
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI 
  

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM İDARÎ KURULU 
 

NİSAN 2017 ÇALIŞMA RAPORU TEKLİFLERİ 
  

I. GİRİŞ 
  

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 22 nci maddesi 
gereğince “Kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit 
uygulanması konularında görüşülmesi” amacıyla kurum idari kurulları oluşturulmaktadır. Kanun 
maddesinin gerekçesinde, kurum idari kurullarının, 151 sayılı ILO Sözleşmesi uyarınca sendikal 
hakkın en etkin şekilde kullanılması için oluşturulduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, her yıl 
gerçekleştirilen kurum idari kurullarının, çalışanların işverene doğrudan problemlerini iletmek ve 
temsilcileri aracılığıyla çözüme katkıda bulunmak için oluşturulan demokratik bir platform olduğu 
kuşkusuzdur. 

  
Anayasa’nın 49’uncu maddesinde, “Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet 

çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri 
korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve 
çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer almaktadır. Anayasal düzenleme 
doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının, çalışma hayatındaki sorunlarını gidermek ve 
çalışma hayatlarını geliştirmek amacında olan Bakanlığınıza bu konuda oldukça faydalı olacağını 
düşündüğümüz taleplerimiz aşağıda yer almaktadır. 

  
Kurum İdari Kurulunda görüşülmek üzere rapor haline getirdiğimiz taleplerimizin, kurum 

çalışanlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde uzun süreli bir araştırma ve çalışma sonucu 
oluştuğunu bir kez daha hatırlatır, bu taleplerimizin hayata geçirilmesi halinde eğitimin 
sorunlarının çözümünde ciddi aşamalar kaydedilebileceğini, çalışma şartlarının beklentiler 
doğrultusunda düzenlenebileceğini belirtiriz. 

  
Kurum İdari Kurulu Toplantısının ve tüm görüşmelerin çözüm odaklı olabilmesini; 

taleplerimiz doğrultusundaki düzenlemelerin en kısa sürede gerçekleştirilip, eğitim çalışanlarının 
Anayasal ve evrensel insan hakları standardına uygun bir şekilde sosyal, mali, özlük haklarının ve 
çalışma ortamının iyileştirilerek, çok daha huzurlu bir çalışan kitlesi oluşturulmasını, çalışma 
barışının sağlanmasını ve yüksek performansa ulaşılmasını temenni ederiz. 

  
  

II. TEKLİFLER 
  

1. Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut 
sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma 
yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı 
yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu 
haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır. 
 

2. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Esaslara Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, kurum içi çalışma 
barışını ve ücret dengesini sağlayacak şekilde güncellenmesi konusunda gerekli 
çalışmalar tamamlanmalıdır. 
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3. Öğretmenlere 2017 yılı yaz ayları içinde alan değişikliği hakkı verilmeli; alan 
değişikliği işlemi takvime bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmelidir. 

 
4. İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere günlük ve haftalık 

çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel 
bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine 
bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda 
düzenleme yapılmalıdır. 

 
5. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve 

bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair “Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul 
Pansiyonları Yönetmeliği 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan 
“Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net 
miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen 
Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının dört katını geçmemek 
kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak” ibaresindeki “dört katını” ibaresi, 
“yedi katını” şeklinde değiştirilmelidir. 

 
6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal 

Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında GİHS, TİS ve YHS 
kadrolarında çalışan personelin çocukları için bahse konu yönetmelikle tanınan haklar 
bakımından münhasır kontenjan ayrılmalıdır. 

 
7. Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve 

kuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde ve resmi 
görevlerinin ifasında kamu hizmetini gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve 
kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler. 

 
8. Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında 

görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü 
oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup memur 
ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde 
belirlenmeli; “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer 
aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir. 

 
9. Atama yapılamayan boş engelli öğretmen kadrolarına engelli öğretmen ataması 

yapılmalıdır. 
 

10. Rehber öğretmenlerin asli görevleri ile bağdaşmayan, asli görevlerinden 
uzaklaşmalarına sebep olacak türden ilave görevler ve yükler getiren bir düzenleme 
yapılmamalıdır. 

 
11. Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, memur kadrolarına sınavsız geçme 

hakkı tanınmalıdır. 
 

12. YHS kadrolarında bulunmakla birlikte fiilen memur, sayman gibi GİHS kadrolarında 
görev yapan personelin fiilen görev yaptıkları kadrolara istekleri dâhilinde atanmaları 
sağlanmalıdır. 

 
13. Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev alan danışman öğretmenlere ücret/ek 

ders ücreti ödenmelidir. 
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14. 19 uncu Millî Eğitim Şurasında karar altına alınan Anadolu otelcilik ve turizm meslek 

liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü içki ve kokteyl 
hazırlama” dersinin kaldırılması ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 10. 
sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki 
servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının 
kaldırılması noktasında gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

 
15. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 

Okutma Esasları”na ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında, tüm seçmeli 
derslerin hangi branş öğretmenleri tarafından okutulacağını kapsayacak şekilde 
düzenleme yapılmalıdır. 

 
16. Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve 

mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla 
Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, 
beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi 
noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır. 

 
17. Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi 

bulunan eğitim kurumlarında görevli personele, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti 
ödenmelidir. 

 
18. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi 

istekleriyle atanmış olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken zorunlu hizmet 
yükümlülüğü kaldırılanlardan halen buralarda görev yapanların hizmet puanları, Milli 
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet 
puanları” başlıklı 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde 
hesaplanmalıdır. 

 
19. 06.05.2010 tarihinden önce diğer Bakanlıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı 

dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken söz konusu tarihten sonra Millî Eğitim 
Bakanlığına öğretmen olarak atananlardan, söz konusu kurumlarda zorunlu hizmet 
yükümlülüğünü tamamlamış ya da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
kapsamında 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde çalışmış olanlara da zorunlu hizmet 
yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir. 

 
20. Zorunlu hizmet yükümlüsü olmayan öğretmenlerin istemleri üzerine zorunlu hizmet 

bölgelerine atanmalarında, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık 
çalışma süresini tamamlama şartı aranmamalıdır. 

 
21. Anasınıflarında görevli öğretmenlere, fiilen görev yapılan her gün için ilave 2 saat ek 

ders ücreti ödenmelidir. 
 

22. Engel derecesi %40 ve üzeri olan bedensel engelli öğretmenlerin, Millî Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi 
kapsamı dışında değerlendirilmeleri konusunda düzenleme yapılmalı; engelli 
öğretmenlerin yer değiştirmeleri engel durumlarına uygun fiziki koşullara sahip 
eğitim kurumları arasında yapılmalıdır. 

 
23. 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
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İlişkin Karar ve ilgili yıl toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli 
öğretmen statüsünde görev yapan personele ödenen ek ders ücretlerinin, 5510 sayılı 
Kanunun 80 inci maddesi kapsamında prime esas kazanca dâhil edilmemesi 
noktasında 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 
gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında girişimde bulunulmalıdır. 

 
24. OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa 

alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan sonrasında terör örgütüyle 
irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli 
karar bulunanların, görevlerine iadesi sağlanmalıdır. 

 
25. OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa 

alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlar hakkında inceleme/soruşturma 
süreci ivedilikle tamamlanmalı; OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde 
kararnamelerle kamu göreviyle ilişiği kesinlenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi 
bulunmadığı ortaya konulanların kanun hükmünde kararname ile görevlerine iadesi 
için girişimlerde bulunulmalıdır. 

 
26. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer 

Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde iller arası isteğe 
bağlı yer değiştirme isteminde bulunabilmek için bulundukları ilde kesintisiz görev 
yapma süresi 5 yıldan 3 yıla indirilmelidir. 

 
27. Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal 

ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili 
mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılması sağlanmalıdır. 

 
28. Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik görevlendirilmesi halinde görevlendirme 

başına ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması 
noktasında düzenleme yapılmalıdır. 

 
29. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz 

tatillerinde ve diğer günlerde saat 18.00’dan sonra yapılan yüz yüze eğitim veya yüz 
yüze eğitim kapsamında düzenlenen kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenler ile 
açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde 
gördükleri yüz yüze eğitim kapsamında ders okutmak üzere görevlendirilen yönetici 
ve öğretmenlerin ek ders ücretleri, söz konusu sürelerde %100 artırımlı ödenmesi ve 
bu kapsamda yönetim görevini yerine getiren yöneticilere her gün için 6 saat ek ders 
ücreti ödenmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır. Hafta sonu yapılan kurslar 
nedeniyle birden fazla müdür yardımcısının görevlendirilebilmesi sağlanmalıdır. 

 
30. Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve bir yıl veya daha 

az süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yönetici görevleri sona 
erdirilmemelidir.  

 
31. Halen herhangi bir eğitim kurumunda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı 

görevini yürütenlerden görev süresini doldurmayanlar farklı (müdür/müdür 
başyardımcısı) yönetim görevleri için görevlendirme başvurusunda 
bulunabilmelidirler. 
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SONUÇ 
  

Kurum İdari Kurulu Nisan 2017 Çalışma Raporu için yaptığımız önerilerin, eğitim 
çalışanlarının tüm sorunlarını içermediğini ifade etmekte yarar görüyoruz. Bu teklifler eğitim 
çalışanlarının güncel ve acil sorunlarından realize edilerek hazırlanmıştır. Sunulan tekliflerin 
tamamının kabulü mümkün olup somut, makul ve uygulanabilir önerilerimizin 
gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. 
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