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Yıldırım Koç
Amerikancı Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında,
Fethullahçıların kamuda ne kadar yaygın bir gizli örgütlenme ağı oluşturdukları gün geçtikçe daha iyi
açığa çıkıyor.
Eğer bu Amerikancı darbe başarılı olsaydı, Fethullahçılar bu gizli örgütlenmeleri sayesinde hızla
kamu çalışanlarının büyük bölümünü kendi denetimlerindeki sendikalarda örgütleyebileceklerdi.
Fethullahçıların, gizli biçimde örgütledikleri devlet memurlarını legal örgütlerde örgütleme
çalışması 1995 yılında başladı.
Fethullahçılar ilk olarak 1995 yılında Memurlar Vakfı’nı kurdular.
2012 yılı Nisan ayında kurulan Aktif Eğitim‐Sen’i bir önceki yazımda anlatmıştım.
Ancak 2013 yılı Şubat ayı başlarında Aktif‐Sen’in faaliyetinin durdurulacağı yolunda haberler çıktı.
Bu arada çeşitli il ve ilçelerde “aktif memurlar derneği” adıyla dernekler kuruldu. Bu dernekler ve
bazı vakıflar 2013 yılı sonlarında AMEP (Aktif Memurlar Platformu) çatısı altında biraraya geldi.

CİHAN‐SEN’İN KURULUŞU
Hizmet Hareketi ile AKP arasındaki mücadelenin 17 Aralık 2013 tarihinde açık bir savaşa
dönüşmesinin ardından, Fethullahçılar birbiri ardı sıra yeni sendikalar kurdular. 2014 yılı Ocak ayında
da Ufuk Kamu Sendikaları Konfederasyonu’nun kurulacağı açıklandı.
9 Şubat 2014 tarihli Sabah Gazetesi’ndeki haberin başlığı “Paralel‐Sen Planı” idi. Haberde şöyle
deniyordu: “Emniyet, yargı ve eğitim bürokrasisinde yapı kuran cemaat, memur ve işçileri
örgütleyip sokağa dökmek için sendikalaşmaya başladı. Yargı, emniyet ve eğitim bürokrasisine
yerleşen 'paralel yapı' sendikal örgütlenmeyle alt kademeye inip memur ve işçileri sokağa dökme
planı yapmaya koyuldu.”
Fethullahçıların kurduğu kamu çalışanları sendikaları 2014 yılı Şubat ayında da (Ufuk‐Sen yerine)
Cihan‐Sen Konfederasyonu’nu kurdu. Konfederasyon genel başkanlığına Aktif Eğitim‐Sen Başkanı
Osman Bahçe getirildi.

CİHAN‐SEN’E BAĞLI SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI
Fethullahçılar kamu çalışanlarını örgütlemede istedikleri başarıyı elde edemediler. Anlaşıldığı
kadarıyla, gizli örgütlenmede yer alan birçok kamu çalışanı, legal örgütlenmede açığa çıkmaya çekindi
veya bu süreç (büyük olasılıkla) Amerikancı darbe sonrasına ertelendi.
Cihan‐Sen’e bağlı sendikaların üye sayısı 2014 Temmuz’unda 24.299 idi; 2015 Temmuz’unda
29.000 oldu. 2016 Temmuz’unda ise 22.104’e geriledi.
Cihan‐Sen’e bağlı sendikalar ve bu sendikaların 2016 Temmuz istatistislerine göre üye sayıları
aşağıda verilmektedir.
Ufuk Büro‐Sen (469 üye)
Aktif Eğitim‐Sen (18.015 üye)
Ufuk Sağlık‐Sen ((2672 üye)
Ufuk Yerel‐Sen (137 üye)
Ufuk Haber‐Sen (82 üye)
Ufuk Kültür‐Sen (26 üye)
Ufuk Bayındır‐Sen (105 üye)
Ufuk Ulaştırma‐Sen (133 üye)
Ufuk Tarım Orman‐Sen (333 üye)
Ufuk Enerji‐Sen (132 üye)

CİHAN‐SEN’İN DARBE GİRİŞİMİNİ KINAMASI
Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Cihan‐Sen’in internet sayfasında aşağıdaki
duyuru yayınlandı:
“Darbe Girişimini Kınıyoruz.
“Seçilmiş meşru hükümete karşı yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Darbe girişimi,
vatandaşlar başta olmak üzere siyasi parti liderlerinin ve güvenlik güçlerinin sağduyusu ve
demokrasiye sahip çıkması ile başarılı bir şekilde savuşturulmuştur. Saldırılarda şehit olan güvenlik
güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Darbe kalkışmasında
bulunan cuntacılar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Allah ülkemizi bir daha bu tür girişimlerden
muhafaza etsin!”
Korku dağları bekler.

