
K urulduğu 14 Şubat 1992 tarihinden bu yana ülkemizin demokratik standartlarının 
yükseltilmesi, ülke insanının özgürlüklerinin genişletilmesi, eğitim sistemimizin 
batıcı ve materyalist bürüntüden arındırılması, değerler eğitimiyle derin köklerden 

beslenmiş nesiller yetiştirilebilmesi doğrultusunda gelişmeler sağlanması hedefiyle ilkeli, kararlı, 
tutarlı ve cesur bir duruş ve buna paralel faaliyet gösteren sendikamız Eğitim-Bir-Sen, hedeflerinin 
gerçekleşmesi yönünde dikkate değer adımlar atılmasını memnuniyetle takip etmekte, bu 
adımların tutunabilmesi için toplumsal desteği tazeleyebilmek bakımından da Türkiye’nin en 
büyük sendikası olarak sivil alanda dinç bir yapı hüviyetini ortaya koymaktadır. 

Bugün eğitim hizmet kolunda 270 bin üyesiyle en çok üyeye sahip sendika payesiyle ‘Genel 
Yetkili Sendika’ unvanını taşıyan Eğitim-Bir-Sen, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sendikasıdır. 
Bu mertebeye ulaşılıncaya değin başta kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve öncüler 
olmak üzere on binlerce fedakâr, cefakâr, çilekeş mensubumuzun emeği, alın teri, duası bu 
yapının harcını oluşturmuştur. Eğitim-Bir-Sen, bir hayalin, bir sevdanın, bir coşkunun, bir inancın 
semeresidir. Eğitim-Bir-Sen, insan merkezli, millet eksenli yapısıyla ülkemiz sivil alanının da çok 
önemli bir kazanımıdır; bireyin devlet karşısında güçlü olmasının, darbe ve müdahalelerle bireyin 
ve milletin iradesinin hiçlenmesinin önündeki en diri engeldir. Eğitim-Bir-Sen, sağduyunun, 
ma’şerî vicdanın sesidir. 

Genel Yönetim Kurulumuzca, Eğitim-Bir-Sen’in 22 yıllık destansı yürüyüşünü, önemli yol 
ayrımlarında milli duruşa yönelen yolu tercih edişini, ülkemiz eğitim sisteminin değerleri tahribe 
programlanışına karşı direnişini, değerlerle kucaklaşmaya imkân sağlayan ve kademeler arası 
geçişe imkân veren yeni bir sistemin tesisine öncülük edişini, her platformda üyesinin ve kimliğine 
bakmaksızın mağdurun yanında saf tutuşunu; güçlüyü değil, haklıyı tercih edişini coşkun bir dille 
ele alan, Eğitim-Bir-Sen’i yansıtan marşlar yapmak için adım atmış bulunuyoruz. Eğitim-Bir-Sen’i 
temsil eden marşların üretilebilmesi için öncelikle güftelerinin yazılması kararlaştırılmış ve bu 
meyanda bir Güfte Yarışması açılmıştır. 

Müktesebâtınızı ve meşguliyetinizi göz önüne alarak, zât-ı âlinize, Eğitim-Bir-Sen marşlarının 
besteleneceği bir güfte yazmanız hususunda davette bulunuyoruz. Yazacağınız güfteyi iletişim 
bilgilerinizi de içerecek şekilde 28/02/2014 tarihine kadar yarisma@egitimbirsen.org.tr adresine 
ulaştırmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygı ve selamlarımızla…

Eğitim-Bir-Sen Marşları
Güfte Yarışması Ödülleri

1.   5000 TL                                
2.   3000 TL
3.   2000 TL

Özel Jüri Ödülü  1000 TL
Mansiyon  1000 TL
Mansiyon  1000 TL
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