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Tüm Eğitim-Bir-Sen Genel BaĢkanı Ahmet KARAKAġLI iĢkolunda 
çalıĢan bağımsız sendikaları FEDEREASYON çatısı altında iĢbirliğine davet 

etti.  

Tüm Eğitim-Bir-Sen Basın Yayın Sekreterliğinden yapılan açıklamada 
Ģöyle denildi: 

Türkiye’de kamu sendikacılığının devam eden sıkıntıları vardır. 
Bunun en baĢında demokratik temsil, özgür ifade ve örgütlenme 

gelmektedir. Büyüyen sendikalar, örgüt içi demokrasiyi önemsememekte, 
bireylerin iradelerine ipotek koymaya çalıĢmaktadır. Üyeler, kendi elleriyle 

büyüttükleri bir örgütün altında ezilmektedirler. Bunun çaresi çoğulculuk 
ve çok sesliliktir.  

Kanunen kurulması kolaylaĢtırılan sendika kurma hakkı fiilen bir çok 
zorluklar içermektedir. Büyük sendikalarda oluĢan sendika ağalığına itiraz 

edenler kendilerini özgürce ifade edebilecekleri farklı bir zemin oluĢturmak 
için yeni bir sendika kurmakta, ancak bu sefer de bürokratik 

mükellefiyetler altında ezilerek eriyip yok olmaktadırlar. Bugün bir yandan 
yeni sendikalar kurulmakta, öte yandan da kurulmuĢ bazı sendikalar 

kepenk kapatmak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca yeni kurulan sendikaların 

seslerini duyurabilmelerinde de büyük sıkıntılar yaĢanmakta, hedeflere 
ulaĢmada zorluklarla karĢılaĢmaktadırlar.  

Tüm bunları aĢabilmenin yolu KAMU SENDĠKACILIĞINA 
FEDERASYON BASAMAĞI getirmektir. ĠĢçi sendikalarında mevcut olan ve 

kamu sendikaları yasasında unutulan bu federasyon oluĢumuna engel 
hukuki bir durum da yoktur. Bu yasada olmayan hususlarda iĢçi 

sendikaları yasasındaki hükümlerin uygulanabileceği de yasa hükmü içinde 
mevcuttur. 

Bu düĢüncelerle eğitim iĢkolunda faaliyet gösteren bağımsız 
sendikalara çağrıda bulunuyorum. Gelin beraberce bir federasyon 

oluĢturalım. Her sendika kendi içinde kendi sendikal anlayıĢına göre 
faaliyet göstersin. Ortak amaçları gerçekleĢtirme ve genel dayanıĢmayı 

sağlamada federasyon çatısından yararlanalım. Böylece Türkiye kamu 
sendikacılığında bir ilke imza atalım. Bu adım, ülkemiz kamu 

sendikacılığında demokratik örgütlenme ve mesleki dayanıĢmayı 

sağlayacaktır. 
Kamu sendikacılığının öncülerinden rahmetli Mehmet Akif ĠNAN’ın 

tüm sendikaların dayanıĢmasını sağlayan EMEK PLATFORMU’nun iĢkolu 
düzeyinde uygulaması olacak olan bu EĞĠTĠM SENDĠKALARI 

FEDERASYONU, iyi tanıtılacak ve güzel iĢletilecek olursa, bugünün büyük 
sendikalarının etkisini azaltacak, sendika ağalıklarına son verecek, üye 

iradesini daha etkili olarak yukarılara taĢıyabilecektir.  
Tüm eğitim camiamızın hem mesleki çalıĢmalarında hem de özlük 

haklarında iyileĢtirmelerin sağlanması, toplumsal refahın adil bir Ģekilde 
tüm çalıĢanlarımıza yansıtılması, örgütlenme ve özgürlük alanlarımızın 

geniĢletilmesi temennilerimle kamuoyuna arz ederim. 
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