TÜRK EĞİTİM-SEN SURİYE SINIRINDA
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
Geylan, 23-24.03.2018 tarihinde Zeytindalı Harekatı’na destek vermek ve
bölgedeki eğitim çalışanlarıyla bir araya
gelmek amacıyla İskenderun, Hatay ve
Kilis’te idi. Hatay’ın Hassa, Kırıkhan ve
Reyhanlı ilçeleri ile Kilis ziyaretlerinde
çeşitli temaslarda bulunan Genel Başkan Geylan’a Genel Başkan Yardımcıları
M. Yaşar Şahindoğan ve Selahattin Dolğun eşlik etti. 12’de

Türk Eğitim-Sen’in ilk eylem kararı,
tam gün eğitim yapılan okullarda öğretmenlere nöbetçi olduğu günlerde tam
gün nöbet görevi verilmesine dairdir. Zira
nöbetçi öğretmenlerimiz öğle arasında
nöbet tutması nedeniyle beslenme, dinlenme, ibadet gibi en temel ihtiyaçlarını
karşılayamamaktadır.
Taşımalı eğitim kapsamında eğitim
veren okullarda nöbetçi öğretmenlere aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı
kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, servis gelene kadar öğrencilerin

başında bekleme gibi görevler verilmektedir. Ülkemizin taraf olduğu, imzasının
bulunduğu uluslararası sözleşmelere,
Anayasamıza ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı olan bu durumun, insani hiçbir yönü yoktur.
Çeşitli kurs, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetleri ya da projeler kapsamında öğretmenler ders saatleri dışında ve
gönüllülük esasına dayanmadan zorunlu
tutulmakta, bu çalışmalar karşılığında
herhangi bir ücret ödemesi de yapılmamaktadır. Oysa tüm bu görevler nöbetçi

öğretmenler ile ilgili yönetmelik hükümleri arasında bulunmamaktadır.
Sendikamızın son eylem kararı da
haftada birden fazla nöbet görevi verilen
öğretmenlerimize bu görev fiilen yerine
getirilmesine rağmen, haftada bir günden fazla nöbet ücreti ödenememesine
ilişkindir.
Bu eylemlerimiz 2017-2018 eğitimöğretim yılı sonuna kadar devam edecektir. 8’de
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“Eğilip, Bükülmeyen, Doğruları Söyleyen, Eli Güçlü
Bir Sendika İsteyenlerin Adresi Türk Eğitim-Sen’dir.”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 09.03.2018 tarihinde Ankara 3 No’lu Şube’nin,
10.03.2018 tarihinde ise Ankara
7 No’lu Şube’nin 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklere katıldı. Genel
Başkan Geylan’a, Genel Sekreter
Musa Akkaş ile Genel Başkan Yardımcıları Seyit Ali Kaplan, Cengiz
Kocakaplan, Selahattin Dolğun
da eşlik etti. Toplantılarda Genel
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık ve Ankara Şubelerinin Kadın Komisyonu Üyeleri,
Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ertekin Engin ve şube yönetim kurulu üyeleri, Ankara 7 No’lu Şube
Başkanı Tayfun Fındık ve şube
yönetim kurulu üyeleri ile kadın
üyelerimiz katıldı.
Toplantıların açılış konuşmalarını Ankara 3 No’lu Şube Kadın
Komisyonu Başkanı Emine Doğruoğlu ve Ankara 7 No’lu şube
Başkanı Tayfun Fındık yaptı. Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Daha sonra kürsüye gelen Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
Geylan, sözlerine tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutlayarak başladı. Kadınlara yönelik şiddete, istismara,
kadın cinayetlerine dikkat çeken
Geylan, ülkelerin ancak kadınlarla
ilerleyebileceğini, toplumsal refahın ve kalkınmanın kadınlarla sağlanabileceğini; dolayısıyla kadınların baş tacı edilmesi gerektiğini
söyledi. Geylan; kadına, çocuğa
yönelik fiziksel, sözlü, cinsel, psikolojik şiddet uygulayanlara en
ağır cezaların verilmesi gerektiğini de bildirdi.
Kadına yönelik şiddet rakamlarının ve cinayetlerinin ülkemizin bir utancı olduğunu söyleyen
Geylan, “Bakınız 2010 yılından
bu yana 1.915 kadınımız cinayete kurban gitti. Yani 8 yılda her
1.5 günde bir kadınımızı kurban
vermişiz. Bu durum hem toplum
olarak hepimizin hem de vatandaşımızın can güvenliğini koruyamayan devletimizin utancıdır. Bu
ülke bu utancı hak etmiyor.” dedi.
Konuşmasında şehit kadın çalışanları da anan Geylan şunları
söyledi: “Bu 8 Mart Dünya Kadın-
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lar Günü’nde aramızda olamayan
kadınlarımızı da anmak istiyorum.
26 Ekim 1993’te PKK’lı katillerce Diyarbakır Bismil’de evinin
önünde şehit edilen Neşe Alten
öğretmenimizi, 11 Şubat 2015’te
vahşice katledilen Özgecan Aslan kızımızı, 9 Haziran 2016’da
Mardin Midyat’ta görevi başında
şehit edilen polis memuru Nefise Özsoy kardeşimizi, 15 Temmuz 2016’da Ankara Gölbaşı’nda
FETÖ’cü hainler tarafından şehit
edilen Özel Harekat Polisi Zeynep Sağır kardeşimizi ve 31 Mayıs
2017’de Şırnak’ta helikopter kazasında kaybettiğimiz Şehit Yarbay
Songül Yakut’u rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”
Kadınların ekonomik bağımsızlığının önemine dikkat çeken
Geylan, kadınlarımızın çalışma
hayatında daha fazla yer alması,
kadınların görevde yükselmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasının önemini vurguladı. Sivil
toplum kuruluşlarında, siyasette
kadını önceleyen bir tutum sergilenmesi gerektiğini de bildiren
Geylan, “Milli iradenin tecelli ettiği TBMM’de daha çok kadın
milletvekilinin yer alması için tüm
siyasi partilerimiz kadın kotası getirmelidir” dedi.
Genel Başkan Geylan, 15 Mayıs’taki yetki süreci ile ilgili de
önemli açıklamalar yaptı. 15 Mayıs itibariyle yetkili sendikaların
belirleneceğini söyleyen Geylan,
yetkinin ehil, mücadeleci, etkili
sendikalarda olması gerektiğini
söyledi. Toplu Sözleşme döne-

minde yaşanan rezillikleri hatırlatan, zam oranlarının memurların
beklentilerinin çok gerisinde kaldığını ifade eden Geylan, “Bakınız kamu çalışanlarının iş güvencesi tehdit altındadır. Oysa iş
güvencesi memurların Cumhuriyet tarihindeki en büyük kazanımlarından birisidir. Bugün geldiğimiz noktada, kamuda çok farklı
istihdam türleri bulunduğunu görüyoruz. Öğretmenliği bile yeniden sözleşmeli hale getirdiler.
Üstelik öğretmenlerimiz objektif olmayan mülakat yöntemiyle
atanmaktadır. Sendikamızın duruşu çok nettir. Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen olarak tüm
çalışanların sadece kadrolu olarak istihdam edilmesi ve atamalarda sadece yazılı sınav puanının
dikkate alınması gerektiğini ifade
ediyoruz. Dolayısıyla bu noktada
yapılması gereken iş güvencemize sahip çıkmaktır. İş güvencesi ve
daha birçok hakkımızın elimizden
alınmaması için ise sağlam, dik
duruşlu sendikalara ihtiyaç vardır.
Bu minvalde Hükümetin karşısında eli güçlü bir sendika isteyen

kamu çalışanların adresi; eğilip,
bükülmeyen, doğruları söyleyen,
hak ve hukuk çizgisinden ayrılmayan Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen’dir.” dedi.
Türk Eğitim-Sen’in eğitimle ilgili hiçbir konuyu atlamadığını,
eğitim çalışanlarının aleyhine olan
tüm girişimleri yargıya taşıdığını,
yapılan hataları muhataplarının
yüzüne söylediğini, eylemlilik
süreçlerini başarıyla gerçekleştirdiğini, yerinde talepleri ile rakiplerinin bile takdirini kazandığını
belirten Geylan, “Beraber mücadele edersek, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Sesimiz bir iken cılız, on iken
çok güçlü çıkar. Bu nedenle üye
sayımızı artırmalı, Türk EğitimSen’in katlanarak büyümesini
sağlamalıyız. Zaten etkili olan
Türk Eğitim-Sen’i gelin, bu yıl
yetkili de kılalım. O zaman Toplu
Sözleşme masasında önümüzde
hiçbir engel duramaz” diye konuştu.
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Genel Başkan’dan MEB’e Uyarı:
“Geçmiş Dönemlerde Mülakat
Komisyonlarında Yaşanan
Usulsüzlükleri Unutmadık!”

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulacak sözlü sınav komisyonları, önümüzdeki günlerde
sözlü sınav formuna göre değerlendirme yapacak. Sözlü sınav komisyonları müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesinde
çok önemli bir rol oynayacak.
Bilindiği gibi yönetici görevlendirmelerinde oluşturulan sözlü
sınav komisyonları ile ilgili birçok
sıkıntı yaşanmıştı. Yönetici görevlendirmelerinde torpil listeleri
elden ele dolaşmış, komisyon
üyelerinden hazır listelerin onaylanması istenmiş, itiraz eden komisyon üyeleri istifaya zorlanmış,
insanlar fişlenmişti.
Komisyonların şeffaf, güvenilir
olmaması eğitimimiz için büyük
handikaptır. Niteliksiz, bilgi ve birikimden yoksun, yandaşlığı esas
alan komisyon üyeleri, çeşitli saiklerle verdikleri hakkaniyetten
uzak sözlü sınav puanları ile eğitimde deprem etkisi yaratmıştır.
Zaten mülakat uygulaması başlı
başına devlete olan güveni sarsan bir uygulamadır. Bunun üzerine ‘benim adamım’ anlayışıyla
verilen torpilli puanlar, okullardaki
düzgün işleyişi, donanımlı yapıyı
da bozmaktadır.
Tüm bunların yeniden yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve MEB yetkilileri çok
titiz davranmalıdır. Sendikamız,
gerek yönetici görevlendirmelerinde gerek öğretmen atamalarında gerekse memur alımlarında
sözlü sınava tamamen karşıdır.
Yönetici görevlendirmelerinin sadece yazılı sınav puanları dikkate

alınarak yapılmasını istiyoruz. Bu
konudaki mücadelemiz her daim
sürecektir. Ancak şu anda sözlü
sınav komisyonlarının belirlenmesi gündemdedir. Adayların mağdur olmaması ise sendikamızın
öncelikli görevlerindendir. Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen sözlü sınav
komisyonlarında görev yapacak
kişilerin; yöneticilerin kariyer ve
liyakat ilkesi gereğince işinin ehli
olan görevini layıkıyla yerine getirebilecek kişiler arasından adaletli ve özenli bir şekilde seçilmesi
sağlanmasını talep etmektedir.
Ayrıca yapılacak sözlü sınavların şeffaf olabilmesi için oluşturulacak komisyonlarda sendika
temsilcilerinin de gözlemci olarak
bulundurulması mutlaka şarttır.
Sözlü sınav komisyonlarında gözlemci olarak Türkiye genelinde
en çok üye kaydetmiş iki sendikanın temsilcilerine yer verilmesi
için tüm illerin uyarılması gerekmektedir.
Bilindiği gibi kariyer ve liyakat
ilkeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri olarak
da benimsenmiştir. Kariyer ilkesi
ile benimsenen temel prensip; kişisel veya siyasi çıkarların meslekte neden olacağı olumsuzlukları
önlemektir. Bu ilkeler, söz konusu
hizmet için en ehil, en nitelikli, en
başarılı kim ise, hizmetin ifasına
yönelik tercihte ilk olarak onun
öne çıkarılmasını sağlamaktadır.
Liyakat ilkesi; her türlü ayrımcılığı
ve kayırıcılığı reddeder niteliktedir.
Bu minvalde Türk Eğitim Sen
olarak okulların, işini düzgün yapan, fıtratında yandaşlık olmayan,
hakkı savunan, emeğe, alın terine
saygı gösteren, bilgi ve birikime
sahip idareciler tarafından yönetilmesi konusundaki hassasiyetlerimizin dikkate alınmasını talep
ediyoruz. Sendikamız bu konudaki taleplerimiz ile ilgili Milli Eğitim
Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuştur. Türk Eğitim Sen’in bu
işin takipçisi olacağının herkes
tarafından bilinmesini istiyoruz.

Türkiye’nin Sendikası

“ÖĞRETMENLERİMİZ ŞAMAR
OĞLANI DEĞİLDİR.”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Gaziantep
Şube’nin 24.03.2018 tarihinde
düzenlediği İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıya, Genel
Başkan Yardımcıları Mehmet
Yaşar Şahindoğan, Selahattin
Dolğun, Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan, Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri, İşyeri Temsilcileri ve kurum
yöneticileri katıldı.
Şube Başkanı Bekir Avan’ın
açılış konuşmasından sonra bir
konuşma yapan Genel Başkan
Talip Geylan, öğretmenlere
performans değerlendirme
sistemi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öğretmenlerin şamar oğlanı olmadığını belirten
Geylan, öğretmenlerin itibarını rencide edecek bu uygulamaya geçit vermeyeceklerini
ifade etti. Bu sistemin hayata
geçmesi durumunda demokratik ve hukuki her türlü haklarını kullanacaklarını kaydeden
Geylan, “Öğretmenlerimizin
itibarını yerle yeksan eden,
öğretmenleri şamar oğlanına
çeviren, saygınlıklarını kaybettiren uygulamalara dün olduğu gibi bundan sonra da karşı
duracağız. Bu uygulama hayata geçerse iptali için konuyu
yargıya taşıyacağız, ‘Meslektaşıma puan vermiyorum’ şeklinde aldığımız eylem kararını devam ettireceğiz. Öğretmenleri
huzursuz eden bu uygulamayı
kabul etmiyoruz.” dedi.
5 Nisan-3 Mayıs tarihleri
arasında yapılacak yönetici
mülakatlarına da dikkat çeken
Geylan, geçmişte yaşanan hak
ihlallerine, torpil listelerine,
adam kayırmalara vurgu yaptı.
Geylan şöyle konuştu: “Yönetici mülakatlarında birçok kepazeliğe tanık olduk. Yine aynı

olumsuzlukların yaşanmaması
için Türk Eğitim-Sen olarak
her türlü girişimde bulunacağız. Türk Eğitim-Sen sözlü
sınav komisyonlarında görev
yapacak kişilerin; yöneticilerin
kariyer ve liyakat ilkesi gereğince işinin ehli olan görevini
layıkıyla yerine getirebilecek
kişiler arasından adaletli ve
özenli bir şekilde seçilmesinin
sağlanmasını istiyoruz. Sözlü sınavların şeffaf olabilmesi
için oluşturulacak komisyonlarda Türkiye genelinde en
çok üye kaydetmiş iki sendika
temsilcilerinin gözlemci olarak
bulundurulması da taleplerimiz arasındadır. Sendikamız
her iki konudaki talebimizin
yerine getirilmesi amacıyla
Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı
başvuruda bulunmuştur. Elbette hedefimiz gerek yönetici, gerek öğretmen, gerekse
memur alımlarında mülakatın
tamamen kaldırılmasıdır. Bu
konudaki mücadelemiz sürmektedir.
Hz.
Ömer’in
“Kenar-ı
Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, Gelir de adl-i İlahi sorar
Ömer’den onu” sözünü de
hatırlatan Geylan, Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz’ın ve MEB
bürokratlarının Bakanlığı bu
anlayışla yönetmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye’nin neresinden olursa olsun mülakatlarda
yaşanacak en küçük bir hak
ihlalinde sorumluluğun Milli
Eğitim Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.
Genel Başkan’ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Katılımcıların
soru, görüş ve önerilerini dile
getirdiği müzakereyle toplantı
sona erdirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan’ın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasıdır.
Seddülbahir’de, Arıburnu’nda,
Conkbayırı’nda, İntepe’de, Anafartalar’da, Kilitbahir’de arşa yükseliyordu acı ve gözyaşı.
Düşman postallarının ağırlığı,
top mermilerin kulağı patlatan
sesi, gökyüzüne yükselen alevler
Çanakkale’den yayılıyordu vatan
topraklarının dört bir yanına.
Ortalık toz duman; askerlerimizin elinde tüfeği, sırtında bitti
bitecek cephanesi, yüreğinde
analarının, bacılarının, sevdiceklerinin hüzünlü bakışları, aklında
mukaddes topraklarımız, ay yıldızlı al bayrağımız, dilinde ‘Ya Allah Bismillah’ nidaları.
Ne boğazlarından doğru düzgün bir lokma geçiyor, ne de
uyuyorlardı. Düşman askerleri
yiyecek, içecek, silah, mühimmat
yığınağı yaparken, Türk askeri
elindekilerle yetinmeyi biliyordu.
Zifiri karanlık çöktüğünde, el ayak
çekildiğinde bile sürekli teyakkuz halinde olmak, parmaklarını
bir an bile tetikten çekmemek
zorundaydılar. Yaralı askerlerimizin canhıraş feryatları muhabere
alanında yankılanırken, şehitlerimizin bedenleri toprağı örtüyordu. Türk siperlerinde bıyığı terlememiş delikanlıların, kundaktaki
bebesine doyamayan babaların,
anasının duasını alarak cepheye
giden yiğitlerin yarım kalan hayatları yüreklere taş gibi oturmuştu.
Çanakkale’de bağımsızlık inancı,
cesaret ile imtihan ediliyordu.
Havada mermilerin çarpıştığı, süngü hücumunun yapıldığı,
denizin kanla yoğrulduğu Gelibolu yarımadasında dünyanın
en güçlü devletleri Türklere karşı
birleşmişti. Tarihin en kanlı savaşlarından birine tanıklık ediliyordu. Buna rağmen Türk milleti
köklerine öyle sımsıkı tutunmuştu
ve öyle yekvücuttu ki, bu necip
milleti yok etmek asla mümkün
olmayacaktı.
215 kiloluk mermiyi sırtlayan
Seyit Onbaşı’yı kim unutabilir ki?

Tüfeği tutukluk yapıca bu kez
düşmana taş fırlatarak saldıran,
avuçları parçalanan Bigalı Mehmet Çavuş’u, hepsi şehit olan
57. Alayı, üniformalarını giyip savaşmaya giden 15’likleri, ilk Türk
hemşirelerinden Safiye Hüseyin
Elbi’yi, cephe gerisinde erzak,
mühimmat sağlayan, yaralıların
ve hastaların tedavisi ile ilgilenen
yiğitleri, kahraman Türk kadınını,
70’lik dedeleri, nineleri kim unutabilir?
Ne demişti Büyük Şair Mehmet
Akif Ersoy Çanakkale Şehitlerine
şiirinde;
Ey, bu topraklar için toprağa
düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o
pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor
Tevhîd’i...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösteren kahramanlarımız, vatanımızı, bayrağımızı namusu bildi ve dünyanın
en anlı, şanlı devletlerine namusumuzu çiğnetmedi.
Çanakkale’de de eşsiz askeri
dehasını konuşturan Büyük Önder Atatürk “Ben size taarruzu
değil ölmeyi emrediyorum. Biz
ölünceye kadar geçecek zaman
zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir”
emri ile savaşın kaderini değiştirmiştir. “Cephanemiz yoksa süngümüz var” diyen, askerlere süngü taktırıp yere yatıran Atatürk,
“Bu efrat süngü takıp yere yatınca
düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır” demiştir.
Arıburnu’nda,
Conkbayırı’nda,
Anafartalar’da kısacası Çanakkale
Savaşlarında derin izler bırakan
Atatürk, keskin zekâsı, yırtıcı cesareti, büyük kumandanlığı, yerinde
kararları, güçlü inancı ile Türk tarihini yeniden yazmıştır.
Çanakkale Zaferinin 103’üncü
yıldönümünde bugün de etrafımız kalleşlerle doludur. Terör
örgütleri, içteki hainlerle işbirliği
yaparak, milletimizin dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne saldırmak-

tadır. Emperyalizmi hortlatmaya
çalışan dış güçlerin maşası olan
bu terör örgütleri kandan, acıdan,
yıkımdan beslenmektedir.
Elbette Türkiye Cumhuriyeti
Devleti; bölünmüş ülke projesini
hayata geçirmeye çalışanlara, bir
ucu içeride bir ucu dışarıda olan
ihanet şebekelerine, bölücü soysuz çetelere asla izin vermeyecek;
hem sınırları içinde hem de sınır
ötesinde her türlü tedbiri alacaktır. Türkiye’yi Irak, Suriye gibi
kaosun, belirsizliğin, parçalanmışlığın merkezi yapmaya peydahlananlar, kukla devlet için kolları
sıvayanlar umduklarını bulamayacaktır.
Sınırlarımızın güvenliği için
Mehmetçiğimiz, Afrin’de terör
örgütleriyle savaşmaktadır. Terör örgütlerine göz açtırmamak,
hareket kabiliyetlerini sıfırlamak
çok önemlidir. Bu noktada terörle
mücadelede atılan her adımı destekliyor, ülkemizde tek bir terörist
kalmayana dek bu kutlu mücadelenin sürmesini istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
kuruluş felsefesini bu ülkenin her
ferdi iyi özümsemelidir. Yokluktan
bugüne uzanan vatan topraklarının değerini idrak edemeyenlerin, mezar taşı bile olmayan ecdadımızın bıraktığı değerli mirasa
sahip çıkamayanların, millet olma
bilincine henüz ulaşamayanların,
Atamıza, şehitlerimize, zaferlerimize yabancı duranların bu ülkeye hiçbir katma değeri olamaz.
Bu
minvalde
Çanakkale
Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünü ve Şehitler Haftasını kutluyor; başta bu topraklara Türk
mührü vuran Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Türk
milleti özgür yaşasın, Türk bayrağı sonsuza dek dalgalansın, topraklarımıza düşman eli değmesin
diye canını feda eden aziz şehitlerimizi, sınır ötesinde, sınırlarımız
içinde güvenliğimizi sağlarken,
terörle mücadele ederken şehit
olan Mehmetçiklerimizi rahmet
ve minnet ile anıyoruz. Ruhları
şad olsun.
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“ 20 BİN ATAMA
ÇOK YETERSİZ ”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen
atamaları ile ilgili açıklama
yaptı. 63 bin ücretli öğretmenin çalıştırıldığı, 400 bini aşkın
eğitim fakültesi mezununun
atama beklediği ülkemizde,
20 bin atamanın çok yetersiz
olduğunu belirten Geylan,
eğitimde tasarruf yapılamayacağını ifade etti.
Geylan açıklamasında şunları kaydetti: “MEB, 20.000
atama için 120.000 başvuru olduğunu açıkladı. Peki
63.000 ücretli öğretmenin
çalıştırıldığı,400.000’i
aşkın
Eğitim Fakültesi mezununun

atama beklediği ülkemizde
neden sadece 20.000 atama
yapılıyor? Aslında sorgulaması
gereken bu değil midir? Performans; ZAYIF!
‘Cumhurbaşkanı’nın
sözü
havada kalmasın, gelin en azından Şubat atamasına 10.000
ilave yapın” dedik. Ama ses
gelmedi. Eğitimde tasarruf olmaz! Eğitimin taşıyıcı kolonu;
ÖĞRETMENDİR. Öğretmen
atayamıyor,
öğretmen
açığını
gideremiyorsanız; eğitime
yaptığınız yatırım
beyhude
demektir.”

Sözleşmeli Öğretmenlerin
Sözleşmelerinin Feshine
DANIŞTAY Geçit Vermedi
Türk Eğitim-Sen olarak,
03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin, muhtelif
maddelerinin iptali istemiyle
açtığımız davada, Danıştay 12.
Dairesi’nin 2016/7383 E. sayılı ve
13.04.2017 tarihli kararıyla dava
konusu Yönetmeliğin 9.maddesinin 1.fıkrasında sözlü sınav
komisyonunun oluşumunda
sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme,
“Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 11.maddesi, “Sözlü
sınav” başlıklı 12.maddesi ve
üçüncü bölümde “Mazerete
bağlı yer değişikliği” hakkına
yer verilmemesine ilişkin eksik
düzenleme yönünden yürütmenin durdurulması isteminin
oyçokluğuyla reddine; uyuşmazlık konusu Yönetmeliğin diğer
maddelerine, fıkralarına, ibarelerine yönelik yürütmenin durdu-

rulması isteminin ise
oybirliğiyle reddine
karar verilmiştir.
Danıştay’ın ilgili
kararına karşı Türk
Eğitim-Sen olarak
yapmış olduğumuz
itiraz üzerine;

Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’nun YD İtiraz No: 2017
/ 875 sayılı ve 14.09.2017 tarihli
kararında,Yönetmeliğin 11.
Maddesinin başlığında “sözlü
sınav” ibaresine yer verildiği
halde, madde içeriğinde sadece
mülakata yönelik değerlendirmelere yer verildiği, sözlü
sınavın amacı olan bilgi ölçmeye
yönelik hususlara yer verilmediği bu nedenle hukuka uyarlılık
bulunmadığı; Yönetmeliğin 18.
Maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan, “Sözleşmeli öğretmenlerin
sözleşmeleri, görev yaptıkları il
içinde alanında ihtiyaç olmaması….” İbaresi yönünden ise, söz-
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“MEB BAKANLIK MÜFETTİŞİ
KADROSUNA EN AZ 2 BİN KADRO
DAHA İLAVE ETMELİDİR.”
Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan, maarif
müfettişleri ile ilgili yargı kararlarının çıkmaya başladığını
söyleyerek, okul müdürlüğü ve
şube müdürlüğünde yaşanan
hukuki arızaların burada yaşatılmaması gerektiğini kaydetti.
MEB’in tüm denetim ve soruşturmaları sadece 450 bakanlık müfettişi ile yapmasının
akıl dışı olduğunu da vurgulayan Geylan, MEB’in Bakanlık müfettişi kadrosuna en az
2.000 kadro daha ilave etmesi
gerektiğini belirtti.
Geylan açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Maarif
müfettişleri ile ilgili yargı kararları çıkmaya başladı. MEB
bu problemi hukuk içerisinde
ve kendi ihtiyaçlarını da dikkate alarak çözmek zorundadır.
Okul müdürlüğü ve şube müdürlüğünde yaşanan hukuki
arızalar burada yaşatılmamalıdır. Bu ancak yaşanacak kaosu
büyütecektir.

leşmeli öğretmen olarak
atanabilmek için, KPSS
için belirlenen taban
puan veya daha
yüksek puan almak,
sözlüde başarılı
sayılmak, 657 sayılı
Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel
şartları taşımanın yanında bazı
özel şartları haiz olmak gibi bir
takım koşulların sağlanmasının
gerekli olması göz önüne alındığında, sözleşmeli öğretmenlerin
görev yaptığı il içinde alanında
ihtiyaç bulunmaması durumunda, ihtiyaç olan ve sözleşmeli
öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi
hakkaniyet gereği olup, görev
yaptıkları il içinde alanında
ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle
sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka
uyarlık görülmediği belirtilerek;
dava konusu Yönetmeliğin 11.
maddesi ile 18. maddesinin

Şu an MEB 450 bakanlık
müfettişi ile tüm denetim ve
soruşturmaları yapmaktadır ki,
bu akıl dışıdır. Personel sayısı 1
milyona ulaşmış MEB’in ‘ben
tüm bu işleri 450 bakanlık müfettişi ile yaparım’ iddiası dahi
izan dışı kabul edilecektir. Yapılması gereken bellidir.
Yargı kararı açıktır, müfettiş
ihtiyacımız olduğu da bellidir.
Şu an kanun gereği soruşturma yetkisi olmayan maarif müfettişlerine hala görev veren
de, onların soruşturma yetkisini kanunla ellerinden alan
MEB’dir.
Maarif müfettişleri ile ilgili
MEB hemen harekete geçmeli
ve mevcut bakanlık müfettişi
kadrosuna en az 2.000 kadro
daha ilave edilmesini sağlamalıdır. Bundan başka çıkış yoktur, kuru inatla hiç bir problem
düzelmeyecektir. MEB’e feraset diliyorum.”

ikinci fıkrasında yer alan “ “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde
alanında ihtiyaç olmaması….”
İbaresi yönünden, itirazımızın
kısmen KABULÜile söz konusu
düzenlemelerin yürütmesinin
durdurulmasına, diğer düzenlemelere yönelik itirazın reddine
karar verilmiştir.

Yönetmelikle ilgili dava süreci
devam ederken, Türk EğitimSen olarak konunun takipçisi
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu karar öğretmenlerimizi
ilgilendiren olumlu bir karar
olup, idareyi bağlayıcı niteliktedir. Tüm öğretmenlerin sadece
kadrolu ve KPSS puan üstünlüğüne göre atanmasını talep
eden sendikamızın hukuki ve
demokratik mücadelesi devam
edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Yöneticilik Süresini
Tamamlamayanlar da Bir Üst
Göreve Başvuru Yapabilmelidir
Bilindiği üzere, MEB tarafından
2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi yayınlanmıştır. MEB İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğünün 03.05.2017
tarih ve 6167463 sayılı yazısında;
22.04.2017 tarih ve 30046 Sayılı
Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin “Yöneticilik
görevinden ayrılma” başlıklı 26.
maddesi, 2. fıkrasındaki; “(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği,
can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler,
bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ve 25 inci maddenin
dördüncü ve beşinci fıkraları ile
28 inci maddenin ikinci fıkrasına
göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev
süreleri dolmadan herhangi bir
nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü
itibarıyla aradan bir yıl geçmeden
yönetici olarak görevlendirilmek
üzere başvuruda bulunamaz.”
hükmüne istinaden, 2017 yılı Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunun “A-Genel
Açıklamalar” başlıklı bölümünün
2.23. maddesindeki; “Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini doldurmayanlar
aynı veya farklı yönetim görevleri

dahil olmak üzere görevlendirme
başvurusunda bulunamayacaktır.” hükmüne açıklık getirilerek,
halen müdür yardımcısı olarak
görev yapanların müdür başyardımcılığı ile müdürlüğe, halen
müdür başyardımcısı olarak görev yapanların da müdürlüğe görevlendirilmek üzere başvuruda
bulunabilmelerine imkan verecek
şekilde uygulanması yönünde
Valiliklere talimat gönderilmişti.
Aynı uygulamanın 2018 yılı yönetici görevlendirme işlemlerinde
de gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunda tereddütler
yaşanmakta olup bu konuda sendikamıza talepler ulaşmaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda,
22.04.2017 tarih ve 30046 Sayılı
Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 26/2. Maddesine istinaden, 2018 Yılı Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Görevlendirme işlemlerinde de, halen müdür yardımcısı olarak görev yapanların müdür başyardımcılığı ile
müdürlüğe, halen müdür başyardımcısı olarak görev yapanların
da müdürlüğe görevlendirilmek
üzere başvuruda bulunabilmelerine imkan verecek şekilde uygulama yapılması yönünde Valiliklere talimat gönderilerek, konunun
kamuoyuna duyurulması hususunda talepte bulunduk.

Göreve İadelerde Kayıp Yaşanmaması
Talepli Yazımıza Cevap
Türk Eğitim Sen olarak,
haklarında görevden uzaklaştırma veya ihraç işlemi
uygulandıktan sonra, 15
Temmuz’da yaşanan olaylarla, iltisakı veya irtibatı olmadığı için görevden uzaklaştırma
tedbiri kaldırılan veya ihraç
edildikten sonra görevine
iade edilen eğitim kurumu
yöneticilerinin, yönetici olarak
eski görev yerlerinde başlatılması, öğretmen ve personellerin ise eski görev yerlerine
iade edilmesi, mali ve sosyal
haklarının iade edilmesi için
talepte bulunmuştuk. Bu
talebimize istinaden, T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğünün 22.02.2018
tarih ve E.14707 sayılı cevabi
yazısında, KHK’lerle görevlerine iade edilen eğitim kurumu yöneticilerinin, yönetici
olarak eski görev yerlerinde
başlatılması, öğretmen ve
personellerin ise eski görev
yerlerine iade edilmesi konusundaki yazımızın Başbakanlıkça Milli Eğitim Bakanlığına
intikal ettirildiği belirtilmiş;
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 20.02.2018 tarih ve

3639281 sayılı cevabi yazısında ise; 697 sayılı KHK gereği
iade edilen personelin norm
ve kadro durumuna göre eski
görev yerlerine dönmeleri
yönünde gerekli hassasiyet
gösterilmekle birlikte başvuruda bulunan personelin iş
ve işlemlerinin ilgili Valiliklerce değerlendirildiği belirtilmiştir.
Bunun üzerine, Türk Eğitim Sen olarak 81 İl Valiliğine
gönderdiğimiz yazılarda, haklarında görevden uzaklaştırma veya ihraç işlemi uygulandıktan sonra, 15 Temmuz’da
yaşanan olaylarla, iltisakı veya
irtibatı olmadığı için görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan veya ihraç edildikten
sonra görevine iade edilen
eğitim kurumu yöneticilerinin, yönetici olarak eski görev yerlerinde başlatılması,
öğretmen ve personellerin
ise eski görev yerlerine iade
edilmesi, mali ve sosyal haklarının iade edilmesi için Valiliğinizce gerekli işlemlerin
yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi hususunda talepte
bulunduk.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA ÖNCELİK ÖĞRETMENLERİNDİR.
Destekleme ve Yetiştirme
Kurslarının iş ve işlemlerinin Yönerge ve kılavuz hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Buna karşılık
bazı kurs merkezlerinde kurs talebinde bulunan kadrolu ya da
sözleşmeli öğretmenler olduğu
halde, öncelikle okul idarecilerinin görevlendirildiği yönünde
sendikamıza bilgiler ulaşmaktadır. Bu durum, Yönerge ve
ilgili kılavuz hükümlerine aykırı

6

olup, mağduriyete sebebiyet
vermektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak, Kırşehir İlinde Yönerge ve ilgili kılavuz hükmüne açıkça aykırı olan,
kurs merkezlerinde kadrolu ya
da sözleşmeli öğretmenden
önce okul idarecilerinin görevlendirilmesine ilişkin uygulamanın sonlandırılması için talimat
gönderilmesi ve ilgili kişilerin
uyarılması hususunda MEB’e
talepte bulunduk.
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Proje Okullarındaki Görev Süresine
İlişkin Örnek Yargı Kararı

Ordu ili Altınordu ilçesi Ordu
Fen Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta iken
görev yaptığı okulun proje okulu
kapsamına girmesiyle 8 yıllık görev süresi sona eren üyemizin aynı
ilçedeki Fatih Anadolu Lisesi’ne
atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Ordu Türk
Eğitim-Sen Şubemiz aracılığıyla
açtığı davada Danıştay 2. Dairesi 30.01.2018 tarih 2016/15993 E.
sayılı kararıyla işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Kararın gerekçesi ‘‘ ….. Dava
konusu Yönetmeliğin ‘‘Geçiş hükmü’’ başlıklı Geçici 1. Maddesinde dava konusu Yönetmeliğin yü-

rürlüğe girdiği tarihte valiliklerce
ataması yapılmış olup dört veya
sekiz yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin proje okullarındaki görevlerinin sona ereceği
ve istekleri de dikkate alınarak
ilgili mevzuat uyarınca Valiliklerce belirtilen usulde diğer eğitim
kurumlarına atamalarının yapılacağı yolunda düzenlemelere yer
verilmesi ve davacının ise Ordu
Fen Lisesi’ne daha önce Bakanlık
işlemi ile atanmış olması karşısında; Ordu ili Altınordu İlçesi Ordu
Fen Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta olan
ve dava konusu yönetmeliğin
‘‘Geçiş hükmü ‘‘ başlıklı Geçici
1. Maddesinin uygulanması kapsamında bulunmayan davacının
aynı ilçede yer alan Fatih Anadolu Lisesi’ne atanmasına ilişkin
29.09.2016 günlü işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.’’
şeklindedir.

İOKBS’DEKİ KONTENJAN
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Türk Eğitim-Sen olarak 2018 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu’nda aile gelirinin kişi başına düşen
miktarının 11.600,00-TL olarak düzenlenmesi sebebiyle öğretmen çocukları için öngörülen kontenjanların dolmasının mümkün olmadığını belirterek başvuru
şartlarında yer alan bu rakamın günümüz şartlarına ve
gerçeklerine uygun olarak güncellenmesi ve öğretmen
çocuklarının başarı durumuna göre burstan faydalandırılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yazılı
talepte bulunduk.
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Milli Eğitim Bakanlığınca
“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi”
kapsamında ders saatleri dışında öğretmenlere verilen görevlerin zorunlu tutulmasının yasal
dayanağının bulunmamasından
dolayı bu görevlerin gönüllülük
esasına bağlı olarak verilmesi,
bu uygulamanın zorunlu tutulmasına ilişkin bir düzenleme var
ise iptali, görev alarak uygulamaya katılan öğretmenlerimize ders
dışı eğitim çalışmaları kapsamında ek ders ücreti ödenmesi hususunda; Türk Eğitim-Sen olarak
Mili Eğitim Bakanlığına yazılı
başvuruda bulunmuştuk.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü’nün 28/02/2018 tarihli cevabi yazsında; “Meslek
Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle
Buluşuyor Projesi” kapsamın-

MESLEK LİSESİ
ÖĞRENCİLERİ
AİLELERİMİZLE
BULUŞUYOR
PROJESİ’NE KATILIM
ZORUNLU DEĞİL
daki görevlerin gönüllük esasına göre yapılabileceği, ayrıca
projede görev alan danışman
öğretmenlere söz konusu Karar
hükmü gereğince yaptıkları görev karşılığı ek ders ücreti ödenebileceği belirtilmiştir.

İYEP KAPSAMINDAKİ
GÖREVLENDİRMELER GÖNÜLLÜLÜK
ESASINA GÖRE YAPILMALI

Bilindiği üzere, Bakanlıkça belirlenen pilot illerde İlkokullarda
Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında, 2017-2018 Eğitim Öğretim
yılından itibaren ilkokullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılmaya başlamıştır. İYEP kapsamında ilkokullarda açılan destekleme
ve yetiştirme kurslarına ilkokul
öğretmenlerinin re’sen görevlendirildikleri yönünde sendikamıza
bilgiler ulaşmaktadır. Yapılan bu
uygulamanın gönüllülük esasına
bağlı olması gerekmekte iken,
zorunlu tutulmasının herhangi bir

yasal dayanağı bulunmamaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak; İYEP
kapsamında ilkokullarda açılan
destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan ilkokul öğretmenlerine, ders saatleri dışında
verilen görevlerin zorunlu tutulmasının yasal dayanağının bulunmamasından dolayı bu görevlerin
gönüllülük esasına bağlı olarak
verilmesi hususunda, MEB’e talepte bulunduk.
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NÖBET GÖREVİ İLE İLGİLİ

4 AYRI EYLEM KARARI ALDIK

Nöbet görevleri ne yazık ki suiistimale açıktır, bu görevi yerine
getiren öğretmenlere angarya
işler yüklenmektedir, hatta MEB
nöbetçi öğretmenleri insan haklarına aykırı bir şekilde öğle arası
vermeden çalıştırabilmektedir.

Nöbet görevi hak ve hukuk
gözetilmeden yapıldığında öğretmenleri huzursuz kılmakta,
çalışma barışını bozmakta, moral
ve motivasyonu düşürmektedir.
Öğretmenlerimizin nöbet görevlerine ilişkin ciddi şikâyetleri söz
konusudur, çok da haklıdırlar. Dolayısıyla MEB’in yasaları dikkate
almadan öğretmenlere yüklediği
tüm angarya işleri ve hak gasplarını topyekün reddediyoruz.
Sendikamız bu doğrultuda okul
nöbetleri ilgili 4 ayrı eylem kararı
almıştır. Peki bu eylem kararları
nelerdir?
Türk Eğitim-Sen’in ilk eylem
kararı, tam gün eğitim yapılan
okullarda öğretmenlere nöbetçi
olduğu günlerde tam gün nöbet
görevi verilmesine dairdir. Zira
nöbetçi öğretmenlerimiz öğle
arası verilmemesi nedeniyle beslenme, dinlenme, ibadet gibi en
temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.
Ülkemizin taraf olduğu, imzasının bulunduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasamıza ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na

aykırı olan bu durumun, insani
hiçbir yönü de yoktur. Düşünsenize öğretmen robot mu sabahtan akşama kadar ara vermeden
çalışsın? Böyle bir nöbet görevinden nasıl bir verim sağlanabilir,
başarı beklenebilir? Öğretmen
ara vermeden çalışırken işine nasıl motive olacaktır? Okulun düzeninden sorumlu olan, eğitim ve
yönetim işlerinin yürütülmesine
katkı sağlayan, okuldaki eksiklikleri tespit eden, gerekli kontrolleri yapan nöbetçi öğretmenleri
öğle aralarında bile soluksuz
çalıştıran anlayışı kabul etmemiz
mümkün değildir. Sendikamız
nöbet tutan öğretmenlerin öğle
aralarında çalıştırılması ile ilgili
Türkiye genelinde dilekçe kampanyası da başlatmıştır. Dilekçe
kampanyasını yeterli görmeyen
sendikamız, nöbetçi öğretmenlerin öğle aralarında çalışmamasına
ilişkin eylem kararı almıştır.
Öte yandan taşımalı eğitim
kapsamında eğitim veren okullarda nöbetçi öğretmenlere aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı
kontrol etme, öğrencileri indirme
bindirme, servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme gibi
görevler verilmektedir. Oysa tüm
bu görevler nöbetçi öğretmenler
ile ilgili yönetmelik hükümleri arasında bulunmamaktadır. Ayrıca
bu görevler, yönetmelikte belirtilen nöbet görevinin başlama ve

bitiş saatlerinin dışına çıkmaktadır.

tada bir günden fazla nöbet ücreti ödenememektedir.

Bu nedenle Türk Eğitim-Sen;
2017-2018 eğitim-öğretim yılı
sonuna kadar angarya yasağına
aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin
görevleri arasında sayılmayan ve
nöbet süresi içinde yer almayan
görevleri yerine getirmemelerine
karar vermiştir.

Oysa Anayasası’nın 18. maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” denilmektedir. Dolayısıyla MEB’in bu
tavrı angarya yasağını delmek
anlamına gelmektedir. Anayasayı
bile çiğnemekte beis görmeyenler hangi amaca hizmet etmektedir? Bu uygulamalar öğretmenlerin huzurlu çalışmasının önüne
engeller koymaktan, MEB’i ise
yıpratmaktan başka neye yarar?

Öğretmenlerin mesai saatleri ders süreleri ile sınırlıdır. Ders
saatleri dışında öğretmenlere
yapılan görevlendirmelerin gönüllük esasına bağlı yapılması gerekmektedir. Buna rağmen çeşitli
kurs, seminer, hizmet içi eğitim
faaliyetleri ya da projeler kapsamında öğretmenler ders saatleri
dışında ve gönüllülük esasına
dayanmadan zorunlu tutulmakta,
bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ücret ödemesi de yapılmamaktadır. Dolayısıyla sendikamız,
yine 2017-2018 eğitim-öğretim
yılı sonuna kadar öğretmenlerin
istekleri dışında ders saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar vermiştir.
Bilindiği gibi nöbet görev
verilen müdür yardımcıları ile
öğretmenlere, haftada 3 saati
geçmemek üzere ek ders ücreti
ödenmektedir. Ancak haftada
birden fazla nöbet görevi verilen
öğretmenlerimize bu görev fiilen
yerine getirilmesine rağmen, haf-

Sendikamızın son eylem kararı
da buna yöneliktir. Türk EğitimSen olarak, 2017-2018 eğitimöğretim yılı sonuna kadar öğretmenlere haftada birden fazla
nöbet görevi verilmesi halinde
bu görevi yerine getirmemelerine dair karar alınmıştır.
Tüm üyelerimiz sendikamızın
aldığı bu kararları ilgi tutarak, eylem yapabilecektir. Sendikamızın
hazırladığı dilekçeleri okul müdürlüklerine sunacak olan üyelerimize her türlü desteği vereceğiz.
Şayet öğretmenler birlik olup,
Türk Eğitim-Sen’in eylem kararlarına destek verirse, kar tanesi
kartopuna dönecek, sesimiz çok
güçlü çıkacak ve eylemimiz etkili
olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Türkiye’nin Sendikası

MERKEZ KADIN KOMİSYONU,
TACEDDİN DERGAHI’NI ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın
Komisyonu, 10.03.2018 tarihinde
milli şairimiz Mehmet Akif Arsoy’u
anma ve İstiklal Marşımızın kabulünün 97’inci yıldönümü dolayısıyla Taceddin Dergahı’nda bir
etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, Ankara Şubelerinin
Kadın Komisyonu Üyeleri, Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal, Genel Sekreter Musa
Akkaş, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Ali Kaplan, Selahattin
Dolğun, Türk Eğitim-Sen Ankara
Şube Başkanları ile üyelerimiz katıldı.
Taceddin Dergahı önünde
önce saygı duruşunda bulunuldu,
ardından İstiklal Marşı Marşımız
okundu. Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık yaptığı
konuşmada sözlerine Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder
Atatürk ve vatan şairimiz Mehmet
Akif Ersoy ile aziz şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anarak başladı.
Işık şunları söyledi: “İstiklal
Marşı’nı anlamak için İstiklal Marşımızın hangi şartlarda yazıldığını
bilmemiz ve bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor.
İstiklal Marşı dünyada eşi, benzeri olmayan bir marştır.
Bizim marşımızı diğer milli
marşlardan ayrıcalıklı kılan adının
‘İSTİKLÂL’ olmasıdır. Bu kavram;
var olduğu günden beri Türk
Milletinin en önemli karakterinin
adıdır. Türk Milleti tarihin hiçbir
döneminde başka milletlerin esa-

reti altına girmemiş, bağımsızlıkları uğruna bedenlerini düşmana
siper etmekten çekinmemiş, topraklarımız şehit kanıyla sulanarak
bu günlere gelinmiştir. Orhun
yazıtlarında da Büyük Önder
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde
de İstiklâl Marşı’nın tamamında
da Türk Milletinin genetik özelliklerinden olan hürriyet ve bağımsızlık vurgusunun yapılması
bundandır.
İstiklâl Marşı; Türk Milletinin
millî ve manevi değerlere sarılarak zaferlere imza atışının, tarihlere sığmayacak yüreklilikteki bir
mücadelenin; emperyalizme milli
birlik ve beraberlikle dünyaya
kafa tutuşun, ‘Ne mutlu Türk’üm
diyebilene’ diyenlerin ve asil bir
milletin genetik özelliklerinin vurgulandığı ortak bir mutabakat
belgesidir.
İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın
manevi cephesinde yapılmış büyük ve muzaffer bir taarruzdur.
Türk Milleti’nin ortak değer ve
duygularının tercümesidir.
Geçmişimizi tanımak olan İstiklal Marşı’mızı, bugünümüzü anlayıp değerlendirebilmek için ve
geleceğimizden emin olabilmek
için çok iyi kavramamız gereklidir.
Bu muhteşem sanat eserini
kavradığımız takdirde Büyük Önder Atatürk’ün yeni nesillere Türk
istiklâlini ve Türk Cumhuriyetini
sonsuza dek koruma ve kollama
görevini neden birinci vazife olarak verdiğinin de farkında olacağız.

Farkında olacağız ki iç ve dış
düşmanlarımızın ülkemiz ve milletimiz üzerindeki oynamak istediği oyunlar bozulsun, birlik ve
beraberliğimiz daim olsun. Sonsuza dek İstiklâl Marşımız gururla
okunsun, en son ocak kalsa bile
Bayrağımız şanla dalgalansın, dinimizin temeli olan ezanlarımız,
yurdumuzun üstünde sonsuza
dek inlesin, vatansız kalmayalım
diye bu toprakların altında kefensiz yatanların ruhları sızlamasın.
Bilindiği gibi kahraman Türk ordusu Afrin’de vatanımızın bekası
için mücadele etmektedir. Terör
örgütlerine karşı mücadele en
yüksek perdeden sürdürülmelidir. Bu mücadeleyi Türk EğitimSen olarak sonuna kadar destekliyoruz
Ülke ve millet olarak geçirdiğimiz şu zor günlerde ay yıldızlı bayrağımız şanla dalgalansın
diye, vatan topraklarına ve kutsal değerlerimize dokunulmasın
diye, birlik ve beraberliğimiz bozulmasın diye canları pahasına
kahramanca mücadele eden askerimize ve polisimize başarılar
diliyor, Allah yar ve yardımcıları
olsun diyorum.
Mehmet Akif sadece milli içerikli şiirleriyle tanımak eksiklik
olur.
Cehalet, taassup, fakirlik, inançsızlık, köksüzlük onun şiirlerinin
en önemli konularıdır. Bazı şiirlerinde yanlış tevekkül anlayışına,
tembelliğe, cahilliğe hücum eder,
salt kaderci anlayışın yol açtığı cehaleti eleştirir. O’nun, Türk-İslam

dünyasının içinde bulunduğu durumu, sosyal-siyasal ve kültürel
hayatı, bu hayatın çürüyen eksik
yanlarını, realist bir bakışla dile
getirdiği şiirlerini de okumalıyız ki
günümüzde din adına ahkam kesen cahilleri de tanıyalım.
O dönemde inandığı gibi yaşayıp yaşadığı gibi inanan ve çocuklarını bir memur maaşıyla geçindirmeye çalışan, üzerine giyecek
bir paltosu bile olmamasına rağmen para karşılığı marşımızı yazmayı kabul etmeyen ve yaşadığı
yoksulluktan utanç duymayan
onur ve gurur sahibi bir Mehmet
Akif karşısında bugün ne yazık ki
onurunu hiçe sayarak makam ve
para uğruna inanmadığı yerde
duranları, yüreklerini satanları
gördüğümüzde Akif’in değerini
bir kez daha anlıyoruz.
Cumhuriyetimizin
Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy
başta olmak üzere bu vatan için
mücadele edip gerçek dünyaya
göç edenleri ve var olduğumuz
günden bugüne kadar vatan için
canlarını veren bütün şehitlerimizi
rahmetle, minnetle anıyorum.”
Firdes Işık’ın konuşmasının ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen
üyesi Şükrü Şahin şehitlerimiz
için Kur’an-ı Kerim, Türk Diyanet
Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri
Ünal da dua okudu. Etkinlik bir
öğrencimizin İstiklal Marşımızın
on kıtasını okumasıyla son buldu.
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GENEL BAŞKAN TALİP GEYLAN:

“ÖĞRETMENİN İTİBARI
MEB’İN NAMUSUDUR.”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bengütürk Tv’de “Söz Hakkı” programına katılarak, önemli açıklamalar yaptı.

Sayın İsmail Koncuk’un bizim
gönlümüzde yeri her zaman
daim kalacaktır. Allah ondan
razı olsun.
Türk Eğitim-Sen’in 24-25 Şubat 2018 tarihinde 6. Olağan
Merkez Genel Kurulu’nu demokratik bir olgunlukla gerçekleştirdiğini kaydeden Geylan, “Türk
Eğitim-Sen’e yakışır bir şekilde
kongremiz yapıldı. 2008 yılından
bu tarafa Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanlığını yürüten Sayın İsmail
Koncuk, bu kongrede aday olmadı. Sayın Genel Başkanımızın
Türk memur sendikacılığına ve
eğitim camiasına çok ciddi katkıları var. Hizmetlerinden dolayı
Türk Eğitim-Sen adına kendisine
bir kez daha teşekkür ediyorum.
Türk Eğitim-Sen vefalı bir teşkilattır. Sayın İsmail Koncuk’un bizim
gönlümüzde yeri her zaman daim
kalacaktır. Allah ondan razı olsun.
Sayın Koncuk’tan devraldığımız
bayrağı daha da yukarılara taşı-
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mak için gayret edeceğiz. 2000
yılından bu yana Türk Eğitim-Sen
Genel Merkezinde farklı görevler
yürüttüm. Delegelerimizin teveccühü ile genel başkanlığa seçildim. Önce Yüce Allah’ın yardımı,
sonra dostlarımızın duası ile bu
yükü beraber omuzlayacağız”
dedi.
100 yıl önce bölgemiz tanzim
edilirken, devletimiz o dönemi
toprak kaybederek kapattı.
100 yıl sonra bölge yeniden
tanzim ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kez toprak
kaybetmemenin mücadelesini
veriyor.
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçiklerimize
Allah’tan rahmet; acılı ailelerine,
yakınlarına ve tüm milletimize baş
sağlığı dileyen Geylan, bu operasyona şüphesiz, amasız destek
verdiklerini kaydetti. 100 yıl önce
ara verilen hesabın yeniden ma-

saya yatırıldığına dikkat çeken
Geylan şunları söyledi: “Bütün
şehitlerimizi minnetle, rahmetle
anıyorum. Devletimiz bugünlerde bir beka mücadelesi veriyor,
sınırlarımızın güvenliği için yoğun bir çaba gösteriyor. Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
olarak terörle mücadelede amasız, şüphesiz devletimizin yanındayız. Bu operasyonların son terörist kalmayıncaya kadar devam
etmesini istiyoruz. Tabi şunu da
iyi görmek lazım: 100 yıl önce
ara verilen hesap tekrar masaya
yatırılıyor. Bilindiği gibi 100 yıl
önce bölgemiz tanzim edilirken,
devletimiz o dönemi toprak kaybederek kapattı. 100 yıl sonra
bölge yeniden tanzim ediliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu
kez toprak kaybetmemenin mücadelesini veriyor. Gerek daha
önceki Fırat Kalkanı operasyonu
gerekse şu anda yürütülen Zeytin Dalı operasyonu doğrudan
Türkiye’nin bekası ile ilgilidir.

Şunu da çok iyi biliyoruz ki; devletimiz bu tedbirleri almamış olsa
idi, biz bu saldırılara kendi topraklarımız içinde maruz kalacaktık. Dolayısıyla bunun şuurunda
olmamız ve halkımızın hadiseye
bu yönüyle bakarak, devletimizin
yanında saf tutması lazım. Çok
cılız da olsa operasyona yönelik
eleştiriler kamuoyuna yansıyor,
bunu doğru bulmuyoruz. Gün
siyasal tartışmaların günü değil, gün devletimizin yanında saf
tutma günüdür. Allah ordumuza
güç versin. Sadece Afrin’in değil,
öncelikli olarak Menbiç de dahil
olmak üzere Fırat’ın batısındaki
terör unsurlarının temizlenmesi,
güney sınırlarımızın güvenlik altına alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde
Kızılay’da Güven Park’ta Zeytin
Dalı Operasyonu’na destek olmak ve şehitlerimizi anmak için
bir toplantı yaptık. Bu toplantımıza halkımız da destek verdi. Tüm
milletimize bir kez daha teşekkür
ediyorum.”
Medyaya da çağrıda bulunan
Geylan, “Şehit haberlerinin geldiği bugünlerde medyadan da hassasiyet bekliyoruz. Ateş sadece
düştüğü yeri yakmamalıdır. Ben
inanıyorum ki, halkımız şehitlerimizin acısını yüreğinde hissediyor. Dolayısıyla basın yayın kuruluşlarının halkımızın bu hislerine
tercüman olmasını bekliyoruz. Bu
acılı günlerde yapılan yayınlara
biraz daha hassasiyet gösterilmesi uygun olacaktır” diye konuştu.
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Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlere getirilmek istenen
performans değerlendirme sistemine kesinlikle karşıyız.
Öğretmenlere Performans Değerlendirmesi Yönetmelik Taslağı
hakkında da önemli açıklamalar
yapan Genel Başkan Geylan,
öğretmenlerin itibarının MEB’in
namusu olduğunu söyledi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürü Doç. Dr. Semih
Aktekin’in, konu ile ilgili görüş ve
eleştirileri almak için sendikamızı
ziyaret ettiğini hatırlatan Geylan,
Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlere performans değerlendirmesi getirilmesine yönelik
girişimi doğru bulmadıklarını kaydetti.
Geylan şunları söyledi: “Sayın
Genel Müdüre ziyaretinden ve
paydaşlarla yaptığı paylaşımdan
dolayı teşekkür ediyorum. Sayın
Aktekin’e de ifade ettik; öğretmenlere performans değerlendirmesi getirilmesi eğitim camiasını huzursuz etmektedir. Türk
Eğitim-Sen olarak bu uygulamaya
kesinlikle karşıyız. Hatırlanacağı
üzere öğretmenlere performans
değerlendirmesine yönelik 12
ilde pilot uygulama geçtiğimiz
Ekim ayında başlatılmış ancak öğrencilerin hakaret ve küfür içeren
paylaşımlarının ardından iki gün
sonra Milli Eğitim Bakanlığı sistemi kapatmıştı.
Bu sistemde birtakım siyasal,
ideolojik, sendikal saiklerle değerlendirme yapılması kaçınılmaz olacaktır.
Peki bu yönetmelik taslağında
neler var? Taslakta öğretmenlerin; müdürler, zümre öğretmenleri, aynı kurumda görev yapan
diğer öğretmenler, öğrenci ve
veliler tarafından değerlendirilmeleri yer almaktadır. Öncelikle
değerlendiricinin belli bir yetkinlikte olması gerekir. Oysa okula
dahi uğramayan veliler var. Hatta
birçok veli çocuğunun dersine

giren öğretmenin adını inanın bu
değerlendirmeyle
öğrenecek.
Unutulmamalıdır ki; not vermesi
gereken öğretmenlerdir, öğrenci
ya da veli değildir. Öte yandan
liyakat temelli yönetici atamayı
beceremediğimiz için birtakım
siyasal, ideolojik, sendikal saiklerle yönetici ataması yapıldığı
için, yöneticilerin, öğretmenlerin
performanslarını değerlendirmesi objektif olmayacaktır. Kısacası performans değerlendirmesi
hayra hizmet etmeyecektir.”
Bir ticari metanın üretiminden pazarlanmasına kadar performansını ölçebilirsiniz ama
eğitim hizmetinde aynı yöntemi uygulayamazsınız.
Eğitim hizmetinin ticari meta
olmadığını vurgulayan Geylan,
“Bir ticari metanın üretiminden
pazarlanmasına kadar performansını ölçebilirsiniz ama eğitim
hizmetinde aynı yöntemi uygulayamazsınız” dedi.
Eğitimdeki
başarısızlığın,
eksikliklerin sorumlusu öğretmenler değildir.
Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitimin o kadar çok sorunu var ki… Öğretmen ve derslik
açığı eğitimin en büyük sorunlardandır. Özellikle Büyükşehirlerde,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde bazı okullarda sınıf
mevcutları 60, 70 kişidir. Okulların
fiziki ve teknik alt yapı yetersizlikleri vardır. İşte tüm bu sorunları
gidermeden öğretmenin performansını değerlendirirsek, işe
yanlış yerden başlarız demektir.
Sayın Cumhurbaşkanı referandum sürecinden beri eğitimdeki başarısızlığa vurgu yapıyor,
haklıdır. Ama eğitimdeki başarısızlığın, eksikliklerin sorumlusu öğretmenler değildir. Sayın
Cumhurbaşkanı’nın referandumdan beri vurguladığı eğitimdeki
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başarısızlığın faturasını öğretmene kesmek için bu sistemi getirmeye çalıştıklarını düşünüyoruz.”
Şayet öğretmenlere performans değerlendirme sistemi
tüm eleştirilere rağmen hayata
geçerse Türk Eğitim-Sen olarak
‘Meslektaşıma puan vermiyorum’ şeklinde aldığımız eylem
kararını devam ettireceğiz,
öğretmenlerin itibarını rencide
eden bu uygulamaya geçit vermeyeceğiz.
Geylan, bu sistemin hayata
geçmesi durumunda sendikamızın ‘Meslektaşıma puan vermiyorum’ şeklindeki eylem kararının
devam ettirileceğini ve yönetmeliğin iptali için yargıya başvuracağını söyledi. Geylan şöyle
konuştu: “MEB’e çağrıda buluyoruz. Önceliğiniz performans sistemi getirmek değil, performansı
artırıcı tedbir almak olmalıdır.
Şayet öğretmenlere performans
değerlendirme sistemi tüm eleştirilere rağmen hayata geçerse,
Türk Eğitim-Sen olarak geçmişte
‘Meslektaşıma puan vermiyorum’
şeklinde aldığımız eylem kararını
devam ettireceğiz, öğretmenlerin itibarını rencide eden bu uygulamaya geçit vermeyeceğiz.”

unsuru öğretmendir. Öğretmen
olmadan eğitim olmaz. Dolayısıyla MEB yapacağı her planlamayı
öğretmeni motive etme üzerine
bina etmelidir” dedi.

Savaşa giden ordu tam tekmil
olsa da, planlar en üst düzeyde
hazırlansa da eğer şarjörde
mermi yoksa diğer hepsinin
anlamı sıfır olur. Eğitimde de
öğretmenin itibarı rencide edilirse, her şey sıfır olur.
Bu uygulamanın öğretmenlere yönelik psikolojik şiddetin en
önemli vasıtası haline geleceğine
de dikkat çeken Geylan, “Eğitimin taşıyıcı unsuru öğretmendir.
Bakınız; savaşa giden ordu tam
tekmil olsa da, planlar en üst
düzeyde hazırlansa da eğer şarjörde mermi yoksa diğer hepsinin anlamı sıfır olur. Eğitimde de
öğretmenin itibarı rencide edilirse, her şey sıfır olur. Eğitimin asıl

Performans sistemine karşı
her türlü hukuki ve demokratik
hakkımızı kullanacağız.

Geylan, öğretmenlere performans sistemi yerine, 5 yılda bir
içi sağlam, doldurulmuş bir hizmet içi eğitim getirilmesinin daha
doğru olacağını kaydetti. Geylan,
“Sayın Genel Müdür sendikamızı ziyaretinde, ‘Bu uygulamadaki
amacımız öğretmenlerin eksik
yanlarını tespit edip, bunları gidermeye yönelik tedbir almak’
dedi. Ama bunun yolu asla performans sistemi getirmek olmamalıdır. Türk Eğitim-Sen olarak
öğretmenlerin 5 yılda bir içi dolu,
sağlam bir hizmet içi eğitimden
geçirilmesi şeklinde teklif sunmuştuk. Bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Şu da bilinmelidir ki;
komisyonlarımızı oluşturduk, performans sistemi ile ilgili değerlendirmeleri geniş bir rapor halinde
MEB’e sunacağız. Öğretmenlerin
mesleki gelişimlerine fayda sağlamak için yapılması gerekenleri
de öneri olarak dile getireceğiz”
diye konuştu.

Geylan, “Tüm öğretmen arkadaşlarımız müsterih olsun”
diyerek, Türk Eğitim-Sen’in bu
uygulamaya geçit vermeyeceğini
de bildirdi. Geylan, “Performans
sistemine karşı her türlü hukuki
ve demokratik hakkımızı kullanacağız. Eylem kararımız bakidir.
Öğretmenin öğrenci üzerindeki
etkisi azaltıldı, bir de bunun üzerine öğretmeni öğrencinin elinde
oyuncak yapacak bir durum yaratıyorsunuz. Bu kabul edilemez.”
diye konuştu.
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Genel Başkan Zeytindalı Harekatı’na
Destek Vermek İçin Sınırdaydı

Karakolu’nu ve karakolda görev
yapan askerlerimizi ziyaret etti.
Karakol ziyaretinin ardından Geylan, Kırıkhan Beyazıt-i Bestami Tepesinde, Türk Eğitim-Sen’in Afrin
Harekatı’na verdiği destekle ilgili
basın açıklaması yaptı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, 23-24.03.2018 tarihinde Zeytindalı Harekatı’na destek vermek ve bölgedeki eğitim
çalışanlarıyla bir araya gelmek
amacıyla İskenderun, Hatay ve
Kilis’te idi. Hatay’ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri ile Kilis
ziyaretlerinde çeşitli temaslarda
bulunan Genel Başkan Geylan’a
Genel Başkan Yardımcıları M.
Yaşar Şahindoğan ve Selahattin
Dolğun eşlik etti.
Genel Başkan’ın ilk durağı
İskenderun’du. Hatay 2 No’lu
Şube Başkanı Yavuz Selim Yanık,
Osmaniye Şube Başkanı Ahmet
Kandemir ve şubelerimizin yönetim kurulu üyeleri tarafından
karşılanan Genel Başkan Geylan,
Şırnak’ta helikopter kazasında
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şehit düşen İlker Acar’ın eşi üyemiz Gülçin Acar’ı görev yaptığı
Şirinyurt İlkokulu’nda ziyaret etti.
Taziyelerini ileten Geylan, “Gülçin öğretmenimizin mütevekkil,
vakarlı duruşu, vatan ve mi
Millet sevgisi, bir şehit eşi olmanın onurunu en büyük paye
olarak sahiplenmesi kendisine
karşı saygımızı bir kat daha artırdı. İşte ihlas ve karakter abidesi
öğretmenimizin bu asil duruşu,
güzel ülkemizin geleceğine dair
umut ve güvenimizin en temel
kaynaklarındandır. Rabbim sabrını artırsın. İki çocuğuyla beraber
huzurlu ve sıhhatli bir ömür niyaz
ediyorum.” dedi.
Genel Başkan Geylan ve beraberindeki heyet daha sonra Afrin
sınırında Kırıkhan İlçesi Güzelce

Genel Başkan Geylan sözlerine
sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde güvenliğimizi sağlarken şehit olan tüm Mehmetçiklerimizi
minnet ve rahmetle yad ederek;
yaralı askerlerimize de acil şifalar
dileyerek başladı.
Geylan açıklamasında şunları
ifade etti: “Bölgemizde oynanan
kirli oyunları nihayete erdirmek
için Afrin’e yönelik düzenlenen
Zeytin Dalı operasyonunda elde
edilen mutlak galibiyet Türk’ün
bölgedeki gücü ve hakimiyetini
bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Mehmetçik Afrin’de, Türk milletinin kaderini yeniden yazmış,
bu topraklar üzerinde yeşerecek
fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman anti tank
füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmiştir.
Kahramanlarımız, bizlere be-

del ödetmeye çalışanlara hadlerini bildirmiş, bir asır önce
Çanakkale’de olduğu gibi bugünde yedi düvele Türk’ün gücü
ve kudretini göstermişlerdir.
Birkaç çapulcuyu maşa olarak
kullanıp, Türk’e diz çöktüreceklerini sananlar Afrin Operasyonuyla
bir kere daha her bir askerimizin
sinesinde 80 milyon yürek attığını
görmüştür.
Türk askerinin ayak sesleri, dünyanın dört bucağında düşmanın
uykusunu kaçırırken, hainlerin
kulaklarında yankılanmış, teröristler arkalarına bile bakmadan
kahraman askerimizin önünden
kaçmıştır.
Elbette bu operasyon sırasında
bu vatan için canlarından geçen
yiğitlerimiz, şehitlerimiz var. Yüreğimiz yanıyor, Gazilerimiz var,
içimiz sızlıyor.
Zeytin Dalı Harekâtı’nda verdiğimiz 46 şehidimizin ardından kahpece tuzaklanmış bir el
yapımı bomba ile 3 vatan evladımızı Afrin’de, 1 vatan evladımızı Bitlis’te, elim bir kaza sonucunda da bir pilotumuzu daha
Nevşehir’de şehit verdik.
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İşte biz, kahraman askerlerimizin kanı ile canı ile bu topraklarda yeni bir gelecek kuruyoruz.
On binlerce kilometre öteden
gelerek, coğrafyamızı kan gölüne çevirenler, buraların yegâne
sahibinin bu topraklarda yaşayan milletler olduğunu görmüşlerdir.
Kahraman Mehmetçik yedi
düvele, Türk’ün iradesini, kararlılığını ve gücünü bir kere daha
göstermiştir.
Bu noktada terörden en fazla
zarar kesim olmasına rağmen,
uzunca bir zaman dilimi boyunca her gün teröristlerin saldırıları
nedeniyle evleri yıkılan, şehitler
veren Hataylı hemşerilerimizin
milli birliğimiz ve geleceğimiz
için yapılan bu harekata verdiği
destek her türlü övgüyü hak etmektedir.
Türk Eğitim-Sen adına, Harekatın başlangıcından bugüne
kadar, Mehmetçiğe verdiği sınırsız destekle yüzümüzü güldüren, bizleri ortak geleceğimiz
adına umutlandıran ve askerimize gece gündüz demeden maddi-manevi güç aşılayan Hatay
halkına özel teşekkürlerimi ve
minnetlerimi ifade etmek istiyorum.
Bu
vesileyle
bizlere
Anadolu’nun kapılarını açan
Sultan Alparslan’dan başlayıp,
kanlarıyla bu topraklara Türk
mührünü vuran bütün vatan evlatlarına; yok olmak üzereyken
bu millete iman ve inanç yükleyerek adeta küllerinden yeniden doğmasını sağlayan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarına; vatanı, milleti, ülkesi ve namusu için canlarını vermekten çekinmeyen tüm gazi ve
şehitlerimize minnettarız. Onların emanetlerini kutsal bilip canımız pahasına sahip çıkacağımıza
dair söz veririz. Şehitlerimizin
ruhları şad; mekanları cennet
olsun.”
Kırıkhan’dan sonra Hassa’ya
geçen Genel Başkanımız ve
beraberindeki heyet Hassa ilçe
Milli Eğitim Müdürü Abidin
Bağeker’i ziyaret etti. Bölgedeki
eğitimin durumu hakkında bilgi
alan Geylan, sendikamızın çalışmalarını anlattı. Öte yandan
Hassa İlçe Temsilcisi Uğur Kaya,
Genel Başkan Talip Geylan’a Afrin Harekat bölgesi ile ilgili bilgi
verdi. Hassa sınır bölgesinde
TRT ve Anadolu Ajanslarına da
bir demeç veren Geylan, harekatla ilgili değerlendirmelerde

bulundu. Harekatın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde nihayete erdiğini belirtti ve şöyle devam etti: “Bizim
için ayrı bir onur kaynağı olmuştur. Biz şuna inanıyoruz. Türk
ordusu, Türk devleti çok güçlüdür. Her türlü düşman saldırının
üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir. Gerek Fırat Kalkanı
Operasyonu gerekse Zeytin
Dalı Harekatı bunun somut göstergesi olmuştur. Biz inanıyoruz
ki 100 yıl önce kesintiye uğratılan hesap yeniden açılmıştır.
Burada Türk Silahlı Kuvvetleri
sadece terörle mücadele etmiyor. Bölgemizin küresel egemen
güçler tarafından yeniden tanzim edildiği bu günlerde bu kez
toprak kaybetmemenin mücadelesini veriyor. Yürekten inanıyoruz ki; Türk Silahlı Kuvvetleri,
Türk ordusu başarıya ulaşacaktır.” Hem Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanacağını hem de
bölge halklarının yeniden huzura kavuşacağını aktaran Geylan, harekâta desteklerinin tam
olduğunu söyledi. Devletimizin
terörle mücadelesini amasız,
şüphesiz destekliyoruz. Ayrıca
Hatay ve Kilis’teki halkımıza da
özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Sıcak çatışmadan etkilenen
Hatay ve Kilis halkı devletimize,
Türk Silahlı Kuvvetlerine desteklerini hiçbir zaman esirgemedi.
Terörle mücadele her zaman
devletimizin yanında oldu. Bu
çok önemlidir. Hassasiyetleri için
bölge halkına canı gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.
Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ni de
ziyaret eden Geylan, Reyhanlı İlçe Temsilcisi Tuncay Ayten
ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri
ve üyelerimizle teşkilat toplantısı gerçekleştirdi. Genel
Başkan, Reyhanlı Yatılı Bölge
Ortaokulu’nu ziyaret ederek,
üyelerimizle bir araya geldi.
Genel Başkan Geylan ve beraberindeki heyet, 22.03.2018
tarihinde Afrin’de şehit düşen
Harun Demiral’ın Hatay’daki Hatay’daki taziye çadırını da ziyaret
ederek, başsağlığı diledi.
Genel Başkan ve beraberindeki heyet daha sonra Kilis’e
geçti ve Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve Şube Yönetim
Kurulu üyeleri ile birlikte Kilis’te
Gülbaba 3. Hudut Taburunu
ziyaret etti. Genel Başkanımız,
kahraman komutanlarımıza ve
Mehmetçiklerimize Türk EğitimSen’in sınırsız desteğini iletti.
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Genel Başkan Kilis’te Mehmet Şanlı Mesleki ve Anadolu
Lisesi’ni de ziyaret ederek, eğitim çalışanları ile sohbet etti,
daha sonra da Kilis’te, roketli
saldırıya maruz kalan Çalık Cami
ile Restorantta incelemelerde
bulundu.
Kilis Şubesinde bir basın
toplantısı düzenleyen Genel
Başkanı Talip Geylan, göreve
geldikten sonra ilk kez Zeytin
Dalı Harekatı’nın yapıldığı bölgeye geldiklerini ifade ederek,
“Devletimizin yeni bir var olma
mücadelesi verdiği bu zamanda ilk ziyaretimizi bölgemize
gerçekleştirerek, Zeytin Dalı
Harekatı’na olan desteğimizi bir
kez daha yerinde ifade etmek
amacıyla Kilis’teyiz. Türk EğitimSen önce ülkem düsturunu ilke
edinmiş, her koşulda, her durumda milletinin ve devletinin
yanında olan bir sendikadır. Bu
bağlamda şu an devletimizin
yapmış olduğu operasyona şüphesiz, amasız, tavizsiz bir şekilde
destek veriyoruz. Bu harekatın
son terörist unsur ortadan kaldırılıncaya kadar devam etmesini
istiyoruz. Devletimizin yanındayız, milletimiz 80 milyon tek yürek
olmuş durumdadır. Bu anlamda
Kilis’ten bir kez daha Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. Türk Silahlı
Kuvvetleri, 18 Mart 2018 tarihinde teröristlerin işgal ettiği ve terör yuvası haline getirilen Afrin’i
teslim alarak huzura kavuşturdu.
18 Mart tarihinin bizde anlamı
büyüktür; Çanakkale Zaferi’nin
yıl dönümüdür. Bir önceki operasyon Fırat Kalkanı Harekatı da
hatırlarsanız, 24 Ağustos 2016
tarihinde başlamıştır. O da Mercidabık Seferi’nin 500. yıl dönümüne denk gelmiştir. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
milli sembollerimize yeni bir can
vermiş olmasından dolayı da
ayrıca teşekkür ediyorum. Türk
ordusu güçlüdür, Türk devleti
güçlüdür, terörün üstesinden
gelecektir aynı zamanda yıllardır kan ve gözyaşının hâkim
olduğu Ortadoğu’ya da huzur
getirecektir. Nitekim gerek Fırat
Kalkanı operasyonu sonrasında
gerekse Zeytin Dalı Harekatı
sonrasında terörden arındırılan bölgelerdeki insanlarımızın,
soydaşlarımızın, dindaşlarımızın
yaşamış olduğu mutluluk bunun
somut göstergesidir” dedi.

13

TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HÜSEYİN
GÜNEŞ’TEN AMASYA ŞUBEMİZE ZİYARET

GİRESUN ŞUBE, AFRİN HAREKATI’NA
GÖNÜLLÜ KATILMAK İÇİN GİRESUN
ASKERLİK ŞUBESİNE BAŞVURDU

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Hüseyin Güneş, Amasya Şubesini ziyaret etti. Ziyarette; Amasya ilindeki eğitimin sorunları ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar görüşüldü.

Giresun Şube Başkanı Tacettin Engin, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
ve üyelerimiz; Giresun Askerlik Şubesine devletimizin Afrin’de yürütmüş olduğu askeri harekata gönüllü katılmak için dilekçe ile başvuruda
bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi şunları kaydetti: “Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze samimi ve sıcak sohbetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Milli Eğitim Müdürümüzün yaptığı ziyaret ve bilgilendirme sendikamızı ziyadesiyle memnun
etmiştir. Devletimizin tüm kurumları bu tür ziyaretlerle daha verimli
işler hale gelecektir. Yapılan uygulamalarla ilgili görüşlerimizin alınması
memnuniyet vericidir. Zira, STK’lar demokrasilerin vazgeçilmesi mümkün olmayan önemli unsurlarıdır.” dedi.

İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE “HOCALI SOYKIRIMI”
KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ

EDİRNE ŞUBE’DEN MEHMETÇİK VAKFI’NA
ANLAMLI BAĞIŞ
Edirne Şubesi Kadın Komisyonu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle kahvaltıda buluştu.
Yoğun bir katılımın olduğu kahvaltıda Şube Başkanı Hakan Yıldız
konuşma yaptı. Ayrıca, kadın üyelerimizden gelen talep doğrultusunda kendi aralarında topladıkları katkılar, Türk Eğitim-Sen Kadın
Komisyonu’na teslim edilerek, Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

İstanbul 3 No’lu Şube, Hocalı Soykırımı konulu konferans düzenledi.
Düzenlenen konferansın konuşmacıları, Azerbaycan Azad Muallimler Birliği Genel Başkanı Dr. Melahat MÜRŞÜDLÜ ve Karabağ Gazisi
Dr. İhtiyar ABDAL idi. Dr. Mürşüdlü ve Dr. Abdal Hocalı Soykırımı hakkında geniş bilgi verdiler. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine değinilen konferansta, Karabağ meselesi de konuşuldu. Soru-cevabın ardından eski
okul müdürü ve şair Köksal Cengiz konferans için yazdığı “Hocalı” şiirini okudu. Misafirlere programın sonunda günün anısına plaket takdimi
yapıldıktan sonra Dr. Mürşüdlü “Türk Defteri” isimli kitabını katılımcılar
için imzaladı.
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KIRIKKALE ŞUBE, TİYATRO GÖSTERİSİ
DÜZENLEDİ

Kırıkkale Şube, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından Kara
Fatma’nın hayatının anlatıldığı tiyatro eseri sergiledi.
Birinci Dünya Savaşında, Sarıkamış Cephesinde; Kurtuluş Savaşı’nda
Mustafa Kemal Atatürk’ün emrinde büyük kahramanlıklar gösteren
bağımsızlığımızın kazanılmasında büyük başarılar gösteren Anadolu
kadınının anlatıldığı oyuna, üyelerimiz ve halkımız yoğun ilgi gösterdi.

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE 8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ’NDE MEME KANSERİ’NE
DİKKAT ÇEKTİ
Kocaeli 2 No’lu Şube Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kahvaltı düzenledi. Etkinlikte meme kanserine dikkat çekildi
ve meme kanseri farkındalığı oluşturmak için yaklaşık 200 kurumda çalışan 4.000 kadına pembe kurdele anahtarlık hediye edildiği açıklandı.
Şube Başkanı Orhan Kütük ve Şube Kadın Komisyonu Başkanı Melin
Keçeci kadının çalışma hayatındaki önemi ve sendikal faaliyetler ile ilgili
birer konuşma yaptılar. Şube Kadın Komisyonu yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “Tüm kadınlarımızın sağlığı için önem taşıyan bir
sosyal sorumluluk projesinde Türk Eğitim Sen’li kadınlar olarak katkımız
olsun istedik. Kadınlara özgü kanserlerin iyileşmesi için erken teşhisin
önemine dikkat çekerek farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projesi
sembolü olan pembe kurdele anahtarlıklardan 4000 adet yaptırarak;
bölgemizdeki 200 okuldaki tüm kadın öğretmenlerimize ulaşmasını
sağladık.” Etkinlikte, özel bir hastanenin doktorları da sağlıklı yaşam ve
doğru beslenme konularında sunum yaptı.

Türkiye’nin Sendikası

YENİ DOĞANLAR
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Metin ALPARSLAN’ın çocuğu
olmuştur.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Gökhan YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
Bingöl Şube Başkan Yardımcısı
Gökhan YURDAGÜL ve üyemiz Nihal Gül YURDAGÜL çiftinin “Yasin
Berk” adında çocukları olmuştur.
Bingöl Şube Başkan Yardımcısı
Gıyasettin KAYIKÇI ve üyemiz Aylin ÇETİN KAYIKÇI çiftinin “Bilge
ve Asya” adlarında ikiz çocukları
olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Asuman - Oğuzhan BUYRUK çiftinin
“Oğuz Kaan” adında çocukları olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Seda Mustafa AYDOĞMUŞ çiftinin “Eymen” adında çocukları olmuştur.
Denizli Şube üyelerinden Ümran-Coşkun BAZ çiftinin “Tuğsem”
adında çocuğu olmuştur.
Denizli Şube üyelerinden Sultan
COŞGUN’un “Yiğit” adında çocuğu olmuştur.

VEFAT
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Oğuz ÇETİNKAYA’nın annesi vefat
etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Prof.Dr.Mehmet UÇAR’ın babası
vefat etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Emin BARAN’ın ağabeyi
vefat etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Murat TÜFEKÇİ’nin babası vefat
etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Oya ERDOĞAN’ın babası vefat etmiştir.
Isparta Şube üyelerinden Prf.Dr.
Şemsettin KILINÇARSLAN’ın annesi vefat etmiştir.
Isparta Şube üyelerinden Yrd. Doç.
Dr ve Disiplin Kurulu Başkanı Aziz
ŞENCAN’ın annesi vefat etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Hafize Aysun KARATAŞ’ ın annesi vefat etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Gökhan IŞIK’ ın babası vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa Karataş’ın babası vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH’ın Babası vefat etmiştir.
Kayseri 2 No’lu şube üyelerinden
Ali Mehmet İSMAİLOĞULLARI’nın
annesi vefat etmiştir.
Kayseri 2 No’lu şube üyelerinden
Mevlüt ÇERÇİ’nin kızı vefat etmiştir.
Kırşehir Şube üyelerinden Abdurrahman GÜMÜŞGERDAN’ın babası
vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Aytül - Onur GÜLTEKİN çiftinin
“Bulut” adında çocukları olmuştur.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Semra Yürek - Ali Rıza YAVUZ çiftinin “Gökalp” adında çocukları
olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet YILDIZGÖRER’in çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Gamze BÜLBÜL ASLAN’ın “Mert
Alp” adında çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet DEMİREKİN’in çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Ferat CANSEVER’in “Manas” adında çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Yasemin KÖSE ÇINAR’ın “Defne”
adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Ceyhun - Tuğçe TAŞKIN çiftinin
“Aysima” adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Sonnur NEMUTLU’nun çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şubesi üyelerinden Serpil
AVŞAR ÇALIŞ’ın eşi vefat etmiştir.
Kırşehir Şubesi üyelerinden Fatih
DENİZ’ın babası vefat etmiştir.
Kırşehir Şubesi üyelerinden Aytekin
DEMİREL’in babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Halil KOÇ’un babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Şenay KAÇAR’ın babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Durmuş ÖRÜCÜ’nün babası vefat
etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Neval GÜLER’in annesi vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet YAVUZ’un kardeşi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Yasin ŞALLI’nın babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Bahadır ERKAL’ın babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Halit DUYURUCU’nun babası vefat
etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Hüseyin KAPCI’nın babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerimizden
İsmail UĞUZ’un babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Aziz KAĞITCI’nın babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Seyfi Ramazan DİVARCI’nın annesi
vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Miraç GÜR’ün babası vefat etmiştir.
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