TALİP GEYLAN UAESEB’İN YENİ GENEL BAŞKANI OLDU
Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları
Birliği (UAESEB) 1. Olağanüstü Genel Kurulu 30 Haziran 2018 tarihinde yapıldı. Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip GEYLAN’ın
UAESEB Genel Başkanı seçildiği Genel
Kurul’da yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.
Buna göre; UAESEB yönetiminde Genel
Sekreter Musa AKKAŞ, Mali Sekreter Seyit
Ali KAPLAN, üyeler Cengiz KOCAKAPLAN,
Maira AMANTEYAVA(Kazakistan İlim ve
Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı),
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Asylbek TOKTOKULOV(Kırgızistan İlim ve
Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı),
Humbat NAGİYEV (Azerbaycan Tahsil
İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkan
Yardımcısı) yer aldı.
Genel Başkan seçilen Talip GEYLAN, bu
görevin tevdi edilmesi dolayısıyla duyduğu
mutluluğu dile getirdi. Türk dünyası ile
eğitim alanında ortak çalışmalar yapmanın
önemine dikkat çeken GEYLAN, UAESEB’in
daha da güçlenerek yoluna devam
edeceğini söyledi. 4’te
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TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN BAKAN SELÇUK’A

HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan,
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bakan Ziya Selçuk’a yeni görevinde başarılar dileyen Geylan, Türk Eğitim-Sen’in eğitimin
gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar
hakkında hazırladığı raporu da sundu. 2’de
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TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN BAKAN SELÇUK’A

HAYIRLI OLSUN ZiYARETi
Geylan: Sendikal tarafsızlık
önemlidir.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya
Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Bakan Ziya Selçuk’a yeni görevinde başarılar dileyen Geylan,
Türk Eğitim-Sen’in eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında hazırladığı raporu
da sundu.
Genel Başkan Geylan, Sayın
Bakan’a eğitimin sorunlarını ve
sendikamızın çözüm önerilerini
26 başlık altında anlattı. Geylan;
yönetici atamalarındaki liyakatsizliğe son verilmesi, yönetici ve
öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması, sözleşmeli öğretmen istihdamına son verilmesi,
tüm öğretmenlerin kadrolu olarak
atanması, öğretmen atamalarının
yetersizliği, 2018 yılında 20 bin
atamaya ilaveten ek 40 bin atama
talebimiz, öğretmenlere getirilen performans değerlendirme
sisteminden vazgeçilmesi rotasyon uygulamasına son verilmesi,
MEB’de teftiş sisteminin yeniden
yapılandırılması, yargı kararlarının
uygulanmamasının doğurduğu
olumsuz sonuçlar, memur, hizmetli ve diğer personeli ile ilgili görev
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tanımı sorunu, görevde yükselme sınavlarının en kısa sürede
yapılması, mesai saatleri dışında
yüklenen angarya işler, 40 yaş
mağduriyeti, kariyer basamakları
ile ilgili yeni yasal düzenlemenin
gerçekleştirilmesi, zorunlu hizmet
bölgelerinde görev yapan öğretmenlere Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmesi, nöbet görevi, özür
grubu yer değiştirmeleri, sendikal
tarafsızlık, alan değişikliği, okul
öncesi öğretmenlerine teneffüs
hakkı verilmesi, değerler eğitiminde okullarımıza ne idiğü grup,
cemiyet, vakıf ya da dernekler adı
altında yapılar girmesi, artırımlı
hizmet puanı, KHK ile göreve iade
edilenlerin hakları, ek derslerin
vergiden muaf tutulması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, eğitim çalışanlarına yapılan
şiddeti önceleyecek düzenlemeler yapılması, eğitim-öğretime
hazırlık ödeneğinin tüm eğitim
çalışanları ödenmesi konularını
gündeme getirdi.
Geylan: Sendikal ayrımcılığın
önüne geçilmeli, daha objektif
bir uygulama için sözlü sınavdan vazgeçilmelidir.
Eğitim hayatını sendika-vakıf/
cemiyet görünümlü yapıların değil, MEB bürokrasisinin hakkaniyet

ölçüsünde yönetmesi gerektiğini
söyleyen Genel Başkan Geylan,
uzun zamandır bu bozuk düzenin
doğurduğu sonuçların MEB’de
yaşandığını ve çalışanların huzursuz olduğunu belirtti.
Özellikle yönetici mülakatlarındaki usulsüzlükleri hem Türk
Eğitim-Sen’in raporunda hem de
Sayın Bakan’a bizzat ileten Genel
Başkan Talip Geylan, “Sendikal
ayrımcılığın önüne geçilmesi,
daha objektif bir uygulamanın
sağlanması için sözlü sınavdan
vazgeçilmelidir. Sözlü sınav yerine daha objektif bir sınav sistemi
olan yazılı sınav sisteminin benimsenmesi gerekmektedir” dedi.
Genel Başkan Geylan, Sayın
Ziya Selçuk’un mülakat konusundaki görüşlerini şöyle ifade etti:
“Bakan Ziya Selçuk’un, mülakat
konusuna çok sempatik bakmadığı izlenimini edindik. Selçuk,
MEB’de özellikle yönetici mülakatlarında yaşanan sorunların farkında olduklarını, kendi döneminde bu tür uygulamalar üzerinden
eğitim çalışanları arasında huzursuzluğa izin vermeyeceklerini söyledi.”

Sendikal tarafsızlığa da dikkat
çeken Geylan, “Eğitim çalışanları,
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve eğitim kurumlarının yöneticileri tarafından mensup olduğu
Sendikalar bahane edilerek haksız uygulamalara maruz kalmakta,
çalışanlar lehine verilen Mahkeme
kararları dahi türlü bahanelerle
uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, kamu çalışanları, korkutulma
ve üzerlerinde baskı kurulması
suretiyle belirli bir sendikaya üye
yapılmaya çalışılmaktadır. Kamu
çalışanlarına uygulanan bu baskı,
T.C. Anayasası’na aykırı olduğu
gibi Türk Ceza Kanunu’na göre de
açıkça suç teşkil edilmektedir. Bu
noktada Bakanlığınızca sendikal
ayrımcılığa neden olan tutum ve
davranışların engellenmesi yolunda somut tavır alınmalıdır” dedi.
Genel Başkan Geylan, Bakan Ziya Selçuk’un, Milli Eğitim
Bakanlığı’nda sendikal ya da siyasi
ayrımcılığa asla izin vermeyeceklerini, eğitimin tüm paydaşları ile
seviyeli diyalog ve işbirliği içinde
bir yönetim anlayışını sergileyeceklerini belirttiğini ifade etti.
Geylan: 20 bin atamaya ilaveten Ağustos ayında 40 bin ek
atama daha yapılmalıdır.
Öğretmen atamalarının yetersizliğine dikkat çeken Geylan,
“Bakanlığımız 100 bin civarında
öğretmen açığımız olduğunu belirtti. 2017-2018 Eğitim-Öğretim
yılında 63 bin civarında ücretli öğretmen okullarımızda çalışmıştır.
Yapılacak olan 20 bin öğretmen
ataması yetersiz kalacağından
Ağustos ayında 40 bin ek atama
yapılması ilk etapta öğretmen ihtiyacını karşılama noktasında faydalı olacaktır” dedi. Talip Geylan,
bu önerisi üzerine Sayın Bakan’ın,
bu konuda gayret göstereceklerini belirttiğini bildirdi.
Geylan: Performans uygulamasından vazgeçilmelidir.
Öğretmenlere getirilen performans değerlendirme sistemi
hakkındaki kaygılarını da paylaşan
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Geylan, bu uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Geylan, Sayın
Bakan’ın da aynı kaygıları paylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bakan, ‘Öğretmenler eğitimin
asli unsurudur. Performansın artırılması noktasında başka hususlara eğilmeden, diğer etkenler
dikkate alınmadan, sadece öğretmenin üzerine gidilmesi yanlıştır’
dedi.”
Geylan: Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu mağduriyeti giderilmelidir.
Sözleşmeli öğretmenlerin eş
durumunu nedeniyle yaşadığı
sorunlara da vurgu yapan Geylan, “Mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde sözleşmeli öğretmenlere de hak tanınması ve
kadro yetersizliğinden dolayı yer
değişikliği yapamayacakları için
mağdur olacak öğretmenlerimize
il/ilçe emri hakkı verilmesi gerekmektedir” dedi. Ziya Selçuk’un
bu dramları takip ettiğini, bu konuya eğileceğini söylediğini bildirdi.
KPSS’den yüksek puan alan
ama mülakatta elenen adayların mağduriyetlerini de Sayın
Bakan’a aktaran Geylan, “ Bakan,
KPSS’den yüksek puan alan, güvenlik soruşturması problemli olmayan ancak yakınlarından dolayı
mağdur edilen öğretmen adayları
hakkında ilgili kurumlarla görüşerek, hukukun üstünlüğü ilkesi
çerçevesinde bir değerlendirme
yapılması noktasında girişimde
bulunacağını kaydetti” dedi.
Geylan: Sözleşmeli öğretmen
istihdamından vazgeçilmelidir.
Ziyarette Genel Başkan Geylan,
sözleşmeli öğretmen istihdamından vazgeçilmesi gerektiğini de
belirterek, “Sözleşmeli öğretmen
istihdamı ile amaçlanan kalkınmada öncelikli bölgelerdeki öğretmen ihtiyacının karşılanması ise,
bu sorunun çözümü sözleşmeli
öğretmen istihdamı yerine, Zorunlu Hizmet tazminatı gibi yöntemlerle bu bölgelerde çalışmayı
cazip hale getirmek olmalıdır.
Sözleşmeli öğretmenlik, çalışma
barışını da bozmaktadır. Aynı öğretmenler odasında özlük hakları
farklı öğretmenler oluşturulmaktadır. Bu yöntem geçmişte de
denenmiş ve verim alınamadığı
görülerek vazgeçilmiştir. Bu sebeple sözleşmeli öğretmen istihdamından derhal vazgeçilmelidir.
Sözleşmeli
öğretmenlerimizin
tamamının kadroya geçirilmesi,
kadroya geçiş süreci tamamlanana kadar kadrolu öğretmenlerin
yararlandığı tüm mali ve özlük

haklardan yararlandırılması gerekmekted ir.” diye konuştu.
Geylan: Memur, hizmetli ve
diğer kamu personelinin görev
tanımlarının somut bir biçimde
yapılmalıdır.
Geylan ziyarette, memur, hizmetli ve diğer kamu personelinin görev tanımlarının somut bir
biçimde yapılması gerektiğini de
bildirerek, “Bulundukları hizmet
sınıfının dışında ve sınıfı içinde
derecesinin altında bir derecenin
görevinde çalıştırılmaması hususuna dikkat edilmesi, amirlere bu
konuda sınırsız takdir yetkisi bırakılmaması gerekmektedir” dedi.
Daha önceki KİK kararları arasında da yer alan Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneğinin tüm
eğitim çalışanlarına ödenmesi konusunda da Sayın Bakan’a talepte
bulunan Geylan, “Bu konuda atılacak bir adım eğitim çalışanları
arasında memnuniyet oluşturacaktır” dedi.
Geylan: Bakan’ın devir-teslim
töreninde ortaya koyduğu öğretmen ve çalışan odaklı tutumunun, MEB’in merkez ve taşra
teşkilatlarındaki yerleşik anlayışa da sirayet etmesini temenni
ediyoruz.
Geylan şunları da kaydetti:
“Öğretmen yetiştiren bir öğretmen olan Sayın Ziya Selçuk’un
Milli Eğitim Bakanı olması eğitim
camiasında heyecan uyandırmıştır. Dileriz, bu heyecan, çalışanların motivasyonunu artıran adaletli
bir yönetim anlayışı ile devam
eder. Bakan’ın devir-teslim töreninde ortaya koyduğu öğretmen
ve çalışan odaklı tutumunun,
MEB’in merkez ve taşra teşkilatlarındaki yerleşik anlayışa da sirayet
etmesini temenni ediyoruz. Uzun
zamandır adaletten uzak yönetilen MEB, artık çok yorulmuştu.
Umuyoruz ki Selçuk ile yepyeni,
herkesi kucaklayan, adaletli bir
yönetim anlayışı tesis edilir.
Bir kez daha ifade ediyoruz
ki; Türk Eğitim-Sen olarak beklentimiz; MEB merkez ve taşra
teşkilatlarında adil, hakkaniyetli,
kul hakkına saygılı bir yönetim
anlayışının hayata geçirilmesidir. MEB teşkilatlarının sendikal,
vakıf/cemiyet görünümlü işgalci
çetelerden kurtarılarak, eğitimin
ve eğitim çalışanlarının ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda yönetildiği bir düzende bizler de her
zaman taşın altına elimizi, gövdemizi koyarız.”

Türkiye’nin Sendikası

TÜRK EĞİTİM SEN
TAAHHÜTLERİN TAKİPÇİSİ
OLACAKTIR.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk’un basın
toplantısında yaptığı “Temel
kavramımız adalet olacak”
açıklamasını
değerlendirdi.
Geylan, “Sayın Selçuk, eğer
temel kavramınız adalet olacaksa öncelikle MEB’de liyakat
ve ehliyeti katleden ötekileştirme ve ayrıştırmayı sonlandırarak, MEB teşkilatlarını sendika/
vakıf/cemiyet görünümlü çetelerin tahakkümünden kurtarmalısınız” dedi.
Genel Başkan açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:
“MEB Sayın Ziya Selçuk’un
bugün düzenlediği basın toplantısında kullandığı şu ifadeyi
bir taahhüt olarak kabul ediyoruz: ‘Temel kavramımız adalet
olacak. Ben bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım.’
Bir Bakanın ‘görmesi’ gereken
o kadar çok sorunumuz var ki...
Adalet için görülmesi gereken ilk ve en büyük mesele
uzun yıllardır mülakat terörü
üzerinden katledilen yönetici atama sistemidir. Sayın
Selçuk’un MEB’de ADALET
tesis etme hedefinin ilk adımı
burasıdır.
Sayın Selçuk, eğer temel
kavramınız adalet olacaksa
öncelikle MEB’de liyakat ve
ehliyeti katleden ötekileştirme
ve ayrıştırmayı sonlandıracak,
MEB teşkilatlarını sendika/
vakıf/cemiyet görünümlü çetelerin tahakkümünden kurtaracaksınız.
MEB’i sorumlu Bakan ve Bakanlık bürokrasisi yönetmelidir.

Eğitim hayatımızın geleceğine
dışarıdan müdahaleye izin verilmemelidir. Sayın Selçuk’un
aşması gereken problemlerin
başında gelen husus özellikle
MEB taşra teşkilatlarındaki bu
nevi aymazlıklardır.
Sayın Selçuk’un öğretmeni
önceleyen yaklaşımını önemsiyoruz. Özellikle performans
konusundaki makul tutumunu
alkışlıyoruz. Bu başlangıcın,
öğretmenimizin yıllardır yıpratılan itibarını artırıcı tedbir ve
düzenlemelerle devam etmesini diliyoruz.
Tabii ki yılların biriktirdiği
sorunlar bir çırpıda çözülemeyecektir. Ancak iyi niyetli
bir iradenin gösterilmesi hem
çalışanların motivasyonunu artıracak hem de kamuoyunun
güvenini sağlayacaktır. Bu yapılırsa Sayın Selçuk’un üç yıllık
planına karşı sabırlı bir tepki
oluşacaktır.
Üç yıllık plan içerisine; Tüm
öğretmenlerin kadrolu olması,
Eğitim çalışanlarının ek gösterge düzenlemelerinin yapılması, Zorunlu Hizmet Tazminatı
getirilmesi, Adil bir yönetici
atama sistemi ihdas edilmesi,
Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin sorunlarının giderilmesi
YHS çalışanlarının GİH sınıfına alınması, İlk orta ve lise eğitimimizdeki düzenlemelerin
siyasi ve ideolojik değil eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda
yapılması, gibi raporumuzda
da dile getirdiğimiz konular
mutlaka alınmalıdır. Takipçisi
olacağız.”
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TALİP GEYLAN UAESEB’İN YENİ GENEL BAŞKANI OLDU
Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları Birliği (UAESEB) 1.
Olağanüstü Genel Kurulu 30
Haziran 2018 tarihinde yapıldı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip GEYLAN’ın UAESEB Genel
Başkanı seçildiği Genel Kurul’da
yeni yönetim kurulu üyeleri de
belirlendi.

Buna göre; UAESEB yönetiminde
Genel Sekreter Musa AKKAŞ,
Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN,
üyeler Cengiz KOCAKAPLAN,
Maira AMANTEYAVA(Kazakistan
İlim ve Eğitim Çalışanları
Sendikası Genel Başkanı), Asylbek TOKTOKULOV (Kırgızistan
İlim ve Eğitim Çalışanları Sendi-

kası Genel Başkanı), Humbat
NAGİYEV (Azerbaycan Tahsil
İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı
Genel Başkan Yardımcısı) yer
aldı.
Genel Başkan seçilen Talip GEYLAN, bu görevin tevdi edilmesi
dolayısıyla duyduğu mutluluğu
dile getirdi. Türk dünyası ile

eğitim alanında ortak çalışmalar
yapmanın önemine dikkat çeken
GEYLAN,
UAESEB’in
daha
da güçlenerek yoluna devam
edeceğini söyledi.

UAESEB 12.TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI
ÜSKÜP’TE YAPILDI

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 12. Temsilciler Kurulu Toplantısı, 1-6 Temmuz 2018
tarihinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapıldı. Makedonya
Ufuk Derneği’nin ev sahipliğiyle
yapılan toplantıya UAESEB’e üye
sivil toplum örgütü ve sendikalardan Türk Eğitim-Sen, Kazakistan
Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası,
Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad
Hemkarlar İttifakı, Kıbrıs Türk
Memur-Sen ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği’nin yöneticileri
ve Makedonya eğitimine hizmet
veren çok sayıda eğitimci katıldı.
Temsilciler Kurulu Toplantısı,
UAESEB ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan yönetiminde gerçekleştirildi.
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Makedonya Ufuk Derneği Genel Başkanı Elvin Hasan’ın açılış
konuşmasından sonra bir konuşma yapan UAESEB ve Türk Eğitim
Sen Genel Başkanı Talip Geylan
şunları kaydetti: “Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne
mensup sendika ve kuruluşlarımı-

zın saygıdeğer yöneticileri, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikalar
Birliği Türkçe konuşan, kültür ve
kardeşlik coğrafyamızın en önemli
eğitim sendikaları birliklerinin başında gelmektedir.
Ülkelerimiz arasında eğitim, kültür ve bilimsel işbirliğinin gelişti-

rilmesine katkı sağlamayı amaçlayan birliğimiz, kurulduğu günden
itibaren bünyesinde yer alan yüz
binlerce eğitim çalışanının karşı
karşıya olduğu sorunlar hakkında
uluslararası iş birliğini esas alan
çalışmaları ortaya koymayı başarmıştır.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

Kosova’dan Prizren’in, Priştina’nın heyecanı Kırgızistan’da
yaşıyorsa bunu ortak medeniyet
değerlerimize borçluyuz.
Kerkük’te söylenen hoyrat,
Urfa’dan Elazığ’dan Bakü’den duyuluyorsa biz kardeşiz, biz ortak
geleceğimizin yolcusuyuz demektir.
Üzerinde durduğum medeniyet
meselesi, bizim var oluş meselemizdir.
Medeniyet Güneşinin bizim
coğrafyamızın, bu toprakların
üzerine doğmaya başladığını hep
birlikte göreceğiz.
Enerji ve güvenlik bölgelerinin
Türk Dünyası’na yakınlığı, Avrasya
jeopolitiğini kilit bir öneme kavuşturuyor.

Türk Dünyası’nın kültürde, dilde, işte birliğinin tesis edilmesinde, UAESEB önemli bir sorumluluğu üstlendiğinin farkındadır. ortak
tarih ve kültürü paylaşan halklarımız arasında; dil, tarih, inanç ve
kültür en önemli köprülerdir.
Uluslararası Avrasya Eğitim
Sendikaları birliği, Türk dünyası
adını verdiğimiz, medeniyet coğrafyamızın çalışma hayatındaki
köklü bir kuruluşudur.
Merhum İsmail Gaspıralı’nın
“Dilde, fikirde, işte birlik” şiarının
ülkelerimiz ve kuruluşlarımız arasında milli ülkü olarak yaşaması
yolunda adımlar atıyoruz.
İnanıyorum ki, İş ve çalışma hayatında Türk Dünyası’nın sağlayacağı birlik zemini, bölgemizde huzur, refah ve kalkınmanın temelini
oluşturacaktır.
Türk Dünyası, asırlar boyunca
insanlık tarihi açısından büyük bir
medeniyete sahip olmuştur.
Büyük devletler kurmuş, adaletle yönetmeyi, hakça bölüşmeyi
esas alan büyük medeniyetimizin
yeniden ihyası için, çalışma hayatı,
eğitim ve kültür hayatında yeşerteceğimiz kardeşlik tohumu geleceğimize yön verecektir.
Türkistan’dan Balkanlara uzanan kültür coğrafyamız, hun imparatorluğunun, kök Türk kağanlığının, Uygur Devleti’nin, Kırgız
Hanlığının, ulu Kazak Hanlıklarının, Selçuklu, Osmanlı, Safevi
Devlet tecrübesinin bir ürünüdür.
Ortak ve köklü medeniyetimiz,
Mete Han’dır, Bilge Kağandır,
Manastır, Abılay Handır, Sultan

Dinamik nüfus potansiyeli ile
Türk dünyası ekonomik bir güç
halini almıştır.

Alparslan’dır, Emir Timurdur, Şah
İsmail Hatayi’dir.
Mustafa Kemal Atatürk’tür,
Mustafa
Çokay’dır,
Abdullah Tukay’dır, Mehmet Emin
Resulzade’dir, İsmail Gaspıralı’dır.
Kıymetli katılımcılar,
Medeniyetimizi kökleri üzerinden yükselerek geleceğe taşımak
ortak vazifemizdir.
Mehmet Emin Resulzade’den
Ebulfez Elçibeye, Haydar Aliyeve
uzanan fikir mirasına dönüp baktığımızda; kardeş Azerbaycan’ın
ekonomik kalkınmasını kültürel
kimliğine dayanarak inşa etmeye
çalıştığını görürüz.
“Maddenin asli niteliği devinim olduğu gibi, devletin de asli
niteliği gelişimdir. Bizim yolumuz
medeniyet yoludur.” sözleriyle
merhum Aliyev, özümüze dönerek gelişebileceğimizi vurgulamaktadır.
Kazakistan’ın değerli Devlet
Başkanı Nursultan Nazarbayev’in
“Dil olmadan millet, millet olmadan devlet olmaz. Bir millete en
büyük zarar, dilinden verilir. Tarihin birçok sayfasında; baskı altında, bağımsızlıktan uzak birçok
millet dikkatimizi çeker. Bunda en
büyük pay; dilin bozulmasına aittir. Dilin bozulmasıysa kültürün ve
kimliğin bozulmasını beraberinde

getirir. Sözü dil ile milli varlığın devamı arasında sağlam ilişkiyi çok
güzel ifade etmektedir.
Bizler öğretmeniz, akademisyeniz dil, tarih ve inanç olmadan
geçmişimizle bugünü, bu günümüzle geleceğimizi buluşturamayız.
Türk dünyası, geride bıraktığımız yüzyıl boyunca işgallerin, savaş ve büyük göçlerin etkisinde
kaldı. Rusya’nın, Çin’in ve pek çok
devletin yok etmeye çalıştığı asli
değerimiz her zaman dilimiz ve
kültürümüz oldu.
İşgalci imparatorluklar yıkıldı,
ama bizim dilimiz, tarihimiz ve kültürümüz var oldu, var olacak…
Hiç yıkılmayacağı sanılan SSCB
tarih oldu; Hoca Ahmet Yesevi,
Köroğlu, Karacaoğlan, Dede Korkut, Yunus Emre, Gök kubbemizde ki yıldızlar olarak yaşıyorlar.
Binlerce yıl daha bu coğrafyada
yaşayacağız.
Kültür ve dilimizin bağımsızlığı, Kazakistan’ın, Azerbaycan’ın,
Kırgızistan’ın,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin istiklalinin teminatıdır.
Makedonya’da ki kardeşlerimizi,
Almatı’daki soydaşlarımızla buluşturan manevi iklim Türkçemizdir.

Ülkelerimizin kalkınması ve zenginleşmesinde eğitimciler olarak
sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.
Türk dünyası, aydınlık geleceğini, dünyayı tanıyan, kültürüne
bağlı başarılı nesiller yetiştirerek
inşa edecektir.
Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Makedonya, KKTC, Kosova, Irak eğitim sendikalarının ve
öğretmen örgütlerinin oluşturduğu birliğimiz; faaliyetlerini eğitim
ve kültür hayatımızdaki işbirliği
projelerinde yoğunlaştırmıştır.
2016 yılında Hoca Ahmet Yesevi yılı anısına düzenlediğimiz, Türk
dünyası eğitim bilimleri ve sosyal
bilimler sempozyumu üye ülkelerinden katılan bilim insanlarının
buluşmalarına imkân sağlamıştır.
Türk dünyasından yüz elli bilim
insanı kıymetli tebliğlerini sunarak, ortak kültür dünyamıza katkı
sağlayan bir bilim şölenine katkı
sağladılar.
Türkiye’den de üç yüz akademisyenin iştirak ettiği bu sempozyum, eğitim, kültür, ekonomi, tarih, uluslararası ilişkiler, ilahiyat vb.
alanlarda Türk Dünyası’nın dünü,
bugünü ve yarınını tartışan çok
kıymetli bir etkinliği ortaya çıkardı.
UAESB, ikinci uluslararası kongresini ise, 2017 yılında Türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri
kongresi adıyla gerçekleştirmiştir.
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“MEB MÜLAKATTAN VAZGEÇMİYOR”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yeni yayınlanan
Yönetici Atama Yönetmeliği ile
ilgili açıklamalar yaptı. Yönetmelikte yine mülakata yer verilmesini eleştiren Geylan, “Yönetmelik
konusunda teşkilatlarımız ve üyelerimizle yapacağımız istişareler
doğrultusunda her türlü demokratik ve hukuki girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz”
dedi.
Geylan şunları söyledi: “Kaçıncı
defa olduğunu artık sayamadığımız Yönetici Atama Yönetmeliği
bir kez daha yayınlandı. Görüyoruz ki, adaletin katili mülakat yine
sahnede. MEB, mülakat ısrarından vazgeçmiyor.

Mülakatı hiçbir şekilde kabul
etmiyoruz. ‘Bu mülakat inadından vazgeçin, ah alıyorsunuz, kul
hakkı yiyorsunuz’ diye söylemekten dilimizde tüy bitti. Hangi akla
hizmet ediyorsunuz, neye güveniyorsunuz anlayamıyoruz!
Bugüne kadar yaptığınız uygulamalarda defalarca çağrıda
bulunduk: ‘Madem yaptığınız
mülakata güveniyorsunuz, komisyonlara sendikalardan gözlemci
koyun’ dedik, ama karşılık vermediniz! Demek ki, gizledikleriniz
varmış!

Yaşadıklarımızı
unutmadık.
Bir de mülakata 60 başarı puanı
getirmişsiniz. Yani yazılı sınavdan
100 bile alsanız ehemmiyeti yok,

mülakatta 59 aldığınızda bay bay!
Öyle mi? Yazıktır! Günahtır!
Yıllardır MEB’de adil bir yönetici
atama sistemini ihdas edemeyen
iradenin şunu bilmesi lazımdır:
Türk Eğitim-Sen bundan sonra
da eğitim çalışanlarının huzuruna
kastedecek ve çalışanlar arasında
imtiyazlı seçilmişler tasnif edecek
sisteme karşı sağlam duracaktır.

MEB şunu görmelidir: 15 yılda eğitim çalışanlarında çok
kötü anılar bıraktınız. Yeter artık,
eğitim çalışanları da huzuru hak
ediyor. Yönetmelik konusunda
teşkilatlarımız ve üyelerimizle
yapacağımız istişareler doğrultusunda her türlü demokratik ve
hukuki girişimde bulunacağımızın
bilinmesini istiyoruz.”

GENEL BAŞKAN TALİP GEYLAN

“MEB SINAVI GEÇEMEDi”
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB yönetici mülakat sonuçları hakkında
açıklama yaptı. Yıllardır yaşanan
ötekileştirmenin tam gaz devam
ettiğini söyleyen Geylan, bir sözde sendika tarafından ince ayarla
hazırlandığı anlaşılan puanlamalar yapıldığını kaydetti. Geylan,
MEB’in yönetici atama sonuçlarını liste halinde yayınlamamasını
da eleştirdi. Sonuçların liste halinde yayınlanmasını isteyeceklerini belirten Geylan, ayrıca bir
kampanya düzenleyerek, Sayın
Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunacaklarını ifade etti. Geylan,
“Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunarak, MEB teşkilatların-
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da KRİPTO FETÖCÜ bir yapının
varolduğunu ve kendisinin de
büyük önem verdiği toplumdaki
milli birlik ve beraberlik ruhunu
sabote ettiğini bildireceğiz” dedi.
Geylan açıklamasında şunları
belirtti:
“MEB yönetici atama mülakat
sonuçları açıklanıyor.
Sonuçların neden liste halinde
yayınlanmadığı ise ortaya çıktı; şu
ana kadar gelen bilgilere göre,
illerimizin çoğunda yıllardır yaşanılagelen ötekileştirme tam gaz
devam etmekte.
Anlaşılıyor ki adeta, bir sözde
sendika tarafından ince ayarla hazırlandığı anlaşılan puanlamalar
yapılmış. Hangi okula kimin atanacağı ya da atanamayacağı milim milim hesap edilerek adaylara
puanlar verilmiş.
Yarın öncelikle MEB’den sonuçların tüm valilikler tarafından liste
halinde yayınlanmasını isteyeceğiz. Yayınlanmaz ise il il tespitlerimizi yapacak ve kamuoyu ile
paylaşacağız.
Ve devamında da düzenleyeceğimiz bir kampanyayla Sayın

Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunarak, MEB teşkilatlarında KRİPTO FETÖCÜ bir yapının varolduğunu ve kendisinin de büyük
önem verdiği toplumumuzdaki
milli birlik ve beraberlik ruhunu
sabote ettiğini bildireceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın, kendisinin de defalarca dile getirdiği
eğitimdeki aksamaların öncelikli
nedeninin, liyakat esası yerine
“benim adamım” esasına göre
atanan yandaş beceriksiz yöneticiler olduğunu bir kez daha duyuracağız.
Ve sayın Cumhurbaşkanı’ndan
MEB teşkilatlarına çöreklenmiş
bu kripto yapıyı temizlemesini isteyecek, aksi halde Türkiye’mizin
yakalamış olduğu YENİ DÖNEM
RUHU’nun asla hayat bulma imkanının olamayacağını bildireceğiz.
Yeter artık!
Eğitim camiası bu ayrımcılığı ve
ötekileştirmeyi artık kaldıramayacaktır. Çocuklarımızın geleceğini
inşa eden eğitim hayatımız, birilerinin pis koltuk iştahının tatmin
aracı değildir.

İşte bir örnek: Bursa’da bir öğretmenimiz, Eğitim Yönetimi alanında tezli yüksek lisans mezunu
ve aynı alanda doktora öğrencisi.
Müdür Yardımcısı olmak için girdiği mülakatta yetersiz görülerek
geçen yıl 41,2 puan alıyor, bu yıl
ise 44,6 puan veriyorlar.(Bu bindelik puanları, muhterem komisyon üyeleri hangi terazilerinde
tartmışlar, bu da ayrı bir merak
konusudur)
Ayıptır!
İşte bir başka örnek daha:
Yüksekova’da PKK’ya karşı aslan gibi durmuş öğretmenimiz,
memleketi Samsun’a geldikten
sonra yazılı sınava giriyor 80 puan
alıyor; ama mülakatta 55,6 puanla
geride bırakılıyor.
Şu durumda, pkk mı daha zalim, mülakat ahlaksızlığı mı?
Hiç kimsenin, eğitim camiasına
bu utancı yaşatmaya hakkı yoktur!
Bu rezilliğe müdahale etmesi
gerekenlerin de suskun kalmaya
hakkı yoktur..!”

TÜRK EĞİTİM-SEN

#MebMülakatİptal

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Türkiye’nin Sendikası

MEB’DEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME
MÜLAKAT LİSTELERİNİN
YAYINLANMASINI TALEP ETTİK

1.SIRADA YER ALDI
#MebMülakatİptal
Bilindiği gibi yönetici atama sonuçları eğitim
çalışanları arasında infial
uyandırdı. Mülakat sonuçları; büyük çoğunluğuyla hak
gaspının yaşandığı, torpilin esas alındığı, insanların
ötekileştirildiği, şeffaflığın
hiçe sayıldığı, yandaşlığın
kriter olarak belirlendiği, bir
sendikanın üyelerine iltimas
geçildiği, kul hakkının ise
kâle bile alınmadığı bir değerlendirme yapıldığını çok
net ortaya koymaktadır.
Puanlamalarda adeta milimetrik hesaplamalar yapılmış, kimlerin hangi okullarda
görevlendirileceği,
kimlerin eleneceği belirlenmiştir. Hak edenlerin, ehil
olanların, bilgisi ve tecrübesi ile parmakla gösterilenlerin değil; liyakatten yoksun
olanların yüksek mülakat
puanları verilmek suretiyle
ödüllendirildiği görülmüştür.
Bu gayri ahlaki tutum üzerine Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan MEB
teşkilatlarındaki kripto yapılanmaya dikkat çekmiş,
MEB’in 15 Temmuz felaketinden sonra tüm toplumda olduğu gibi kamuda da
oluşmuş olan birlik ve beraberlik ruhunu sabote eden
Kripto Fetöcülerden temizlenmesi gerektiğini söylemişti. Genel Başkan Geylan
ayrıca, 27.06.2018 tarihinde
saat 21:00’da mülakatlarda
yaşanan haksızlıklara karşı

twitter’da #MebMülakatİptal başlıklı hashtag çalışması
başlattı.
Ülkemizde yönetici atamaları, öğretmen atamaları,
şube müdürlüğü atamaları
ve daha birçok alanda mülakatla yapılan alımlara karşı
duran sendikamızın twitter
çalışmasına kısa sürede binlerce mesaj geldi. Türkiye,
MEB mülakatlarındaki yaşanan haksızlıkları konuştu,
mülakat uygulamasının iptalini istedi. Genel Başkanımızın başlattığı çalışma,
TÜRKİYE GÜNDEMİNDE
1. SIRADA YER ALARAK,
TREND TOPIC oldu.
Genel
Başkan
Talip
Geylan, twitter üzerinden yaptığı açıklamada,
“Cumhurbaşkanı Sayın @
RT_Erdogan yeni dönemde kamuda adalet ve barışı
sağlayacak, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek
ilk icraatımız mülakat garabetini bitirmek olsun. Hak
için, hukuk için, kul hakkına
saygı için; #MebMülakatİptal Torpili önlemenin tek
yolu; ilk atamada, terfi ve
yönetici atamalarında yazılı
sınav esasıdır. Bundan dolayı #MebMülakatİptal” dedi.
Genel Başkanımız, Türk
Eğitim-Sen olarak mülakatların iptali için mücadelemizin süreceğini söyleyerek,
“Mülakat adaletsizliğini hep
birlikte durdurabiliriz. Bütün
kamu çalışanlarının desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

yönetici adaylarının sözlü sınav
sonuçlarının sadece yönetici
adaylarının kendisinin görebilmesi hukuki güvenilirlik ilkesi
ile bağdaşmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü
23.02.2018 tarihinde 2018 yılı
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumlarına Yönetici
Görevlendirme Takvimini yayımlamıştır. 2018 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takviminde, yönetici
adaylarının sözlü sınavlarının
05 Nisan-03 Mayıs tarihleri
arasında yapılmış, sözlü sınav
sonuçları ise 26 Haziran’da
açıklanmış ve de mülakat
sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından listeler
halinde ilanen duyurulması
gerekirken sorgulama ekranından sadece yönetici adaylarının TC numaralarını girerek
öğrenmesi mümkün olmuştur.
Bilindiği üzere 2018 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumlarına Yönetici
Görevlendirme Takviminde;

Milli Eğitim Bakanlığınca
eğitim kurumu yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarının
sadece kişilerin erişimine açılması, toplu olarak kamuoyu ile
paylaşılmaması bazı şaibelerin
oluşacağını akıllara getirmektedir. Bu durumdan dolayı,
sözlü sınav sonuçlarının sonradan
değiştirilebileceğine
ve bir sendika üyeleri lehine
ayrımcılık yapıldığına dair kamuoyunda yaygın bir kanaat
oluşmaktadır. Sözlü sınavlara
katılan adaylarda bu hususta endişeler oluştuğuna dair
sendikamıza şikayetler ulaşmaktadır.
Hukuki güvenilirlik ve idarenin şeffaflığı ilkesi doğrultusunda, eğitim kurumu müdürlerinin sözlü sınav sonuçlarının
iller bazında İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından toplu olarak kamuoyu ile paylaşılarak
bu husustaki tereddütlerin giderilmesi, valiliklerin bu konuda uyarılması ve sendikamıza
bilgi verilmesi hususunda Milli
Eğitim Bakanlığından talepte
bulunduk.

GENEL BAŞKAN: “HAYIRLI OLSUN”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 20 bin öğretmen ataması hakkında açıklama yaptı. Atanan öğretmenlerimizi tebrik eden
Geylan, Ağustos ayında 40 bin ek atama yapılmasını da talep etti.
Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ 20 bin öğretmenimizin ataması yapıldı. İnanıyorum ki, çocuklarımıza ve ülkemize
hizmet heyecanını hücrelerinin her zerresinde hisseden bu kardeşlerimiz, memleketimizin geleceğini inşa edecek olan eğitim ordusuna
taze bir kan yeni bir can olacaklardır.
Meslektaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyor, Türk Eğitim-Sen’in her
daim yanı başlarında olduğunu ifade ediyor ve meslek hayatları boyunca üstün başarılar diliyorum. Ayrıca Ağustos’ta 40.000 EK
ATAMA talebimizi ısrarla yineliyor, Hükümetin bu feryada duyarsız
kalmamasını istiyoruz.”
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GENEL MERKEZİMİZDEN DESTEK İSTEDİ

Sözleşmeli öğretmenler, eşleri
ve çocukları ile birlikte Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türk EğitimSen Genel Sekreteri Musa Akkaş
ile görüşen sözleşmeli öğretmenler, yaşadıkları sorunları anlattı. 6
yıl tayin isteyemedikleri için eşlerinden, çocuklarından ayrı kaldıklarını, ailelerinin parçalandığını, en
uzun süreli olarak yaz tatillerinde
bir araya gelebildiklerini söyleyen
sözleşmeli öğretmenler, çocuklarının büyüdüğünü görememenin
onların motivasyonunu azalttığını
kaydetti. Eş durumunun yanı sıra
sağlık özrü nedeniyle de tayin
hakkı isteyemeyen sözleşmeli öğretmenler, Hükümetin sözleşmeli
öğretmenlere tayin hakkı vermesini istedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri
Musa Akkaş da, sözleşmeli öğretmenlere verdikleri desteği ifade
ederek, sözleşmeli öğretmenliğin
kölelik ve ucube bir sistem olduğunu söyledi. Sözleşmeliliğin iş
güvencesini de tehdit ettiğine dikkat çeken Akkaş, “İş güvencemizle
oynamak ateşle oynamak demektir. Buna müsaade etmeyeceğiz”
dedi.
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Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 2005 yılında kısmi zamanlı
geçici sözleşmeli öğreticilik uygulaması getirdiğini, Türk EğitimSen’in bu uygulamaya dava açtığını ve kazandığını hatırlatan
Akkaş, “Yargı kısmi zamanlı geçici
sözleşmeli öğreticiliği iptal edince
4/B’li sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını getirdiler. Türk EğitimSen, 4/B’li öğretmen istihdamına
da dava açtı, iş bırakma eylemi
de dahil birçok eylem yaptı, hatta
konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından görüş bile istedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18. Milli
Eğitim Şurası’nda ise tüm eğitim
çalışanlarının ve öğretmenlerin
kademeli olarak sözleşmeli statüye geçirilsin teklifi getirildi ve bu
madde kabul edildi. Sendikamız
bu maddeye şiddetle karşı çıktı.
Hatta tartışma toplantı salonu dışına da taştı. Bizim girişimlerimiz ile
bu madde geri çekildi.
Sendikamızın girişimleri, kamuoyunda oluşan tepkiler ve muhalefet
partilerinin 2011 genel seçimleri
öncesinde seçim beyannamelerine sözleşmelilik uygulamasına son
verilmesi ile ilgili taahhüt koyması-

nın ardından iktidar, 632 sayılı KHK
ile kamu hizmetinin daha etkili, hızlı
ve verimli yürütülmesi gerekçesiyle 4/B’li istihdama son verdi.
Öğretmenler tam rahat bir nefes aldı derken, bu kez de Temmuz 2016’da yayınlanan 668 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameyle
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması geri getirildi. Üstelik bu kez sözleşmeli öğretmenler KPSS’nin yanı
sıra mülakatla alınmaya başlandı.
Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeli olarak görev yapmalarının
ardından 2 yıl da kadrolu olarak
çalıştıktan sonra tayin isteyebiliyorlar” diye konuştu.
Çakılı kadro ile çalışmanın insani olmadığına vurgu yapan Akkaş,
“Eşinden, çocuğundan, ailesinden
mahrum bırakılan bir öğretmenden verim alınacağını ve eğitimde
başarıyı sağlayacağınızı mı düşünüyorsunuz?” diye sordu.
Zorunlu hizmet tazminatı ile
mahrumiyet bölgelerindeki öğretmeni teşvik ederek öğretmen istikrarının sağlanabileceğine dikkat
çeken Akkaş, “Türk Eğitim-Sen’in
önerisi; mahrumiyet bölgelerinde

görev yapan öğretmenlere mahrumiyet derecesine göre bir brüt
asgari 2 brüt asgari ücret arasında
değişen miktarlarda zorunlu hizmet tazminatı ödemesi yapılmasıdır.” dedi.
Sendikamızın sözleşmeli ve mülakatlı öğretmenliğin kaldırılması
için açtığı davaya dikkat çekti. Yargı sürecinin devam ettiğini bildiren
Akkaş, “Umuyoruz ki yargı sözleşmeli öğretmenliği iptal eder ve
böylece bu sorun kökten ortadan
kalkar” dedi. Türk Eğitim-Sen’in
24 Haziran genel seçimleri öncesinde tüm sözleşmelilerin kadroya alınması için imza kampanyası
düzenlediğine de vurgu yapan
Akkaş, “Öğretmenlerimiz sadece KPSS puan üstünlüğüne göre
kadrolu olarak atanmalıdır. Ayrıca
Hükümet tüm sözleşmelileri 2011
yılında yaptığı gibi kadroya geçirilmelidir.” dedi.
Hükümetin sözleşmeli istihdam
modelini kaldırması gerektiğini
bildiren Akkaş, bu konuda yasal bir
düzenleme yapılana kadar da eş
durumu mağdurlarımıza Ağustos
ayında özür grubu tayin hakkı verilmesini istedi.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KÖLELİKTİR, SON VERİLSİN
Köşe Yazısı
Türk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli
öğretmenlere büyük destek verdik,
veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin
kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her
zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.
Hatırlanacağı üzere Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 2005 yılında
kısmi zamanlı geçici sözleşmeli öğreticilik uygulaması getirmişti. Türk
Eğitim-Sen de bu uygulamaya dava
açmış ve kazanmıştı. Yargı kısmi zamanlı geçici sözleşmeli öğreticiliği
iptal edince 4/B’li sözleşmeli öğretmenlik uygulaması getirildi. Türk
Eğitim-Sen, 4/B’li öğretmen istihdamına da dava açtı, iş bırakma eylemi
de dahil birçok eylem yaptı, hatta
konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından görüş bile istedi.

fet partilerinin 2011 genel seçimleri
öncesinde seçim beyannamelerine
sözleşmelilik uygulamasına son verilmesi ile ilgili taahhüt koymasının
ardından iktidar, 632 sayılı KHK ile
kamu hizmetinin daha etkili, hızlı
ve verimli yürütülmesi gerekçesiyle
4/B’li istihdama son verdi.
Öğretmenler tam rahat bir nefes aldı derken, bu kez de Temmuz
2016’da yayınlanan 668 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameyle sözleşmeli öğretmenlik uygulaması getirildi. Üstelik bu kez sözleşmeli öğretmenler KPSS’nin yanı sıra mülakatla
alınmaya başlandı. Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeli olarak görev yapmalarının ardından 2 yıl da
kadrolu olarak çalıştıktan sonra tayin
isteyebiliyor olmaları kölelik sisteminin ta kendisidir.

Eşi kanser olan bir öğretmenin
eşinin yanında olamaması nasıl bir
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18. Milli anlayıştır? “Ya eşiniz, ya işiniz” deEğitim Şurası’nda ise tüm eğitim ça- mek, sosyal hukuk devleti anlayışıyla
lışanlarının ve öğretmenlerin kade- bağdaşmamaktadır.
meli olarak sözleşmeli statüye geEşlerden birisi kamu kurumunda
çirilsin teklifi getirildi ve bu madde
çalışıyorsa ya da kadrolu öğretmen
kabul edildi. Sendikamız bu maddeise ancak sözleşmeli öğretmenin
ye şiddetle karşı çıktı. Hatta tartışma
yanına tayin isteyebiliyor. Eşlerden
toplantı salonu dışına da taştı. Bizim
birisi özel sektörde, denizcilik şirgirişimlerimiz ile bu madde geri çeketinde, limanlarda ya da esnaf ise
kildi.
yine sözleşmeli öğretmen olan eşiSendikamızın girişimleri, kamuo- nin yanına tayin isteyebiliyor. Böyle
yunda oluşan tepkiler ve muhale- bir sistem olabilir mi? Bu resmen

SÖZLEŞMELİ
ÖĞRETMENLERİN
ÖZÜR GRUBU
NAKİL TALEPLERİ
GÖRMEZDEN
GELİNEMEZ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
kadrolu olarak çalışan öğretmenlere özür durumlarına göre yer
değiştirme hakkı verilirken sözleşmeli öğretmenlerin özür durumlarının görmezden gelinmesinin
kabulü mümkün değildir. Sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasına
ilişkin esaslarda özür grubundan

yer değiştirme hakkı verilmemesi, sözleşmeli öğretmenlerin eş
durumu ve sağlık durumu gibi en
insani mazeretlerinin, can güvenliği ve engellilik durumu gibi hayati
önem arz eden mazeretlerinin
görmezden gelinmesi hiçbir şart
altında kabul edilemez. Bu durum
mevzuata uymadığı gibi hakkaniyete ve bilinen insani değerlere
de uymamaktadır.
Aynı okuldan çalışan iki öğretmenden; kadrolu çalışan öğretmen özür grubundan yer değiştirme hakkı verilerek mazereti
kapsamında ataması yapılırken,
sadece statüsü farklı olan ve adına
sözleşmeli öğretmen denilen öğretmenin özür durumu mazeretlerinin görmezden gelinmesi kabul
edilecek bir durum değildir. Sözleşmeli öğretmenlerinde diğer
öğretmenler gibi mazeretlerinin

aile bütünlüğünü yok saymak değil
de nedir?
Çakılı kadro ile çalışmak insani değildir. Düşünsenize; eşinden, çocuMusa AKKAŞ
ğundan, ailesinden mahrum bırakıGenel Sekreter
lan bir öğretmenden verim alınabilir
mi? Eğitimde başarıyı sağlayabilir ması için açtığı davayı hatırlarsınız.
miyiz?
Yargı süreci devam etmektedir.
Anayasa’nın ailenin korunması ve Umuyoruz ki yargı sözleşmeli öğçocuk hakları başlıklı 41’inci mad- retmenliği iptal eder ve böylece bu
desinde; “Aile, Türk toplumunun sorun kökten ortadan kalkar.
temelidir ve eşler arasında eşitliğe
Türk Eğitim-Sen 24 Haziran genel
dayanır. Devlet, ailenin huzur ve reseçimleri öncesinde tüm sözleşmefahı ile özellikle ananın ve çocukların
lilerin kadroya alınması için imza
korunması ve aile planlamasının öğkampanyası düzenledi. Toplanan
retimi ile uygulanmasını sağlamak
için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı imzaları ilgili kurumlara ilettik. Öğkurar. Ancak yapılan uygulama ile retmenlerimizin sadece KPSS puan
üstünlüğüne göre kadrolu olarak
Anayasa ihlal edilmiştir.
atanmasını talep ediyoruz. Ayrıca
Öte yandan zorunlu hizmet tazmi- Hükümet tüm sözleşmelileri 2011 yınatı ile mahrumiyet bölgelerindeki
lında yaptığı gibi kadroya geçirilmeöğretmeni teşvik ederek öğretlidir. Bu konuda yasal bir düzenleme
men istikrarının sağlayabiliriz. Türk
yapılana kadar da eş durumu mağEğitim-Sen’in önerisi; mahrumiyet
durlarımıza Ağustos ayında özür
bölgelerinde görev yapan öğretgrubu tayin hakkı verilmelidir.
menlere mahrumiyet derecesine
göre bir brüt asgari 2 brüt asgari
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
ücret arasında değişen miktarlarda Selçuk, dram yaşayan sözleşmeli
zorunlu hizmet tazminatı ödemesi öğretmenlerin ve ailelerinin yüzünü
yapılmasıdır. Bu şekilde mahrumiyet güldürmelidir. Kamuoyunda bu kobölgelerindeki öğretmen açığı so- nuda bir beklenti oluşmuştur. Sayın
runu çözülebilir.
Selçuk’un bu beklentiyi yerine geSendikamızın sözleşmeli öğret- tirmesi, sözleşmeli öğretmenlerimiz
menlik ve mülakatla alımın kaldırıl- için hayati öneme sahiptir.

dikkate alınarak özür durumlarına
göre atamalarının yapılması sosyal devlet ilkesi ve hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarındandır.
Lakin, Anayasamıza göre yaşam
hakkı her türlü haktan önce olup
sağlık özrü bulunan öğretmenlerin
tedavi olabilmeleri için özürlerinin
olduğu yere atamalarının yapılmaması ileride telafisi güç imkanlara sebebiyet verecektir. Sosyal
devlet anlayışı gereği devlet aile
bütünlüğünü korumak zorunda
olup aile birliğinin sağlanması ve
korunması devletimizin asli görevlerindendir. Engelli vatandaşlarımıza yasalarımızda pozitif bir
ayrımcılık tanınmış olup herhangi
bir engeli bulunan sözleşmeli öğretmenlerimizin engel durumuna
göre en rahat çalışabileceği yerde
görevini yapması gerekmektedir.
Tüm bu nedenlerle Milli Eğitim

Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerimizi görmezden gelmemeli ve
özür grubu mağduriyetlerini ivedilikle gidermelidir.
Geçmiş yıllarda bakanlıkça yapılan uygulamalara baktığımızda
sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu mazeretlerinin giderilebilmesi
için bir takım çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Ancak bu çalışmalar yeterli gelmemektedir. Sadece
eş durumu değil, tüm özür gruplarından sözleşmeli öğretmenlere
yer değiştirme hakkı verilmelidir.
Bu kapsamda önümüzdeki
günlerde kadrolu öğretmenler
için özür grubu yer değiştirmeleri başlayacak olup bu atamalarda
sözleşmeli öğretmenlere de özür
grubundan yer değiştirme hakkının verilmesini bakanlıktan talep
ettik.
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TEŞEKKÜRLER
202 BİN CESUR YÜREK
TÜRK EĞİTİM-SEN
ÜYESİ
Seyit Ali KAPLAN

Köşe Yazısı

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik
olarak başlattığımız imza kampanyası çerçevesinde toplanan dilekçeleri Başbakanlığa
gönderdik.
Tüm sözleşmelilerin umudu
olan dilekçe kampanyamıza
yoğun katılım olurken, toplanan 30 bini aşkın dilekçeyi,
Ulus PTT binası önünde düzenlediğimiz basın açıklamasının ardından görevlilere teslim
ettik.
Düzenlediğimiz
eylemde,
başta Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci olmak üzere, bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları ve Genel
Merkez Yöneticileri de hazır
bulundu.
KAHVECİ: KAMUDA
ADALETİ SAĞLAMANIN
TEK YOLU GÜVENCESİZ
PERSONELİ KADROYA
GEÇİRMEKTİR
Dilekçelerin tesliminin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Kamuda istikrarı ve adaleti sağlamanın tek
yolu vardır; o da bu çok başlı
yapıyı sonlandırmak ve tüm
güvencesiz personeli kadroya
geçirmektir.” dedi. Kahveci,
“Devletinin verdiği görevle,
milletine hizmet eden kamu
çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar, her geçen gün katlanarak
artmaktadır. Özellikle kamuda
aynı işi yapan, aynı özelliklere
sahip ama farklı farklı statülerde çalıştırılan personel bulunmaktadır. Bu çalışanlarımızın
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hiçbirinin sahip olduğu haklar,
bir diğeri ile aynı değildir. İdarecisi, işvereni, görevi, yaptığı
işi aynı ama emeklilik hakları,
maaşları, izinleri, bağlı oldukları kanunları farklı olan, çok
başlı, çok statülü ve karmaşık
bir kamu personel sistemi ile
karşı karşıyayız.
Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddeleri uyarınca, 5393 sayılı gibi
farklı mevzuatlara tabi olarak;
sözleşmeli, idari hizmet sözleşmesi, kamu dışı sağlık personeli, vekil gibi adlar altında
uygulanan çeşitli istihdam
modelleri, çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Her ne
kadar 2011 ve 2013 yıllarında
sözleşmeli personel kadroya
geçirilmiş olsa da sözleşmeli
personel uygulaması kaldırılmadığı için bu yıllardan sonra
da sözleşmeli personel istihdamı hız kesmeden devam
etmiştir.
Aradan geçen kısa süreye
rağmen kamuda güvencesiz sözleşmeli statüde çalışan
personel sayısı yine yüzbinleri
aşmıştır. Bu tür uygulamalar,
kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen statüleri farklı olduğu için ücret
adaletinin yara aldığı, sosyal
eşitliğin bozulduğu, ailelerin
darmadağın olduğu bir durum
yaratmaktadır. Kamuda istikrarı ve adaleti sağlamanın tek
yolu vardır; o da bu çok başlı
yapıyı sonlandırmak ve tüm
güvencesiz personeli kadroya
geçirmektir.

Bilindiği gibi her sene Mayıs 15
itibariyle sendika üye sayıları baz alınarak yetkili sendika belirlenmekte,
Temmuz ayında resmî gazetede ve
üye sayıları ilan edilmektedir.
Bu yetkili sendika da kamu çalışanları adına hükümetle memurların
ekonomik ve sosyal hakları İle ilgili
pazarlık yapma hakkı elde etmektedir.
Bu sene de 15 Mayıs itibari ile şubelerden bize gelen tutanaklar doğrultusunda ve resmî gazetede ilan
edilen rakamlara göre sayımızın 202
bin civarında olduğu görülmektedir.
Her türlü zorluğa güçlüğe rağmen bu sene üye artışı sağlamış bulunmaktayız.
2002 yılında 125 bin civarında
olan üye sayımızın bugün buralara
gelmesi ve burada kalabilmesi büyük bir başarıdır.
Bu başarının en büyük mimarı
şube başkanı, yönetim kurulu üyelerimiz, teşkilatlarımız, il ilçe temsilciliklerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve
üye olan üye olarak kalan tüm üyelerimizindir.
Egoizmin çoğaldığı ve nemelazımcılığın
moda olduğu, şahsi menfaatlerin
her türlü inanç ve ideallerin önüne
geçtiği, küçük menfaat ve makamlar uğruna her şeyini feda edecek
insanların çok olduğu bir dönemde
tüm dünya menfaatlerini bir tarafa
bırakıp Türk Eğitim-Sen’e üye olan
ve üye kalan cesur yürek insanlara
binlerce teşekkürler.
Teşekkürler:

Genel Başkan Yardımcısı

Şahsi menfaatlere kanmayarak makam ve menfaatleri elinin tersiyle
İten cesur yüreklere.
Teşekkürler
Ölümden ve ölmekten korkmayanlara.
Teşekkürler
İlkem önce ülkem diyenlere.
Teşekkürler
Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlere.
Teşekkürler
Nokta kadar menfaat İçin virgül
kadar edilmeyenlere
Teşekkürler
Rızkı Allah’ın verdiğine inanıp kula
kulluk etmeyenlere,
Teşekkürler
Allahtan başka kimsenin karşısında eğilmeyenlere
Teşekkürler
Sadece Allah’a yalvarıp ondan
yardım bekleyenlere
Teşekkürler
Memleketin İstiklal ve ikbalini kendi ikbalinin önünde tutanlara
Teşekkürler ilkem önce ilkem diyenlere
Teşekkürler makamları elinden
alınmasına rağmen yamulmayanlara
Teşekkürler
bayrak inmez Ezan susmaz vatan
bölünmez deyip şahsi menfaatlerini
bırakıp göğüslerini menfaat perestlere siper edenlere,
Teşekkürler canını malını milli
menfaatler için harcayabilenlere
Teşekkürler
Ahiretlerini koltuk sevdasına satmayanlara.
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GENEL BAŞKAN: “2 BİN ENGELLİ
ÖĞRETMENİMİZİN ATAMASI
YAPILMALIDIR.”
Engelli öğretmenlerimiz, 28
Temmuz 2018 tarihinde Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
Geylan’ı ziyaret etti.
Haziran ayında EKPSS’de başarılı olup, atamaya hak kazanan 500
engelli öğretmenin ataması yapılmıştı. Atama sayısının artırılmasını
isteyen engelli öğretmenlerimiz,
Genel Başkan Talip Geylan’dan
destek istedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan da engellilerimiz toplumda yaşadığı sorunlardan söz
etti. Engelli bireylerin iş bulmakta
büyük zorluk yaşadığına, özel sektörde iş bulamadıklarına dikkat çeken Geylan, engellilerimize sahip
çıkmanın sosyal devlet ilkesi gereği
olduğunu belirtti.
Engelli öğretmenlerimizin istihdam sorununun çözülmesinde

Hükümete önemli görevler düştüğünü kaydeden Geylan, “Haziran
ayında 500 engelli öğretmenimizin ataması yapılmıştır. Ayrıca yine
EKPSS’ye girip, başarılı olan 2 bin
civarında engelli öğretmenimiz
daha bulunmaktadır. Türk EğitimSen olarak talebimiz; engellilerin
istihdam sorunu yaşadığı da göz
önüne alınarak, 2018 yılı içinde 2
bin engelli öğretmenin tamamının
atamasının yapılmasıdır. Engelli bireylerimize iş alanı yarattıkça onların toplumda yaşadıkları sorunları
asgariye indirebilir, geleceklerine
güvenle bakmalarını sağlayabiliriz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk’un da engelli öğretmenlerimizin atama talebine duyarsız kalmayacağına, konuyla ilgili girişimde bulunacağına inanıyoruz.” dedi.

Üyelerimize hizmet
vermeye başladı
Eğitim alanında ilkleri başaran,
projeleri ile eğitim çalışanlarının
takdirini kazanan Türk Eğitim-Sen
bu kez de uzaktan eğitim hizmeti
vermeye başladı. “Türk Eğitim-Sen
Akademi” adıyla üyelerine uzaktan
eğitim vermeye başlayan sendikamız, bu önemli hizmeti ile öncülük
yapmaktadır.
Türk Eğitim-Sen üyeleri, uzaktan
eğitim sisteminde kamu kurumları
tarafından yapılan aday öğretmenlik sınavları, görevde yükselme ve
unvan değişikliği sınavları, müdür
ve müdür yardımcılığı sınavları
vb. sınavlara daha iyi hazırlanma
imkânına kavuşacaklar, mevzuat ve
kanun değişikliklerinden, yönetmeliklerden anında haberdar olacaklardır.
Üyelerimizin kullanımına ücretsiz
açılan uzaktan eğitim sisteminin
amacı; üyelerimizin sürekli kendi-

lerini geliştirerek, hem kendilerine
hem de topluma karşı daha faydalı
ve üretken olmalarına katkı sağlamak, mesleki gelişimlerine katkı
sunmaktır. Türk Eğitim-Sen Akademi, üyelerimize güvenilir e-içerikler
sunmaktadır.
Şu anda Türk Eğitim-Sen
Akademi’de YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
ile ilgili 33 konu başlığını kapsayan
mevzuat, mevzuat özetleri, çıkmış
sorular, hazırlık soruları ve deneme
sınavları yer almaktadır. Bilindiği
gibi aralarında ODTÜ; Boğaziçi,
Galatasaray, Marmara, Dokuz Eylül,
Çukurova, Anadolu Üniversitesi’nin
de aralarında bulunduğu bazı üniversiteler bu sınavın yapılmasına yönelik YÖK’e başvuruda bulunmuştu.
YÖK, görevde yükselme ve unvan
değişikliği ile ilgili süreci duyurdu.
Buna göre; sınav için başvurular

Anadolu üniversitesinin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi
üzerinden 24-31 Temmuz tarihleri
arasında yapılacak ve 85 TL sınav
ücreti yatırılacaktır. Geri sayımın
başladığı YÖK Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Sınavı, 8 Eylül
2018 Cumartesi günü saat 14:00’da
tek oturum halinde Adana, Ağrı,
Ankara, Edirne, Eskişehir, İstanbul,
İzmir, Sinop, Konya, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Türk Eğitim-

Sen Akademi, YÖK’ün merkezi yazılı
sınav konu başlıkları ile uyumlu bir
eğitim hizmeti sunmaktadır.
Üyelerimiz; Türk Eğitim-Sen Akademi uzaktan eğitim sisteminde
egitim.turkegitimsen.org.tr üzerinden giriş yaparak ve üye olarak hizmetlerimizden faydalanacaktır. Türk
Eğitim-Sen Akademi üyelerimizin
özellikle sınavlar öncesinde faydalanacağı en önemli adres olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yönetici Başvurularında
Tüm Münhal Kadroların Açılması
Konusunda MEB’e Yazı Yazdık
Eğitim kurumu yöneticiliği
görevlendirmeleri için MEBBİS
üzerinden alınacak tercihlerde,
bazı branşlara, görevlendirileceği eğitim kurumuna öğretmen
olarak atanabilme şartını taşımasına ve aylık karşılığında okutulabileceği ders bulunmasına
rağmen, bazı okulların sistemde
açılmadığı, ayrıca Ankara İlinde
proje okulu kapsamına alınan,
ancak bir sınıflık kontenjan ay-

rılan okulların da münhal kadro
listelerinde yer almadığı, yönünde sendikamıza şikayetler ulaşmaktadır. Başvurulabilecek kadrolara tercih hakkının tanınması,
başvuruda bulunacak adayların
mağduriyet yaşamaması için
elzemdir. Mağduriyetlerin önlenmesi için, gerekli çalışmaların
ivedilikle yapılması hususunda
MEB’e talepte bulunduk.
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“BİZİ EN İYİ ANLATAN SLOGAN
TÜRKİYE SEVDAMIZ EKMEK İÇİN KAVGAMIZ”
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan, konfederasyonumuzun 26. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde,
İstanbul Ataşehir Öğretmen
evinde,
konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın Anadolu
Yakası’nda görev yapan Şube
Başkanları, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İş yeri Temsilcilerimiz,
teşkilat yöneticilerimiz ve üyelerimiz ile bir araya geldi.
Yoğun katılımın olduğu geceye
MHP İstanbul Milletvekili adayı
Mehmet Bülent Karataş ve çok
sayıda davetli de iştirak etti.
TALİP GEYLAN: BİZİ EN İYİ
ANLATAN SLOGAN, “TÜRKİYE SEVDAMIZ, EKMEK İÇİN
KAVGAMIZ”
Programın açılışında konuşan
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan, konfederasyonumuzun 26. Kuruluş yıl dönümünün hayırlı ve uğurlu olmasını
temenni ederken, “Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız…
Bizi en iyi anlatan slogan budur”
dedi. Geylan, “Sözlerimin başında dün toprağa verdiğimiz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Ruhları şad olsun.
Ailelerine sabırlar niyaz ediyorum.
Biliyoruz ki, onlar mübarek canlarını feda ettikleri için bizler bugün
huzur içerisinde yaşayabiliyoruz.
Allah onlardan razı olsun.18-24
Haziran tarihi sendikalarımızın ve
Türkiye Kamu-Sen’imizin kuruluş yıldönümüdür. Türk memur
sendikacılığının kutup yıldızı olan
Türkiye Kamu-Sen’ nice 26 yıllar
diliyorum. Türkiye Kamu-Sen,
Türkiye sevdalılarının hayat verdiği bir sendikadır. Ne diyoruz?
TÜRKİYE SEVDAMIZ, EKMEK
İÇİN KAVGAMIZ. Sanırım bizi en
iyi anlatan sloganımız budur.
Memleket sevdamızı ekmek
kavgamızın önüne koymuşuz. Bizim ilkemiz; önce ülkemiz diyoruz.
Türkiye Kamu-Sen mensupları;
istiklalimizin sembolü bayrağımızın, şehitler deryası vatanımızın,
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binlerce yıllık geleneğin ürünü
olan devletimizin kıymetini bilen
insanlardır. Türkiye Kamu-Sen;
milli menfaatler söz konusu olduğunda bütün teferruatları bir
yana bırakarak amasız, fakatsız
ve koşulsuz şekilde Devletimizin
ve milletimizin yanında saf tutan
milli bir sivil toplum kuruluşudur.
Biz inanıyoruz ki, Türk Devleti,
güçlüdür ve eninde sonunda terör alt edilecek, terörist katiller
döktükleri kanda boğulacaklardır. Rabbim ordumuza güç versin. Rabbim güvenlik güçlerimizi
esirgesin” dedi.

TALİP GEYLAN: TÜRKİYE
KAMU-SEN SİZLER GİBİ İNANMIŞ YÜREKLERİN ADRESİDİR
“Türkiye Kamu-Sen her şeye
rağmen 400 bin üyesiyle dimdik
ayaktadır” diyen Genel Sekreterimiz Talip Geylan, “Bunu ancak
sizler, sizin gibi cesaret timsali
inanmış yürekler başarabilirdi.
Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
Geylan, “Bir 15 Mayıs sürecini
daha geride bıraktık. Türkiye
Kamu-Sen her türlü ötekileştirme, yandaş kayırma, Devletin
gücünü de kullanarak sergilenen
hasmane tutumlara rağmen gücünü muhafaza etmiş ve 400 bin

üyesiyle dimdik ayakta durmayı
başarabilmiştir. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, içinden geçtiğimiz
şu 16 yıllık süreçte muhatap olunabilecek her türlü olumsuzluğu
bizzat yaşadık. Böylesi bir konjonktürde 400 bin üyeye sahip olmak öyle her babayiğidin marifeti
değildir. Bunu ancak sizler, sizin
gibi cesaret timsali inanmış yürekler başarabilirdi. Sizlerle gurur
duyuyoruz. Lütfen siz de kendinizle gurur duyun. Memurumuzu
yıllardır yaşadıkları zulümden yine
biz kurtaracağız inşallah. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan
anlatacağız.” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
TALİP GEYLAN: KAMU HAYATINI İŞGAL EDEN ÇETELERİN SONU GELİYOR
“24 Haziran seçimiyle birlikte
inşallah sendika görünümü altında kamu hayatını işgal etmiş olan
çeteler son bulacak” diyen Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, “15 Temmuz ihanet
kalkışması herkese göstermiştir ki, bu ülkenin selameti ancak
milli birlik ve beraberlikle sağlanacaktı” dedi. Geylan, “Şuna samimiyetle inanıyorum ki, seçimin
sonucu ne olursa olsun 25 Haziran sabahı Malum Sen’in sonbaharının başlangıcı olacaktır. 24
Haziran seçimiyle birlikte inşallah
sendika görünümü altında kamu
hayatını işgal etmiş olan çeteler
son bulacak. “Gel seni müdür yapalım, gel seni başhekim yapalım,
bize gel kızını taşeron firmada işe
sokalım” gibi ahlaksız teklifler son
bulacak. Bize üye olmazsan tayinin olmaz, bize üye olmazsan terfi
edemezsin, bize üye olmazsan
çocuğunu işten çıkarırız şeklindeki ahlaksız tehditler son bulacak!
Bu ülke kamplaşmadan, ötekileştirmeden, kutuplaşmadan
bıktı artık. İşte bir 15 Temmuz
tecrübesi yaşadık. Ülkemizi 15
Temmuz felaketine götüren sebeplerden birisi de kamu hayatının bir gruba ihale edilmesi,
peşkeş çekilmesi değil miydi?
Türkiye’miz artık bunu kaldıramaz. Artık kamuda benden olan
olmayan ayrımı, bize biat edenler
makbuldür etmeyenler lüzumsuzdur anlayışı ortadan kaldırılmalıdır. 15 Temmuz ihanet kalkışması
herkese göstermiştir ki, bu ülkenin selameti ancak milli birlik ve
beraberlikle sağlanacaktır. 15
Temmuz gecesinden itibaren milletimiz Devletimizin etrafında tam
bir milli birlik ve beraberlik ruhu
içerisinde Devletimizin etrafında
saf tutmuştur. Bundan sonra kim

ki, bu ruhu sabote edecek tutumlar içerisine girer işte o kripto FETÖ’cünün ta kendisidir.” dedi.
TALİP GEYLAN: SÖZLEŞMELİLERE KADRO VE EK GÖSTERGE TALEBİMİZ ELDE EDENE KADAR DEVAM EDECEK
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan, Sözleşmeli
çalışanların kadroya alınması ve
ek gösterge rakamları konusunda
da görüşlerini paylaşarak, “Türkiye Kamu-Sen olarak, sözleşmeli
çalışanların kadroya alınması talebiyle topladığımız 30 bini aşkın
dilekçe ve imzalarımızı önceki
gün Başbakanlık makamına gönderdik. Biz sendika olarak sözleşmeli istihdamı modern kölelik
olarak kabul ediyoruz. Kadrolu
çalışanlarla aynı işi yapan ve fakat farklı özlük haklara sahip olan
sözleşmeli meslektaşlarımızın bu
zulümden kurtarılmasını talep
ediyoruz. Mazeret durumu tayin
hakkından, terfi ve görevlendirme haklarından mahrum bırakılan
sözleşmeli çalışanların bir an önce
kadroya alınması talebimizi gündemde tutuyoruz. Dilerim seçimin hemen akabinde ele alınacak
öncelikli konuların başında gelir.
Bir diğer gündem konumuz
da malumunuz olduğu üzere ek
gösterge meselesi. İktidar öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek gösterge hakkı
verileceğini taahhüt etti. Yıllardır
taleplerimiz arasında olan bu adımı olumlu ancak eksik buluyoruz.
Türkiye Kamu-Sen olarak, tüm
memurlarımızın ek göstergelerinin 800 puan artırılmasını ve ek
gösterge hakkından faydalanamayan çalışanların da ek gösterge verilmesini talep ediyoruz”
diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye’nin Sendikası

ÖZEL HAREKAT DAİRE
BAŞKANLIĞI’NDA ŞEHİTLERİMİZ İÇİN
MEVLİD-İ ŞERİF OKUTTUK
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve sendikalarımızın Genel Başkanları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılına
sayılı günler kala o gece bombalanan ve 51 kahraman polisimizin
şehit olduğu Özel Harekat Daire
Başkanlığını ziyaret ederek, şehitlerimizin ruhları için Mevlid-i Şerif
okuttu.
Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı yerleşkesi içinde bulunan Şehitler Camisinde okunan
Mevlid’in ardından eller semaya
şehitlerimiz için kalktı. Kılınan
Cuma namazının ardından Genel
Başkanımız Önder Kahveci, sendikalarımızın Genel Başkanları ve
Genel Merkez Yöneticilerimiz Polis
Özel Harekat Daire Başkanı Selami
Türker’le bir araya geldi.
KAHVECİ: TÜRK MİLLETİ HAİNLERE ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ziyarette yaptığı
açıklamada, şehitlerimizi rahmetle
anarken, Türk milletinin o geceki
kararlı duruşunun bu alçak darbe
girişimini engellediğini ifade etti.
Kahveci, “15 Temmuz alçak darbe
girişimine teşebbüs edildiği o kara
gecenin üzerinden neredeyse iki
yıl geçti. Hain darbecilerin kendilerine ilk hedef seçtikleri yer Özel
Harekat Daire Başkanlığı olmuş ve
51 kahraman özel harekat polisimiz burada şehit edilmiştir.
Aklını birilerinin emrine vererek
onların direktifleri ile bu milletin

tankını, topunu, uçağını, helikopterinin namlusunu yine bu milletin
üzerine doğrultanları bu millet asla
ama asla affetmeyecektir.
Birlik ve beraberliğimizi bozmak
isteyenlere Türk Milleti bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada asla fırsat vermeyecek, topraklarımız üzerinde planlanan kirli ve
sinsi oyunlarını bozacaktır. Tarihin
her döneminde yedi düvelle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti
hain terör örgütleri ile de yılmadan, bıkmadan mücadelesine devam edecektir.
Bu aziz vatan için canlarını feda
eden tüm şehitlerimizle birlikte o
kara gecede burada şehit düşen
kahraman özel harekat polislerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha
rahmetle anıyor, tüm milletimizi bu
vatan üzerinde kirli hesap yapan
şer güçlere karşı uyanık olmaya
davet ediyorum” dedi.
SELAMİ TÜRKER: HER TÜRLÜ
HAİN GİRİŞİME CANIMIZ PAHASINA KARŞI KOYACAĞIZ
Özel Harekat Daire Başkanı
Selami Türker ise Türkiye KamuSen’in ziyaretinden duydukları
memnuniyeti dile getirerek, “Sizlerin desteği bizler için büyük bir güç
kaynağıdır. Türk milletinin huzuru,
birliği ve bekasına yönelik her türlü
hain girişime karşı canımız pahasına karşı koyacağımızdan kimsenin
şüphesi olmamalıdır” dedi.
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“MEB’DEKİ KUL HAKKI GASPÇILARI
TEMİZLENMELİDİR”

söyledi. Selçuk’a yeni görevinde
başarılar dileyen Geylan, şunları
söyledi: “Sayın Ziya Selçuk’un Milli
Eğitim Bakanı olması sendikası,
siyasal görüşü, politik duruşu ne
olursa olsun tüm eğitim çalışanlarında heyecan uyandırdı. Uzun
zamandır eğitimci kimliği olan
kişiler Milli Eğitim Bakanı olmamıştı. Eğitim çalışanları siyasilerin
eğitim çalışanlarına yönelik incitici söylemlerinden çok bunaldılar.
Bunun üzerine hem saha tecrübesi
bulunan hem de eğitimin teorik
kısmına tam anlamıyla vakıf olan,
eğitim çalışanları ile diyaloğunu
koparmamış bir ismin Milli Eğitim
Bakanı olması heyecan uyandırdı.
Heyecan güzel, ama şimdi sıra bu
heyecanın çalışanların motivasyonunu artırıcı yeni bir yönetim anlayışına evrilmesindedir. Bu konuda
ümitli olmak istiyoruz.”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, 17.07.2018 tarihinde
Bengütürk Tv’de Söz Hakkı programına katıldı.
15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni çökertme operasyonuydu.
Sözlerine 15 Temmuz ihanetini lanetlemekle başlayan Geylan,
vatanımız için canını feda eden
şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle andı. Geylan, “15 Temmuz
kalkışmasını tırnak içinde söylüyorum, 3-5 tane kendini bilmezin
darbe kalkışması olarak görmüyorum. Son Haçlı taarruzu olarak
değerlendiriyorum” diyen Geylan,
15 Temmuz’un arkasındaki küresel
egemen güçlerin kimler olduğunu
tüm kamuoyunun iyi bildiğini söyledi.
15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çökertme operasyonu olduğuna dikkat çeken Geylan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti’ne kaos
getirme, iç savaş zemini hazırlama
operasyonuydu. Başarılı olsaydı,
Afrika’dan başlayıp Ortadoğu’da
devam eden akabinde Türkiye’de
sirayet etmesi istenen o malum
projenin altın vuruşu olacaktı.
Dünyanın değişik coğrafyalarında
onlarca kez şahit olduk ki, küresel
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emperyalizm gökkuşağının değişik renklerinde darbeler yapıyor.
Çoğunda da başarılı oluyorlar.
Ama bu sefer Anadolu topraklarında duvara tosladılar. Hamdolsun Türk milleti tüm farklılıklarını
bir kenara koyarak, o gece devletinin yanında saf tuttu. Devletimizin diri refleksi, binlerce yıllık köklü geleneğe sahip Türk milletinin
devletimizin yanında saf tutmasıyla ihanet kalkışması bertaraf edildi.
Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan
rahmet, milletimize sabırlar diliyorum. Gazilerimize de uzun ve güzel ömürler diliyoruz. Şehitlerimizi
unutmayacağız, şehit ailelerine,
şehitlerimizin bıraktığı haysiyet
mirasına Türk milleti olarak sahip
çıkacağız.”
Anadolu’da varlığımızı idame ettirmenin tek teminatı bu toplumun
milli birlik ve beraberliğine sahip
çıkmasıdır.
Terörle mücadeleye de değinen Genel Başkan Talip Geylan,
sınırlarımızda, sınır ötesinde tek
bir terörist unsur kalmayana dek,
terörle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi. Geylan
şöyle konuştu: “Devletimiz 15
Temmuz’un ardından sınır ötesi
operasyonlara başlayarak bataklığı kurutma hamlesi ortaya koydu.

Kandil’e kadar devam edecek olan
operasyonlar sınır ötesinde teröre
kaynaklık edecek unsurları da ortadan kaldıracaktır. Türk EğitimSen ve Türkiye Kamu-Sen olarak
devletimizin terörle mücadelesine
amasız, şüphesiz tam destek veriyoruz. Son terörist unsur ortadan
kaldırılıncaya kadar operasyonların
devam etmesini istiyoruz. Herkes
bilmelidir ki; devlet yoksa can güvenliği de yok, din de yok, namus
da yok. Bu nedenle öncelik devletimizdir.”
15 Temmuz’un şuur uyanmasına
vesile olduğunu söyleyen Geylan,
“Anadolu’da varlığımızı idame
ettirmenin tek teminatı bu toplumun milli birlik ve beraberliğine
sahip çıkmasıdır. İnşallah bu şuur
uyanması toplumun her kesiminde
yerleşik bilinç halinde kalıcı olur.
Memleket, millet meselesi söz
konusu olduğunda siyasi farklılıklarımızı bir kenara koyup yekvücut
olabiliriz” dedi.
Heyecan güzel, ama şimdi sıra
bu heyecanın çalışanların motivasyonuna artırıcı yeni bir yönetim anlayışına evrilmesindedir.
Prof. Dr. Ziya Selçuk’un Milli
Eğitim Bakanı olmasını değerlendiren Geylan, Selçuk’un eğitim
camiasında heyecan uyandırdığını

Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanı son 2
yıldır birçok açıklamasında eğitim
alanında istenen başarıya ulaşılamamasından duyduğu rahatsızlığı
dile getiriyordu. Bu anlamda Ziya
Selçuk’un kuracağı yeni ekiple
birlikte başarılı olmasını temenni
ediyorum. Eğitim toplumun her
kesimini doğrudan ilgilendiren bir
alandır. Bu nedenle eğitim alanında politik tutum takınmak vatansever bir tavır değildir. Başarı
bekliyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak
bugüne kadar olduğu gibi bize
düşen ne varsa, yerine getirmeye
hazırız.”
Milli Eğitim Bakanlığı’nda kul
hakkı gaspçılarını temizlesinler.
Yönetici atama sistemi Milli Eğitim
Bakanlığı’nda ilk düğmedir. Bu ilk
düğmeyi yanlış iliklersek, eğitimde
başarısız oluruz.
Bakan Selçuk’a, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın gereksiz tartışmalar
içinde boğulduğunu söylediğini
ifade eden Geylan, şöyle konuştu:
“ Koskoca MEB, yönetici atama
bakanlığı haline gelmiş. 2013 yılından bu yana 6 kez yönetmelik değişti. Her defasında hak gaspları
arttı. Eğitim çalışanları ne yazık ki
Bakanlık iradesine güvenemiyor.
Böyle bir ortamda başarılı olmamız mümkün mü? Samimi bir irade
ortaya konulursa, belki akşamdan
sabaha her şey düzelmez ama eği-
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tim çalışanlarının sabır eşiği biraz
daha yüksek olur.”
Türk milletinin 15 Temmuz felaketinden milli birlik ve beraberlik
ruhu ile kurtulduğunu söyleyen
Geylan, kamuda bu birlik ve beraberlik ruhunu sabote etmek isteyen kripto yapılar olduğuna dikkat
çekti. Geylan, “Bakınız; 15 Temmuzda bu ülke bir felaket yaşadı. O
ihanetten milli birlik beraberlik ruhunu ortaya koyması ile kurtulduk.
15 Temmuz’dan bugüne kadar
başta Sayın Cumhurbaşkanı başta
olmak üzere her kanaat önderi şu
vurguyu yapıyor: Bu topraklarda
varlığımızı sürdürmenin ön koşulu
bu toplumda milli birlik ve beraberlik ruhunu tesis etmektir.
Buradan yola çıkarak önlem
alması gererken kurumlar, kamu

kurumlarıdır. Bu kurumlar arasında
da en başta gelen 1 milyonu aşkın
personeli, 18 milyon öğrencisi ile
Milli Eğitim Bakanlığıdır. Ama Milli
Eğitim Bakanlığı’nda özelikle taşra teşkilatlarındaki bir kripto yapı
hala eğitim çalışanlarını kamplaştırmaktadır. Taşra teşkilatlarında,
‘Benden olan-olmayan, bana biat
eden-etmeyen’ anlayışı yerleşik
hale gelmiştir.
Son yapılan yönetici mülakatları
ile ilgili bir örnek paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın
memleketi Rize’de 15 Temmuz’dan
beri başta Sayın Cumhurbaşkanı
olmak üzere aklı başında herkesin
dile getirdiği iradeyi sabote eden
bir anlayış var. Rize’de yönetici mülakatlarında 90 ila 100 puan arasında alan 33 kişi var. 28 tanesi bir

Türkiye’nin Sendikası

sendikanın üyesi. Ben bu sonuçları
Sayın Bakan’a da sundum.

başarısız oluruz. Bir okula yetkin,

Bu fotoğrafı iki şekilde yorumlayabiliriz. Ya Rize’deki bütün en
akıllı, en becerikli, en yetenekli, en
bilgili insanlar ya bir sendikaya üye
olmuşlar, bunların dışında ne kadar yetersiz kişi var ise diğer sendikalara dağılmış ya da Rize Milli
Eğitim Müdürlüğü’nde oluşturulan
komisyonlar çekirdek çitler gibi çatır çatır kul hakkı yemişlerdir. Bu bir
vebaldir. “

ise, kimseyi verimli çalıştıramazsı-

Sayın Cumhurbaşkanı’na da
çağrıda bulunan Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda kul hakkı gaspçılarının temizlenmesini istedi.
Yönetici atama sistemi Milli Eğitim
Bakanlığı’nda ilk düğme olduğunu
ifade eden Geylan, “Bu ilk düğmeyi yanlış iliklersek, eğitimde

etkin yönetici ataması yapılmaz
nız ve dolayısıyla eğitimde başarı
elde edemezsiniz. Gelin adil bir
yönetici atama istihdam modelini
MEB’in tüm teşkilatlarında ihdas
edelim” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sendika, vakıf, cemiyet, dernek görünümlü çetelerin tahakkümüne terk
edildiğini söyleyen Geylan, “Bu
nedenle Mili Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk’un yapacağı ilk iş bu çete
görünümlü yapılardan Mili Eğitim
Bakanlığı’nı kurtarmaktır” diye konuştu.

TÜRK MİLLETİNİN CESARET VE İRFANI
15 TEMMUZ İHANETİNİ BOĞMUŞTUR.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan’ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü dolayısıyla yaptığı basın
açıklamasıdır.
15 Temmuz hain darbe girişimi,
Türk demokrasi tarihine sürülen
utanç lekesidir. 15 Temmuz’da
dış güçlerin piyonluğunu yapan vatan haini Fethullahçı
Terör Örgütü, ordumuz içine
yerleştirdiği asker görünümlü
hainler ile birlikte seçimle iş
başına gelmiş Hükümeti ortadan
kaldırmak, Anayasal düzeni
bozmak, demokrasiyi sekteye
uğratmak ve Türk milletinin
birlik ve beraberliğini bozmak
amacıyla sinsi planlarını devreye
soktu.
15 Temmuz 2016 tarihinde Fetö,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin

uçakları ile milli iradenin tecelli
ettiği TBMM’yi bombaladı;
darbeye karşı yekvücut olan
milletimizin üzerine mermiler
yağdırdı, Özel Harekat Daire
Başkanlığı ve Polis Havacılık
Daire Başkanlığına saldırdı, nice
askerimizi, polisimizi katletti.
Fetö;
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
tüm yapısını baştan aşağı
değiştirmek,
• Demokratik ve laik rejimi ortadan kaldırmak,
• Devleti yönetme gücünü kendi
eline geçirmek için acımasızca,
kalleşçe kendi askerine, kendi
milletine silah doğrulttu, kendi
vatan topraklarını kan gölüne
çevirdi.
Türk milleti hainler tarafından ele
geçirilmiş olan tankların, topların,

tüfeklerin karşısında yiğitçe durdu. Bu minvalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez
bütünlüğü, vatan topraklarının
bekası, milletimizin huzuru için
hiç düşünmeden canını ortaya
koyan tüm şehitlerimizi şükran,
rahmet ve minnetle anıyoruz. 15
Temmuz’da tam 248 şehit verdik, 2 binden fazla kişi yaralandı.
Gözünü güç hırsı bürümüş olan
Fetö, bu uğurda önüne çıkan
her insanı katletmekten geri
durmadı. Ancak demokrasiye
inanan, tam bağımsızlığı kılavuzu
yapan, akıl ve feraset sahibi asker ve polislerimiz; büyük Türk
milleti ile el ele vererek, Fetönün
gerçekleştirmeyi
planladığı
kalkışmayı geri püskürtmeyi, darbecileri alaşağı etmeyi başardı.
Bu acı tecrübe göstermiştir
ki; devlet hiçbir zümrenin,
grubun, cemiyetin, vakfın tekelinde
olmamalıdır.
Devletin
işleyişinde bu yapılara göz yummak, belli grupları öncelemek,
diğer insanları ötekileştirmek,
ayrımcılık
yapmak,
‘Benden olsun’ mantığı ile devlet
kadrolarını yandaşlarla doldurmak ileriki süreçte çok tehlikeli
bir silah haline gelebilir.
Başta ülkemizi yönetenler olmak
üzere herkes için 15 Temmuz
tecrübesinden faydalanmak milli
bir sorumluluktur. Ancak yine
ülkeyi yönetenler bilmelidir ki;

toplumumuzda oluşan milli birlik
ve beraberlik ruhu kamudaki kimi
kripto Fötücüler eliyle zaman zaman sabote edilmek istenmektedir. Kamu kurumlarımız; kamu
çalışanlarını ayrıştıran, toplumumuzu kamplara bölen kriptolerden kendisini temizlemeli,
tüm atamalarda liyakat esas
alınmalıdır.
Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve
inkılapları her daim aziz Türk
milletine kılavuz olmaya devam
edecektir. Bu devletin kolay
kurulmadığını bilen milletimiz;
her türlü yıkıcı ve bölücü odağın
karşısında çelik gibi duracak,
bu toprakları vatan yapan aziz
şehitlerimizin emanetlerini koruyacak, demokratik olmayan
yöntemlere asla geçit vermeyecek, terörle mücadelede, milli
değerlerimizin gelecek kuşaklara
aktarılmasında, Türk bayrağının
ebediyen dalgalanmasında öncü
rol oynayacaktır.
Bu vesile ile 15 Temmuz
Demokrasi
ve
Milli
Birlik
Günü’nünde başta ülkemizin
kurucusu Ulu Önder Atatürk ve
silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz
olmak üzere, kalleş darbe
girişiminde şehit düşen tüm
yiğitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize de aileleri ile birlikte
güzel ve uzun ömürler diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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EŞ DURUMU MAĞDURU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER
GENEL BAŞKAN TALİP GEYLAN’I ZİYARET ETTİ
ücret arasında değişen miktarlarda zorunlu hizmet tazminatı
ödemesi yapılmasıdır. Bu şekilde
mahrumiyet bölgelerindeki öğretmen istikrarı sorunu çözülebilir” dedi.

Eş durumu mağduru sözleşmeli öğretmenler eşleri ve çocukları
ile birlikte Türk Eğitim Sen Genel
Başkanı Talip Geylan’ı ziyaret etti.
Diyarbakır, Şanlıurfa, Zonguldak, Şırnak’ta görev yapan eş
durumu mağduru sözleşmeli öğretmenlerimize Genel Başkanımız
destek verdi.
6 yıl tayin isteyemedikleri için
eşlerinden, çocuklarından ayrı kaldıklarını, ailelerinin parçalandığını
söyleyen sözleşmeli öğretmenler,
çocuklarının büyüdüğünü görememenin onların motivasyonunu
olumsuz etkilediğini belirterek ,
Hükümetin sözleşmeli öğretmenlere tayin hakkı vermesini istediler.
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı
sözleşmeli öğretmenlere sendika
olarak her zaman destek verdiklerini söyledi. Aile bütünlüğünün
korunmasına vurgu yapan Geylan
ailenin Türk toplumunun temeli
olduğunu belirtti: Genel Başkan;
“Bakınız, Anayasa’nın 41. Maddesi ailenin korunması ve çocuk-

KOORDİNATÖR
ÖĞRETMENLİKTE
BAŞBAKANLIK VE
MEB’İN İTİRAZI
REDDEDİLDİ
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ları hakları ile ilgilidir. Bu madde;
‘Aile, Türk toplumunun temelidir
ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile
özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak
için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı
kurar’ diyor. Bilindiği gibi Anayasa bütün idareye bağlar. Sayın
Bakan’a ziyaretimde de ifade ettim; Anayasanın 41. Maddesi, aile
birliğinin korunması noktasında
yönetenlere bir yükümlülük veriyor. 4 yıl sözleşmeli 2 yıl da kadrolu olmak üzere toplam 6 yıl çakılı
çalışan sözleşmeli öğretmenlerimizin arasında eşinden, çocuğundan ayrı yaşayanlar var. Çünkü
bu öğretmenlerimizin eş durumundan tayin isteme hakları yok.
Düşünebiliyor musunuz bir çocuk
6 ay anne ya da babasını görmüyor. Yaşanan sıkıntıları gündeme
getirdiğimizde eski Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz, ‘Eşi öğretmenin yanına gelsin’ demişti. Dü-

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen
olarak açtığımız davada, Danıştay 11. Dairesi’nin 2017/1881 E.
Sayılı ve 19.10.2017 tarihli kararı
ile 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
13.03.2017 tarihli ve 2017/10010
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar
Kurulu kararının 4. maddesinin
birinci fıkrasının (n) bendinde yer
alan “ders görevleri ile” düzenlemesi ile 5. maddesi ile “Aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci
ve üçüncü fıkralarında yer alan

şünün bir öğretmen Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine atanıyor. Eşi de
Aselsan’da çalışıyor. Bu durumda
Aselsan Doğubeyazıt’a fabrika mı
kuracak?” diye sordu.
4/B’li sözleşmeli istihdam modelini kabul etmediklerin belirten
Geylan, her zaman bu konuyu
gündemde tuttuklarını belirten
Genel Başkan, “Hükümetin sözleşmeli istihdam modelini kaldırması gerekmektedir. Bu konuda
yasal bir düzenleme yapılana
kadar da eş durumu mağdurlarımıza bir çözüm getirilmelidir. Bakan Selçuk’un bu konuya duyarlı
yaklaşmasını temenni ediyoruz.”
dedi.
Zorunlu hizmet tazminatı ile
mahrumiyet bölgelerindeki öğretmeni teşvik ederek öğretmen
istikrarının
sağlanabileceğine
dikkat çeken Geylan , “Türk
Eğitim-Sen’in önerisi; mahrumiyet
bölgelerinde görev yapan öğretmenlere mahrumiyet derecesine
göre bir brüt asgari 2 brüt asgari

“ek” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemenin, öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılan yüz yüze eğitim
ile işletmelerdeki mesleki eğitim
ve staj kapsamında yapılan derslerin farklı nitelikte bulunduğu,
koordinatör öğretmenlere ders
görevi karşılığında aylığını almak
amacıyla işletmelere ve atölyelere
giderek diğer öğretmenlere nazaran fazladan masraf yapmalarına,
emek ve zaman harcamalarına neden olacağından, verilen emeğin
ücretlendirilmeyecek şekilde ek
ders kapsamından çıkarılarak yüz
yüze eğitim kapsamına alınması

Ağustos ayında özür gurubu
tayinleri için başvurular başlayacağını belirten Genel Başkan,
“4/B’liler kadroya alınıncaya kadar
eş durumu mağdurlarımıza tayin
hakkı verelim. Çifte bayram yaşasınlar. Bakan Selçuk’un bu konuya
duyarlı yaklaşmasını temenni ediyoruz. Hatırlanacağı üzere sözleşmeli ve mülakatlı öğretmenliğin
kaldırılması için yargı süreci başlattık. Umuyoruz yargı beklentimiz
doğrultusunda karar verir ve bu
mesele kökten çözülür.” dedi.
Geylan, sendikamızın sözleşmeli ve mülakatlı öğretmenliğin kaldırılması için açtığı davaya dikkat
çekti. Yargı sürecinin devam ettiğini bildiren Geylan , “Umuyoruz
ki yargı sözleşmeli öğretmenliği
iptal eder ve böylece bu sorun
kökten ortadan kalkar” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk, dram yaşayan sözleşmeli
öğretmenlerin ve ailelerinin yüzünü güldürmelidir. Kamuoyunda
bu konuda bir beklenti oluşmuştur. Sayın Selçuk’un bu beklentiyi
yerine getirmesi, sözleşmeli öğretmenlerimiz için hayati öneme
sahiptir” diye konuştu.

Anayasada yer alan eşitlik, ücretle
adaletin sağlanması ilkelerine aykırı bulunduğundan, yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmiştir.
Danıştay 11. Dairesince verilen
yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 2017/1881 E.
Sayılı ve 19.10.2017 tarihli karara
davalı idareler tarafından itiraz
edilerek, kararın kaldırılması talep
edilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Y.D. İtiraz
No: 2018/79 sayılı ve 12.04.2018
tarihli kararı ile davalı idarelerinin
itirazlarının REDDİNE, oybirliği ile
karar verilmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN

SERİK TEMSİLCİLİĞİ RAFTİNG ETKİNLİĞİ
DÜZENLEDİ

Antalya 1 No’lu Şube’ye bağlı Serik Temsilciliği, 2017-2018 eğitim
öğretim yılının öğretmenler için sona ermesi ve eğitim çalışanları ile
birlikte Köprüçay’da rafting etkinliği düzenledi.
Rafting etkinliğine geniş bir katılım oldu. Eğitimin cesur yürekli üyeleri yıl sonu etkinliğinin mutluluğunu muhteşem doğal güzellikleri ile
birlikte Köprülü Kanyon ve Milli Parkında yaşadı.
Serik Temsilcisi Varol CİVCİR, “Yorucu bir yılın ardından üyelerimizin
morallerini en üst seviyede tutmak ve aileleri ili birlikte değerli vakit geçirmek adına bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Bu güzel etkinliği
gerçekleştiren siz cesur yürekli üyelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

KIRIKALE ŞUBE BALKANLAR TURU DÜZENLEDİ
Kırıkkale Şube, üyelerimiz için Balkanlar turu
düzenledi.
Üyelerimiz;
Yunanistan’ın Kavala şehri,
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu
evin bulunduğu Selanik şehri, Makedonya’nın UNESCO
tarafından 1979′da dünya
mirasları listesine alınan
Ohrid (Ohri) şehri, tarihi ve
turistik yerler ve Osmanlı
Mahallesi gezdi. Ayrıca Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ülkelerine de ziyarette bulunuldu.

Türkiye’nin Sendikası

KIRŞEHİR ŞUBE, KIRŞEHİR VALİSİNİ
ZİYARET ETTİ

Kırıkkale Şube, üyelerimiz için Balkanlar turu düzenledi. Üyelerimiz;
Yunanistan’ın Kavala şehri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
doğduğu evin bulunduğu Selanik şehri, Makedonya’nın UNESCO
tarafından 1979′da dünya mirasları listesine alınan Ohrid (Ohri) şehri,
tarihi ve turistik yerler ve Osmanlı Mahallesi gezdi. Ayrıca Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Sırbistan ülkelerine de ziyarette bulunuldu.
Şube yönetimi ziyaretin ardından şu değerlendirmelerde bulundu:
“ ‘Tarihin İzinde Balkanlar’ adını verdiğimiz ve bu sloganla yola çıktığımız gezimiz, atalarımızın bize bıraktıkları maddi ve manevi mirasların
değerini bilmek ve bu mirasa sahip çıkmamız gerektiğini bize bir kez
daha hatırlattı. Türk’ün bükülmez iradesinin ve bütün cihana yaymaya
çalıştığı hoşgörü ve adaletin izlerini takip ederek, atalarımızın balkan
coğrafyasında bıraktığı izlerin onurunu bir ömür boyu yaşayacağız.”

TEKİRDAĞ ŞUBE, RESİM SERGİSİNE KATILDI
Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma ve Tekirdağ Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler başkanlığında, öğretmenlerimiz
Türkan Tekinel ve Bedriye Moralar öncülüğünde Valilik önünde resim
sergisi düzenlendi.

Şube yönetimi ziyaretin ardından şu değerlendirmelerde bulundu:
“ ‘Tarihin İzinde Balkanlar’ adını verdiğimiz ve bu sloganla yola çıktığımız gezimiz, atalarımızın bize bıraktıkları maddi ve manevi mirasların
değerini bilmek ve bu mirasa sahip çıkmamız gerektiğini bize bir kez
daha hatırlattı. Türk’ün bükülmez iradesinin ve bütün cihana yaymaya
çalıştığı hoşgörü ve adaletin izlerini takip ederek, atalarımızın balkan
coğrafyasında bıraktığı izlerin onurunu bir ömür boyu yaşayacağız.”
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2015 YILI YURT DIŞINDA
GÖREVLENDİRİLECEK
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK
SINAVI VE TEMSİL YETENİĞİ
MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZUNDA
OLUMLU KARAR

Türk Eğitim-Sen olarak; 2015
yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki
Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzunun ‘‘Temsil Yeteneği Mülakatı
Başarı Sıralaması’’ başlıklı 3.6.
maddesinin
‘‘Görevlendirilen
Öğretmenlerle İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı
İşlemler’’ başlıklı 7.3 maddesinde yer alan ‘‘Bir adayın Temsil
Yeteneği Mülakatında başarılı
olması ya da aynı yıl içerisinde
yurt dışı göreve uyum seminerine alınması yurt dışında görevlendirileceği anlamını taşımamaktadır.’’ bendinin ‘‘Görev
Süresi’’ başlıklı 7.4. maddesinde
yer alan ‘‘Herhangi bir sebeple
görev süresi uzatılmayan öğretmenler hiçbir şekilde bir hak
iddia edemez’’ ibarelerinin iptali
talebiyle açtığımız davada; Danıştay 2. Dairesi’nin 21.03.2018
tarih 2016/9696 E. 2018/1856 K.
sayılı kararı ile bahsi geçen kılavuz hükümlerinin iptaline karar
vermiştir.
Kararın gerekçesi ‘‘…657 sayılı
Yasa’nın EK 36. Maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçimine
ilişkin usul ve esasları belirleme
yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiş bu Kanun hükmü uyarınca
yayımlanan 2003/5753 sayılı
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Bakanlar Kurulu Kararında ise
Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonu’na ancak görevin ve
görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
şartlara ilave olarak özel şartlar
ile ön lisansın üzerinde öğrenim
düzeyi belirleme yetkisi tanınmıştır.
Yurtdışında görevlendirilecek
öğretmenlerin seçiminin nasıl
yapılacağı ise görevin ve görevlendirme yapılacak ülkenin niteliği dikkate alınarak yapılacak
bir belirleme değil yurtdışında
görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminin esasına ilişkin bir
belirlemedir. Dolayısıyla bu konuda düzenleme yapma yetkisi
657 sayılı Yasanın Ek 36. Maddesi uyarınca sadece Bakanlar
Kurulu’na tanınmıştır.
Bu itibarla sınavın yapılma
şeklini belirleme konusunda
yetkisi bulunmayan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu
tarafından alınan 08/12/2014
günlü 122 sayılı karar uyarınca
dava konusu Kılavuzda mesleki
yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği mülakatına ilişkin getirilen düzenlemelerde hukuka uygunluk
bulunmamaktadır.’’ şeklindedir.
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YENİ DOĞANLAR
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Hüseyin Ali ÇAYLAR’ın çocuğu olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
İsmail ÇINAR’ın çocuğu olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Serpil - Ersin OÇAN çiftinin
çocukları olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Sonay Yavuz ÇINAR’ın çocuğu
olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Mustafa YILMAZ’ın çocuğu
olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden Nihal–Durmuş CANLI çiftinin “Emir”
adında çocukları olmuştur.
Kırşehir Şubesi üyelerinden Ahmet DOST’un çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Ali ALAKIR’ın “Göktuğ” adında çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Alpaslan KAYA’nın “Aybüke” adında çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Faruk Gökalp YILMAZ’ın “Göktuğ
Alp” adında çocuğu olmuştur.

EVLENENLER
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Hüseyin ARSLAN’ın kızı Kübra
evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Yıldırım SEZER evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Hasan KOÇ evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden İsmail GÖKÇAY evlenmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Tuncel GEÇKİN evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet ERYILMAZ’ın “Giray”
adında çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Uğur Osman EŞMEKAYA’nın “Bilge
Özgür” adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa-Kübra ERSÖZ çiftinin
“Hamza” adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Gülşen – Uğur YALÇIN çiftinin “ Bilge “ adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Serap – Fethi CİRİZ çiftinin “ Metehan “ adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Veli Evren KARACILAR’ın “ Ali Eymen “ adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Can ASLAN’ın “ Defne “ adında
çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Ümmügülsüm KARA’nın “ Zeynep
“ adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Sümeyra AK’ın “ Batur Alp “ adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Nurhan – Erkan DEMİR çiftinin “
Kürşat “ adında çocukları olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Dursun BUĞUR evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Hüseyin KAL’ın oğlu “Ünal” evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Erdal EĞEN’in düğünü olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Gülhan UÇAR’ın kızı evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet Mete KARA’nın kızı evlenmiştir.

TÜRKİYE’NİN
SENDİKASI
TÜRK EĞİTİM-SEN
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TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ummuhanı YILMAZ’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Süleyman TERKURAN’ın eşi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Yusuf GÖKÇE’nin abisi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Yakup KARAKAYA’nın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Özgül YAŞAR’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Nevriye TOKLU’nun babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Yaşar SAVAŞ’ın kardeşi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Servet UYUMAZ’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden M.
Nuri KÖYLÜOĞLU’nun babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Zahide ÖZKALE’nin babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Sema KOÇ’un abisi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Fatma ÖZYÜREK’in babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Murat ARTUŞ’un annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Fahriye LEZİZ TANER’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Yusuf DİNDAR’ın kardeşi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Abdülmecit AVAN’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Nesime AVAN’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali
Nazmi EREN’in babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Zülal İNCE’nin annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Zeynep PAZARCI’nın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa ZAVRAN’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Nuriye Zeren DOĞAN’ın kız kardeşi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Emine İÇEN’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Nalan TÜM’ün babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Hülya ÜNAL’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
İbrahim SEZER’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa GÜLTEPE’nin babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Derviş AĞCA’nın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Fatih YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Hacı TÜRKMENOĞLU’nun babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Süleyman ÇUHADAR’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Emin GÜZEL’in kardeşi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Özlem ŞAHİN’in kardeşi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ali FUAT BULUT’un ağabeyi vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Selahattin BULUT’un babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Elmas DOĞAN’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Tuğçe AĞCA’nın babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ayfer GÖKÇE’nin ağabeyi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Hüsne ALPER’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Selim Savaş KARAKAŞîn annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Erdem SARIÖZ’ün babası vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Hasan ARICI’nın babası vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Erdoğan IŞIK’ın babası vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Süleyman AŞKIN’ın annesi vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Ahmet Suat TAŞTAN’ın annesi vefat
etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Melek KAVALCI’nın babası vefat
etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Salim ERDOĞAN’ın babası vefat
etmiştir.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Şeref DİLMEN’in annesi vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Özlem
ALTIPARMAKOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Adem
KARAKUŞ’un babası vefat etmiştir
Aydın Şube üyelerinden Hasan
AKSOY’un ağabeyi vefat etmiştir.
Aydın Şube emekli üyelerinden Namık Kemal KOCAZEYBEK’in kardeşi
vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Nihal
CANLI’nın annesi vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Asuman
BOZKURT’un babası vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Nurullah
KESKİN’in babası vefat etmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Mehtap GÖKÇE’nin babası vefat
etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Özgür SENCAR’ ın babası vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Mehlika GAMZE’ nin annesi vefat
etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube Delegesi Ümit
DURAK’ ın babası vefat etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Hatice YALDIZ’ ın annesi vefat etmiştir.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Nadire Ebru YAMANER’ in ağabeyi
vefat etmiştir.
Kırşehir Şube üyelerinden NedimSerap ERDOĞAN’ın babası vefat
etmiştir.
Kırşehir Şubesi üyelerinden UmayMurat EMİRDOĞAN’ın babası vefat
etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Hasan AYTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Ayşegül HOŞMAN’ın babası vefat
etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Müjdat GÜNER’in babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Ayşe KARAKAYA’nın babası vefat
etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
İlknur YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Selman KORKMAZ’ ın babası vefat
etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Veysel ŞİMŞEK ’in annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’ lu Şube Üyelerinden
ALİ Ulvi KOCAÇINAR’ ın annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Adem YÜCE’nin babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Faruk AKDEMİR ’in annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
İsmail Veli GÖKBULUT’ un babası
vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden
Abdulkadir GÜNEŞ’ in annesi vefat
etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
ÇUHADAR’ın babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Avni ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
GAMZE BÜLBÜL ASLAN
Meram Ali Yaman İlkokulu’nda
Sınıf Öğretmeni olarak görev
yapan Konya 1 No’lu Şube
üyelerinden Gamze BÜLBÜL
ASLAN vefat etmiştir.

Mahmut ÖZŞAHİN
Kırşehir Şube üyelerinden Mahmut
ÖZŞAHİN vefat etmiştir.
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