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BAŞKAN TOMAKİN; KALEM KILIÇTAN DAHA ÜSTÜNDÜR
AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı
mesajında , Cumhuriyet tarihi boyunca eğitime merkezi bütçeden en fazla payın AK
Parti iktidarları döneminde verildiğini ifade ederek, AK PARTİ eğitimin Türkiye ‘nin
en önemli ve öncelikli konusu olarak ele almış ,evrensel düzeyde kabul gören ilke,
değer ve uygulamalar eğitim sistemimize entegre edilmiş , daha bilimsel, daha
özgürlükçü, çoğulcu, demokratik ve insan haklarına dayalı eğitimde reform niteliğinde
köklü değişimleri hayata geçirmiştir dedi .

TÜRKİYE EĞİTİMDE 2023 VE 2071 HEDEFİNİ TAMAMLAYACAKTIR
Meslektaşınız olmaktan büyük onur duyduğum sevgili öğretmenlerimiz..! kalemin
kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensubu olarak hiç şüphesiz yavrularımızı çağın
gerektirdiği nicelikte teknoloji , modern eğitim gibi geleceğe hazırlarken kendi
medeniyet değerlerimiz ve kültürel yapımızla uyumlu ,ilk emri oku olan, her esir
karşılığı on kişiyi okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakan bir dinin
mensubu olduğumuzu asla unutmamalı ve unutturmamalıyız diyen Başkan Halit
Tomakin, Dünya Liderimiz , Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Öncülüğünde ,
Türkiye’nin 2023 ve 2071 vizyonu olarak önüne koyduğu hedeflere ulaşmasını
sağlayacak şekilde eğitim alanındaki nihai hedefin yakalanması yani özgürleşme
sürecinin tamamlanması olacaktır dedi.
Saygıdeğer öğretmenlerim..! en son teknolojik gelişmeleri eğitim sistemimize entegre
ederken, modern okullar ,modern sınıflar inşa ederken buna paralel olarak asla maddi
değerle ölçülemeyecek emeğinizi zayi etmemek adına ,AK PARTİ iktidarında , özlük
haklarınızda önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile 3600 kat sayısı
İnşALLAH en kısa zamanda yasalaşarak yürürlüğe girecektir. 16 yılda 610 bin
öğretmenin atamasını yaparak, öğretmen sayısını 1 milyonun üzerine çıkardık.
Önümüzdeki Şubat ayında 20 bin öğretmenimiz daha eğitim camiasına katacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle , şahsınızda , 24 Kasım Öğretmenler gününüzü en kalbi
dileklerimle kutlarken Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK ‘ü , PKK terör örgütü ve 15 Temmuz FETÖ terör örgütü darbesinde
şehit olan öğretmenlerimizi, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve
minnetle anıyor önlerinde saygı ile eğiliyorum.

