Tüm Eğitim-Bir-Sen Genel Kurulu
“Ahmet KARAKAŞLI ile devam” dedi.
14 Nisan Pazar günü 2. kongresini yapan Tüm Eğitim-Bir-Sen Ahmet Karakaşlı başkanlığında yeni yönetimle yoluna
devam edecek.
2009 da kurularak 2010 da 1. Kongresini yapan Tüm Eğitim-Bir-Sen 14 Nisan 2013 Pazar günü ikinci kongresini yaptı.
Genel Merkezi Nazilli’de olan tek sendika olma unvanını koruyan Tüm eğitim-Bir-Sen dördüncü yılında yaptığı 2. Olağan
Genel Kurul ile ilk kuruluşlarındaki heyecan ve kararlılıklarını sürdürdüklerini gösterdiler.
Muhalif listenin olmadığı ve tüm kararların oybirliği ile alındığı sendika genel kurulu basın yayın sekreteri şakir taşkıran
tarafından açıldı.
Divan başkanlığına Memur-Sen Genel Merkez önceki dönem Yöneticilerinden Adnan ŞENOL, 2. Başkanlığa Eğitim-BirSen’in Aydın’dan seçilen ilk Genel Merkez Delegesi ve Eğitim-Bir-Sen Nazilli Kurucu İlçe Başkanı Hasan Karakaşlı oybirliği
ile seçildi.
Kongreye MHP İlçe Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN ve Saadet Partisi İlçe Başkan vekili Mustafa GÜYÜM kalabalık bir heyetle
katıldı.
Teç-Sen’in temsilcisinin de katıldığı kongrede İmam Hatipliler Derneği, Ensar Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, AGD
Üniversite Komisyonu başkan ve temsilcileri de bulundular.
Kongrenin açış konuşmasını yapan Genel başkan Ahmet KARAKAŞLI sivil toplum örgütlerinin önemine vurgu yaparak en
temel amaçlarının “doğruların yanında, yanlışların karşısında durmak” olduğunu ifade etti.
Ahmet karakaşlı konuşmasında şu konulara yer verdi.
“Yeni bir sendika kurmamızdaki en büyük etken sendika ağalıklarına olan karşı duruşumuz ve direncimiz olmuştur. Taşrada
sendikacılık yapmanın kolay bir iş olmadığını elbet ki biliyorduk. Ancak asıl önemli olanının haksızlık karşısında susmamak olduğuna
inancımız tamdı. Ve bunun gereğini yaptık. Sendikal kurum olarak hep doğruların yanında ve yanlışların karşısında dimdik durmayı,
toplumsal olaylarda öncü rol almayı, her platformda açık ve özgürce düşüncelerimizi ifade etmeyi kendimize şiar edindik. Tek
vazgeçemeyeceğimiz şey özgür irademiz, tek silinemeyecek şey de milli kimliğimizdir.”
“Eğitim bir milletin geleceğini örme sanatıdır. Eğitim sistemi güçlü olan bir devleti yıkmak mümkün olamaz. Ordusu yenilse
bile yeni bir ordu kurar, fabrikaları yıkılsa dahi yenilerini inşa eder. Eğitim sistemi çökmüş bir devleti ise kimse ayakta tutamaz, kendi
kendini imha etmeye başlar. Biz eğitim işkolunun neferleri olarak bu devletin sadece bugününü değil geleceğini de kurtarmanın
mücadelesini verme kararlılığındayız.”
“Büyük milletlerin büyük düşmanları olur. Binlerce yıllık şanlı bir tarihe sahip, devletler kurup devletler yıkmış, asırlarca
dünya medeniyetine önderlik etmiş olan milletimiz, son yüzyılda içte ve dışta büyük sıkıntılara duçar olmuştur. Sadece birinci cihan
harbinde halkının yarısının canı pahasına özgürlüğünü koruyan Türkiye’miz, inanıyoruz ki, yetişmiş ve eğitilmiş insan gücüyle inşallah
gelecek yüzyıla damgasını vuracaktır. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç hissettiğimiz bu günlerde, içerideki nifak ateşini
söndürmek; enerjimizi boşa harcatan parazitlerden kurtulmak için, yakaladığımız fırsatları değerlendirmek; geçmişimize yakışır bir
şekilde, on yılların sorunlarına takılmadan, bin yılların hedeflerine at koşturmak gerektiğine inanıyoruz.”

“Sendikalar bir meslek örgütleridir. Önceliklerimiz, mesleki alandaki sorunlara kişisellikten önce toplumsal ve milli fayda
anlayışıyla çözümler üretmeye katkı sağlamaktır. Biz sendika olarak hiçbir siyasi oluşumun ne yanında payanda, ne de karşısında
direnç taşı değiliz. Her doğru projeye destekçi, her yanlış adıma da köstekçiyiz. Eğitim camiası, yetmiş beş milyonluk Türkiye’mizin 20
milyonunu direkt, geri kalanını da dolaylı olarak ilgilendiren büyük bir camiadır. Bir milyon çalışan insanımız var. Yirmi milyona yakın
okuyan öğrencimiz var.
Devletin ulaştığı en uç noktada öğretmen var. Kucaktaki çocuğa verilecek mesajımız, yetmiş yaşındaki dedeye uzanacak
şefkatli yüreğimiz var bizim.
Eğitimcilik, 40 dakikalık ders saatine sığdırılamayacak kadar büyük bir aşk, 16 yıl okullu olmakla bitirilemeyecek kadar büyük
bir iş, 30 yıllık hizmetle sonlanamayacak kadar büyük bir sevgidir.
Sendikacılığı ücretle sınırlandırarak bizleri kamuoyunda mahcup eden anlayıştan bizarız. Biz sendikacılığı, halka ve hakka
hizmet için arge olarak görüyor, ülkemiz ve milletimizin geleceğine katkı yapma aracı olarak kullanmak istiyoruz.
Söz konusu milletimizin bekası ise her konuda söyleyecek sözümüz, her alanda üretilecek projemiz var bizim. Birimiz
hepimiz için, hepimiz birimiz için anlayışıyla yetmiş beş milyonun refahı için konuşuyor, koşuşturuyoruz biz.
Çarşı-pazardaki insanlara bakınız. Eğer, yere düşen bir çocuğa uzanan bir el görürseniz, kavga eden insanların arasına giren
bir beden görürseniz, çevresine zarar veren tehlikeli bir yapı önünde duraklayan bir insan görürseniz, gidiniz, kim olduğunu sorunuz.
O büyük bir ihtimalle öğretmendir.
Onun için bürokratlar ve siyasiler en çok öğretmenlere kızarlar. Çünkü öğretmen, her alanda fikir üreten, sorunlara çözüm
arayan, yanlışlara itiraz edip sorgulayan bir karakterdeki vatandaştır.”
“Biz de bu ülkede yaşayan fertleriz. Bizim de mesleki olarak çeşitli sorunlarımız var. Bunun için çözüm tekliflerimiz var.
Unutmamak gerekir ki, eğitimin sorunlarının çözüldüğü gün, ülke sorunları da birer birer sonlanacaktır. Çünkü eğitim, her sektördeki
sorunların anahtarının üretildiği bir alandır.
Bu vesileyle ülkemiz gündemindeki eğitim ve diğer konularla ilgili kanaatlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Eğitimdeki dört dörtlük sistemi genel anlamda destek verdik. Ancak hepimiz biliyoruz ki, şekli değişikliklerden ziyade özdeki
değişimler önemlidir.
Mecburi eğitimin 12 yıla çıkarılmasını Türkiye için erken buluyoruz. Önce eğitimin kalitesinin yükseltilmesinin gereğine
inanıyoruz.
Üniversite sınavlarındaki katsayı zulmünün bitirilmesini, İmam hatip lisesi ve meslek liselerinin önünün açılmasını, halkın
tercihleri doğrultusunda müfredatta düzenlemeler yapılmasını takdirle karşılıyoruz.
Ancak, uygulamada gördük ki, Ankara’da kanun çıkmakla her şey bitmiyormuş. Taşradaki bürokrasi her şeye rağmen eski
alışkanlıklarını terk etmiyor, statükoyu devam ettirmek istiyor.
Siyasilere ve hükümete hatırlatıyorum. Bugün bu kanunun gereği olan imam hatip ortaokulları birçok il ve ilçede açılmadı,
ilkokul ile ortaokullar birbirinden ayrıştırılmadı.
İlk dört yıldan sonra, bir yıl ortak sınıf ve sonrasında da tercihe dayalı örgün ya da yaygın eğitim şansının her öğrenciye
tanınmasını istiyoruz.
Lise birdeki ortak sınıfın kaldırılmasını, beşinci sınıftan itibaren öğrencilerin giderek branşlaşmaya yönelmelerinin gereğine
inanıyoruz.
Lise sonda ise mesleki yönlendirme sınıfı ile mesleğe atılanlara iş bulma kolaylığı ve üniversiteye yönelenlerin fırsat
eşitliğinin sağlanmasını istiyoruz.
Bir diğer konuda meslek okullarının yaygınlaştırılmasıdır. Düz liseleri azaltıp meslek liselerini artırmayı hedefleyen bakanlık,
taşrayı dikkatle izlemelidir. Kapatılan kaç düz lise meslek okuluna dönüştürülmüştür.
Meslek okullarının yaygınlaştırılması hem üretimi artırmada, hem de istihdam sağlamada önemli bir unsurdur.

Meslek okullarının işlevsel hale getirilmesi de ayrı bir önerimizdir. Her üretim alanının ihtiyacını karşılayacak, o sektöre
öncülük edecek donanımda ve programda meslek okulları açılmalıdır. Bu cümleden olarak tüm illerimizde ziraat, sağlık, spor, yapı
meslek liseleri yaygınlaştırılmalıdır.
Öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı, öğretmenin girdiği her ders ve yaptığı her komisyon ve kurul
çalışması ayrıca ücretlendirilerek özveriyle çalışanlar mağdur edilmemelidir.”
“Sendika yasasındaki toplu görüşmenin toplu sözleşmeye dönüştürülmesini doğru bir adım olarak görmekle birlikte grevsiz
olmasının bir eksiklik olduğunu ifade ediyoruz.
Devletin grev karşısındaki çekincelerini de dikkate alarak grevli bir yasa çıkartılana kadar kamu işçilerine verilen
kazanımların aynısının da devlet memurlarına verilmesini istiyoruz.
“Eşit işe eşit ücret” politikası gereği kamuda çalışan memurların maaşlarındaki dengesizliklerin hızla giderilmesini, vergi
diliminin matrahının artırılmasını, memura verilen her paranın maaş kalemine dahil edilerek emekliliğe de yansıtılmasını istiyoruz.
Devlet ve özel sektör çalışanı eğitimciler aynı haklara sahip olmalıdırlar.
Üniversite çalışanı öğretim görevlileri ile idari ve yardımcı hizmetlerde çalışan memurlar arasındaki gelir uçurumunun
giderilmesini istiyoruz.
Eğitimcilerin mesleki ve sosyal sorunları konusunda kurumsal birimler oluşturulmalı, her çalışan kendi alanında uzman
kişilerden yardım alabilmelidir.”
Demokratik alanlarda yapılan iyileştirmeleri ve bürokrasideki normalleşmeleri memnuniyetle takip ediyoruz.
Toplumsal yaşamdaki çağdaş normların çekincesiz olarak tüm kesimlere uyarlanmasını istiyoruz. Bu cümleden olarak
kıyafetteki dini dışlayıcı yaklaşımı kınıyoruz. Din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde çalışan ya da okuyan herkesin dinin farziyetlerini
yerine getirmesine mani olan yönetmeliklerin kaldırılmasını bekliyoruz.
Bu milletin değiştirilemeyecek iki temel değeri, tarihi ve dini kimliğidir. Binlerce yıllık bir tarihimiz var ve bin yıldır
Anadolu’yu vatan tutmuşluğumuz var. Bu topraklarda devlet kuran Selçuklu ve Osmanlı devletinin bakiyesi olan Türkiye bin yıllık
kimliğini dünya durdukça da değiştirmeyecektir. Her dinden olana, her etnik kimlikte olana açılmış koskocaman sinemiz var bizim.
Hepsinin özgürce ve barış içinde yaşamasının güvencesiyiz biz. Ancak kırmızıçizgilerimiz de çok açıktır. Bu devletin dini, dili, bayrağı
değiştirilemez, vatan toprağı böldürülemez, bu toprak bedelsiz olarak hiçbir güce terk edilemez.
Bir milletten, çok millet; bir dinden, çok din yaratma heveslisi olanlara asla fırsat veremeyiz. Biz yetmiş beş milyon olarak
bir ve bütünüz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir bizim.
İçerde düşman yaratmaktan yana değiliz. Bizim düşmanımız küresel sömürgeci güçlerdir. Yüzlerce yıl Anadolu topraklarını
yağmalama planları yapanlara, dün verdiğimiz cevabı bugünde vermeye hazırız.
Biz tüm kurum ve kurullarıyla tam demokrasiden yanayız. İcazetli demokrasiyi istemiyoruz. Tüm vesayet kurumlarını
reddediyoruz. Tüm vasilere isyan ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik parlamenter bir devlettir. İstiklal savaşını vererek rüştünü ispatlayan Gazi Meclisimiz,
ülkemizin tek ve en üst karar merciidir. Halkımızın milli iradesinin tezahürü Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Biz bunu bilir, buna
inanırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla oluşturduğu bu meclis, her türlü yasama
görevini yerine getirmeye muktedirdir. Bunun aksini iddia etmeyi TBMM şahsında Milli İradeye saygısızlık olarak görürüz.
Parlamento dışı siyaset arayışlarına şiddetle karşıyız.”
“İşkolumuzda kurulan Sendikamız Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası, mesleki ve toplumsal olaylarda halkın ve hakkın
yanında, milli birlik ve refahın yanında olma kararlılığındadır.
Bu yürüyüşümüzde yanımızda yer alan meslektaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum.
Bizim meslek camiamızda sergileyeceğimiz örnek dayanışma tüm çalışanlarca gıpta edildiği zaman kazanan biz olacağız.
Tüm bu düşüncelerle genel kurul üyelerimize ve misafirlerimize teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı sunarım.
Esen kalınız.”

Ahmet karakaşlı, seçimlere geçilmezden önce tekrar konuşmaya çağrıldığında şunları söyledi:
“Sendikacılık çalışmalarımız 1994 te başladı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Aydın İl yetkisini rahmetli Mehmet Akif İnan’ın
elinden aldık. Aydın il genelinde Memur-Sene bağlı 11 işkolundaki sendikaların birçoğunu örgütledik. Nazillide kamu çalışanları için
ilk toplu sözleşmeyi Memur-Sen ilçe temsilcisi olarak ekibimizle biz organize ettik. İmzaladığımız bu sözleşme ile belediye memurları
bundan beş yıl önce ayda 300 TL artı pirim almaya başladılar. Biz nazillide hizmet sendikacılığını hayata geçirmeye çalıştık. Yeni bir
sendika kurma mecburiyetimiz, sivil toplum örgütlerinde oturmayan demokratik anlayışlardan kaynaklandı. Büyüyen sendikalar
tabanlarını dikkate almamaya, aidatlarını helal, seçilme iradelerini haram görmeye başlıyorlar. Sendika içi hukuk hakkaniyet içinde
yürütülemiyor. Sendika ağalıkları oluşmaya başlıyor. Biz bu anlayışa razı olamazdık. Onun için tüm kurum ve kurullarıyla tam
demokrasi talebiyle yeni bir sendika kurduk. Tüm sendikalara saygımız var. Tüm sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde olma
kararlılığımız var. Hepsi ülkemiz için zenginlik oluşturuyor. Her farklı ses ile güzel bir demokrasi melodisi oluşuyor.”
Yeni seçilen yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
AHMET KARAKAŞLI, MEHMET BAŞTEPE, ŞAKİR TAŞKIRAN, CEMAL ÖZKAYA, METİN KIZMAZ, RECEP DEMİRELLER, ESMA
TUNÇ.

Ahmet Karakaşlı’nın tam konuşma metni şu şekilde:
Kıymetli Misafirlerimiz
Değerli sivil toplum örgütü temsilcilerimiz,
Sevgili meslektaşlarımız ve sendika üyesi arkadaşlarım
Sendikamızın ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz, onur verdiniz.
Sendikamız Eğitim İşkolunda 23 Ekim 2009 da kurulmuş, 18 Nisan 2010 da birinci kongresini yapmış ve bugün 14 Nisan 2013
de de ikinci olağan genel kurulunu yapmakta olan genç bir sendikadır.
Kuruluş amacımız tüzüğümüzde belirtilmekle birlikte, Hizmet kolumuzda “doğruların yanında, yanlışların karşısında durma”
mücadelesi vermek olarak da özetlenebilir.
Sendikalar mesleki dayanışma amaçlı sivil toplum örgütleridir.
Sivil Toplum örgütleri demokrasilerin en temel unsurlarındandır.
1876 ile başlayan toplumsal demokratik hayatımız zaman zaman kesintilere uğrayarak bugünkü seviyesine ulaşmıştır.
Demokratik hayat insan onurunun gereğidir. İnsanların doğuştan elde ettiği seçme ve seçilme, kendini ifade edebilme
hakkının bir göstergesidir.
Bugün ülkemizdeki en temel sorunlardan biri, tüm sivil toplum örgütlerimizin başta kendi iç yönetimleri olmak üzere tam
demokratik prensipleri uygulayamayışlarıdır.
Her fert haklarını sonuna kadar kullanma cesaretini göstermelidir.
Büyük örgütler tabanlarının sesini duymakta zorlanmakta, giderek despotlaşıp ağalık ve krallıklar oluşturmaktadır.
Yeni bir sendika kurmamızdaki en büyük etken sendika ağalıklarına olan karşı duruşumuz ve direncimiz olmuştur.
Taşrada sendikacılık yapmanın kolay bir iş olmadığını elbet ki biliyorduk. Ancak asıl önemli olanının haksızlık karşısında
susmamak olduğuna inancımız tamdı.
Ve bunun gereğini yaptık.

Sendikal kurum olarak hep doğruların yanında ve yanlışların karşısında dimdik durmayı, toplumsal olaylarda öncü rol almayı,
her platformda açık ve özgürce düşüncelerimizi ifade etmeyi kendimize şiar edindik.
Tek vazgeçemeyeceğimiz şey özgür irademiz, tek silinemeyecek şey de milli kimliğimizdir.
Değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz.
Eğitim bir milletin geleceğini örme sanatıdır. Eğitim sistemi güçlü olan bir devleti yıkmak mümkün olamaz. Ordusu yenilse
bile yeni bir ordu kurar, fabrikaları yıkılsa dahi yenilerini inşa eder.
Eğitim sistemi çökmüş bir devleti ise kimse ayakta tutamaz, kendi kendini imha etmeye başlar.
Biz eğitim işkolunun neferleri olarak bu devletin sadece bugününü değil geleceğini de kurtarmanın mücadelesini verme
kararlılığındayız.
Değerli arkadaşlarım.
Büyük milletlerin büyük düşmanları olur.
Binlerce yıllık şanlı bir tarihe sahip, devletler kurup devletler yıkmış, asırlarca dünya medeniyetine önderlik etmiş olan
milletimiz, son yüzyılda içte ve dışta büyük sıkıntılara duçar olmuştur. Sadece birinci cihan harbinde halkının yarısının canı pahasına
özgürlüğünü koruyan Türkiye’miz, inanıyoruz ki, yetişmiş ve eğitilmiş insan gücüyle inşallah gelecek yüzyıla damgasını vuracaktır.
Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç hissettiğimiz bu günlerde, içerideki nifak ateşini söndürmek; enerjimizi boşa harcatan
parazitlerden kurtulmak için, yakaladığımız fırsatları değerlendirmek; geçmişimize yakışır bir şekilde, on yılların sorunlarına
takılmadan, bin yılların hedeflerine at koşturmak gerektiğine inanıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz.
Sendikalar bir meslek örgütleridir. Önceliklerimiz, mesleki alandaki sorunlara kişisellikten önce toplumsal ve milli fayda
anlayışıyla çözümler üretmeye katkı sağlamaktır.
Biz sendika olarak hiçbir siyasi oluşumun ne yanında payanda, ne de karşısında direnç taşı değiliz. Her doğru projeye
destekçi, her yanlış adıma da köstekçiyiz.
Eğitim camiası, yetmiş beş milyonluk Türkiye’mizin 20 milyonunu direkt, geri kalanını da dolaylı olarak ilgilendiren büyük bir
camiadır. Bir milyon çalışan insanımız var. Yirmi milyona yakın okuyan öğrencimiz var.
Devletin ulaştığı en uç noktada öğretmen var. Kucaktaki çocuğa verilecek mesajımız, yetmiş yaşındaki dedeye uzanacak
şefkatli yüreğimiz var bizim.
Eğitimcilik, 40 dakikalık ders saatine sığdırılamayacak kadar büyük bir aşk, 16 yıl okullu olmakla bitirilemeyecek kadar büyük
bir iş, 30 yıllık hizmetle sonlanamayacak kadar büyük bir sevgidir.
Sendikacılığı ücretle sınırlandırarak bizleri kamuoyunda mahcup eden anlayıştan bizarız. Biz sendikacılığı, halka ve hakka
hizmet için arge olarak görüyor, ülkemiz ve milletimizin geleceğine katkı yapma aracı olarak kullanmak istiyoruz.
Söz konusu milletimizin bekası ise her konuda söyleyecek sözümüz, her alanda üretilecek projemiz var bizim. Birimiz
hepimiz için, hepimiz birimiz için anlayışıyla yetmiş beş milyonun refahı için konuşuyor, koşuşturuyoruz biz.
Çarşı-pazardaki insanlara bakınız. Eğer, yere düşen bir çocuğa uzanan bir el görürseniz, kavga eden insanların arasına giren
bir beden görürseniz, çevresine zarar veren tehlikeli bir yapı önünde duraklayan bir insan görürseniz, gidiniz, kim olduğunu sorunuz.
O büyük bir ihtimalle öğretmendir.
Onun için bürokratlar ve siyasiler en çok öğretmenlere kızarlar. Çünkü öğretmen, her alanda fikir üreten, sorunlara çözüm
arayan, yanlışlara itiraz edip sorgulayan bir karakterdeki vatandaştır.
Değerli arkadaşlarım.
Biz de bu ülkede yaşayan fertleriz. Bizim de mesleki olarak çeşitli sorunlarımız var. Bunun için çözüm tekliflerimiz var.
Unutmamak gerekir ki, eğitimin sorunlarının çözüldüğü gün, ülke sorunları da birer birer sonlanacaktır. Çünkü eğitim, her sektördeki
sorunların anahtarının üretildiği bir alandır.

Bu vesileyle ülkemiz gündemindeki eğitim ve diğer konularla ilgili kanaatlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Eğitimdeki dört dörtlük sistemi genel anlamda destek verdik. Ancak hepimiz biliyoruz ki, şekli değişikliklerden ziyade özdeki
değişimler önemlidir.
Mecburi eğitimin 12 yıla çıkarılmasını Türkiye için erken buluyoruz. Önce eğitimin kalitesinin yükseltilmesinin gereğine
inanıyoruz.
Üniversite sınavlarındaki katsayı zulmünün bitirilmesini, İmam hatip lisesi ve meslek liselerinin önünün açılmasını, halkın
tercihleri doğrultusunda müfredatta düzenlemeler yapılmasını takdirle karşılıyoruz.
Ancak, uygulamada gördük ki, Ankara’da kanun çıkmakla her şey bitmiyormuş. Taşradaki bürokrasi her şeye rağmen eski
alışkanlıklarını terk etmiyor, statükoyu devam ettirmek istiyor.
Siyasilere ve hükümete hatırlatıyorum. Bugün bu kanunun gereği olan imam hatip ortaokulları birçok il ve ilçede açılmadı,
ilkokul ile ortaokullar birbirinden ayrıştırılmadı.
İlk dört yıldan sonra, bir yıl ortak sınıf ve sonrasında da tercihe dayalı örgün ya da yaygın eğitim şansının her öğrenciye
tanınmasını istiyoruz.
Lise birdeki ortak sınıfın kaldırılmasını, beşinci sınıftan itibaren öğrencilerin giderek branşlaşmaya yönelmelerinin gereğine
inanıyoruz.
Lise sonda ise mesleki yönlendirme sınıfı ile mesleğe atılanlara iş bulma kolaylığı ve üniversiteye yönelenlerin fırsat
eşitliğinin sağlanmasını istiyoruz.
Bir diğer konuda meslek okullarının yaygınlaştırılmasıdır. Düz liseleri azaltıp meslek liselerini artırmayı hedefleyen bakanlık,
taşrayı dikkatle izlemelidir. Kapatılan kaç düz lise meslek okuluna dönüştürülmüştür.
Meslek okullarının yaygınlaştırılması hem üretimi artırmada, hem de istihdam sağlamada önemli bir unsurdur.
Meslek okullarının işlevsel hale getirilmesi de ayrı bir önerimizdir. Her üretim alanının ihtiyacını karşılayacak, o sektöre
öncülük edecek donanımda ve programda meslek okulları açılmalıdır. Bu cümleden olarak tüm illerimizde ziraat, sağlık, spor, yapı
meslek liseleri yaygınlaştırılmalıdır.
Öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı, öğretmenin girdiği her ders ve yaptığı her komisyon ve kurul
çalışması ayrıca ücretlendirilerek özveriyle çalışanlar mağdur edilmemelidir.
Değerli arkadaşlarım.
Sendika yasasındaki toplu görüşmenin toplu sözleşmeye dönüştürülmesini doğru bir adım olarak görmekle birlikte grevsiz
olmasının bir eksiklik olduğunu ifade ediyoruz.
Devletin grev karşısındaki çekincelerini de dikkate alarak grevli bir yasa çıkartılana kadar kamu işçilerine verilen kazanımların
aynısının da devlet memurlarına verilmesini istiyoruz.
“Eşit işe eşit ücret” politikası gereği kamuda çalışan memurların maaşlarındaki dengesizliklerin hızla giderilmesini, vergi
diliminin matrahının artırılmasını, memura verilen her paranın maaş kalemine dahil edilerek emekliliğe de yansıtılmasını istiyoruz.
Devlet ve özel sektör çalışanı eğitimciler aynı haklara sahip olmalıdırlar.
Üniversite çalışanı öğretim görevlileri ile idari ve yardımcı hizmetlerde çalışan memurlar arasındaki gelir uçurumunun
giderilmesini istiyoruz.
Eğitimcilerin mesleki ve sosyal sorunları konusunda kurumsal birimler oluşturulmalı, her çalışan kendi alanında uzman
kişilerden yardım alabilmelidir.
Değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz.
Demokratik alanlarda yapılan iyileştirmeleri ve bürokrasideki normalleşmeleri memnuniyetle takip ediyoruz.

Toplumsal yaşamdaki çağdaş normların çekincesiz olarak tüm kesimlere uyarlanmasını istiyoruz. Bu cümleden olarak
kıyafetteki dini dışlayıcı yaklaşımı kınıyoruz. Din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde çalışan ya da okuyan herkesin dinin farziyetlerini
yerine getirmesine mani olan yönetmeliklerin kaldırılmasını bekliyoruz.
Bu milletin değiştirilemeyecek iki temel değeri, tarihi ve dini kimliğidir. Binlerce yıllık bir tarihimiz var ve bin yıldır
Anadolu’yu vatan tutmuşluğumuz var. Bu topraklarda devlet kuran Selçuklu ve Osmanlı devletinin bakiyesi olan Türkiye bin yıllık
kimliğini dünya durdukça da değiştirmeyecektir.
Her dinden olana, her etnik kimlikte olana açılmış koskocaman sinemiz var bizim.
Hepsinin özgürce ve barış içinde yaşamasının güvencesiyiz biz.
Ancak kırmızıçizgilerimiz de çok açıktır. Bu devletin dini, dili, bayrağı değiştirilemez, vatan toprağı böldürülemez, bu toprak
bedelsiz olarak hiçbir güce terk edilemez.
Bir milletten, çok millet; bir dinden, çok din yaratma heveslisi olanlara asla fırsat veremeyiz. Biz yetmiş beş milyon olarak bir
ve bütünüz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir bizim.
İçerde düşman yaratmaktan yana değiliz. Bizim düşmanımız küresel sömürgeci güçlerdir. Yüzlerce yıl Anadolu topraklarını
yağmalama planları yapanlara, dün verdiğimiz cevabı bugünde vermeye hazırız.
Biz tüm kurum ve kurullarıyla tam demokrasiden yanayız. İcazetli demokrasiyi istemiyoruz.
Tüm vesayet kurumlarını reddediyoruz. Tüm vasilere isyan ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik parlamenter bir devlettir. İstiklal savaşını vererek rüştünü ispatlayan Gazi Meclisimiz,
ülkemizin tek ve en üst karar merciidir.
Halkımızın milli iradesinin tezahürü Türkiye Büyük Millet Meclisidir.
Biz bunu bilir, buna inanırız.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla oluşturduğu bu meclis, her türlü yasama
görevini yerine getirmeye muktedirdir. Bunun aksini iddia etmeyi TBMM şahsında Milli İradeye saygısızlık olarak görürüz.
Parlamento dışı siyaset arayışlarına şiddetle karşıyız.
Değerli arkadaşlarım
İşkolumuzda kurulan Sendikamız Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası, mesleki ve toplumsal olaylarda halkın ve hakkın yanında,
milli birlik ve refahın yanında olma kararlılığındadır.
Bu yürüyüşümüzde yanımızda yer alan meslektaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum.
Bizim meslek camiamızda sergileyeceğimiz örnek dayanışma tüm çalışanlarca gıpta edildiği zaman kazanan biz olacağız.
Tüm bu düşüncelerle genel kurul üyelerimize ve misafirlerimize teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı sunarım.
Esen kalınız.
Ahmet KARAKAŞLI

