Samsun Şubelerinin düzenlediği
iş yeri temsilcileri istişare toplantısına
katılan Genel Başkan Talip Geylan;
1 Mayıs’ın Türkiye Kamu-Sen
tarafından bu sene Samsun’da
kutlanacağını açıkladı.
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TÜRK EĞİTİM SEN’Lİ
KADINLARDAN KAN
BAĞIŞI VE KİTAP
OKUMA ETKİNLİĞİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay düzenledi. 8’de
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“TÜRKİYE KAMU-SEN 1 MAYIS’TA SAMSUN’A
AYAK BASACAK VE KAMU ÇALIŞANLARINI SENDİKAL
ESARETTEN KURTARACAK YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATACAK”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Başkan
Yardımcısı Cengiz Kocakaplan
ile birlikte 27.03.2019 tarihinde
Samsun İl Milli Eğitim Müdürünü
ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.
Genel Başkan Geylan, aynı gün
akşam Samsun Şubelerinin istişare toplantısına katıldı. Toplantıda
Samsun Şube Başkanları Levent
Kuruoğlu ve Bünyamin Kamçi,
Samsun şubeleri yönetim kurulu
üyeleri, şube kadın komisyonları,
ilçe ve işyeri temsilcileri ile üyelerimiz hazır bulundu.
1 Mayıs’ta tüm kamu çalışanlarını Samsun’a bekliyoruz.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Talip Geylan, 2019’un milli mücadelenin
başlamasının 100. Yılı olması
nedeniyle Türkiye Kamu-Sen’in
1 Mayıs programını Samsun’da
yapacağını açıkladı. 1 Mayıs
2019’da Samsun’da hem kamu
çalışanlarının talep ve beklentilerini haykıracaklarını hem de Türkiye sevdasının nasıl olduğunu
göstereceklerini bildiren Geylan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Nasıl ki
Büyük Atatürk ve yol arkadaşları,
19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak
basarak, Türkiye’yi esaretten kur-

tararak milli mücadeleyi başlattılarsa; inşallah Türkiye Kamu-Sen
de 1 Mayıs 2019’da Samsun’a
ayak basacak ve kamu çalışanlarını sendikal esaretten kurtaracak
yeni bir süreci başlatacaktır. 1
Mayıs’ta tüm kamu çalışanlarını
ve ailelerini Samsun’a bekliyoruz.
Türkiye Kamu-Sen’in gücünü hep
birlikte gösterelim.”
657 Sayılı DMK’nın tartışılmasına varız; ama kırmızı çizgimiz iş
güvencemiz.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu çalışanlarına yönelik personel reformu

yapılması gerektiğine ilişkin sözlerini değerlendiren Geylan, “Bu
açıklamayı temkinle karşıladık”
dedi.
Geçmiş yıllarda, ‘İşçi-memur
ayrımını ortadan kaldıralım’ şeklindeki tartışmaları hatırlatan
Geylan, Türkiye Kamu-Sen’in bu
tartışmalar üzerine bir kitapçık
bastırdığını ve konuyla ilgili çok
sayıda öneri getirdiğini bildirdi.
Her önüne gelenin iş güvencesini tartışmaya açtığını söyleyen
Geylan sözlerini şöyle sürdürdü:
“657 Sayılı DMK, 1965’den bu
yana yüzlerce kez değiştirildi. Biz

de kanunun tartışılmasına varız;
ama kırmızı çizgimiz iş güvencemizdir. Anayasa’nın 128. Maddesi, ‘Devletin asli ve sürekli işleri
devlet memurları eliyle yürütülür’
der. Yani devlet, hizmetini memurlar eliyle vatandaşına ulaştırıyor. Dolayısıyla iş güvencemizden
asla taviz vermeyiz. Anlaşılıyor
ki, seçimden sonra bu konu yine
tartışma konusu olacak. Dün ve
bugün olduğu gibi yarın da devlet memurlarının kazanılmış haklarının ellerinden alınmaması için
her türlü direncimizi ortaya koyacağız.”

MEB YÖNETİCİLİK SINAVINA HAZIRLIKTA TÜRK EĞİTİM-SEN FARKI!
Türk Eğitim-Sen tarafından
üyelerinin kullanımına ücretsiz
olarak sunulan Türk Eğitim-Sen
Akademi Eğitim Platformu, MEB
Yöneticilik Sınavına Hazırlık Modülü ile üyelerin kullanımına açıldı. Türk Eğitim-Sen Akedemi’ye
https://egitim.turkegitimsen.org.
tr/ adresinden erişim sağlanabiliyor.
Alanında uzman eğitim ve bilişim uzmanlarınca Ar-Ge birimimiz
tarafından tasarlanan ve hizmete
sunulan platformda şimdiye kadar binlerce üyemiz; MEB Görevde Yükselme Şeflik ve Memurluk
Sınavları ve MEB Adaylık Kaldırma Sınavı İLE YÖK Görevde Yükselme Sınavına Türk Eğitim-Sen
Akademi ile hazırlandı.

2

2019 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme
Sınavı (2019-MEB-EKYS), 21 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak.
Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart 2019 tarihleri arasında yaptı.
Eğitim Platformu konusunda
açıklama yapan Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı Talip Geylan şunları söyledi:
“Türk Eğitim-Sen Akademi
Eğitim Platformunu 2018 yılında
hizmete sunduk. Eğitim Platfor-

mumuz son bir yıl içerisinde sınavlara hazırlıkta yoğun biçimde
kullanıldı. 20 bin üyemiz sınavlara
Türk Eğitim-Sen Akademi ile hazırlandı.
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına ilişkin sınav
konuları ve örnek sorular geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından açıklandı. Ar-Ge birimimiz tarafından
akademisyenlerce
oluşturulan
komisyonumuzca yapılan hazırlıklarımız tamamlanmak üzere.
Türk Eğitim-Sen Akdemi eği-

tim platformunda MEB Yöneticilik Sınavı Hazırlık Modülü kullanıma açılmış olup, konuların önemli
bir kısmı üyelerimizin hizmetine
sunuldu. Sınav konularına ilişkin
içerikler düzenlendikçe; Konular,
Konu Özetleri, Soru Bankası ve
Deneme Sınavları olarak hizmete
sunulacak.
Üyelerimiz, 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan MEB Yöneticilik Sınavına başvurmaları
durumunda hazırlıklarını Türk
Eğitim-Sen Akademi ile yapabilirler.
Şimdiden sınava girecek üyelerimize başarılar diliyorum.”
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ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE
GÖREV ALAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE, EK DERS
ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okul/kurumlarda görev yapan
okul öncesi öğretmenleri, özel
eğitime muhtaç öğrenciler için
açılan destek eğitim odalarında, evde ve hastane de eğitim
ortamlarında görev almaları durumunda ek ders ücretleri ödenmelidir.
Bilindiği üzere, okul öncesi öğretmenleri zaman zaman
özel eğitime muhtaç olan
öğrencilerin eğitimlerinde
görev almaktadırlar. Bu
eğitimler öğrencinin ihtiyacına göre destek eğitimi odası ile evde ve has-

tanede ki eğitim
ortamlarında verilebilmektedir. Bu
eğitimlerde görev
alan okul öncesi
öğretmenlerine
ise ek ders ücretlerinin ödenmesi
gerekmektedir. Halen yürürlükte
bulunan ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ana düzenlemelerin
yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar’da; okul öncesi öğretmenlerine, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitiminde görev almaları durumunda ek ders ücreti
ödenebileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Mezkur
kararda ki eksik düzenleme okul
öncesi öğretmenlerini mağdur
ettiği gibi özel eğitime muhtaç
okul öncesi öğretmenlerinin de
eğitimlerini aksatmaktadır. Milli

Eğitim Bakanlığı’nın zaman kaybetmeksizin ek derslere ilişkin
kararda gerekli düzenlemenin
yapılması için gerekli çalışmaları
yapması gerekmektedir. Diğer
öğretmenlere tanınan bu haktan
okul öncesi öğretmenlerinin de
yararlandırılması gerekmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak Milli
Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıda Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan okul öncesi
öğretmenlerinin, özel eğitime
muhtaç öğrencilerin evde ve
hastanede eğitimi ile destek
eğitimi odalarında görev almaları durumunda, ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için
mezkur kararda düzenleme yapılması konusunda Milli Eğitim
Bakanlığı’nca gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını istedik.

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ.”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, 18 Şubat-1 Mart
tarihleri arasında yapılan görevde yükselme mülakatlarında
adaylara yazılı puanları ölçüsünde puanlar verildiğini söyleyerek,
eğitim çalışanlarının alın terinin
daha önceki yıllarda olduğu gibi
mülakat komisyonlarında gasp
edilmediğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk’u tebrik eden Geylan,
“Eğitim çalışanları olarak; başta
yönetici atama süreci olmak üzere, bundan sonraki her düzenleme ve tasarrufun, mensubiyetlere göre değil, liyakat ve ehliyet
esasına göre tanzim edilmesi
için Sayın Bakan ve Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından belirgin
tedbirler alınmasını bekliyoruz”
dedi.

Genel Başkan
açıklamasında şu
ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere 9
Aralık 2018 tarihinde
Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından Görevde
Yükselme yazılı sınavı
yapılmıştı. 18 Şubat-1 Mart 2019
tarihleri arasında da il milli eğitim
müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar marifetiyle mülakatlar
gerçekleştirildi.
Görevde yükselme mülakatlarında ise adaylara yazılı puanları
ölçüsünde puanlar verildi.
Bu tutumundan dolayı
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk’u tebrik ediyoruz.
Eğitim çalışanlarının alın teri,
daha önceki yıllarda olduğu gibi
mülakat komisyonlarında gasp

edilmedi.

Eğitim çalışanlarının hukukunu
muhafaza eden bu
tutumun, bundan
sonraki tüm süreçlerde hakim yönetim
anlayışı olarak hayat
bulması en büyük beklentimizdir.
Yıllardır sendika/vakıf/cemiyet
görünümlü ÇETELERİN işgal
ettiği süreçlerin, eğitim camiasını nerelere sürüklediğini hep
beraber tecrübe ettik.
Artık, DIŞARIDAN yapıların,
eğitim yönetimini tahakküm altına alamaması ve kamu kurumlarını yönetme HADSİZLİĞİNDE
bulunamaması için, Bakanlık
iradesinin gerekli tedbirleri
almasının ve elzem olan tasarrufları hayata geçirmesinin zamanı

gelmiştir, hatta geçmektedir.
Şu da ortaya çıkmıştır ki; kul
hakkı yemenin mekanizması haline gelmiş olan MÜLAKAT artık
kaldırılmalıdır.
Nitekim, Sayın Bakanın görevde yükselme ve öğretmen
ataması mülakatlarında “yazılı
puanı ölçüsünde mülakat puanı
verilsin” talimatı, daha önceleri
mülakat komisyonlarında YANLIŞLAR yapıldığının tespitidir.
Eğitim çalışanları olarak; başta
yönetici atama süreci olmak üzere, bundan sonraki her düzenleme ve tasarrufun, mensubiyetlere göre değil, liyakat ve ehliyet
esasına göre tanzim edilmesi
için Sayın Bakan ve Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından belirgin
tedbirler alınmasını bekliyoruz.
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“ÜYEMİZİN HAKKINI YİYECEK ADAMIN ALNINI KARIŞLARIZ”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 21.03.2019
tarihinde Ankara 3 Nolu Şube
Başkanlığı’nın Nevruz Bayramı
dolayısıyla düzenlediği programa katıldı. Programda, Genel
Başkan Yardımcıları, Şube Başkanı Ertekin Engin ve şube yönetim
kurulu üyeleri, Ankara Şube Başkanları ve şube yönetim kurulu
üyeleri, İlksan Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncer Yılmaz, Türkav
Başkanı Ebubekir Korkmaz, ilçe
ve işyeri temsilcileri şube kadın
komisyonu üyeleri ve üyelerimiz
hazır bulundu.
Toplantıda bir konuşma yapan
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, Nevruz Bayramı’nı
kutlayarak sözlerine başladı.
“Bayram kutluyoruz ama buruğuz” diyen Geylan sözlerini şöyle
sürdürdü: “Türk Dünyası acılar
içindedir. Karabağ’da Ermeni işgali devam etmekte, Suriye ve
Irak’ta soydaşlarımız eziyet altındadır. Doğu Türkistan’da on
binlerce soydaşımız modern Nazi
zulmünün esaretindedir. Bu bayram günü vesilesiyle temennim;
dünyanın neresinde olursa olsun,
eziyet altına olan soydaşlarımıza,
dindaşlarımıza kurtuluş temenni
ediyorum. Belki elimiz uzanmıyor
ama Türk Eğitim-Sen’in ve Türkiye Kamu-Sen’in her bir mensubunun, dualarıyla soydaşlarımızın
yanında olduğunu biliyorum.”
Türk Eğitim Sen üyesi bir tane
çalışanın mülakat komisyonlarında hakkını gasp edecek adamın
alnını karışlarız.
Yönetici atamaları için yapılacak yazılı sınavın ardından önümüzdeki eğitim-öğretim yılında
9 bini okul müdürü olmak üzere,
yaklaşık olarak 21 bin yeni yö-
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neticinin sisteme dahil olacağını
bildiren Geylan, “Bu ciddi bir rakamdır. Dolayısıyla kariyer planlamasını yöneticilik üzerine yapmak
isteyen bütün üyelerimiz yazılı sınava mutlaka girmelidir. Hiç kimse, ‘Yıllardır sınava giriyoruz, yazılı
sınavda başarılı oluyoruz ancak
mülakatlarda eleniyoruz’ diye
düşünmesin. Artık o dönem geride, eski Türkiye’de kaldı. Bundan
sonra Türk Eğitim Sen üyesi bir
tane çalışanın mülakat komisyonlarında hakkını gasp edecek adamın alnını karışlarız” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk’un katıldığı bir programda ‘Yönetici atama mülakatlarında güvenlik soruşturması temiz
olan kişilere yazılı sınav puanı ne
ise, mülakat puanı da o verilmelidir’ şeklindeki sözlerini hatırlatan Geylan, “Bize yakışan devlet adamlarının sözlerine itibar
etmektedir. Devlet adamlarına
yakışan da sözlerine sahip çıkmaktır. Türk Eğitim-Sen üyelerinin yazılı sınava ciddi bir şekilde
hazırlanmasını istiyoruz. Eğitim
camiasını paralel çetenin esaretinden kurtaracak tek yapı, Türk
Eğitim Sen’dir. Biz talepkâr olacağız ki, sesimizi herkese duyuralım.” diye konuştu.
Meslektaşlarımızın 657 sayılı
kanundan kaynaklanan kazanımlarını gasp edecek bir meslek kanunu çıkarılırsa, her türlü demokratik ve hukuki tavrımızı ortaya
koyarız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu
hakkında açıklama yapan Geylan,
“Taslak şu anda Maliye Bakanlığı’ndadır. Maliye Bakanlığı’nın
onay vermesinin ardından taslak
kamuoyunun görüşlerine açılacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak

yıllardır öğretmenlik mesleğinin
saygınlığını artıracak, mesleğimizi sağlam bir statüye kavuşturacak bir Öğretmenlik Meslek
Kanunu’nun çıkarılmasını talep
ediyoruz. Tabi bu noktada dimyata pirince giderken evdeki
bulgurdan olmak istemiyoruz.
Meslektaşlarımızın 657 sayılı
DMK’dan kaynaklanan kazanımlarını gasp edecek bir meslek kanunu çıkarılırsa, her türlü demokratik ve hukuki tavrımızı ortaya
koyarız” diye konuştu.

Meslek Kanunu’nda olması
gerekenleri de sıralayan Geylan,
“Ehliyetli ve liyakatli bir yönetici
atama sistemi ihdas edilmelidir.
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını önleyecek düzenlemeler yer almalıdır. Kariyer basamakları düzenlenmelidir. Okul
müdürlüğü ikinci görev olmaktan
çıkarılarak, okul müdürleri kadroya geçirilmelidir. Tabi kadroya
geçişler asla sınavsız olmamalıdır” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

GENEL BAŞKAN DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ İSTANBUL’DAN KUTLADI
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, 8-9 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul 8 ve 9 No’lu
Şubelerin programlarına katıldı.
Genel Başkan’a Genel Sekreter
Musa Akkaş da eşlik etti.
İstanbul 9 No’lu Şubenin
Silivri’de düzenlediği toplantıya,
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi
remzi Özmen, Şube Başkanı İbrahim Ender Aktan ve şube yönetim kurulu üyeleri, şube kadın
komisyonu üyeleri, Silivri İlçe Başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri
ve üyelerimiz katıldı.
Genel Başkan Geylan, İstanbul
8 No’lu Şube’nin Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği
toplantıya da katıldı. Toplantıda
Şube Başkanı Remzi Özmen,
şube yönetim kurulu üyeleri, 7
No’lu Şube Başkanı Mustafa Kavlu, 4 No’lu Şube Başkanı Erdinç
Öztaş, şube kadın komisyonu
üyeleri, üyelerimiz hazır bulundu.
Tüm kadın şehit öğretmenleri-

mizin acısını yüreğimizde hissediyoruz.
Toplantılarda bir konuşma
yapan Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan, sözlerine
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutlayarak başladı. Kadın şehit
eğitimcilerimizi de saygı ve minnetle anan Geylan, “PKK tarafından 1993 yılında evi basılarak
katledilen Neşe Alten’in, 2017 yılında Batman’da terör saldırısı sonucu şehit olan Aybüke Yalçın’ın,
FETÖ’nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen
Özel Harekatçı Komiser Yardımcısı ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim
Öğretmenliği mezunu Cennet
Yiğit ve tüm kadın şehitlerimizin
acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Onlara çok şey borçluyuz.
Şehit öğretmenlerimizi bir kez
daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

YARGI KARARINA RAĞMEN ŞUBE MÜDÜRÜNÜN
ÖDÜLLENDİRİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE DAİR KARARI

Ordu’ya bağlı Altınordu İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube
Müdürü olarak görev yapan üyemizin, 657 sayılı Kanunun 122.
maddesi kapsamında Ordu’da
görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı personelinden ödüllendiril-

mesine uygun görülenlere ilişkin
listede isminin yer almamasına
ilişkin işlemin iptali talebiyle açmış olduğu davada dava konusu
işlemin iptaline karar verilmişti.
Mahkeme kararının uygulanması kapsamında üyemiz hakkında

yeniden değerlendirme yapılmış,
ancak ödüllendirilmesinin uygun
görülmemesi üzerine, ilgili işlemin iptali için üyemiz tarafından
yeniden dava açılmıştır.

Ordu İdare Mahkemesi’nin
2018/901 E., 2018/1561 K. sayılı
24.12.2018 tarihli kararında; “…
dava konusu işlemin her ne kadar
Mahkeme kararının uygulanması
kapsamında tesis edildiği anlaşılmakta ise de Mahkememizin
kararında yer alan gerekçeler
doğrultusunda yeniden değerlendirme yapan komisyon üyeleri
ile ilk değerlendirmeyi yapan komisyon üyelerinin aynı kişiler olduğu, ilk değerlendirmeyi yapan
komisyonun hazırlamış olduğu
listenin tarafsız, adil ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı yönündeki
Mahkememiz kararı gerekçesine
rağmen aynı üyelerden oluşan
komisyonca yapılan değerlendirme üzerine işlem tesis edilmesinin Mahkeme kararının icabına
uygun olmadığı ve kararın şeklen
uygulanması açık olduğundan,
dava konusu işlemde hukuka
uyarlık bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.” denilerek, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
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ŞUBAT 2019 ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2019 Şubat ayına ait asgari
geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumundan
alınan Şubat 2019 fiyatlarına göre
yapılan araştırmada çalışan tek
kişinin yoksulluk sınırı 3.113,91 TL
olarak hesaplanmıştır.
Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 6.379,65 Lira olarak
belirlenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim had-

dinin bir önceki aya göre %0,14
oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı
da bir önceki aya göre %0,57
oranında artmış ve 2.404,41 Lira
olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin
ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2019 yılı Şubat
ayında 2.454,89 Lira olarak tahmin edilmiştir.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik
bir ailenin sağlık kuruluşlarının
belirlediği gibi sağlıklı bir biçim-

de beslenebilmesi için gerekli
harcamanın Şubat 2019 verilerine göre günlük 51,09 TL olduğu
belirlenmiştir. Ailenin aylık gıda
harcaması toplamı ise 1.532,64
TL olmuştur.
Şubat 2019 itibarı ile ortalama 3.786,21 TL ücret alan bir
memurun ailesi için yaptığı gıda
harcaması, maaşının %40,48’ini
oluşturmuştur. Türkiye İstatistik
Kurumu verilerinde 922,25 TL
olarak belirlenen kira gideri ise
Şubat 2019 ortalama maaşının

%24,36’sına denk gelmiştir. Buna
göre bir memur, ortalama maaşının %64,84’ünü yalnızca gıda ve
barınma harcamalarına ayırmak
zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının
%35,16’sı kalmıştır.
Ortalama ücretle geçinen bir
memur ailesinin ulaşım, sağlık,
eğitim, haberleşme, giyim gibi
diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat 2019 maaşından
geriye yalnızca 1331,23 TL kalmıştır.

TÜRK EĞİTİM SEN’Lİ KADINLARDAN KAN BAĞIŞI VE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

Türk Eğitim Sen Merkez Kadın
Komisyonu ve Ankara Şubeleri
Kadın Komisyonu Üyeleri, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
kitap okuma etkinliğinin dördüncüsünü 09.03.2019 tarihinde Kızılay Meydanı’nda gerçekleştirdi.
Üyelerimiz yanlarında getirdiği
kitapları okudu.
Vatandaşların da destek verdiği kitap okuma etkinliğinde bir
konuşma yapan Türk Eğitim Sen
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, “Ne yazık ki kitap
okumaya televizyon izlemekten
daha az zaman ayırıyoruz. Oysa
kitap okumak geçmişimizi okumak, geleceğimizi hazırlamak,
düşünme gücümüzü geliştirmektir” dedi. Kitapların her daim baş
ucumuzda, yanı başımızda olması gerektiğini ifade eden Işık, kitap okuma konusunda farkındalık
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yaratılması, ve kitap okumanın
teşvik edilmesi için bu etkinliğin
devam edeceğini söyledi. Bilgi
üreten, ürettiği bilgiyi aktaran bir
toplumun geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğine vurgu yapan
Işık, “Çocuk yaşta bu alışkanlığın
kazandırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.
Merkez Kadın Komisyonu
ve Ankara Şubeleri Kadın Komisyonu Üyeleri daha sonra

Güvenpark’ta Kızılay’ın Kan Bağışı aracında, kan ve kök hücre
bağışında bulundu.
Kan ve kök hücre bağışının
önemine dikkat çeken Merkez
Kadın Komisyonu Başkanı Firdes
Işık, “Kan bağışı hayat kurtarır.
Toplumumuzun bu konuda bilinçli olması ve tereddüt etmeden uygun zaman aralıklarında
kan bağışında bulunması büyük
önem taşımaktadır.” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

“SENDİKA GÖRÜNÜMLÜ ÖRGÜTÜN DEĞNEKÇİLİĞİNİ YAPAN
OKUL YÖNETİCİLERİNİ İSİM İSİM İFŞA EDECEĞİZ.”
sendikanın emir erliğini yapmayı
vazife edinmeye devam ettiğini
söyleyen Geylan, “Tetikçiliğini
yaptıkları sendikadan istifa eden
çalışanları, telkin ve baskı yoluyla
vazgeçirmeye ya da istifa formlarını işleme almamaya tevessül
etmekteler.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, 23 Mart 2019 tarihinde Kırklareli Şube Başkanlığı’nın
düzenlediği istişare toplantısına
katıldı. Toplantıda İl Milli Eğitim
Müdürü Cahit Akın, Kırklareli Şube Başkanı Mehmet Kızılay
ve şube yönetim kurulu üyeleri,
Edirne Şube Başkanı İbrahim Hakan Yıldız ve şube yönetim kurulu
üyeleri, Tekirdağ Şube Başkanı
Kamuran Varma ve şube yönetim
kurulu üyeleri ile ilçe ve işyeri temsilcileri hazır bulundu.
Toplantıda bir konuşma yapan
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, “Eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi Türk
Eğitim-Sen’e ihlaslı emekleriyle
güç veren tüm yol arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasında
milli
eğitime yapılan dışarıdan müdahalelere değinen Geylan, Sayın

Cumhurbaşkanı’nın, 2023 Eğitimde Vizyon Belgesinin açıklanması
sırasında yaptığı ‘Eğitim yönetimini dışarıdan müdahalelere kapalı
hale getireceğiz” sözlerine vurgu
yaparak, bunun kamu yönetimine
açık bir talimat olduğunu bildirdi.
Geylan, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 23 Ekim 2018’de
Külliye’de yapılan törende şunu
söylemişti: ‘Okul müdürlüğünden
Bakanlık üst yönetimine kadar
bütün eğitim yönetimini DIŞARIDAN müdahalelere KAPALI hale
getireceğiz.’
Bu söylem, aynı zamanda Sayın
Cumhurbaşkanı’nın kamu yönetimine açık bir talimatıdır.
Okul yöneticisi, il/ilçe MEM yetkilisi ya da Bakanlık bürokratı kim
olursa olsun bu talimatın gereği
şekilde davranmakla mesuldür”
diye konuştu.
Bazı okul müdürlerinin hala bir

Açıkça bilinmesini istiyoruz ki;
başta Sayın Cumhurbaşkanı’nın
talimatı olmak üzere, her türlü
ahlaki ilkelere ve sendikal mevzuata aykırı davranarak sendika görünümlü örgütün değnekçiliğini
yapan bu okul yöneticilerini İSİM
İSİM İFŞA EDECEK ve haklarında
hukuki ve idari takibatımızı yapacağız” dedi.
Geylan, sadakat gösterilmesi
gereken tek mercinin devlet olduğunu da ifade ederek, “Yeter artık, kendinize gelin! Sadakat göstereceğiniz tek merci Devlettir! Ya
Devletin size emanet ettiği makamların haysiyetini rencide edecek tutumlardan uzaklaşacaksınız,
ya da işgal ettiğiniz makamlardan
uzaklaşacaksınız!” diye konuştu.
Yönetici atama süreci hakkında
da önemli açıklamalar yapan Geylan, 21 Nisan tarihinde yönetici
atama sınavı yapılacağını, bu sınava kariyer planlaması yöneticilik
olan tüm üyelerimizin girmesini
istedi.
Daha önceki yönetici atama süreçlerinde yazılı sınavdan yüksek

puan almasına rağmen yanlı komisyonların verdiği düşük puanlar nedeniyle elenen üyelerimizin
bu sınavla ilgili haklı kaygıları olduğunu bildiren Geylan, “Gerek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
açıklamalarında hak, adalet, liyakat vurgusu yapmaktadır. Geçmiş
mülakatlarda yaşanan hak gaspları bu mülakatta yapılmamalıdır.
Nitekim geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, bu minvalde açıklamalarda bulunmuştur.
Sayın Selçuk’un sözüne sahip çıkacağına inanıyoruz. Dolayısıyla
üyelerimiz yazılı sınava mutlaka
girmelidir” diye konuştu.
18 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan görevde yükselme mülakatlarında adaylara yazılı puanları ölçüsünde puanlar verildiğini
de hatırlatan Geylan, “Bu durum,
yeni dönemin habercisi olmalıdır.
Eskiden
sendika/vakıf/cemiyet
görünümlü çetelere teslim olmuş
eğitim yönetimi artık tarihe karışmalıdır. Eğitimde çalışanların alın
terlerinin ön planda tutulduğu,
ehliyet ve liyakatin merkeze alındığı, kul hakkının öncelendiği yeni
bir düzen hâkim olmalıdır. Çeteler
artık ‘Buralar benim tarlam. İstediğimi istediğim yere sürer, istediğimi en yüksek makamlara getirtirim’ diyememelidir. Makamlar,
gerçek sahiplerine yani hak edenlere verilmelidir” dedi.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU, STAJYER ÖĞRENCİLERE YEMEK
HİZMETİNİN ÜCRETSİZ VERİLMESİ TALEBİMİZİ KABUL ETTİ
Türk Eğitim Sen olarak, Anadolu
sağlık meslek lisesi öğrencilerinin,
yataklı tedavi kurumlarında staj
yapmaları durumunda yemek ücreti talep edilmemesini gerektiğine
dair Sağlık Bakanlığı’na yazı yazarak talepte bulunmuştuk. Sağlık
Bakanlığı ise talebimizi reddederek stajyer öğrencilerden yemek
ücreti alınacağını ifade etmişti.
Sağlık Bakanlığı’nın talebimizi reddetmesi üzerine Kamu Denetçiliği
Kurumu’na müracaat ederek stajyer öğrencilerden yemek ücreti

alınmaması yönünde tavsiye kararı
verilmesini talep etmiştik.
Kamu Denetçiliği Kurumu talebimiz üzerine yapmış olduğu
inceleme sonucunda talebimizin kabulüne yönelik “DOSTANE
ÇÖZÜM KARARI” vererek stajyer
öğrencilerden yemek ücreti alınmayacağını ifade etmiştir. Kamu
Denetçiliği Kurumu, mezkur kararında “…19/12/2018 tarihinde
E.21288 sayılı yazımızla Sağlık Bakanlığından konu hakkında bilgi

ve belge talebinde bulunulmuştur.
Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili
bilgi ve belge yazımıza istinaden
6/3/2019 tarihinde Kurumumuza
ulaşan cevabi yazıdan da anlaşıldığı üzere, 19/12/2018 tarih ve
30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ile yapılan değişiklik neticesinde
yataklı tedavi kurumlarında staj
yapan öğrencilere staj yaptıkları
günlerde hastalar için oluşturulmuş

yemek servisinden ücretsiz olarak
yararlanma hakkı sağlanmış olup,
başvuruya konu talebin dostane
olarak çözüme kavuşturulduğu
anlaşılmaktadır.”ifadelerine yer verilmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun
kararında belirtildiği üzere Anadolu
sağlık meslek lisesi öğrencilerinin,
yataklı tedavi kurumlarında staj
yapmaları durumunda yemek ücreti talep edilmeyecektir.
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, “Türkiye’de Mesleki ve Teknik
Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar
ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay düzenledi.
16-17 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen
Çalıştay’a; Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Talip Geylan,Genel Başkan Yardımcıları,MEB Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,
Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Recep Altın, MEB Mesleki
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Teknik Eğitim Vakfı Başkanı Erdoğan
Özen, İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk UlaşımSen Genel Başkanı Nurullah
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Albayrak, Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, Merkez
Kadın Komisyonu Üyeleri, Ankara
Şube Başkanları,çok sayıda akademisyen ve Türkiye’nin dört bir
tarafından gelen konusunda uzman meslek lisesi öğretmenleri
katıldı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan açılışta yaptığı
konuşmada:sendikamızın düzenlediği çalıştay’ın verimli olacağını,
hazırlanacak raporları en üst düzeyde ve en etkili şekilde gündeme taşıyacaklarını söyledi.
Sendikamızın 1-3 Mart 2013
tarihinde de Türkiye genelinde
teknik eğitim okullarında görev yapan öğretmen ve idare-

TÜRK EĞİTİM-SEN
cilerin katılımıyla düzenlediği
‘Türkiye’de Teknik Eğitimin Problemleri, Yapısal ve İşlevsel Değişim İhtiyaçları’ konulu Çalıştayı
hatırlattı. Geylan, “150’yi aşkın
meslektaşımız Türkiye’nin dört
bir yanından Çalıştay’a katılmış
ve çok güzel bir çalışma ortaya
koymuştu. Hatta bu Çalıştay’ın
komisyon raporlarını kitap haline getirerek, başta MEB olmak
üzere muhataplarımıza iletmiştik.
Ancak bugün gelinen noktada
mesleki ve teknik eğitimin problemlerinin hala çözülmediğini görüyoruz” dedi.
Meslek lisesinin memleket
meselesi olduğunun sık sık ifade edildiğini, ancak bu söylemin
maalesef lafta kaldığını belirten
Geylan, “Oysa meslek lisesi gerçekten memleket meselesidir.
Mesleki ve teknik eğitim, kalifiye
iş gücünün üretilmesi ve istihdama yönelik olması bakımından
toplumu doğrudan ve en kısa
sürede etkileyen eğitim alandır”
diye konuştu.
28 Şubat süreciyle başlayan
kopukluğun 20 yılı aşkın süre
geçmesine rağmen hala devam
ettiğini, mesleki ve teknik eğitimin sorunlarının çözülemediğini
bildiren Geylan, mesleki eğitimin
sorunlarını sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi.
23 Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2023 Eğitim Vizyon
Belgesi’nde Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk ve ekibinin mesleki
eğitime özel bir yer ayırdığına
dikkat çeken Genel Başkan Geylan, “Türk Eğitim-Sen olarak ön
hazırlık çalışmasında birkaç defa
konuyla ilgili düzenlenen çalıştaylara katıldık ve görüşlerimizi sunduk. Mesleki eğitimle ilgili bazı
görüşlerimiz vizyon belgesinde
de yer buldu. Elbette eksikler var

ama bu da önemli bir gelişmedir”
dedi.
Vizyon Belgesi’nde “Mesleki ve
teknik eğitime atfedilen değerin
artırılması sağlanacaktır” ifadesinin yer aldığını kaydeden Geylan,
“Bunun başarılması için mesleki
eğitimi memleket meselesi olarak gördüğümüzü somut adımlarla hissettirmemiz gerekir” diye
konuştu.
Protokollere binaen açılan okullar; gerek öğretmen ve yönetici
ataması yapılırken, gerekse müfredat hazırlanırken MEB’e tabi
olmalıdır.
MEB’in mesleki eğitimle ilgili
gündem oluşturmaya çalıştığını,
bu noktada başta TOBB olmak
üzere birtakım kurumlarla protokol imzaladığını belirten Geylan,
“Mesleki eğitimle ilgili önemli çalışmaların başladığı bu dönemde
paralel bir süreci bizim de yürütüyor olmamız, MEB’in çalışmalarındaki muhtemel arazların önlenmesi anlamında tedbir olacaktır”
dedi.
Bu protokollerin ilkesel anlamda doğru olduğunu ancak sendikamızın birtakım tereddütleri
bulunduğunu belirten Geylan,
şunları söyledi: “İstihdam garantili bir okul sürecinin başlatılması
tabi ki doğrudur ama şu tereddüdümüz var. Bu okullar; gerek
öğretmen ve yönetici ataması
yapılırken, gerekse müfredat hazırlanırken MEB’e tabi olmalıdırlar. Yani Tevhidi Tedrisata uygun
davranılmalıdır. Protokollere binaen açılan okullarda iradecilerden biri onun hamisi olan sanayi
kuruluşundan olabilir ama okulun
müfredatını MEB belirlemeli, öğretmen ve yönetici ataması tamamen MEB’e bağlı olmalıdır.”

Türkiye’nin Sendikası

Mesleki eğitimin algısı düzeltilmelidir.
Öncelik verilmesi gereken hususun mesleki eğitimin algısının
düzeltilmesi olduğunu ifade eden
Geylan, mesleki ve teknik eğitim
ile ilgili önerilerini sıraladı. Geylan
şunları kaydetti: “28 Şubat sürecinin etkisiyle, nitelik itibariyle belli
bir standardın üzerinde olan, başarılı öğrenciler meslek liselerini
tercih etmiyor. Geçen yıl LGS’de
yapılan hatadan dolayı meslek
liseleri kapasitelerinin yüzde 30,
40 hatta 50 oranında az öğrenciye hizmet veriyor. Başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih edeceği ve nitelikli istihdam imkanı
sağlayan mesleki eğitim kurumlarını hızla ihdas etmeliyiz. İşte bu
nedenle meslek lisesi algısı düzeltilmesi çok önemlidir.
Öte yandan meslek liselerinin
binaları, ekipmanları, teknik alt
yapısı maalesef bölgelerin ve hitap ettiği sanayinin, endüstrinin
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde
değildir. Okulların imarına varıncaya kadar endüstrinin ihtiyacını
karşılayacak donanımda olması
ve öğrencilerin donanımlı, kalifiye
yetiştirilmesi zorunludur.

Meslek liselerinde görev yapan
çalışanların özlük hakları da düzeltilmelidir. Bu, aslında tüm eğitim
çalışanlarımız için önemli bir konudur.
Ayrıca önemli bir sorun da işletmelerin meslek lisesi öğrencilerini maalesef kendi mesleği
dışında ucuz iş gücü potansiyeli
olarak görmesidir. Bu anlamda işletmeler sıkı denetime tabi tutulmalı, işletmelerin öğrencileri kendi branşları dışında ucuz iş gücü
kaynağı olarak görmemeleri için
her türlü tedbir alınmalıdır.
Biliyorsunuz sanayi ve teknoloji
hızla gelişiyor. Dolayısıyla mezunların sanayide yaşanan gelişmeleri takip edebilmesi ve mesleki
eksiklerini gidermesi için kursların
düzenlenmesi yerinde bir karar
olacaktır.”dedi.
Açılış konuşmalarının ardından
Çalıştay’da;
-3308 Sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuatın
Gözden Geçirilmesi
-Orta Öğretim Düzeyinde
Mesleki ve Teknik Eğitim
-Yüksek Öğretim Düzeyinde
Mesleki ve Teknik Eğitim
-Okul Sektör İlişkileri
konularında 4 ayrı komisyon
çalışma yaptı.
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GENEL BAŞKAN: “ KUL HAKKI YEDİLER”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan
Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan ile birlikte Sakarya Şube Başkanlığı’nın
düzenlediği istişare toplantısına
katıldı. Toplantıda Sakarya Şube
Başkanı Mehmet Düzlü ve şube
yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve
işyeri temsilcileri, şube kadın komisyonları ile üyelerimiz katıldı.
Bu çetenin manevra alanı giderek daralacaktır.
Toplantıda bir konuşma yapan
Genel Başkan Talip Geylan, 21
Nisan tarihinde yapılacak yönetici atama sınavına vurgu yaparak,
önümüzdeki süreçte 20 bin yöneticinin sisteme gireceğini söyledi.
Eğitim çalışanlarının sınav süreciyle ilgili kaygıları olduğunu bildiren Geylan, “Bazı adaylar, ‘Yazılı sınavı kazansak bile mülakatta
eleyecekler’ diye düşünerek sınava girmek istemeyebilir. Geçmişte yaşananlardan dolayı çalışanlar
bu kaygılarında haklıdır. Ancak bu
süreçte kul hakkı gaspı yaşanmaması için her türlü gayreti ortaya
koyacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu çetenin manevra alanı
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giderek daralacaktır. Bu noktada
pozisyonumuzu doğru almalı ve
kendimize güvenmeliyiz.
Yaradan; kul hakkı konusunda
affetme yetkisini üstüne almamışken, bu Müslümanların nasıl bu
kadar rahat kul hakkı gasp ettiğini
aklım almıyor.
Mülakat marifeti ile iş başına
getirilen birtakım yetersiz yöneticilerden dolayı eğitim çalışanlarının canının çok yandığını,
eğitimde kötü gidişat yaşandığını
bildiren Geylan, “2016 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
toplam 45 kişiden oluşan 9 komisyon kurdu. Komisyon üyesi 45
kişinin 44 tanesi sadece bir sendikanın üyesi idi. Mülakat sonuçları
açıklandığında komisyonların 100
tam puan verdiği toplam 86 aday
olduğu görüldü. 86 kişinin 81 tanesi sadece bir sendikanın üyesi idi. 90 ve üzeri puan alan 214
kişiden 197 tanesi yine aynı sendikanın üyesi idi. Bu konuyu Milli
Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a
da ilettim. Şimdi bu fotoğrafı
iki şekilde yorumlayabiliriz: Ya
İstanbul’daki en yetenekli, en

bilgili, en donanımlı müdürlerin
tamamı o sendikada toplanmış
bunların dışında ne kadar yetersiz varsa diğer sendikalara dağılmış ya da İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün kurduğu komisyonların üyesi 45 tane Müslüman
çatır çatır kul hakkı yemişler. Allah
bunları ıslah etsin!” diye konuştu.
Kul hakkının önemine dikkat
çeken Geylan, “Yüce Allah, ‘Kul
hakkıyla karşıma gelme’ diye buyurmaktadır. Yani Yaradan; kul
hakkı konusunda affetme yetkisini üstüne almamışken, bu Müslümanların nasıl bu kadar rahat kul
hakkı gasp ettiğini aklım almıyor”
dedi.
Mülakatlara hiçbir sendika, vakıf, cemiyet, parti müdahale edemedi.
18 Şubat ile 1 Mart tarihleri
arasında bütün illerde görevde
yükselme mülakatlarının yapıldığını belirten Geylan, “Görevde
yükselme sınavının ardından yapılan mülakatlarda, güvenlik soruşturması temiz olan adaylara
yazılı sınav puanları verildi. Uzun
yıllardan sonra ilk kez mülakatlara hiçbir sendika, vakıf, cemiyet,
parti müdahale edemedi. Zaten
ahlaki ve doğru olan da bu idi.
Hak edenin hak ettiğini aldığı
düzen olması gerekendir. Aksi
durumlar haydut düzenidir. Sayın

Ziya Selçuk’a bu konuda gösterdiği duruştan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tutum, bundan
sonraki tüm süreçlerde hâkim bir
yönetim anlayışı olarak yerleşir. ”
dedi.
Hükümete çağrımız şudur: Sözünüze sahip çıkın.
3600 ek gösterge konusunun
ikinci 100 günlük eylem planında
yer aldığını, bu planın süresinin
dolmasına az kaldığını belirten
Geylan, 3600 ek gösterge sözünün en kısa sürede tutulmasını
istedi.
Cumhurbaşkanı’nın ek
gösterge ile ilgili taahhüdünün
yerinde ama eksik olduğunu bildiren Geylan, “Bazı meslek gruplarının kapsam dışı bırakılması
çalışma barışını bozar. Bu nedenle tüm meslek gruplarının ek
göstergelerinin artırılması ve yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlanmasını talep
ediyoruz. Konuyla ilgili Türkiye
Kamu Sen bir yasa tasarısı hazırlayıp, Mustafa Kalaycı marifetiyle
TBMM’ye gönderdi. Bu tasarı
Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmek üzere gündeme alındı.
Umuyorum ki, tasarı, tüm partilerin ittifakıyla yasalaşır. Hükümete
çağrımız; sözünüze sahip çıkın ve
ek gösterge düzenlemesini bir an
önce hayata geçirin.” diye konuştu.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BİR AN ÖNCE KALDIRILMALIDIR.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcıları M. Yaşar Şahindoğan
ve Selahattin Dolğun ile birlikte
Kırıkkale Şubesi’nin istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak, şube yönetim kurulu üyeleri,
şube kadın komisyonları, ilçe ve
işyeri temsilcileri ile üyelerimiz
hazır bulundu.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Talip Geylan,
sözleşmeli öğretmen istihdamını
eleştirdi. Sözleşmeli öğretmenliğin ilk olarak 2005 yılında 4/C
statüsünde kısmi zamanlı geçici
sözleşmeli öğreticilik adıyla ihdas edildiğini bildiren Geylan,
o tarihte Türk Eğitim-Sen’in konuyu yargıya taşıdığını, yargının
da ‘Öğretmenlik tam zamanlı
yapılması gereken bir uzmanlık
mesleğidir’ diyerek, kısmi zamanlı geçici sözleşmeli öğreticiliği iptal ettiğini söyledi. Bunun
üzerine MEB’in, 4/B’li sözleşmeli

öğretmenliği getirdiğini söyleyen
Geylan, sendikamızın sözleşmeli
öğretmenliğe karşı onlarca eylem yaptığını, hukuki girişimde
bulunduğunu belirtti. 2011 yılındaki genel seçimler öncesinde
muhalefet partilerinin sözleşmeli
istihdam modelini kaldıracaklarını seçim beyannamelerine
koymalarını ardından Adalet ve
Kalkınma Partisi’nin tüm sözleşmelileri kadroya aldığını ifade
eden Geylan, “230 bin civarında
4/B’li çalışanı kadroya geçirdiler.
Kadroya alınan sözleşmelilerin 68
bini öğretmendi. Buna rağmen
Hükümet 2016 yılında bir KHK ile
sözleşmeli öğretmenliği hem de
bu kez mülakat sistemi ile birlikte
geri getirdi. Talebimiz; tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasıdır”
diye konuştu.
Kırıkkale
Milletvekili
Halil
Öztürk’ün TBMM’ye sözleşmeli
çalışanların kadroya alınması için
kanun önergesi verdiğini söyleyen Geylan, “Sayın Öztürk’e bu-

radan memleketi Kırıkkale’den
bir kez daha teşekkür ediyorum.
Umuyoruz ki, Öztürk’ün verdiği
teklif parlamentoda karşılığını
bulur” dedi.
Bir öğretmen anne, üçüz
çocuğunu Ankara’da bırakıp,
Erzurum’da çalışırken ne kadar
verimli olabilir?
Aynı işi yapan kamu çalışanlarının farklı statülerde istihdam
edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Geylan, sözleşmeli
öğretmenlerin yaşadığı sorunlara değindi. Sözleşmeli öğretmenlerin 4 yıl sözleşmeli, 2 yıl
da kadrola olarak çalıştıklarına
vurgu yapan Geylan, “Sözleşmeli
öğretmenlerin eş durumundan
tayin hakları dahi yok. Birçok
öğretmen eşinden, çocuğundan
ayrı yaşamaktadır. Bilindiği gibi
23 Ocak tarihinde Türk EğitimSen olarak Ankara’da sözleşmeli
öğretmenler ile birlikte eylem
yapmıştık. Bu eyleme kalabalık

şekilde sözleşmeli öğretmen aileleri katılmış, tayin hakkı talep
etmişti. O eyleme, üçüz çocuklarını Ankara’da bırakıp Erzurum’da
bir görev yapan öğretmenimiz
de katılmıştı. Soruyorum sizlere;
bir öğretmen anne, üçüz çocuğunu Ankara’da bırakıp, Erzurum’da
çalışırken ne kadar verimli olabilir?” dedi.
Devletimizi yönetenler, sözleşmeli öğretmenlere eş durumundan tayin hakkı vermemekle,
doğrudan Anayasa’nın 41. Maddesini ihlal ediyorlar.
Anayasa’nın 41. Maddesi’nde
“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” ifadesinin yer aldığını hatırlatan Geylan, “Şu an
devletimizi yönetenler, sözleşmeli öğretmenlere eş durumundan
tayin hakkı vermemekle, doğrudan Anayasa’nın 41. Maddesini
ihlal ediyorlar. Hangi gerekçe
Anayasa’nın 41. Maddesini ihlal
etmeyi meşru hale getirebilir ki?”
diye konuştu.
Türk Eğitim-Sen’in sözleşmeli
ve mülakatlı öğretmenliği yargıya
taşıdığını da bildiren Geylan, “Diliyoruz ki; yargı, talebimiz doğrultusunda karar verir” dedi.
Sözleşmeli istihdama dava açmayan bu sözde sendika tribünlere oynamaktır.
Genel Başkan Geylan sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bir sözde sendikanın tabandan gelen tazyiklerle
sözleşmeli çalışanların sesi olma
iddiasını yürüttüğünü görüyoruz.
Bunlar göstermelik basın açıklamalarıyla sözleşmeli çalışanların
güya yanında yer alıyor, onların
haklarını savunuyor. Oysa bu
sendika bırakın meydanlara inip
eylem yapmayı, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını yargıya
bile taşımadı. Oysa sözleşmeli
istihdama karşı çıkan bir sendikanın ortaya koyması gereken
ilk refleks, sözleşmelilik uygulamasını yargıya taşımak olmalıdır.
Dolayısıyla Sözleşmeli istihdama
dava açmayan bu sözde sendika
tribünlere oynamaktadır. dedi.
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TÜRK EĞİTİM-SEN İLE “GELECEĞİ KODLA”

Türk Eğitim-Sen, Türkiye’nin ilk
Uzay ve Havacılılık Üniversitesi
olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Novarge Uzaktan Eğitim
Merkezi işbirliği ile hazırlanan Robotik Kodlama Eğitimi ile üyeleri-

ni geleceğe hazırlıyor.
Türk Eğitim-Sen ve Novarge
Uzaktan Eğitim Merkezi arasında
imzalanan işbirliği protokolü ile
‘’Robotik Kodlama’’ alanında farkındalık oluşturulacak. Eğitimler

uzaktan eğitim merkezi tarafından web kanalları ve sosyal mecralardan yayınlanacak.
‘’Robotik Kodlama Geleceğin
En Büyük Sektörü Olacak’’
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, kodlamanın ülkemizin geleceği açısından büyük
önem arz ettiğini dile getirerek,
‘’Bir ülkedeki eğitim faaliyetleri,
o ülkenin geleceğini tayin eden
en önemli sebeplerdendir. Bizler
eğitim camiasının mensupları olarak ülkemizdeki eğitim faaliyetlerini çoğaltmalı ve geniş bir alana
yaymalıyız. Robotik kodlamayı bu
kapsamda destekliyoruz. Çünkü
teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dünya
geneline baktığımızda robotik
kodlama alanı da teknolojinin
gelişmesine bağlı olarak hızlı bir
şekilde yaygınlaşmaya başladı.
Ülkemizin nüfusu oldukça genç.
Pırıl pırıl genç beyinlerimiz var.
Bu gençlerimiz arasında robotik

kodlamayı yaygınlaştırırsak geleceğimizi daha sağlam temellere oturtmuş olacağız. Eğer bu
adımlar şimdiden atılırsa, ilerleyen dönemlerde dünya standartlarında bir çizgiye ulaşacağız.
Memleketimiz eskiden olduğu
gibi bilim ve teknolojinin de anası
olmalıdır. Bu konuda üstümüze
düşen bütün vazifeleri, büyük bir
özenle yerine getirmeye hazırız.’’
ifadelerini kullandı.
Eğitimi tamamlayan katılımcılar
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
onaylı sertifika sahibi olacak. Türk
Eğitim-Sen üyeleri %30 indirimle
bu uygulamadan yararlanabilecek.
Türk Eğitim-Sen üyeleri https://
www.novarge.com.tr/ web sayfasını ziyaret ederek veya 0312
911 32 32 No’lu Çağrı Merkezi ile
iletişime geçerek Robotik Kodlama Eğitimi ile ilgili daha geniş
bilgi alabilecekler.

MERKEZ KADIN KOMİSYONU, ANKARA ŞUBELERİ İLE BİRLİKTE
GÜÇSÜZLER YURDU’NU ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın
Komisyonu, Ankara Şubeleri Kadın Komisyonu Üyeleri ve kadın
üyelerimiz Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle 15 Mart 2019 tarihinde Keçiören’deki Güçsüzler
Yurdu’nu ziyaret etti.
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık önderliğinde yapılan ziyarette huzurevinde kalan
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yaşlılarımızla uzun uzun sohbet
edildi, duygusal anlar yaşandı.
Genel Merkez Kadın Komisyonu
Başkanı Firdes Işık, “Varlıklarıyla
hayatımıza büyük ama çok büyük bir anlam katan yaşlılarımız.
Türk Eğitim Sen olarak her yıl
olduğu gibi bu yılda güçsüzler
yurdunu ziyarete geldik. Bizler,
sizleri görmediğimiz zaman özlüyoruz. Geçmişten günümüze

bir köprüsünüz. Aslında bütün
gençlerimizin sizlerden öğreneceği o kadar şey var ki, keşke her
gün gelebilsek, sizlerle daha çok
sohbet edip, tecrübelerinizden
yararlansak. Hepinizin ellerinden
öpüyorum. İstekleriniz olursa bizlere lütfen iletin. Türk Eğitim-Sen
olarak elimizden ne geliyorsa
yapmaya hazırız. ”dedi.

Merkez Kadın Komisyonu’nun
ziyareti hediye takdimi ile son
buldu. Kadın üyelerimiz yaşlılarımızın ellerinden öperken; onlara
sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diledi.
Huzur evinde kalan yaşlılarımız
ise, Türk Eğitim Sen’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile
getirdiler.
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GENEL BAŞKAN UŞAK VE KÜTAHYA’DA İDİ

Uşak ve Kütahya’da üyelere seslenen Geylan ;
Öğrenci Andı’nda yerini bulmuş
olan TÜRK kavramı, bu topraklarda birlikte yaşama ülküsüne sahip
olan, bu devlete sadakat ile bağlı
olan bütün vatandaşlarımızın milli
kimlik ifadesidir.
Öğrenci Andı’nın siyasi tartışmaların aracı haline getirildiğini
kaydeden Geylan, “Öğrenci Andı
davasının tarafı ve sahibi Türk
Eğitim-Sen’dir. Hatırlarsanız Milli
Eğitim Bakanlığı 8 Ekim 2013 tarihinde ilköğretim yönetmeliğinde
yaptığı bir değişiklikle Öğrenci
Andı’nı kaldırdı. Konuyu yargıya
taşıdık ve 5 yıl sonra Danıştay 8.
Dairesi Öğrenci Andı’nın kaldırılmasının doğru bir karar olmadığını
ifade etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Talip Geylan, 1-2 Mart tarihleri arasında Uşak ve Kütahya’da ziyaretlerde bulundu.
Genel Başkan Geylan, Uşak Valisi
Sayın Funda Kocabıyık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette
Genel Başkan Yardımcısı Seyit
Ali Kaplan,Türk Haber-Sen Genel
Başkanı Yücel Kazancıoğlu ve da
hazır bulundu.
Geylan ve beraberindeki heyet daha sonra Uşak İl Milli Eğitim
Müdürü Bülent Şahin’i ziyaret etti.
Daha sonra Uşak Üniversitesi’nde
üniversite temsilciliğimizi ziyaret
etti. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ekrem Savaş’ı da makamında ziyaret eden Genel Başkan, çalışan-

ların talep ve beklentilerini rektöre
iletti.
Geylan, Uşak Şube Başkanlığımızın düzenlediği istişare toplantısına
da katıldı.
Uşak ziyaretinin ardından Genel Başkan Talip Geylan ve Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan,
Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliği’mizin düzenlediği istişare toplantısına katılmak için Kütahya’ya gitti.
Geylan, Kütahya’da, Türk Eğitim
Sen İlçe ve merkez işyeri temsilcilerimizle bir araya geldi. Genel
Başkan, Türkiye Kamu Sen Kütahya
İl Temsilciliği’mizin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda
sendikalarımızın şube ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile işyeri temsilcileri de hazır bulundu.

Öğrenci Andı ayrıştırıcı olmakla
itham ediliyordu. Bakınız; Büyük
Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni
kuran Türkiye halkına Türk milleti
denir’ demiştir. Anayasamızın 66.
Maddesi de, ‘Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes
Türk’tür’ der. Öğrenci Andı’nda yer
alan Türklük kavramı bu topraklarda yaşayan bir etnik kökenin tanımı
değildir. Bilakis Öğrenci Andı’nda
yerini bulmuş olan TÜRK kavramı,
bu topraklarda birlikte yaşama
ülküsüne sahip olan, bu devlete
sadakat ile bağlı olan bütün vatandaşlarımızın milli kimlik ifadesidir.
Dilerim, İdari Davalar Kurulu,
Danıştay 8. Dairesi’nin kararına sahip çıkar ve bu tartışma bir daha
açılmamak üzere kapanır. Velev ki,
İDDK, Danıştay 8’inci Dairesi’nin
kararını bozdu, o zaman Türk
Eğitim-Sen üyesi bütün öğretmen-

ler fiili bir durum yaratacak ve çocuklarımıza öğrenci Andı’nı öğretmeye devam edecektir.
Bir takım sözde sendikalar Öğrenci Andı üzerinden sendikamıza
yönelik bir takım ithamlarda bulunuyor. Bu konuda başınız dik olsun.
Türk Eğitim-Sen olarak Öğrenci
Andı konusunda dün ne diyorsak,
bugün de aynısını söylüyoruz. Kimseye eyvallahımız yok” diye konuştu.
Üyelerimizin yönetici atama sınavına girmesini sağlayalım.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen
ay yönetici atama takvimini yayınladığını, üç gün sonra geri çektiğini,
buna rağmen takvimin aynı şekliyle
tekrar yayınlandığını bildiren Geylan, “Hangi yaptığınıza inanacağız?” diye sordu.
Geylan şunları söyledi: “Hatırlanacağı gibi 2014 yılında Teşkilat
Kanunu değiştirildi ve illerde değerlendirme komisyonu oluşturuldu. Yazılı sınavı kazanan binlerce
okul müdürü bu komisyonların
gayri ahlaki değerlendirmeleri ile
görevden el çektirildi. Yerlerine ise
yine mülakat marifeti ile ehliyetten
ve liyakatten yoksun binlerce yandaş getirildi.
Bizim inancımızda kul hakkı çok
önemlidir. Yüce Rabbim, ‘Ey kulum,
tövbe kapısı açık. Ne günah işlersen işle, tövbe et kabul ederim. Tek
bir şey hariç: Kul hakkı. Kul hakkı ile
karşıma gelmeyin’ şeklinde emretmiştir. Yüce Allah, kul hakkını affetme yetkisini kendine dahi görmemişken, bu Müslümanlar nasıl bu
kadar rahat kul hakkı yiyebiliyorlar,
inanın anlayamıyorum. Allah onları
ıslah etsin. Türk Eğitim-Sen olarak
gayri ahlaki olan mülakat yöntemi
ile mücadele ediyoruz. Yöneticilerin sadece yazılı sınav ile atanmasının sağlanmasını istiyoruz.

İSTİKLAL MARŞI’NIN 98. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADIK

Türk Eğitim-Sen üyeleri, Merkez Kadın
Komisyonu öncülüğünde İstiklal Marşı’nın
kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
dolayısıyla 12.03.2019 tarihinde Taceddin
Dergâhını ziyaret etti. Etkinlikte Genel Başkan

Yardımcıları, Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri, Ankara Şubeleri ve üyelerimiz katıldı.

Bir konuşma yapan Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, İstiklal Marşımızın
kabulünün 98’inci yıl dönümünü kutlayarak,
büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve
minnetle andı.
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ALANLARDA

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri
Musa Akkaş ve Genel Başkan Yardımcısı Selahaddin Dolğun, 7 Mart
tarihinde Yozgat Şube’nin istiare
toplantısına katıldı.

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaşar Şahindoğan ve Fuat
Yiğit, 5-8 Mart tarihleri arasında
Aydın ve Manisa Şubelerinin düzenlediği istişare toplantılarına
katıldı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde ve Merkezde üyelerle bir araya
gelen Genel Başkan Yardımcıları,
Alaşehir ve Salihli’de okulları ziyaret
ederek eğitimcilerle buluştu. Daha
sonra Aydın’a geçen heyet, Şube
Başkanı, şube yönetim kurulu üyeleri, şube kadın komisyonu üyeleri,
ilçe ve işyeri temsilcileri ve üyelerimizle bir araya geldi.
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaşar Şahindoğan ve Selahattin Dolğun; 26 Şubat-1 Mart
tarihleri arasında Aksaray, Niğde
ve Kırşehir Şubelerinin istişare toplantılarına katıldı.
Genel Başkan Yardımcıları M.
Yaşar Şahindoğan ve Selahattin
Dolğun, 13-14 Mart tarihleri arasında Elazığ ve Tunceli’de sendikal
çalışmalarda bulundular. İlk olarak
Elazığ’da teşkilat yöneticileri ve
Fırat Üniversitesi Türk Eğitim-Sen
yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirildi
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaşar Şahindoğan ve Fuat Yiğit, 20-23 Mart tarihleri arasında
Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Gaziantep Şubelerinin düzenlediği istişare
toplantılarına katıldı.
Genel Sekreter Musa Akkaş ve
Genel Başkan Yardımcısı Cengiz
Kocakaplan, 22-23 Mart tarihlerinde Çorum Şube Başkanlığı’nın
düzenlediği istişare toplantısında
okul-kurum, ilçe temsilcileri ile bir
araya geldi. Akkaş ve Kocakaplan;
Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sungurlu Şehit Mahmut
Peşmen Ortaokulu ve İmam-Hatip
Ortaokulu ve Sungurlu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ziyaret etti. Ayrıca Sungurlu okul-kurum ilçe temsilcileri ile bir araya gelindi.
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EK GÖSTERGE SÖZÜNÜN TAKİPÇİSİYİZ !

Ek gösterge
TÜM MEMURLARI
KAPSAMALI
Eğitim Çalışanlarının Tamamını Kapsamayan
Ek Gösterge Düzenlemesi
Yeni Adaletsizlikler Doğuracaktır.
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