dik. Sempozyumumuza 58 ülkeden 80 konfederasyon katıldı. Birlik-
te İstanbul deklarasyonu yayınladık. Deklarasyonda BM bünyesinde 
İLO var, Arap Birliği bünyesinde çalışma örgütü var, Afrika Birliği ça-
tısı altında ise emek komitesi, ekonomik konsey var. İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın bünyesinde de bir çalışma örgütü olmalı dedik. İslam 
İşbirliği Teşkilatı’na üye 57 ülkedeki sendika ve konfederasyonlar ça-
lışma hayatının sorunlarına muhatap bulmalı dedik.  Önerimiz gün-
deme alındı. İşimiz bitmedi. Bunu birlikte başarmalıyız. Bu, ILO’nun 
da, OATUU ve ICATU’nun da işini kolaylaştıracaktır. Bunda ısrarcı ol-
malıyız” şeklinde konuştu. 
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’de 
eğitim sisteminin gerçek anlamda demokratikleşmesi ve böyle-

ce toplumun farklı taleplerine cevap üretebilmesi için, çağdaş geliş-
meleri dikkate alan yeni bir yapıya ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, 
“Eğitim sistemi, bir yandan çoğulcu, demokratik, farklılıklara imkân 
tanıyan bir çerçeveye, diğer yandan da ortak bir kültür, millet ve va-
tan etrafında birleşmeyi sağlayacak şekilde yeniden kurgulanmalıdır. 
Bu çerçevede, eğitim sistemini düzenleyen en üst temel belge olan 
anayasadan başlanarak ilgili tüm mevzuat değiştirilmelidir” dedi. 

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’in hazırladığı “Gecikmiş Bir Reform: Müfre-
datın Demokratikleştirilmesi” raporunu basın toplantısıyla kamuoyu-
na açıkladı. 

50 akademisyen ve 400 öğretmenden oluşan   
9 komisyon hazırladı

Raporun, aylarca süren titiz bir çalışma neticesinde, 50 akademisyen 
ve 400 öğretmenden oluşturulan 9 komisyon marifetiyle; akademik 
bir arka plana, yetkinliğe ve tutarlılığa sahip olmakla birlikte, pratik 
alana yönelerek mevcut programlardaki ve bunların uygulamaların-
daki sorunların teşhis ve tespitine odaklanarak hazırlandığını belirten 
Yalçın, “Yıllardır, nasıl bir müfredat ve eğitim sistemi istediğimizi, öne-
rilerimizle birlikte dile getiriyoruz. Bugünün ve geleceğin nesillerini 
yetiştirmenin en değerli yatırım olduğunun bilincinde olarak, eğitim 
çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının yanında her türlü eğitim me-
selemize ilişkin araştırma ve arayışlara dönük çalışmalar yapmayı da 
kendimiz için millî bir sorumluluk gördük. İthal programlarla, millî 
ruhtan yoksun müfredatlarla sorunlarımızı çözemeyeceğimiz, mede-
niyet değerlerinden habersiz nesillerle muasır medeniyetler seviye-
sine çıkamayacağımız gerçeğinin altını çizdik. Eğitimin asıl amacı ve 
işleyişi; çocuklarımıza öğreteceğimiz bilgi, onlara kazandıracağımız 
erdemli davranışlar, aşılayacağımız millî bir ruh, yerli bir kimlik ve 
evrensel felsefi değerlerle gelişmiş bir kişilik tamamıyla müfredatla 
ilgilidir. Bugün ve yarın nasıl bir insan istendiği tasavvurunun gerçeğe 
dönüşeceği alan müfredattır. Biz, her zaman sadece sorunları tespit 
etmekle kalmayıp çözüm yolları önermeyi ve alternatifler ortaya koy-
mayı önemseyen bir sendika olarak, müfredat konusunda da kap-
samlı bir araştırma yaparak geleceğimiz için bir sorumluluk almak 
istedik” şeklinde konuştu. 

Fert ve millet olarak nerede olduğumuzun, nereye ve nasıl gideceği-
mizin bilgi, bilinç ve becerisini verimli bir eğitim sisteminin kazandıra-
cağını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti: 

“Eğitime önem vermeyen bir milletin varoluş iddiası sağlam temellere 
dayanmaz. Çünkü inanç, bilgi, karakter ve başarı bakımından sağlam 
nesiller ancak eğitim yoluyla yetiştirilebilir. İçinde yaşadığımız çağda, 
insanlığı ilgilendiren tüm sorunlarda ve ülkemizde hiç kimsenin ‘öte-
ki’ olmadığı kardeşlik ikliminin tesisi için eğitimde köklü bir müfredat 
değişikliğinin gerektiğine inanan bir sendika olarak, ‘müfredat değiş-
tirilmelidir’ söyleminin ötesine geçerek, ‘nasıl bir müfredat’ sorusuna 
cevap aradık ve çok detaylı bir rapor hazırladık. Mevcut öğretim prog-
ramlarının kapsamlı bir inceleme ve değerlendirmesini yaptığımız ra-
por, genel ve özel amaçlar, içerik, kazanımlar, öğrenme ve öğretme 
süreci, ölçme ve değerlendirme boyutlarını içermektedir. Bunların 
yanı sıra uluslararası karşılaştırmalar ışığında Türkiye’de dersleri ve 
söz konusu derslere ayrılan süreleri inceleyerek öneriler geliştirdik.” 

Eğitim, seküler bir toplum ve birey inşa etmenin  
temel aracı olarak görüldü 

Konuşmasında, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana uygulanan eği-
tim politikalarına da değinen Yalçın, “Modern Türkiye’nin kurulma 
sürecinde, eğitim siyasal elitlerin elinde çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşmanın, modern, seküler bir toplum ve birey inşa etmenin temel 
aracı olarak görülmüştür. Cumhuriyet döneminin elitleri, dini bağ-
ların güçlü olduğu maneviyatçı bir toplumdan seküler bir ulus inşa 
etmek hedefiyle hareket etmiş, bu amacı gerçekleştirmek için de, po-
zitivist bilim anlayışı çerçevesinde modernlik adı altında bir endoktri-
nasyon sistemi tasarlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir kim-
lik, ulus ve devletin oluşturulmasını hedefleyen bu modernleşmeci 
proje, Kemalizm olarak tanımlanmıştır. Kemalizm, Cumhuriyetin ku-
ruluşundan günümüze eğitim sisteminin üzerindeki kurucu etkisini 
sürdürmüştür. Bu ideoloji, devleti bireye önceleyen, farklılıklara izin 
vermeyen ve tek tipçi bir eğitim anlayışını dayatmaktadır” ifadelerini 
kullandı. 

Eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu, bu hakkın uluslararası söz-
leşmelerle garanti altına alındığını dile getiren Yalçın, “Söz konusu 
sözleşmelerde, eğitim hakkı, insanlar arasında yaş, cinsiyet, renk, 
dil, din, ırk vs. yönünden bir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara ta-
nınmıştır. Bu sözleşmelere göre, çocuğun eğitim ve öğretiminden 
birinci derecede anne ve baba sorumluyken, eğitim ve öğretime iliş-
kin düzenlemeleri yapmak devletin görevidir. Devlet, eğitim ve öğ-
retim alanında yüklendiği görevlerini yürütürken, anne ve babaların 
dini ve felsefi inançlarına saygı göstermek zorundadır. Türkiye’deki 
mevcut yasal çerçeve ise, başta devletin çocuk eğitiminde ebeveynin 
din ve inanç tercihlerine saygı göstermesi olmak üzere, uluslararası 
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İdeolojik kaygıların uzağında,
pedagojik ilkeler ışığında
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hukukça benimsenen temel ilke-
lerle çelişmektedir. Başta anayasa 
olmak üzere, Türkiye’de eğitimle il-
gili yasal çerçeve, eğitimin içeriğini, 
yapısını ve gerçekleştirme biçimini 
doğrudan, belirli bir ideolojik ama-
cı gerçekleştirme ve endoktrine 
etme olarak tanımlamıştır. Ana-
yasadaki hükümler, eğitime ilişkin 
kanunlar ve yönetmelikler, eğiti-
min Atatürk ilke ve inkılaplarının 
ötesinde farklı değerlerle eğitim 
yapılamayacağını belirtmiştir. Okul 
öncesinden yükseköğretime kadar 
Türkiye’deki tek tipçi ve dolayısıyla 
farklılıklara izin vermeyen eğitim 
sisteminin zemini budur” diye ko-
nuştu. 

TTK daha nitelikli, demokratik, çoğulcu, farklılıklara  
imkân veren bir hüviyete kavuşturulmalıdır 
Son yıllarda eğitim sisteminde atılan adımlarla, askeri müdahaleler 
döneminde kurulan eğitim sistemi restore edilmeye çalışılsa da, ha-
len kurucu yasal belgeler olan Anayasa, İlköğretim, Eğitim Kanunu 
ve Temel Eğitim Kanunu’ndaki sorunların var olmaya devam ettiği-
ni söyleyen Ali Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek tipçi, vesayetçi, 
doğrudan askeri müdahale dönemlerinin insan anlayışını sürdürme-
ye dayalı bir endoktrinasyon, eğitim sisteminde hâkimiyetini sürdür-
mektedir. Başta ilgili mevzuat olmak üzere, eğitim sisteminin insan 
haklarına duyarlı ve muhtelif toplumsal kesimleri dışlamayacak şekil-
de yeniden kurgulanmasına ihtiyaç vardır. Böylece, farklılıklara saygı 
temelinde Anadolu’da yaşayan bütün vatandaşları birbirine bağlayan 
ortak bir kültürün inşa edilmesi mümkündür. Yıllar içerisinde görev 
ve sorumluluklarında bazı değişiklikler ve azalmalar olsa da, Talim ve 
Terbiye Kurulu çok büyük oranda eğitim programlarının oluşturulma-
sı, ders kitaplarının hazırlanması ve onaylanması konularındaki temel 
aktördür. Kurulun uzun yıllar boyunca, özellikle belli bir ideoloji vur-
gusunun eğitim programları ve kitaplarda yer almasının sağlanması 
yönünde özel bir misyon üstlendiği de söylenebilir. Talim ve Terbi-
ye Kurulu’nun görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanmalı; daha 
nitelikli, demokratik, çoğulcu, farklılıklara imkân veren bir hüviyete 
kavuşturulmalıdır.”  

Mevcut öğretim programlarının inceleme ve   
değerlendirilmesi 
Raporda, 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla Talim ve Terbiye Kurulu Baş-
kanlığı sitesinde güncel halde bulunan öğretim programlarının genel 
ve özel amaçlar, içerik, kazanımlar, öğretme ve öğrenme süreci ve 
ölçme ve değerlendirme başlıkları altında incelendiğini ifade eden 
Yalçın, programların; temel insan hak ve özgürlükleri yeterince gö-
zetmediği, ayrımcılık içeren hususlar olduğu, amaçlarında öğrenci 
düzeyine uygunluğu bulunmayan örneklere rastlandığı, belirtilen 
bazı kazanımların tam olarak anlaşılmadığı, dolayısıyla öğretmen ve 
öğrenciler tarafından bilimsel olarak yanlış anlamalara sebep olabi-

leceği, muhtelif yerlerinde içeriğin kazanımları yeterince destekleme-
diği, öğrenci düzeyine uygun olmayan örneklerinin bulunduğu, bazı 
noktalarda öğrencinin ileri düzey düşünme becerilerinin yeteri kadar 
dikkate alınmadığı, içeriğinin yaşama yakın ve öğrenmeyi destekleyici 
niteliğinden eksiklikler olduğu, amaçlarla ilişkili olmayan kazanımla-
ra yer verildiği, kazanımların öğrenci seviyesine uygunluğu açısından 
sorunlar olduğu, kazanımların güncel gelişmeler ve gündelik hayatla 
ilişkilerinin yeterince güçlü olmadığı gibi birçok sorunun tespit edildi-
ğini kaydetti. 

Yalçın, öğrenme ve öğretme süreçlerinin amaca uygunluğu ve kali-
tesi ile öğrenci başarılarının ölçümünde asıl rol, yetki ve sorumluluk 
sahibi olması gereken öğretmenlerin, bu konumlarını büyük ölçüde 
Millî Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavla-
ra devretmek zorunda bırakıldığını vurgulayarak, “Benimsenen öğret-
me-öğrenme yaklaşımları ile yürürlükteki öğretim programları, hem 
sonuç hem de süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirme öngörürken, 
adı geçen merkezî sınavlar yalnızca sonuca odaklanmaktadır” dedi. 

Uluslararası karşılaştırmalar ışığında Türkiye’de  
dersler ve süreleri 

Müfredatta hangi derslerin öğretilmesi ve bu derslere ne kadar za-
man ayrılması gerektiği hususunun önemli bir tartışma alanı olduğu-
na dikkat çeken Yalçın, “Ülkelerin ilköğretim çağında eğitime ayırdık-
ları toplam süre derslerin oranına dair karşılaştırmalı güncel veriler 
OECD tarafından yayımlanan ‘Bir Bakışta Eğitim 2016’ çalışmasında 
görülebilmektedir. Bu veriler sayesinde, Türkiye’de ilk ve ortaokulda 
eğitime ayrılan yıllık toplam süre ile OECD ülkelerinde ayrılan süre-
lerin kıyaslanması mümkündür. Türkiye ilkokulda eğitime yıllık 720 
saat ayırmaktayken, OECD ortalamasının yıllık 799 saat olduğu gö-
rülmektedir. Öte yandan, Türkiye’de ortaokulda eğitime ayrılan süre 
yıllık 840 civarında olup OECD ortalamasının (915 saat) altındadır. İlk 
ve ortaokul birlikte hesaplandığında ise, ilk ve ortaokulu Türkiye’de 
okuyan bir öğrenci, OECD’deki akranlarına göre toplam 7,5 ay daha 
az eğitim almaktadır. Bir eğitim-öğretim yılının normalde 180 iş günü, 
yani 9 ay olduğu düşünüldüğünde, Türkiye ile OECD arasındaki 7,5 
aylık sürenin ciddi bir fark olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu. 
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Ders kitaplarında toplumun temel değerleriyle   
tezat  teşkil eden ifadeler yer almaktadır 
Türkiye’deki mevcut eğitim düzenlemelerinde, müfredatında ve ders 
kitaplarında toplumun temel değerleriyle tezat teşkil eden ifadelerin 
yer aldığını belirten Yalçın, şunları söyledi: 

“Dahası, mevcut eğitim düzenlemeleri, müfredat ve ders kitapları, 
çağdaş toplumsal taleplere cevap üretememektedir. Türkiye’nin ya-
kın tarihinde, toplumun taleplerine rağmen, demokratik olmayan 
yollarla eğitim sistemine sert müdahaleler yapılmış ve bugüne kadar 
eğitimde vesayetçi anlayış hükümran olmuştur. Günümüzde de Tür-
kiye’deki eğitim sisteminde toplum mühendisliğinin olumsuz etkile-
ri maalesef halen devam etmektedir. Son yıllarda eğitimde önemli 
değişimler ve ciddi iyileştirilmeler gerçekleştirilmiş olsa da, müfredat 
ve ders kitapları hâlâ belli bir ideolojiye katı bağlılığı öngörmektedir. 
Eğitim-Bir-Sen olarak, baskıcı, aşırı ideolojik, tek tipçi ve farklılıklara 
izin vermeyen bir eğitim sistemi yerine; öğrencilerimizin kendi değer-
leriyle barışık yetişmesini, kendilerini en iyi şekilde gerçekleştirebil-
melerini, yeni gelişmelere açık olmalarını ve böylece dünyayla rahat-
lıkla rekabet edebilmelerini sağlayacak bir eğitim sistemi istiyoruz. 

Bundan dolayı, kendine güvenen, araştıran, sorgulayan, kendi ira-

desine sahip çıkan ve herhangi bir ideolojiye körü körüne bağlı ol-

mayan, demokratik ve farklılıklara saygı duyan fertlerin yetişmesi 

için müfredat reformunun yapılmasını gerekli görüyoruz. Türkiye’de 

eğitim sisteminin gerçek anlamda demokratikleşmesi ve böylece top-

lumun farklı taleplerine cevap üretebilmesi için, çağdaş gelişmeleri 

dikkate alan yeni bir yapıya ihtiyaç vardır. Eğitim sistemi, bir yandan 

çoğulcu, demokratik, farklılıklara imkân tanıyan bir çerçeveye, diğer 

yandan da ortak bir kültür, millet ve vatan etrafında birleşmeyi sağ-

layacak şekilde yeniden kurgulanmalıdır. Bu çerçevede, eğitim sis-

temini düzenleyen en üst temel belge olan anayasadan başlanarak 

ilgili tüm mevzuat değiştirilmelidir. Yasal düzenlemelere ilaveten, 

müfredatın öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alan, tek tipçiliği 

dayatmayan bir şekilde tasarlanması elzemdir. Dahası, müfredatın 

ayrımcı, dışlayıcı, sabit fikirli yaklaşımı reddeden bir felsefede yeni-

den yapılanmasına ihtiyaç vardır. Bir müfredat reformunun başarıya 

ulaşması için de, gerek program geliştirmede gerekse uygulamada 

ideolojik kaygılardan ziyade pedagojik ilkelere odaklanmalı, öğretme-

ne anlamlı ve merkezi bir rol verilmelidir.” 

 Genel Başkan Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’in müfredata ilişkin öne-
rilerini şöyle sıraladı: 

“Yeni Türkiye ve demokratikleşme vizyonu, öğretim programla-
rıyla bütünleştirilmelidir. Öğretim programlarımızda, Türkiye’nin 
özellikle son yıllarda atmış olduğu demokratikleşme adımları ye-
terince yer almamaktadır. Öte yandan, askeri darbe dönemlerin-
den sonra kurgulanmış olan temel ilkeler ve bürokratik vesayetçi 
anlayışlar, öğretim programları ve ders kitaplarında maalesef ye-
rini hâlâ korumaktadır. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı demok-
ratik gelişme öğretim programlarıyla bütünleştirilmelidir. 1960, 
1971, 1980 ve 1997’de yaşanan askeri darbelerin demokrasinin 
gelişimine ve hayatın olağan akışına yaptıkları olumsuz etkilere 
öğretim programlarında geniş yer verilmelidir. Aynı şekilde, 15 
Temmuz 2016’da yaşanan melun darbe girişimi ve bu girişimin 
milletin doğrudan müdahalesiyle püskürtülmesi de öğretim 
programlarında yer almalıdır. 

Talim ve Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalıdır. Eğitim siste-
minde çoğu zaman bir vesayet kurumu olarak çalışan ve statüko-
nun yanında, değişimin karşısında olan tutumuyla öne çıkan ve 
en önemlisi de eğitimi bir endoktrinasyon aracı olarak kullanan 
Talim ve Terbiye Kurulu’nun yapısında sivilleşme, normalleşme 
ve demokratikleşme ihtiyacı vardır. Kurulun katı bir ideolojinin 
bekçiliğini yapmak şeklindeki rolünü terk edip, gerçek anlamda 
çağdaş ve toplumun beklentilerini karşılayan öğretim programla-
rı hazırlama misyonunu üstlenmesi gereklidir. 

Ayrıntılı öğretim programları yerine standartlar benimsenmeli-
dir. Öğretim programları her bir düzey için bir ana yeterlilik çer-
çevesini ve asgari standardı oluşturacak kazanım hedeflerini be-
lirlemeli, bununla yetinmelidir. 

Empatik ve eleştirel bir millî tarih/kültür anlayışı benimsenmeli-
dir. Başta tarih dersleri olmak üzere, eğitim sistemi, kişiselleştiril-
miş müfredattan ve ders kitaplarından arındırılmalıdır. Öğrenci-
lere tarihsel konuların farklı kesimlerce farklı algılandığını göste-
ren çoğulcu ve eleştirel bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Din eğitimi, toplumsal talepler temelinde yeniden yapılandırılma-
lıdır. Türkiye’de zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, İslam 

dini ağırlıklı olmak üzere, diğer dinleri, inançları ve ahlaki öğretile-
ri olabildiğince nesnel bir şekilde tanıtıcı bir üslupla sunulmalıdır. 
Bununla birlikte, seçmeli din ve değerler eğitimi dersleri ise, veli-
lerin ve öğrencilerin talepleri göz önüne alınarak İslam dinini sev-
dirmeyi ve benimsetmeyi esas alan, gerektiğinde uygulamaya da 
yer verecek şekilde yapılandırılmalıdır. OECD ülkeleri ile Türkiye 
arasında görülen en önemli farklardan biri de, Türkiye’de din ve 
ahlak eğitimi daha geç başlamakta ve ilkokulda çok sınırlı oranda 
verilmektedir. Türkiye’de din ve ahlak eğitimi, OECD ülkelerinde 
olduğu gibi birinci sınıftan itibaren verilmelidir. 

Öğretim programları geliştirme süreci sürekli izlenmeli ve katı-
lımcı bir şekilde geliştirilmelidir. 

Öğretim programlarının genelinin amaç ve temel yaklaşımı bü-
tünleşik olmalı, programlar bütünden kopuk bir şekilde gelişti-
rilmemelidir. Başka bir deyişle, programlar bir manzumenin par-
çaları olmalı, gereksiz ve bütünden kopuk unsurlara yer verilme-
melidir.

Program tasarımlarında sürek/devam derslerinin programları, 
zorunlu veya seçmeli bir başka derste olan içeriklerden, sarmallı-
ğın ve konular arası dikey hiyerarşinin sonucu olmayan gereksiz 
tekrarlardan arındırılmalıdır. 

Öğretim programının ana/üst çerçevesini oluşturacak hayat be-
cerileri, değerler eğitimi ve duyuşsal eğitim girdileri katılımcı bir 
şekilde belirlenmelidir. 

Öğretim programlarında yer verilecek konular hayatla ve ihtiyaç-
larla ilişkili, öğrenmeyi özendirici ve ilgi uyandırıcı olmalıdır. 

Öğretim programları ve merkezi sınavlar arasında ahenk sağlan-
malıdır. 

Merkezi sınavlar, öğretim programlarındaki amaçlar ile ölçme 
ve değerlendirme tavsiyeleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Bu 
çerçevede, çoktan seçmeli sınavlara ek olarak gerek geleneksel 
gerekse tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımları kulla-
nılmalıdır. 

Haftalık ders saatleri ve özellikle temel derslere ayrılan süreler 
azaltılmamalıdır.”

Müfredata ilişkin önerilerimiz
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4 Şubat 1992 tarihinde, “Çağı kurtarmanın bir eylemidir /Çağ 
dışı görünen ilgimiz bizim” diyerek ve gelenekten beslenerek 

geleceği aydınlatmak üzere yola çıkan Mehmet Akif İnan ve 14 arka-
daşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen, hak, adalet, barış, emek ve 
özgürlük mücadelesinde 25 yılı geride bırakmıştır. 

İlk yıllarını, sendikayı yaşatma konusunda karşılaşılan ekonomik yok-
sunluklar, yasal bir zeminin bulunmamasından kaynaklanan örgüt-
lenme güçlükleri ve geçmişteki sendikal örgütlenmelerin getirdiği kir-
liliğin oluşturduğu psikolojik bariyerlerle mücadeleyle geçiren Eğitim-
Bir-Sen, emekleme safhasını henüz atlatmış olduğu bir zamanda da 
millete ve değerlerine yönelik en büyük saldırılardan biri olan 28 Şu-
bat süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Millete karşı yapılan bu darbe, 
milletin bağrından çıkan ve milletin yanında saf tutan Eğitim-Bir-Sen’i 
derinden etkilemiştir. 

Sendikacılığı salt maddi bir kazanım aracı olarak değerlendirmeyen, 
aynı zamanda örselenen medeniyet değerlerinin tahkimi, yön prob-
lemi içerisine itilen insanımızın tarihî istikametine kavuşturulması 
gibi kendisini diğerlerinden farklı kılan uğraşıları da faaliyet alanına 
dâhil eden Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan beri çalışmalarını bu çer-
çevede gerçekleştirmiştir. 

2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nun ardından hak ve özgürlük faaliyetlerine hız veren Eğitim-
Bir-Sen, eylem ve söylemlerini duygu dünyasına, iradesine, özlem ve 
umuduna tercüman olarak gören eğitim çalışanlarının dalga dalga 
katılımıyla sürekli büyümüş, 2011 yılında genel yetkili sendika, Mayıs 
2016 itibarıyla 400 bini aşkın üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sen-
dikası ve sivil toplum örgütü olmuştur. 

Eğitim-Bir-Sen’in tarihi bir dönem sayılacak çeyrek yüzyıllık mücadele 
geçmişi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden 
demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihi; ülkemizin ya-
şadığı siyasal ve toplumsal dalgalanmalar karşısında ilkeli, tutarlı, ka-
rarlı, atak bir tavrın ve özünü hiç kaybetmeden vatanın ve milletin 
menfaatini sürekli önceleyen bir mücadelenin destanıdır. 

Türkiye’nin her demokratik kazanımında mutlaka Eğitim-Bir-Sen’in 
teri, payı ve imzası vardır. Eğitim-Bir-Sen, uluslararası kirli, karanlık 
odakların içerideki işbirlikçileri ile tezgâhladıkları ihanetlere karşı 
haklı olmanın verdiği güç ve cesaretle durmuş; 28 Şubat, 27 Nisan, 
17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi, millete karşı yapılan her türlü gayri-
meşru ve hain girişimde, ‘hâkimiyet milletindir’ diyerek meydanlara 
çıkmış, haksızlıkların karşısında, mağdur ve mazlumların yanında yer 
almış; ırkına, diline, dinine, rengine bakmadan dünyanın herhangi bir 
yerinde yaşanan mezalime gereken tepkiyi göstermiştir. 

İnsan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, 28 Şubat gibi antidemok-
ratik dönemlerde gerçekleştirilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılarak 
hakları gasbedilen kamu görevlilerinin haklarının iadesi noktasında 

Eğitim-Bir-Sen büyük çaba göstermiştir. Dayatmalar ve hak ihlalleri 
Eğitim-Bir-Sen’in teklifleri, girişimleri ve mücadelesiyle sona erdiril-
miş; 8 yıllık kesintisiz eğitim yerini 4+4+4 eğitim sistemine bırakmış, 
katsayı adaletsizliği ve başörtüsü yasağı başta olmak üzere, birçok 
haksız uygulama tarih olmuştur. Bunların yanı sıra seçmeli Kur’an-ı 
Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı, Temel Dinî Bilgiler derslerinin 
okutulması ve yeni müfredat çalışmaları, Eğitim-Bir-Sen’in kararlı mü-
cadelesi sonucu mümkün olmuştur. 

Sendikal zeminin güçlendirilmesi mücadelesinin öncüsü olan Eğitim-
Bir-Sen, sendikacılığı toplu görüşmeli, yaptırımsız sendikacılıktan, 
toplu sözleşmeli ve atılan imzanın gereğinin yapılmasının zaruri ol-
duğu sendikacılığa taşımıştır. Eğitim-Bir-Sen’in ve Memur-Sen’in tem-
sil ettiği toplu sözleşmelerde kamu görevlileri en önemli kazanımları 
elde etmiştir. 

Her türlü sıkıntıyı ve sevinci birlikte paylaşmayı, günü kurtarmak ye-
rine geleceği garanti altına almayı hedefleyerek hizmet sendikacılı-
ğının adresi haline gelen Eğitim-Bir-Sen, üyelerine verdiği hizmetin 
kalitesinin yüksek olmasına gayret etmiş, üyelerinin ihtiyaç duyduğu 
her alanda ve zamanda yanında yer almıştır. Bunlarla yetinmeyen 
Eğitim-Bir-Sen, akademik sendikacılığın en güzel örneklerini sergile-
miş, düzenlediği kısa film yarışmalarıyla emek mücadelesinin sanatın 
estetiğiyle ifade edilmesi için sanata da bir kulvar açmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen, emek mücadelesinin ve sürdürülebilir adil paylaşımın; 
insan haklarını esas alan siyasal sistemle sağlanacağı bilinciyle, kişi-
leri kutsallaştıran, klişeleri hukuk normlarının yerine koyan anlayışı 
reddederek, örgütlü gücüyle tam demokrasiye geçiş, hukuk devletini 
güçlendirme ve tam anlamıyla tesis etme çabalarında hem öncülük 
etmiş hem de paydaşlık yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. 

Milletle, ümmetle bütünleşme mücadelesini sürdüren Eğitim-Bir-Sen, 
bu nedenle, Balkanlar’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, kültür 
coğrafyamızda emeğin ve inancın güç birliğini oluşturmak amacıyla 
çaba harcamış, uluslararası eğitim sendikalarıyla iş birliği anlaşmaları 
imzalayarak onlarla tecrübelerini paylaşmış ve paylaşmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen, 25 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, emeğin ve özgür-
lüklerin mücadelesini vermiştir, bundan sonra da bu uğurda müca-
delesini sürdürecektir. 

‘Vefa’ya önem veren Eğitim-Bir-Sen olarak, 25. yaşımıza ulaşmanın 
mutluluğunu yaşarken, başta kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif 
İnan, kurucu üyelerimizden Şükrü Gökdemir ve Genel Yönetim Kuru-
lu üyelerimizden Erol Battal başta olmak üzere, ahirete irtihal eden 
öncülerimizi rahmetle anıyor; bayrağı Mehmet Akif İnan’dan devra-
larak bizlere ulaştıran genel başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet 
Gündoğdu’ya, sendikamızın her kademesinde görev yapmış bütün 
başkan, temsilci ve üyelerimize; emek, ömür ve gönül veren herkese 
şükranlarımızı sunuyoruz. 

1

‘Çağı kurtarmanın eylemi’, hak ve özgürlük mücadelesi

25 yaşında
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, iki günü birbi-
rine eşit olmaktan kaçınan bir aksiyon üretkenliğini düstur edindikle-
rini ifade ederek, “Geçmişi güne taşımakla, değerlerimizi yarınla, ne-
sillerle buluşturmakla mükellefiz. Şiarımız budur. Bunu öncülerimizin 
öğüdü, vasiyeti olarak aldık. Bizler iki günü birbirine eşit olmaktan 
kaçınan bir aksiyon üretkenliğini düstur edindik. Biz, zoru başarma-
nın peşinde olduk; kolay hedefler belirlemekten, sıradan işler için ter 
dökmekten uzak durduk. Kaldırılması imkânsız dedikleri, öğrenilmiş 
çaresizlik tuzağıyla üzerinde titredikleri yasaklara, dayatmalara son 
verdik. Kurdukları engelleri, sakınıp korudukları dengeleri tarumar 
ettik. İşte bu yüzden, eğitim hizmet kolunda yetkiliyiz. Eğitim-Bir-Sen, 
bir kanadını ekmeğe ve emeğe, bir kanadını insana ve insanlığa ada-
mış bir şekilde zirveden yeni ufuklara süzülmeye; teşkilatıyla, sendi-
kal mücadelenin, sendikacı kimliğinin, sivil inisiyatifin ve sivil itaatsiz-
lik zemininin hakkını vermeye devam edecektir” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 36. Başkanlar Kurulu toplantısı Şanlıurfa’da yapıldı. 
Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, fikrini eyle-
me, hayalini hedefe, hissiyatını hizmete, çabasını davete dönüştüren, 
ümmetin derdiyle dertlenen Mehmet Akif İnan’ın vefa atına binerek 
ahirete irtihalinin 17. yılında olduklarını belirterek, “Onun dünya ha-
yatıyla buluştuğu Şanlıurfa’dayız. Onu anmak, anlamak ve anlatmak 
için buradayız. Ona vefamızı diri tutma çabamızın merkezi olarak da 
gördüğümüz Eğitim-Bir-Sen’in 36. Başkanlar Kurulu’nda bir aradayız. 
Bu vesileyle, Yüce Rahman’dan Mehmet Akif İnan ağabeye rahmet 
diliyorum. Ona dava arkadaşlığı yapan, vefatından sonra onun ema-
netini büyük onurla taşıyan ve ‘raciun’ hükmüyle aramızdan ayrılan 
adanmışlara da rahmet diliyorum. Hayatta olan büyüklerimize ve kar-
deşlerimize ise sağlıklı ve hayra müzahir bir ömür temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen’in ‘çeyrek asırlık çınar’ sıfatının tescilleneceği bir yıla 
girdiklerini kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, 25. yılımızı, 
çeyrek asırdır bu davaya hizmetin cefasını yüklenenlere vefa yılı ilan 
ettik. ‘Hak geldi, batıl zail oldu’ hükmü için Eğitim-Bir-Sen zemininde 

Geçmişi güne taşımakla, 
değerlerimizi yarınla

buluşturmakla 
mükellefiz

Hedeflerimize ulaşmak için 
gösterdiğimiz ısrarın temelinde, 
fikrimizden yoksun, davamızdan ve 
istikametimizden habersiz kimse 
kalmaması diğerkâmlığı yatıyor. 
Dolayısıyla, her okulun, her odanın, 
her ofisin kapısını çalmanın, her eğitim 
çalışanıyla tokalaşmanın derdindeyiz. 
Bu derdin gerektirdiği daveti, söylemi, 
eylemi ve kazanımları bihakkın 
ürettiğimiz için zirvedeyiz
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ter dökenleri vefayla, ihtiramla selamlıyorum. Sadece yol arkadaşları-
mıza vefamızı göstermeyeceğiz elbette. Zulüm altında olup yolumuzu 
gözleyen Halepli kardeşlerimize de vefamızı gösterdik, gösteriyoruz, 
göstereceğiz. Filistin’de İsrail zulmünü bertaraf etmek için ‘intifada’ 
duruşunu sürdüren yiğit yüreklere de vefakârlığımızı sürdüreceğiz. 
Dünyanın adalete, insanlığın merhamete muhtaçlığını sona erdir-
me gayretlerimizi, vefanın eyleme dönüşmüş hâli olarak artıracağız. 
Arakan’da, Suriye’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın diğer ülke ve 
bölgelerindeki zulme karşı sesimizi artıracağız, zalime karşı olmaktan 
yılmayacağız. Anadolu’yu bize yurt kılan ceddimizle geleceğimiz olan 
çocuklarımız ve gençlerimiz arasında vefadan köprü kuracağız. 15 
Temmuz gecesini direniş ve şehadetleriyle aydınlatanları hafızalara 
kazıyarak, tarihe vefa sayfalarından birini açacağız.” 

Küçük bir mum yakmanın, karanlığı lanetlemekten daha iyi olduğu-
nun idrakiyle sendikacılık yaptıklarını kaydeden Yalçın, “Bildiklerimizi 
fikre ve eyleme dönüştürmek hedefiyle, sivil toplum örgütü olmanın 
hakkını verdik, veriyoruz. Bütün bunların gereklerini yerine getiren, 
‘Güçlü Türkiye ve Adil Dünya’ mücadelesini sürdüren Eğitim-Bir-Sen’in 
yürekli öncülerine, siz değerli kardeşlerime, ‘Halep’i Açlıktan, İnsanlığı 
Utançtan Kurtarma’ yolculuğuna çıkan teşkilatımıza, üyelerimize te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

İki günü eşit olmaktan kaçınan bir aksiyon   
üretkenliğini düstur edindik 

“Geçmişi güne taşımakla, değerlerimizi yarınla, nesillerle buluştur-
makla mükellefiz” diyen Yalçın, şunları söyledi: “Şiarımız budur. Bunu 
öncülerimizin öğüdü, vasiyeti olarak aldık. Bu yüzden sendikal alan-
daki liderliğimizi anlık bir pozisyon olarak değerlendirmemek gerek. 
Çünkü bizler iki günü birbirine eşit olmaktan kaçınan bir aksiyon üret-
kenliğini düstur edindik. Biz, zoru başarmanın peşinde olduk; kolay 
hedefler belirlemekten, sıradan işler için ter dökmekten uzak durduk. 
Kaldırılması imkânsız dedikleri, öğrenilmiş çaresizlik tuzağıyla üzerin-
de titredikleri yasaklara, dayatmalara son verdik. Kurdukları engel-
leri, sakınıp korudukları dengeleri tarumar ettik. İşte bu yüzden, eği-
tim hizmet kolunda yetkiliyiz. Eğitim-Bir-Sen, bir kanadını ekmeğe ve 
emeğe, bir kanadını insana ve insanlığa adamış bir şekilde zirveden 
yeni ufuklara süzülmeye; teşkilatlarıyla, sendikal mücadelenin, sen-
dikacı kimliğinin, sivil inisiyatifin ve sivil itaatsizlik zemininin hakkını 
vermeye devam edecektir. Hedeflerimize ulaşmak için gösterdiğimiz 
ısrarın temelinde, fikrimizden yoksun, davamızdan ve istikametimiz-
den habersiz kimse kalmaması diğerkâmlığı yatıyor. Dolayısıyla, her 
okulun, her odanın, her ofisin kapısını çalmanın, her eğitim çalışanıy-
la tokalaşmanın derdindeyiz. Bu derdin gerektirdiği daveti, söylemi, 
eylemi ve kazanımları bihakkın ürettiğimiz için zirvedeyiz. Taraflı-ta-
rafsız herkes tarafından dikkate alınan Eğitim-Bir-Sen’e kavuşan eği-
tim çalışanlarını nitelikli çalışmalarımız ve elde ettiğimiz kazanımlarla 
mutlu etmeye devam ediyoruz.” 

Eğitimli sendikacı sayısını da artırıyoruz 
Eğitim hizmet kolunda sendikacılığın hakkını verdiklerini vurgulayan 
Ali Yalçın, “Sendikacılık eğitimi vererek sendikacılığa yeni bir zemin 
kazandırdık. İlçe temsilcilerimizin birinci faz eğitimlerini tamamladık. 
İşyeri temsilcilerimizin eğitimlerini şube alanında, yerelde gerçekleş-
tirecek formatörlerimizin eğitimlerini de tamamladık. Kazanımlarımı-
zı, davamızı, çabalarımızı akademik bir çerçeveyle, sendikal bir içe-
rikle sahaya taşıyan sendikacılarımız alanda, okullarda, üniversite ve 
fakültelerde Eğitim-Bir-Sen’i, mücadelesini, elde ettiklerini anlatıyor-
lar. Sendikalı eğitimci sayısını sürekli yukarıya taşıyan Eğitim-Bir-Sen, 
eğitimli sendikacı sayısını da sürekli artıracaktır” diye konuştu. 

15 Temmuz’da milletin iradesini tacize, devletin bağımsızlığını teca-
vüze yeltenen FETÖ’nün izlerinin ve emir erlerinin eğitim alanından 
temizlenmesini önemsediklerini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti: 
“Fakat bu yeterli değil. Onların okullarının, okuma odalarının, man-
kurtlaştırma misyonerlerinin, sözüm ona ışık evi dedikleri hücre evle-
rindeki esirlerinin kirlerini akıttığı gençlerimizin ve çocuklarımızın zi-
hinlerini de o kirlerden arındırmalıyız. Bu da yeterli değil. Türkiye’nin 
eğitim noktasındaki sorunlarını, çözüm yollarını, yeni arayışlarını, viz-
yonunu ve ulaşması gereken konumu da ortaya koymalıyız. Bu yüz-
den raporlar, odak analizler, tematik tespitler, çalıştaylar ve yayınlar 
üretiyoruz. Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5. 
Sınıfın Yabancı Dil Ağırlıklı Hâle Getirilmesi araştırması son dönemde 
gündemi ve bu konulara bakışı değiştirmişti. Birkaç gün önce kamu-
oyuyla paylaştığımız ‘Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın Demokratik-
leştirilmesi’ raporumuz da müfredata bakış noktasında yeni bir çıta 
oluşturmaya başladı. Yapılacak müfredat reformunda fiili alana, fikri 
zemine ilişkin bir referans kaynağı olarak kullanılacak bir içerik ortaya 
koyduk. Ülkemizin, milletimizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine 
yön verecek insanlar yetiştirmek istiyorsak, bunu başaracak bir müf-
redat geliştirmek durumundayız. Raporumuz, bunu başaracak kapa-
sitemizin olduğunu herkese kanıtlıyor. Bu türden raporlarımız devam 
edecek. Tespit ettiğimiz sorunları ilgili ve yetkili taraflarla çözüme ta-
şıyacak birikimimizi paylaşmaktan yorulmayacağız.” 

Hedef, üye sayımızı 500 bine çıkarmak 
“Sayımızı artırmak için değil, hedeflerimize yönelik misyonu ve vizyo-
nu yüklenenlerin daha fazla insanla, daha hızlı yol alması nicel büyük-
lüğümüzü artırmak durumundayız” diyen Ali Yalçın, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Türkiye genelinde ve bütün illerde yetkili olmakla yetine-
meyiz. Bütün okullarda, kurumlarda, üniversitelerde, öğretmenevi ve 
milli eğitim müdürlüklerinde, dekanlık ve rektörlüklerde de hem en 
çok üyeye hem de en yüksek kaliteye sahip olmalıyız. Biz, bunun için 
2017 Mayısı’nda 500 bin üyeli, 500 bin sağlam, yerli ve milli bünyeli 
Eğitim-Bir-Sen hedefini ortaya koyduk.” 
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Eğitim-Bir-Sen 36. Başkanlar Kurulu toplantısı Şanlıurfa’da 
gerçekleştirildi. Eğitim, eğitim çalışanlarının sorunları, 
Türkiye’de yaşanan gelişmeler başta olmak üzere, sınırla-

rımızın dışında vuku bulan hadiselere ilişkin değerlendirmelerin 
yapıldığı toplantıda önemli kararlar alındı: 

-Evrensel kötülüğün terörü savaş aracı olarak kullandığı günümüz 
dünyasında, evrensel insan aklı ve vicdanının hiçbir siyasi, ideolo-
jik hesap yapmaksızın terörü reddetmesini savunan ülkemizin en 
büyük sivil toplum kuruluşu olarak, ülkemize yönelik terör saldı-
rılarını şiddetle kınıyoruz. Terör eylemlerinde hayatını kaybeden 
şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına 
ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

-Ekonomik, toplumsal, sosyal ve siyasal alanda gerçekleştirilen 
atılımlar sonucunda ülkemizin uluslararası arenada eriştiği güç, 
küresel hegemonya peşinde koşanlarca terör örgütleri eliyle en-
gellenmek istenmektedir. Kan ve kaostan beslenen terör örgüt-
lerinin ve onları kullanan güç odaklarının ülkemize yönelik sal-
dırıları, umutsuz, sonuçsuz bir sıkışma içinde olduklarını açık bir 
şekilde göstermektedir. Ortaya çıkarmak istedikleri güvensizlik ve 
umutsuzluk ortamıyla huzur ve istikrarımızı bozmaya çalışanlara 
karşı durmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 

-Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşeb-
büsü sonrasında Türkiye’ye destek vermekten imtina eden dost/
müttefik görünümlü ülkelerin ve çok uluslu yapıların, FETÖ ve PKK 
başta olmak üzere, terör örgütlerine verdikleri destek, sağladık-
ları koruma milletimiz tarafından bütün çıplaklığıyla müşahede 
edilmiştir. Bu ülkeleri ve çok uluslu yapıları, ikiyüzlü tutumları ne-
deniyle kınıyor; teröre, terör örgütlerine verdikleri açık ve zımni 
desteğe son vermeye davet ediyoruz. 

-Terörizmi, terörün her türünü ve bütün terör örgütlerini lanetli-
yor; PKK/PYD, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C başta olmak üzere, mazlum-
ların hamisi ülkemize dönük kirli hedeflerin taşeronluğunu üstle-
nen bütün terör örgütlerini, aynı akıl/el tarafından yönetilen cani-
ler ve hainler topluluğu olarak görüyoruz. Bu örgütlerin bertaraf 
edilmesine, uzantılarının ve unsurlarının siyasal zeminden kamu 
düzenine, kamu personel sisteminden ekonomik sisteme bütün 
alanlardan tasfiye edilmesine yönelik faaliyetler, ‘demokratik, 
hukuk düzeninin ve insan haklarına dayanan toplumsal hayatın 
korunması’ amacıyla ‘hukuk kurallarına bağlılık ve adaletin tesisi’ 
ekseninde yürütülmelidir. 

-Milletin özgürlüğünün bir daha tehlikeye girmemesi, devletin 
kurumlarına bir daha cuntanın musallat olmaması için FETÖ’nün 
tüm hücrelerinin kurumlardan temizlenmesi, millete namlu doğ-
rultan kana susamış hainlerin ayıklanıp atılması için hukuk çer-
çevesinde hızlı adımların atılması gerekmektedir. Sendika olarak, 
başından beri böyle düşünüyor, bu çerçevede adım atılmasını 
istiyor ve destekliyoruz. Bununla birlikte, FETÖ mensuplarının ka-
mudan tasfiyesi kapsamında gerçekleştirilen açığa alma ve ihraç 
işlemlerinde; ölçütler ve işlemler noktasında kurumlar arasında 
karar ve uygulama birliğinin sağlanmasını, masum olduğunu is-
patlayanların göreve döndürülmesini de FETÖ’yle mücadelede 
olması gereken sonuca ulaşılması noktasında önemli ve gerekli 
görüyoruz. FETÖ ile mücadele ediliyormuş algısı oluşturan çıkar-
cı çevrelerin, FETÖ suçlamasıyla masum insanlara zulmetmesi-
nin ve bunları ayıklaması gereken mercilerin de hata yapmamak 
adına hiçbir şey yapmayarak masumları kaderine terk etmesinin 
önüne geçilmelidir. 

-15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında oluşan tablo, bu 
tablonun devamına ve 15 Temmuz’da yaşanan kalkışmanın tek-
rarına engel olmak amacıyla ilan edilen olağanüstü hâli, anaya-
sal gereklilik ve hukuki zorunluluk kapsamında görmekle birlikte, 
normalleşme adımlarının da hızla atılması gerektiğine inanıyoruz. 
Kamu personelinin statüsünü, çalışma şartlarını, hak ve yüküm-
lülüklerini içeren düzenlemeler olağanüstü hâl kanun hükmünde 
kararnamelerine konu edilmemelidir. 

-TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifini 
gerekli görmekle birlikte, bunun yetersiz olduğunu düşünüyor; 
darbe ürünü 1982 Anayasası’nda kısmi değişiklikler yerine kamu 
görevlilerine yönelik siyaset ve grev yasağının kaldırılması gibi, 
özgürlükler alanını genişletecek kapsamlı bir anayasa değişikliği/
yeni anayasa talebimizi yineliyoruz. 

-Kamu görevlilerinin milletine ve ülkesine hizmet ettiğini göz 
ardı ederek iş güvencesini tartışmaya açan bütün yaklaşımla-
rı ve çabaları reddediyoruz. Devleti ele geçirme heveslisi illegal 
yapılanmalara karşı bir bariyer işlevi gördüğü açık olan 657 sa-
yılı Kanun’un ortadan kaldırılmasının düşünülmesini dahi tasvip 
etmiyoruz. Yetkili ve ilgililer, çalışma huzurunu, iş barışını, görev 
motivasyonunu, kamu hizmeti bilincini ve hizmet üretimini olum-
suz etkileyecek söylemlerden ve adımlardan kaçınmalı; mülakat 
türü nesnelliği, denetlenebilirliği ve ölçülebilirliği sorunlu uygula-
malardan vazgeçmelidir. 

36. Başkanlar Kurulu 
sonuç bildirisi 
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-Engelli bireylerin kamu görevlisi olmalarının önündeki 
engelleri kaldırmak kadar kamu hizmeti sunmalarının 
önündeki engelleri izale etmek de önemli ve gereklidir. 
Engelli çalışanların görevlerini ifa etmelerinin önündeki 
fiziki ve zihni engeller giderilmelidir. 

-Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da mem-
nuniyetsizlikleri eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin 
geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuz-
luğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet 
almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, 
iyi çalışma ortamı ve iyi imkânlar sunulmalıdır. Öğret-
menlerin yüzde 42’sini çocuğunun öğretmen olmasını 
istemediği noktaya getiren mevcut durumun ‘mutsuz mecburlar’ 
üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varılmalı ve kalıcı 
çözüm üretme gayreti içine girilmelidir. 

-Son yıllarda eğitim çalışanlarımız giderek artan şiddet davranışla-
rı ile karşı karşıya kalmanın yanı sıra görevlerini yerine getirirken 
sürekli şikâyet edilme tedirginliği ve şiddete maruz kalma kaygısı 
yaşamaktadırlar. Geleceğimiz olan çocuklarımızı eğitmekten baş-
ka amacı olmayan öğretmenlerimize sahip çıkmaya, öğretmenle-
re karşı uygulanan şiddeti önlemeye, şiddete başvuranlara karşı 
gerekli toplumsal tepkiyi vermeye çağırıyoruz. 

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın alan değişikliği konusunda daha önce 
vermiş olduğu sözleri tutmaması, alan değişikliği yapmak isteyen 
ve alan değişikliği yapamadığı için mağdur durumda bulunan, 
sürekli bekleyiş içerisinde olan çok sayıda öğretmenin huzursuz 
olmasına ve kariyer planlarının engellenmesine sebep olmuştur. 
Bakanlık bu konuda bir an önce somut adım atarak alan değişik-
liği hakkı tanımalıdır. 

-Eğitim sistemimizin aksamadan sürdürülebilmesi için vazgeçil-
mez olan şef, memur ve hizmetliler başta olmak üzere, GİH ve YH 
sınıflarındaki eğitim personelinin de çalışma şartları iyileştirilerek 
maddi sorunları çözülmeli; görev yaptıkları yerlerin sosyo-ekono-
mik dinamikleri çerçevesinde kendilerine ilave haklar tanınmalı; 
4/Cli personel ise derhal kadroya geçirilmelidir. 

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ders kitapları öğretim prog-
ramlarıyla uyumlu olmalı; öğretim programlarındaki yeterlilik ve 
kazanımları kapsamlıdır. Bu suretle öğrencilere yardımcı kitap/
kaynak kitap kullanma zorlamasının/dayatmasının dayanağı or-
tadan kaldırılmalıdır. Okulların eğitimin ticarileşmesinde araç ola-
rak kullanılması önlenmeli; okullarda deneme sınavları türünden 
ticari odaklı etkinliklere kapı aralanmamalıdır. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, kurulduğumuz günden bu yana ithal 
programlarla, millî ruhtan yoksun müfredatlarla sorunlarımızı 
çözemeyeceğimiz, medeniyet değerlerinden habersiz nesillerle 
muasır medeniyetler seviyesine çıkamayacağımız gerçeğini dile 
getiriyoruz. Müfredat; ayrımcı, dışlayıcı, sabit fikirli yaklaşımı red-

deden bir felsefede yeniden yapılandırılarak gerek program ge-
liştirmede gerekse uygulamada ideolojik kaygılardan ziyade pe-
dagojik ilkelere odaklanacak, öğretmene anlamlı ve merkezi bir 
rol verecek, öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alacak, tek 
tipçiliği dayatmayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

-Anayasa Mahkemesi’nin, dershane düzenlemesini içeren kanu-
nun bazı maddelerini iptali, temel liselerin statüsü, ortaöğretim 
sistemindeki yeri, bu kurumlardan beklenen fayda ve icra ede-
cekleri fonksiyonu da tartışmalı hale getirmiştir. Aynı karar sonra-
sı dershaneler tekrar faaliyete geçmiş; eşitsizliğe ve adaletsizliğe 
yol açan sistem hızla yeniden organize olmuştur. Bu kapsamda 
takviye kurslarının niteliğinin artırılarak ders dışı destek hizmeti 
sunucuları olarak dönüştürülmeleri, ortaöğretim ve yükseköğre-
time girişte sunulacak rehberlik servislerini de kapsayacak şekilde 
içeriğinin çeşitlendirilmesi, okulda verilen eğitimle yakın bağlantı 
içinde yürütülmesi sağlanarak çözümden ziyade sorun alanı hali-
ne dönüşen dershane ve temel liselere olan talebin takviye kurs-
ları ekseninde okula yönlendirilmesi hedeflenmelidir. 

-Hukuki ve kanuni bir dayanağı olmayan; sağlıklı, güvenilir ve nes-
nel bir değerlendirme için gerekli ortak bir zeminin öğretmenler 
ve eğitim hizmeti sunumu özelinde bulunmadığı, amacı ve içeriği 
belirlenmemiş performans değerlendirmesi sürecine karşı duru-
şumuzu yineliyoruz. Politika üretenler ve karar alıcılar eğitimin 
konusunun sayılar değil, insanlar olduğu gerçeğini idrak etmeli; 
saik bu olmadığı müddetçe sayısal gelişmeyle kalkınma sağlana-
mayacağından hareketle performans değerlendirmesi türünden 
çalışma barışını ve iş huzurunu bozacak tasarılardan uzak dur-
malıdırlar. 

-Nitelikli eğitim için yeterlik düzeyi yüksek eğitim yöneticisi ihtiya-
cı gözetilerek; hak edenin görev almasını, hakkını verenin görevde 
kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin görevine son verilmesini 
öngören; eğitim yöneticisi yetiştirme, görevlendirme/atama, yer 
değiştirme ve görevden alma hususlarına ilişkin kapsamlı bir mo-
del oluşturulmalı ve hayata geçirilmelidir. 

-Yükseköğretim sisteminin geçmişten gelen oligarşik yapısına son 
verecek, üniversiteler ve üniversite çalışanları üzerindeki vesayeti 



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   30   -     MART -  2017

kıracak, etkili üniversite, mutlu çalışanlar ve akademisyenlerden 
oluşan bir yapı kuracak yeni bir yükseköğretim kanunu gereklidir. 

-Üniversitelerin topluma katkıda bulunan ve bilimsel bilgi üreten 
kurumlar haline dönüşebilmeleri, akademisyenlerin zamanlarını 
araştırma ve bilgi üretmeye hasretmeleriyle mümkündür. Akade-
misyenlerin bilimsel bilgi ve toplumsal hizmet üretebilmelerinin 
ön şartı ise iş güvencelerinin sağlanması, mali haklarının ve çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesidir. 

-Üniversitelerde ortaya konulan toplumsal hizmetin üretimine 
akademik personel kadar katkıda bulunan ve akademik çevre 
kavramının ayrılmaz bir parçası olan idari personele de, akademik 
personele tanınan bazı temel mali ve sosyal haklar verilmelidir. 

-Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun işlevselliğinin ve etkinliğinin artırıl-
ması amacıyla kurum çalışanlarının mali hakları başta olmak üze-
re, özlük hakları iyileştirilmeli; özel ve gece hizmetleri, görevde 
yükselme sınavlarına engel olan hukuki belirsizlik gibi, kurumsal 
kökenli çalışma şartlarından kaynaklı hak kayıpları giderilmelidir. 

-Üniversite sayısının hızla artması neticesi yükseköğrenim gençli-
ğinin karşı karşıya kaldığı barınma sorunu göz önünde bulundu-
rularak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun fiziki altyapısı ve personel 
sayısı artırılmalı; kurumun doğrudan hizmet sunamadığı durum-
larda barınma bursu gibi alternatif hizmetler sunulmalıdır. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, Müslüman halklar coğrafyasında medeni-
yet paydaşı ülkeler ve yakın coğrafyadaki ülkeler öncelikli olmak 
üzere, tüm dünyadaki emek örgütleriyle bağlarımızı güçlendirme-
ye devam edeceğiz. Bu amaçla ikili ve çok taraflı iş birliği için at-
tığımız adımları ileriye taşıyarak uluslararası alanda emeğin daha 
değerli olması için sendikal faaliyetlerimizi yerelden evrensele 
yayacağız. 

-Savaş, açlık, katliam ve zulüm nedeniyle ülkelerini terk etmek zo-
runda kalan insanları, insanî sorun olarak değil, mali yük olarak 
gören, küresel ekonomik aklın işgali altındaki dünyaya inat, insan 
ve Müslüman olmanın gereğini devletçe ve milletçe yerine getir-

meye çalışıyoruz. Ülkemize sığınan insanlara kucak açmak ve En-
sar kardeşliğini sergilemek, insan olmanın gereğidir. Devletimizin, 
ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıkma erdemini göstermesini 
takdir ediyor; sendika olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da mazlum ve mağdurlara elimizden gelen yardımı esirge-
meyeceğimizi deklare ediyoruz. 

-Suriye, Irak, Filistin ve Arakan başta olmak üzere tüm mazlum 
coğrafyalarda yaşanan katliamlar, soykırımlar ve terör örgütleri 
eliyle gerçekleştirilen saldırılar sonucunda hayatını kaybedenle-
ri istatistiki veri ya da sayı olarak görenleri kınıyor, yitirdiklerimi-
zin insan olduğunu haykırıyoruz. ‘Beşli çete’nin güdümünde olan 
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, adaletsiz dünya sisteminin 
ürettiği birçok kuruluşun varlık sebebinin sorgulanması gerekti-
ğinden hareketle hakkı ve adaleti tesis etmeyen her yapının tari-
hin çöplüğüne gitmek durumunda olduğuna inanıyoruz. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, ırk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ayrım gözet-
meksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel insan haklarını, korun-
ması ve yaşatılması zorunlu medeniyet değerleri olarak telakki 
ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı bir medeniyet ikliminde in-
sanlığın tekrar soluklanmasını diliyoruz. Dünyanın birçok yerinde, 
tahammül ve dayanma sınırlarını aşacak ölçüde ve sistemli olarak 
sürdürülen mezalimi, zulmün her çeşidini, onları destekleyip ce-
saretlendirenleri lanetliyoruz. Küresel ve yerel düzlemde barışın 
ve adaletin tesis edilmesi için herkesi elini taşın altına koymaya 
çağırıyoruz. 

-Ülkemize, milletimize, kardeşliğimize ve birliğimize yapılan sal-
dırıların arkasındaki kirli eller bilmelidirler ki, hiçbir saldırı bizi 
birbirimize düşüremeyecek, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliği-
mizi bozamayacak, Yenikapı ruhuna halel getiremeyecektir. Asla 
yılgınlığa düşmeden ve korkuya kapılmadan birlik ve beraberlik 
içinde daha çok kaynaşarak, birbirimizin hayatına daha çok sahip 
çıkarak, sözüne daha çok saygı göstererek, düşüncesine saygı du-
yarak ve kucaklaşarak birliğimizi koruyacak, teröristlere ve sahip-
lerine fırsat vermeyeceğiz. 
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, insan-
ların eserleriyle yüzyılların ötesine eriştiğini ve bir insan öm-

rünün ulaşamayacağı zamanlara eserleriyle ulaştıklarını belirterek, 
“Bunlardan biri de Mehmet Akif İnan’dır. Akif İnan, çağında bir şey 
yaptı: Zamanın ona yüklediği sorumluluğun farkında olarak altmış 
yıllık ömründe, kalemiyle, kelamıyla, var gücüyle bir mücadelenin içe-
risinde oldu. Şiir yazdı, makaleler neşretti, dergiler çıkardı, yayıncılık 
yaptı, öğretmenlik yaptı, sendikacılık yaptı. Bütün bu uğraşılarla hep 
aynı istikamete doğru, hep aynı hedefe ulaşmak için yürüdü. Hak yo-
lunda, hayrı inşa, şerri imha gayretiyle hareket etti. Sendikal mücade-
leye soyundu; iyiye, güzele, doğruya yönelmiş insanları bir araya ge-
tirdi, birlikten neşet eden güçle hak ve hukuk mücadelesini ateşledi, 
Türkiye’nin aydınlık yarınlarının sivil sigortası bir örgütlenmeyi ortaya 
çıkardı” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif 
İnan, vefatının 17. yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa’da anıldı. İlk 
olarak mezarının başında bir anma programı yapıldı. Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Yöne-
tim Kurulu, Şube başkanları, Akif İnan’ın kardeşleri, akrabaları ve 
dostlarının katıldığı programda, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 
Ardından, Urfa City AVM Mehmet Akif İnan Toplantı Salonu’nda “Bilge 
Sendikacı Mehmet Akif İnan” paneli düzenlendi. 

Panelin açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, teorisini prati-
ğe yansıttığı, fikri mücadelesini alanlara taşıdığı Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen’in, Mehmet Akif İnan’ın en büyük eseri olduğunu ifade 
ederek, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen aynı zamanda İnan’ın bütün 
mücadelesinin mirasçısı, eserlerinin birleşim noktası olduğunu söy-
ledi. 

Onun şairliğinin, yazarlığının, öğretmenliğinin, hatipliğinin, bir aydın 
oluşunun sendika genel başkanlığı kimliğiyle bir bütün olarak teces-
süm ettiğini kaydeden Yalçın, “Akif İnan’ın kurduğu ve ilk hareketi ver-
mek için kendi enerjisini kattığı Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, ‘Bütün 

giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri’ diyen kurucusuna 
olan vefa borcunu asla unutmamış, hem bünyesine kattığı yüz binleri 
Akif İnan’ın eserleriyle beslemeye gayret etmiş hem de eserlerini ço-
ğaltarak milyonlarca insana ulaşmasını sağlamıştır” şeklinde konuştu. 

O’nda bir bilgenin sendikal davranışları izlenmektedir 

Yalçın, iyi yetişmiş, eser vermiş, sözü dinlenir, düşüncesi itibara alınır, 
fikir inşa sadedinde oturmuş bir duruşu olan Mehmet Akif İnan’ın, bu 
yönüyle farklı bir sendikacı profili çizdiğini ve sendikal mücadelesi in-
celendiğinde bir bilgenin sendikal davranışlarının izlendiğini dile geti-
rerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir duygu ve düşünce adamı olarak 
şiir ve yazılarıyla ortaya koyduğu duruşu, bir hatip olarak kitleleri etki-
lemek ve yönlendirmek, bir sendika lideri olarak kurumsal bir bünye 
halinde inşa, sevk ve idare etmek suretiyle başka bir boyuta taşıyan; 
aksiyona ilişkin teorisini, düşüncelerini, hareket planında pratiğe dök-
müş olandır Mehmet Akif İnan. Alanının teorisini anlatan bir edebi-
yat öğretmeni değil, kendi edebi anlayışı çerçevesinde şiir ve nesir 
olmak üzere eser vermiş üretken, aynı zamanda medeniyet değerleri 
bağlamında mesleğinin öneminin farkında olarak mesleğinin?çilesini 
çekmiş bir edebiyat öğretmenidir Akif İnan.? Bir medeniyet kaygısı 
içerisinde bulunan, millî duruş sahibi kamu görevlileri, 1990 yılından 
itibaren sendikal alandaki temsili yerine getirmek üzere arayış içe-
risine girmişler ve istişareler sonucu, hareketin liderliğini yapacak 
kişi üzerinde yoğunlaşarak ilkeli, idealist, birleştirici?vizyona ve ka-
rizmaya sahip, kucaklayıcı, sürükleyici bir liderliği şahsında toplamış 
olan,?Ankara Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mehmet Akif İnan’da ka-
rar kılmışlardır. Akif İnan’ın kurduğu Eğitim-Bir-Sen bugün 400 bini 
aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası, 1 milyona yaklaşan 
üyesiyle Memur-Sen de Türkiye’nin en büyük konfederasyonudur.  
Akif İnan, sivil alandaki nitelikli bir yapının önemini idrak etmiş ve ça-
lışmalarını böyle bir yapının inşasına teksif etmişti.” 

E

memleketinde andık
Bilge sendikacıyı



EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ     -   32   -     MART -  2017

Mehmet Akif İnan Vakfı’nı kurduk 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in bugün sivil toplum yapılanmasına 
dönüşerek Türkiye’de demokrasinin, insan haklarının, emeğin en bü-
yük savunucusu olduğunu, bunun yanında dünyadaki mazlumların 
en büyük sığınağı haline geldiğini, sadece Türkiye’de emek ve özgür-
lük mücadelesinin öncüsü olmakla kalmadığını, Filistin, Suriye, Mısır, 
Irak, Doğu Türkistan, Arakan, Bangladeş gibi İslam coğrafyasındaki 
ülkelerde, nerede bir Müslüman’ın ayağına bir diken batmışsa onun 
acısını yüreğinde hisseden, ilgi ve duyarlılığını bütün dünyaya teşmil 
eden bir örgüt hüviyetini taşıdığını vurgulayarak, “Bizler, Memur-
Sen’in Mehmet Akif İnan’dan sonraki emanetçileri olarak, onun eser-
lerini büyütmenin, kamuoyuna ulaştırmanın, fikir ve düşüncelerine 
vakıf olanları artırmanın derdinde olduk. Memur-Sen’e, bağlı sendika-
larımıza Mehmet Akif İnan’ın bize bıraktığı eserler ve emanetler ola-
rak baktık. Bu vefat yıldönümünde de onun eserlerini farklı bir çerçe-
ve ile insanımızla buluşturuyoruz. Fakat farklı bir şey daha yaptık bu 
kez, Mehmet Akif İnan’ın eserlerini sürdürülebilir kılmak için yeni bir 
eser ortaya koyduk: Mehmet Akif İnan Vakfı. Şiiriyle, düşüncesiyle, 
aksiyonerliği ile kendisini bize, davasına, inancına vakfeden Mehmet 
Akif İnan’ın birikimini, bu vakıf aracılığı ile kalıcı ve kurumsal bir de-
ğer olarak da yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın bir çabası 
olarak Mehmet Akif İnan Vakfı’nı kurduk. Vakfımız, Türkiye’nin eğiti-
minden bilimine, kamu hizmetlerinden sendikal çabalara, araştırma 
geliştirme faaliyetlerinden yurt dışı ilişkilere, basın yayın alanından 
bilimsel çalışmalara kadar çok geniş bir alanda çalışmalara destek 

olacak, bu alanlardaki kali-
teli çalışmaları yüreklendi-
recek, hatta ödüllendirecek 
bir düzlemde faaliyet yü-
rütmeyi hedeflemektedir. 
Mehmet Akif İnan Vakfı ile 
Türkiye’nin kendini bul-
masına yardımcı olacağız. 
Çocuklarımızın bizim da-

vamızın misyonu ile yetişeceği, Mehmet Akif İnan’ın nasihatleri ile 
tanışacağı, birikimini yükleneceği bir atmosferin Türkiye sathında, 
hatta sınırlarımızı da aşacak bir tarzda oluşturulması azminde ola-
cağız. Neslimizin inşasında her zaman özel bir yeri olan Mehmet Akif 
İnan’ın duruşu ve söylemi böylece yeni nesillerin inşasında daha yay-
gın, daha güçlü bir şekilde etkili olacaktır” ifadelerini kullandı. 

İsmi caddelerde, hastanelerde, okullarda ve   
mahallelerde yaşatılmaktadır 

Mehmet Akif İnan’ın en büyük eseri olan Eğitim-Bir-Sen başta olmak 
üzere, bağlı sendikalarıyla Memur-Sen ailesinin Akif İnan’ın adının ve 
eserlerinin yaşatıcısı olduğunu belirten Ali Yalçın, “Bu aile, Mehmet 
Akif İnan’ın ideallerinde yaşattığı Yeniden Büyük Türkiye’nin inşası 
doğrultusunda nitelikli bir eğitim, nitelikli bir toplum anlayışıyla ça-
lışmalarına devam ederken, Akif İnan’ın şair, yazar, düşünce adamı 
kimliğiyle bıraktığı eserlerini kültür camiasının hizmetine sunmak için 
çalışmalar gerçekleştirmiş, kitaplarını kültür dünyamıza kazandırmış-
tır. Yaklaşık 28 yıl edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Akif İnan’ın 
adı bugün Anadolu’nun birçok yerinde; 26 ilk ve orta dereceli okula, 
Şanlıurfa’da eğitim ve araştırma hastanesine, Kahramanmaraş’ta bir 
mahalleye, çeşitli illerde caddelere, bilgi evi ve kütüphanelere veril-
miş bulunuyor” diye konuştu. 
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‘Yeter bize vefa elbiseleri’ 
“Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri” diyen Meh-
met Akif İnan’ın milletin reflekslerine sahip olmasının, milletin refleks-
leri doğrultusunda öne düşüp örgüt kurarak milletin duyarlılıklarının 
kavgacısı olmasının millet nezdindeki karşılığının da ‘vefa’ olduğunu 
ortaya koyduğunu söyleyen Yalçın, “Bu yıl, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşu-
nun 25. yılıdır. Eğitim-Bir-Sen, çeyrek yüzyıldır emek veren on binler-
ce gönüldaşının emekleriyle bugünlere ulaşmıştır. Bu bakımdan bu 
yıl vefayı her zamankinden daha fazla kuşanmak üzere ‘’Vefa’ temalı 
çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ‘Vefa’ temalı bir kısa film yarışma-
sı düzenlemiş bulunuyoruz. 14 Şubat 2017 tarihinde kuruluşundan 
bugüne Eğitim-Bir-Sen’e emek veren herkesin katılacağı büyük bir 
vefa buluşması gerçekleştireceğiz. Bu yıl, Mehmet Akif İnan’ın kendi 
sesinden şiirlerinin yer aldığı, Taner Yüncüoğlu’nun Akif İnan şiirle-
rinden beste ve düetleriyle 3 CD halinde bir vefa albümü hazırladık. 
Mehmet Akif İnan’ın asıl büyük eserlerini ortaya koyduğu alana ilişkin 
profilini ortaya koymak üzere ‘Sendikacı Mehmet Akif İnan” üzerine 
bir çalışma gerçekleştirdik. Mehmet Akif İnan’la birlikte sendikacılık 
yapmış ve onun sendikacılığını bilen dostlarının, arkadaşlarının Sen-
dikacı Mehmet Akif İnan’ı anlattığı iki ciltlik ‘Bilge Sendikacı Mehmet 
Akif İnan’ kitabını yayınladık. 1 milyona ulaşan Memur-Sen üyelerinin 
Akif İnan’ın sendikal reflekslerini tanımalarını, binlerce teşkilat yöne-
ticimizin de sendikacılıklarının sağlamasını Mehmet Akif İnan’ın sen-
dikacılığıyla yapmalarını istedik” dedi. 

Coşkun: Eserlerini yaşatmaya devam edeceğiz 
Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Tem-
silcisi İbrahim Coşkun, Mehmet Akif İnan’ı anma programını tertip 
etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Akif İnan’ın eserlerini 
yaşadıkları sürece korumaya ve yaşatmaya çalışacaklarını kaydetti. 

Ahmet İnan: Tam bir ağabeydi 
Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan ise, Akif İnan’ın tam bir ağa-
bey olduğunu, kendisinden büyük olan dostlarının ve arkadaşlarının 
ona ‘ağabey’ diye hitap ettiğini söyledi. Akif İnan’ın birçok kitap yaz-
dığına dikkat çeken Ahmet İnan, en büyük eserinin, mazlum ve mağ-
durların sesi olan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olduğunu ifade etti. 

Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan paneli 
Açılış konuşmalarının ardından, “Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan” 
paneline geçildi. Moderatörlüğünü Hıdır Yıldırım’ın yaptığı panelde, 
Eğitim-Bir-Sen Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Temizkök ve Ali 
Parıldar, Akif İnan’la ilgili görüşlerini dile getirdiler. 

1 No’lu Şube’nin yeni hizmet bürosunun   
açılışı yapıldı 
Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube’nin yeni hizmet bürosunun açı-
lışı, Genel Başkan Ali Yalçın, Genel Başkan yardımcıları ve Şube baş-
kanlarının katılımıyla yapıldı. 

Daha güzel hizmetlerin yapılmasına vesile olması temennisiyle kur-
deleyi kesen Ali Yalçın, Mehmet Akif İnan’ın ‘ara sokaklardan alanlara 
çıkmalıyız’ sözüne atıfta bulunarak, “Milletin iradesine saldırı oldu-
ğunda, darbe girişimleri yapıldığında ilk önce alanlara çıkan bir teş-
kilatız. Temsil ettiğimiz eğitim çalışanları, kamu görevlileri adına öz-
lük ve özgürlük mücadelemizi vermeye devam ederken, başta İslam 
coğrafyası olmak üzere, dünyanın herhangi bir yöresinde, bölgesin-
de yaşanan zulümlere, kıyımlara, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da sessiz kalmayacak, tepkimizi en sert şekilde ortaya koymayı 
sürdüreceğiz” diye konuştu. 

Birçok şubenin kendisine ait hizmet binalarına kavuştuğunu belirten 
Yalçın, mekânların, daha iyi hizmet üretmek için gerekli olduğunun 
altını çizdi. 
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif 
Selvi, istikrarsızlığın, baskının ve adalet-
sizliğin olduğu bir yerde geleceğe emin 
adımlarla yürümenin mümkün olmadığını 

ifade ederek, “Hak ve özgürlük için mücadele veren, bu uğurda bir-
çok bedel ödeyen bir sendika olarak, kazanımlarımızın heba olma-
ması, daha sivil, özgür ve demokratik bir Türkiye’nin inşası için dün 
olduğu gibi, bugün de, yarın da elimizi taşın altına koymaya devam 
edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi, milletimizin refaha kavuşması, kamu 
görevlilerinin emeklerinin karşılığını alması için mücadelemizi sür-
dürmeye kararlıyız. İstikrara, özgürlüklere, adil paylaşıma, aydınlık 
bir geleceğe ‘evet’ diyor ve bunun için çalışıyoruz” dedi. 

Latif Selvi, Aksaray, Kütahya, Burdur, Isparta, Denizli, Tekirdağ, 
Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Konya 1, Balıkesir 1, Ankara 
1 ve 5 No’lu Şubelerin toplantılarına katılarak gündeme ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Selvi, teşkilat eğitimine önem verdiklerini, teşki-
latlarının, kalbi, yüreği ve bilinci aynı noktada atan ve birlikte hareket 
eden bir yapıya bürünmesini hedeflediklerini söyledi. 400 bini aş-
kın üyesi olan genel yetkili sendika olarak, eğitimle ilgili söyleyecek 
çok sözleri, sorunların çözümüne ilişkin önerileri bulunduğunu dile 
getiren Selvi, Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü araştırması, 
Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme raporu başta olmak 
üzere, nitelikli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Müfredatla ilgili yaptıkları çalışmayı kamuoyuyla paylaştıklarını ha-
tırlatan Selvi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı taslak müfredata 
ilişkin eleştirilerde bulundu. 

“Kültürümüz, inancımız ve değerlerimiz ışığında eğitim sistemimizi 
yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Bu anlamda müfredatta ciddi 
bir değişikliğe ihtiyaç vardır” diyen Selvi, şöyle konuştu: “Her şeyi 
pozitivist bir yaklaşımla yorumlamak zorunda değiliz. Materyalist 
bir anlayışı çocuklarımıza kimsenin dayatmaya hakkı yoktur. Taslak 
müfredatta sınırlı bir değişim yapıldığını görüyoruz. Değişimi önemli 
miktarda olumlu bulduk. Bu olumlu durum topyekûn bir köklü deği-
şimi içermiyor. Mevcut müfredattaki ana paradigma büyük oranda 
korunuyor. Bundan dolayı da eleştiriyoruz. MEB bundan sonrasını 
değerlendirmeli, nihai kararı vermeden, uygulamaya geçirmeden 
toplumsal talepleri de dikkate alarak, müfredatta en azından bek-
lentilerimizi önemli miktarda karşılayacak düzenlemeler istiyoruz. 
Topyekûn bir değişikliğe gidilmesini, daha köklü bir değişikliğin ger-
çekleşmesini bekliyoruz.” 

Gençlerimizi insani değerlerle donatmalıyız
Müfredatın ana unsurlarından birinin de kitap yazma işi olduğunu 
kaydeden Selvi, “Bunu nasıl bir temelde ifade edecekleri, veriliş biçi-
mi de aynı şekilde son derece önemlidir. Başarıya endeksli, hayatta 
kendisine kolay iş edinebileceği eğitimin verilmesiyle sınırlı olmama-
lıdır. Çocuklarımızı, gençlerimizi insani değerlerle de donatmalıyız” 
şeklinde konuştu. 

Örgütlü gücümüzle aşamayacağımız engel yoktur
Çalışma hayatındaki örgütlülüğün önemine dikkat çeken Selvi, “Eğer 
sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmezsek başarıya ulaşmamız 
mümkün değildir. Dirayetli bir şekilde terimizin son damlasına kadar 
mücadelemizi kararlılıkla verirsek; sivil toplumla birlikte bütünleşe-
rek, halkımızın sözcülüğünü üstlenerek, çalışma hayatının ana ak-
törü olarak, gençlerimizi yetiştirerek ve hep birlikte gelecek inşası, 
medeniyet değerleri dediğimiz şeylerin hayatiyet kazanabilmesi için, 
kalplerimizin birlikte vurabilmesi için yükü omuzlar ve kararlı bir şe-
kilde, cesaretle sendikal yolculuğumuzu sürdürürsek, aşamayacağı-
mız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur” ifadelerini kullandı. 

Herkesin hak ettiğini alabilmesi için el birliğiyle   
mücadele etmeliyiz 
Sendikal hareketin, bir emek mücadelesi esası üzerine kurulduğu-
nu vurgulayan Selvi, çalışanların adil paylaşımın olmaması, haklarını 
alamamaları durumunda, o hakkı alabilecek mekanizmalara ihtiyaç 
duyduklarını kaydederek, “Bizler, adil bir paylaşım için varız. Herke-
sin hak ettiğini alabilmesi için el birliği ile mücadele içinde olmalıyız” 
dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, Konya 1 No’lu 
Şube Başkanı Nazif Karlıer, Balıkesir 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet 
Çabuk ve Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Ayhan Okuyucu da birer ko-
nuşma yaparak çalışmaları hakkında bilgi verdiler. 

İstikrar, adil paylaşım ve

daha iyi bir gelecek için ‘evet’
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “15 
Temmuz’un nöbetçisi, 16 Nisan’ın ‘evet’çisiyiz. Çünkü biz bu ülkede 

bir daha antidemokratik süreçler yaşansın istemiyoruz. Biz, bu ülkede ko-
alisyon pazarlıklarıyla, istikrarsızlıklarla yoğrulan bir görüntü istemiyoruz. 
Ülke büyüsün ve yürüsün istiyoruz” dedi. 

Ali Yalçın, Muğla, Adana, Bolu, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Konya, Ağrı, 
Ardahan, Erzurum, Iğdır, Kars, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Kayse-
ri, Kırıkkale, Samsun, Sivas ve Ankara’da düzenlenen “Memur-Sen’e 
Davet, Tercihimiz Evet” buluşmalarına katılarak, gündeme ilişkin açıkla-
malarda bulundu. 1 milyon 111 bin 111 üye” hedefi ve referandumda 
“evet” tercihiyle alanlara çıktıklarını belirten Yalçın, şu ana kadar siyaset 
konusunda hassasiyetlerini ifade ettiklerini ve asla adres ifade etmedik-
lerini söyledi. Referandum konusunun siyasi parti tekelinde olan bir konu 
olmadığını, anayasa konusunun bütün sivil toplumu ilgilendiren bir konu 
olduğunu dile getiren Yalçın, “Onun için bunu iktidar partisi, muhalefet 
partisiyle sınırlayarak ‘ya oradansın ya buradansın’ yaklaşımıyla insanları 
farklı kulvarlara çekme yarışı olarak görenler hata ediyor. Bu konu millet 
ve memleket meselesidir” şeklinde konuştu. 

İstikrar şart 
İstikrar yakalanamadığı takdirde Türkiye’nin bu coğrafyada ayakta kalma 
şansının zayıflayacağını, bütün kumpasların, tuzakların Türkiye’nin üze-
rine yürüdüğünü, Suriye’de bütün dünyanın operasyon yaptığını ifade 
eden Yalçın, “Oradaki çeşitli terör örgütlerine havale ettikleri bir kavgayla 
5 milyon insan evinden, yurdundan edildi. Bunun 3 milyonu Türkiye’de. 
Suriye’nin ne olacağı konusunda henüz netlik yok. Her zaman patlamaya 
hazır bir bomba gibi” diye konuştu. 

Koalisyonlardan başarı çıkmadı, çıkmaz 
Yalçın, Türkiye’nin istikrarsızlığı kaldırmayacağını ve parlamenter sistemle 
başarıyı yakalayamayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: “93 yıllık Cum-
huriyet, 66. hükümet. İstikrarsızlığın yoğun olduğu 38 yıl içinde 37 hükü-
met var. Bu hikâyeden başarı çıkmaz. Türkiye’nin toparlandığı, milletle 
bütünleştiği dönemleri ancak parmakla gösterirsiniz. Biz dünyanın üçte 
bir coğrafyasını idare etmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyet-
lerin de 5 önemli şehri var: Kudüs, Kahire, Şam, Bağdat ve İstanbul. Bu 
şehirlerden dördü düştü ve sadece İstanbul kaldı. Biz bu ülkenin entelek-
tüel gücü olarak her zaman bunların karşısına çıktık. Memur-Sen olarak, 
şimdiye kadar duruşumuzdan, yürüyüşümüzden asla sapmadık. Ödene-
cek bir bedel varsa bunu da öderiz dedik.” 

Türkiye’nin bir daha darbelere maruz kalmamasını, yoluna emin adımlar-
la yürümesini istediklerini belirten Yalçın, “15 Temmuz’un nöbetçisi, 16 
Nisan’ın ‘Evet’çisiyiz. Bunu net olarak ifade ediyorum. Çünkü biz bu ülke-
de bir daha antidemokratik süreçler yaşansın istemiyoruz. Biz bu ülkede 
sabah kalkıp akşama hükümet değişikliği, pazarlıklarla yoğrulan, fırlayan, 
inen, yükselen borsa ve dolarlar istemiyoruz. Bu ülke büyüsün ve yürü-
sün istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Yalçın, 16 Nisan’ın mutlaka iyi analiz edilmesi, hiç kimsenin tekfir edil-
memesi gerektiğini, ‘Hayır’ı da, ‘Evet’i de söyleyenin bu ülkenin vatandaşı 
olduğunu kaydederek, ülkenin istikrarına ve yarınlarına yatırım yapacak-
larını ifade etti. Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet diyeceğiz ve umudu 
büyüteceğiz. Her ne kadar sorunlarımız fazla olsa da umudumuz sorunla-
rımızdan çok daha fazla. Memur-Sen olarak, tarihe karşı sorumluluğumu-
zu yerine getireceğiz. Bu ülkenin geleceğine dair yatırımımızı 16 Nisan’da 
yapmış olacağız. Bunu yapmak için yola revan olduk. Bu ülkenin yaşadığı 
travmayı, bu ülkeye yaşatılan türbülansı görmeyenler ‘Evet’in kıymetini 
bilmeyenlerdir. Onun için ‘Evet’in kıymetini bilenleri bu anlamda ter dök-
meye davet ediyorum.”

İş güvencesini ortadan kaldırmanın hesabını   
yapanların beyanları bizi rahatsız ediyor 
Vesayet noktasında sivil siyasetin güvence altına alınmasına odaklanan 
Türkiye fotoğrafı ile kamu personel sisteminde iş güvencesini hedef alan 
tutumların, beyanların birbirine yakışmadığını vurgulayan Yalçın, “Biz, 
kamu personel sisteminde güvencesiz istihdama son verilmesini teklif 
ederken, bunun mücadelesini verirken; siyaset ve bürokrasiden ilgili il-
gisiz birçok özneden aksi yönde beyanlar ve açıklamalar yapılıyor. İş gü-
vencesini yok etmeye dair çalışmalardan, hedeflerden söz ediliyor. Biz 
milletle beraber Türkiye’nin içe dair sorunlarını, siyasi alanla ilgili tasarım 
bozukluklarını gidermenin hesabını yaparken, iş güvencesini yok etme-
nin hesabını yapanların beyanları bizi üzüyor ve geriyor. Siyasette, sivil 
ve demokratik yönetimde vesayete ne kadar karşıysak, vesayetin ifşası 
ve imhası için ne kadar kararlıysak iş güvencesi üzerinden kamu personel 
sisteminde, kamu görevlileri üzerinde, emeğimiz ve ekmeğimiz üzerinde 
vesayet oluşturulmasına da en az o kadar karşıyız; iş güvencesini koru-
makta, kapsamını genişletmekte o kadar kararlıyız. Memur-Sen olarak, 
dün olduğu gibi, bugün de, yarın da iş güvencesine yönelik olumsuz her 
beyana, her düşünceye, her hazırlığa ya da dayatmaya karşı çıkarız. De-
mokrasinin, milli iradenin, sivil siyasetin güçlenmesine, vesayetin ve kriz-
lerin yok edilmesine nasıl ‘evet’ diyorsak, iş güvencesinin ortadan kaldırıl-
masına, sınırlarının daraltılmasına, esnetilmesine, değersizleştirilmesine 
yönelik en ufak adıma da, söze de, girişime de kesinlikle hayır diyoruz” 
açıklamasında bulundu. 

E

16 Nisan’ın ‘evet’çisiyiz
15 Temmuz’un nöbetçisi
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Ramazan Çakırcı, millet iradesinin üzerin-
deki her türlü vesayet aracına karşı olduk-
larını söyledi. Çakırcı, “Ülkemizi ilim, irfan, 
hikmet ve adalet ekseninde inşa edebi-
lirsek, büyük bir krizle boğuşan insanlığa 
ve medeniyet krizi yaşayan dünyaya çıkış 
yolu gösterebiliriz. Bu da iyi bir eğitimden, 
eğitim sisteminden, müfredattan geçmek-
tedir” dedi. 

Manisa, Kocaeli 1 ve Ankara 2 No’lu Şubelerin toplantılarında ko-
nuşan Ramazan Çakırcı, kuruluş yıllarında birçok zorlukla karşılaşan 
ve sıkıntı çeken Eğitim-Bir-Sen’in genel yetkili sendika olarak bugün 
400 bini aşkın üyeye ulaştığını, eylemleri, yaptığı bilimsel çalışmalar 
ve etkinlikleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda ses ge-
tiren bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini ifade ederek, “Bugün-
lere gelmemizde emeği, katkısı olan, çaba harcayan, bedel ödeyen 
herkese teşekkür ediyorum. Üst üste koyduğumuz tuğlalar esere 
dönüştü. Bu eser Türkiye’nin bütün renklerini barındırmaktadır” şek-
linde konuştu. 

Eski kalıplarla daha fazla yol alamayız 
Kendi sorunlarını bile çözemeyen bir eğitim sistemine sahip oldukla-
rını dile getiren Çakırcı, “Hazır yeni müfredat çalışması gündemdey-
ken, eğitim sistemini sil baştan yapılandırmak için herkes katkıda bu-
lunmalı, bu işin bir an evvel tamamlanması için yetkililer üzerlerine 
düşeni yapmalıdır. Eğitim sisteminde reform yapılması, sorun çözme 
kabiliyetinin yükselmesi, sistem kurma özelliğinin kazanılması, nite-
likli gençlerin yetişmesi açısından gereklidir. Bu durum, güçlü ve adil 
bir ekonomik sistemin, sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sisteminin 
ve uluslararası ilişkiler sisteminin kurulmasında doğrudan etkili ola-
caktır” ifadelerini kullandı. 

Tarihi şahsiyetlerle bir sorunlarının bulunmadığını kaydeden Çakırcı, 
“Biz mühendisliğe karşıyız. İnkılap tarihinde de, din kültüründe de, 
başka kitaplarda da mühendisliğe karşıyız. Ayrıştırıcı, ideolojik, tek 
tipçi ve farklılıklara izin vermeyen bir eğitim sistemi yerine medeni-

yet değerleriyle barışık gençlerin yetişmesini, öğrencilerin kendile-
rini en iyi şekilde gerçekleştirebilmelerini, yeni gelişmelere açık ol-
malarını sağlayacak bir eğitim sistemi istiyoruz. Bilgi teknolojilerini 
iyi kullanabilen, bilgiyi üretebilen, idealist, şahsiyetli ve erdemli bir 
gençliği, ezberci, tekrarcı, nakilci, verimsiz, ürünsüz ve bereketsiz bir 
eğitim sistemiyle yetiştiremeyiz. Gençliğin yüksek düzeyde maddi ve 
manevi eğitimini; insanı her yönüyle okuma, anlama, arama, bulma, 
anlatma, yaşama ve yaşatma sürecinin içine sokan ve kuşatan bir 
eğitim düzeniyle gerçekleştirebiliriz. Bunun yolu, pozitivist ve prag-
matist eğitim yerine, eleştiri, analiz, yorum ve özgür düşünceyle bes-
lenmiş şahsiyet ve maneviyat ağırlıklı eğitim süreci ve modelidir. Eski 
kalıplarla, çağın gerisinde kalmış bir eğitim sistemiyle daha fazla yol 
alamayız” diye konuştu. 

İyi, güzel, doğru, adil insan modelini inşa etmeliyiz 
Dünyanın uzun süredir bir medeniyet buhranı yaşadığını kaydeden 
Çakırcı, şöyle konuştu: “Medeniyet krizinin yansımaları olarak bölge-
sel ve ulusal düzeyde siyasal, ekonomik ve sosyal krizler insanlığın 
başını ağrıtmaya devam ediyor. Bu krizleri dünyadaki eğitim sistem-
lerinden bağımsız göremeyiz. Artık diploma eğitimine, statükoyu ko-
ruyan eğitime son vermeli; iyi, güzel, doğru, adil insan modelini inşa 
etmeliyiz. Bu anlamda yeni müfredat çalışmasını fırsat bilmeliyiz.” 

Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Şahin Yaşlık ve Manisa 
Şube Başkanı Mesut Öner de yaptıkları çalışmalara değinerek, şun-
ları söylediler: “Birlik ve beraberliğimizi daha da sağlamlaştırarak, 
el ele vererek, omuz omuza yürüyerek, zirveden yeni ufuklara yol 
almaya devam edeceğiz. Başarımızı çekemeyenlere, bize dil uzatan-
lara inat ülkemiz, milletimiz ve kamu görevlileri için çalışmalarımızı 
kararlılıkla sürdüreceğiz.” 

Millet iradesinin üzerindeki her türlü

vesayet aracına karşıyız
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Masumiyetini ispat edenler ivedilikle

görevlerine iade edilmelidir

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe ve işgal girişimi 

sonrası, terör örgütü elemanlarının 
kamudan temizlenmesi ekseninde 
yapılan idari ve hukuki tedbirler, top-
lumun hemen her kesimince gerekli 
ve yerinde bulunmuştur. Ancak bu 
tedbir ve girişimlerin bir mağdur kit-
lesi ortaya çıkaracak kadar ölçüsüz 
yürütülmesi, FETÖ/PDY ile mücadele-
de sürece büyük zarar vermektedir. 

Bylock kullandığı veya Banka Asya’da 
hesabı bulunduğu gerekçesiyle açığa 
alınan ya da görevinden uzaklaştırı-
lan çok sayıdaki kamu görevlisi, ma-
sumiyetini yargı makamları nezdinde 
ispatlamasına rağmen hakları ya tes-
lim edilmemekte ya da bu işlem yete-
rince hızlı yapılmamaktadır. 

Özellikle son dönemde yapılan ihraç-
larda hukuki belgeleri ve sosyal çevre 
şahitliğiyle masum olduğu tespit edi-
len kamu görevlilerinin ihraçlarında 
sorun olduğu görülmektedir. 

Bylock kullandığı gerekçesiyle ihraç 
edilenler teknik olarak söz konusu 
programı kullanmadıklarını ispat et-
tikleri halde haklarında düzeltici bir 
işlem yapılmamış olması büyük bir 
hak ihlalidir. Anılan programdaki is-
tismara açık durumlar göz önüne 
alınarak detaylı bir araştırma ve ince-
leme yapılmadan tasarrufta bulun-
ması mağduriyeti sebebidir. Bir kısım 
eğitim çalışanı ise Bank Asya’da hesa-
bı olduğu gerekçesiyle ya açığa alın-
mış ya da ihraç edilmiş durumdadır. 
Ancak sonradan görüldüğü üzere, bu 
kişilerin bir kısmı örgüte finansal des-
tek sağlayanlar değil, aksine kira öde-
mesi, para havalesi, altın ya da döviz 
hesaplarının cari hesaplara çevrilme-

si gibi çeşitli vesilelerle banka ile ge-
çici ilişkisi bulunan kişilerdir. Basit bir 
bankacılık işlemi ile örgütün finansal 
işlemlerine aracılık edilmesi arasında 
ciddi bir inceleme yapılmaması mağ-
duriyetlere neden olmuştur. 

Buna ek olarak, hâlâ mülki idare 
amirleri tarafından haklarında yapı-
lan soruşturmalar neticelenmiş, her-
hangi bir suç unsuruna rastlanma-
mış kişiler haklarında hiçbir işlem ya-
pılmamasına rağmen halen görevine 
iade edilmemiştir. Soruşturmaları 
tamamlanmış, haklarında bir işlem 
yapılmamış kişiler derhal görevlerine 
iade edilmelidir. 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü 
üzere, masumiyetini adli merciler 
önünde ispatlamış, hiçbir terör örgü-
tüyle bağlantısının bulunmadığını or-
taya koymuş olan eğitim çalışanları, 
söz konusu adli evrakları Bakanlığa 

veya mülki idare amirliklerine suna-
rak göreve iade talebinde bulunma-
larına rağmen hiçbir gerekçe göste-
rilmeksizin işlem yapılmamaktadır. 
Bu örnekler istisnai kararlar olmayıp 
bunlar gibi yüzlercesi bakanlık ve va-
liliklerde gereğinin yapılmasını bekle-
mektedir. 

Adli makamlarca masum olduğu ger-
çeği bir kez daha ortaya konulan ki-
şilerin görevlerine iade edilmemesi, 
bir yandan idari tedbirlerin, toplum 
nezdinde yüksek saygınlığı bulunan 
kamu görevlilerine karşı karakter su-
ikastı için fırsat görülmesine; diğer 

yandan toplumun 
adalet duygusunun 
yara almasına, terör-
le mücadeleye olan 
destek ve inancın 
zayıflamasına, kamu 
idaresinin itibarının 
zedelenmesine ne-
den olmaktadır. 

“İnsanı yaşat ki dev-
let yaşasın” şiarıyla 
hareket etmeyi ilke 
edinen hükûmetten, 
Millî Eğitim Bakan-
lığı’ndan ve mülki 
idare amirliklerin-
den beklentimiz, 
masum olduğu orta-
ya konulan kişilerin 
mağduriyet ler ine 
son verilmesi, hakla-
rının iade edilmesi, 

bürokratik yapının ürettiği sorunlu 
işleyişi ve iyi niyetli olmayan kişi ve 
kesimler kaynaklı işlemleri durdu-
racak/sona erdirecek bir kararlılığın 
gösterilmesi için gerekli adımların 
ivedilikle atılmasıdır. 
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16 Nisan, bir tercihten öte

tarihi bir fırsattır

ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Mit-
hat Sevin, Bursa/Orhangazi ve Yalova’da üyelerle bir araya ge-

lerek, sendikal çalışmalara ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Toplu sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirileceği Ağustos 
ayına kadar çok yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade eden 
Ramazan Çakırcı, 16 Nisan’ın bir seçimin ötesinde anlamı ve tarihi 
bir önemi olduğunu ifade ederek, “Referandumda anayasa deği-
şikliği paketinin kabul edilmesiyle, emin olun sadece Türkiye değil, 
Moritanya’dan tutun Endonezya’ya kadar tüm İslam coğrafyası, maz-
lumlar, mağdurlar sevinecek. Bunun için o tarihe kadar her birimize 
büyük sorumluluk düşüyor. İşimiz bununla bitmiyor. Toplu sözleş-
me masasına daha güçlü oturabilmemiz için 15 Mayıs’a kadar gece 
gündüz demeden çalışmalı, yeni üyelerle gücümüze güç katmalıyız” 
dedi. 

Son dönemde ülkemizde ciddi anlamda bir paradigma değişikliğinin 
yaşandığına dikkat çeken Çakırcı, “Bu değişen paradigma doğrultu-
sunda eğitim felsefemizde de çok ciddi anlamda bir değişimin olması 
lazım. Gücü ve sermayeyi esas alan değil, insanı önceleyen bir eğitim 
sistemine ihtiyacımız var. Sendika olarak bu konuda kayda değer bir 
rapor hazırladık. Akabinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kamuo-
yunun görüşüne açılan yeni müfredat taslağını inceleyerek görüş ve 
önerilerimizi yetkililere ilettik” şeklinde konuştu. 

Anayasa değişikliği paketi tam bağımsızlık yolunda  
bize güç verecektir 

Türkiye’nin bütün yönleriyle vesayetle hesaplaştığını dile getiren Ça-
kırcı, şunları söyledi: “Bir yanda küresel vesayet, bir yanda emper-
yalistlerin işbirlikçileriyle milletin hak ve özgürlüklerine saldıran bir 
vesayet. Türkiye’deki vesayet, emperyalist ülkelerin oluşturduğu ve-
sayetin türevidir. Eğer vesayetle tam anlamıyla hesaplaşırsak bağım-
sızlığımız da tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Önümüze konulan 
anayasa değişikliği paketi, tam bağımsızlık yolunda bize güç verecek-

tir. Son 15 yıllık iktidarın istikrarına bakıp, koalisyon dönemlerinde-
ki bağımlılığı göremiyoruz. Hem küresel baronlar hem onların yerli 
işbirlikçileri, tıpkı zayıflayan vücuda virüs girmesi gibi, koalisyonlar 
döneminde ülkeye yerleşiveriyorlar. Bu da bize onlarca yıla mal olu-
yor. İstikrar bunun için önemlidir. Hem siyasal bağımsızlık hem de 
ekonomik bağımsızlık. Vesayet varsa özgürlük olmaz. Özgürlük ol-
mazsa güçlü fikirler çıkmaz. Güçlü fikirler çıkmayınca da, onu bunu 
taklit etmek zorunda kalırsınız. Bu bağlamda 16 Nisan’ın bol ‘evet’li 
sandıkların taştığı bir gün olmasını diliyor, her bir üyemizin inisiyatif 
alarak çalışmalarını yoğunlaştırmalarını bekliyorum.” 

Sevin: Eğitim yöneticilerinin sorunlarına çözüm  
arayışımız sürüyor 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, eğitim yöneti-
cilerinin nöbet ücreti sorununu çözmek için çabaladıkları, yetkililer 
nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirterek, “Nöbet yükümlülü-
ğü bulunan eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlere nöbet 
ücreti ödenmesini toplu sözleşme masasına taşıdık. Yapılan görüş-
meler sonucunda öğretmen ve yöneticilere nöbet ücreti ödenmesi 
kararlaştırıldı. Ancak bu düzenleme sonrasında aynı eğitim kurumu 
içinde ücret dengesizliği oluşmuş oldu. Talebimizin dikkate alınma-
ması neticesi meydana gelen bu durumda yönetici sorumluluğu 
bulunanlar yönünden görev ve sorumluluklarıyla orantısız bir ücret 
yetersizliği ortaya çıkmıştır” diye konuştu. 

Kurum İdari Kurulu başta olmak üzere, pek çok platformda okul yö-
neticilerine, nöbet ücretine denk gelecek şekilde ilave ek ders ücreti 
ödenmesi talebinde bulunduklarını kaydeden Sevin, bu konudaki ça-
lışmalarının devam ettiğini dile getirdi. 

Eğitim hizmet kolu çalışanlarının sorunlarını yerinde ve doğru tes-
pit etmek, toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere, sendikal 
faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak veri, bilgi ve bulgu 
setini ortaya çıkarmak amacıyla “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenlediklerini hatırlatan Sevin, çalıştay-
da varılan sonuçların takipçisi olacaklarını, sorunların çözümün için 
dün olduğu gibi, bundan sonra da ellerinden geleni yapacaklarını 
vurguladı.

Sevin, Siverek temsilciliğinin düzenlediği ‘Memur-Sen’e Davet, Tercih 
Evet’ buluşmasına da katıldı.

E
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü 
Kolukısa, örgütlenmenin önünde engellerin bu-
lunduğu, Türkiye’nin binbir sıkıntı ve zahmetle 
imtihan olduğu bir dönemde birkaç güzel insan 
tarafından kurulan, verilen mücadele, harcanan 
emek sonucu neşvünema bularak bugünlere ge-
len Eğitim-Bir-Sen’in çeyrek asırlık bir tarihe eriş-
tiğini belirterek, “Birçok hakkın ve kazanımın elde 
edildiği, yasaklarla mücadelenin yoğun olarak 
yaşandığı ve bunun sonucunda özgürlük alanları-
nın genişletildiği 25 yıllık tarihte emek veren, gece 

gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden, zamanını sendikal mücadele 
için harcayan mensuplarımızı unutmayız, unutmamalıyız. Vefa elbiseleri-
ni giymiş bir teşkilatın yöneticileri olarak, eski başkan ve temsilcilerimizle 
bir araya gelerek, birliğin gücü, beraberliğin bereketi için dünü bugüne 
tercüme ediyoruz. Bizim ortak değerimiz insan onuru, ortak hedefimiz 
güçlü ve büyük Türkiye’dir” dedi. 

Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir-Sen Denizli, Çankırı ve Uşak şubelerinin dü-
zenlediği toplantılara katılarak üyelerle bir araya geldi. İyi yetişmiş ne-
silleri olmayan milletlerin kalıcı zaferlerinin olmayacağına dikkat çeken 
Kolukısa, “Ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği ve daha fazla zenginliği 
için çaba sarf etmesi gerekenler, kendi seçkin kimliklerini ve elde ettikleri 
imtiyazları daha fazla koruyabilmek adına, gerekirse vatana ihanet edebi-
leceklerini ve genç dimağları da bu işe alet edebileceklerini bize göster-
miştir. Bundan sonra, eğitim yöneticilerinin görevlerini bu hassasiyetle, 
hüsnü niyetle vatan ve büyük bir sadakatle bulundukları mahalli ve mev-
kiyi bu uğurda inisiyatif alarak, sorumluluk üstlenerek, ‘iyi yetişmiş nesille-
ri olmayan milletlerin asla kalıcı zaferleri olmaz’ bilinciyle daha dikkatli ve 
özverili çalışacaklarına gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

Fikirlerimizin eylem alanı bulması için gayret ediyoruz 

Sadece sayısal olarak büyümeyi, hacimsel olarak yenilenmeyi büyük bir 
sendikacılık olarak görmediklerini kaydeden Kolukısa, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Üye sayısı itibarıyla Türkiye’nin en büyük sendikası olsak da, nite-
likli işlere imza atmazsak iri bir sendika oluruz ama asla büyük bir sendika 
olamayız. Onun için bulunduğumuz konumla, elde ettiğimiz başarılarla 
yetinemeyiz. İnsanların gönlüne dokunmaya, çalışanların haklarını savun-
maya, emeğin değer ve karşılık bulması için daha fazla gayret etmeye, ‘he-
lal ikinin haram dörtten büyük’ olduğunun daha iyi anlaşılması yönünde 
mücadele vermeye devam etmeliyiz. Sendika olarak bu anlayışla hareket 
ediyoruz. Bu bağlamda, sadece üyelerimizin özlük ve özgürlük haklarını 
savunmakla kalmıyor, aynı zamanda gençlerimizin yetişmesi için de pro-
jeler üretiyor, üyelerimizin mesleki gelişimleri konusunda mesafe kaydet-
meleri için kurslar, seminerler organize ediyor, kitaplar hazırlıyoruz. Diğer 
taraftan da ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla fikirlerimizin eylem 
alanı bulması için gayret ediyor, çalışmalar yürütüyoruz.” 

Çaba ve mücadelelerinin eğitim çalışanlarının temel haklarını muhafaza 
etmeye, daha da ileriye taşımaya yönelik olduğunu vurgulayan Kolukısa, 

“Bu yüzden, üstlendiğimiz sendikal misyon ve yürüttüğümüz çalışmalar 
tarihe not düşmek adına önem arz etmektedir. Eğer bir teşkilat, bir sendi-
ka, bir sivil toplum kuruluşu, mücadeleyi ve faaliyetleri anlamlı ve başarılı 
kılan nitelikli insan kaynağından, yaklaşımlardan yoksunsa, büyüklüğü-
nün hiçbir anlamı olmaz. Çalışmalarımızı bu bilinçle gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu. 

“15 Temmuz bizim için, milletimiz için bir milat olmalıdır. O çok gizli ve 
çok yüzlü hain yapının kalkışmış olduğu bu darbe girişiminin bizi kendi-
mize getirdiğini, bundan sonra el ele vereceğimiz, omuzlarımızı birbirine 
daha kavi çatacağımız ve bir daha asla böylesi girişimlere fırsat, meydan 
vermeyeceğimiz için bir dönüm noktası olarak görüyorum” diyen Kolukı-
sa, 15 Temmuz’u okullarda okutarak, bir daha ülkenin kaderiyle, milletin 
kararıyla hiç kimsenin oynayamayacağını, milletin iradesinin üstünde hiç-
bir darbenin, hiçbir vesayetin, ülkede hiçbir işgalin olmayacağını ortaya 
koymak gerektiğini vurguladı.

Gelecek planlamamızı dünden ders alarak yapmalıyız 

Şükrü Kolukısa, Genç Memur-Sen Sakarya Temsilciliği, Girişimci Genç 
Ufuklar Derneği ve ADEM Öğrenci Topluluğu’nun Sakarya Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlediği “Türkiye Vizyonu” 
paneline katıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı ve 
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak konuşmacı olduğu panelin 
açılışısında konuşan Kolukısa, eski Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. “Gelecek planlamamızı dünden ders alarak yapmalıyız” diyen 
Kolukısa, “Bizler de en az vesayet odakları kadar çaba harcamadıkça, 
birlik ve beraberliğimizi güçlendirmedikçe, başarıya ulaşma şansımız 
yoktur. Bağımsız, özgürlüklerin daha fazla yaşandığı, kendi iç 
sorunlarını çözmüş, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye 
için, ülkesini ve milletini seven herkes elini taşın altına koymalıdır. 
Çünkü bundan başka bir seçeneğimiz yoktur” şeklinde konuştu.

Birliğin gücü, beraberliğin bereketi için

dünü bugüne tercüme ediyoruz
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, insanları 
mutlu, toplumu güçlü, devleti adil, farklılıkları koruyan, birlik ve daya-
nışma içinde bir Türkiye talebiyle sendikal yolculuğa çıktıklarını ifade 
ederek, “Bunun için mücadele ettik. Hakkı, adaleti, refahı sağlamış 
güçlü, iddialı bir Türkiye’nin inşası için her türlü yoksunluğa ve engel-
lere rağmen yolumuza devam ettik ve bu mücadelemiz sonucunda 
kayda değer başarılar elde ettik, nitelikli çalışmalara imza attık” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 No’lu Şube’nin düzenlediği işyeri temsilcileri 
toplantısında konuşan Hasan Yalçın Yayla, duygu ve düşüncede or-
tak bir dilin oluşturulmasına önem verdiklerini ve bunun için çeşitli 
eğitim toplantıları düzenlediklerini hatırlatarak, “Sıkıntılı bir süreçte 
kurulan sendikamız, Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşının fedakâr ça-
lışmaları neticesinde önemli bir yol kat etmiş, görevi onlardan dev-
ralan yöneticilerimizin yılmadan, yorulmadan verdikleri mücadeleyle 
bugünlere gelmiş, 400 bini aşkın üyesi olan etkili ve yetkili bir teşkilat 
olmuştur. Zirvede olmak elbette önemli ama bundan daha önemli-
si, zirvede kalabilmek ve onun hakkı verebilmektir. Bu da, ortak bir 
sendikal dil oluşturmaktan, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlen-
dirmekten, kazanımlarımızın berhava olmaması için daha sivil, de-
mokratik ve özgür bir Türkiye’nin inşa edilmesinden geçmektedir” 
şeklinde konuştu. 

27 Mayısların, 12 Martların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 27 Nisanla-
rın, 17-25 Aralıkların ve 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için, 
ülkesini ve milletini düşünen, daha iyi bir gelecek hayal eden herke-
sin aynı kulvarda buluşması, yekvücut olması gerektiğini kaydeden 
Yayla, şöyle devam etti: “Bizim hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz 
bellidir. Kurulduğumuz günden bu yana millî iradenin, milletin ve 
değerlerinin yanında yer almış, eğitim çalışanları adına onlarca ka-
zanıma imza atmış bir sendika olarak, hak ve özgürlük mücadelemizi 
kesintiye uğratacak, birlik ve beraberliğimizi bozacak, millî iradeyi 
boyunduruk altına alacak uygulamaların, girişimlerin, dün olduğu 
gibi, bugün de, yarın da karşısında olacağız. Yasaklardan, baskılar-
dan çok çekmiş, darbe dönemlerinde örselenmiş, haksızlığa uğramış 
bir teşkilat olarak, bedel ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlara yeni-
lerini eklememizi sağlayacak bir ortamın oluşturulmasına, daha çok 
özgürlüğe, daha demokratik bir yönetime ‘evet’ diyor ve bunun için 
mücadelemizi sürdürüyoruz.” 

Utanç verici yasaklara son verdirdik 
Türkiye’nin en büyük, en aktif, en özgürlükçü, en çok temsil yetene-
ğine sahip sendikası olarak, verdikleri mücadelenin karşılığını büyük 
oranda aldıklarını belirten Yayla, “Bugün başörtüsü diye bir sorunu-

muz yok. İnsanlar kıyafetlerinden dolayı 
yargılanmıyor, suçlu muamelesine maruz 
kalmıyor, kıyafetler irtica ya da darbe ne-
deni olarak hayatımızda yer almıyor. Suç 
işleyen kim olursa olsun bedelini ödüyor. 
Çocuklarımızın Kur’an’la bağını kesen zo-
runlu eğitim kademelendirildi, imam-ha-
tiplilerin yolunu kesmek için kullanılan 
katsayı adaletsizliğine son verildi. Bütün 
bunlar elbette çok önemli kazanımlardır 
ama biz bununla yetinmedik, yetinmiyo-
ruz. Türkiye’de eğitim sisteminin gerçek 
anlamda demokratikleşmesi ve böylece toplumun farklı taleplerine 
cevap üretebilmesi için, çağdaş gelişmeleri dikkate alan yeni bir müf-
redatın hazırlanması yönünde çalışmalar yapıyor; eğitim sisteminin, 
bir yandan çoğulcu, demokratik, farklılıklara imkân tanıyan bir çerçe-
veye, diğer yandan da ortak bir kültür, millet ve vatan etrafında bir-
leşmeyi sağlayacak şekilde yeniden kurgulanmasının mücadelesini 
veriyoruz” diye konuştu. 

Olçum: Kamu görevlilerinin ve milletimizin lehine  
olacak her çalışmaya ‘evet’ 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Atilla Olçum da toplantıya katılarak bir ko-
nuşma yaptı. Eğitim çalışanlarının, kamu 
görevlilerinin yarınlarından endişe duy-
mayacak şekilde işinin başına gitmeleri-
ni sağlamak, huzurun hâkim olduğu bir 
zemini oluşturmak için çalıştıklarını dile 
getiren Olçum, “Millî ve manevi değerleri-
mizle barışık bir eğitim sistemi, kamu gö-
revlilerinin emeklerinin karşılığını aldığı bir 
çalışma hayatının hayat bulması, huzur ve 
sükûnetin hâkim olduğu bir ülke için atılan 

her adıma, yapılan her çalışmaya, hazırlanan her projeye ‘evet’ dedik 
ve demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Aydınsoy: 15 Mayıs’a kadar yoğun bir çalışma bizi  
bekliyor 
Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ahmet Aydınsoy ise, faaliyetleri hak-
kında bilgi vererek, 15 Mayıs’a kadar yoğun bir sendikal çalışmanın 
kendilerini beklediğini söyledi. 

Sendikal yürüşümüz adaleti ve refahı sağlamış

güçlü bir Türkiye’nin inşası içindir
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, ‘içimize yolculuk 
hedefimizin gereği’ olarak teşkilat eğitimine önem ve ağırlık 

verdiklerini belirterek, “5. Olağan Genel Kurulumuzda ‘İşimize, içimi-
ze ve dışımıza yolculuk’ diyerek sözünü verdiğimiz çalışmaları büyük 
oranda yaptık. İşyeri temsilcileri eğitim programı da içimize yolculu-
ğun önemli bir parçasıdır” dedi. 

Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ile birlikte Eğitim-Bir-Sen Anka-
ra 6 No’lu Şube’nin Ayaş’ta gerçekleştirdiği “İşyeri Temsilcileri Teşki-
lat Eğitimi Programı”na katılan Latif Selvi, gündeme ilişkin açıklama-
larda bulundu. 

Ses getiren çalışmalar yapıyoruz 
Eğitimin geleceğine dair ses getiren çalışmalar yaptıklarını dile geti-
ren Selvi, Kılık-Kıyafet Raporu, Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değer-
lendirme Raporu, Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü Araştır-
ması, 5. Sınıfın Yabancı Dil Dersi Ağırlıklı Hale Getirilmesi: Zorluklar, 
Riskler ve Alternatifler başlıklı analiz çalışmasını kamuoyuna açıkla-
dıklarını hatırlatarak, yakın zamanda da müfredat araştırmasını ka-
muoyuyla paylaşacaklarını söyledi. 

Sorumluluk almaktan kaçınmamalıyız
Düşünen, üreten, ülkemizin ve insanlığın sorunlarını dert edinen in-
sanların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Selvi, “Eğer 
huzur istiyorsak, herkesin hakkının, hukukun korunması için adım 
atmalı, elimizi taşın altına koymalı, mücadele etmeliyiz, yani adalet 
için, adaletin sağlanması için çaba harcamalıyız. Gücü elinde bulun-
duranların yeryüzünü, özellikle Orta Doğu coğrafyasını kan gölüne 
çevirdiği bir dönemde güce de zalimlere de teslim olmayacağız. Va-
zifemizi yerine getirirken adalet ölçüleri dairesinden çıkmayacağız” 
şeklinde konuştu.

Rehavete kapılmadan, canla başla çalışmaya devam  
edeceğiz

Kamu görevlilerinin ve sendikal hareketin sorunlarını istişare ede-
cek, ortak çözümler bulacak bir mekanizmayı oluşturmak için çalış-
tıklarını kaydeden Selvi, şöyle konuştu: 

“İşimize yolculuk hedefimizin gereği olarak, eğitime ilişkin hazırla-
dığımız raporlar, yaptığımız araştırma ve yayınlar takdirle karşılan-
maktadır. Hizmet sendikacılığının yanı sıra akademik sendikacılığı 
önemsiyoruz, bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bize hız katan, destek 
veren, talep ve teklifleriyle azmimizi artıran teşkilatımızın, sizlerin 
varlığı, sözümüzü vadesinden önce yerine getirmemizi kolaylaştır-
maktadır. Elde ettiğimiz kazanımlar, örgütlü mücadelemizin eseridir. 
Tarihi kazanımlarla taçlandırarak ulaştığımız bugünkü nokta, inanç, 
duygu ve gönül birliğiyle, birlikte yürüttüğümüz kararlı mücadelenin 
sonucudur. Hak ederek, ter akıtarak, birbirimize tutunarak geldiği-
miz bu noktayı yeterli bulmuyoruz. Daha yapacağımız çok iş, çözme-
miz, çözümüne katkıda bulunmamız gereken çok sorun var. Onun 
için rehavete kapılmadan, canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” 

Olçum: Eğitimlerimiz bütün il ve ilçelerde   
yapılmaktadır 

Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ise, işyeri temsilcileri eğitim 
programının önemine dikkat çekerek, söz konusu eğitimlerin 81 ilde 
ve bütün ilçelerde yapıldığını ifade etti. 

Ankara 6 No’lu Şube Başkanı Uğur Kolsuz’un da bir konuşma yaptığı 
program, eğitim formatörlerinin “Teşkilat Kültürü”, “Sendikal Temsil 
ve Algı Yönetimi” ve “Sendikal Kazanımlar” konulu sunumlarının ar-
dından sona erdi. 

Adaletin temini için çalışacak

zalimlere teslim 
olmayacağız

E
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, kamu görevlilerinin 
sorunlarının ve çözüm önerilerinin büyük oranda ortak olduğunu 

ifade ederek, “Birlikte hareket eder, omuz omuza verirsek sorunlarımı-
zın üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Çıkarları uğruna ülkeleri 
harap eden, kirli ve karanlık odaklara karşı saflarımızı sıklaştırmaya, bilgi 
ve tecrübelerimizi birbirimize aktarmaya, bir araya gelip ortak projeler 
üretmeye ihtiyacımız var” dedi. 

Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 ve Bursa 2 No’lu Şube’nin işyeri 
temsilcileri, Balıkesir 2 No’lu Şube’nin 1. olağan kongresine katıldı. Şube 
yönetimleri ve üyelerle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Selvi, sen-
dikal alana ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Dünyanın bir yerinde sefahat zirve yapmışken başka yerlerde ve hatta 
o ülkelerde sefalet içinde yaşayan insanların bulunduğuna dikkat çeken 
Selvi, “Bu içler acısı tablo, Allah’ın verdiği nimetlerin azlığından değil, adil 
paylaşımın olmamasından dolayıdır. Öyleyse bu duruma birilerinin itiraz 
etmesi gerekiyor. Bu itirazı fertler olarak dile getirebiliriz, ancak bunun 
bir değer ifade etmesi çok güçtür. İtirazlarımızı, tepkimizi örgütlenerek 
seslendirirsek, o zaman arzu edilen hedefe ulaşılabiliriz. Bu nedenle 
örgütlü toplumlar her zaman örgütlenmemiş, dağınık toplumlara göre 
daha üstündür. Güçlerini çok daha kolay ortaya koyarlar. Eğitim-Bir-Sen 
işte böyle bir zeminde doğup gelişen bir harekettir. Nerede bir mazlum, 
bir mağdur varsa, biz onun yarasına, sıkıntısına sağımıza solumuza bak-
madan müdahale eder, çare bulmaya çalışırız” şeklinde konuştu. 

Uluslararası alanda söz sahibi olmak için gayret gösterdiklerini belirten 
Selvi, “Yalnızca Türkiye’de büyüyerek büyük sendika olamayız. Çünkü 
dünyanın en organize yapıları Türkiye aleyhinde çalışmalar yapıyor. 
Uluslararası emperyalizm böyle baktığı için bunu yapıyorlar. Suriye, Irak 
ya da Afrika ile ilgili söyleyecek sözleri yok. Oradaki bir mazluma ya da 
mağdura yardım etme gibi dertleri de yok. Öyleyse derdi olan birinin 
devreye girmesi gerekiyor. Onun için uluslararası alanda çalışanlar adına 
‘one minute’ diyebilecek bir sendikal harekete, bir emek hareketine şid-
detle ihtiyaç var. Dünyanın farklı ülkelerindeki sivil toplum örgütleriyle 
bir araya gelerek iş birliği anlaşmaları yapmamızın nedenlerinden biri de 
budur” ifadelerini kullandı. 

Yükümüz ve sorumluluğumuz ağırdır 
Milletin hissiyatına tercüman olacak en organize teşkilat olduklarının 
altını çizen Selvi, “Yükümüz ve sorumluluğumuz ağırdır. Bu milletin 
hissiyatına tercüman olacak en organize örgütüz. Kalplerimizin birlikte 
atacağı bir şuura ve eğitime sahip olmamız gerekiyor. Onun için teşkilat 
eğitimine önem veriyoruz. Eğer eğitim hayatı uluslararası standartları 
yakalayacaksa, memleketimizin çocuklarının kalpleri aynı noktada ata-
caksa, Türkiye’nin geleceğine damga vurmasını istiyorsak, hem ülkemiz 
için hem de ülkemize ümit besleyenler için bir gelecek vadetmesini isti-

yorsak, uluslararası alanda kalbimizi parçalayan sorunların çözülmesini 
istiyorsak daha çok çalışmalıyız. Bu sorunların birinci elden çözücüsü 
olmayabiliriz ama çözümün kilometre taşlarının adresi olabiliriz. Bu an-
lamda teşkilatımızın bütün kadrolarına çok önemli bir sorumluluk düşü-
yor” değerlendirmesinde bulundu. 

Rektörlerin aşırı yetkileri sınırlandırılmalıdır 
“Rektörlerin aşırı yetkileri sınırlandırılmalıdır” diyen Selvi, “Rektörler, de-
kanlar, akademisyenler emir subayı gibi hareket ediyorlardı. Öğrenciler 
sağ sol ideolojilerin nesneleri haline getirilmişti. Darbelerin hazırlığı ve 
provası üniversitelerde yapılırdı. Hazırladığımız raporlarla, yaptığımız 
araştırmalarla üniversitelerin demokratikleşmesine katkıda bulunuyo-
ruz. Yayımladığımız ‘Yükseköğretim Kanununa İlişkin Öneriler’ raporun-
da, rektör atamalarında seçim usulünün olumsuz sonuçlarına dikkat 
çekerek, mevcut seçim sisteminde akademik üretimin düştüğü, seçim 
atmosferinin çalışma barışını olumsuz etkilediği ve yükseköğrenimin ni-
teliğinin azaldığı tespitlerinde bulunmuştuk. Son yayımlanan 676 sayılı 
KHK ile üniversite rektörlerinin seçimine ilişkin düzenleme, raporumuz-
da yer alan tespit ve önerilerin yerinde ve haklı olduğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur. Ancak rektörün yetkileri de sınırlandırılmadır. Rektör, 
çok aşırı yetkileri olan bir konumdan arındırılmalıdır. Rektörün yetkileri 
sınırlandırılmalı, yetkilerin bir kısmı mutlaka kurullara devredilmelidir” 
dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No’lu Şube Başkanı Rafet Keleş ve Bursa 2 No’lu 
Şube Başkanı İlyas Kaya ise, açılışta yaptıkları konuşmada, milletin yara-
rına olan her adımın destekçisi olduklarını belirterek, geçmişi unutma-
dan geleceğe emin adımlarla ilerlemek için erdemli sendikacılığın, ku-
rumsallaşmanın ve akademik sendikacılığın gereklerini yerine getirmeye 
devam edeceklerini dile getirdiler. 

Balıkesir 2 No’lu Şube 1. olağan kongresini yaptı 
Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 2 No’lu Şube, 1. olağan kongresini Necati Bey 
Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirdi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi’nin divan başkanlığını yaptığı kongrede Doç. Dr. İbrahim Ay-
dın başkan seçildi. Seçim sonucuna göre şube yönetimi şu isimlerden 
oluştu: Doç. Dr. İbrahim Aydın, Dr. Mehmet Yanık, Kadir Gökbulut, Hayri 
Akyazı, Hayrullah Atakçı, İbrahim Korkmaz ve Mustafa Çevran. 

Uluslararası alanda haksızlıklara dur diyebilecek

emek hareketine ihtiyaç var
E
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Toplumun yükseköğretim kurumlarından beklentisi, 
üniversite kavramına yüklenen evrensel anlama uy-
gun şekilde temel hak ve özgürlüklere saygı konu-

sunda ve katılımcı, adil, eşitlikçi bir kamu yönetiminde öncü 
olmasıdır. 

Yükseköğretim kurumlarını yönetenlerin görevi ise çalışma 
barışını sağlayarak huzurlu ve güvenli bir iş ortamı oluştur-
mak; kanunlar çerçevesinde kamu yararını gözeterek, bü-
tün paydaşlarla eş güdüm içinde kurumu yönetmektir. 

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının evrensel üniver-
site misyonunu göz ardı ederek uzun yıllar boyunca vesa-
yetin teminatı görevini üstlenmeleri, yükseköğretim kurum-
larında çalışanların haklarını hiçe sayan, yönetim alanında 
keyfiliği norm haline getiren zihniyet 28 Şubat döneminde 
kalmıştır. Son yıllarda yapılan değişikliklere göre birçok 
üniversitemiz vesayetin kökünün kazınmasına yönelik de-
mokratik yönetişim çabası içerisindeyken, bazı üniversitele-
rimizde yöneticilerin, 2547 sayılı Kanun’da yetkinin sınırının 
çizilmemiş olmasına dayanarak yetkilerini keyfi uygulama-
larla ortaya koymaya çalıştığına, personeli hukuksuz ve 
mesnetsiz uygulamalarla mağdur ettiğine, onların huzuru-
nu bozduğuna tanık olmaktayız. 

Bunun en bariz örneği, bir süredir Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’nde yaşanmaktadır. Haksız, hukuksuz, 
mesnetsiz, yersiz kararlar ve uygulamalarla personeli mağ-
dur ve huzursuz etmesiyle bir süredir medya gündeminde 
olan üniversite yönetimi, kendisini sorgulayıp hatalarını te-
lafi ederek iyi yönetişim örnekleri sergileyeceğine, ‘bu kadar 
da olmaz’ dedirtecek cinsten pek çok uygulamaya imza at-
maya devam etmektedir. 

Son olarak üniversite yönetimi, maaş promosyon anlaşma-
sı için banka promosyon ihalesi komisyonuna katılacak sen-
dika temsilcisini de kendisi belirlemek yoluna gitmiştir. Üni-
versite yönetimi, 4688 sayılı Kanunu ve banka promosyon-
ları konusundaki 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ni 
hiçe sayarak sendika temsilcisini sendikanın belirlemesin-
dense kendisinin belirlemesini hukuka uygun görebilmiş-
tir. Bu uygulama, ‘üniversite yönetimi, üniversitede örgütlü 
sendika şubelerinin yönetimlerini de belirlemeye kalkacak 
mı’ sorusunu akıllara getirmiştir. Aynı yönetim, konuya iliş-
kin hukuki gerçeği kendisine hatırlatan ve yanlışlığın dü-
zeltilmesi için kendisine gönderilen yazıyı da aynı üslupla 
görmezden gelmiştir. 

Üniversite yönetiminin hukuksuz ve haksız eylemleri bu-
nunla da sınırlı kalmamıştır. Üniversite yönetiminin sicilin-
de; üniversitede iç denetçiyi hukuka ve kanuna aykırı olarak 
genel sekreterlik görevine atamak, üniversite personelinin 
lehine sonuçlanan mahkeme kararlarını makul bir gerekçe 
olmaksızın süresinde uygulamamak, mahkeme kararlarını 
idari işlemle etkisiz hale getirmeye çalışmak, sendika şube 
yönetim kurulu üyelerinin yasal hakkı olan ve haftada bir 
gün kullanmaları gereken izin günlerinin belirlenmesine 
ilişkin talebe 37 gün sonra, işyeri temsilcilerinin kullanma-
ları gereken izinleriyle ilgili talebe de üç ay sonra cevap 
vermek, yerel basına verdiği ‘üniversitede işler iyi gitmiyor’ 
başlıklı demeçten dolayı 4688 sayılı Kanun’un tanıdığı sen-
dikal güvenceye rağmen üniversitede yetkili sendika şubesi 
başkanına soruşturma açarak uyarı cezası vermek, üniver-
sitenin işlem ve uygulamalarına tepki gösteren personeli 
rotasyon adı altında sürgüne göndermek, şehit yakını olan 
çalışanın görev yerini haksız ve yersiz bir şekilde sürgün ni-
teliğinde değiştirmek, şehit yakını arkadaşına basın aracı-
lığıyla sahip çıkarak bu işin bir bürokratik terör olduğunu 
söylemesi üzerine sendikal güvenceye aldırmadan sendika 
şube başkanına soruşturma açarak ceza vermek, üniversi-
tede personeli rahatsız eden ve gayri kanuni bir şekilde uy-
gulamaya konulan Kimlik Kart ile Mesai Takip Sistemi hak-
kında Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin iptal kararını 
uygulamayıp mahkeme kararına rağmen yönerge çıkarmak 
suretiyle uygulamaya devam etmek gibi birçok hukuksuz ve 
kanunsuz uygulama bulunmaktadır. 

Baskıcı, özgürlükleri kısıtlayıcı, akademik verimi düşüren, 
çalışma barışını zedeleyen uygulamalarıyla personeli canın-
dan bezdiren bu zihniyetin üniversiteye, çalışana ve toplu-
ma verdiği zarar artık gizlenemeyecek boyuta varmıştır. 

2547 sayılı Kanun’da üniversite yöneticisine tanınan yetki-
lerin sınırının çizilmemiş olması, üniversite yönetimlerinin 
şaibeli işlerine, hukuksuz iş ve işlemlere imza atmalarına, 
mahkeme kararlarına rağmen keyfi davranmalarına, baskı-
cı, çalışma barışını ve çalışanların huzuru kaçıran davranış 
ve uygulamalarına maske olmamalıdır. 

Çeyrek asırlık mücadelesinde her zaman her türlü haksızlı-
ğın, hukuksuzluğun karşısında yer almış bir sendika olarak, 
sorumsuzluk zırhına bürünerek keyfi davrananların, hukuk-
suz ve kanunsuz işlem yapanların hak ettiği cezayı almaları 
için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

Üniversiteler kimsenin çiftliği değildir
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Eğitim çalışanlarının haklarının güvencesi

hak ihlallerinin takipçisiyiz
ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, bü-
tün güçlüklere ve engellere rağmen, emeklerinin, çabalarının 

ve kazanımlarının sonucunda ulaştıkları 400 bini aşkın üye sayısıyla 
zirvedeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını ifade ederek, “Bu başarı ve 
geldiğimiz nokta, sayısal çoğunluğun yanı sıra, özlük ve özgürlük hak-
ları için mücadelemizin, müfredat gibi temel eğitim meselelerindeki 
duyarlılığımızın ve tüm genel konularda medeniyet değerlerimize 
uygun duruşumuzun eğitim çalışanlarınca benimsenerek daha fazla 
güç birliğine dönüştüğünü ortaya koymaktadır. 25 yıllık tarihimizde 
nitelikli çalışmalara ve onlarca kazanıma imza attık, eğitim çalışanla-
rının haklarının güvencesi, kazanımların adresi olduk” dedi. 

Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, müfredatın, siyasal, sosyal, 
kültürel ve teknolojik gelişmeler bakımından dünyanın geldiği son 
aşamada Türkiye’nin ihtiyacını karşılayamaz hale geldiğini belirte-
rek, “Bunun da ötesinde, mevcut eğitim sistemi maalesef hâlâ kimi 
sorunların kaynağı olmaktadır. 15 Temmuz, aslında bu acı gerçeğin 
bir kez daha tecrübesi olmuştur. Eğer ülkemizin geleceğine ilişkin bir 
idealimiz varsa, müfredat odaklı olarak eğitim sistemimiz ivedilikle 
yeniden ele alınmalıdır” şeklinde konuştu. 

Genel Başkan yardımcıları Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Eğitim-
Bir-Sen İstanbul 6 No’lu Şube’nin Armutlu’da yaptığı ‘istişare ve plan-
lama’, 7, 8 ve 9 No’lu üniversite şubelerinin Pendik’te düzenlediği 
‘eğitim’ toplantısına katıldı. Şube yönetimleri, ilçe temsilcilik yöne-
timleri, işyeri temsilcileri ve kadınlar komisyonu üyelerinin katıldığı 
toplantıların açılışında konuşan Hasan Yalçın Yayla, eğitim çalışanla-
rının Eğitim-Bir-Sen’e verdiği desteğin, normal bir teveccühü aşan ni-
teliğiyle gerçek bütünleşmeyi ifade ettiğini kaydederek, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Sendikamıza aidiyet, demokrasi ve kalkınma yolunda 
tüm kaynaklarını harekete geçiren Türkiye ideali etrafında gönüllü, 
bilinçli, katılımcı bir seferberliğin derlenip toparlanarak bütünleşme-
si sonucudur. Sayısal olarak kendimizle yarıştığımız ortamlarda bile 
olgunluk sınırımızı aşmadık; vakur, mütevazı duruşumuzu bozmadık, 
bozmayacağız. Bütün eğitim çalışanlarını büyük ailemizin birer ferdi 
olarak kardeşimiz bildik, onlarla kucaklaştık ve bu kucaklaşma bizi 
her geçen yıl daha da büyüttü. Biz sayısal üstünlüğümüzü nitelikli 
güce, gücü kazanıma dönüştürüyoruz. Bizi ülkemizin en büyük sivil 
toplum kuruluşu yapan bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı ka-
rarlılıkla sürdürüyoruz.” 

Ahlâki ilkeleri olan, erdemi, dayanışmayı önemseyen, değerler sen-
dikacılığını benimseyen bir teşkilat olduklarını dile getiren Yayla, “Bi-

zim sendikacılık anlayışımız, mali ve özlük haklar konusunda olduğu 
kadar, sosyal, kültürel alanda da etkin olmayı amaçlar. Hak arama 
iddiasında olan her kişi ve kurumun söylem, eylem, araç ve üslûp 
olarak haksızlıktan kaçınma mecburiyeti, temel ahlâki ilke olmalıdır. 
Bu duyarlılığımız genelde tüm insanımızda özelde kamu görevlileri-
mizde yüksek bir karşılık ve teveccüh gördüğünden her geçen gün 
büyüdükçe büyüyoruz. 400 bin üye sayısını geçen Eğitim-Bir-Sen’in 
zirvede bulunmasının sırrı, insanla, değerlerle ve medeniyetle kur-
duğu sarsılmaz ruh ve gönül beraberliğidir” diye konuştu. 

Olçum: Yakın tarihimiz ders olarak okutulmalıdır 
Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, eğitim müfredatının, siyasal, 
sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler bakımından dünyanın gel-
diği son aşamada Türkiye’nin ihtiyacını karşılayamaz hale geldiğini 
belirterek, “Bunun da ötesinde, mevcut eğitim sistemi maalesef hâlâ 
kimi sorunların kaynağı olmakta, olabilmektedir. 15 Temmuz, aslın-
da bu acı gerçeğin bir kez daha tecrübesi olmuştur. Eğer ileri amaç-
lar edinen bir Türkiye idealimiz varsa, müfredat odaklı olarak eğitim 
sistemimiz yeniden ele alınmalıdır. Eğitim sisteminin, irfan köklerine 
bağlı, medeniyet değerlerini modern açılımlarla kaynaştırmış, yeni-
likçi, kendine güvenen, eleştirel bakış ve düşünme biçimine sahip, 
üretken, birlikte çalışma kültürü edinmiş, memleket ve millet sevgi-
siyle dolu, hak ve özgürlüklere saygılı fertler yetiştirmeyi amaçlayan 
bir müfredata kavuşturulması hayati önemdedir. Bu ideale uygun 
olarak bütün toplumsal yapıyla ilişkili gördüğümüz eğitim ve müfre-
dat odaklı çalışmalarımızın sonuçlarını eğitim camiası ve kamuoyuy-
la paylaştık. Ardandan da, Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı taslak 
müfredatı inceleyerek, eleştiri ve önerilerimizi yetkililere ilettik” dedi. 

15 Temmuz’un gençlere çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen 
Olçum, şunları söyledi: “Yakın tarihi askeri darbelerle dolu bir ülke-
nin vatandaşları olarak bir daha millete bedel ödetilmemesi, millî ira-
denin kesintiye uğratılmaması, özgürlüklerimizin elimizden alınma-
ması, haklarımızın ve kazanımlarımızın sıfırlanmaması için üzerimize 
düşeni yapmalı, bu uğurda mücadele etmeliyiz. Bununla birlikte yeni 
nesillerin özellikle yakın tarihimiz hakkında doğru bilgiyle donatılma-
sı elzemdir. Yeni 15 Temmuzlarla bir daha karşılaşmamak için bu ko-
nular ders olarak okutulmalı, gençlerimiz bilinçlendirilmelidir.” 

16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumuna da 
değinen Olçum, “Ülkemizin ve milletimizin hayrına olduğuna inandı-
ğımız anayasa değişikliğine ‘evet’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

E
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika-
cılıkta yeni bir çığır açmak için yola çıkan bir kadro olduklarını 

belirterek, “Sendikacılığı, sadece sloganlara hapsedilen, şiddetin, anar-
şizmin, vandalizmin merkezi haline getirilen bir uğraş alanı olmaktan 
çıkaran; bu alana yeni bir soluk getiren, kalite kazandıran ve sendika-
cılığı toplumla buluşturan bir kadroyuz” dedi. 

Ali Yalçın, Memur-Sen Düzce İl Temsilciliği tarafından organize edilen 
“Küresel Operasyonların Hedefinde Türkiye”, Kırıkkale İl Temsilciliği’nin 
düzenlediği “Darbeler, Sendikalar ve 15 Temmuz” konulu konferans-
larda konuştu. Nitelikli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Yalçın, 
kolaycılığa kaçarak sadece eleştirmekle kalmadıklarını, terlemeyi ve 
sorumluluk almayı da tercih ettiklerini dile getirerek, “Biz sendikacı-
lıkta yeni bir çığır açmak için yola çıkmış bir kadroyuz. Sendikacılığı 
sadece sloganlara hapseden, dar alanlarda kör dövüşüne döndüren, 
şiddetin, anarşizmin, vandalizmin merkezi haline getirilen, korsan ge-
milerin limanı olarak adlandırılan bir uğraş alanı olmaktan çıkaran ve 
ona bir kalite kazandıran, vizyon katarak toplumla buluşturan bir kad-

royuz. Çalışanın hakkını ve hukukunu korurken, işverenin de hakkını 
ihmal etmeyen bir kadroyuz. Bütün çalışmalarımız toplumla kucaklaş-
mış, toplumla bütünleşmiştir” şeklinde konuştu. 

15 Temmuz’da yaşananları hatırlatan Yalçın, milletin destansı bir 
duruş sergilediğini ve tüm dünyaya örneklik teşkil ettiğini vurgula-
yarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mısır’da Mursi’ye yapılan darbe, 15 
Temmuz’dan sonra gerçekleştirilseydi başarısız olurdu. Çünkü 15 
Temmuz direnişi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Millet olarak 
alanlarda irademize sahip çıktık. Milletimiz, dış destekli paralel maşa-
ların kalkışmasını başlarına yıktı. Türkiye darbeye karşı destansı bir 
duruş örneği sergilemiştir.” 

Yönetime katılmanın yolu örgütlü olmaktan   
geçmektedir 
Yönetime katılmanın yolunun örgütlü olmaktan geçtiğini kaydeden 
Yalçın, “Bu millet, hiç kimsenin cemaatine, cemiyetine, vakfına, der-
neğine, platformuna bakmaksızın bir çatı altında aynı refleksle, hak 
ve özgürlük merkezli bir yaklaşımla toplanmayı başardı. Memur-Sen, 
bir milyonluk üyesiyle örgütlülüğü en iyi şekilde temsil ettiği için bu 

ülkede yol alınıyor, yol açılıyor ve mesafe kat ediliyor. Onun için sizlere 
yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

12 Eylül darbesinin barış havasıyla getirildiğini ama 650 bin kişinin fiş-
lendiğini, binlercesinin kaybolduğunu ve onlarcasının idama gönderil-
diğini belirten Yalçın, şöyle konuştu: “Bu ortamda üretim durmuş, faiz 
lobisi harekete geçmiş, devlet, bankerzedeleri bile kurtaramamıştı. 
Tek kanallı TRT’de aylarca Banker Kastelli mağdurları için yayın yapı-
lıyor ama çözüm üretilmiyordu. Turgut Özal’ın ANAP’ının, 12 Eylül re-
jiminin hilafına iktidar olması, zinde güçleri çıldırtmıştı. Ağır sanayiye, 
yollara, barajlara, havaalanlarına önem veren Özal’la yeniden kalkın-
ma hamlesi başlatan Türkiye, Türk Dünyası’na da el atınca şaibeli bir 
biçimde ortadan kaldırılmaya çalışılmıştı. Refah Partisi, 96’da DYP ile 
hükûmeti kurunca, ihmal edilen Anadolu kalkınması yeniden ele alın-
dı. Havuz Sistemi ile devlet kurumları arasında para akışı sağlanarak 
yüzde 120’lere varan iç borç faiz zulmü ortadan kalktı. 5’li Çete tıp-
kı Güneş Motel olayı gibi vekil transfer ederek, DYP’yi güçsüzleştirdi. 
Muhsin Yazıcıoğlu, 8 vekiliyle hükûmete girmeyi kabul edip, 5’li çetenin 
oyununu bozmuştu.” 

Demokrasinin, sivilleşmenin, özgürleşmenin kesintisiz ve sorunsuz bir 
içerikle hayat bulmasının, sivil toplumun güçlendirilmesiyle mümkün 
olduğunu ifade eden Yalçın, “Mesela kılık ve kıyafet özgürlüğü nokta-
sında hem toplumda hem de kamu görevlileri zemininde oluşan bek-
lentinin ve yasakların ürettiği tepkinin demokratik bir yöntemle ses-
lendirmesi olan imza kampanyası düzenledik. Sonucunda 12 milyon 
imza toplandı. Bu sayıda bir imzayı ve bu imzaların sahibi olan insan 
kitlesini karşısına almak siyaset için imkânsızdır. Yıllarca Türkiye’nin 
gündemini meşgul eden başörtüsü yasağı kaldırılırken, muhalefet 
partilerinden, başörtüsü karşıtlığı ile bilinen örgütlerden kayda değer 
tek bir tepki gelmedi. Nedeni, Memur-Sen’in topladığı 12 milyon imza 
ve bunun ürettiği toplumsal farkındalıktır” ifadelerini kullandı. 

Hizmet binası açıldı 
Genel Başkan Ali Yalçın, Memur-Sen Düzce İl Temsilciliği’nin yeni hiz-
met binasının açılışını yaptı. Yeni hizmet binasının hayırlara vesile ol-
masını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, daha 
sonra Düzce Mehmet Akif İnan Ortaokulu’na geçerek öğrenci ve öğret-
menlerle bir araya geldi. 

Yalçın, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve 
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı da ziyaret 
ederek, istişarelerde bulundu. 

Sendikacılıkta 

E

çığır açmış 
bir kadroyuz
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, hem 
özlük hem özgürlük mücadelesi verdiklerini ifade ederek, “Bü-

yük resme bakmak lazım. Herkes kendi bulunduğu yerden bakarsa 
dar çerçevede görür. Siyasi irade belirsizliğinin olduğu bir dönem-
de onlarca kazanımın elde edilmesiyle sonuçlanan bir toplu sözleş-
me imzaladık. Buna rağmen, ağaca odaklanıp ormanı görmeyen, 
göremeyen ya da görmezden gelen, ön yargılarının kurbanı olmuş 
adı sivil, beyni üniformalı zevat, laf cambazlığını sendikacılık sana-
rak, neredeyse bütün kazanımların altında imzası olan genel yetkili 
sendikaya, Eğitim-Bir-Sen’e çamur atmaktadır. Söylenmekle, sadece 
sorunları dile getirmekle çözüm ürettiğini sanan bu sendikamsı ya-
pılara en güzel cevabı, daha çok çalışarak, kazanımlarımıza yenilerini 
ekleyerek, sorunlara çözüm önerileri getirerek, çözüme katkıda bu-
lunarak yine biz vereceğiz. Zaman, çatışma, sataşma, kavga zamanı 
değildir. Bunun farkında olarak, Yenikapı ruhunu kuşanarak, birlik 
ve beraberliğe davet ederek, parlak bir istikbal için bütün gücümüzle 
çalışacağız” dedi. 

Erzurum 1 No’lu, Trabzon, Giresun şubeleri ile Milas ve Erdem-
li ilçe temsilciliklerinin toplantılarında konuşan Hasan Yalçın Yayla, 
mensubu oldukları milletin değerleriyle barışık bir teşkilat oldukla-
rını belirterek, “Bu nedenle, teşkilatımızın her bir üyesi, görevi, ko-
numu ne olursa olsun, teşkilatına sahip çıkmalı, yılların mücadelesi 
sonucu elde edilen kazanımların korunması, milli iradenin kesintiye 
uğratılmaması için var gücüyle çalışmalıdır” şeklinde konuştu. 

Kazanımlarımızın heba olmaması için mücadelemize  
devam edeceğiz 

Yarınlarımızın bugünden daha iyi olması için birlik ve beraberlik 
içerisinde, el ele, omuz omuza yürümek gerektiğini söyleyen Yayla, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz üzerine oynanan oyunları boşa 
çıkarmak, emperyalist güçlerin içimizdeki maşalarına, hainlere fırsat 
vermemek için birlikteliğimizi, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştır-
malıyız. Eğer bunu başaramazsak, şimdiye kadarki bütün kazanımla-
rımız bir çırpıda yok olur gider.” 

İhanet şebekesi ülkemizi kaosa sürüklemek için  
her yolu denemektedir 

Güncel meselelere de değinen Yayla, 15 Temmuz ihanet girişiminin 
etkisinin halen devam ettiğini, o gün başaramayanların bugün farklı 
yollardan yine ülkeyi kaosa sürüklemek için her türlü yola başvur-
duklarını söyledi. İhanet şebekeleriyle sonuna kadar mücadele edil-
mesinden yana olduklarının altını çizen Yayla, haksızlığa uğrayan kim 
olursa olsun, onun hakkını sonuna kadar savunacaklarını kaydetti. 

Hedefimiz, sendikamızı her üniversitede   
yetkili yapmaktır 

Üniversitelerde sendikacılığın niteliğinin ancak örgütlülüğün genişle-
mesiyle mümkün olacağını dile getiren Yayla, “Örgütlülüğün artması, 

özgürlüğümüzün sınırlarının genişlemesi, özgünlüğümüzün pekişe-
rek evrenselleşmesi, iş huzurumuzun hane hane yayılması anlamına 
gelmektedir. Sendikamızı her üniversitede yetkili yapmak, sendikal 
mücadeleyle hak ettiğimiz her şeye ulaşmak, insan emeğini değerli, 
iş hayatını insan onuruna yakışır hale getirmek hedefimizdir. Üniver-
sitelerde sendikamızın yetkili olması demek, keyfiliklerin önüne set 
çekmek, yanlışa dur demek için ruhsatı elimize almak, sendikamızın 
gücüne güç katmaktır” ifadelerini kullandı. 

Yayla, Eğitim-Bir-Sen olarak, üniversitelerin bilimle buluşmasına, öz-
gür düşünceyle tanışmasına, özerk bir şekilde bilgi ve teknoloji üret-
mesine, medeniyetimizin öz değerleriyle kucaklaşıp evrensel ilke ve 
doğrular ışığında yeniden yapılanmasına katkıda bulunmayı, sadece 
sendikal bir misyon olarak görmediklerini kaydederek, “Bunu mede-
niyet davamızın zirve noktalarından biri olarak değerlendiriyoruz. 
Bu nedenle, insanı ve özgür düşünceyi baz alan, fertlere başarılı bir 
hayat için gerekli eğitimi, onun karakter ve zihin yapısına en uygun 
şekilde verecek, bilimsel bilgi üreten ve geliştiren bir yükseköğretim 
sisteminin oluşturulmasının yanında üniversite çalışanlarının iş gü-
vencesine sahip çıkan, çalışanları ortak bir amaca yönelen ortaklar 
olarak görerek herkese hakkını teslim eden, paylaşımcı ve katılımcı 
bir üniversite yönetimi öngören bir YÖK Kanunu için çabalarımız, gi-
rişimlerimiz, dün olduğu gibi, bugün de devam etmektedir, edecek-
tir” diye konuştu. 

Toplantılarda, Eğitim-Bir-Sen Erzurum 1 No’lu Şube Başkanı Erkan 
Ciyavul, Trabzon 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Kara, Giresun Şube 
Başkanı Mustafa Öz de birer konuşma yaparak, çalışmaları hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 

Sorunlara çözüm önerileri getiriyor

çözüme katkıda bulunuyoruz
E
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, millete hesap vere-
bilen bir sistemin şart olduğunu ifade ederek, “Türkiye, örtülü 

bir savaş yaşadığı dönemde zayıf iktidar etme yöntemleriyle hiçbir 
şeyi göğüsleyemez. Aldığı kararın arkasında durabilecek ve millete 
hesap verebilecek bir sistem ülkemiz için elzemdir” dedi. 

Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı 
ile birlikte Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de düzenlenen toplantılara katıla-
rak, sendikal çalışmalara ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Türkiye’nin örtülü bir savaş yaşadığını dile getiren Selvi, “Türkiye, 
böyle zayıf iktidar etme yöntemleriyle hiçbir şeyi göğüsleyemez ve 
karar alamaz. Bunun için de aldığı kararın arkasında durabilecek, 
millete hesap verebilen bir sistem gelmelidir. Seçtiğimiz gün, kimin 
başbakan olacağını, kimin hükûmet edeceğini bilmemiz lazım. İşte 
bu yeni sistem bunu ifade ediyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi bozulur-
muş. Şu anda kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlıklı işlediğini kimse söy-
leyemez” ifadelerini kullandı. 

Örgütlü gücün önemi 15 Temmuz’da daha iyi anlaşıldı 
Örgütlü olmanın önemine dikkat çeken Selvi, şöyle konuştu: “15 
Temmuz gecesi çok önemli bir sınavdan geçtik. Eğer alanlara çıkma-
saydık, tankların önüne gövdemizi siper etmeseydik, ülkemiz işgal 
edilecek, bizler de bütün kazanımlarımızı kaybedecek, öz yurdumuz-
da garip, öz vatanımızda parya olacaktık. Onun için örgütlü olmanın 
kıymetini bilmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için 
canla başla çalışmalıyız. Bu ülkenin çimentosu olan Eğitim-Bir-Sen’in 
500 bin, Memur-Sen’in 1 milyon 111 bin 111 üye hedefi için daha çok 
sorumluluk almalı, gece gündüz, yağmur çamur demeden mücade-
lemizi, çabalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz.” 

Çakırcı: Yolumuz uzun, sorumluluğumuz ağırdır 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakıcı, sendika ola-
rak sorumluluklarının farkında olarak yeni üyelerle yollarına devam 
edeceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolumuz uzun, 
yükümüz ve sorumluluğumuz ağırdır. Çeyrek asırlık hak ve özgürlük 
mücadelesini zirveden yeni ufuklara taşımak, yeni kazanımlar elde 
etmek, sorunların çözümüne önerilerle katkıda bulunmak, çözüme 
giden yolları göstermek, medeniyet havzamızda bulunan kardeş ül-

kelerin eğitim sendikalarıyla birlikte ortak projeler hazırlayarak haya-
ta geçirmek gibi, daha yapmamız gereken çok iş var. El ele verirsek, 
omuz omuza yürürsek, çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağız en-
gel olmaz.” 

Darbelerle gelen anayasanın Türkiye’de yama tutmadığını söyleyen 
Çakırcı, “Aksayan, tıkanan bu sistemin değişmesi için ara ara adım-
lar atıldı. Şimdi bir adım daha atılıyor. Atılan bu adımlar yeterli değil 
ama bu adımlar geçmişe göre iyi ve olumlu gördüğümüz adımlar-
dır. Biz biliyoruz ki, atılan bu adımlar sömürü düzeninden bir adım 
daha kurtulmamıza araçtır. Çünkü güçlü bir hükûmet yapısında hem 
ülke güçlü olur hem de kişi başına düşen milli gelir artar. Bu nedenle 
Memur-Sen olarak bir daha 27 Mayısların, 12 Martların, 12 Eylüllerin, 
28 Şubatların, 27 Nisan e-muhtıraların olmaması, halkın iradesi ile 
tek başına iktidar olan bir siyasi partinin kapatılması için savcıların 
dilekçe vermemesi için anayasa değişikliği referandumunda ‘evet’ 
diyoruz” şeklinde konuştu.

Tunceli Şube 1. Olağan Kongresi yapıldı 

Latif Selvi ve Ramazan Çakırcı, üye sayısını 400’ün üzerine çıkaran 
Eğitim-Bir-Sen Tunceli Şubesi’nin 1. olağan kongresine katıldı. Divan 
başkanlığını Ramazan Çakırcı’nın yaptığı kongrede Bülent Kar baş-
kanlığa seçildi. 

Burada bir konuşma yapan Latif Selvi, son temsilcilik olan Tunceli’de 
şube kurma sayısına ulaşmalarının mutluluğunu yaşadıklarını kay-
dederek, “Tunceli’de destan yazan ve yetkiye odaklanan teşkilatımızı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Şube olma sayısına 
ulaşılmasında emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Millete hesap verebilen

bir sistem istiyoruz
E
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ğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gençlerin 
medeniyet coğrafyasının yarına ilişkin umudunu temsil ettiği-

ni belirterek, “Adaletli bir dünya gençlerin gayretiyle inşa olacaktır. 
Gençlerin ektiği tohumlar yarınlara ilişkin umudumuzu yeşertecek-
tir” dedi. 

Genç Memur-Sen Üniversite Komisyonu ve Akademik Düşünce 
Eğitim Medeniyet (ADEM) Öğrenci Topluluğu Türkiye Buluşması 
Kızılcahamam’da yapıldı. “Bugünün ihyasından Yarının İnşasına” te-
masıyla düzenlenen program Genel Başkan Ali Yalçın’ın konuşma-
sıyla sona erdi. 

Üç gün süren programa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
Ankara Milletvekili, TBMM İdari Amiri ve Eğitim-Bir-Sen Onursal Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardım-
cısı Ramazan Çakırcı ve çok sayıda davetli katıldı. 

Kurtulmuş: Büyük medeniyeti birlikte inşa edeceğiz 

Programda konuşan Başbakan Yar-
dımcısı Numan Kurtulmuş, büyük 
medeniyeti hep birlikte inşa ede-
ceklerini söyledi. Yeni ve adaletli bir 
medeniyet için gayret gösterdiklerini 
dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam 
etti: “Memur-Sen, Genç Memur-Sen 
bunun için var. Bizler bunun için 
çalışıyor, ter akıtıyoruz. Gazeteci ar-
kadaşlar bunun için çalışıyorlar, sa-
natçılar, yazarlar, mimarlar, yeni bir 

medeniyet için çaba sarf ediyorlar. İlim, bizim medeniyetimizce çok 
kutsaldır. ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu’ anlayışını benimsi-
yoruz çünkü. İlim önemli olduğu kadar, tek başına yeterli de değildir. 
İlim, irfanla birleşmeli ve halka halka yayılmalıdır. İrfan, insanın ken-
disini bilmesidir. Batı ve İslam dünyası arasında ilmin konumlandırıl-
ması açısından da büyük farklılıklar vardır. Modern dünyada ilim, siz-
lere statü kazandırır. Doktora teziyle doktor olursunuz. Bizde ise, her 
ilave bilgi, bize ilave bir sorumluluk kazandırır. Bizleri yükümlü kılar.” 

Bu tür çalışmaları gördükçe ümitlendiğinin altını çizen Kurtulmuş, 
“Köprünün altından çok sular geçti. Yasakçı zihniyetlerin olduğu 
Türkiye’den, her şeylerin konuşulabildiği, tartışılabildiği bir zemine 
geldik. Dünyada artık mevcut medeniyetin değerleri ile adaletli bir 
düzenin kurulamayacağını herkes biliyor. Yeni medeniyet için aksi-
yon ortaya koyabilecek olanlar siz gençlersiniz” şeklinde konuştu. 

Yalçın: Adil bir dünya için sorumluluk alıyoruz 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, daha adaletli 
bir dünyanın gençlerin çabalarıyla mümkün olduğunu kaydetti.  

Geçmiş yıllardaki adaletsizliklere değinen Yalçın, “Buradaki genç kar-
deşlerimin ablaları, anneleri geçmiş dönemlerde travmalarla yüzleş-

ti. Mezun oldular ama kamuda görev 
alamadılar. ‘Kamuda görev alacaksan 
şu şekilde giyineceksin’ dediler. Bu ül-
kede vergisini ödeyen, askerliğini yapan 
millî duygusu olan birçok insan kamuda 
hizmet üretemedi. Kızlar turnike arala-
rında yaşadıkları acıyla eğitimlerini ta-
mamlamak için başka ülkelere gittiler. 
Avukat oldular, ‘Bu şekilde size çalışma 
ehliyeti vermeyiz’ dediler. Siyasi partiler 
bunu değiştirmek için eylem yaptı. Sivil toplum yıllarca mücadele etti 
ama bu konuda netice alabilmek Memur-Sen’e nasip oldu. Özgürlük 
için yola çıkarak 12 milyon 300 bin imza topladık. Çözüme yönelik 
büyük bir sorumluluk üstlenerek kamusal alan yalanını bitirdik” diye 
konuştu. 

 Ümmeti ayağa yeniden sizler kaldıracaksınız 

“Bu toplantıyla yarına ilişkin planları, projeleri yeniden müzakere edi-
yoruz” diyen Yalçın, şöyle konuştu: “Üniversitelerde gençlik teşkilatı 
olarak birbirimizle yardımlaşacak ve yarışacağız. Gittiğimiz ülkelerde 
‘Türkiye ayağa kalkarsa ümmet de ayağa kalkar’ diyorlar. Umut bura-
sı, son kale burası. Bu ümmeti ayağa yeniden sizler kaldıracaksınız. 
Burası ana kucağıdır. Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Afrika’da bir sıkıntı 
varsa, sığınacakları yer burasıdır. Burası sadece bizim yurdumuz de-
ğildir. Medeniyetin beşiği ve ana yurdudur. Burası düştüğü zaman 
coğrafya düştü demektir. Bayrak buradan kalktığında tüm coğrafya-
mızda bayrağımız yeniden dikilecektir.” 

Gençlere yeniden büyük Türkiye’nin inşasında büyük görev düştü-
ğünü dile getiren Ali Yalçın, “Gelecek, gençlerin alın teriyle şekille-
necektir. Yarın için çabası olan, yarın için medeniyet tasavvuru olan 
bir gençliğe ihtiyacımız var. Sizler bizim umudumuzsunuz. Bu coğ-
rafyanın umudusunuz, medeniyet coğrafyasının yarına ilişkin umu-
dunu temsil ediyorsunuz. Yarınlar sizlerin eliyle yükselecek, adaletli 
bir dünya sizlerin gayretiyle inşa olacaktır. Sizlerin ektiği tohumlar 
yarınlara ilişkin umudumuzu yeşertecektir” şeklinde konuştu. 

Gündoğdu: Gençlik siyasetin merkezinde olmalıdır 

Ankara Milletvekili, TBMM İdari Amiri ve Eğitim-Bir-Sen Onursal 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genç Memur-Sen’i, ülkeyi emanet ede-

bilecekleri gençlerin yetiştirilmesi için 
kurduklarını, yeni anayasa teklifiyle be-
raber Meclis’in temsil gücünün artacağı-
nı ifade ederek, “Bu paket hayata geçti-
ğinde Meclis merkezde olacak. Seçilme 
yaşı 18 olacak. Bu madde sizi ilgilendi-
riyor. Şimdi biz gençlere diyoruz ki, siz 
de sorumluluk alacak yaştasınız. Eğer 
18 yaşındaki gençler seçiyorsa seçilme 
hakkının da olması lazım. Daha önce 

Gençler umutlarımızı yeşertiyor
E
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30’du bu, 25’e indirildi. Şimdi de 18’e indiriyoruz. Gençliğin siyasetin 
merkezinde olması lazım” diye konuştu. 

Selvi: Yaşadığımız çağın sorumlusu olabilecek   
gençlersiniz 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif 
Selvi, Genç Memur-Sen yönetimine böyle 
bir toplantı gerçekleştirdiği için teşekkür 
ederek, sözlerine başladı. Selvi, “Bugün 
burada genç Memur-Sen’in organizesin-
de bir Türkiye buluşmasını gerçekleşti-
riyoruz. Ama bu buluşma yalnızca Genç 
Memur-Sen teşkilatlarının buluşması 
değil, ADEM çerçevesinde şekillendirdiği-
miz üniversite gençliğimizin bir entelek-
tüel bilinçle yetişmesi adına bir kilometre taşı olmasını dilediğimiz 
bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Genç Memur-Sen baş-
kanına ve yönetimine, katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Bir fetret döneminden geçildiğini belirten Selvi “Dünya tarihinin her 
döneminde imtihan ağır olmuştur. Tarihin akışı içinde bazı dönem-
lere fetret dönemleri denir. Böyle bir dönemi yaşadığımız çağın ana 
sorumlusu olabilecek gençlersiniz” ifadelerini kullandı. 

Tekin: Yakın tarihte neler   
yaşadığımızı biliyorsunuz 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Te-
kin, başkanlık sistemini teorik çerçevesiyle 
anlatarak, yeni sistemle doğrudan demok-
rasiye biraz daha yaklaşılacağını belirtti. 
Tekin “Bu anayasa ile yıllardır parlamenter 
sistemin yol açtığı zaaflar kapanacak. Geç-
mişte parlamenter sistem temsil hakkının 

yeterince sağlanamamasına yol açmıştı. Hepiniz yakın Türkiye tari-
hinde neler yaşadığımızı biliyorsunuz” şeklinde konuştu. 

Çakırcı: Medeniyet kavramına  
yoğunlaşmalıyız 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı Ramazan Çakırcı ise, “Medeniyet 

Mefkûremizden Atiye: Gençlik Tahayyü-

lümüz” konulu bir sunum yaptı. Medeni-

yet kavramına yoğunlaşmaları gerektiğini 

vurgulayan Çakırcı, “İlk medeniyetimizin 

öncüleri, daima adaletli bir medeniyetin 

kurucusu ve taşıyıcısı olmuşlardır. Peygamber Efendimizin döne-

mi de, Endülüs, Selçuklu, Osmanlı dönemi de böyle dönemlerdir. 

Yesrib’i Medine yapan, medeniyet inşa tasavvurudur” değerlendir-

mesinde bulundu. 

Beyhan: Sorumluluklarımızın bilincindeyiz 

Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan, 

programın açılışında yaptığı konuşmada, 

yaşadıkları zaman ve coğrafyanın kendile-

rine yüklediği sorumluluk bilincinin eseri 

olarak Genç Memur-Sen ve ADEM öğrenci 

topluluğunun ortaya çıktığını ifade ederek, 

“Genç Memur-Sen ve ADEM öğrenci teşki-

latımız; adalet, ehliyet, eminlik, duyarlılık, 

kardeşlik, eşitlik, takva, iyilik, barış, sevgi, 

paylaşma ve dayanışma temelinde uzun soluklu kutlu yürüyüşünü 

tarihten aldığı mirasla bugün de sürdürme azim ve gayretindedir. 

Yeryüzünde iyi insanlar halkasını çoğaltıp adil ve yaşanılabilir bir 

dünya tahayyülümüzü her birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. 

Programda, Eğitimci Yazar Ramazan Kayan, Memur-Sen danışman-

larından Avukat Serdar Bülent Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Mü-

şaviri Selim Cerrah ve Sosyal Medya Uzmanı İbrahim Yörük de birer 

konuşma yaptılar. 
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Şükrü Kolukısa 
ve Hasan Yalçın Yayla, Muğla’da şube yöneticileri ve ilçe 

temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Amir Çiçek’i de ziyaret eden 
Kolukısa ve Yayla, yapılan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde 
bulundu. 

Teşkilat mensuplarıyla yapılan toplantının ardından açıklama-
larda bulunan Şükrü Kolukısa, “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
ile mücadelenin, güvenli yarınlar için hiç kimsenin geri durma-
ması gereken kritik bir konu olduğunu ifade ederek, “Konunun 
hassas ve karmaşık olması, bazı muhterisler, mücadeleyi göze 
alamayan omurgasızlar ve kendi defolarını örtmek isteyen fır-
satçılar için kullanışlı bir malzemeye dönüştürülmektedir. Yet-
kili mercideki insanların psikolojik bazı engelleri kendi içlerinde 
aşamayışı, süreç yönetiminde bazı zafiyetler doğurmakta, bu da 
art niyetli bazı kişilere operasyon alanı açmakta; insanları ma-
kamından ederek kendine ya da çevresine yer açmak isteyene, 
‘bir iftira atarsam her hâlükârda yıpranır’ düşüncesiyle birçok 
kumpasın kurulmasına fırsat vermektedir. Bu durum, FETÖ’cü-
lerin istediği bir sosyal düzene katkı sağlamaktadır. Bu art ni-
yetli muhterislere asla fırsat verilmemelidir. Kendi FETÖ defosu 
bulunanların suçsuz insanları basın yoluyla karalayarak, düzme-
ce dosyalarla yaftalayarak kendilerini gizlemesine karşı uyanık 
olmak gerekmektedir. Bazı yöneticiler, paralelcileri temizlemek 
adına kişisel hesap görerek süreci zehirlemektedir” dedi. 

Paralel ihanet çetesi elemanlarının kamudan ayıklanması, tüm 
uzantılarının sökülüp atılması, hakkın teslim, adaletin tesis 
edilmesi gereken bir dönemde şahsi hesaplarını görmek için 
bulanık suda avlanmaya kalkışanlara, süreci zehirleyenlere, 
mücadeleye zarar verenlere uyarıda bulunan Kolukısa, “Kamu 
kurumlarında kişisel hesaplarını görmeye kalkanlara karşı 
herkes dikkatli olmalı, ayağını denk almalı ve kaş yapayım derken 
göz çıkarmamalıdır. Masum bir insanın terörist ilan edilerek 
haksızlığa uğratılmasının vebali büyüktür. Hesabı verilmeyecek 
iş ve işlemlerden uzak durulmalıdır” şeklinde konuştu. 

Meydanı hainlere de fırsatçılara da bırakmayacağız 

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, milletin özgürlü-

ğünün bir daha tehlikeye girmemesi, devletin kurumlarına bir 

daha cuntanın musallat olmaması için FETÖ’nün tüm hücrele-

rinin kurumlardan temizlenmesi, millete namlu doğrultan kana 

susamış hainlerin ayıplanıp atılması için hukuk çerçevesinde 

hızlı adımların atılması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi: 

“Ancak gelinen noktada, bazı yöneticilerin FETÖ ile mücadele 

etmek yerine hesap görmek istediği kişileri görevden uzaklaş-

tırdığına da şahit olmaktayız. Bu süreçte kimseye haksızlık yapıl-

maması, masumiyet karinesinden hareketle hiç kimsenin yap-

madığı bir şeyle yaftalanmaması, senaryolara tevessül edilme-

mesi yönünde birçok defa uyarıda bulunduk. Delile dayalı, ispatı 

yapılmış, kayıtlara düşülmüş, örgütle organik bağa sahip, darbe-

ye alkış tutmuş, payanda olmuş, millete doğrultulan namludaki 

mermiyi himmet etmiş, tabandan tavana zincirde halka olmuş, 

demokrasiyi değil, cuntayı seçmiş kim varsa hukuk çerçevesinde 

derhal layığını bulmalıdır. Bu zehirli sarmaşığın dallarını kopar-

makla kalınmamalı, kökleri de kurutulmalıdır. Kurum amirleri 

bugünün en büyük hizmetinin bu olduğunu asla unutmamalıdır 

ama bunu yaparken de ince eleyip sık dokumalı, adaletten asla 

şaşmamalıdır. Kim olursa olsun, yanlış yapan karşısında bizi bu-

lacaktır. Meydanı hainlere de, durumdan vazife çıkarmaya çalı-

şanlara da, fırsatçılara da bırakmayacağız.” 

Toplumun güvenini kazanmış sendikaların yöneticilerine yöne-

lik sistematik ve planlı olarak yapılan itibar suikastlarıyla karşı 

karşıya olduklarını vurgulayan Yayla, “Başka hesaplar görmek 

amacında olanlar, FETÖ üzerinden hesap görenler var. Bu kap-

samda şikâyet mektupları, ihbar ve iftiralarla suçlananlar var. 

Burada amaç, kişisel hesap görmek, masum insanları bu yapı-

nın içine dahil ederek toplumun vicdanını sızlatmak ve gerçek 

suçluları korumaktır. Bu tür kişilerle de mücadelemiz sürmek-

tedir” diye konuştu. 

FETÖ ile mücadelede

karakter suikastçılarına dikkat!
E
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, “Yakın tari-
himizi doğru okur, darbelerin sebeplerine inersek, neden ‘evet’ 

dediğimiz daha iyi anlaşılır. 16 Nisan, sivil bir anayasaya yol açacağı 
için bizler ‘evet’ diyoruz” dedi. 

Atilla Olçum, Denizli 1 ve Ankara 4 No’lu şubeler ile İnegöl, Çorlu, 
Çerkezköy, Silifke, Serik ve Manavgat ilçe temsilciliklerinin düzen-
lediği toplantılara katıldı. Eğitim-Bir-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi 
veren Olçum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuruldukları günden bu yana hep hak ve özgürlükleri öncelediklerini 
dile getiren Olçum, “İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır an-
layışını içeren kültür ve medeniyet değerlerimizi referans alarak sen-
dikacık yaptık. Bu süreçte de sorumluluk alarak ‘Memur-Sen’e Davet, 
Tercih Evet” sloganıyla 81 ilde, 1 milyon 111 bin üye hedefi ve re-
ferandumda ‘evet’ tercihiyle çalışmalar yürütüyoruz. Teşkilatımız bu 
konuda da üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır” şeklinde konuştu. 

Yakın tarihimiz birçok defoyla dolu 

Millî irade, alın teri, özgürlükler ve insan hakları için mücadele etme-
ye devam edeceklerini vurgulayan Olçum, şöyle konuştu: “Yakın tari-
himiz gözden geçirildiğinde birçok defoyla dolu olduğu görülecektir. 
Yakın tarihimizi iyi anlayamazsak neden ‘evet’ diyeceğimizi de anla-
yamayız. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası, 
Gezi olayları ve son olarak 15 Temmuz’u yaşadık. ‘Evet’imizin sırrı sa-
dece 18 maddeyle sınırlı değildir. Evet’imizin sırrı; 12 Eylül darbesin-
de, 28 Şubat’ta, 27 Nisan e-muhtırasında ve 15 Temmuz’da gizlidir. 
Yakın tarihimizi doğru okursak, bu darbelerin sebeplerine inersek 
neden ‘evet’ dediğimiz daha iyi anlaşılır.” 

Yeni sistemle demokrasinin güçleneceği ve kurumsallaşacağı gerçe-
ğini görmek yerine toplumsal ayrışmanın derinleşeceğini, TBMM’nin 
etkisizleşeceğini, yargının tarafsızlık ve bağımsızlık işlevinin ortadan 
kalkacağını iddia edenlerin statükonun bekçilerinden başkası olma-
dığını söyleyen Olçum, “Milletimizin anayasa değişikliği referandu-
munda kullanacağı ‘evet’ tercihi ile 16 Nisan 2017 tarihi; 27 Mayıs 
militarizminin Türkiye’ye biçtiği deli gömleğinden kurtulmanın, 57 

yıldır yaşanan gelgitlerin sona ermesinin, milletten alınan demokra-
tik güçle sorumluluk sahibi yetkililerin yönetimi ele almasının miladı 
olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin yol haritası bellidir
“Devletin varoluş sebebi ve gayesi insandır; hizmet etmekle yüküm-
lü olduğu vatandaşlarıdır” diyen Olçum, “Atama ile gelmiş sorumsuz 
makamlar yerine, seçimle gelen, milletin gücünü doğrudan arka-
sına almış, devlet ile millet arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmış, 
sorumlu, aynı zamanda tam yetkili bir Cumhurbaşkanı, istenen ve 
özlenen demokratik reformları gerçekleştirecek güce sahip olacak 
ve de yüksek rütbeli ‘memurların’ oyuncağı olmaktan kurtulacaktır. 
Türkiye’nin önündeki yol haritası bellidir: İnsan hak ve özgürlüklerini 
eksiksiz olarak koruyup kollayacak sivil bir anayasaya kavuşmak; mil-
letinin değerlerine sadık, onlarla barışık ve onlara hizmet etmekten 
şeref duyan bir anlayışı başta eğitim kurumlarına, eğitim felsefesine, 
devlete ve onun bürokrasisine hâkim kılmaktır” diye konuştu. 

Çocukların hayallerine bile ipotek koyan müfredatla  
yol alınamaz 
Olçum, çocukların hayallerine bile ipotek koyan mevcut müfreda-
tın değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Eğitime önem vermeyen 
bir milletin varoluş iddiası sağlam temellere dayanmaz. İnanç, bilgi, 
karakter ve başarı bakımından sağlam nesiller ancak eğitim yoluyla 
yetiştirilir. Bu da iyi bir müfredatla mümkündür. Biz, sadece sorun-
ları tespit etmekle kalmayıp çözüm yolları önermeyi ve alternatifler 
ortaya koymayı önemseyen bir sendika olarak, müfredat konusunda 
da kapsamlı bir araştırma yaparak geleceğimiz için bir sorumluluk al-
dık. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı bir adım attı. Bu adımı doğru 
bulduğumuzu ancak eksik tarafları olduğunu ifade ettik” ifadelerini 
kullandı. 

15 Temmuz sloganlara hapsedilmemeli 
“Bizim mücadelemiz, fitne fesat çıkaran, birliğimizi, kardeşliğimizi he-
def alanlarladır” diyen Olçum, sözlerini şöyle tamamladı: “2016 yılın-
da birçok kanlı olay yaşadık. En ahlaksız, en alçak saldırılara maruz 
kaldık. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini, millet olarak destansı 
direnişle akamete uğrattık. 15 Temmuz, sloganlara hapsetmemeli, 
magazinleştirilmemelidir. Böylesine anlamlı bir süreç, okullarda ço-
cuklara ve gençlere anlatılmalıdır.”

‘Evet’imizin sırrı

yakın tarihimizde gizlidir
E
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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların 

milletçe elde ettiğimiz başarının en büyük ortağı olduğunu ifade 

ederek, “Yıllardır milletçe ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak 

zorundayız. Vesayetlerin ve medya kartellerinin değil, milletin gerçekten 

hâkim olduğu bir düzen tesis etmeliyiz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’li 

kadınların 28 Şubat’ın en soğuk, en karanlık günlerinde ve 15 Temmuz’da 

meydanlarda destan yazdığını belirterek, “Elleriniz yumruk, dilinizde direniş 

marşları ve tekbirlerle bin yıl sürecek denilen darbeyi yokluğa mahkûm 

ettiniz. Tarihi yasağın tarih olmasına vesile olan örgütlü güç olarak tarihe 

geçtiniz. Bu bereketli mücadeleyle tarihe not düşerek, sarsılmaz inancın, 

yıkılmaz direncin, inmeyen yumrukların sembolleri olarak, bu ülkenin Rosa 

Parks’ları, Rachel Corrie’leri oldunuz” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen 4. Eğitimci Kadınlar Buluşması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri ve Şube Kadın Komisyonları üyelerinin 

katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Programın açılışında konuşan Emine Erdoğan, kadınların milletçe elde 

ettiğimiz başarının en büyük ortağı olduğunu dile getirerek, “Yıllardır milletçe 

ortaya koyduğumuz iradeyi artık kurumsallaştırmak zorundayız. Vesayetlerin 

ve medya kartellerinin değil, milletin gerçekten hâkim olduğu bir düzen tesis 

etmeliyiz” ifadelerini kullandı. 

İs tanbul ’da  buluştu

Örgütlü mücadelenin
öncü kadınları

C
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Kadınlar elde ettiğimiz başarının en büyük ortağıdır 
Erdoğan, önümüzdeki günlerin kurumsallaşma adına son derece 
önemli olduğunun altını çizerek, “Bu yolda kadınlar olarak yine çok 
önemli sorumluluklarımız var. Son 15 yıllık mücadelede kadınların 
çabası çok önemli bir yer tutmuştur. Kadınlar milletçe elde ettiğimiz 
başarının en büyük ortağıdır. Kapı kapı dolaşarak insanlara 
dertlerimizi anlattığımız günleri hatırlayın. Nice ezberleri bozduk 
hep birlikte. Bizi yok saymak isteyenlere, ‘hayır biz de varız’ dedik. O 
günlerin heyecanı halen yüreğimde tazeliğini koruyor. İnşallah yine 
aynı heyecanla gayretimize devam edeceğiz” diye konuştu. 

Demokrasi mücadelesinde kadınların çok önemli yeri olduğunu 
belirten Erdoğan, “Kadınlarımız yeri geldiğinde görünmez aktörler 
olmayı kabullenerek tüm dünyaya örnek olacak bir kadın hareketi 
başlatmışlardır. Şayet bir kadın tarihi yazılacaksa Türkiye’deki 
kadın ve sivil toplum konusu hiç atlanmaması gerek bir konudur. 
Başörtüsü başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar nedeniyle hakları 
elinden alınan kadınlarımız sivil toplum kuruluşlarında güçlerini 
birleştirmişlerdir” dedi. 

Eğitim planlarımızı değişimi göz önüne alarak  
yapmalıyız 
Vakıf ve derneklerin adeta bir okul olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 
şunları söyledi: “Okuma programlarından sosyal organizasyonlara, 
kadınlarımız kendilerini bugünlere çok iyi hazırlamıştır. Bu sağlam 
temel üzerinde sabrederek bugünün milletvekilleri, akademisyenleri, 
yazarları, sanatçıları olmuşlardır. Sanattan siyasete, akademiden 
bürokrasiye ruhu bu kutlu maya ile mayalanmış yeni nesillere 
ihtiyacımız var. Eğitim-Bir-Sen çatısı altındaki tüm eğitimcilere çok 
önemli sorumluluklar düşmektedir. Hem bu mücadele ruhunu 
korumak hem de değişimle gelen sorunlarımıza çözümler üretmek 
durumundayız. Yeni bir çağa girdik. Bütün eğitim planlarımızı bu 
değişimi göz önüne alarak yapmalıyız. Ama bunu yaparken kadim 
bilgiyi güncelleyerek bugüne taşımalıyız. Bugün çocuklarımıza 
verdiğimiz eğitim geleceğimizin aynasıdır. Evlatlarımızı teknolojinin 
esaretinden kurtararak kabiliyetlerini açığa çıkaran bir anlayışla 
yetiştirelim.” 

Yalçın: Kadınlarımız medeniyetimizin temel taşlarıdır 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kadın 
buluşmasının, yepyeni bir Türkiye’yi, yepyeni bir dünyayı inşa 
yolunda durup dinlenmeksizin ter döken, bu hedeflerin ancak en 
doğru eğitim sistemi ve dava bilinçli eğitim kadrolarıyla mümkün 
olacağının şuuruyla hareket eden, eğitimci kadınlar perspektifiyle 
ve bilinciyle milletin ve ümmetin diriliş sürecine ‘yeni umutlar ve 
ufuklar’ yükleyen; adaletin, refahın, barışın, kardeşliğin hâkim olduğu 
bir dünyanın kendi ellerinde şekilleneceğinin bilincinde olmanın 
öz güveniyle yürüyen, yeni bir şahlanışa, topyekûn uyanışa, kadın 
örgütlenmesinde zirveye doğru çıkışa kapı aralayacağına inandıklarını 
ifade ederek, “Çeyrek asırlık mücadelenin kurucu kadrosunda yer 
alan Gülderen Kuyucu, Nazire Keten ve Yurdagül Aydoğan’dan 
aldıkları bayrağı onur ve heyecanla dalgalandıran teşkilatımızın 
siz değerli öncülerini ve sizin şahsınızda bütün kadın teşkilatımızı 
en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu 
ülke zorluklar hatta imkânsızlıklar içinde bir toplumun yüksek 
fedakârlıklarıyla kuruldu. Kadınlarımız mücadelecidir, yüreklidir, 
yiğittir. Kadınlarımız, en karanlık zamanlarda çerağ oldular! En 
yokluk zamanlarında bereket oldular. Korku zamanlarında cesaret, 
zulüm zamanlarında direniş oldular. Kadınlarımız bu topraklarda 
‘fedakarlık’ demektir. Fedakârlık mücadelemizin ayrılmaz parçasıdır” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin ve dünyanın Büyük Erdemliler Ordusu  
oldunuz 

Kadınların medeniyetimizin temel taşları olduğunu kaydeden 
Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam kadınları, Havva annemizden 
bugüne hep yolumuzun yön levhaları, işaret taşları olmuşlardır. 
İnsanlık medeniyetinin eş kurucusu, medeniyet, insanlık ve 
insanlaşmanın rahmi olan Havva annemiz; temizliğin, iffetin, 
mücadelenin, adanmanın sembolü Hazreti Meryem, ilk Müslüman, 
İslam davasının ilk finansörü, Peygamberin ilk yardımcısı, ilk istişare 
üyesi, Peygamberin namazının ilk cemaati, teslimiyet ve güvenin 
simgesi Hz. Hatice; nezaketi ile Hz. Ayşe; asaleti ve itiraz etmekten 
çekinmeyen dirayetiyle Hz. Zeynep’ten aldığı medeniyet dersini 
bugünlere taşıyan teşkilatımızın siz muhterem kadınları İslam Kadını 
formunu ve ruhunu günümüze taşımaktasınız. Aynı ruhu İstiklal 
Mücadelesi’ne taşıyarak tarihin altın abideleri olan Erzurumlu Nene 
Hatun’un, Tarsuslu Kara Fatma’nın, Şerife Bacı’nın, Erzurumlu Kara 
Fatma’nın, Adanalı Rahmiye Hanım’ın, Gördesli Makbule Hanım’ın, 
Kılavuz Hatice, Naciye Nine, Senem Ayşe, Halime Çavuş, Süreyya Sülün 
Hanımların ruhunu ve bilincini günümüzün İstiklal Mücadelesi’ne 
taşıyanlarsınız. 15 Temmuz’da, bu tarihin aziz sayfalarından 
süzülerek çıkıp gelen, eşinin kamyonunun şoför koltuğuna geçerek 
mahalle sakinlerini kamyonuyla direniş alanlarına taşıyan Şerife 
Boz ve tankların karşısına tek başına çıkan Safiye Bayat’larsınız. 28 
Şubat’ta, örselenen, turnikelere sıkıştırılan, ikna odalarında imha 
süreçlerine tabi tutulan, hayalleri alınan ve gelecekleri çalınan, 
kamusal alan işkencesiyle ‘devlet tarafından şiddet’ uygulanan siz 
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kadınlarımız, direnişin, inancın, erdemin ve özgürlüğün sembolleri 
olarak yılmadınız, yıkılmadınız, yepyeni bir Türkiye’nin kapısını 
açtınız. Karda kışta, soğukta 12 milyon 300 bin imza için ter akıtan 
teşkilatımızın cesaret ve fedakârlık örnekliğini sergilediniz. 28 Şubat’ın 
en soğuk, en karanlık günlerinde meydanlarda destanlar yazarak, 
elleriniz yumruk, dilinizde direniş marşları ve tekbirlerle bin yıl 
sürecek denilen darbeyi yokluğa mahkûm ettiniz. Tarihi yasağın tarih 
olmasına vesile olan örgütlü güç olarak tarihe geçtiniz. Bu bereketli 
mücadeleyle tarihe not düşerek, sarsılmaz inancın, yıkılmaz direncin, 
inmeyen yumrukların sembolleri olarak, bu ülkenin Rosa Parks’ları, 
Rachel Corrie’leri oldunuz. Sendikal mücadelesini yürütürken insanlık 
ailesinin öznesi olma bilinciyle hareket ederek, ‘Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var’ projesiyle 25 bin yetimi kardeşi kılan, ‘İnfak vakti’ diyerek 
mazlum ve mağdurlar için yardıma koşan, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ ve 
‘Adil Bir Dünya İçin’ umudu ifade eden sizler, Türkiye’nin ve dünyanın 
Büyük Erdemliler Ordusu oldunuz.” 

Yeni bir seferberlik hamlesi başlatıyoruz 
Örgütlü mücadelelerinin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade 
eden Yalçın, “14 Şubat’ta 25. yılımıza giriyoruz. Dile kolay, çilelerle, 
kazanımlarla dopdolu tam çeyrek asırlık bir mücadele tarihi yazdık. 
Mücadelede 25. yılımız münasebetiyle bu yılı ‘Vefa’ yılı ilan ederek 11 
Şubat’ta Ankara’da buluşuyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ‘Kısa 
Film Yarışması’nın üçüncüsünü vefa temalı yaptık ve 11 Şubat gecesi 
yarışmamızın kazananlarını açıklayarak ödüllerini takdim edeceğiz. 
Teşkilat olarak, Memur-Sen’in tüm yönetici kadrolarıyla Antalya’da 
‘Büyük Türkiye Buluşmamız’ ile 1 milyon olan sayımızı 1 milyon 111 
bin 111 yapmak için yeni bir seferberlik hamlesi başlatacağız” diye 
konuştu. 

İstikrarlı bir Türkiye için sistem değişikliğine ‘Evet’  
diyeceğiz 
Referanduma giden ülkemizde, tıpkı 2010 referandumunda 
olduğu gibi inisiyatif alacaklarını ve bilfiil ter akıtmak için alanlarda 
olacaklarını dile getiren Ali Yalçın, şöyle konuştu: “İstikrarlı bir Türkiye 
için sistem değişikliğine ‘Evet’ diyeceğiz. Bize ‘niye evet diyorsunuz’ 
diye soruyorlar. Tarafsız mahkeme fikrine niye hayır diyelim! HSYK’nın 
sayısının azaltılmasına niye hayır diyelim! 18 yaşında seçilme hakkının 
verilmesine niye hayır diyelim! Koalisyonların sandıkta kurulduğu 
bir Türkiye için, bürokratik oligarşinin ortadan kalktığı bir Türkiye 
için, 28 Şubat, 367 krizi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz kaos planlarına 
imkân vermeyen bir Türkiye için referandumda ‘Evet’ diyeceğiz. Algı 

çeteleri yine işbaşındalar ve ‘Tek Adam’lıktan dem vuruyorlar. Bizler 
‘Tek Adam’lığın ne olduğunu CHP iktidarı dönemlerinden biliyoruz. 
Her işlemine karşı dava açılabilecek bir Cumhurbaşkanı nasıl ‘Tek 
Adam’ olabilir? Cumhurbaşkanlığı ülkenin en risksiz makamıyken 
şimdi en riskli, en sorumlu kurumu haline getiriliyor. Güçlü liderlik, 
güçlü Türkiye mefkûresiyle referandumda ‘Evet’ diyeceğiz ve bunun 
için çalışacağız.” 

Saatin zembereğini yeniden kurmak vaktidir 
15 Temmuz işgal ve darbe girişimi karşısında hesapsız ve 
tereddütsüz bir şekilde alanlara ilk çıkan, meydanlara ilk akan 
teşkilat olarak, ihanetin karşısında doğruluğun, işgalin karşısında 
direnişin, komplonun karşısında teyakkuzun, hesapların karşısında 
hesapsızlığın teşkilatı olarak davalarının inşa, bütünleme ve büyütme 
davası olduğunun altını çizen Yalçın, “Davamız, millet ve ümmet 
davasıdır. İfsada karşı ıslah, ‘cahiliye’ye karşı bilgelik davasıdır. Yok 
etme değil, yaşatma davasıdır. Bencillik karşısında diğerkâmlık 
davasıdır. Davamız, sömürü karşısında direniş, vurgunculuk 
karşısında alın teridir. O halde, bereketi ve heybeti daha da büyütmek 
için saatin zembereğini yeniden kurmak vaktidir. Ey ekmeğin, emeğin, 
ıslahın, tevhidin, bilginin erleri! Sizler de adil ve müreffeh bir dünya 
için, tek başına beklemeyi değil, yan yana durarak kol kola girerek 
bereketlenmeyi ve örgütlenmeyi seçtiniz. Malik bin Nebi ‘Ruhunu 
değiştir tarih değişsin’ demişti. Tarihi değiştiren yürüyüşümüz kutlu 
olsun” diyerek sözlerini tamamladı. 

Erdoğan’a fahri üyelik belgesi verildi 
Konuşmaların ardından Genel Başkan Ali Yalçın, Emine Erdoğan’a 
fahri üyelik belgesi takdim etti. 
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ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, doğru 
ve gerçekçi tespitler yapmak ve bunu yaparken de sahip olu-

nan kadim medeniyetin değerlerini dikkate almak gerektiğini, aksi 
takdirde kadının yanlış adet ve gelenekler ya da modern dünyanın 
kadını değersizleştiren yaklaşımlarıyla yaşamaya mahkûm edileceği-
ni ifade etti. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Habibe Öçal, 
Türkiye’nin içerisinde 
bulunduğu kritik süreci 
değerlendirip vatanımı-
zın ve milletimizin beka-
sına kast edenlere karşı, 
kadın birlikteliğinin, ka-
rarlılığının ve suhuletinin 
önemini haykırmak ama-
cıyla bir araya geldiklerini 
belirterek, “Bizler ülke-
mizin eğitimcileri olarak 
kaygısı olan kadınlarız. 
Omuzlarımızda ağır bir 
yük ve toplumsal sorum-
luluklarımız var. Bizler 
kadın sendikacılar olarak 
çalışanların haklarının ve 

kazanımlarının peşinde olmanın yanında, mazlumların ve mağdurla-
rın da sesi olmaya devam ederken, gücümüzü örgütlü yapımızdan ve 
halkımızdan almaktayız” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 4. Kadın Buluşması, Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar 
Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, milletvekilleri ve Şube Kadın Komis-
yonları üyelerinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı. 

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya, kadını ekonomik, sosyal ve kültürel alandan uzak 
tutarak adeta eve hapseden anlayışa karşı oldukları kadar, kadının 
anne kimliğini ve manevi derinliğini yok sayan anlayışa da karşı ol-
duklarını vurgulayarak, kadının toplum hayatında yer almasının ve 
hak ettiği yere gelmesinin, o toplumun medeniyet birikimi ve bu alan-
da ulaştığı seviyeyle yakından ilgili olduğunu kaydetti. 

Bakan Kaya, günümüzde kadının rolü değerlendirmelerinde ve oluş-
turulacak politikaların çerçevesinin belirlenmesinde bilginin, aklın ve 
gelişimin yanında 15 Temmuz’da millî destanın yazılmasının teme-
linde yer alan kadim medeniyetin kaynak ve referanslarını da esas 
almak durumunda olduklarını vurgulayarak, “Biz de bunu yapacağız 
ve yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde sözde modern dünyanın 

köksüz, ruhsuz ve manevi derinlikten mahrum sosyal teorilerinden 
çözüm bekleyen, sonucunda da yozlaşmayı önleyemeyen bir toplum 
haline geliriz. Ama biz buna asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Son yıllarda eğitim hakkının kullanılması konusunda köklü kararlar 
alıp uyguladıklarını dile getiren Bakan Kaya, hükûmetin ve bakanlığı-
nın projeleriyle ilgili bilgi verdi. Kılık ve kıyafetinden ötürü kimsenin 
eğitimden mahrum kalmadığını söyleyen Kaya, “Bu vesileyle Sayın 
Emine Erdoğan hanımefendiye, kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın 
eğitimleri konusunda göstermiş oldukları üstün gayret ve duyarlılık-
tan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çünkü öncülük et-
tikleri ‘Haydi Kızlar Okula’ kampanyası ile 350 bin kız çocuğumuz okul-
la tanıştı. Yine ‘Ana-Kız Okuldayız’ kampanyası ile okula gidememiş 
2 milyon 590 bin kadınımız, evlatlarıyla beraber eğitim alma imkânı 
buldu. Bu çalışmaların olumlu sonuçları günümüzde ortaya çıkmaya 
devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lisede kızların okullaşma oranı az 
bir farkla da olsa artık erkeklerin okullaşma oranını geçmiş bulunu-
yor” ifadelerini kullandı. 

Çalışan kadınlara yeni haklar verildiğini, kadın istihdamı ve kadın gi-
rişimciliğinin desteklendiğini belirten Bakan Kaya, konuşmasında re-
ferandum sürecine de değindi. Kaya, “Biz, yeni anayasa değişikliğine 
‘evet’ diyoruz. Çünkü bu değişiklikle ülkemiz güvenli ve istikrarlı bir 
yönetim yapısına kavuşacak, koalisyonlar tarih olacaktır. Bu vesiley-
le yeni anayasa düzenlemesinin bir rejim değişikliği değil, bir sistem 
değişikliği içerdiğini de özellikle vurgulamak isterim. Elbette bu deği-
şikliğe neden ihtiyaç olduğunu kısa bir süre içinde sokak sokak, ev ev, 
meydan meydan bütün insanlarımıza anlatacağız. Çünkü her alanda 
geleceğin güçlü Türkiyesi’ni milletimizle birlikte inşa etmek istiyoruz. 
Bu inşa süreci için sistemin daha güçlü ve etkin olması gerekiyor” diye 
konuştu. 

Öçal: Kadın birlikteliğinin, kararlılığının ve suhuletinin  
önemini haykırmak amacıyla bir aradayız 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe 
Öçal, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu kritik süreci değerlendirip 
vatanımızın ve milletimizin bekasına kast edenlere karşı, kadın bir-
likteliğinin, kararlılığının ve suhuletinin önemini haykırmak amacıyla 
bir araya geldiklerini belirterek, “Bizler ülkemizin eğitimcileri olarak 
kaygısı olan kadınlarız. Omuzlarımızda ağır bir yük ve toplumsal so-
rumluluklarımız var. Büyük bir teşkilatın mensupları olarak Konfede-
rasyonumuzda 1 milyona ulaşan üye sayımızın 400 binini kadınlar 
oluşturmaktadır. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak ise 432 bin üye-
nin 185 bini kadın eğitimcidir. Bugün ülkemizde 81 ilde üniversiteler 
de dahil, eğitim sahasının tamamında örgütlenmemizi tamamlayarak 
teşkilatlanmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Bizler kadın sendika-
cılar olarak çalışanların haklarının ve kazanımlarının peşinde olmanın 
yanında, mazlumların ve mağdurların da sesi olmaya devam eder-
ken, gücümüzü örgütlü yapımızdan ve halkımızdan almaktayız” dedi. 

beklenti ler i  karş ı lanmalıdır

Kadınların çalışma hayatındaki

A
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Çalışma hayatında birtakım beklentilerimiz var 

Çalışan kadınlar olarak çalış-
ma hayatında birtakım bek-
lentilerinin olduğunu kayde-
den Öçal, “Öncelikli olarak 
analık haklarımızı tam olarak 
kullanmak istiyoruz. Yarı za-
manlı çalışma uygulamasının 
özel sektörde olduğu gibi ka-
muda da bir an önce hayata 
geçirilmesi hızlandırılmalıdır. 
Engelli çocuğa sahip çalışan-
ların, gelir düzeyine bakılmak-
sızın engel durumuna göre, 
bakım ücretinden faydalan-
malarını talep ediyoruz. Bu-
nun yanında, doğum ve süt 
izinlerimizde kısmi iyileştir-
meler yapılmıştır. Ancak bu 
sürelerin uzatılması, kreş ve 

çocuk bakımevlerinin ivedilikle açılarak çalışan annelerin iç huzuru-
nun sağlanması gerekmektedir. Ancak biz biliyoruz ki, eğitimci ka-
dınlar olarak bütün iyileştirmelerin, bütün kazanımların üstünde bir 
değer var ki, bu da ülkemizin varlığı, birlik ve beraberliğimiz. Bizleri 
darbe ve kaos kültürüne alıştırmaya çalışanlar bir gerçeği unuttular. 
O da inanç ve medeniyet değerlerine bağlı, inançlı halk iradesidir” ifa-
delerini kullandı. 

Bizi dize getirmek isteyenlere kocaman bir hayal  
kırıklığı armağan ediyoruz 

Kararlı, cesur direnmelerden sonra baskı ve darbelerin dayattığı ka-
ranlıklardan aydınlığa çıkan Türkiye’nin demokratik kazanım ve za-
ferinde örgütlü kadın hareketlerinin hayati önem taşıdığını söyleyen 
Öçal, şöyle devam etti: “Kadınlar daima kendileri üzerinden sürdürü-
len ideolojik kuşatma karşısında direnç göstermişlerdir. Bin yıl sür-
mesi kurgulanan yalanın 28 Şubat zorbalığı, bin yıldan fazla süren 
ve sürecek olan gerçek bilinç tarafından sonlandırılmıştır. Hak ve öz-
gürlükler anlamında Türkiye’nin gerçek ve asıl kazanımlarıyla, örgütlü 

yapısı ile Eğitim-Bir-Sen’in ve kadın üyelerimizin şuurlu dayanışması 
ve direnişi 28 Şubat ve başörtüsü zulmünde bütün bir millete öncü 
olmuştur. Aynı kararlılık ve duyarlılığı yine derin odakların 15 Tem-
muz’daki ihanet ve işgal girişimi karşısında göstermekten bir saniye 
bile tereddüt etmedik. O gün kalbi iman ve Türkiye sevdasıyla çarpan 
her mübarek insanımız gibi bizler de istiklal ve istikbalimiz için so-
kaklara, tankların, ağır silahların, uçakların, ateş ve bombaların kar-
şısına çıktık. İşte buradan bütün bir Türkiye’ye, bütün dünyaya ilan 
ediyoruz; and olsun, yemin olsun ki, biz kadını ve erkeği ile bütün bir 
Türkiye olarak yöneldiğimiz bu kutlu yolda bir adım geri atmayaca-
ğız. Asla inancımızı ve özgürlüğümüzü müzakere konusu yapmadık, 
yapmayacağız. Bize diz çöktürmek isteyenlere buradan kocaman bir 
hayal kırıklığı armağan ediyoruz. Çünkü bizler kadınız, bizler anayız. 
Bizler Anadolu’yuz.” 

Artık ‘cellâdımıza gülümsemeyeceğiz’ 
Değersizlikten başka bir şey üretmeyen modern acımasızlığın, en öl-
dürücü araçlarla asker, sivil, yaşlı,  kadın, erkek çocuk, genç demeden 
şehirlerin altını üstüne getirdiğini belirten Habibe Öçal, sözlerini şöy-
le tamamladı: “Kültür ve medeniyet varlıklarını, umutları, özlemleri, 
aşklarıyla, sevdalarıyla birlikte bütün bir insanlık katlediliyor. Bugün 
sadece Suriye’de kimyasal ve varil bombalarıyla, füzelerle, katledilen 
insan sayısı beş yüz bine yaklaşmıştır. Felaketten kaçıp ülkemize sı-
ğınan 3 milyon Suriyeli, onlarca ülkenin nüfusundan fazladır. Bu kat-
liam kimin eseridir? Sözde medeni dünyanın öncüleri olan devletler 
ve onların politikaları, katliama uygun ortam ve imkân hazırlayarak, 
mazlumları oyalayarak, zalimleri cesaretlendirmektedir. Dünya-
nın vicdanı daha ne kadar susacak? Afganistan’da, Irak’ta, Mısır’da, 
Myanmar’da, Doğu Türkistan’da, Yemen’de, Filistin’de, Gazze’de ben-
zer durumlar yaşanıyor. Gazze’de ağzında emziğiyle İsrail füzesiyle 
öldürülen çocuğun, Orta Doğu’nun bütün annelerinin suçu, günahı 
nedir? Hangi kadın sorunundan, hangi kadın hakkından bahsediliyor? 
Yoksa bir kadın veya çocuk Müslüman olunca ölümden, üstelik feci 
şekilde öldürülmekten başka bir hakka sahip değil mi? Bizler bu ülke-
nin kadınları olarak İsmet Özel’in ifadesiyle artık ‘cellâdımıza gülüm-
semeyeceğiz.’ Haksızlığa karşı kalbimiz canlı, diri kalsın. Hiç değilse 
özlemlerimizde ve söylemlerimizde özgür olalım. Tertemiz, dipdiri, 
kalplerimizle yeni hayatlarda buluşmak dileğiyle her birinizi muhab-
betle selâmlıyorum.” 
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ğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, emek harcama-
dan, çaba göstermeden, mücadele vermeden sorunların çö-

zülemeyeceğini belirterek, “Hiçbir sorun kendiliğinden çözülmez. 
Sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasını, beklentilerimizin karşılan-
masını istiyorsak örgütlenmeliyiz. Örgütlenmemiş bir memnuniyet-
sizliğin hiçbir etkisi ve sorunların çözümüne katkısı olmaz. Onun için 
örgütlenerek güçlenmeli, el ele, omuz omuza vererek sendikal yolcu-
luğumuzu sürdürmeliyiz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 4. Kadın Buluşması programında konuşan Latif Selvi, 
örgütlenmenin önemine ve kadınların örgütlü mücadeleye katkısına 
değinerek, “Kadınların mücadelesi bir statü meselesi olmamalıdır. 
Amaç, emeğinin karşılığını alabilmek, özlük haklarında kadın çalış-
malarına uygun bir düzenlemenin yapılmasını temin etmek, daya-
nışmayı, iş birliğini sağlamak ve kadın örgütlenmesini güçlü bir hale 
getirmek olmalıdır. Kadın nüfusu dikkate alındığında temsili istenen 
seviyede değildir. Bunun için mücadele edilmeli, kadınların talepleri-
nin güçlü bir şekilde dile getirilmesi için daha çok çaba harcanmalıdır” 
şeklinde konuştu. 

Din ve geleneği dışlayan modernist anlayışı eleştiren Selvi, kadın 
üzerinden politika üretenlerin kadınların sorunlarını çözmek gibi bir 
dertlerinin olmadığını kaydederek, “Güçlüden yana, güçlüye imkân 
sağlayan bir politika ürettiler ve haksızlığa uğrayan kadınların sorun-
larını çözmek gibi bir dertleri hiç olmadı. Onun için kadınlar, bu çürü-
müş anlayışa bel bağlamadan, kendi haklarını almanın mücadelesini 
bizzat vermelidir” ifadelerini kullandı. 

Öçal, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar komisyonu Başkanı Habibe 
Öçal ise, komisyon olarak yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışma-
lar hakkında katılımcılara bilgi vererek, mevcut örgütlü kadın sayısı-
nın artırılması gerektiğini söyledi. 

Panel ve eğitim toplantıları yapıldı 
Eğitim-Bir-Sen 4. Kadın Buluşması programı kapsamında bir panel 
yapıldı. Oturum başkanlığın Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun’un yaptığı “Sivil 
Toplum Örgütlerinin Demokratikleşmedeki Yeri ve Önemi” başlıklı 
birinci oturumda, Gazeteci-Yazar Nazife Şişman “Tarihsel Süreçte Ka-
dın”, UKDA Konfederasyonu Başkanı Fadila Kedjour “Afrika’da STK’lı 
Kadının Rolü”, Avrupa’daki Filistinli Öğretmenler Meclisi Genel Sekre-
teri Yosra Agil “Avrupa’da Müslüman Öğretmenler Birliği Modeli”, Ha-
zar Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu ise “Demokratikleşme Sürecinde 
STK’lı Kadının Rolü” konularında birer sunum yaptılar. 

Oturum başkanlığını eski Milletvekili Halide İncekara’nın yaptığı “Ka-
dın Sivil Toplum Örgütlerinin Tarihsel Süreci ve Günümüze Yansıma-
ları” başlıklı ikinci oturumda, İGETEF Genel Sekreteri Necla Koytak “İn-
sani Değerlerin Yeniden İnşasında Her Anne Bir Okul”, Gazeteci-Yazar 
Arwa İbrahim “Avrupa’da Yaşayan Kadınların Entegre Olma Sorunu, 
Kimlik Mücadelesi”, Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Emel Topçu, “Demokratikleşme Yolunda Kadınların Lider Olarak 
Katkıları”, İntisar Gannuşi Kherigi “Kadın Liderliğinin Önemi” konula-
rında katılımcılara bilgi verirken, Sinema Yapımcısı Samah Safi Be-
yazıt ise, ABD Başkanı Donald Trump’un Göçmen Yasası nedeniyle 
programa gelemediğinden, telekonferans ile bağlanarak “İslamofobi-
nin Medya Karşılığı” başlıklı sunum gerçekleştirdiler. 

Bunun yanı sıra Sena Abdülcevat “Mısır’da Kadın Direnişi” başlıklı bir 
konuşma yaparken, Genel Başkan Danışmanı Hıdır Yıldırım ise “Sen-
dikacılık Tarihi ve Teşkilat Kültürü”nü anlattı. 

E

daha da güçlenerek devam edecek
Örgütlü kadın mücadelemiz
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ğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, 
toplumun hemen hemen yarısının, 28 Şubat darbesin-

den habersiz olduğunu belirterek, “Maalesef bu darbeyi en 
ağır şekilde yaşayan ve zarar gören insanlarımız da yaşadıkla-
rını unutmuştur. İşte bu yüzden 15 Temmuz’da yeniden darbe 
ile yüz yüze geldik” dedi. 

28 Şubat Platformu üyeleri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen 28 Şubat davası duruşması öncesinde adliye önünde 
basın açıklaması yaptı. 28 Şubat Platformu adına açıklama ya-
pan Platform Sözcüsü Habibe Öçal, 28 Şubat’ta sadece siyasi 
iradenin değil, ekonomik, kültürel, sosyal varlığının hedef alın-
dığını, milli değer ve varlıklarının bütün cephelerden saldırıya 
uğradığını ve millet iradesinin hoyratça ayaklar altına alındı-
ğını belirterek, insan hakları, özgürlükler, inanç ve medeniyet 
değerlerinin yok edilmek istendiğini söyledi. 

Öçal, yaşanılan darbelerin hesabı gereğince sorulmadığı ve 
hain darbeciler cezalandırılmadığı için 15 Temmuz’da yeni bir 
darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti. 

Mağduriyetler bir an önce giderilmelidir 

27 Mayıs 1960 darbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sin-
sice yerleştirilen darbeci damarın devletimiz ve milletimiz için 
halen tehdit ve tehlike olarak varlığını sürdürdüğünü vurgula-
yan Öçal, “Ülke ve milleti maddi manevi anlamda korkunç çö-
küntülerin içine atanlar, bu haksızlık ve zulümlerini Kemalizm, 
Atatürkçülük, çağdaşlık ve İslâm düşmanlığı adına yaptılar. 
Biz bunları unutmadık. Unutmayacağız. Darbecileri cesaret-
lendiren oluşum ve kuruluşların temsilcileri, varoluş zeminle-
rini demokratik ortamlara borçlu olduklarını unutmamalıdır. 
Milletimizin vicdanının sesi olarak yargı sistemimizin bu dar-
becilere gereken cezayı vermesi beklenirken, 28 Şubat darbe-
sini yapan vatan hainlerinin yargılandığı davanın beklendiği 

şekilde yürümediği yönündeki haklı eleştiriler kaygı uyandı-
rıyor. Milletimiz haklı olarak darbecilerin yargılanmasını, en 
ağır şekilde cezalandırılmasını ve mağdur ettikleri insanların 
mağduriyetlerinin giderilmesini dört gözle beklemektedir. 28 
Şubat mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Öncelikle 28 
Şubat’ta çeşitli suçlamalarla haksız yere hapiste tutulanlar 
serbest bırakılarak tazminatları ödenmelidir. Ancak, bu son 
derece açık olan ihanetin yargılandığı davada bir sonucun çık-
maması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Yara kanama-
ya devam etmektedir. Millet tertemiz vicdanında bu ihaneti 
ebediyen mahkûm etmiştir. Her hatırlandıklarında lanet ile 
anılmaktalar ve hep öyle anılacaklardır” şeklinde konuştu. 

28 Şubat’ın hesabı sorulmadığı için   
15 Temmuz’u yaşadık 

Milletin 15 Temmuz’da milli mücadele ruhuyla darbeci hainle-
re karşı cansiperane bir mücadele ortaya koyduğunu ve hiçbir 
zaman darbeci kalkışmalara izin vermeyeceği iradesini gös-
terdiğini dile getiren Öçal, sözlerini şöyle tamamladı: “Haklı 
olarak bu mücadele ruhunun bütün kurumlarca yürütülme-
si beklenmektedir. 28 Şubat darbesini bugün 40 yaşının üs-
tündekiler ancak hatırlamaktadır. Toplumun hemen hemen 
yarısı yaşadığımız bu darbeden habersizdir. Maalesef bu dar-
beyi en ağır şekilde yaşayan ve zarar gören insanlarımız da 
yaşadıklarını unutmuştur. İşte bu yüzden 15 Temmuz’da yeni-
den darbe ile yüz yüze geldik. Yeni bir darbe ile yüzleşmemek 
için, devlet ve ordu içinde hain yapılanmalara artık izin ver-
meyecek, millet olarak adım adım takip edeceğiz. Bütün bu 
süreçlerden sonra edindiğimiz tecrübe ve bilinçle bugün de 
aynı duygularla haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz: Bu 
millete hainlik ve düşmanlık yapanlar! Başaramadınız, başa-
ramayacaksınız. Darbeleri unutmadık, hiçbir zaman da unut-
turmayacağız. Hesabını her zaman ve her zeminde soracağız.”  

E

Unutmadık, unutturmayacağız ve

takipteyiz
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Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik konusundaki 
talebimize olumlu cevap 

Alan değişikliği talebi görmezden gelinemez 

1995-2013 yılları arasında sorunsuz bir şekilde uygulanan, 2014 yılındaki kısmî uygulamadan sonra ise 
vazgeçilen, öğretmenlerin haklı beklentisi ‘diplomaya dayalı alan değişikliği’ mağduriyeti derhal giderilme-
lidir. Yetkili sendika olarak, konuyu Kurum İdari Kurulu toplantısı başta olmak üzere, her platformda dile 
getirdik. Bakanlık, diplomaya dayalı alan değişikliği konusunda çalışma yaptığını ifade etmesine rağmen 
konunun gündemin dışında kalması, herhangi bir açıklamanın yapılmaması belirsizliği derinleştirmekte, 
alan değişikliği beklentisi olan eğitim çalışanlarının motivasyonunu düşürmekte, eğitim çalışmalarını ve-
rimsizleştirmektedir. 

Alan değişikliği, bazı haklı taleplerin karşılanması için kaçınılmaz bir uygulamadır. Özellikle mezuniyet 
branşına geçmek isteyenler, ikinci bir yükseköğretim programı bitirerek yeni mezun olduğu alana geçmek 
isteyenler ve 2012 yılında aile bütünlüğü için alan değişikliği yapmak zorunda bırakılan öğretmenler haklı 
olarak alan değişikliğini beklemektedir. 

Öğretmenlerimizin daha verimli çalışabilmeleri için Bakanlık kendi personelinin bu durumuna duyarsız 
kalmamalı, konu hakkında adım atmalıdır.  Şubat ayında öğretmen atamasının gerçekleşmemiş olması da 
alan değişikliğinin yapılabilmesi için hem bir fırsat hem de bazı alanlardaki öğretmen açığının kapatılması 
noktasında bir çözüm yolu olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yaptığımız görüşmelerde Bakanlığın bu yönde bir çalışması olduğunu ve haklı ta-
leplerin karşılanacağı ifade edilmesine rağmen bugüne kadar somut bir adım atılmaması, süreci daha da 
yönetilemez hale getirmiştir. Haklı olarak beklenti içinde olan öğretmenleri de bu belirsizlik yormakta, iş 
ortamında konsantrasyonlarını bozmaktadır. 

Bakanlık, bu konuda somut bir adım atmalı; bir planlama dahilinde alan değişikliği takvimini hazırlayarak 
yeni öğretim-öğretim yılı başlamadan evvel alan değişikliğinden faydalanacak öğretmenlerimizin görev 
yerleri belli olacak şekilde alan değişikliğini gerçekleştirmelidir. 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK), başvurumuzu kabul ederek, jürisinde kamu görevinden çıkar-

tılan veya görevden uzaklaştırılan profesör bulunan adayların durdurulan doçentlik süreçlerine yeniden 

işlerlik kazandıracak ve süreci hızlandıracak bir karar aldı. 

Buna göre doçentlik jürisinde yer alan ve terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin millî 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti 

veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkartılan ya da yükseköğretim kurumları 

tarafından görevden uzaklaştırılan profesörler yerine yedek jüri üyelerinin raporlarının değerlendirmeye 

alınmasına karar verilmiştir. 

ÜAK tarafından yapılan 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan Eser İnceleme So-

nucu Belli Olanlara İlişkin Açıklama başlıklı duyuruda, jürisinde kamu görevinden çıkartılan veya görevden 

uzaklaştırılan profesör bulunan adayların doçentlik süreçlerinin durdurulmuş olduğu ifade edilmişti. 

Bunun üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak, 7.12.2016 tarihinde ÜAK’a başvuruda bulunarak, eser inceleme jü-

risi asil üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma veya kamu görevinden çıkarma kararı verilmiş olması 

halinde yerlerine yedek üyelerinden görevlendirme yapılmasını ya da yeni öğretim üyelerinin jüri üyelik-

lerine görevlendirilmesini talep etmiştik. 

Talebimize olumlu yanıt veren ÜAK, yedek jüri üyelerinin görevlendirilmesine olumlu bakmasının yanın-

da, durdurulmasına karar verilen doçentlik sürecine yeniden işlerlik kazandırmıştır. 
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ŞUBELERİMİZDEN

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi istişare ve değerlendirme toplantısı 

Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli’nde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan 

Eğitim-Bir-Sen Adana 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Sezer, bu tür projelerin başka-

larının dertleriyle dertlenen insanların yetişmesi için çok önemli olduğunu söyledi. 

Çocukların küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever ve duyarlı nesiller olarak 

yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Sezer, “Bu ve buna benzer projeler, haz ile 

hız arasında sıkışmış olan, bencil, duyarsız, merhametsiz bir nesilden ziyade nite-

likli, paylaşmayı seven, yardımsever nesillerin yetişmesinde etkili olacaktır” dedi. 

İHH Yetim Birimi Sorumlusu Reşat Başer, Adana Temsilcisi Veysel Tepeli, İl Milli Eği-

tim Müdürü Turan Akpınar ve Vali Mahmut Demirtaş da birer konuşma yaptılar. 

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, il divan toplantısını, ilçe temsilcilikleri, kadınlar ko-

misyonu ve genişletilmiş yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Gün-

demdeki gelişmelerle beraber sendikal faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda konu-

şan Şube Başkanı Ali Deniz, müfredat değişikliği, toplu sözleşme talepleri, KHK’lar 

neticesinde açığa alınan veya ihraç edilen çalışanlar ve sendikal faaliyetler hakkında 

açıklamalarda bulundu. İlçe temsilciliklerini ve ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret 

ederek talepleri aldıklarını ve eğitim çalışanlarının sorunlarını yerinde tespit ettikle-

rini belirten Deniz, bu tespitleri raporlaştırarak toplu sözleşme öncesi ilgili yerlere 

ileteceklerini ve toplu sözleşme hazırlıklarının devam edeceğini söyledi. 

Geleneksel hale getirdikleri ‘Medeniyet Sohbetleri’ ve konferans dizilerine devam 

ettiklerini vurgulayan Deniz, “Bu tür programlar üyelerimizin akademik ve kültürel 

yeterliliklerine zenginlik kazandırmanın yanı sıra karşılıklı fikir alışverişi imkânı da 

sağlamaktadır” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube, Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçe-

lerinde görev yapan üyeler, şehit ve gazi aileleri ve çeşitli sivil toplum örgütü temsil-

cilerinin katılımıyla Dinar’da ‘birlik ve beraberlik’ temalı toplantı düzenledi. 

Şube Başkanı Abdullah Çelik, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştir-

diğini vurgulayarak, sendika olarak emek mücadelesi verdiklerini, üyelerinin özlük 

haklarını korumak ve yeni kazanımlar elde etmek için çalıştıklarını söyledi. Anaya-

sa değişikliği referandumuna da değinen Çelik, değişikliklerin ülkemizin istikrarına, 

maddi manevi olarak gelişip büyümesine katkı sağlayacağını düşündüklerini be-

lirterek, “Geçmiş yıllardan bildiğimiz gibi istikrarın olmadığı, sürekli hükûmetlerin 

değiştiği dönemlerde çok çeşitli sıkıntılar çektik. Yaşanan sıkıntıların özellikle eko-

nomi boyutunda milletimizi olumsuz etkilediği görülmüştür. Millet iradesini doğ-

rudan yönetime yansıtacak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni istikrarın, birlik 

ve beraberliğimizin, ülkemizin gelişip güçlenmesinin teminatı olarak görüyoruz. Bu 

nedenle referandumda ‘evet’ diyoruz. En doğru kararı millet verecektir” dedi. 

Milletvekili Ali Özkaya’nın da bir konuşma yaptığı toplantı, 15 Temmuz konulu resim 

yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. 

ADANA 1

ADIYAMAN

AFYONKARAHİSAR 1

Bilinçli, yardımsever ve duyarlı nesiller 
yetiştirmeliyiz 

Eğitim çalışanlarının sorunlarını yerinde 
tespit ediyoruz 

Üyelerimizle Dinar’da buluştuk 
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ŞUBELERİMİZDEN

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 2 No’lu Şube yönetimi, işyeri temsilcileriyle bir araya 

gelerek istişarelerde bulundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yapılan toplantının 

açılışında konuşan Şube Başkanı Mustafa İşbilir, hak, adalet, barış, emek ve özgür-

lük mücadelesinde 25 yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Eğitim-Bir-Sen’in tarihi 

bir dönem sayılacak çeyrek yüzyıllık mücadele geçmişi, Türkiye’nin karanlıklardan 

aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş ta-

rihi; ülkemizin yaşadığı siyasal ve toplumsal dalgalanmalar karşısında ilkeli, tutarlı, 

kararlı, atak bir tavrın ve özünü hiç kaybetmeden vatanın ve milletin menfaatini 

sürekli önceleyen bir mücadelenin destanıdır” dedi. 

Sendika olarak değişimi desteklediklerini dile getiren İşbilir, hak arama mücadele-

lerini sürdürmeye, istikrar ve daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edecek-

lerini vurguladı. 

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube yönetimi, işyeri temsilcileriyle bir araya gelerek istişareler-

de bulundu. Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, çalı-

şanların hak ve menfaatlerini savunmanın yanı sıra bugüne kadar hep ezilen, hor-

lanan ve baskılara uğrayanların yanında olduklarını ifade ederek, “Sendika olarak, 

çalışmalarımızı her zaman büyük bir fedakârlıkla sürdürdük, sürdürüyoruz. Ücret 

sendikacılığının yanında insan hak ve hürriyetlerinin savunucusu olduk. Nerede bir 

mazlum varsa, onlara destek olmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Bunu yaparken 

de insanların dinine, ırkına, rengine, diline bakmadık” dedi. 

İşyeri temsilcilerine özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Gümüşer, “İşyerle-

rinde sendikamızın temsilcileri olduğunuz gibi, kurumunuz ve oradaki üyelerimizle 

köprü durumundasınız. Bu anlamda sizlere düşen ve büyük sorumluluk gerektiren 

görevi başarıyla ifa ettiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 No’lu Şube, divan toplantısını Kızılcahamam’da yaptı. Ye-

nimahalle ve Etimesgut İlçe Temsilcilik yönetimleri, Genç Memur-Sen, Kadınlar Ko-

misyonu, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı-

da konuşan Şube Başkanı Tekin Korku, sadece üyenin özlük hakkını savunan değil, 

insan olmanın özüne sahip olan bir sendika olduklarını belirterek, “Eğitim-Bir-Sen 

kurulduğu günden bu yana ‘Zulüm kimden gelirse gelsin, zulme uğrayanın yanında, 

haksızlığı ve zulmü yapanın karşısında’ düsturuyla insan hakları, emeğe saygı ekse-

ninde mücadelesini sürdürmüş bir sendikadır” dedi. 

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesini önemsediklerini kaydeden Korku, her 

sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyacını karşıladığı söz konusu projeyle dün-

yanın farklı noktalarına ‘İyilik Köprüleri’ atıldığını söyledi. 

AFYONKARAHİSAR 2

AĞRI

ANKARA 4

Daha güçlü bir Türkiye için  
çalışmaya devam edeceğiz 

İşyeri temsilcilerimizle istişarelerde 
bulunduk 

İnsan hakları ve emeğe saygı 
mücadelesi veriyoruz 
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Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şubesi’nin öncülüğünde Halepliler için başlatılan kampanya 

sonucu toplanan yardımlar dualarla yola çıkarıldı. 

Yardım TIR’ının yola çıkmadan önce düzenlenen törende bir konuşma yapan Şube 

Başkanı Mehmet Çabuk, “Genelde Suriye’de özelde Halep’te yaşanan katliam ve 

dram karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız. Sendika olarak, IHH aracılığıyla baş-

lattığımız kampanya sonucunda toplanan bir TIR’lık yardımın yola çıkarılma töreni 

nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Yardım kampanyasına destek veren tüm üyele-

rimize, eğitim çalışanlarına ve halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 

bu yardımlar, kadirşinas halkımızın destekleri ile devam edecektir” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube yönetimi, okul yöneticileriyle bir araya geldi. Şube Baş-

kanı Mehmet Ergin, okullarda yaşanan sıkıntı ve aksaklıklarla ilgili gelen şikâyetleri 

katılımcılarla paylaşarak başladığı konuşmada, okullarda yapılan yetiştirme kursla-

rında şikâyete sebep olan görevlendirmelerle ilgili olarak hassas olunması, kursla-

rın öğrenci merkezli yapılması gerektiğini söyledi. 

İlin eğitim düzeyinin yükselmesi, başarının artması için çalışmalarda gösterilen has-

sasiyetin devamının önemli olduğunu vurgulayan Ergin, okul yöneticilerine göster-

dikleri duyarlılık için teşekkür etti. Ergin, açığa alma ve ihraçlarla ilgili genel merke-

zin mağdurlarla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube, il divan toplantısını, ilçe temsilcileri, denetleme 

ve disiplin kurulu başkanlarının katılımıyla yaptı. Toplantının açılışında konuşan 

Şube Başkanı Numan Şeker, sendikal çalışmalara ve gündeme ilişkin değerlendir-

melerde bulundu. 

Üyeleri adına yaptırdıkları konutların tapu teslim törenini Nisan ayında yapmayı 

tasarladıklarını ifade eden Şeker, sendikacılığın kendilerine yüklediği sorumluluğun 

farkında olduklarını ve ona göre hareket ettiklerini dile getirerek, “Biz ücret sendi-

kacılığıyla yetinmiyor, hizmet sendikacılığı da yapıyoruz” dedi. 

Toplantı, ilçe temsilcilerinin konuşmalarıyla sona erdi. 

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube yönetimi, Pamukkale ve Merkezefendi işyeri 

temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Kazım 

Tefçi, eğitimin, teşkilat için çekirdeğin çelikleşmesi olduğunu belirterek, daha ni-

telikli bir sendikacılığın icra edilmesi, sendikal bilincin artması için çalışmalarının 

devam ettiğini söyledi. 

En büyük güçlerinin örgütlülük olduğunu kaydeden Tefçi, “Elde ettiğimiz kazanım-

lar, örgütlü mücadelemizin eseridir. Bunun kıymetini bilmeli ve bu doğrultuda ça-

lışmalarımıza hız vermeliyiz” dedi. 

BALIKESİR

BATMAN

BURSA 1

DENİZLİ 1

Suriyelilere yardımlarımız 
devam edecek 

Okul yöneticileriyle bir araya geldik 

Ücret sendikacılığının yanı sıra   
hizmet sendikacılığı da yapıyoruz

Çekirdeği çelikleştiriyoruz 

ŞUBELERİMİZDEN
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Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube yönetimi, işyeri temsilcileriyle bir araya gel-

di. Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan Şube Başkanı Yunus Memiş, “Sen-

dikamızın eğitim, örgütlenme ve mücadele bakış açısı, işyerlerinde ne kadar hayat 

bulabilirse, işyeri temsilcileri tarafından ne kadar uygulanabilirse, hedefimize ulaş-

mak varmak o kadar kolay olur. Biz hedefleri, amaçları, derdi ve davası olan bir 

sendikayız. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

İşyeri temsilcilerinin görev ve sorumluluklarının öneminin bilincinde olduklarını 

kaydeden Memiş, “Sendikamız, işyeri temsilcilerinin emeği, iradesi, fedakârlığı ve 

enerjisiyle büyümektedir. İşyeri temsilcilerimizle bundan böyle daha sık bir araya 

gelmeye, istişarelerde bulunmaya çalışacağız” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 2 No’lu Şube ve Genç Memur-Sen, “28 Şubat’tan 15 

Temmuz’a Türkiye” konulu sempozyum düzenledi. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma konuşmacı olarak AK Parti Merkez 

Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zeynep Alkış, Uluslararası Medya Enformasyon 

Derneği Başkanı Aslan Değirmenci, 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, 

Araştırmacı-Yazar Hamit Yaz, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Orta Doğu Uzmanı Emekli Albay Ersan Ergür katıldı. Sempozyumda konuşan Mine 

İpek, 15 Temmuz’da bir işgal girişimine şahit olduklarını ifade ederek, “Bunları doğ-

ru okumamız, iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 28 Şubat’ı yaşatan zalimlerle yüzleş-

meyi tam yapmalıyız” dedi. 

Zeynep Alkış, post modern darbe ile Türkiye’nin, Orta Doğu’nun ve İslam coğrafyası-

nın birliğinin Türkiye üzerinden bozulmaya çalışıldığını, 28 Şubat’ın, 15 Temmuz’un 

farklı bir yansıması ve patlaması olduğunu söyledi. 

Aslan Değirmenci, 28 Şubat’ın açık bir askeri, yargı ve medya darbesi olduğunu, bu 

darbenin bin yıl süreceğini iddia edenlerin 15 Temmuz gecesi sahadan, sokaktan 

ve karargâhtan süpürüldüğünü ifade ederek, “15 Temmuz, 28 Şubat’ın darbeler pa-

rantezinin kapatıldığı gecedir. 12 saatte vesayetçilere, darbecilere, FETÖ’cülere, 28 

Şubatçılara bu millet ayağa kalkarak gerekli dersi vermiştir” şeklinde konuştu. 

Ersan Ergür, 28 Şubat’ın 15 Temmuz darbe girişimini icra eden FETÖ’nün teşkilat-

lanmasına ve kadrolara sızmasına alan açtığını dile getirdi. 

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Yönetim Kurulu, il milli eğitim müdürlüğüne asaleten 

atanan Aziz Gün’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Şube Başkanı Nebi Gül, ata-

manın hayırlı olması temennisinde bulunarak, Gün’e başarılar diledi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 

Erzincan’ın eğitim şehri olması yolunda sunmuş oldukları katkılardan dolayı başta 

Eğitim-Bir-Sen olmak üzere, herkese teşekkür etti. 

DİYARBAKIR 1

DİYARBAKIR 2

ERZİNCAN

Biz derdi ve davası olan bir sendikayız 

‘28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Türkiye’  
sempozyumunu gerçekleştirdik 

İl Milli Eğitim Müdürü Gün’e ziyaret 

ŞUBELERİMİZDEN
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Eğitim-Bir-Sen Erzurum 1 No’lu Şube, akademik temsilcilerle istişare ve tanışmak 

amaçlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Erkan 

Ciyavul, bugüne kadar nitelikli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Bundan böyle 

sizlerin de sürece katkısıyla daha güzel şeyler üretmek istiyoruz. Müfredat değişikli-

ği, öğretim elemanlarının mali hakları araştırması, yükseköğretim kanununa ilişkin 

öneriler gibi çalışmalar bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmalara şube olarak da zaman 

zaman önemli katkılarda bulunmaktayız. Genele yönelik sorunları her zaman daha 

fazla önemsedik. Bundan sonra da aynı istikamette sizlerle beraber ilerleyeceğiz” 

dedi. 

Ciyavul, daha güzel işlere imza atmanın derdinde olduklarını söyledi. Toplantı, fa-

kültelerin akademik temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin sendikal çalışmalara 

ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmalarıyla sona erdi. 

Eğitim-Bir-Sen Erzurum 2 No’lu Şube yönetimi, ilçe temsilcileriyle bir araya gelerek 

istişarelerde bulundu. Şube Başkanı Mustafa Karataş, örgütlenme konusunda elde 

ettikleri başarıyı bu yıl da devam ettirmeleri gerektiğini belirterek, “Bizler güçlünün 

değil, haklının güçlü olduğu bir sendikaya mensubuz. Sorun üreten değil, sorun 

çözen bir teşkilatız. Şu da bilinmelidir ki, hiçbir sorun kendiliğinden çözülmez. So-

runların çözüme kavuşması, beklentilerin karşılanması için el ele, omuz omuza yü-

rüyüşümüzü sürdürmeli, daha çok çaba harcamalıyız. Hiçbir zaman geldiğimiz yeri 

yeterli görmemeliyiz. 

Bulunduğumuz nokta önemli fakat yeterli değil. Onun için daha iyileri var demeli, 

daha iyiye ulaşmak için çaba harcamalıyız” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 2 No’lu Şube, Bingöl’ün Kiğı İlçesi’nde bulunan Yatılı Bölge 

Ortaokulu, 20 Kasım Kurtuluş İlkokulu ve Fatih İlkokulu’nda okuyan öğrencilere 210 

çift bot ve giyecek gönderdi. Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, Anadolu Üniver-

sitesi bünyesinde ve internet üzerinden başlattıkları kampanya sonucunda topla-

nan yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldığını ifade ederek, şunları söyledi: 

“Yolu kardeşlik, yönü sevgi, sonu birlik ve beraberlik olan bu yardım kampanyasına 

katkıda bulunan Eskişehir Anadolu Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

Bizler, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma kültürünün insanlarıyız. Hemhâl olmayı 

bilen, diğerkâmlığı yüklenen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu anlayışla, nerede 

sıkıntı ve mağduriyet varsa, nerede mahzun ve mazlum varsa, biz oradayız.” 

Sevgi, muhabbet ve kardeşliğin, insan kalbinin taşıdığı en değerli yük olduğunu kay-

deden Yıldırım, “Biz kalplerimizi daimi yükleriyle bu sefer Bingöl’ün Kiğı İlçesi’ndeki 

minik yavrularımıza açtık. Dertlerimize, sıkıntılarımıza birlikte çare aramak ve üret-

mek zorunda olduğumuzun bilinciyle, nerede bir sıkıntı ve mağduriyet varsa, biz 

oradayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi. 

ERZURUM 1

ERZURUM 2

ESKİŞEHİR 2

Aynı istikamette beraber ilerleyeceğiz 

Daha iyiye ulaşmak için çabalarımızı  
artıracağız 

Kalplerimizi Kiğı’daki çocuklara açtık 

ŞUBELERİMİZDEN
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Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No’lu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ba-

şakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Eğitim-Bir-Sen’li Ra-

ketler Yarışıyor” adıyla masa tenisi turnuvası düzenledi. Büyük çekişmelere sahne 

olan maçları Masa Tenisi Federasyonu İstanbul Bölge hakemleri yönetti. Yapılan 

maçlar sonunda birinci olan Esenler’den Yusuf Zorlu’ya 1000 TL’lik hediye çeki 

ödülünü Şube Başkan Yardımcısı Fethi Cebeci verdi. Turnuvayı ikincilikle bitiren 

Güngören’den Erdem Çetinkaya’ya 750 TL’lik hediye çeki ödülünü Başakşehir İlçe 

Mili Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, üçüncülükle bitiren Başakşehir’den İsmail 

Boz’a ise 500 TL’lik hediye çeki ödülünü Eğitim-Bir-Sen Bahçelievler İlçe Temsilcisi 

Aydın Gerçek verdi. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 No’lu Şube, Memur-Sen Onursal Başkanı, Ankara Milletve-
kili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Ahmet Gündoğdu’nun konuşmacı olarak katıldığı 
“15 Temmuz, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Türkiye” konulu konferans düzen-
ledi. Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan programın açılışında konuşan Şube Baş-
kanı Erol Ermiş, referandumla ilgili iki önemli çalışmalarının bulunduğunu belirte-
rek, “Bunlardan ilkini bugün, diğerini ise kadın üyelerimize yönelik kadın milletvekil-
lerimizin katılımıyla geniş katılımlı olarak Mart ayında gerçekleştireceğiz. Şubemize 
bağlı ilçe temsilciliklerimiz kanalıyla bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi. 

Ahmet Gündoğdu, “Ortak adı Yeni Türkiye, son ders aldığımız ve destan yazdığı-
mız tarihin 15 Temmuz, bu destanı taçlandıracağımız tarihin ise 16 Nisan olacağını” 
söyledi. Gündoğdu, yeni anayasa ile birlikte Türkiye’nin daha özgür, daha üretken, 
daha güçlü ve istikrarlı ülkeler arasındaki yerini alacağını dile getirdi. Programda İl 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de bir selamlama konuşması yaptı. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube, işyeri temsilcileri toplantısını yaptı. Şube Baş-
kanı Talat Yavuz, işyeri temsilcileriyle bir araya gelmeyi, istişarelerde bulunmayı 
önemsediklerini belirterek, daha nitelikli sendikacılığın icra edilmesi ve sendikal 
bilincin artırılması adına yapılan bu toplantıların teşkilat için çok önemli olduğunu 
söyledi. 

Temsilde kaliteyi artırmayı da hedefledikleri bu tür çalışmalara ilerleyen günlerde 
yenilerini ekleyeceklerini ifade eden Yavuz, toplantıya katılan işyeri temsilcilerine 
teşekkür etti. 

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 9 No’lu Şube, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde görev ya-

pan üyelerle bir araya geldi. Toplantıda sendikal çalışmalarla ilgili bilgi veren Şube 

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, her zaman milli menfaatlerin yanında yer 

aldıklarını belirterek, “Yapacağımız çalışmalar ülkemiz için her zamankinden daha 

çok önem taşımaktadır” dedi. 

Yrd. Doç. Dr. Fatih Yiğit ise, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları 

anlatarak, 600 personelin görev yaptığı üniversitede üye sayılarını 90’a çıkardıkları-

nı, ancak üyelerin katkısıyla sürdürülecek çalışmalarda çok daha büyük başarılara 

imza atacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından, katılımcılar da söz alarak sendi-

kal çalışmalar ile ilgili beklenti ve tekliflerini dile getirdiler. 

İSTANBUL 1

İSTANBUL 3

İSTANBUL 4

İSTANBUL 9

Eğitim-Bir-Sen’li raketleri yarıştırdık 

‘15 Temmuz destanını 16 Nisan’da  
taçlandıracağız’ 

Hedefimiz sendikal temsilde   
kaliteyi artırmak 

Medeniyet Üniversitesi’nde görev yapan  
üyelerimizle bir araya geldik

ŞUBELERİMİZDEN
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Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 2 No’lu Şube, işyeri temsilcileri toplantısını yaptı. 
Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Doç. Dr. Hasan Furkan, örgütlülüğün 
ve mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Zor zamanlardan bugünlere mücadele 
ederek, alın teri dökerek, haksızlıklara karşı sesimizi yükselterek, baskılara, yasakla-
ra direnerek geldik. Bunun sonucunda çok önemli çalışmalara imza attık, hayal dahi 
edilemeyen kazanımlar elde ettik. Yaptığımız faaliyetleri, elde ettiğimiz kazanımları 
iyi anlatmalıyız. Bu konuda siz işyeri temsilcilerimize büyük görev düşmektedir. Siz-
ler bizim alandaki gözümüz, kulağımızsınız; gayretiniz, fedakârlığınız ve enerjinizle 
alanda daha da güç kazanırız” dedi. 

Sendikal kazanımların da anlatıldığı toplantıda işyeri temsilcileri söz alarak görüşle-
rini, sıkıntılarını ve taleplerini dile getirdi. 

Eğitim-Bir-Sen Karaman Şube yöneticileri,  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi. 

Şube Başkanı Yunus Özdemir, Rektör Akgül’ü tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. 

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, ziyaretin kendisini memnun ettiğini ifade ederek, 

üniversite ile şehrin bütünleşmesini temenni ettiklerini, bunun için ellerinden gele-

ni yapacaklarını söyledi. Görüşme, Mehmet Akif İnan’ın eserleri, sendikal yayınlar 

ve Karaman Hatuniye Medresesi’ni simgeleyen plaket takdimiyle sona erdi. 

Yunus Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, rektör yardımcılığı görevine ata-

nan Prof. Dr. Ercan Oktay’ı, İdari ve Mali işler Daire Başkanı Hidayet Akman’ı ve 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Vedat Erdoğan’ı da ziyaret etti. 

Eğitim çalışanları, çarşı iznine çıkan askerlere karşı gerçekleştirilen canlı bomba 
saldırısında şehit olan 15 asker için 15 derslikli okul yaptıracak. Konuyla ilgili Cum-
huriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No’lu Şube 
Başkanı Aydın Kalkan, 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıktıklarında bombalı 
saldırıya uğrayarak şehit olan askerlerin anısına, Kayserili eğitimciler olarak okul 
yaptıracaklarını söyledi. 

Vatan için canını feda eden Ömer Halisdemirleri, Fethi Sekinleri, Muhammet Fatih 
Safitürkleri ve Kayseri şehitlerini unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgu-
layan Kalkan, “En büyük gücümüz, kalemimiz ve fikirlerimizdir. Bir de kalbimizdeki 
vatan aşkı ve millet sevgisidir. Bu anlamda terör saldırısında şehit olan 15 askerimiz 
için okul yaptırmaya karar verdik” dedi. 

Kalkan, 15 derslikli okul projesini şehitlere, onların annelerine, babalarına, eşlerine, 
çocuklarına; gönlü vatan aşkıyla yanan 80 milyona armağan ettiklerini kaydetti. 

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkan Yardımcısı Hidayet As, yerel ve ulusal basın 
mensuplarına ziyarette bulundu. As, ulusal ve yerel basın mensupları ile koordineli 
iletişim sağlandığını ve haber değeri taşıyan tüm konuların basın mensuplarına ak-
tarıldığını söyledi. 

Basın mensupları ise, ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Eğitim-
Bir-Sen’in birçok konuda yaptığı çalışmayla öncü ve aktif olarak gündem oluşturdu-
ğuna dikkat çektiler. 

KAHRAMANMARAŞ 2

KARAMAN

KAYSERİ 1

KIRKLARELİ

Yasaklara direnerek, haksızlıklarla  
mücadele ederek bugünlere geldik 

Üniversite ile şehrin bütünleşmesi için  
çalışacağız 

Eğitim çalışanlarından şehit askerler  
anısına okul 

Basın mensuplarını ziyaret ettik 
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Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şubesi, Şair-Yazar Şaban Abak’ın konuşmacı olduğu “Sezai 
Karakoç” konulu bir konferans düzenledi. Programın açılış konuşmasını yapan 
Şube Başkanı Oktay Cebeci, “Etkinliklerimizi kendimize ait hizmet yerimizde yap-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Şaban Abak, insanları büyük yapanın onların büyük, ölümsüz eserleri olduğunu 
ifade ederek, şunları söyledi: “Tarihte iz bırakmış tüm insanların genelde ölümle-
rinden sonra değeri anlaşılmıştır. Sezai Karakoç da şu an toplumumuzda ve İslam 
dünyasında tam olarak bilinen, tanınan ve anlaşılan bir kişi değildir. Oysa onun 
eserleri son dönemin hatta tüm düşünce tarihimizin temel eserleri olabilecek çap-
tadır. Onun özellikle tüm Müslümanları birlik olmaya çağıran ‘İslam Milleti’ olma 
anlayışı bugün yaşadığımız sorunların temel çözümüdür. Siyasal İslam, batılıların 
uydurduğu bir kılıftır. Batı’nın ‘dünyayı biz yönetiriz, siz ibadetinizle uğraşın, başka 
şeye karışmayan’ mantığının dayatmasıdır. Son iki asırdır geldiğimiz bu oyunu artık 
fark etmeliyiz diye haykıran bir önderdir Karakoç.” 

Eğitim-Bir-Sen Kilis Şube yönetimi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne rektör olarak ata-

nan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek, yeni görevinin hayır-

lar getirmesi temennisinde bulundu. Ziyarette, Şube Başkan Yardımcısı ve Cum-

huriyet Ortaokulu Müdürü Şahin Gezeroğlu, Cumhuriyet İlkokulu mezunu Rektör 

Karacoşkun’a ilkokul diplomasını armağan etti. 

Rektör Karacoşkun, bu jest karşısında duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu an-

lamlı armağanı büyük bir mutlulukla saklayacağını söyledi. Şube Başkanı Bekir Şen, 

Rektör Karacoşkun’a başarı dileklerini iletti. 

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 No’lu Şube, ilçe temsilcileri toplantısını Alanya’da gerçekleş-

tirdi. Programın açılışında konuşan Şube Başkanı Nazif Karlıer, sendika olarak zoru 

başarmanın peşinde olduklarını belirterek, “Hiçbir zaman işin kolayına kaçmadık, 

zoru başarmanın peşinde olduk. Kaldırılması imkânsız dedikleri yasaklara, dayat-

malara son verilmesini sağladık” dedi. 

Arakan’da, Suriye’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın diğer ülkelerindeki zulme kar-

şı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini kaydeden Karlıer, zulmün, haksızların 

karşısında olmaktan asla yılmayacaklarını, 15 Temmuz gecesini direniş ve şehadet-

leriyle aydınlatanları hafızalara kazıyarak, tarihin sayfalarına yazacaklarını söyledi. 

İki gün süren toplantıda, yapılması planlanan çalışmalar da görüşüldü. 

Milletvekili Şükrü Nazlı, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube yönetimini ziyaret etti. 

Eğitim alanındaki gelişmeler ve ‘Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller’ temalı ödüllü 

kitap okuma yarışması ile ilgili görüşmelerin yapıldığı ziyarette konuşan Şube Baş-

kanı Kamil Uçan, sendikal faaliyetler ve kitap okuma yarışması ile ilgili bilgi verdi. 

Milletvekili Şükrü Nazlı, Eğitim-Bir-Sen’in sendikal faaliyetlerinin yanında doğrudan 

öğrencilere yönelik bir kitap okuma yarışması düzenlemesini önemsediğini ve tak-

dire şayan bulduğunu belirterek, “Biz gençliğimizin bilinçli ve okuyan bir nesil olma-

sını istiyoruz. Katılımın her geçen yıl arttığını görmek bizi mutlu ediyor. Ödüllerin, 

bedeni sağlığı ifade eden bisiklet olarak seçilmesi ve cezbedici olması bakımından 

ilk üçe giren öğrencilere altın hediye edilmesi fevkalade güzeldir” dedi. 

KIRŞEHİR

KİLİS

KONYA 1

KÜTAHYA 1

‘İslam Milleti’ olma anlayışı 
sorunlarımızın temel çözümüdür

Rektör Karacoşkun’a ziyaret 

İşin kolayına kaçmadık, zoru başarmanın 
peşinde olduk 

Milletvekili Nazlı ile eğitimdeki 
gelişmeleri görüştük 
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Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş’ı ziya-
ret ederek, eğitim çalışanlarının taleplerini iletti. Şube Başkanı Mesut Öner, “Gecik-
miş Bir Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi” raporunu Recep Dernekbaş’a 
takdim etti. 

İl milli eğitim müdür yardımcıları, il milli eğitim şube müdürleri ve müdürlük bün-
yesindeki bürolarda görev yapan eğitim çalışanlarıyla da bir araya gelen Öner, sen-
dikacılığı, şiddetin, anarşizmin, vandalizmin merkezi haline getirilen bir uğraş alanı 
olmaktan çıkardıklarını, bu alana yeni bir soluk getirdiklerini söyledi. 

Nitelikli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Öner, kolaycılığa kaçarak sadece 
eleştirmekle kalmadıklarını, terlemeyi ve sorumluluk almayı da tercih ettiklerini ifa-
de etti. 

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Yönetim Kurulu, ilde görev yapan gazetecilerle bir ara-

ya geldi. Şube Başkanı Eyyüp Değer, gazeteciliğin dünyanın belki de en zor meslek-

lerinden biri olduğunu ifade ederek, doğruyu ve yanlışı en yalın haliyle kamuoyuna 

sunabilmek adına mesai kavramı olmadan çalışmanın, emek vermenin, ter dökme-

nin, gazetecilik mesleğini onurlu bir biçimde temsil etmenin çok önemli bir görev ol-

duğunu söyledi. Basın mensuplarının, mesleğin çetin ve yıpratıcı şartlarına rağmen 

her zaman milletin yanında olması gerektiğini kaydeden Değer, “Millî iradeden yana 

olan, 15 Temmuz’daki kahramanlık destanına, yaptığı haberlerle katkıda bulunan 

gazeteciler de tarihin onurlu sayfalarında yer alacaktır” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube yönetimi, Yatağan, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçe-

lerinde görev yapan işyeri temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Sendikal çalışmaların 

görüşüldüğü, istişarelerin yapıldığı toplantılarda konuşan Şube Başkanı Önder 

Uçak, güçlerine güç katmak ve yetkilerini pekiştirmek için çalışmalar yapmayı sür-

dürdüklerini belirterek, şunları söyledi: “Teşkilatımızı daha diri tutabilmek, alanda 

gücümüze güç katabilmek ve sesimizi daha gür bir şekilde çıkarabilmek için işyeri 

temsilcilerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. 2016 yılında ulaştığımız 3 bin 723 

üye sayısıyla etkili ve yetkili sendika olmamızın mimarı sizlersiniz. Bunun için sizlere 

ayrıca teşekkür ederim.” 

Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi, il divan toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların 

ve gündemdeki konuların değerlendirildiği, yapılacak çalışmaların görüşüldüğü 

toplantıda konuşan Şube Başkanı Mahir Barışan, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş felsefe-

sindeki ruhla çalışarak hedeflerinin zirveden yeni ufuklara olduğunu söyledi. Yoğun 

bir sendikal çalışma süreci geçirdiklerini, üye sayılarının üç bini geçtiğini ifade eden 

Barışan, Şube yöneticilerine, ilçe ve üniversite temsilcilerine, kar kış demeden yap-

tıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 

MANİSA

MARDİN

MUĞLA

MUŞ

Eğitim çalışanlarının taleplerini 
Dernekbaş’a ilettik 

Önemli olan doğruyu ve yanlışı en yalın 
haliyle kamuoyuna sunabilmektir

Öncü ve örnek olmaya devam ediyoruz 

Çalışmalarımızı ilk günkü ruhla 
sürdürüyoruz 
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Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi Kadınlar Komisyonu, “Bin Yıllık Darbe: 28 Şubat” konu-
lu program düzenledi. Eğitim çalışanları ve 28 Şubat mağduru kadınların katıldığı 
toplantıda konuşan Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Sabahat Aşgın, söz konusu 
dönemde yaşanan zulmü yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek, “Yeni 
nesil geçmişte yaşananları canlı şahitlerinden dinleyerek bilinçli olmalı ve özgürlük-
lerine sahip çıkmasını bilmelidir” dedi. 

Daha sonra söz alan mağdurlar, başlarından geçenleri anlattılar: “Bu darbeyi ya-
şayan ve zarar gören insanlarımız da yaşadıklarını unutmuştur. İşte bu yüzden 15 
Temmuz’da yeniden bir darbe girişimiyle yüz yüze geldik. Geçmişten ders almalı, 
gelecek planlarımızı ona göre yapmalıyız. Ayrıca bizler o dönemin mağdurları değil, 
mağrurları, galipleriyiz.” 

Eğitim-Bir-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, şimdiye kadar yapılan 
en iyi promosyon anlaşmasına imza attıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Pro-
mosyon anlaşmasıyla bin 558 TL ile birlikte birçok kazanım da elde ettik. Anlaşma-
ya göre promosyon ödemesi Nisan ayında yapılacak ve tutarın tamamı bir defada 
ödenecektir. İlimizdeki görevinden ayrılanlardan herhangi bir promosyon ücreti 
geri istenmeyecektir. İlimizde sonradan göreve başlayanlar sözleşmede kalan süre 
tutarındaki promosyon ücretini alacaktır. ATM, ek kart ve kredi kartları için yıllık kart 
ücreti vs. alınmayacaktır. ATM’lerden çekilen parada BDDK’nın belirlediği günlük 
nakit çekim limitinin en üst sınırı uygulanacaktır. Havale, EFT, hesap işletim ücreti 
gibi ücretler talep edilmeyecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün şeffaf olarak yapmış 
olduğu promosyon ihalesinde yetkili sendika olarak ilimiz eğitim çalışanları adına 
şimdiye kadar yapılan en iyi promosyon anlaşmasına imza attık. Anlaşma tüm eği-
tim camiasına hayırlı olsun.” 

Eğitim-Bir-Sen Rize 1 No’lu Şube, işyeri temsilcileriyle bir araya geldi. Çayeli Hizmet 
İçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan 
Şube Başkanı Seyfettin Afacanlar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

‘Zihnen ve bedenen sağlıklı gençler’ sloganıyla kitap okuma yarışması düzenledikle-
rini belirten Afacanlar, “Ne kadar çok öğrenciye ulaşabilirsek, geleceğimize o kadar 
çok yatırım yapmış oluruz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Sakarya 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Karapürçek’te Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Hüseyin Zorlu İlkokulu ve 
Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan 
eğitim çalışanlarını ziyaret etti. Şube Başkanı Murat Mengen, sendikal çalışmalara 
ilişkin değerlendirme ve istişarelerin de yapıldığı görüşmelerde, Türkiye’nin içinden 
geçtiği zor süreçlerde sendika olarak hep dik durduklarını, milli iradenin yanında 
yer aldıklarını ifade ederek, “Biz, bu uzun ve zorlu yürüyüşte ülkemiz aleyhine olan 
her türlü olumsuzluğa imza atanlarla karşılaştık. Bu ihanet çetelerine, küresel ope-
rasyonlara karşı birlikte mücadele ettik. Kronikleşen sorunların çözümü için çaba 
harcadık, alın teri döktük ve birçoğunun çözümünü sağladık. Bununla yetinmiyo-
ruz. Özlük ve özgürlük mücadelemizi kar kış demeden sürdüreceğiz” dedi. 

NİĞDE

OSMANİYE

RİZE

SAKARYA 1

‘Bin Yıllık Darbe: 28 Şubat’

En iyi promosyon anlaşmasına   
imza attık 

Geleceğimize yatırım yapıyoruz 

Zor süreçlerde hep dik durduk 
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İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube’yi ziya-

ret etti. Şube Başkanı Nejdet Güneysu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, 

“Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak hepimizin görevidir. Bu konuda üzerimize dü-

şeni yapıyor ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Eğitim-Bir-Sen’in eğitimin temel sorunlarıyla 

ilgili çalışmalarını ve çözüm önerilerini yakından takip ettiklerini, müfredatla ilgili 

yeni önerilerini inceleyeceğini söyledi. 

Nejdet Güneysu, ziyaretin sonunda, Esen’e Mehmet Akif İnan’ın eserlerini ve “Müf-

redatın Demokratikleştirilmesi” raporunu takdim etti. 

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube, il merkezindeki işyeri temsilcileriyle bir top-

lantı yaptı. Merkez ilçe işyeri temsilcilerine hitap eden Şube Başkanı İbrahim Coş-

kun, akademik, sosyal ve kültürel sendikal faaliyetler kapsamında her zaman daha 

iyiye ulaşmanın peşinde olduklarını belirterek, “Üyelerimize ve eğitim çalışanlarına 

hizmet etmek temel hedefimizdir” dedi. 

Coşkun, işyeri temsilcilerine yönelik toplantıların hizmet sendikacılığını alanda daha 

etkin kılacağını söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 2 No’lu Şube, Tarkan Zengin’in konuşmacı olduğu “Etkili İle-

tişim ve Beden Dili” konulu konferans düzenledi. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi’nde gerçekleştirilen konferansa Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. 

Doç Dr. Mehmet Akif Nacar, öğretim elemanları, üniversite ve KYK personeli ile çok 

sayıda öğrenci katıldı. 

Konferansın açılışında selamlama konuşması yapan Şube Başkanı Öğretim Görev-

lisi Mustafa Sami Çetin, iletişimin herkesin ilgisini çeken bir konu olduğunu belirte-

rek, “Bugün yaşadığımız birçok sorun etkili bir iletişimin olmayışından kaynaklan-

maktadır” dedi. 

Tarkan Zengin, üniversitede öğrenilen her bilginin hayatın her alanında geçerli ol-

madığının tecrübelerle sabit olduğunu dile getirerek, kişisel gelişimin gerekliliğine 

dikkat çekti. Zengin, “Kişisel gelişimciler, ‘İçinizdeki kartalı uyandırın. Siz her şeyi 

yapabilirsiniz. Siz mükemmelsiniz’ diyorlar. Oysa bizim kültürümüz, ‘alçak gönüllü 

olun, mütevazı olun, isminizin sonunda bir sürü unvanınız olsa da bir hiç olacağınızı 

unutmayın’ diyor. Biz biraz da bunun mücadelesini veriyoruz. Karakter eğitimi diye 

bir eğitim var. İnsanda olmayan bir şeyi hiç kimseye veremezsiniz. Ama var olanla-

rın üzerini açıp onun gelişmesini sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu. 

SAMSUN 1

ŞANLIURFA 1

ŞANLIURFA 2

İl Milli Eğitim Müdürü Esen’den ziyaret 

Üyelerimize hizmet etmek    
temel hedefimizdir

Zengin, ‘Etkili İletişim ve Beden Dili’ni 
anlattı 
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 Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler’in Milli Eğitim 

Bakanlığı’na müşavir olarak atanması dolayısıyla bir veda programı düzenledi. Şube 

Başkanı Ferruh Topuz, İşler’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Tekirdağ’da hoş 

bir seda bıraktınız. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yardımcınız olsun” dedi. 

Sendikanın kurucularından olduğunu belirterek sözlerine başlayan Halis İşler, “Bu 

işin cefasını çekenlerdenim. Sendikacılık zor bir alandır ama sonucu güzeldir. Allah 

sizlere hayırlı hizmetler nasip etsin. Tekirdağ’a geldiğimizden itibaren güzel insan-

larla birlikte çalıştık. 15 Temmuz gibi zor bir dönem atlattık” şeklinde konuştu. 

Hak bildiği yolda yürümeye devam edeceğini vurgulayan İşler, makam ve mevkile-

rin geçici olduğunu, asıl olanın millete hizmet olduğunu söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No’lu Şube, ‘Kış Okumaları’ programı düzenledi. Konuyla ilgili 

açıklama yapan Şube Başkanı Şaban Ceylan, gençlere yönelik programlara ağırlık 

vermeyi kararlaştırdıklarını ifade ederek, “Onlar bizim geleceğimiz. Her şey onlar 

için. İlçelerimizde lise 11-12 seviyesindeki öğrencilerimizden gönüllü olanlardan kır-

kar kişilik gruplar oluşturduk. İkişer günlük programlar hazırladık. Altı grup öğren-

cimizi on iki günde ağırlamış olacağız. Kitap okuma ve kritik, Kur’an tefsiri, edebiyat 

ve şiir üzerine söyleşi, 15 Temmuz değerlendirmeleri, tarih şuuru, Alia İzzetbegoviç 

belgeseli, sinema etkinliğimizin yanında yüzme, ok atma, futbol, voleybol gibi spor-

tif etkinliklerden oluşan yoğun bir programımız var. Gruplarımızla şehir gezisi ya-

parak tarihi yerlerimizi tanıtıyoruz. ‘Tokat Kış Okumaları’ örnek bir çalışmadır” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Eğitim-Bir-Sen Trabzon 1 No’lu 

Şube’yi ziyaret etti. Şube Başkanı Mehmet Kara, henüz resmi açılışını yapmadıkları 

yeni hizmet binasında ilk resmi ziyaretçin gerçekleştiğini ifade ederek, “Akademik 

ve kültürel sendikacılığı şiar edinmiş bir teşkilatız. Bu bağlamda belediyemizle eği-

tim ve kültür alanında çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Bunu geçmişte yap-

tık, bundan sonra daha sık yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni mekânda hayırlı hizmetlerde 

bulunmayı dileyerek, şunları söyledi: “Burada bir yer sahibi olmanızdan dolayı mut-

lu oldum. Özellikle Ortahisar ilçemizin bu bölgesinde tarih turizmine yönelik çok 

güzel projelerimiz olacak, sizlerin de bu projenin içindeki bir alanda olmanız bizim 

için bir şanstır.” 

TEKİRDAĞ

TOKAT 1

TRABZON 1

Hak bildiğimiz yolda çalışmaya   
devam edeceğiz 

Gençlerin sorunlarının çözümüne  
katkıda bulunmak görevimiz 

Akademik ve kültürel sendikacılığı  
şiar edinen bir teşkilatız 
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