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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
 

Καταδικάζουμε τις παράνομες και χωρίς αιτία επιχειρήσεις της αστυνομίας 
στα γραφεία των ιστορικών συνδικάτων της Τουρκίας, της Egitim Sen (ομοσπονδία 
εκπαιδευτικών) και της KESK (συνομοσπονδία δημοσίων υπαλλήλων) και τις 
συλλήψεις συναδέλφων μας συνδικαλιστών στην  Άγκυρα, τη Σμύρνη, τη 
Κωνσταντινούπολη κ.α.  

Κάνουμε επείγουσα έκκληση στην κυβέρνηση της Τουρκίας για να αφεθούν 
άμεσα ελεύθεροι όλοι οι συνδικαλιστές  που συνελήφθησαν. 

Καταγγέλλουμε αυτή την αντιδημοκρατική επιχείρηση που έχει στόχο να 
τρομοκρατήσει τα συνδικάτα και τα μέλη τους. 

Συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες της Egitim Sen και της KESK για τα 
δημοκρατικά δικαιώματα στην Τουρκία. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Επείγουσα Έκκληση για Δράση 
Βρίσκονται υπό κράτηση μέλη της Εgitim Sen και της KESK 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σήμερα νωρίς το πρωϊ (Πέμπτη, 28 Μαϊου 2009), Τούρκοι αστυνομικοί 
διεξήγαγαν επιχείρηση στα γραφεία της KESK (Συνομοσπονδία Συνδικάτων 
Δημοσίων Υπαλλήλων) στην Άγκυρα, τη Συνομοσπονδία της οποίας είναι μέλος η 
Egitim Sen.  

Ένα μέλος του Δ.Σ. της Egitim Sen κρατείται από τους αστυνομικούς.  
Η Gulsin Isbert, Γραμματέας της Egitim Sen συνελήφθη από την αστυνομία, 

όπως επίσης και η Γραμματέας της KESK Songul Morsumbul.  Οι επιχειρήσεις και οι 
έρευνες συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα από 30 μέλη της Egitim Sen, 
κρατούνται έως τώρα. Μεταξύ αυτών και μέλη των Δ.Σ. από τα τοπικά παραρτήματα 
της Egitim Sen. Οι αστυνομικοί άρχισαν την επιχείρηση από τα τοπικά παραρτήματα 
της Egitim Sen στο Izmir, την Istanbul, το Van όπως και τη Manisa.  

Η Egitim Sen (Συνδικάτο των Τούρκων Εκπαιδευτικών και Επιστημόνων) 
έχει ιστορικές ρίζες που ξεκινούν από την 1η δεκαετία του 20ου αιώνα. Ήταν πάντα 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα εκδημοκρατισμού στην Τουρκία. Η αποφασιστική 
στάση που ακολούθησε η Egitim Sen και η KESK δημιουργούσαν πάντα δυσάρεστες, 
αντιδημοκρατικές πιέσεις στον δίκαιο αγώνα μας.  

Οι συλλήψεις που έγιναν σήμερα είναι μέρος αυτών των δυσάρεστων 
συμβάντων.  

Καταδικάζουμε αυτές τις παράνομες επιθέσεις ενάντια στους δημοκρατικούς 
μας αγώνες. Κάνουμε επείγουσα έκκληση για τα μέλη των Δ.Σ. και τα μέλη μας να 
αφεθούν ελεύθερα.  

Η παράνομη επιχείρηση στα γραφεία μας θα πρέπει άμεσα να τερματιστεί.  
Ζητούμε από την Education International και τις αδελφές οργανώσεις να 

διαμαρτυρηθούν για την αντιδημοκρατική επιχείρηση που γίνεται αυτή τη στιγμή και 
η οποία στοχεύει στην τρομοκράτηση τη δική μας και των μελών μας.  

Δεν θα εγκαταλείψουμε τον δημοκρατικό αγώνα του συνδικάτου μας.  
 
Παρακαλούμε να στείλετε τα μηνύματα και τις επιστολές σας στις παρακάτω 

διευθύνσεις και αριθμούς Fax: 
e-mail: international@egitimsen.org.tr Fax message: +90 312 4390118 

Μπορείτε να στείλετε επιστολές διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό, τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο της Τουρκίας:  
-Υπουργός Δικαιοσύνης (Mr. Sadullah Ergin) Fax Number: +90 312 4193370-

Πρόεδρος της Τουρκίας (Abdullah Gül) Fax Number: +90 312 470 13 16 

e-mail: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr 

-Πρωθυπουργός Recep Tayyip Erdogan Fax Number: +90 312 417 04 76 and 

+90312 419 20 71 

 Mehmet BOZGEYIK,  Γεν. Γραμματέας Egitim Sen 



 
Ref No: 2009/600/1204 

Subject: URGENT/Egitim Sen and KESK members are under arrest 
 

 

URGENT ACTION REQUEST 
EGITIM SEN AND KESK MEMBERS ARE UNDER ARREST 

 
Dear colleagues, 

 

Today early in the morning (28th May 2009, Thursday), Turkish policemen 

have launched an operation at KESK (Confederation of Public Employees’ 

Unions) headoffice in Ankara, the confederation that Egitim Sen is affiliated in 

Turkey. One member of Egitim Sen Executive Board is taken into custody by 

the policemen. Gulcin İsbert, the Women Secretary of Egitim Sen is arrested 

by the police as well as the Women Secretary of KESK, Songul Morsümbül. 

The operations and searches continue at the moment. More than 30 members 

of Egitim Sen are also under arrest now. It includes the members of 

administrative boards of Egitim Sen local branches. Policemen started the 

operation in the local branches of KESK in Izmir, Istanbul, Van and Manisa 

too. 

 

Egitim Sen (Turkish Education and Science Workers’ Union) has historical 

roots dating back to the first decade of the 20th century. It has been always on 

the forefront of the democratization struggle in Turkey. The determined 

position adopted by Egitim Sen and KESK have always created offensive, 

anti-democratic pressures on our just struggle. The arrestments that took 

place today are a part of these offenses on us.  

 



We condemn these unlawful attacks on our democratic struggle. We urgently 

demand our members and our members of executive boards to be released. 

The illegal operation at our head offices should be finished immediately. We 

ask Education International and our sister organizations to protest the 

antidemocratic operation taking place at the moment which is aiming at 

terrorizing us and our members. We will not give up on democratic union 

struggle. 

 

Please send your messages and letters to our following address and fax 

number: 

 
Ministry of Justice (Mr. Sadullah Ergin) Fax Number: +90 312 4193370 
 
President of Turkey (Abdullah Gül) Fax Number: +90 312 470 13 16 
e-mail: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr 
 
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan Fax Number: +90 312 417 04 76 
and +90312 419 20 71 
 

 

 

 Best regards 

 

Mehmet BOZGEYİK 

Secretary General 

Egitim Sen 

 


