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Genel Başkan Talip GEYLAN:

“Kamuda Adalet ve
Liyakatin Esas Alındığı,
Huzurlu Çalışma
Ortamında İş Barışının
Sağlandığı Yeni Bir
Başlangıç Diliyoruz”
Yeni yılda yeni bir başlangıç dilediklerini
belirten Genel Başkan Geylan, bunun
ise ancak birlikte yaşama duygumuzu
besleyen, her düzeyde ehliyet ve liyakatin
esas alındığı adaletli bir yönetim anlayışının
kamu yönetiminin her alanında hakim
kılınmasıyla mümkün olabileceğini ifade
etti. 3’te
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK
GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk, 26.12.2018 tarihinde
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan’ı ziyaret etti. Bakan
Yardımcısı Mustafa Safran ve Bakan Danışmanı Okan Çoban’ın
da yer aldığı görüşmede; sözleşmeli öğretmenlerimizin problemleri, il içi özür grubu mağdurlarının talepleri, Şubat’ta 40.000
ek öğretmen ataması, mülakatın
her düzeyde kaldırılması, mesleki eğitimin sorunları, zorunlu
hizmet bölgesinde çalışanlara
teşvik verilmesi gibi eğitim çalışanlarının muhatap olduğu birçok hususta görüş alış verişinde
bulunuldu.
Genel Başkan Talip Geylan,
sözleşmeli öğretmenlere tayin
hakkı verilmesi talebimizi yinelerken, aynı il içinde olmasına
rağmen birbirinden kilometrelerce uzakta ilçelerde çalışan
öğretmenlere de tayin hakkı
verilmesini istedi. “Aileler parça-

lanmasın, çocuklar annesiz, babasız büyümesin” diyen Geylan,
Bakanlığın bu konuda hassas
davranmasını istedi.
2018 yılında yapılan öğretmen
atamasının Adalet ve Kalkınma
Partisi iktidarının bugüne yaptığı en az atama olduğuna dikkat çeken Geylan, Şubat ayında
alınacak 20 bin öğretmenin de
ihtiyacı karşılamayacağına dikkat çekti. Türkiye’de öğretmen
açığının ücretli öğretmenlerle
giderilmeye çalışıldığını, ücretli
öğretmen görevlendirmesinin
80 bine yaklaştığını söyleyen
Geylan, “Türkiye’de öğretmen
ihtiyacı ücretli öğretmenler eliyle
giderilmeye çalışılıyorsa ve ücretli öğretmenlik neredeyse asal
istihdam yöntemi haline geldiyse bu çok acı bir tablodur ve Bakanlığın bu gidişata dur demesi
gerekir. Öğretmen açığını azaltmak için Şubat ayında Bakanlığınızın yapacağı 20 bin atamaya

ilaveten 40 bin atama talebimizi
dikkate almanızı bekliyoruz”
dedi. Genel Başkan ayrıca başta
öğretmen atamaları ve yönetici
atamaları olmak üzere eğitimin
alanında mülakatın kaldırılması
gerektiğini, öğretmen atamalarının da sadece kadrolu yapılması
bildirdi.
2023
Eğitim
Vizyonu
Belgesi’nde yer alan ve Milli
Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk
tarafından geçtiğimiz günlerde
kamuoyuna açıklanan okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere
dayalı yazılı sınav uygulamasına
tam destek verdiklerini belirten
Genel Başkan Geylan, “Merkezi sınav usulüyle hakkaniyet ve
ehliyetin esas alınacağı adil bir
yönetici atama sistemini sonuna
kadar destekliyoruz” dedi.
Mülakat uygulaması nedeniyle
okullarda bilgili, birikimli, ehliyet
sahibi insanların saf dışı bırakıldı-
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ğına dikkat çeken Geylan, okulların yeniden kaliteli, donanımlı
hale gelmesinin yolunun merkezi
sınav usulüyle atanacak yöneticilerden geçtiğini kaydetti.
Geylan, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara teşvik uygulamasının bir an önce hayata
geçirilmesinin eğitim çalışanlarının mahrumiyet bölgelerinde
gönüllü çalışmasını sağlayacağını, bu şekilde öğretmen açığı sorununu gidereceğini ifade etti.
Eğitim-Öğretim Hazırlık Ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına
ödenmesi talebini Sayın Bakan’a
ileten Geylan, ayrıca alan değişikliğinde kontenjan sınırlaması
yapılmamasını istedi.
Genel Başkan Talip Geylan,
nezaketlerinden ötürü Sayın
Bakan’a ve Bakan Yardımcısı
Sayın Mustafa Safran’a teşekkür
etti.
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“Kamuda Adalet ve Liyakatin Esas Alındığı,
Huzurlu Çalışma Ortamında İş Barışının Sağlandığı
Yeni Bir Başlangıç Diliyoruz”
Yeni yılda yeni bir başlangıç dilediklerini belirten Genel Başkan
Geylan, bunun ise ancak birlikte
yaşama duygumuzu besleyen,
her düzeyde ehliyet ve liyakatin
esas alındığı adaletli bir yönetim anlayışının kamu yönetiminin
her alanında hakim kılınmasıyla
mümkün olabileceğini ifade etti.
“Bir yılı daha geride bıraktık.
2018 hem ülkemiz hem de
bölgemiz için sıkıntılı bir sürecin
yaşandığı bir yıl oldu. Ekonomik
sıkıntıların, başta sabit gelirliler
olmak üzere tüm toplum kesimleri üzerinde oluşturduğu baskılar ve bunun yanı sıra bölgesel
çatışma ve gerginliklerin olumsuz
yansımaları ülkemiz için sıkıntılı
bir sürecin yaşanmasına neden
oldu.
Diğer yandan kamu çalışanlarının içerisinde bulunduğu olumsuz koşullar, kamudaki ayrımcılık
ve ötekileştirmenin devam etmesi, hak ve liyakatin esas alınmadığı tasarrufların hala sürdürülmüş
olması, 2018 yılını hayırla anmayacağımız bir mazi olarak tarihin
tozlu raflarına bıraktı.
Diliyorum ki, 2019 yılı yeni bir
başlangıç olur. Bu ise ancak birlikte yaşama duygumuzu besleyen, her düzeyde ehliyet ve
liyakatin esas alındığı adaletli bir

yönetim anlayışının hakim kılınmasıyla tesis edilebilecektir.
15 Temmuz ihanetini yaşamış
olan bu güzel ülkede; özellikle
kamusal alanda hak edenin hak
ettiğini aldığı, bilgi ve tecrübenin
itibar gördüğü, BÜYÜK TÜRKİYE
ideali yolunda hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir kamu yönetimi
yaklaşımı ülkesini seven herkesin
ortak hedefi olmalıdır.
Üzerinde vatan kurduğumuz
bu coğrafyadaki varlığımızın yegane teminatının, milli birlik ve
beraberlik anlayışının toplumun
tüm kesimlerinde tesis edilmesi
olduğunun şuurundayız.
Ve, makamı ve pozisyonu ne
olursa olsun herkesi bu şuurla hareket etmeye davet ediyoruz.
Türk Eğitim-Sen olarak; biz bu
ülkeye güveniyoruz, bu millete
inanıyoruz.
Türkiye güçlüdür, Türk Milleti
büyüktür.
Öte yandan 2019 yılında, başta Doğu Türkistan olmak üzere
zulüm, baskı ve eziyete mahkum
edilen mazlumlara kurtuluş niyaz
ediyor, 21. Yüzyılın utancını yaşayan gelişmiş Dünya ülkelerine insaf ve vicdan temenni ediyorum.
Yeni yılda ülkemize huzur ve
güvenlik, milletimize refah ve
mutluluk, bölgemize barış ve sükunet diliyorum.

İL İÇİ ÖZÜR GRUBU MAĞDURİYETİ SON BULSUN
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı öğretmen
atama ve yer değiştirme takviminde, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinde başvuruların
02.01.2019-07.01.2019 tarihleri
arasında alınacağı, atamaların
18.01.2019 tarihinde yapılacağı
belirtilmiştir. Öğretmenlerimizin
mazerete bağlı yer değişikliği

işlemleri sınırlı kontenjanlar dahilinde ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldığı için çok
sayıda öğretmenimiz hizmet
puanı yetersizliği ya da alanında
boş kontenjan bulunmadığından
dolayı mazerete bağlı yer değişikliği yapamayarak mağduriyet
yaşamaktadır. Bazı öğretmenlerimizin özrünün bulunduğu ilçe
ile görev yaptığı ilçe arasında

iki il arasındaki mesafeden daha
uzak mesafe bulunmaktadır. İlçe
emri uygulamasının yapılmaması, aile bütünlüğünü sağlama
noktasında ciddi bir mağduriyet
yaratmakta, sağlık ve aile bütünlüğünün korunması gibi temel
hakların ihlaline neden olmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak, 2019
Ocak ayı mazerete bağlı yer de-

ğişikliği işlemlerinde, il içi eş özrü
yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerimiz kadro yetersizliğinden dolayı yer değişikliği yapamayacakları için mağdur
olacaklarından, ilçe emri hakkı
verilerek mağduriyetlerin önlenmesi hususunda, MEB’e talepte
bulunduk.

3

TÜRK EĞİTİM-SEN

www.turkegitimsen.org.tr

TÜRKİYE GENELİNDE
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN
SAYISI 64 İLDE 76 BİN
605’E YÜKSELDİ
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, sendikamızın yaptığı ücretli öğretmen araştırmasının
sonuçlarını açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE ÜCRETLİ
ÖĞRETMENLERİN SAYISI 64 İLDE
76 BİN 605’E YÜKSELDİ.
EĞİTİMDE KORKUNÇ TABLO:
61 İLDE TAM 9 BİN 653 KİŞİ
PEDAGOJİK FORMASYONU
OLMADAN ÖĞRETMEN OLARAK
DERSLERE GİRİYOR.
Ücretli öğretmenlik Türk EğitimSen’in yıllardır mücadele ettiği bir
istihdam yöntemidir. Sözleşmeli,
ücretli gibi öğretmenlik modelleri
modern köleler yaratmayı amaçlamakta, eğitime katma değer
sağlamamakta aksine eğitimin
kalitesini, verimini düşürmektedir.
Dolayısıyla eğitim camiasının yekvücut olarak kadrolu öğretmenlik
dışındaki istihdam modelleri ile
mücadele etmesi çok önemlidir.
Türk Eğitim-Sen her yıl olduğu gibi 2018 yılında da ücretli
öğretmen araştırmasını gerçekleştirmiştir. Ücretli öğretmenliğin
ülkemizde geldiği noktayı gözler
önüne seren sendikamız araştırmasını titizlikle yürütmüştür.
Araştırma kapsamında 81 İl
Valiliği’nden Türkiye’deki ücretli
öğretmen sayısına ilişkin bilgi istedik. Sendikamızın talebine 64 İl
Valiliği’nden cevap geldi. Ücretli
öğretmen sayısını sendikamıza göndermeyen 17 İl Valiliğini
kamuoyuna duyuruyoruz: Ağrı,
Ardahan, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır, Bayburt, Bilecik, Bitlis,
Burdur, Hakkari, Karaman, Kars,
Siirt, Mardin, Van, Yozgat ve Zonguldak.
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ACI GERÇEK: ÜCRETLİ
ÖĞRETMENLERİN 9 BİN 653’Ü
ÖN LİSANS MEZUNUDUR.
Sendikamızın araştırmasında
ülkemizdeki ücretli öğretmen sayısı 64 ilden gelen verilere göre,
76 bin 605’tir. Geçen yıl ülkemizde ücretli öğretmen sayısının 63
bin 656 olduğunu tespit etmiştik.
Görüldüğü üzere ücretli öğretmen sayısında bir yılda 13 bin
civarındaki artış “Türkiye öğretmen atama politikasında nereye
gidiyor?” sorusunu sormamıza
neden olmaktadır.
Öte yandan Ankara, Çorum ve
Kilis İl Valilikleri toplam ücretli öğretmen sayısını göndermiştir. Bu
nedenle bu illerdeki ücretli öğretmenlerin hangi fakülte mezunu
tespit edemedik. Bu üç il dışında
61 ildeki ücretli öğretmenlerin
mezuniyet durumlarına bakarsak;
29 bin 782’si eğitim fakültesi mezunu, 32 bin 930’u lisans mezunu,
9 bin 653’ü ön lisans mezunudur.
55 İl Valiliğinden gelen verilere
göre ise ülkemizde norm kadro
açığı 101 bin 339’dur. Ülkemizde
ücretli öğretmen sayısı yıldan yıla
artmakta hatta asal istihdam modeli haline gelmektedir. Öte yandan şunu da vurgulayalım; tüm
illerin bilgi göndermesi durumunda, hem ücretli öğretmen sayısının hem de norm kadro ihtiyacının tespit ettiğimiz rakamların çok
üzerinde olduğu da görülecektir.

EN YÜKSEK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
SAYISI 21 BİN 821 İLE
İSTANBUL’DA.
Peki en yüksek ücretli öğretmen
sayısına sahip iller hangileridir?
İstanbul’da 21 bin 821 ücretli öğ-

retmen görev yapmaktadır. 20152016 eğitim-öğretim yılında sadece Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
gelen verilere göre ücretli öğretmen sayısı İstanbul’da 7.140 idi.
İstanbul’da geçen yıl Valilikten
ya da Bakanlıktan bilgi gelmediği için sayı ulaşmamış, dolayısıyla
İstanbul’daki ücretli öğretmen sayısını tespit edememiştik. Bu yılki
verilere göre İstanbul’da ücretli
öğretmen sayısının 2015-2016
eğitim-öğretim yılına kıyasla bu
kadar çok artması dikkatle sorgulanması gereken bir durumdur.
İstanbul’u 3 bin 910 ile Şanlıurfa, 3 bin 659 ile Bursa, 3 bin 440
ile Ankara, 2 bin 334 ile İzmir, 2
bin 125 ile Kahramanmaraş, 2
bin 123 ile Gaziantep, 2 bin 53 ile
Konya, 2 bin 3 ile Antalya, 1.979
ile Kocaeli, 1.658 ile Hatay, 1.579
ile Tekirdağ, 1.323 ile Kayseri,
1.291 ile Şırnak, 1.276 ile Sakarya,
1.272 ile Adana, 1.193 ile Manisa,
1.174 ile Batman takip etmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN
MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE
DAĞILIMI
Ücretli öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre bazı illerdeki
dağılımını da tespit ettik. Buna
göre; İzmir’de ücretli öğretmenlerin 698’i eğitim fakültesi mezunu,
1.073’ü lisans mezunu, 563’ü de
ön lisans mezunudur. Mersin’de
ücretli öğretmenlerin 597’si eğitim fakültesi mezunu, 358’i lisans
mezunu, 166’sı ön lisans mezunudur. Muş’ta ön lisans mezunlarının 377’si eğitim fakültesi mezunu 322’si lisans mezunu, 261’i ön
lisans mezunudur. Şanlıurfa’da
ücretli öğretmenlerin 1.367’si eğitim fakültesi, 2.002’si lisans, 541’i

ön lisans mezunudur. Adana’da
ücretli öğretmenlerin 653’ü eğitim fakültesi mezunu, 486’sı lisans
mezunu, 133’ü ön lisans mezunudur. Bursa’da ücretli öğretmenlerin 1.621’i eğitim fakültesi mezunu, 1.871’i lisans mezunu, 167’si
ön lisans mezunudur. Kocaeli’nde
ücretli öğretmenlerin 842’si eğitim fakültesi mezunu, 989’u lisans
mezunu, 148’i ön lisans mezunudur.
Araştırmamızda İstanbul’da ön
lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının eğitim fakültesi
mezunu ücretli öğretmenlerden
daha fazla olduğunu görüyoruz.
İstanbul’da ücretli öğretmenlerin
4.424’ü eğitim fakültesi mezunu, 4.510’u ön lisans mezunudur.
İstanbul’da lisans mezunu ücretli
öğretmen sayısı ise 12.887’dir.

İSTANBUL’DA ZİHİNSELGÖRME-İŞİTME ENGELLİLER
SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK
GÖREV YAPAN ÜCRETLİ
ÖĞRETMENLERİN 451’İ EĞİTİM
FAKÜLTESİ MEZUNU İKEN, TAM
TAMINA 1.537’Sİ ÖN LİSANS
MEZUNUDUR.
Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme
engelliler
sınıf öğretmenliğinde ön lisans
mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapmaktadır. Zihinselgörme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren ön
lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı bazı illerimizde eğitim fakültesi mezunu ya da lisans
mezunu ücretli öğretmenlerden
fazladır.
Zihinsel-görme-işitme
engelliler öğretmeni olarak;
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İstanbul’da 451 eğitim fakültesi
mezunu, 1.537 ön lisans mezunu,
2.305 lisans mezunu; Kırıkkale’de
22 eğitim fakültesi mezunu, 7 lisans mezunu, 38 ön lisans mezunu; Düzce’de 30 eğitim fakültesi
mezunu, 32 ön lisans mezunu, 87
lisans mezunu; Yalova’da 15 eğitim fakültesi, 27 ön lisans mezunu, 32 lisans mezunu görev yapmaktadır.

BRANŞ VE SINIF ÖĞRETMENİ
OLARAK GÖREV YAPAN ÖN
LİSANS MEZUNU ÜCRETLİ
ÖĞRETMENLERİN DAĞILIMI
Branş öğretmeni olarak görev
yapan ön lisans mezunu ücretli
öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı ise şöyledir: İstanbul 1952,
İzmir 457, Tekirdağ 166, Mersin
161, Adana 111.
Sınıf öğretmeni olarak görev
yapan ön lisans mezunu ücretli
öğretmenlerin bazı illere göre
dağılımı da şu şekildedir: Muş
120, Şanlıurfa’da 103, İstanbul 58,
Batman 57.

MUŞ’TA ÖN LİSANS
MEZUNU SINIF ÖĞRETMENİ
SAYISI, EĞİTİM FAKÜLTESİ
MEZUNLARINI GEÇTİ.
Muş’ta sınıf öğretmeni olarak
görev yapan ön lisans mezunu
öğretmenlerin sayısı eğitim fakültesi mezunlarından fazladır.
Muş’ta sınıf öğretmeni olarak gö-
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rev yapan ücretli öğretmenlerin
99’u eğitim fakültesi iken, 120’si
ön lisans mezunudur.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI
NORM KADRO İHTİYACINI
KARŞILAMIYOR.
Bu kadar ücretli öğretmen alımı
varken, yine de ücretli öğretmen
sayısı norm kadro ihtiyacının altında kalmaktadır.
Şöyle ki; Gaziantep’te norm
kadro ihtiyacı 3 bin 640 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 123’tür.
İstanbul’da norm kadro ihtiyacı
29 bin 584 iken, ücretli öğretmen
sayısı 21.821’dir. Hatay’da norm
kadro ihtiyacı 2 bin 824 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.658’dir.
Kahramanmaraş’ta norm kadro
ihtiyacı 3 bin 583 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 125’tir.
İzmir’de norm kadro ihtiyacı 3
bin 146 iken, ücretli öğretmen
sayısı 2 bin 334’tür. Erzurum’da
norm kadro ihtiyacı 1.061 iken,
ücretli öğretmen sayısı 1.030’dur.
Muğla’da norm kadro ihtiyacı
1.183 iken, ücretli öğretmen sayısı
623’tür. Konya’da norm kadro ihtiyacı 2 bin 175 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 53’tür. Manisa’da
norm kadro ihtiyacı 2 bin 77 iken,
ücretli öğretmen sayısı 1.193’tür.
Bursa’da norm kadro ihtiyacı 4
bin 722 iken, ücretli öğretmen
sayısı 3 bin 659’dur. Balıkesir’de
norm kadro ihtiyacı 1.459 iken,
ücretli öğretmen sayısı 582’dir.

Afyonkarahisar’da norm kadro
ihtiyacı 1.658 iken, ücretli öğretmen sayısı 998’dir. Yani ülkemizde
kadrolu öğretmen ihtiyacı kadar
öğretmen ataması yapılmamakla birlikte; problemli bir yöntem
de olsa görevlendirilen ücretli
öğretmenlerle de öğretmen ihtiyacı karşılanamamaktadır. Öte
yandan okullarda kadrolu branş
öğretmenlerinin, branşları dışında ek ders karşılığı derslere
girdiği de bu araştırmada ortaya
çıkmaktadır.
Araştırma ile ilgili bir açıklama
yapan Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan şunları kaydetti: “Ücretli öğretmenlik bilindiği gibi girdiği ders başına ücret alan, hiçbir özlük hakka sahip
olmayan, insanların güvencesiz
çalıştırıldığı bir görevlendirme
şeklidir. Türk Eğitim-Sen öteden
beri bu tür istihdam yöntemleri
ile mücadele etmiş, okullarda sadece kadrolu öğretmenlerin bulunması gerektiğini savunmuştur.
Ücretli, sözleşmeli gibi istihdam
yöntemleri hem verimi, başarıyı
düşürmekte, hem de öğretmenleri köleleştirmenin adı olmaktadır. Hele hele ücretli öğretmenlik
uygulaması tam bir faciadır. Hükümetin yeterli sayıda öğretmen
ataması yapmadığı için ucuza ücretli öğretmen çalıştırılması, bunu
adeta eğitim politikası olarak
uygulaması Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ne yakışmamaktadır. Eği-

timde tasarrufa gidilemeyeceğini
her fırsatta söylüyoruz. Devleti
yönetenlere sesleniyoruz: Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.
Araştırmamızdan da görüleceği üzere 76 bin 605 ücretli öğretmen çalıştırılmasına rağmen
hala 55 il itibariyle 101 bin 339
öğretmen açığı vardır. Dolayısıyla MEB’in ilk yapması gereken
öncelikle ücretli öğretmen sayısı
kadar kadrolu atama yapmak,
ücretli öğretmenliği tamamen
kaldırmak, daha sonra da 100 binin üzerindeki öğretmen açığını
gidermek için çalışma yapmaktır.
Sınıf öğretmenliği, branş dersleri hatta özel uzmanlık gerektiren zihinsel görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak Türkiye
genelinde tam 9 bin 653 kişinin
pedagojik formasyonu olmadan,
iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmasına rağmen ücretli
öğretmen olarak derslere girmesi
sağlanıyorsa, vay ülkemizin haline!
MEB’in ivedilikle ücretli öğretmenliği kaldırması, tüm öğretmenlerin sadece KPSS puan
üstünlüğüne göre kadrolu olarak
atamasının yapması gerekmektedir. Rekabet, kalite, başarı hedefliyorsak, öğrencilerimizin ücretli öğretmenlik denilen ucube
görevlendirme şekline mahkûm
etmeyelim.”

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE TENEFFÜS HAKKI
VERİLMESİNİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNDAN TALEP ETTİK
Bilindiği
üzere,
Milli
Eğitim
Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda
görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin teneffüs hakkı bulunmamakta,
derslerini ara vermeksizin işlemektedirler. Okul öncesi öğretmenlerinin
de ders saatlerinin kırk dakikaya düşürülmesi, diğer öğretmenlerde olduğu gibi teneffüs hakkı verilmesi, şayet
teneffüs hakkı verilmeyecek ise buna
karşın fazladan ek ders ücreti ödenmesini talep etmiştik.
Milli Eğitim Bakanlığı talebimize
cevaben gönderdiği yazısında özetle okul öncesi eğitim yaşındaki çocukların hassasiyeti, bu alanın kendi
özellikleri ve eğitim sistemimizin dinamikleri göz önünde bulundurularak
ders sürelerinin 40 dakikaya düşürü-

lemeyeceğini, öğretmenlere teneffüs
hakkının verilemeyeceğini ve buna
karşılıkta ücret ödenemeyeceğini ifade ederek talebimizi reddetmiştir.
Türk Eğitim Sen olarak, talebimizin
çözüme kavuşturulması adına Kamu
Denetçiliği Kurumu’na müracaat ederek Milli Eğitim Bakanlığı’nca okul
öncesi eğitim kurumlarında çalışan
öğretmenlerin ders saatlerinin 40
dakikaya düşürülerek, ders saatleri arasında teneffüs yapma hakkının
verilmesi, şayet teneffüs yapma hakkı
verilmeyecek ise okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapan öğretmenlerimize eğitimin aralıksız olmasından
dolayı haftada 6 saat ilave ek ders ücreti ödenmesine yönelik tavsiye kararı
verilmesini talep ettik.
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EŞ DURUMU MAĞDURU SÖZLEŞMELİ
ÖĞRETMENLER SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 27.12.2018 tarihinde eş durumu mağduru sözleşmeli öğretmenleri kabul etti.
Kadrolu öğretmenlere tanınan
tayin hakkının kendilerine de tanınmasını talep eden sözleşmeli
öğretmenler Genel Başkanımız
Talip Geylan’dan destek istedi.
Genel Başkanımız sözleşmeli
öğretmenlere her platformda
destek verdiklerini belirterek,
sözleşmeli öğretmenlere de tayin hakkı verilmesi hususunda
destek vereceklerini kaydetti.
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Türk Eğitim-Sen’in talebinin sözleşmeliliğin kökten kaldırılıp, tüm
öğretmenlerin kadrolu istihdam
edilmesi olduğunu belirten Geylan şunları kaydetti: “Sözleşmeli
öğretmenlerimiz eşlerinden, çocuklarından ayrı yaşıyor. Oysa
Anayasamızın 41. Maddesi, ‘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. Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe
dayanır.” diyor. Böyle bir anayasa
hükmü varken, sözleşmeli öğretmenlerimiz ailelerinden kopuk
yaşaması kabul edilebilir değildir. Çocuğunu, eşini mutlu edemeyen bir öğretmen, kendisine
emanet edilen çocuklarımızı nasıl
mutlu edebilir?
Üstelik bunun bir de ayrı bir
mali külfeti bulunmaktadır. Ailelerinden ayrı yaşayan öğretmenler bulundukları il ya da ilçede ev
tutuyor, o evin faturalarını ödü-

yor, ayrı gıda harcaması yapıyor.
Dolayısıyla bu konuda milli bir
servet kaybı da söz konusudur.
Ayrıca öğretmenlerimizin ailelerinden uzak olması Türk aile yapısına uygun olmamakla birlikte,
aile içi huzursuzluğa da yol açmaktadır.”
Türk Eğitim Sen olarak sözleşmeli öğretmen istihdamı asla
kabul etmediklerinin altını çizen
Geylan, “Öğretmenlerin kadrolusözleşmeli diye tasnif edilmesinin
mesleğin itibarını rencide ettiğini
düşünüyoruz” dedi
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MERKEZ KADIN KOMİSYONU,
KADIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ SEMİNER DÜZENLEDİ
Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu 8 Aralık Cumartesi günü kadın
üyelerimizi, kadın sağlığı ile ilgili bilgilendirmek için bir seminer düzenledi.
Uzman Dr. Vildan Temel ve Op, Dr. Ergin Işık’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde kadın üyelerimiz, meme ve rahim ağzı kanseri ve sonrasında
dikkat edilmesi gereken uygulamalar, cerrahi yöntemler, yanlış bilinen tedavi yöntemleri ile plastik cerrahide yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirildi.
Bir konuşma yapan Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, “Merkez Kadın Komisyonumuz toplumu yakından ilgilendiren konular hakkında
önemli etkinlikler yapmaktadır. Bu kez de kadın sağlığı ile ilgili bir seminer
düzenleyerek, kadınlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu
önemli etkinliğe katılan üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Yoğun ilginin olduğu seminer soru-cevapla sona erdi.

ÖĞRETMENLERE NÖBET GÖREVİ VERİLMESİNDE DOKTOR
RAPORLARININ DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan
öğretmenlere mevzuatımız gereği nöbet görevi verilmektedir.
Öğretmenler okul müdürlüğü
tarafından kendilerine verilen bu
nöbet görevini belirtilen günde
yerine getirmekte ve karşılığında
3 saat ek ders ücreti almaktadır. Öğretmenlere nöbet görevi
verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri incelendiğinde doktor
raporu ile nöbet tutmasında sakınca bulunanlara nöbet görevi
verilip verilemeyeceğine dair bir
düzenlemeye rastlanmamaktadır.
Herhangi bir rahatsızlık nedeniyle
doktor raporu ile nöbet tutamayacağı belirtilen öğretmenlere
nöbet görevi verilmek istenmesi
açıkça sağlık hakkı, yaşam hakkı-
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nın ihlali anlamına gelmektedir.

Yürürlükte bulunan Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Kurumları Yönetmeliği
hükümlerine göre öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir.
Bu mevzuatların tamamında ise
doktor raporu ile nöbet tutamayacağı ifade edilen öğretmenler
hakkında ne gibi biri işlem yapılacağı konusunda bir düzenleme
bulunmamaktadır. Bu durum ise
mevzuatlarda yapılan bir eksik
düzenleme olup zaman zaman
öğretmenleri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetleri önlemek

adına mevzuatlarda gerekli düzenlemeler yapılmalı ve düzenleme yapılıncaya kadar valiliklere
gereken talimat gecikmeksizin
verilmelidir.
Örnek üzerinden inceleme yapacak olursak;

Örnek-1: Hamileliğin 16. haftasında doktor raporuyla düşük
yapma tehlikesi olduğu belirtilen
bir kadın öğretmene nöbet görevinin verilip verilemeyeceği,
Örnek-2: Bel kısmında meydana gelen bir rahatsızlık nedeniyle,
doktor raporuna binaen nöbet
görevi verilmemesi gerektiği ifade edilen bir öğretmene nöbet
görevi verilip verilmeyeceği,
Örnek-3: Bacak veya diz kısmında meydana gelen bir rahat-

sızlık nedeniyle ameliyat olan bir
öğretmene, doktor raporuna binaen bir yıl süreyle nöbet görevi
verilmemesi gerektiği durumunda nöbet görevi verilip verilemeyeceği,
gibi durumlarda nöbet görevinin verilip verilemeyeceğine
dair mezkur yönetmeliklerde bir
düzenleme
bulunmamaktadır.
Ancak, sağlık durumu, kişilerin
yaşamını devam ettirebilmeleri
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan, kişilerin
sağlık hakkı, yaşam hakkı her şeyden önce geleceğinden, doktor
raporuna binaen nöbet görevi
verilmemesi gerekmekte olup
gerekli düzenlemelerin ivedilikle
yapılması gerekmektedir.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

MERKEZ KADIN KOMİSYONU KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNİN
ÜÇÜNCÜSÜNÜ ATAKULE’DE GERÇEKLEŞTİRDİ

MEB GÖREVDE
YÜKSELME
SINAVINDA ÇAN
EĞRİSİ
UYGULANSIN

Türk Eğitim-Sen olarak Milli
Eğitim Bakanlığı merkez, taşra
teşkilatı şef ve memur kadrolarına
yapılacak atamalar için 09.12.2018
Pazar günü yapılan görevde yükselme yazılı sınavının çan eğrisi
puan sistemiyle değerlendirilmesi hususunda Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan talepte bulunduk.
Yazılı sınavda adaylara sorulan
soruların oldukça zor olduğuna

Türk Eğitim Sen Merkez Kadın Komisyonu, kitap okuma
etkinliğinin üçüncüsünü Ankara
Atakule’de gerçekleştirdi. Öğretmenlerimiz Atakule’de yanlarında
getirdiği kitapları okudu.
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,
Ankara Şubelerinin de katıldığı
etkinliğe çok sayıda vatandaşta
destek verdi.
Türk Eğitim Sen Merkez Kadın
Komisyonu Başkanı Firdes Işık
yaptığı konuşmada, kitap okuma
alışkanlığının önemine dikkat çek-

ti. Boş zamanlarını, çoğu zaman
hiçbir yararlı bilgi aktarmayan televizyon karşısında geçirmek yerine kitap okuyarak değerlendiren
kişilerin, edindikleri bilgi ve kültür
sonucunda aynı zamanda toplum
içinde de etkin bir kişiliğe sahip
olacaklarını belirtti.
Kitap okumayı herkesi teşvik
etmeliyiz diyen Işık,” Kitaplar
sayesinde ülkemizin kalkınarak
daha ileriye gitmesine de katkıda
bulunmuş oluruz.” dedi.

ilişkin sendikamıza birçok şikayet
ulaşmıştır. Yönetmelik ve kılavuz
hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavında başarılı
sayılmak için yazılı sınavdan 100
puan üzerinden en az 60 puan
alma şartı yer almaktadır. Her ne
kadar baraj puanı 60 olarak belirlenmişse de soruların zorluğu göz
önüne alındığında sınava katılan
birçok adayın baraj altında kala-

rak başarısız sayılması ve başarılı
aday sayısının ilan edilen kadro
sayısından az olması ihtimali söz
konusu olacaktır.
Bu sebeplerle; sınavın değerlendirilmesinde baraj uygulaması
yerine sınava katılanların başarı
ortalamasına göre çan eğrisi sisteminin uygulanması mağduriyetin engellemesi için hakkaniyet
gereği olacaktır.

VERGİ DİLİMİNDEKİ ADALETSİZ UYGULAMAYA SON VERİLMELİDİR
Memur maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınan ve
memurların maaşlarından peşin
olarak kesilen gelir vergisi hesaplamalarında ki adaletsizliğe son
verilmelidir. Yıllardır talep edip
dile getirdiğimiz vergi diliminde
ki adaletsiz uygulamalar artık son
bulmalıdır.
Memur maaşlarına uygulanan
gelir vergisinde ki adaletsizlikler her geçen gün memurları
mağdur etmeye devam etmek-

tedir. Memur maaşlarının her
geçen gün eridiği günümüzde
memurların vergi yükünün altında ezilmesinin kabulü mümkün
değildir. Enflasyonun zirvelere
tırmandığı günümüzde, memurların ekonomik anlamda rahata
kavuşabilmeleri için gelir vergisi
hesabında dikkate alınan vergi
dilimlerinde ivedilikle düzenlemeye gidilmelidir. Bu bağlamda, memurun vergi yükü altında
ezilmemesi için ya gelir vergisi

matrahının hesabında asgari ücret tutarı kadar kısmın gelir vergisinden muaf tutulması yada vergi
dilimlerine karşılık gelen matrahların iki katına çıkarılması gerekmektedir. Ekonomik anlamda
krizlerin yaşandığı günümüzde
memurlarında yaşam şartlarının
rahatlatılması, ekonomik anlamda yaşam seviyelerinin yükseltilmesi, alım güçlerinin artırılması
için vergi dilimlerinde gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması

gerekmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak Hazine
ve Maliye Bakanlığı’na yazdığımız
yazıda devlet memurlarının maaş
hesaplamalarında dikkate alınan
gelir vergisi hesaplamalarında, ya
Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile brüt asgari ücret
miktarı kadar olan bölümünden
gelir vergisi alınmaması yada
%15’lik vergi dilimine esas gelir
vergisi matrahı en az iki katına çıkarılmasını talep ettik.
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2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI
EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ YAPILDI.
Türk Eğitim Sen ve Uluslararası
Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,
7-8 Aralık 2018 tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirildi.
Hatırlanacağı üzere Türk Eğitim Sen, 2016 Yılının UNESCO
tarafından Hoca Ahmet Yesevi
Yılı ilan edilmesi nedeniyle, 1-4
Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) ile işbirliği
içinde Uluslararası Türk Dünyası
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler
Kongresi’ni düzenlemişti. Sendikamız, 7-10 Aralık 2017 tarihinde
de Mühendislik ve Fen Bilimleri
alanında, Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri
Kongresi düzenlemişti.
Türk Eğitim-Sen, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri
ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne
Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, Türk
Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne üye kuruluşların genel başkan ve genel
başkan yardımcıları, Türkiye’den
ve Türk dünyasından saygın bilim
insanları, üniversite şubelerinin
başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri, üniversite temsilcileri
katıldı.
Kongreye Türkiye, Azerbaycan,
İran, Kazakistan, KKTC, Özbekistan, Rusya, Tataristan, Ukrayna,
Kosova, Makedonya, Kırgızistan
ve Irak olmak üzere toplam 13
ülkeden katılım oldu. Kongrede;
Türkiye’den 82 devlet üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda
görevli öğretmenler ve özel üniversitelerden; yurtdışından da 47
üniversiteden kongreye gelen
bilim insanı tebliğ sundu. 860 bildiri ile başvuru yapıldı, bunların
478’i kabul edildi. Bildiri yazarları
da dahil olmak üzere kongreye
toplam 739 bilim insanı katıldı.
Kongremizde her oturum tıpkı
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
Türk dünyasına hizmet eden
zirve şahsiyetlere ithaf edildi.
Kongre’nin açılışı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk oturumuyla yapıldı. Diğer oturumlar da şu şekilde
idi: Dede Korkut, Mehmet Emin
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Resulzade, Hoca Ahmet Yesevi,
Muhammet Hüseyin Şehriyar, Ali
Şir Nevai, Cengiz Aytmatov, İsmail Gaspralı, Prof. Dr. Erol Güngör, Prof. Dr. Halil İnalcık, Dr. Fazıl
Küçük.
Her bir oturum Türk kültür ve
eğitimine hizmet veren tarihi
şahsiyetler ile öğretmenlik görevini icra ederken PKK terör örgütü tarafından katledilen şehit
öğretmenlerimiz anısına düzenlendi. Ziya Gökalp, Aşık Veysel,
Piri Reis, Arif Nihat Asya, Ömer
Seyfettin, Oktay Sinanoğlu, şehit öğretmenlerimiz Neşe Alten,
Necmettin Yılmaz, Burçin Uysal,
Aybüke Yalçın, Aynur Sarı, anısına
yapılan oturumlardan bazılarıdır.
Ayrıca kongre ile eş zamanlı
olarak Üniversite Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan
kongrede, Genel Başkan Talip
Geylan bir konuşma yaptı.

Türk Eğitim-Sen ile UAESEB
işbirliği ile yapılan bu kongreler
Türk dünyasının iş birliğine
katkı sunuyor.
Türk Eğitim-Sen ve UAESEB
işbirliği ile yapılan bu kongrelerin Türk dünyasının iş birliğine

önemli katkılar sunduğunu belirten Geylan, “UAESEB Türk dünyası birliğinin vücut bulmuş halidir. Bu sebeple UAESEB’e katkı
sunan Azerbaycan Tahsil İşçileri
Azad Hemkarlar İttifakı, Kazakistan İlim ve Eğitim Çalışanları Sendikası, Kırgızistan İlim ve Eğitim
Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk
Memur-Sen, Kosova Türk Öğretmenler Derneği, Makedonya
Ufuk Derneği, Irak Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütü’ne ve
değerli genel başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversitelerde sipariş ile atama
ya da yandaşa kadro açma
anlayışı ile seçim yapılamaz.
Üniversitelerin önemine değinen Genel Başkan Talip Geylan,
“Üniversiteler; sadece bilimin,
tekniğin, tıbbın hayat bulduğu
bir mecra değil, aynı zamanda ülkemizde ve dünyada demokrasi
anlayışının, hoşgörünün sosyalleşmenin de lokomotif gücüdür”
diye konuştu.
Türk Eğitim Sen’in üniversitelere ve üniversite çalışanlarına
büyük önem verdiğini kaydeden
Geylan, “Her yıl en az bir kez üniversite çalışanları ile bir araya geliyoruz. Üniversitelerimize ve üniversite çalışanlarımızın sorunlarını
tespit ediyor ve çözüm arayışları

ortaya koyuyoruz. Başta YÖK
olmak üzere Hükümet nezdinde
çözüm önerilerini gündeme getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Geçtiğimiz ay YÖK Başkanı
Yekta Saraç’ı ziyaret ettiklerinde
hem üniversitelerimize hem de
üniversite çalışanlarına yönelik
kapsamlı bir rapor sunduklarını
hatırlatan Geylan, Türk EğitimSen’in üniversitelere yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.
Üniversitelerin demokrasinin
beşiği olmasını gerektiğini bildiren Geylan, “Üniversitelerde
sipariş ile atama ya da yandaşa
kadro açma anlayışı ile seçim yapılamaz. Üniversitelerde demokratik bir ortamda seçim yapılmasını talep ediyoruz. Maalesef
her geçen gün durum daha da
kötüye gidiyor. Son yapılan atamaları hep birlikte gördük. Rektörler, adeta kişiye özel mevzuat
düzenlemeleriyle tayin edildi. Biz
bunu şiddetle reddediyoruz. Bu,
Türk üniversitelerine yakışmayan
çok çirkin bir tutumdur. Başta
rektör atamaları olmak üzere tüm
atamalar, üniversite çalışanlarının
iradesi ile gerçekleştirilmelidir”
dedi.
YÖK’ün hazırladığı norm kadro
yönetmeliği hakkında açıklama
yapan Geylan, “Bu yönetmeliği
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hazırlayanların Türk bilim hayatının geleceğine yönelik kaygı
taşımadığını düşünüyorum. Bu
yönetmelik, genç akademisyenlerimizin geleceği için ortaya
koyacağı hedeflere darbe vuracaktır. Yönetmeliği genel merkezimizin oluşturduğu bir komisyon
ile değerlendiriyoruz. En kısa
zamanda norm kadro yönetmeliği ile ilgili yargı sürecini başlatacağız. Sayın YÖK Başkanı Yekta
Saraç’ı ziyaretimizde kendisinin
buna çok sempatik bakmadığı
izlenimini edinmiştik. Buna rağmen yönetmeliğin nasıl yayınlandığını anlamış değiliz. Acaba
başka mutfaklarda hazırlanan bu
yönetmelikler, YÖK’ün önüne sipariş olarak sunuluyor mu?” diye
konuştu.

neden kamusal alanın bir gruba
mensubiyet üzerinden tanzim
edilmiş olmasıdır. Fetö’yü defettik ancak şimdi başka Fetöler ile
karşı karşıya kalıyoruz. Üniversitelerimiz hiçbir grubun tarlası olamaz. Ülkemizin yeni bir 15 Temmuz felaketi yaşama lüksü yoktur.
Başta üniversitelerimiz olmak
üzere kamusal alanın her kademesinde sadakat gösterecekleri
tek merci devlettir. Başta Sayın
Cumhurbaşkanımız olmak üzere
tüm yetkililer, üniversitelerimizde
tahakküm kurmak isteyen bu yapılara izin vermesinler.”

Fetö’yü defettik ancak şimdi
başka Fetöler ile karşı karşıya
kalıyoruz. Üniversitelerimiz
hiçbir grubun tarlası olamaz.

Görevde Yükselme Sınavlarının her yıl düzenli yapılmasını
isteyen Genel Başkan Talip Geylan, “YÖK Başkanı Yekta Saraç,
kendisini ziyaretimizde, konuyu
gündeme getirmemiz üzerine,
2019 yılının ilk çeyreğinde Görevde Yükselme Sınavı Yapılsın’
talimatı verdi. Zira YÖK bu sınavın Mart ayı içerinde yapılacağını da duyurdu. Türk Eğitim Sen
olarak online portal oluşturduk.
Bu portalda son mevzuat düzenlemeleri ve deneme sınavları da
yer almaktadır. Üniversite çalışanlarımız bu portaldan yararlanarak sınava hazırlanabilir.” dedi.
Geylan, Eğitim-Öğretime Hazırlık
Ödeneğinin üniversite çalışanlarına da ödenmesini talep etti.

YÖK Kanunu’nun 13/b maddesine göre yapılan görevlendirmelerin keyfi uygulamaların
mekanizması olarak kullanıldığına dikkat çeken Genel Başkan,
“Bu madde özellikle idari kadro
açısından demoklesin kılıcı gibi
duruyor. ‘Bize biat edersen rahat
edersin, bize biat etmez isen sürerim, mağdur olursun’ anlayışı
hâkim. Türk Eğitim Sen olarak bu
anlayışı şiddetle reddediyoruz”
dedi.
Ülkemizin 15 Temmuz felaketi
yaşadığını kaydeden Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizi
15 Temmuz felaketine götüren

Üniversite çalışanlarımız Türk
Eğitim-Sen’in oluşturduğu
eğitim portalından yararlanarak
sınava hazırlanabilir.

Türkiye’nin Sendikası

Türkiye Kamu Sen olarak
ek gösterge oranlarının
yükseltilmesini ve tüm kamu
çalışanlarına ek gösterge
verilmesini talep ediyoruz.
3600 ek gösterge sözünü hatırlatan Geylan, “Türkiye Kamu Sen
olarak ek gösterge oranlarının
yükseltilmesini ve tüm kamu çalışanlarına ek gösterge verilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili
Türkiye Kamu-Sen’in hazırladığı
ve Milletvekili Mustafa Kalaycı’ya
sunduğu teklif komisyona getirilecek. Dilerim bütün siyasi partiler çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda bu teklife destek verir ve
hayata geçirirler” dedi.

Attıkları her imza kamu
çalışanlarını mağdur ediyor.
Son toplu sözleşmede 2018 yılı
için yüzde 7.5, 2019 yılı için ise
yüzde 9 oranına imza atıldığını
söyleyen Geylan, kamu çalışanlarının enflasyon farkı altında ezil-

diğini bildirdi. Şu anda Maliye ve
Hazine Bakanlığı’nın yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 20.8 olduğunu hatırlatan Geylan, kamu
çalışanlarının tarihinde ilk kez
maaş zammının iki katı enflasyon
farkı alacağını kaydetti. Sözde
yetkili sendikanın attığı her imzanın kamu çalışanlarını mağdur
ettiğini söyleyen Geylan, Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in
ek zam talebini yineledi.

Sözde yetkili sendika kamu
çalışanlarının temel kazanımları
riske edildiğinde dahi bir
performans ortaya koymadılar.
Kamu çalışanlarını bu zulümden
kurtaracak olan Türkiye Kamu
Sen ve Türk Eğitim Sen’dir.
Genel Başkan Geylan, Türk
Eğitim-Sen’in 32 üniversitede
yetkili sendika olduğunu kaydetti. Sözde yetkili sendikanın üye
sayısının 1 milyonu geçtiğine de
dikkat çeken Geylan, “Bu durum
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mantıkla açıklanamaz. Bu hormonlu bir büyümedir. Tamamen
siyasal iktidarın desteğiyle bu
üye sayısına ulaştılar. Öte yandan
kamu çalışanlarının temel kazanımları riske edildiğinde dahi bir
performans ortaya koymadılar.
Kamu çalışanlarını bu zulümden
kurtaracak olan Türkiye Kamu
Sen ve Türk Eğitim Sen’dir” dedi.

Başta Türk dünyası ve BM
olmak üzere bütün dünyayı
Doğu Türkistan’da yaşanan
işkenceye karşı dur demeye
davet ediyoruz.
Doğu Türkistan’da, Azerbaycan’da, Irak ve Suriye’de yaşananlara dikkat çeken Geylan, şöyle
konuştu: “Doğu Türkistan’da
Hitler faşizmini aratmayan bir
zulüm var. Müslüman soydaşlarımız çeşitli adlar altında oluşturulmuş kamplarda zulüm altındadır. Başta Türk dünyası ve BM
olmak üzere bütün dünyayı Doğu
Türkistan’da yaşanan işkenceye
karşı dur demeye davet ediyoruz.
Bilindiği gibi Azerbaycan topraklarının yüzde 14’ü işgal altındadır. Karabağ’da 30 bine yakın
can kaybı oldu. 1 milyonu aşkın
soydaşımız göç etme noktasında. Ermenistan’ın Karabağ’daki
işgalinin son ermesini istiyoruz.
Karabağ Türk’tür ve Türk kalacaktır.
Irak ve Suriye’de yaşananları da yakından takip ediyoruz.
Suriye’de yaşanan iç çekişmeden dolayı en çok mağdur olan
kesim Türkmenlerdir. 12 Mayıs’ta
yapılan seçimde Irak Türkmen
Cephesi gayret ve dirayetli duruşu ortaya koydu ama Irak devleti
sağlıklı bir şekilde seçim yapmayı
dahi beceremedi. Türkmen arkadaşlarımızın onurlu direniş ile
seçim hilesi ifşa oldu. Türkmen-
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ler kabine dışı bırakılmıştır. Bunu
reddediyoruz. Irak Türkmenleri,
Irak halkının ayrılmaz bir parçasıdır.
Resmi rakamlara göre 3.5 milyon mülteciyi misafir ettik. Türk
milleti merhametli bir millettir.
Zor durumda bulunan herkese
kapımızı açarız. Ancak şunu da
ifade ediyoruz: Suriye’de koşulları normale dönen bölgelere
mültecilerin geri dönmesi sağlanmalıdır.
Kazakistan’ın çok kıymetli
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Türk dünyası birliği
noktasında gayret ortaya koyan
devlet adamlarının başında geliyor. Kazakistan, Latin alfabesine
geçilmesi, ortak Türk tarihinin
müfredata konulması gibi birçok
hususta öncü adımlar atıyor. Bunun tüm Türk dünyasına örnek
teşkil etmesini istiyoruz.”
Öğrenci Andı ile ilgili de
önemli açıklamalar yapan Geylan, “İDDK’nın, Danıştay 8’inci
Dairesi’nin verdiği hukuki kararı
onamasını bekliyoruz. Aksi taktide sendikamız, Öğrenci Andı’nı
okullarda öğrencilerimize öğretmeye devam edecektir” dedi.
Genel Başkan Talip Geylan’ın
konuşmasının ardından protokol
konuşmaları yapıldı. Daha sonra katılımcılar tebliğlerini sundu.
Kongrenin kapanışında da bir
değerlendirme oturumu yapıldı.
Kongre katılımcıları arasından
fikir beyan etmek isteyenler için
divan oluşturuldu. Divan heyeti
tarafından iki günlük çalışmalar değerlendirildi. Daha sonra
kongrenin sonuç bildirgesi okundu. Kongre, Genel Başkan Talip
Geylan’ın değerlendirme ve teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

www.turkegitimsen.org.tr
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ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Türk Eğitim-Sen Üniversite
Temsilcileri Eğitim ve İstişare
Toplantısı, 7-8 Aralık 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.
İstişare toplantısı ile 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve
Sosyal Bilimler Kongresi’nin ortak
açılış oturumu 7 Aralık 2018 tarihinde yapıldı.
8 Aralık tarihindeki öğleden
önceki ilk oturumda Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Başkan
Yardımcıları M. Yaşar Şahindoğan
ve Selahattin Dolğun yönetiminde Üniversite Temsilcileri İstişare
Toplantısı yapıldı.
Toplantıda Türk Eğitim-Sen’in
üniversiteler ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi,
üniversite,YÖK ve Kredi ve Yurtlar
Kurumu’nda çalışan personelin,
akademisyenlerin sorunları ele
alındı, çözüm önerileri sunuldu.
Üniversite temsilcileri ise talep
ve önerilerde bulundu. Toplantı
soru-cevap ile sona erdi.
Öğleden sonraki oturumda ise
Dr. Öğretim Üyesi Hande Özgen,
“Kamusal Yaşamda Protokol ve
Davranış Kuralları” ile ilgili eğitim
verdi.
İstişare toplantısının kapanış
oturumu ise Genel Başkan Talip
Geylan’ın değerlendirme konuşmasıyla tamamlandı.

“ÖĞLE ARASI NÖBETLERİ DÜZENLENECEK.”
Bilindiği gibi öğretmenlerin en temel ihtiyaçlarını
giderebilmelerine engel olan öğlen arası nöbetleri ile
ilgili Türk Eğitim-Sen olarak ciddi bir mücadelemiz vardı. Hatta konuyla ilgili düzenleme yapılmadığı için sendikamız bir süredir öğle arası nöbetleriyle ilgili eylem
yapmaktaydı.
Konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla MEB Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü taşra teşkilatına bir yazı yayınladığını bildirdi.
Yazıya göre; öğle arası nöbetlerinde öğretmenlerin
temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ara verilecek, bu aralar nedeniyle nöbet görevinin fiilen ve tam
olarak yerine getirilmemiş sayılamayacak ve dolayısıyla
nöbet için öngörülen ücretin tam olarak ödenecektir.
Genel Başkan Geylan konuya hassasiyetle yaklaşan
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan şunları kaydetti: “Türk EğitimSen olarak, öğretmenlerimizin temel insani ihtiyaçları-

nı giderebilmelerine dahi engel teşkil eden öğle arası
nöbetleri hususunda bir düzenleme yapılması talebini
uzunca süredir gündeme taşıyor idik. Talebimize olumlu karşılık bulunamaması üzerine öğle arası nöbetlerin
tutulmayacağına dair eylem kararı almıştık. Ancak son
zamanlarda bazı illerde eylemimize iştirak eden üyelerimize soruşturma açılması ve hatta nöbet ücretlerinin
kesilmesi üzerine Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk.
Ve nihayetinde Sayın Bakan’ın talimatıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bugün itibariyle taşra teşkilatına bir yazı yayınlayarak duruma müdahil oldu.
Buna göre MEB tarafından, öğle arası nöbetlerinde
öğretmenlerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ara verileceği, bu aralar nedeniyle nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemiş sayılamayacağını ve dolayısıyla nöbet için öngörülen ücretin
tam olarak ödeneceğini bildirilmiştir.
Öğle arası nöbet tutmadığından dolayı ücreti kesilen
çalışanların kaybının tekrar iade edilmesi gerekmektedir. Bu yazıya rağmen farklı bir işlem yapan idareciler
suç işleyecek ve gerekli işlemler yapılacaktır
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ORTAOKULLARDA ÖĞRETMEN MAZERETLERİ DİKKATE
ALINARAK DERS PROGRAMLARI HAZIRLANMALIDIR
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
ortaokullarda, ders programları
hazırlanırken öğretmenlerin mazeretleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ortaokullarda branş öğretmenlerinin okutacağı derslere
göre haftalık ders programı hazırlanırken, öğretmenin engellilik
durumu, süt izni kullanması, sağlık durumu gibi etkenler dikkate
alınmalıdır.
Hali hazırda yürürlükte bulunan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği incelendiğinde branş
öğretmenlerinin ders programları hazırlanırken, öğretmenlerin
mazeretleri ayrıntılı olarak be-

lirtilmiş ve ders programlarının
öğretmen mazeretleri dikkate
alınarak öğretmenler kurulunda
hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir. Okul öncesi ve ilköğretim
kurumları yönetmeliği incelendiğinde ise ders programlarının
hazırlanması konusunda ayrıntılı
bir açıklama bulunmadığı gibi
öğretmen mazeretlerinin dikkate
alınarak hazırlanacağına yönelik
kısa bir açıklamaya yer verilmiştir.
Kapsamlı bir açıklama yapılmadığı içinde öğretmen mazeretleri
zaman zaman okul idareleri tarafından keyfi uygulamalarla dikkate alınmamaktadır. Uygulamada

ki bu keyfi uygulamanın önüne
geçmek adına ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde olduğu
gibi öğretmenlerin mazeretleri
yönetmelikte kapsamlı olarak be-

lirtilmeli ve ders programlarının
öğretmenler kurulunda görüşülerek hazırlanması gerektiği yönünde düzenleme yapılmalıdır.

EK DERS ÜCRETLERİNİN GÜNLÜK OLARAK HESAPLANMASI İÇİN
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA MÜRACAAT ETTİK

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunca 2006 yılında ek ders
ücret hesaplamalarında değişikliğe gidilerek, ek ders ücret
hesaplamalarının haftalık olarak
hesaplanmasına
başlanılmıştır.
Halen de 2006 yılında ki Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak
ek ders ücretleri haftalık olarak
hesaplanmaktadır. Bu durum ise
öğretmenlerin doktora gitmesi,
rapor alması, izin alması gibi durumlarda okula gelmemesi nedeniyle mağduriyetlere sebebiyet
vermektedir. Ek ders ücretlerinin
haftalık hesaplanmasında ki amaç
ise öğretmenlerin hafta içerisinde
öncelikle maaş karşılığını doldurması, akabinde kalan derslerin ek
ders ücreti karşılığı okutulmasıdır.
Diğer bir ifadeyle, öğretmen hafta içerisinde herhangi bir nedenle
okula gelmediğinde, gelmediği
günkü derslerinin tamamının ek
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ders kapsamında değerlendirilerek ek ders ücretlerinin kesilmek
istenmesidir. Yapılan bu değişiklikle öğretmenlerin her şart altında maaş karşılığı derse girmesi,
maaş karşılığını doldurduktan
sonra ise ek ders ücreti almasıdır.
2006 Yılında değişiklik yapılmadan önce ise öğretmenlerin
haftalık ders programı yapılırken
maaş karşılığı ve ek ders ücreti karşılığında okutacağı dersler
ayrı ayrı belirlenmekteydi. Belirlenen bu dersler öğretmenin
haftalık ders programında ayrı
ayrı gösterilmekteydi. Diğer bir
ifadeyle, öğretmenler haftalık
ders programına baktığında okutacağı derslerin hangisinin maaş
karşılığı, hangisinin ek ders ücreti
karşılığı olduğunu derse girmeden bilmekteydi. Bu uygulamada, her gün için öğretmen hem
maaş karşılığı hem de ek ders
ücreti karşılığı derse girmekteydi.
Öğretmen herhangi bir nedenle
gelmediğinde gelmediği günkü
derslerinden ek ders ücreti karşılığı okutacakları kesilmekteydi.
Böylelikle öğretmenin gelmediği
günkü tüm dersleri kesilmeyerek

öğretmenin mağduriyetine sebebiyet verilmemekteydi.
Bir örnek üzerinden eski ve yeni
uygulamayı inceleyecek olursak;
Haftalık ders programında Perşembe günü 6 saat ders okutan
bir öğretmen;
YENİ SİSTEMDE: Perşembe
günü okula gelmezse 6 saat dersin tamamı ek ders karşılığı sayılarak 6 saat kesinti yapılmaktadır.
ESKİ SİSTEMDE: Perşembe
günü okutacağı 6 saat dersin
hangilerinin maaş karşılığı hangilerinin ek ders ücreti karşılığı
haftalık ders programında belirtilmektedir. Programa göre Perşembe günü okutulacak 6 saatin
2 saati maaş karşılığı, 4 saatinin
ise ek ders ücreti karşılığı olduğunu düşünecek olursak Perşembe
günü okula gelmeyen öğretmenin 4 saat ek ders ücreti kesilmektedir.
Bu bağlamda yeni sistemde
öğretmen derse girmeden okuttuğu dersin maaş karşılığımı yoksa ek ders ücreti karşılığı mı olduğunu bilmemektedir. Bu durum
ise hakkaniyete aykırı olduğu gibi

Anayasa’ya göre de aykırılık teşkil
etmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak ek ders
ücreti hesaplamalarında eski sisteme dönülmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat ettik. Müracaatımızda;
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan
öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamalarında;
a)Ek ders ücretinin haftalık hesaplanması uygulamasından vazgeçilerek, ek ders ücretinin maaş
karşılığı ve ücret karşılığı ayrımı
yapılarak günlük bazda hesaplanmasına,
b)Şayet, (a) fıkrasında ki talebimizin kabulü mümkün değil ise
resmi tatil günlerini içine alan
haftalara özgü(tatile denk gelen
güne karşılık maaş karşılığından
da düşüm yapılması) bir hesaplama yönteminin uygulanmasına,
c)Ek ders ücreti ödemeleriyle
ilgili olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için tavsiyede
bulunulmasına karar verilmesini
talep ettik
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GENEL SEKRETER MUSA AKKAŞ, BARTIN ŞUBE’NİN
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Genel Sekreter Musa Akkaş
Bartın Şube’nin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Bartın Şube Başkanı Sezai
Hangişi, şube yönetim kurulu
üyeleri, ilçe ve okul temsilcileri
hazır bulundu.
Genel Sekreter Musa Akkaş
ve beraberindeki heyet, Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın’ı
makamında ziyaret etti. Akkaş,
Çaycuma İlçe Temsilciliği’nin

düzenlediği toplantıya da katıldı. Toplantıda Zonguldak Şube
Başkanı Şahin Ören, il ve ilçe yönetimleri ile üyelerimiz hazır bulundu.
İstişare toplantısında eğitim ve
gündemdeki konular ele alındı.
Bir konuşma yapan Genel Sekreter Akkaş, alan değişikliğinde
tüm normların açılmaması nedeniyle yaşanan sorunlardan söz
etti. Akkaş, “5 yıllık beklemenin

karşılığı, bu derece kontenjan
sınırlaması olamaz. Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk’tan beklentimiz, talepleri karşılayacak bir
kontenjan düzeltmesi yapması ve
bundan sonra her yıl düzenli olarak alan değişikliği yapılacağını
duyurmasıdır.” dedi.
2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan eksik hususlara dikkat
çeken Akkaş, Belgede ücretli öğretmenliğin yer almasının sakın-

calarını anlattı. Akkaş, “Bu durum
ücretli öğretmenliği meşrulaştırmaktadır. Ücretli öğretmenlik
modern köleliktir.” dedi. Vizyon
belgesinde sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmayıp, 3+1 şeklinde esnetilmesini de kabul etmediklerini bildiren Akkaş, “Türk
Eğitim-Sen olarak sözleşmeli, ücretli öğretmen istihdamına karşıyız. 4+2, 3+1’i kabul etmiyoruz.
Tüm öğretmenler kadrolu olarak
atanmalıdır.” şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE DE ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI
YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLMELİDİR
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı
atama ve yer değiştirme takvimini Kasım ayında yayınlamıştı.
Yayınlanan takvime yöre 2019 yılı
Ocak ayında özür grubuna bağlı
yer değiştirme işlemleri yapılacaktır. Takvime göre 2 Ocak – 16
Ocak tarihleri arasında iki aşamada başvurular alınacak ve bi-

rinci dönemin son günü olan 18
Ocak’ta yer değiştirme sonuçları
açıklanacaktır. Ancak, Milli Eğitim
Bakanlığı bu özür grubu yer değiştirmelerinde sözleşmeli öğretmenlere de özür grubuna bağlı
yer değiştirme hakkı verileceğine
dair bir açıklama da bulunmamıştır. Kadrolu öğretmenlere özür
grubundan yer değiştirme hakkı
verilirken sözleşmeli öğretmenlerin bu haktan mahrum bırakılmasının kabulü mümkün değildir.
Kadrolu öğretmenlerin olduğu
gibi sözleşmeli öğretmenlerin de
aile birliği ve sağlık mazeretine

bağlı mağduriyetleri bulunmaktadır. Aile birlikteliğini sağlamak
kadrolu öğretmenlerin olduğu
kadar sözleşmeli öğretmenlerin de hakkıdır. Sağlık sorunları
bulunan kadrolu öğretmenlerin
tedavilerini yaptırabilmek için
yer değiştirmeleri bir hak ise bu
haktan sözleşmeli öğretmenlerinde yararlandırılması gerekmektedir. Bilinmelidir ki yaşam
hakkı her şeyden önce gelmektedir. Unutulmamalıdır ki, yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve
uluslararası sözleşmeler uyarınca
toplumun temeli olan “aile” kavramının devlet organları tarafın-

dan korunması, aile birlikteliğinin
muhafaza edilmesi ve herkesin
aile hayatına saygı gösterilmesi;
herkesin yaşamını sürdürebilmesi
için sağlık şartlarının iyileştirilmesi devletin ve devlet kurumlarının
asli görevleri arasındadır. Devletin ve devlet kurumlarının bu
görevlerini yerine getirirken her
türlü önlemi ve tedbiri alması gerekmektedir.
Bu nedenle de sözleşmeli öğretmenlere de kadrolu öğretmenlerle birlikte özür durumlarına bağlı yer değiştirme hakkı
verilmelidir.
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“BAZI SENDİKA BAŞKANLARI KENDİLERİNİ İŞVERENİN
SAHA GÖREVLİSİ OLARAK KONUMLANDIRMIŞ.”

Türk Eğitim-Sen Genel başkanı
Talip Geylan, 04.12.2018 tarihinde Bengütürk Tv’de yayınlanan
Söz Hakkı programına katıldı.
Siz kim oluyorsunuz da kanunun üstünde kendinizi görerek,
racon kesiyorsunuz?
Malum-Sen Başkanı’nın, “Nasıl
muhalefetteki siyasi parti masaya oturamıyorsa, yetkili olmayan
konfederasyon ve sendikalar da
masayı dışarıdan takip etmeli
fakat masada koltuk işgal etmemelidir” sözlerine sert tepki
gösteren Geylan, “Türkiye Kamu
Sen birilerinin ulufesi ile toplu
sözleşme masasına oturmuyor.
Türkiye kamu-Sen, 400 bini aşkın üyesinden aldığı güç ve 4688
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 29. Maddesi’nin
vermiş olduğu yetki ile o masaya
oturuyor. Siz kim oluyorsunuz da,
kanunun üstünde kendinizi görerek, racon kesiyorsunuz? ‘Muhalefetteki siyasi parti nasıl masaya

oturamıyorsa’ deniliyor ya, bu
durum demokrasi anlayışının da
arazlı olduğunu gösterir. Sayın
Cumhurbaşkanı, ‘Ben yüzde 52
aldım oy aldım. Muhalefet Meclis
Komisyonu’nda, genel kurulda,
araştırma komisyonlarında yer
almasın.’ diyebilir mi? Her siyasal
parti Meclis’teki temsil oranına
göre, hem komisyonda, hem genel kurulda yer alıyor; Meclis’in
denetim mekanizması görevini
yerine getiriyor. Toplu sözleşmede Türkiye Kamu-Sen’in karar
alma ve imza atma yetkisi yok.
Peki bu durumdan neden bu kadar rahatsızlık duyuluyor?”
Türkiye Kamu Sen’in o masada
istememelerinin nedeni, kapalı kapılar ardında yapılacak kirli
pazarlıkların kamuoyuna ifşa edilmesinden korkulmasıdır.
Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatırlanacağı gibi 2012 yılında toplu sözleşmelerde mutabakat sağlanmadığında Kamu

Görevlileri Hakem Kurulu’na
gidildi. Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu’na Memur-Sen adına katılan akademisyen üye, Hükümetin
verdiği teklife aynen imzayı bastı.
2013 yılında toplu sözleşme
masasına oturduğumuzda ise,
Malum-Sen 123 TL’ye imza attı.
123 TL’nin ortalama memur maaşına yansıması yalnızca yüzde 5.2
olmuştu. O yıl enflasyon yüzde
8.7 oranında gerçekleşti. Ancak
123 TL seyyanen artışa imza atıldığı için, memurlar enflasyon farkı
alamadı.
2015 yılında yapılan toplu sözleşmede de sözde sendikanın
hesap bilmezliğinin sonucu olarak, yüzde 1.8 enflasyon farkımız
hiç edildi.
Son toplu sözleşmede de 2018
yılı için yüzde 7.5, 2019 yılı için ise
yüzde 9 oranına imza atıldı. Şu
anda bu maaş zamları enflasyon
farkı altında eziliyor.
Tüm bu gerçekleri kamuoyu-

na kim gösterdi? Eğer o masada
Türkiye Kamu-Sen yer almasaydı,
bu gerçekler bilinmeyecek, propaganda bombardımanı ile kamu
çalışanlarının dikkatinden kaçırılacaktı.
Türkiye Kamu Sen’in o masada
istememelerinin nedeni, kapalı kapılar ardında yapılacak kirli
pazarlıkların kamuoyuna ifşa edilmesinden korkulmasıdır.
Yüzbinlerce üyesi olan sendikaları o masada istemeyecek
olanlar iş verenlerdir. İşverenler,
çalışanlar için masaya oturan ekibin yarım olmasını ister. Peki bir
sendika başkanı sağındaki, solundaki gücün zayıf olmasını neden
ister ki?
Buradan
Malum-Sen
Başkanı’na sesleniyorum: kamu
çalışanları adına büyük bir başarı ortaya koydun da, Türkiye
Kamu-Sen senin paçandan mı
çekti? Tam aksine Türkiye KamuSen, her toplu sözleşmede senin
masaya getirdiğin talepten daha
yüksek bir oran ortaya koyarak,
aslında senin elini güçlendiriyor.
Ali Yalçın bunu ilk kez yapmıyor.
İlk Genel Başkan olduğu zaman
da aynı tavrı göstermişti. Biz de o
zaman bunu acemilik olarak değerlendirmiştik. Tekrar bunu gündeme getirmesini artık acemilik
olarak görmüyoruz. Ali Yalçın demek ki, kendisini çalışanların sesi
olarak değil, işverenlerin saha
görevlisi olarak konumlandırmış
ve hükümetin elini güçlendirmek
için çalışanların masadaki gücünü
kırmayla görevlendirilmiş.”

MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINI BİRAN ÖNCE YAPMALI
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda, unvan
değişikliğine tabi kadrolar için yapılan unvan değişikliği sınavı en son
28.02.2015 tarihinde yapılmış olup,
o tarihten bu yana sınav yapılmadığı gibi ne zaman yapılacağına ilişkin

16

herhangi bir duyuru da yayınlanmamıştır.
Türk Eğitim-Sen olarak 2019 yılı
içinde unvan değişikliği sınavı yapılmasına dair sendikamıza ulaşan
talepler doğrultusunda gelecek
planlamasını bu sınavlara bağlayan
personellerin mağduriyetinin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na
yazı yazdık.
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GENEL BAŞKAN GEYLAN,
TÜRKAV GENEL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Genel Merkez
Yönetim Kurulu, TÜRKAV Genel
Başkanı sayın Ebubekir Korkmaz
ve yeni yönetim kurulunu ziyaret
etti.
Genel Başkan Geylan, 8 Eylül
2018 tarihinde gerçekleştirilen
kongre ile göreve seçilen Korkmaz ve ekibine başarı dileklerini
iletti.
Geylan ziyarette yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalarının temelinde, 1989 yılında
kurulan ve büyük fedakarlıklarla
emek sarfedilen TÜRKAV vardır.
O yıllarda türlü zorluklarla vücut
kazanmış olan Türk memur hareketi, 1992 yılında sendikal hüviyetini kazanarak kamu çalışanlarının
yolbaşçısı olmuştur.
Türk Eğitim-Sen ve TÜRKAV,
aynı kaynaktan beslenen Türk
memur hareketinin iki güzide kuruluşu olarak mücadele ve gönül
birlikteliğini sürdürecektir.
Kamu çalışanlarının geleceğinin yegane teminatı, örgütlü mücadeledir.
Yaşasın kamu çalışanlarının
haklı ve onurlu mücadelesi.”

“100 GÜNLÜK EYLEM PLANI REVİZE EDİLMELİDİR.”
Yine Vizyon Belgesinde taahhüt edildiği gibi yönetici atamada
merkezi sınavın hayata geçirileceği,
MEB teşkilatlarının işgal etmiş
olan çetelerin temizleneceği,
Sayın Cumhurbaşkanının defalarca belirttiği eğitimdeki başarısızlığın sorumlusu kadroların yerine ehliyetli eğitimcilerin iş başına
geçirileceği,
gibi hususların ikinci 100 günlük planda olmaması büyük bir
eksikliktir.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 gün günlük eylem planının eğitim çalışanları açısından
tatminkâr olmadığını söyledi ve
planın revize edilmesini istedi.
Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ikinci 100 günlük
plan açıklandı. Ancak eğitim çalı-

şanları açısından tatminkâr bulunduğunu söylemek imkansız.
Şöyle ki,
Önümüzdeki 100 gün içerisinde; Ziya Selçuk’un dile getirdiği 97.000 öğretmen açığı için
Şubat’ta en azından 40.000 öğretmen ataması daha yapılacağı,
Ek ders ücretlerinin iyileştirilmesinin ötesinde ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞİN kaldırılarak yeteri

sayıda öğretmen atanacağı,
Eş ve çocuklarından ayrı bırakılan sözleşmeli öğretmen ailelerinin birleştirileceği,
Hatta sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınacağı,
Mülakat melanetinin kaldırılarak, adaletin sağlanacağı,
Vizyon Belgesinde vaat edilen
TEŞVİK uygulamasının hayata geçirileceği,

Ve bu eksiklik, eğitim kamuoyunda, ikinci 100 güne dair büyük
hayal kırıklığı oluşturmuştur.
Dilerim eğitim kamuoyunun ve
eğitim çalışanlarının beklentileri doğrultusunda bu plan revize
edilerek, bir kısmı 2023 Eğitim
Vizyon Belgesi’nde de yerini bulmuş olan, ümitler boşa çıkarılmaz.”
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILDI
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Başkan
Yardımcıları Seyit Ali Kaplan ve
Cengiz Kocakaplan ile birlikte
10.12.2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi İşyeri Temsilciliği Bürosunun açılışına katıldı.
Genel Başkan ve beraberindeki heyet, Akdeniz Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı
da makamında ziyaret etti, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Akdeniz Üniversitesi İşyeri
Temsilciliği açılışı saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel
Başkan Yardımcıları Seyit Ali Kaplan ve Cengiz Kocakaplan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Türk
Eğitim Sen Antalya 1 No’lu Şube
Başkanı Oğuz Öztürk ve şube
yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz
Üniversitesi Temsilcisi Raşit Yıldız,

il, ilçe temsilcileri, üyelerimiz ve
öğrenciler hazır bulundu.
Birçok üniversite ve kamu yöneticisi, sendikaları istemeye
istemeye yetkilerini paylaşmak
zorunda kaldıkları kuma gibi görüyor.
Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkan Talip Geylan, Akdeniz
Üniversite Temsilciliği’nin onurlu

hak arama mücadelesinde yeni
başarılara vesile olmasını diledi.
Geylan, “Akdeniz Üniversitesi
birçok konuda ülkemizdeki üniversite camiasına öncülük ediyor.
Bilimsel çalışmalarda göğsümüzü
kabartıyor. Akdeniz Üniversitesi
yönetimi, sendikal anlamda temsilcilik tahsis ederek de birçok
üniversiteye örnek oldu” dedi.

Bazı üniversite ve kamu yöneticilerinin sendikal kültürün oluşmasına direnç gösterdiğini söyleyen Geylan, Akdeniz Üniversite
yönetimine bu ortamı sağladıkları
için teşekkür etti. Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sendikalar;
çalışanların daha huzurlu bir çalışma ortamına kavuşması, eğitim
hizmetinin daha verimli sürdürülebilmesi için yöneticilerin bir
paydaşıdır ama maalesef birçok
üniversitede biz bunu göremiyoruz. Birçok üniversite ve kamu
yöneticisi, sendikaları istemeye
istemeye yetkilerini paylaşmak
zorunda kaldıkları kuma gibi
görüyor. Bu anlamda sendikal
kültürün oluşmasına, bu bilincin
yerleşmesine direnç sergiliyorlar.
Birçok üniversitede bu sıkıntıyı
yaşıyoruz. Onun için bu ortamı
bize sağlayan Akdeniz Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BM GÖREVE, DOĞU TÜRKİSTAN’DA MEZALİME DUR DE!

Doğu Türkistan’da yaşanan Çin
zulmünü protesto etmek ve Birleşmiş Milletleri göreve çağırmak
amacıyla Türkiye Kamu-Sen olarak Ankara’da BM Türkiye Temsilciliği önünde ve tüm illerimizin
meydanlarında yaptığımız basın
açıklamalarıyla Doğu Türkistan’ın
sesi olduk.
Basın açıklamamıza başta Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci olmak üzere, sendikalarımızın Genel Başkanları,
Genel Merkez Yöneticileri, Şube
Başkanlarımız, Yöneticilerimiz ve
üyelerimiz katılırken, çok sayıda
vatandaşımız da eyleme alkışlar
ve sloganlarla destek verdi.
KAHVECİ: BM’NİN GÖREVİ
EGEMEN GÜÇLERİN EMELLERİNE ALET OLMAK DEĞİLDİR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, BM Türkiye Temsilciliği önünde yaptığı
basın açıklamasında, “Doğu
Türkistan’da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini
kapatma hakkı yoktur. Türkmen
soydaşlarımız toplama kamplarında tecrit altında tutulmakta, türlü
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işkencelere maruz bırakılmaktadır. Ne hikmetse bu vahşet, basın
yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu
için akan Türk kanı haber değeri
dahi taşımamaktadır. Ne Batı’da
ne de Türkiye’de işgal altındaki
Türkistan’ın çığlığı bir türlü duyulmamakta, akan kan Türk’ün
olunca kulaklar sağır, gözler kör
olmaktadır” dedi.

“Birleşmiş Milletlerin görevi,
olayları takip etmek değil, olaylara müdahale etmektir. Birleşmiş Milletler üyelerinin vicdanlarının sızlaması için daha kaç
Müslüman’ın kanı akmalı, kaç
çocuk zehirli gazlarla boğulmalı,
kaç kadına tecavüz edilmeli, kaç
genç parçalanmalıdır? Bu nedenle BM, duruma müdahale etmek,
olayların önlenemez noktalara

gelmesinin önüne geçmek ve bu
soykırıma son vermek için derhal harekete geçmelidir. Unutulmamalıdır ki, Birleşmiş Milletler,
egemen güçlerin siyasi, ekonomik ve ideolojik emellerine alet
olmak için değil; adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal
eşitliği tüm ülkelere sağlamak için
vardır” dedi.
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GENEL BAŞKAN TALİP GEYLAN, TAHSİL İŞÇİLERİ AZAD HEMKARLAR
İTTİFAKI’NIN DAVETLİSİ OLARAK AZERBAYCAN’DAYDI
öncü bir rol oynadığını ifade etti.
Bugün sekiz ülkeden üye kuruluşu ile Türk Dünyası’nın en önemli
sivil toplum kuruluşlarından birisi
haline gelen Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin
(UAESEB) bu iki sendikamızın önderliğinde hayat bulduğuna dikkat çeken Genel Başkan Geylan,
UAESEB’in önümüzdeki süreçte
hem eğitim alanında yapacağı
ortak çalışma ve projelerle hem
de kültürel işbirliğinin geliştirilmesi anlamında ortaya koyacağı
faaliyetlerle çok önemli hizmetlere vesile olacağını söyledi.

Genel Başkan Talip Geylan ve
Genel Başkan Yardımcısı Cengiz
Kocakaplan 21-23 Aralık 2018
tarihlerinde Azerbaycan Tahsil
İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı’nın
davetlisi olarak Bakü’de ziyaretlerde bulundu.
Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkanı Settar
Möhbaliyev ile bir araya gelerek

bir görüşme gerçekleştiren Genel Başkan Geylan, Azerbaycan
ve Türkiye arasında varolan köklü kardeşlik ve işbirliği ilişkisinin
her alanda olduğu gibi eğitim ve

sendikal sahada da geliştirilmesi için gayret ortaya koyduklarını belirterek, bu anlamda Türk
Eğitim-Sen ve Tahsil İşçileri Azad
Hemkarlar İttifakı’nın örnek ve

Settar Möhbalıyev’in Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
Genel Başkan vekilliği görevine
seçilmesinden dolayı da tebriklerini bildiren Genel Başkan
Geylan, Türk Eğitim Sen’in uluslararası sendikal kuruluşlarla ilişkilerinde Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı’nın ve Genel Başkan
Sayın Settar Möhbalıyev’in çok
ciddi desteklerini hissettiklerini
ifade ederek, bu işbirliğinin sendikalarımızın uluslararası alanda
da gücünü ve etkisini artıracağını
belirtti.

MALİYE BAKANLIĞI TALEBİMİZİ KABUL ETTİ
Eş Durumuna Bağlı Yolluk Ödemelerinde
Özel Durumlar Dikkate Alınacak

Sendikamıza gelen talepler üzerine Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na yazdığımız yazıda
her ikisi de memur olan eşlerin
sürekli görevle yer değiştirmeleri durumunda özel durumların
dikkate alınarak, her iki eşe de
yollukların tam olarak ödenip
ödenemeyeceği konusunda Sendikamıza görüş verilmesini talep
etmiştik.
Hazine ve Maliye Bakanlığı talebimizi kabul ederek Sendikamıza gönderdiği cevabi yazıda
“Buna göre, her ikisi memur veya

hizmetli olan eşlerin aynı yere
atanması halinde, başka bir ifadeyle her iki eşin de eski ve yeni
memuriyet mahallerinin aynı olması halinde (atamalarının farklı
zamanlarda olup olmadığına bakılmaksızın) bunlardan birisine yer
değiştirme masrafının değişken
unsurunun tamamının, diğer eşe
ise yarısının ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan,
a) Eşlerden sadece birisinin
memuriyet mahallinin değişmesi,
b) Eşlerin, farklı memuriyet ma-

hallerinden aynı memuriyet mahalline atanmaları,
c) Eşlerin aynı memuriyet mahallinden farklı memuriyet mahallerine atanmaları,
ç) Eşlerin, farklı memuriyet mahallinden farklı farklı memuriyet
mahallerine atanmaları,
durumunda ise harcıraha müstehak eşlerin her biri için yer
değiştirme masrafının değişken
unsurunun tam olarak ödenmesi
gerektiği mütalaa edilmektedir.”
denilerek eş durumuna bağlı yolluk ödemelerinde özel durumla-

rın dikkate alınması ve özel durumlarda yolluğun her iki eşe de
tam olarak ödenmesi gerektiği
yönünde görüş verilmiştir.
Hali hazırda mevcut uygulamada ikinci sırada yer değiştiren eşe
sürekli görev yolluğunun yarısı
ödenmekteydi. Artık, Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın bu görüşüne göre, eş durumu bağlı sürekli
görev yolluğu ödemelerinde özel
durumlar dikkate alınacak ve özel
durumlara göre sürekli görev yolluğunun ikinci sırada giden eşe
yarısı veya tamamı ödenecek.
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ, MANAVGAT’TA KONFERANSA KATILDI
Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş ve Genel başkan
Yardımcısı M. Yaşar Şahindoğan,
5 Aralık 2018 tarihinde Manavgat
İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği
“Mustafa Kemal Atatürk Türk Milli Eğitiminin Çizmiş Olduğu Yol
ve Hedefler” konulu konferansa
katıldı. Konferansın konuşmacıları
Prof. Dr. Salim Gökçen, Dr. Sinan
Demirtürk ve Dr. Ünsal Yılmaz Yeşildal idi.
Konferans’ta Genel Merkez Yöneticileri, Antalya 1 No’lu Şube
Başkanı Oğuz Öztürk ve şube
yönetim kurulu üyeleri, Antalya
2 No’lu şube Başkanı Burhan Ulu
ve şube yönetim kurulu üyeleri,
Manavgat’ta bulunan sivil toplum
örgütleri ve siyasi parti temsilcileri hazır bulundu.
Konferansın açılış konuşmasını
Manavgat İlçe Temsilcisi Ömer
Esen yaptı. Antalya 2 No’lu Şube
Başkanı Burhan Ulu da katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
Genel Sekreter Musa Akkaş
ve Genel Başkan Yardımcısı M.
Yaşar Şahindoğan da yaptıkları konuşmalarda Başöğretmen

Atatürk’ün eğitim ve eğitimciye
verdiği önemi anlattılar.Gündemde yer alan konular hakkında da
önemli açıklamalar yapan Genel
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri
Akkaş ve Şahindoğan, “Öğrenci
Andı ile ilgili İDDK’nın vereceği
kararı bekliyoruz. Türk EğitimSen’li eğitimciler olarak, ‘Varlığım
Türk varlığına armağan olsun. Ne
mutlu Türküm diyene’ demekten
korkmayacağız. Şayet yargıdan

karar olumsuz çıkarsa, biz öğrencilerimize Andımızı öğretmeye
devam edeceğiz” diye konuştu.
3600 ek gösterge sözünün
tutulmasını da isteyen Genel
Merkez Yöneticileri, “3600 ek
göstergenin bir an önce hayata
geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca tüm
kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını
ve ek göstergeden yararlanama-

yan yardımcı hizmetler sınıfının ek
göstergeden yararlandırılmasını
istiyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfı
çalışanlarının da bir defaya mahsus Genel İdari Hizmetler Sınıfına
alınmasını talep ediyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından konferans başladı. Büyük ilgi gören
konferansta Atatürk’ün eğitime,
eğitim çalışanlarına bakışı detaylı
bir şekilde anlatıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ELAZIĞ VE MALATYA`DAYDI

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan
Yardımcıları M. Yaşar Şahindoğan
ile Selahattin Dolğun, 21 Aralık
tarihinde Elazığ’da istişarelerde
bulundular. Elazığ’daki çalışmalarına Kredi Yurtlar Kurumu’nda
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çalışan eğitim çalışanlarını ziyaret ederek başlayan Şahindoğan
ve Dolğun, daha sonra Elazığ’ın
Kovancılar İlçesi’nde Sultan Kubeys Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi’ni ziyaret ederek, üyeleri-

mizle bir araya geldiler. Elazığ’ın
Palu ilçesinde de temaslarda
bulunan Genel Başkan Yardımcıları, Palu’da Atatürk Ortaokulu ile
Murat İlkokulu’nu ziyaret ettiler.
Şahindoğan ve Dolğun aynı gün

akşam Elazığ Şubemizin teşkilat
buluşmasına katıldılar. Toplantıda
Elazığ Şube Başkanı Talat Efe ve
şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe
ve işyeri temsilcileri ile üyelerimiz
de hazır bulundular.
Genel Başkan Yardımcıları, 22.12.2018 tarihinde de
Malatya’da Şube’de üyelerimizle bir araya geldiler. Doğanşehir ilçesinde şehidimiz Cengiz
Baktemur’un kabrini ziyaret eden
Şahindoğan ve Dolğun daha sonra Malatya İl Milli Eğitim Müdürü
Ali Tatlı’yı ziyaret ederek, eğitimöğretimde yaşanan sorunlarla
ilgili görüşmelerde bulundular.
Genel Başkan Yardımcıları aynı
gün akşam Malatya Şubesi’nin
istişare toplantısına da katıldılar.
Toplantıda Malatya Şube Başkanı
Çetin Türkyılmaz ve şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri
temsilcileri ve üyelerimiz de hazır
bulundu.
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GENEL BAŞKAN VE YARDIMCILARI MERSİN’DEYDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcıları Selahattin Dolğun ve
Fuat Yiğit ile birlikte 14-15 Aralık
tarihleri arasında Mersin ve ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Geylan ve beraberindeki heyet
ilk olarak 14 Aralık Cuma günü

öğleden önce Mersin 1 No’lu Şubemizin yenilenen hizmet binasının açılışını yaptı. Açılışa yönetim
kurulunun yanı sıra ilçe ve işyeri
temsilcileri de iştirak etti. Genel
Başkan açılıştan sonra sendika
merkezinde katılımcılarla bir süre
sohbet etme imkânı buldu. Gey-

lan, “Başta Şube Başkanımız Sayın Metin Ercan ve şube yönetim
kurulu olmak üzere emeği geçen
arkadaşlarımı tebrik ediyorum”
dedi.
Geylan aynı gün öğleden sonra
ise Mut İlçe Temsilciliği tarafından
sendikal mücadelemizin ahire-

te intikal etmiş olan emektarları
Hacı Murat Yılmaz, Şefik Mut ve
Ali Özer adına düzenlenen Okuma Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi.
Genel Başkan Talip Geylan, 14
Aralık Cuma günü saat 19:30’da
Mersin 1 No’lu Şubemizin düzenlediği istişare toplantısına da katıldı. Toplantıda ilçe, üniversite ve
işyeri temsilcilerimizle görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Toroslar Belediye Başkanı ve Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna’nın yanı sıra Mersin
2 Nolu Şube ,Osmaniye, Adana 1
ve 2 No’lu şube başkanları ve yöneticileri de iştirak etti.
Genel Başkan, 15 Aralık tarihinde de Tarsus’ta bulunan Mersin 2
No’lu Şube’nin düzenlediği kahvaltıda temsilcilerimizle bir araya
geldi. Programda Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin 2
No’lu Şube Başkanı Yaşar Yılmaz,
şube yönetim kurulu, ilçe ve işyeri
temsilcileri ile üyelerimiz katıldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE TAYİN HAKKI TALEBİMİZİ GÜNDEME GETİRDİK
Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı, 2-7 Ocak 2019 tarihlerinde
mazeret tayin başvurularını alacak. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözleşmeli öğretmenlerimize de başvuru hakkı
verilmesi talebimizi güçlü şekilde
dile getirmek için 25.12.2018 tarihinde twitter’da gündem çalışması gerçekleştirdi.
#SözleşmeliÖğretmeneTayinHakkı etiketi ile başlatılan çalış-
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maya destek büyüktü. Sözleşmeli
öğretmenler binlerce twit atarak,
tıpkı kadrolu öğretmenler gibi
sözleşmeli öğretmenlere de tayin
hakkı verilerek, ailelerinin parçalanmamasını istedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan attığı twitlerde şu
ifadelere yer verdi: “Sözleşmeli
öğretmenler üvey evlat değildir.
Kadrolu öğretmenlerimiz gibi
#SözleşmeliÖğretmeneTayin-

Hakkı verilmeli aileler birleştirilmelidir.
Aile birliğini sağlamak Devletin
Anayasal yükümlülüğüdür. Milli
Eğitim Bakanlığı artık #SözleşmeliÖğretmeneTayinHakkı tanımalı
ve Anayasa ihlalini sonlandırmalıdır.
Eşinden ya da çocuğundan
ayrı çalışmak zorunda bırakılan
bir öğretmenden ne kadar verim
alabilirsiniz? Artık yeter! #Sözleş-

meliÖğretmeneTayinHakkı verilmeli, öğretmenlerimiz huzurlu
kılınmalıdır.
Huzurlu öğretmen, verimli
eğitim demektir. Milli Eğitim Bakanlığı artık meslektaşlarımızın
dramına kör bakmamalı, sağır
durmamalıdır. Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk bir an önce #SözleşmeliÖğretmeneTayinHakkı verilmesini sağlamalı, eş ve çocukları
birleştirmelidir.”

TÜRK EĞİTİM-SEN
ÇORUM ŞUBE, DOĞU TÜRKİSTAN MESELESİ
KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ

Türkiye’nin Sendikası

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE “TÜRKİYE VE TÜRK
DÜNYASI” KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ
İstanbul 3 No’lu Şube, “Türkiye
ve Türk Dünyası” konulu bir konferans düzenledi. Konferansta Ahi
Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi,
Vatan gazetesi yazarı Doç. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Dünyası ile Türkiye
arasındaki ilişkiler ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi
ve gözlemlerini aktardı. Zorlu, soru-cevap kısmında da bir çok meseleyi irdeledi.

Çorum Şube Başkanı Selim Aydın Doğu Türkistan meselesi hakkında düzenlenen konferansta bir konuşma yaptı. Aydın yaptığı konuşmada, ‘Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan’dan yükselen
çığlıklar yüreklerimizi yakmaktadır.’ dedi. Doğu Türkistan’da insanlık
dramının yaşandığını belirten Aydın konuşmasında şunları kaydetti:
“Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği olarak düzenlemiş olduğumuz “Türk Dünyasında İnsan Hakları İhlalleri ve Doğu Türkistan
Meselesi” konulu konferansımıza katılım sağlayan, kanayan yaramıza hassasiyet gösteren bütün katılımcılara, konuşmacı olarak katılan
“Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK hocamıza ( Ankara Hacı Bayramı
Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi) Dr. Sinan
DEMİRTÜRK hocamıza, oturum yöneticisi olarak katılan Doç. Dr. Özer
ŞENÖDEYİCİ hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Programın sonunda Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu günün anısına Kürşad Zorlu’ya plaket takdim etti.

KİLİS ŞUBE, “LEYLA ÖĞRETMENLER
VAROLSUNLAR”

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE, TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE
İLK ÇIKIŞI KONULU PROGRAM DÜZENLEDİ

İstanbul 2 No’lu Şube, Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışları ve günümüze kadar geçen zaman dilimi içerisinde yaşadıkları serüveni
anlatan bir program düzenledi. Programın konuşmacısı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl idi. Orta Asya’da çektiği fotoğraflar ve yaptığı araştırmalarından örnekler sunan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, birçok millet tarih
sahnesinden silinmişken Türklerin varlıklarını devam ettirebilmelerinin
başlıca nedeninin, boylar halinde yaşamaları ve çok hızlı şekilde göç
edebilmeleri olduğunu söyledi. Osmanlıyı anlamak için Göktürkleri
bilmek gerektiğini belirten Taşağıl, “Geniş bir Türk tarihimiz var. Doğru bilgiler ile tarihimizi tanımalıyız” dedi.

Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, Kilis Sınırının sıfır noktasında
tüm zorluklara rağmen görev yapan Mağaracık köyü ilkokul öğretmeni Leyla Kaya’yı ziyaret etti. Boybeyi, “Küçücük bir köyde köy halkının
ve minik yüreklerin gönlüne dokunarak, öğrencilerini geleceğe hazırlayan, öğrencilerinin her türlü sıkıntısı ile ilgilenen Leyla öğretmen
gibi köy okullarında çok zor şartlarda çalışan ama bu şartları güzelliğe
dönüştürebilenlere selam olsun.” dedi.

MERSİN 1 NO’LU ŞUBE, VELİLER TARAFINDAN
DARP EDİLEN ÖĞRETMENLER İÇİN BASIN
AÇIKLAMASI YAPTI

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı. Ayrıca
İstanbul 2 No’lu Şube kitaplarını imzalayan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a
teşekkür mahiyetinde plaket takdimi yaptı.

Türkiye’nin Sendikası
www.turkegitimsen.org.tr

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu’nda veliler tarafından darp edilen
öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına
karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için
Türk Eğitim Sen Mersin Şubeleri, Türkiye Kamu Sen’in diğer iş kollarındaki yöneticileri ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı. Türk
Eğitim Sen Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Metin Ercan, açıklamasında
“ŞİDDETE HAYIR! ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKMAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR!” dedi.
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