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Birlikte	Mücadele	Ettik	ve	Birlikte	Başardık 

Yeniden	Büyük	Türkiye	ve	kadim	medeniyet	tasavvuru	yolculuğumuzun	inşacısı	eğitimcilerin	oluşturduğu	
erdemliler	hareketi	olan	sendikamızın	tüm	teşkilatlarıyla	el	ele,	omuz	omuza,	gönül	gönüle	vererek	yıllar	
boyunca	masada	ve	alanlarda	birlikte	mücadele	ettik,	tarihe	not	düşülen	kazanımları	birlikte	elde	ettik.	

Şimdi	12	yıl	taşıdığım	genel	başkanlık	emanetini	devir	vakti	geldi.	Bu	kutlu	emaneti	devretmeden	önce	hesap	
vermek,	vicdanlarda	ibra	edilmek,	teşkilatla	helalleşmek,	davaya	inanmışlığın	ve	adanmışlığın	şiarındandır.	

Değerli	 dava	 arkadaşlarım,	 tüzüğümüzdeki	 üç	 dönem	 kuralı	 gereğince	 genel	 başkanlık	 görevine	 devam	
etmem	 ya	 da	 aday	 olmam	 hukuken	 mümkün	 değil,	 ancak	 Eğitim-Bir-Sen’den	 kopmam	 ve	 ayrılmam	 da	
fiilen	mümkün	değil.	Çünkü	Eğitim-Bir-Sen,	medeniyet	davamızın	evi	ve	Yeniden	Büyük	Türkiye’nin	sendikal	
alandaki	 öncüsüdür.	 Bu	 faaliyet	 raporunda	 geçmiş	 dört	 yıla	 ilişkin	 icraatlarımız	 yer	 alacak,	 ancak	 ben	 bu	
yazımda,	öncelikle	12	yıllık	genel	başkanlık	dönemimin	muhasebesini	yaparak,	emanetin	yeni	yüklenicilerine	
sorumluluklarının	ne	kadar	ağır	olduğunu	hatırlatıp	yeni	ve	büyük	hedefleri	işaret	edecek,	böylece	son	yazımı	
tamamlayacağım.	

Medeniyet	şairi	merhum	Mehmet	Akif	 İnan	ve	fedakâr	arkadaşları,	harcını	değerlerimiz	ve	evrensel	 ilkelerin	
oluşturduğu	 Eğitim-Bir’i	 (Eğitim-Bir-Sen)	 1992	 yılında	 kurdular.	 2002	 yılında	 genel	 başkanlığa	 geldiğimde,	
özelde	 eğitim	 çalışanlarının	 genelde	 kamu	 görevlilerinin	 önünde	 yığınla	 kangren	 olmuş	 sorun,	 milletimizin	
önünde	de	Eski	Türkiye’nin	vesayet	rejimi	ve	bu	rejimin	yasakları	vardı.	Bu	nedenle	sendikamızın	yeni	misyon	
ve	 hedeflerini,	 vesayetin	 ifşası	 ve	 imhası	 ile	 medeniyet	 değerlerimizin	 inşası	 ve	 ihyası	 olarak	 belirledik.	 Bu	
yolda	 en	 büyük	 avantajımız,	 yolculuğa	 birlikte	 çıktığımız	 tüm	 arkadaşların	 sorumluluklarının	 bilincinde	
medeniyet	inşacısı	eğitimcilerin	olmasıydı.	

Bu	yolculukta	devletin	milletinden	milletin	devletine	geçilmesi,	devletin	milletle	kucaklaşması,	 inançlarıyla	
barışması,	atılması	gereken	ilk	adımlardı.	Hedefimiz,	ceberut	devlet	ve	vesayetin	toplumu	esir	aldığı	anlayışa	
son	 vermek,	 hukukun	 üstünlüğünü	 düstur	 edinen	 demokratik	 devleti,	 insan	 hak	 ve	 özgürlüklerinden	 taviz	
vermeyen	özgürlükçü	devleti,	hakça	ve	adil	bölüşümü	ihmal	etmeyen	sosyal	devleti,	insanlığa	ve	mazlumlara	
karşı	sorumluluklarının	bilincinde	olan	erdemli	bir	devleti	ve	halkın	tüm	kesimlerini	kucaklayan,	farklılıkları	
zenginlik	 olarak	 gören	 müşfik	 ve	 hoşgörülü	 devleti	 inşa	 etmekti.	 Bu	 temel	 hedef	 ve	 anlayışla,	 2002	 yılında	
Yeniden	 Büyük	 Türkiye	 ve	 yeni	 bir	 dünya	 yolculuğunu	 güçlü	 bir	 inançla	 başlattık.	 Bu	 süreçte	 eğitimcilerin,	
kamu	görevlilerinin,	milletin	ve	mazlumların	hem	sesi	hem	de	vicdanı	olduk.	Gelinen	noktada,	vesayetin	ve	
yasakların	tarihin	çöp	sepetine	atılarak	yerine	barış,	istikrar,	huzur	ve	özgürlüklerin	gelmesinde	üzerine	düşen	
görevi	yerine	getirmiş	bir	Eğitim-Bir-Sen	genel	başkanı	olmaktan	dolayı	büyük	bir	mutluluk	duyuyorum.	

Bu	büyük	yolculuğa	çıkarken	sendikal	harekette	söylem	ve	eylem	birlikteliğini	önemsedik.	İdeolojik	ve	darbe	
sendikacılığına	meydan	okuyarak	özgürlükçü,	sivil	ve	değer	üreten	sendikal	dönemi	başlattık.	Sendikacılıktan	
bir	 şey	 kapmaya	 değil,	 sendikacılığa	 bir	 şey	 katmaya	 çalıştık.	 Özetle,	 materyalist	 sendikal	 anlayış	 yerine	
medeniyet	ve	değerler	sendikacılığını	ikame	ettik.	Doğru	şeyler	söyledik,	doğru	yerde	durduk,	doğru	mücadele	
ettik,	doğru	işler	yaptık	ve	yeni	kazanımlar	ürettik.	

Sunuş
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Eğitimi	bir	medeniyet	meselesi	olarak	gördük.	Ahlaki	değerlerle	bütünleşmeyen	eğitimin	materyalist	bir	gençlik	
yetiştireceği	 ve	 dünyevileşmeyi	 artıracağı	 gerçeğini	 gündeme	 taşıdık.	 Salt	 bilgiye	 dayalı	 ahlakçılık	 yerine	
eyleme	dayalı	ahlaklılık	anlayışıyla,	ahlakı	önceleyen	kariyer	eğitimini	savunduk.	İyi	insan	olmayı,	iyi	meslek	
sahibi	olmanın	önüne	koyan	eğitim	felsefesine	dayalı	bir	eğitim	sistemini	hayata	geçirmek	için	yoğun	bir	çaba	
gösterdik.	13	yıl	boyunca	büyük	hayaller	kurduk,	büyük	hedefler	koyduk,	hayallerimizi	ve	hedeflerimizi	de	aşan	
büyük	işler	başardık.	365	gün	24	saat	sendikacılık	anlayışıyla	2002	Aralık	ayında	18	bin	üyeyle	devraldığımız	
Eğitim-Bir-Sen	ailesini	sürekli	hedef	büyüterek	bugün	315	bin	üyeye	ulaştırdık.	2015	Mayıs	hedefimiz	ise	400	
bin	üye.	Bu	hedefe	ulaşacak	inanç	ve	kararlılık	teşkilatlarımızda	var	ve	gerçekleşeceğine	dair	inancım	tamdır.	

Yeniden	Büyük	Türkiye	ve	yeni	medeniyet	yolculuğunda	ülkemizin	en	büyük	ve	genel	yetkili	sendikası	olmakla	
yetinmedik.	İlkleri	başaran,	model,	öncü,	güçlü	ve	marka	değeri	taşıyan	sendika	olduk.	Medeniyet	ve	değerler	
sendikacılığı	yolunda	koltukta	oturmadık,	gerçek	sendikacılığın	yaşandığı	yerde,	bizzat	sahada	sendikacılık	
yaptık.	 Gündemi	 belirlenen	 değil,	 gündem	 belirleyen	 sendika	 olduk.	 Bu	 bağlamda	 emperyalizmin,	 küresel	
vesayetin	 ve	 ülkemizdeki	 kuklalarının	 Taksim	 Gezi	 Parkı	 eylemleri,	 17-25	 Aralık	 darbe	 girişimleri	 ve	 6-8	
Ekim	kaos	saldırılarına	karşı	dalga	kıran	olduk.	Medeniyet	ve	kültürümüzün	 inşası	ve	 ihyası	sürecinde	aktif	
sorumluluk	aldık.	2002-2015	yılları	arasında	çözülen	her	sorunun	altında	bizim	de	imzamız,	emeğimiz	ve	alın	
terimiz	vardır.	

12	 yıllık	 süreçte,	 iyi	 ki	 Eğitim-Bir-Sen’in	 içinde	 yer	 almışım,	 iyi	 ki	 bu	 tarihsel	 sorumlulukları	 yüklenmişim	
diyeceğim	konuların	 başında	 28	Şubat	 darbesinin	yıktığı	hayalleri	yeniden	onarmak,	yok	ettiği	kazanımları	
yeniden	sahiplerine	iade	etmek	ve	dönemin	mağdurlarını	inşa	sürecine	kazandırmak	oldu.	28	Şubat	darbesi,	
getirdiği	antidemokratik	katsayı	adaletsizliği	ile	Anadolu	çocuklarının	önüne	büyük	bir	barikat	koymuştu.	Bu	
barikat	nedeniyle	meslek	liseleri,	imam	hatip	liseleri	ile	ilahiyat	fakültelerinin	kapısına	kilit	vurulacak	noktaya	
gelinmişti.	 Eğitim-Bir-Sen	 olarak,	 katsayı	 zulmüne	 hayır	 mitingleri	 yaptık,	 meslek	 liselerine	 uygulanan	
acımasız	yok	etme	projesine	karşı	2	milyon	imza	topladık	ve	Danıştay’ın	katsayı	ile	ilgili	hukuksuz	kararlarına	
karşı	yargı	mücadelesi	verdik.	Ülkemizin	ve	milletimizin	çocuklarını	ilimden,	bilimden,	eğitimden	ve	kariyerden	
uzak	 tutmaya	 çalışan	 katsayı	 adaletsizliğine	 son	 verdik.	 Böylece,	 imam	 hatip	 lisesi	 mezunlarını	 ve	 onlara	
bağlı	olarak	meslek	lisesi	mezunlarını	ötekileştiren,	öğüten	bir	 insanlık	ayıbını	ve	hukuk	garabetini	ortadan	
kaldırdık.	Hamd	olsun,	bugün	hem	meslek	liseleri	hem	imam	hatip	liseleri	çığ	gibi	büyüyor,	tarihi	misyonlarını	
yerine	getiriyor.	

Haksızlıkların	 ve	 adaletsizliklerin	 giderilmesi,	 hakkaniyetin	 ve	 adaletin	 sağlanması	 noktasında	 da	 önemli	
mesafeler	 kat	 ettik.	 Eğitim	 sistemindeki	 otoriter	 vesayetçi	 unsurları	 tek	 tek	 yıktık.	 Yerlerine	 değerlerimizle	
barışık	 düzenlemeler	 ve	 uygulamalar	 inşa	 ettik.	 Bu	 nedenle,	 çalışma	 şartlarını	 iyileştiren,	 bordrolardaki	
rakamları	yükselten	toplu	sözleşme	sendikacılığıyla	yetinmedik,	vesayet	sistemine	yönelik	 itiraz	ve	isyanda	
öncülük	ettik.	Özellikle	eğitimin	üzerindeki	vesayeti	kaldırmak	için	teklifler	sunduk	ve	taleplerimizin	büyük	
oranda	gerçekleşmesini	sağladık.	

Bizi	sevindiren,	vesayetçileri	üzen	ve	geren	başarıları,	kazanımları,	reformları,	devrimleri	tek	tek	ifade	etmek	
uzun	 sürer.	 Ancak,	 önemli	 gördüklerimizi,	 hem	 milletimiz	 hem	 de	 ülkemiz	 açısından	 milat	 sayılanları	 ifade	
etmekle	 yetinelim.	 Kamusal	 alan	 yalanlarıyla	 getirilen	 kılık	 kıyafet	 yasaklarını	 kabul	 etmedik,	 eylemler	 ve	
yürüyüşler	 düzenledik.	 Başörtülü	 kız	 öğrencileri	 güvenlik	 riski	 gören	 anlayışın	 eseri,	 kapısında	 bariyer	 olan	
üniversite	fotoğrafını,	tükenenler	albümüne	koyduk.	Yasağın	üniversitelerde	kalkmasını	yeterli	bulmadık,	12	
milyon	300	bin	imza	toplayarak	yasağın	tamamen	kalkması	için	çağrılar	yaptık.	Sivil	itaatsizlik	eylemi	başlatarak	
başörtüsü	 yasağını	 fiilen	 kaldırdık.	 Hükümetin	 de	 hukuken	 devreye	 girmesiyle	 kamu	 hizmetlerinde	 ve	 milli	
iradenin	tecelligâhı	Meclis’te	başörtüsü	yasağını	hep	birlikte	ortadan	kaldırdık;	insanımıza	inançlarını	özgürce	
yaşamalarının	yolunu	açtık.	Lise	ve	ortaokullarda	uygulanan	başörtüsü	yasağının	da	kaldırılmasını	sağladık.	
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17,	18	ve	19.	Milli	Eğitim	şûralarının	gündemine	damgamızı	vurduk.	Hem	kararların	alınmasında	hem	de	hayata	
geçirilmesinde	aktif	rol	üstlendik.	Bu	şûraların	sonucunda,	din	eğitimi	ve	öğretimi	imkânlarının	önünü	kesmek	
için	hayata	geçirilen	kesintisiz	eğitim	dayatmasına	da	son	verdirdik.	Zorunlu	eğitim	süresini	on	iki	yıla	çıkartan	
düzenlemeyle	4+4+4	sistemini	getirdik.	Çocuklarımızın	on	dört	yaşına	kadar	Kur’an	öğrenmesini	yasaklayan	
dehşet	yasağını	sona	erdirirken,	ortaokul	ve	liselerde	Kur’an-ı	Kerim	ve	Peygamberimizin	Hayatı’nın	seçmeli	
ders	 olarak	 müfredatta	 yerini	 almasını	 sağladık.	 Tek	 tip	 vatandaş	 yetiştirmeye	 ayarlı	 ritüellerle	 mücadele	
ettik.	Tek	tip	vatandaş	yetiştirmeyi	hedefleyen	bir	toplum	mühendisliği	eseri	olan	Andımız	uygulamasına	son	
verildi.	 Fişleme,	 tahakküm	 aracı	 ve	 militer	 zihniyeti	 kökleştirme	 manivelası	 olarak	 kullanılan	 Milli	 Güvenlik	
Dersi	müfredattan	çıkarıldı.	Böylece	eğitim	sistemi,	vesayetçi	siyasal	sistemin	aparatlarından,	insan	onuruna	
yakışmayan	 yasak	 ve	 dayatmalardan	 temizlendi.	 İmam	 hatip	 liselerini	 kapatma	 tehdidi	 bertaraf	 edilmekle	
yetinilmedi,	yeni	imam	hatip	ortaokulları	açıldı.	İmam	hatip	lisesi	mezunu	kaymakama,	hâkime,	doktora	dahi	
tahammül	edemeyenlerin	bütün	isyanına	rağmen	imam	hatip	lisesi	mezunu	Başbakan	ve	Cumhurbaşkanı	ile	
tanıştık.	

Türkiye’nin	 büyümesinden,	 gelişmesinden,	 milletin	 geçmişiyle,	 tarihiyle,	 medeniyetiyle	 bağ	 kurmasından	
rahatsız	olanlar	hatta	buna	 fiilen	karşı	çıkanlar	olacaktır.	Son	Milli	Eğitim	Şûrası’nda	bunu	gördük,	anlama	
yeteneklerini	korkularına	teslim	etmiş	olan	siyasi	liderler,	siyasi	örgütler	ve	sivil	toplum	kuruluşları,	şûranın	
tavsiye	kararlarını,	yanlarından	hiç	ayırmadıkları	önyargıları	ve	vehim	gözlükleriyle	okudular.	

Osmanlıca	dersi	müfredata	eklensin	dedik.	Onlar,	Osmanlı	geri	gelsin	anladılar.	Gençlerin,	gelecek	nesillerin	
Osmanlıcayı	öğrenecek,	Osmanlıca	metinleri	okuyacak	olmasından	çekindiler,	korktular.	Öğrenen	gençlikten	
korkan	yüzlerini	bir	kez	daha	sahneye	çıkardılar.	Biz,	çocuklarımız	da	manevi	eğitim	alsın,	çocuklarımız	da	
değerler	eğitimi	süreciyle	daha	erken	tanışsın	dedik.	Onlar,	“çocuklar	zorla	dindar	yapılsın”	diye	anladılar	ve	
bunun	üzerinden	yaygara	kopardılar.	Biz,	“liselerde	alkole	dayalı	ders	verilmesin”	dedik.	Onlar,	“memlekette	
kimseye	alkol	verilmesin”	teklifi	sunulmuş	kadar	ses	çıkardılar.	Çocuklara	din	eğitimi	ve	öğretimi	verilmesine	
karşı	çıkanlar,	gençlere	alkolle	ilgili	eğitim	verilmesine	karşı	çıkmadılar,	hatta	daha	da	ileri	giderek	kendileri	
dışındaki	 herkesi	 bağnazlıkla	 suçladılar.	 Bitmedi,	 yüzyılın	 pedagojik	 yanlışı	 karma	 eğitim	 mecburiyeti	 sona	
erdirilsin	dedik.	Onlar,	‘kız	ve	erkek	öğrenciler	ayrı	okumalı’	olarak	anladılar	ve	anlattılar.	Biz,	eğitim	üzerindeki	
son	vesayet,	karma	eğitim	yasağı	(veliye	ve	öğrenciye	seçme	hakkı	tanınarak)	kalkıncaya	kadar	mücadelemizi	
sürdüreceğiz.	 Böylece	 vesayet	 sisteminin	 ifşası	 tamamen,	 tasfiyesi	 ise	 büyük	 oranda	 tamamlanmış	 olacak.	
Bununla	birlikte,	artık	mağduriyetimizi	dayandıracağımız	bir	vesayet	sistemi	değil,	mensubiyetimizle	inşa	ve	
ihyasını	tamamlayacağımız	bir	medeniyet	mefkûresi	dönemine	girmiş	olacağız.	Bu	dönemde,	çocuktan	gence,	
kadından	 erkeğe,	 zenginden	 fakire	 bütün	 kişi	 ve	 kesimleri	 kuşatarak	 medeniyet	 eksenli	 iklim	 geliştirmek	
zorundayız.	

Vesayetin	 yıkılışında	 kullandığımız	 dil	 ile	 medeniyetin	 inşasında	 kullanacağımız	 dil	 doğal	 olarak	 aynı	
olamaz.	Kırmadan,	dökmeden,	ötekileştirmeden	vesayet	düzenini	yıktık.	Şimdi	de	tanışarak,	kucaklaşarak,	
paylaşarak,	 anlatarak	 ve	 dinleyerek	 medeniyet	 değerlerimize	 dayalı	 bir	 düzeni	 ve	 toplumsal	 hayatı	 birlikte	
inşa	edeceğiz.	Ahlak,	hikmet,	hakikat,	kalkınma,	demokrasi	ve	hukukun	eğitimle	ilişkilerini	bütün	yönleriyle	
kavrayan,	gelişmeye	açık	bir	eğitim	sistemini,	Yeniden	Büyük	Türkiye’nin	ve	medeniyetin	inşasına	dair	gayret	
ve	faaliyetlerin	olmazsa	olmazı	olarak	görüyoruz.	

Eğitim-Bir-Sen	 ailesi	 olarak,	 en	 büyük	 hedeflerimizin	 başında	 ilim,	 irfan	 ve	 erdem	 sahibi	 insan	 yetiştirmek	
geliyor.	Bu	kapsamda,	Yeniden	Büyük	Türkiye	ve	yeni	medeniyetin	inşası	sürecinde	en	büyük	ve	çılgın	projemiz	
gençlik	 projesidir,	 Genç	 Memur-Sen’dir.	 Bu	 projenin	 lokomotifi	 ve	 öncüsü,	 medeniyet	 inşacısı	 kadroların	
sendikası	olan	Eğitim-Bir-Sen’dir.	12	yıl	genel	başkan	olarak,	23	yıl	bu	ailenin	bir	ferdi	olarak	hizmet	ettiğim	
Eğitim-Bir-Sen	ailesine	en	büyük	mirasım	gençliğe	sahip	çıkma	projesidir.	Bu	noktada	siz	dava	arkadaşlarımdan	
özel	gayret	göstermenizi	istirham	ediyorum.	Aynı	şekilde	kadın	ve	aile	konusunun	da	ihmal	edilmemesi	gerekir.	
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Hepimiz	 sözü,	 derdi	 ve	 davası	 olan	 insanlarız.	 İnsani,	 vicdani	 ve	 ahlaki	 değerleri	 yaşama	 ve	 yaşatma	
sorumluluğumuz	 var.	 Yetimler	 ve	 mazlumlar,	 Müslümanların	 emanetidir.	 Medeniyet	 değerlerimiz	 açısından	
yetim	 başı	 okşamak	 ve	 ihtiyaçlarını	 gidermek	 en	 hayırlı	 işlerin	 başında	 geliyor.	 12	 yıllık	 genel	 başkanlığım	
döneminde	 çok	 güzel	 hizmetler	 yaptık.	 Ancak	 hiçbir	 şey	 yapmasaydık	 bile,	 “Her	 Sınıfın	 Bir	 Yetim	 Kardeşi	
Var”	 projesi	 tek	 başına	 12	 yıl	 sendikal	 çile	 çekmeye	 değerdi.	 Yetimlere	 sahip	 çıkmak,	 insanımızı	 değerlerle	
buluşturmak,	 iyilikte	 yarışan	 sınıflar,	 hayırda	 yarışan	 eğitim	 kadroları	 ve	 yetimlerin	 kucaklanması	 tarihi	 bir	
öneme	sahiptir.	Allah’a	hamd	ediyorum,	böyle	güzel	bir	hizmetle	bizi	buluşturduğu,	yetimlerin	ve	mazlumların	
yanında	olmayı	nasip	ettiği	için.	

Türkiye,	4+4+4	sistemine	geçilmesiyle	birlikte	düşük	kaliteli	eğitimden	orta	kaliteli	eğitime	sıçramıştır.	Şimdi	
ise	yüksek	kaliteli	eğitim	sistemine	geçme	zamanıdır.	Bunun	için	eğitim	sisteminde	mikro	reformlara	devam	
edilmeli,	 eğitim	 çalışanlarının	 sosyal,	 mali	 ve	 özlük	 haklarında	 iyileştirmeler	 sürdürülmelidir.	 Eğitimcilerin	
mali,	sosyal	ve	özlük	haklarıyla	ilgili	mücadelemiz	tarihe	altın	harflerle	yazıldı.	Eğitim	çalışanları	için	istediğimiz	
ek	ödemenin	verilmemesi	üzerine	sivil	 itaatsizlik	göstererek	tarihin	en	yüksek	katılımlı	grevlerinden	birisini	
gerçekleştirdik.	Ek	ödeme	için	yaptığımız	iş	bırakma	eylemi,	Türkiye’de	büyük	yankı	uyandırırken,	eylemden	
sonraki	ilk	toplu	sözleşme	görüşmesinde	öğretmenlerin	beklentilerini	karşılayan	ek	ödemeyi	masada	aldık.	
19.	Milli	Eğitim	Şûrası’ndan	da	öğretmenlere	3600	gösterge	verilmesi	kararını	çıkarttık.	Eğitim	çalışanları	için	
promosyon	 elde	 etmemiz,	 28	 Şubat	 sürecinin	 eğitim	 kadroları	 üzerinde	 oluşturduğu	 mağduriyetlerin,	 yani	
karanlık	 dönemde	 bedel	 ödeyenlerin	 mağduriyetlerinin	 giderilmesi	 yine	 önemli	 kazanımlarımız	 arasında	
sayılır.	 Son	 olarak,	 akademisyenler	 için	 aldığımız	 zammı	 da	 sendikal	 tarih	 yazacaktır.	 En	 çok	 öğretmen	
atamasının	bu	süreçte	olmasında	mutlaka	sendikamızın	payı	var.	Bugün	mesleğini	icra	etmek	için	sabırsızlıkla	
bekleyen	yüz	binlerce	gencimiz	var.	İnşallah	kararlı	bir	şekilde	bu	kardeşlerimizin	atanması	için	mücadelemiz	
sürecektir.	Yine	sendikamızın	ve	konfederasyonumuzun	girişimleriyle	on	binlerce	sözleşmeli	öğretmenin	ve	
yüz	 binlerce	 sözleşmeli	 kamu	 görevlisinin	 kadroya	 geçirilmesinde,	 4/C’lilerin	 iş	 güvencesine	 kavuşmasında	
alın	terimiz	ve	imzamız	var.	

Çözüm	süreci	ve	kardeşlik	projesine	en	aktif	desteği	biz	verdik.	Milli	Eğitim	mevzuatının	demokratikleştirilmesi	
yanında	12	Eylül	darbe	anayasasının	demokratikleştirilmesi	ve	sivilleştirilmesi	 için	mücadele	ettik.	12	Eylül	
2010	Anayasa	Değişikliği	Referandumu’yla	darbe	anayasasında	sivil	bir	gedik	açtık.	12	Eylül	2010,	darbecilere	
haddini	 bildirme	 günü	 olarak	 tarihe	 geçti.	 Bu	 tarihi	 süreçte	 sendikamızın	 ve	 konfederasyonumuzun	 kararlı	
tutumuyla	kamu	görevlilerinin	iş	güvencesine	dokundurtmadan	‘toplu	sözleşme	hakkı’	elde	ettik.	Anayasanın	
toptan	değiştirilmesi	noktasındaki	kararlığımızı	ise	artırarak	sürdürüyoruz.	7	Haziran	2015	genel	seçimlerinden	
sonra	 oluşacak	 yeni	 Meclis’in	 ilk	 icraatı,	 dışlayıcı	 değil,	 kapsayıcı;	 ötekileştirici	 değil,	 kucaklayıcı;	 ayrıştırıcı	
değil,	 bütünleştirici;	 yasakçı	 değil,	 özgürlükçü;	 aynılaştıran	 değil,	 çeşitlilikte	 birliği	 savunan	 çoğulcu	 bir	
anayasa	hedefini	gerçekleştirmek	olmalıdır.	

Sonuç	olarak,	23	yıllık	bir	irfan	ve	erdem	hareketi	olarak,	hak	arama	ve	adalet	mücadelesinde	önemli	mesafeler	
kat	 ettik.	 Yasaklar	 ve	 darbeler	 tarihin	 tozlu	 raflarına	 atılırken,	 sendikamız	 tarihe	 darbe	 savar,	 yasak	 savar	
sendika	olarak	geçti.	Şimdi	insan	yetiştirme	ve	medeniyet	değerlerimizi	inşa	zamanıdır.	Yeniden	Büyük	Türkiye	
yolunda	ve	medeniyet	yolculuğunda	hızla	ilerlemeliyiz.	Kurucu	genel	başkanımız	Mehmet	Akif	İnan’ın	izinden	
yürüdük,	 iz	 bıraktık.	 12	 yıllık	 genel	 başkanlığım	 döneminde	 darbecilerle,	 vesayetçilerle	 mücadele	 ederken,	
istemeyerek	kalbini	kırdığım	dava	arkadaşlarımız	olabilir.	Şimdi	vedalaşma	ve	helalleşme	zamanı.	Üyemizden	
işyeri	 temsilcimize,	 şube	 başkanlarımızdan	 şube	 yönetim	 kurulu	 üyelerimize,	 denetleme	 ve	 disiplin	 kurulu	
üyelerimizden	genel	başkan	yardımcılarıma	kadar	herkesten	helallik	 istiyorum.	Hakkınızı	helal	edin.	Hoşça	
kalın.	Allah’a	emanet	olun.	Allah	yâr	ve	yardımcımız	olsun.

Ahmet GÜNDOĞDU
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı
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Genel Yönetim Kurulu

Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Başkan

Ahmet ÖZER
Genel Başkan Vekili

Esat TEKTAŞ
Genel Başkan Yardımcısı

Mali İşler

Murat BİLGİN
Genel Başkan Yardımcısı

Teşkilatlanma

Ali YALÇIN
Genel Başkan Yardımcısı

Basın ve İletişim

Teyfik YAĞCI
Genel Başkan Yardımcısı

Eğitim ve Sosyal İşler

Ramazan ÇAKIRCI
Genel Başkan Yardımcısı

Mevzuat ve Toplu Sözleşme
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Genel Denetleme Kurulu Üyeleri

Numan ŞEKER
Başkan

İdris ŞEKERCİ
Üye

Fehmi CEYLAN
Üye

Mithat SEVİN
Üye

Yunus MEMİŞ
Üye
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Genel Disiplin Kurulu Üyeleri

İbrahim COŞKUN
Başkan

Erkan CİYAVUL
Üye

Gaffari İZCİ
Üye

Süleyman ŞAKAR
Üye

İbrahim BAHŞİ
Üye
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1- M. Akif İNAN
	 Genel	Başkan

2- Yusuf BEYAZIT
	 Genel	Başkan	Yardımcısı

3-    Metin SELÇUK
	 Genel	Sekreter

4-    Nurettin SEZEN
	 Genel	Sekreter	Yardımcısı

5-    Ali PARILDAR
	 Teşkilat	Sekreteri

6-    Yunus SOLMAZ
	 Mali	Sekreter

7-    Ahmet TEMİZKÖK
	 Genel	Eğitim	Sekreteri	

8-    Necdet PAKDİL
	 Genel	Mevzuat	Sekreteri

9-    Nazire KETEN
	 Kurucu	Üye

10-  Zeki EFİL
	 Kurucu	Üye

11-  Raşit YAZAN
	 Kurucu	Üye

12-  Şükrü GÖKDEMİR
	 Kurucu	Üye

13-  Yurdagül AYDOĞAN
	 Kurucu	Üye

14-  Gülderen KUYUCU
	 Kurucu	Üye

15-  Burhan ÖZGÜR
	 Kurucu	Üye

Kurucularımız
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ADANA
ADANA	2
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR	1
AFYONKARAHİSAR	2
AĞRI
AKSARAY
AKSARAY	2
AMASYA
ANKARA	1
ANKARA	2
ANKARA	3
ANKARA	4
ANKARA	5
ANKARA	6
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL	1
BİNGÖL	2
BİTLİS
BOLU	1
BOLU	2
BURDUR	
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI	1
ÇANKIRI	2
ÇORUM
DENİZLİ	1
DENİZLİ	2
DİYARBAKIR	1
DİYARBAKIR	2
DÜZCE

MEHMET	SEZER
MEHMET	BENLİ
ALİ	DENİZ
ABDULLAH	ÇELİK
HAKKI	YAZICI
SÜLEYMAN	GÜMÜŞER
MURAT	GÜNAYDIN
MURAT	ALTUĞ
KEREM	CAMCI
YÜKSEL	HAŞLAK
LEVENT	KÖSE
AHMET	AYDINSOY
TEKİN	KORKU
AYHAN	OKUYUCU
UĞUR	KOLSUZ
MUSTAFA	ÇOBAN
ERDİNÇ	ÇAKMAK
İBRAHİM	İNCE
İSMAİL	YİĞİT
MEHMET	ÇABUK
MUHAMMET	AKÇA
MEHMET	ERGİN
FİKRET	ÖZBEY
AHMET	SELÖZ
YUNUS	KAVA
YRD.DOÇ.DR.	HÜSEYİN	ÇALDAK
CABİR	DURAK
AHMET	KOÇAK
TAHİR	DÜŞ
MURAT	BULUT
NUMAN	ŞEKER
NUMAN	YAŞAR
KASIM	KARATEKİN
İBRAHİM	AKDAŞ
TAHİR	EŞKİL
ŞÜKRÜ	KOLUKISA
PROF.DR.	ALAATTİN	ŞEN
YUNUS	MEMİŞ
YÜKSEL	GÜMÜŞ
ÖMER	FARUK	ÇELEBİ

Başkanlar Kurulu
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Başkanlar Kurulu

EDİRNE
ELAZIĞ	1
ELAZIĞ	2
ERZİNCAN
ERZURUM	1
ERZURUM	2
ESKİŞEHİR	1
ESKİŞEHİR	2
ESKİŞEHİR	3
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY	1
HATAY	2
IĞDIR	1
IĞDIR	2
ISPARTA	1
ISPARTA	2
İSTANBUL	1
İSTANBUL	2
İSTANBUL	3
İSTANBUL	4
İSTANBUL	5
İSTANBUL	6
İSTANBUL	7
İSTANBUL	8
İZMİR	1
İZMİR	2
KAHRAMANMARAŞ	1
KAHRAMANMARAŞ	2
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE	1
KIRIKKALE	2
KIRKLARELİ

ERDİNÇ	DALGIÇ
İBRAHİM	BAHŞİ
DOÇ.DR.	ZÜLFÜ	DEMİRTAŞ
NEBİ	GÜL
ERKAN	CİYAVUL
MUSTAFA	KARATAŞ
MUAMMER	KARAMAN
ABDURRAHMAN	YILDIRIM
YRD.	DOÇ.DR.	DURAN	KATAR
MİTHAT	SEVİN
MUSTAFA	ÖZ
MUSA	UNCU
NİHAT	GÜR
İSMAİL	BAYRAKDAR
DOÇ.DR.	MEHMET	KAHRAMAN
MALİK	AKŞİT
KEMAL	KARATAŞ
İHSAN	ARICI
ABDULKADİR	BULGURCU
FERHAT	ÖZTÜRK
HASAN	YALÇIN	YAYLA
EROL	ERMİŞ
TALAT	YAVUZ
CELAL	DEMİRCİ
İDRİS	ŞEKERCİ
MUSTAFA	BEYAZATLI
DOÇ.DR.	BAYRAM	ALİ	ERSOY
ALİ	MUSA	BİNA
YRD.DOÇ.DR.	RECEP	YİĞİT
ABDULAZİZ	AYDIN
DOÇ.DR.	HASAN	FURKAN
ZEKİ	ÖZ
YUNUS	ÖZDEMİR
MAHMUT	KAAN	ILGAR
ORHAN	SANCAKTAROĞLU
AYDIN	KALKAN
BEKİR	ŞEN
OKTAY	SÜMER
MURAT	ŞAHİN
SELAHATTİN	KARANFİLER



17

Başkanlar Kurulu

KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA	1
KÜTAHYA	2
MALATYA	1
MALATYA	2
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE	1
RİZE	2
SAKARYA	1
SAKARYA	2
SAMSUN
SAMSUN	2
SİİRT
SİNOP
SİVAS	1
SİVAS	2
ŞIRNAK
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA	2
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN	1
VAN	2
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK	1
ZONGULDAK	2

OKTAY	CEBECİ
ŞAHİN	YAŞLIK
LATİF	SELVİ
KAMİL	UÇAN
RAFET	KELEŞ
KEREM	YILDIRIM
YAŞAR	SAKAR
MEHMET	EMİN	SOFUOĞLU
EYYÜP	DEĞER
ATİLLA	OLÇUM
ÖNDER	UÇAK
MAHİR	BARIŞAN
MUSTAFA	ÖZDEMİR
HASAN	ORHAN
İSMAİL	ÇELENK
MAHMUT	KAHRAMAN
SEYFETTİN	AFACANLAR
MUSTAFA	TÜRÜT
ÖMER	FARUK	SOFUOĞLU
YRD.	DOÇ.DR.YAŞAR	KAHRAMAN
NEJDET	GÜNEYSU
YILMAZ	TAŞOVA
MURAT	ŞEKER
MUSTAFA	ASLAN
İLHAN	KARAKOÇ
YRD.DOÇ.DR.MUHAMMET	MUSTAFA	KISAKÜREK
MEHMET	SARI
İBRAHİM	COŞKUN
MUSTAFA	SAMİ	ÇETİN
FERRUH	TOPUZ
ŞABAN	CEYLAN
MEHMET	KARA
BÜLENT	KAR
BİLAL	KARA
SÜLEYMAN	ŞAKAR
AHMET	UYAR
UĞUR	HAKAN	TAN
A.KENAN	ŞEREFLİ
SADETTİN	DEDE
ERDOĞAN	BAŞAR



18

Bayrağı Devreden Başkanlarımız

ADIYAMAN

AKSARAY

ANKARA	1

ANKARA	2

ANTALYA

ARTVİN

AYDIN

BALIKESİR

BURDUR	

DİYARBAKIR	2

GÜMÜŞHANE

HATAY	1

HATAY	2

İSTANBUL	1

İZMİR	1

KIRŞEHİR

KOCAELİ

MERSİN

MUĞLA

MUŞ

SAKARYA	1

UŞAK

YALOVA

ZONGULDAK	1

GAFFARİ	İZCİ

MAHMUT	ASLAN

MUSTAFA	KIR

CEMİL	ERKAN

SÜLEYMAN	GÖKÇEN

TAMER	YILDIRIM

SÜLEYMAN	ALKOÇ

İBRAHİM	ETEM	YILMAZ

MÜCAHİT	KILINÇ

YRD.DOÇ.DR.	MURAT	ÖZAYDIN

VELİ	AĞAÇ

CEVAT	ÖNAL

DOÇ.DR.	CENGİZ	YILDIZ

ORHAN	AYDIN

ABDURRAHİM	ŞENOCAK

NACİ	SARGIN

HALİL	İBRAHİM	KELEŞOĞLU

ABDULLA	ÇELİK

SEBAHATTİN	AKKIR

BAYRAM	GÜLER

MURAT	MENGEN

MEHMET	KARAÇALLIK

ZEKERİYA	YAYLA

KAMURAN	AŞKAR
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YAYINLARIMIZ

Genel Yetkili Sendika





Yayınlarımız

21

Eğitime ve eğitimcilere ışık tutan, eğitim ve eğitimcilerle ilgili yapılan çalışmalara kaynak olan süreli 
ve süresiz yayınlarımız, sendikal çalışmalarımızda çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Kapsamı ve 
hazırlanışlarındaki profesyonellikle takdir ve beğeni toplayan yayınlarımız, sendikamızın saygınlığını ve 
güvenilirliği artırmaktadır. 

Seri numaralı, ISBN ve ISSN kayıtları tutularak hazırlanan yayınlarımız, eğitim camiası ve akademik 
çevreler için, kamu sendikacılığı alanında bir önemli birer kaynak durumundadır. Genel Merkezimizin 
hazırladığı dergi, bülten ve kitaplarımızın masrafları, bağımsız ve sivil sendikacılık anlayışımızı korumak 
amacıyla, öz kaynaklarımızdan karşılanmaktadır. Ücretsiz olan yayınlarımız, aynı zamanda sitemizde de 
PDF formatında yer almaktadır. 

4. Olağan Genel Kurul’un yapıldığı tarihten itibaren 14 adet kitap, 12 sayı Eğitime Bakış Dergisi, 8 sayı 
Hakemli Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 17 sayı Genel Merkez Haber Bülteni, 8 sayı Üniversite Bülteni, 2 
sayı Kadın Bülteni, onlarca afiş ve broşür yayınlanmıştır. 

Basında Eğitim-Bir-Sen 2011 

Basında Eğitim-Bir-Sen 2012

Basında Eğitim-Bir-Sen 2013

Basında Eğitim-Bir-Sen 2014 

Eğitim-Bir-Sen, eğitim hizmet kolunda Türkiye’nin 
en büyük sivil toplum kuruluşu konumda 
bulunmaktadır. 310 bini aşkın üye sayısıyla ve ortaya koyduğu nitelikli etkinliklerle sadece mesleki bir 
örgütlenme olarak değil, aynı zamanda birikimini içinde yaşadığı topluma yansıtmak bağlamında bir 
sivil oluşum olarak da özelde kamu görevlileri genelde milletimiz nezdinde bir yıldız gibi parlıyor. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yazılı basında çıkan haberlerimizden seçtiklerimizi, tarihe not düşmek adına 
her yıl “Basında Eğitim-Bir-Sen” adıyla yayınlamaktayız. Bu kitaplarımızla özelde eğitim çalışanlarının 
genelde ülke insanının aydınlık yarınları için verilen mücadeleden izler bırakıyoruz. Kurumlar da insanlar 
gibi hafıza kaybı yaşamadığı sürece asla başından geçenleri unutmaz. Hafıza kaybı yoksa hatırlamak 
için geriye dönmek yeterlidir. Bu noktadan hareket edersek, hafıza kaybı olmaması için belirli aralıklarla 
hafıza kaydı gerekir. Sendikamız, birçok kazanıma imza attığı bir dönemde, Türkiye’nin daha sivil, daha 
demokratik ve daha özgür olması için mücadele verirken, kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme 
noktasında da farkını ortaya koymuş, etkinlikleriyle basın organlarında önemli oranda yer almıştır. 

I. Kitaplarımız
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2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında pek çok konuda binlerce haberimiz yazılı basında yer aldı. Bu 
yayın faaliyetinin gelecekte Eğitim-Bir-Sen’i kısa yoldan kavramak isteyenler için bulunmaz bir imkân 
olacağına inanıyoruz. 

Eğitim Kurumları Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Kitabı

Haziran 2011

Eğitim kurumları, bireylerin öğrenmelerini, bilgi ve beceri kazanarak 
yetiştirilmelerini amaç edinmiş örgütlerdir. İnsanların çok yönlü ve karmaşık 
doğası, bunun yanı sıra öğrenme ve öğretme alanındaki yeni yaklaşımlar, 
eğitim örgütlerinde, farklı beklenti ve ihtiyaçlara yanıt verebilecek esnek, 
yaratıcı ortamların oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, üyelerimizin Eğitim kurumu Yöneticilik Sınavlarına 
hazırlık sürecini en etkili bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak 
amacıyla sınavın kapsamına uygun olarak kaynak niteliğinde bir kitap 
hazırlayarak, kendilerine ulaştırdık. 

21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 

Aralık 2011 

Türkiye’nin bugüne kadar uyguladığı eğitim politikaları, uzun yıllardan 
beridir makro düzeyde devam eden tartışma konularının başında yer 
almaktadır. Eğitim sistemi çok tartışılmış olmasına karşın, bir takım 
gelişmeler yaşansa da, önceki dönemlerden kalma ve günümüzde ortaya 
çıkan yeni sorunlarla beraber halen ciddiyetini korumaktadır. Orta ve 
yükseköğretime geçiş sınavları, öğretmen yetiştirme ve atama politikası, 
planlama ve denetleme politikaları gibi sorunlar, 21. yüzyıl Türkiyesi’ne 
aktarılmış devam eden tartışma konulardandır. Eğitimde küresel ölçekte 
dünyayla rekabet edebilmek için Türkiye’de eğitim politikalarının yeniden 
ele alınması gerekmektedir. Bu tartışmalar çerçevesinde yeni bir yüzyıla 
başlarken ‘Eğitim Politikaları’nın geniş çerçevede uzmanlarca tartışılması 
gerektiğinden, Eğitim-Bir-Sen ‘akademik sendikacılık’ anlayışıyla “21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve 
Bilim Politikaları” sempozyumu düzenledi. İki gün süren, toplam 6 oturuma 22 bilim adamı ve uzmanın 
katıldığı sempozyumun önemli amaçlarından biri de, Türkiye’nin eğitim ve bilim politikasıyla ilgili 
yaşanan birtakım sorunları ve eksiklikleri tartışmaya açmak ve çözüm için konunun güncel tutulmasını 
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sağlayıp ilgili kurumlara yardımcı olmaktır. Eğitim-Bir-Sen olarak, sempozyumda sunulan bildirileri 
kitaplaştırarak ilgilisine ulaştırdık. 

Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması 

Karanlık Dönemler ve Ödenmiş Bedeller / 3 Cilt 

Ağustos 2012 

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan anısına 
5’incisini düzenlediğimiz hatıra yarışması için bu defa 
“Ödenmiş Bedeller Unutulmasın” temasını seçtik. 
Olağanüstü dönemlerde (27 Mayıs, 12 Eylül darbesi, 
28 Şubat post modern darbesi gibi) haksızlığa 
uğramış, acı çekmiş, bedel ödemiş insanımızın, bu 
ödediği bedeli tarihe mal etmek, gelecek nesillere 
ibret levhaları olarak sunmak için, herkese açık bir 
yarışma düzenledik. Yarışmaya katılanlar, darbe 
süreçlerinde maruz kaldıkları mağduriyetlerden söz 
eden yazılar kaleme aldılar ve darbelerden, baskılardan dolayı yaşamış oldukları bütün sıkıntıları büyük 
bir özveri ve içtenlikle dile getirdiler. Toplamda 160 eser katıldı. Dört kişilik jüri tarafından değerlendirilen 
eserlerin elli puan ve üzeri alanları (125 adedi) kitaplaştırdık. 

Kelebeğin Rüyası 

Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışmaları Ödüllü Eserleri / Genişletilmiş Baskı 

Kasım 2012

Eğitim-Bir-Sen’in 2005 yılından itibaren düzenlediği “Hatıra Yarışmaları”nın 
temasını, eğitim-öğretim ile alakalı öğretmenlik hatıraları oluşturmaktaydı. 
Bu yarışmalarda dereceye giren eserleri ise ayrı bir kitapta toplamak ve 
okuyucunun nazarına sunmak düşüncesi hayat bulmuş ve “Kelebeğin 
Rüyası” adıyla 2009 yılında yayınlanmıştı. Müthiş kabul gördü ve çok 
beğenildi. Bu eserler, eğitim sistemimizin içinde bulunduğu halet-i ruhiyeye 
bir ayine olmak yanında, eğitimimizin geçirmekte olduğu tarihi süreci de 
yansıtmaktadır. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan hatırasına 
2011 yılında beşincisini düzenlediğimiz mezkûr yarışmalarımızın bu seferki 
konsepti farklı oldu. Öyle zamanlardan geçtik ki, şimdi anlattığımızda; 
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dinleyenlere, Kafdağı’nın arkasındaki altın bülbül hikâyesi gibi geliyor. İhtilaller, darbeler, muhtıralar, 
hapisler, sürgünler, keyfi uygulamalar, acılar, zulümler ve zalimler… İşte bu yüzden “Ödenmiş Bedeller 
Unutulmasın” dedik ve tarihe not düşelim istedik. Herkesin katılımına açık tuttuk. Bilmediğimiz, 
duymadığımız neler varmış meğer memlekette, ne zulümler olmuş. Yarışmadaki eserlerden jüri 
tarafından yayınlanmasına karar verilen 124 eser üç cilt halinde yayınlandı. Dereceye giren eserleri de 
“Kelebeğin Rüyası” kitabına ekleyerek, bir nevi ödül alan eserler kitabı olarak yayınladık. 

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi 

Kasım 2012 

Hukuku teorik zeminlerden alıp, hayatın bir parçası haline getirmeye 
yardımcı olacak olan bu kitabın, bireysel hukuki mücadelelerimizde 
kendi argümanlarımızı üretebilmek adına gerçek bir rehber olacağını 
düşünmekteyiz. 

6 ana bölümden oluşan kitapta, birinci bölümün konusunu Devlet Memurları 
Kanunu’nun uygulanması ile ilgili tanımlar, genel haklar ve sorumluluklar, 
adaylık atama ve yer değiştirme, sosyal haklar ve yardımlar oluşturmuştur. 
İkinci bölümde disiplin cezalarını düzenleyen kanun maddeleri ve bu 
çerçevede öğretmenler hakkında uygulanacak cezalar, soruşturma evresi ve mahiyeti ve cezalarda 
zaman aşımları irdelenmiş olup, üçüncü bölümde yükseköğretim personeline ilişkin düzenlemelere 
yer verilmiştir. Dördüncü bölümde soruşturma evresi 4483 sayılı Kanun’a göre detaylandırılmış, beşinci 
bölümde ise idari davalara ilişkin usul ve esaslar anlatılmıştır. Altıncı bölümde de dilekçe ve bilgi edinme 
hakkı, tebligata ilişkin hükümler ve örnek dilekçeler yer almıştır. Bu çalışma, sade, yalın üslubu ile Milli 
Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ve yükseköğretim kurumlarında çalışan personele ilişkin mevzuatı ve ayrıca 
önemli mahkeme kararlarını harmanlayarak sizlere güncel ve karmaşık olmayan bilgiler sunmaktadır. 

Tanıklığımla EĞİTİM-BİR ve MEHMET AKİF İNAN (1992-2000)

Eylül 2013 

Mehmet Akif İnan, 52 yaşına kadar ülkemizin önemli bir aydını, düşünce adamı, konuşmacısı, yazarı, 
şairi olarak ortaya koyduğu çaba ve ürünle bir isim ve bir değer oluşturmuştu. 52 yaşından 60 yaşına, 
bir başka deyişle vefatına kadar 52 yıllık birikimini sendikal mücadelenin hamuruna katarak, bir 
sendikacı kimliğiyle ve bir aksiyoner olarak mücadele sahnesine atıldı. Eğitim-Bir-Sen’in ve Memur-
Sen’in kuruluşunu, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun çıkarılmasından önceki zamana tekabül 
eden 2000 yılına kadarki zorlu mücadele yıllarını Mehmet Akif İnan’sız ele almak mümkün değildir. 
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Dünü daha iyi kavrayarak bugüne daha iyi sahip çıkmak ve bugünü düne 
göre kıymetlendirmek mecburiyetindeyiz. Dünün öncüleri, dünü bugüne 
taşıyanlar ve bayrağı bizlere ulaştıranlar, bugünün vüsati ve imkânlarıyla 
belki anlamını ve değerini kavramakta zorlanacağımız hangi güçlüklerle 
mücadele etmişler, hangi fedakarlıklarda bulunmuşlardır, bunu bilmek 
ve bugünün öncülerine aktarmak zorundayız. Hem Eğitim-Bir-Sen’in 
hem de Memur-Sen’in kuruluşunda kurucu üye olarak bulunan, her iki 
kurumumuzda da 8 yıl Genel Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 
Nurettin Sezen’in kuruluş ve yükselişe, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 
Akif İnan’la sendikal mesai arkadaşlığına ilişkin tanıklığını ihtiva eden bu 
eseri, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in dününün daha iyi anlaşılmasına 
katkı sağlayacaktır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Kitabı

Kasım 2013 

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında münhal yerlere atama yapmak 
amacıyla adayları belirlemek için 29 Aralık 2013 tarihinde ÖSYM 
tarafından yapılan gerçekleştirilen Şube Müdürlüğü Sınavı 
öncesi, iki ciltlik “Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavına 
Hazırlık” kitabı hazırlayarak üyelerimize ulaştırdık. 

Temmuz 2014

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına  
Hazırlık Kitabı 

 

Genel problemleri sırasıyla çözerken, üyelerinin kariyer yolculuğunda da 
yanında olmayı görev bilen Eğitim-Bir-Sen, sadece üyelerinin değil, sendikalı 
sendikasız bütün çalışanların takdirini toplamıştır. 2009-2011 tarihlerinde 
okul yöneticilikleri ile ilgili seçme ve eleme sınavlarında hazırladığımız 
kitap, kurs ve deneme sınavı gibi hizmetlerimizi, şube müdürlüğü sınavı 
öncesi genişleterek ve geliştirerek sürdürdük. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
genel yetkili sendika olarak yılda iki defa imzaladığımız Kurum İdari Kurulu 
toplantılarındaki tutanaklarda başat konu olarak yazdırdığımız ve yıllardır 
dile getirdiğimiz, ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın 
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açılmasını sağlamakla kalmadık, bu kitabı özel olarak hazırlayarak sınava girecek üyelerimize en anlamlı 
katkıyı sunmayı amaçladık. Bu kitabı, örgütsel gücü üyelerinin avantajına dönüştürme ilkesi ile hareket 
ederek, üyelerimizin görevde yükselme sınavlarına hazırlık sürecini en etkili şekilde değerlendirmelerine 
yardımcı olmak amacıyla sınavın kapsamına uygun olarak hazırladık. 

19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

Kasım 2014 

Eğitimin geleceğine dair politika, strateji ve uygulamaların belirlendiği 
eğitim şûralarında alınan kararlar, eğitimin niteliği, insanımızın, 
milletimizin ve devletimizin geleceği için şüphesiz son derece önemlidir. 
300 bini aşkın eğitim çalışanının üye olduğu ve eğitim-öğretim ve bilim 
hizmet kolunun yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen olarak, katıldığımız 
eğitim şûralarının tamamına hazırlıklı gittik. 2-6 Aralık 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şûrası’na da kapsamlı bir 
hazırlık yaptık. Öğrencilerin ve öğrenci velilerinin de katkı ve katılım 
sağladığı, alanının uzmanı akademisyenlerin, eğitim politikaları belirleyici 
ve uygulayıcılarının ağırlıkta olduğu mini bir eğitim şûrası yaparak, 
tekliflerimizi ve gerekçelerini ortak akla ve eğitim biliminin gereklerine 
dayalı olarak belirledik. Öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri, eğitim yöneticilerinin niteliği, 
öğretmen niteliği ve okul güvenliği olarak belirlenen 19. Milli Eğitim Şûrası’nın gündem konularına ilişkin 
görüş ve önerilerimizi kitaplaştırarak, katılımcıların istifadesine sunduk. 

Fütüvvetten Sendikaya ‘100 Soruda Sendikacılık ve Eğitim-Bir-Sen’ 

Kasım 2014 

Ulusal ve küresel sorunlara çözümler üretebilmek, en çok da güçlü 
toplumsal bir orta sınıfın özgür bir zeminde örgütlenmesine bağlıdır. Bu 
sınıfın ortaya çıkma süresi en temelde emek-değer ve ücret politikalarıyla 
alakalıdır. Ücretin yalnızca çalışanların geçimliliği meselesi değil, makro 
planda bir eşitlik, adalet ve sosyal, siyasal sistemin sıhhati meselesidir. 
Tüm bu konularda akademik ve sendikal bilgi, etkinlik ve eylem üretmek 
zorunludur. İşte tüm bu devam eden sorunlar ve gelecek için çözümler 
oluşturmak isteyen Eğitim-Bir-Sen’in sendika ve sendikacılıktan ne 
anladığı önemlidir. Bunun için dünyada ve kendi tarihimizde sendikal 
değerler ve örgütlenmenin serencamından başlayarak Eğitim-Bir-Sen’in 
durduğu yeri göstermek istedik ve Fütüvvetten Sendikaya isimli ‘100 Soruda Sendikacılık ve Eğitim-Bir-
Sen’ tarihini yazdık. 
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Şair, Mütefekkir, Sendikacı

Mehmet Akif İnan Eserleri / 3 Cilt

Ocak 2015 

Mehmet Akif İnan’ın, kuruluşunda ve teşkilatlanma-
sında büyük emek harcadığı, 8 yıl da düşüncesini ve 
sanatını esere dönüştürememe pahasına, mücadele-
ciliğinin bir eseri olarak addedip Genel Başkanlığı’nı 
yürüttüğü Eğitim-Bir-Sen olarak, ailesinden sendikamıza intikal eden birikimini, çeşitli gazete ve der-
gilerde kalmış yazılarını ve söyleşilerini de derleyerek Kurucu Genel Başkanımıza, kültür ve medeniyet 
havzamızın bir büyük önderine vefa borcumuzu bir nebze ödeme gayreti olmak üzere 2009 yılında ‘Mirası 
Kuşanmak’, ‘Aydınlar Batı ve Biz’, ‘İslam Dünyası ve Ortadoğu’, ‘Siyaset Kokan Yazılar’, ‘Edebiyat, Kültür ve 
Sanata Dair’, ‘Söyleşiler’ ve ‘Cumhuriyet’ten Sonra Türk Şiiri’ adlarında 7 kitap olarak yayınladık. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 2006 yılında, Mehmet Akif İnan’ın sağlığında yayınlanmış denemelerinden oluşan 
‘Din ve Uygarlık’, ‘Edebiyat ve Medeniyet Üzerine’; şiirlerinden oluşan ‘Hicret’ ve ‘Tenha Sözler’ adlı 
kitaplarını yeniden yayınlamıştık. 

2012 yılında mevcudu tükenen bu eserlerin yeni baskılarını yaparak kültür ve sanat camiasının, 
üyelerimizin istifadesine sunduk. Sendikamızın kurucusu ve mücadeleci aydın tipinin eşsiz örneklerinden 
Mehmet Akif İnan’ın 11 kitabını 3 cilt halinde nitelikli bir baskıyla derleyip yeniden yayımlayarak onun 
öncülüğüne ve emeğine karşı vefa borcumuzu yerine getirmeyi amaçladık. 

Bir Medeniyet Şairi M. Akif İnan

Ocak 2015 

Mehmet Akif İnan, ‘Müslüman bir aydın nasıl yetişir, nasıl mücadele eder, 
ardında nasıl tertemiz bir ad bırakır’ gibi önemli soruları cevaplandıracak 
bir hayat yaşamıştır. Onun ailesini, yetiştiği çevreyi, etkilenmelerini, etki-
lemelerini, mücadelesinin safahatını ortaya koymak ve Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen kadrolarının bu yaşanmışlıklardan yararlanmasını sağlamak 
için bir Mehmet Akif İnan monografisi yazdırılması düşüncesi içerisinde 
olduk. Onun kurduğu sendikanın üyesi olan yüz binler onu yakından tanı-
sınlar istedik. ‘Bir Medeniyet Şairi Mehmet Akif İnan’ kitabı bu güzel niyetin bir neticesidir. Mehmet Akif 
Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören hakkında yazdığı monografi kitapları bulu-
nan Ali Haydar Haksal, talebimiz üzerine tanıdığı, çeşitli vesilelerle zamanı ve mekânı paylaştığı Mehmet 
Akif İnan’ı ‘Bir Medeniyet Şairi Mehmet Akif İnan’ adlı kitapta çeşitli veçheleriyle ele almıştır. 
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M. Akif İnan Bibliyografyası 1955-2009 

2015 Ocak 

Mehmet Akif İnan’ın Doğumunun 75. Vefatının 15. Yılında, önceki yıllardan 
farklı faaliyetlerle anılmasına yönelik bir planlama yaptık. Bu çerçevede, 
yaptığımız çalışmalardan birisi de Mehmet Akif İnan Bibliyografyasıdır. 
Mehmet Akif İnan’la ilgili çalışmalara kaynaklık etmek üzere Mehmet Akif 
İnan nerede, ne zaman, ne yazdı, Mehmet Akif İnan hakkında nerede, 
ne zaman, kim tarafından ne yazıldı, sorularına cevap verebilmek ve 
araştırmacıların, Mehmet Akif İnan’la ilgili çalışma yapanların işlerinin 
kolaylaştırılmasına yönelik bir öncülük olmak üzere Yusuf Turan 
Günaydın ve Selma Günaydın tarafından hazırlanan Mehmet Akif İnan 
Bibliyografyası’nın önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. 

Ocak 2015

Sendikamızın Hukuk Mücadelesi / 2

Sendikamızın hukuk mücadelesini anlatan eserde, açılan davalar ve 
kazandığımız davalara ilişkin mahkeme kararları yer almaktadır. Ancak 
bu eseri sadece bir dava veya karar metinleri derlemesi olarak görmek 
doğru değildir. Savunma hatlarının kurulması, başarılı bir hukuk 
mücadelesi, aşılmış sıkıntılar, teslim edilen haklar, mağdur edilmişin haklı 
mutluluğu, insan olmanın ve birlikte mücadele etmenin tarifsiz sevinci, 
özgüven ve gurur… Bu eser, bütün bunların toplamıdır. Diğer bir ifadeyle, 
Türkiye panoramasının ve sendikal mücadelenin davalar üzerinden 
resmedilmesi…

Şüphesiz ki gerek devam eden mücadele gerekse elde edilen hukuki 
kazanımlar bu eserin sayfalarına sığmayacak kadar hacimlidir. Bu 
kazanımların özeti niteliğindeki bu kitap aynı zamanda hak arama mücadelesinde bulunacaklara bir 
rehber niteliğindedir.
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Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni

Genel Merkez olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerin yanı sıra şubelerimizin 
gerçekleştirdiği çalışmaların, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarına 
ilişkin ortaya koyduğumuz talep ve önerilerimizin yer aldığı Eğitim-Bir-Sen 
Haber Bülteni, zengin içeriği ve tasarımıyla ilgiyle takip edilmektedir. 

Sayfa sayısında olduğu gibi, periyotta da ihtiyaca ve eğitim takvimine 
göre esnek olarak ve profesyonel habercilik kurallarına uygun bir şekilde 
hazırlanan Bültenimiz, hem dolu dolu içeriği hem de mizanpajı bakımından 
eğitim çalışanları tarafından beğeniyle takip edilen yayınlarımız arasında 
yerini almıştır. 

Her sayısı 50 bin adet basılan Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni, 4. Olağan Genel 
Kurul döneminde 17 sayı yayınlanmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen Üniversite

Üniversite Şube ve temsilciliklerimizin gerçekleştirdiği faaliyet ve 
çalışmaları gerektiği ölçüde verebilmek amacıyla çıkardığımız “Eğitim-
Bir-Sen Üniversite” bülteninde, üniversite çalışanlarının sıkıntılarını dile 
getiriyor; üniversite çalışanları özelinde gerçekleştirdiğimiz sendikal 
çalışmalarımızı, üniversite çalışanlarıyla paylaşıyoruz. 

“Eğitim-Bir-Sen Üniversite”, eğitim hizmet kolunun genel yetkili ve 54 
üniversitede en çok üyeye sahip sendika olarak ‘Yetkili Sendika’ unvanını 
taşıyan Eğitim-Bir-Sen’in bütün üniversitelerde yetkiye kavuşması için 
önemli bir işlev üstlenecektir. 

4. Olağan Genel Kurul döneminde her sayısı 25 bin adet basılan Eğitim-Bir-
Sen Üniversite 8 sayı yayınlanmıştır. 

II. Bültenlerimiz
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Eğitim-Bir-Sen Kadın Bülteni

81 ilde ve bütün ilçelerde örgütlü teşkilatı bulunan, tüm işyerlerindeki 
üyeleri ve temsilcileriyle eğitim hizmet kolunda “Genel Yetkili” sendika olan 
Eğitim-Bir-Sen’in kadın örgütlenmesi her geçen gün daha da büyümektedir. 

Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni, Üniversite Bülteni, Eğitime Bakış Dergisi ve 
hakemli yayın olan Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi gibi dört önemli ve 
süreli yayına, yılda iki defa çıkacak olan Eğitim-Bir-Sen Kadın Bülteni’ni 
de ekledik. Ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olan Eğitim-Bir-
Sen’in 310 bini aşan üye sayısı içerisinde önemli bir yer tutan kadınların, 
mücadelenin ön saflarında ve kayıtlarında da yer tutmalarına yarayacak, 
bilgi, birikim ve heyecanlarını birbirine aktarabilmelerine vesile olacak ve 
kadın çalışmalarında devreden bir hafızayı sağlayacak olan “Eğitim-Bir-
Sen Kadın Bülteni”nin ilk sayısını Ocak 2014, ikincisini ise Ocak 2015 yılında çıkardık. 

Bünye içerisinde önemli bir yere sahip kadın üyelerin sorunlarını çözüme kavuşturma, mefkûresiyle 
umut ışığı olan Eğitim-Bir-Sen’i geldiği noktadan daha öteye ulaştırma ve sendikacılığı erkek egemen 
bir alan olmaktan çıkarıp kadın-erkek birlikte koşuşturma adına emek harcayan Genel Merkez Kadınlar 
Komisyonu ve şube kadın komisyonlarının çalışmalarını yansıtan bülten 25 bin adet basılmıştır. 

Eğitime Bakış

Eğitime Bakış dergisi, ‘Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi’ alt 
başlığıyla Eylül 2004’ten bu yana muntazaman yayınlanmakta ve gerek 
tiraj gerekse yaygınlık bakımından ülkemizin en büyük eğitim dergisi 
olarak eğitimimize hizmet etmektedir. Eğitime Bakış, 20 bin adet 
basılmakta, 81 ilde, 900’ün üzerindeki ilçede Eğitim-Bir-Sen teşkilatları 
tarafından eğitimcilere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca Eğitime 
Bakış, Genel Merkezimizce tüm üniversite ve fakülte kütüphanelerine, il 
halk kütüphanelerine ulaştırılmaktadır. 

Eğitime Bakış dergisinde ele alınan konular, eğitim sistemimizin kök 
sorunlarına parmak basan konulardır. Eğitime Bakış’ta ‘Okul Öncesi Eğitim’, 
‘Kesintisiz Eğitim’, ‘Karma Eğitim’, ‘YÖK Reformu’, ‘FATİH Projesi ve Eğitimde 

III. Dergilerimiz
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Bilişim Teknolojileri Kullanımı’, ‘Çalışma Hayatında Kadın ve Başörtüsü Yasağı’, ‘Eğitim Politikalarında 
Toplum Mühendisliği’, ‘21. Yüzyılda Türkiye’de Eğitim Fakülteleri’, ‘İlahiyat Müfredatı ve Felsefe Eğitim’, 
‘İdeoloji, Değerler Ekseninde Müfredat’, ‘Öğrencilere Barınma ve Yurt Hizmetleri’, ‘Engelliler ve Engellilere 
İlişkin Politikalar’ gibi önemli konular ele alınmıştır. Eğitime Bakış’ın her sayısında, konunun uzmanı 
akademisyenler, konuyu çeşitli yönlerden ele alarak eğitimcilere kendilerini sorgulama, silkinme, üslup 
değiştirme, yeni bir bakış edinme fırsatı sunmuşlardır. Bunun yanında, Eğitime Bakış’ın bazı sayılarının 
Eğitim fakültelerinde kimi derslerin kaynakları arasına girmiş olması da gelmiş olduğu noktayı 
göstermektedir. 

‘Eğitime Bakış dergisi, Eğitim-Bir-Sen’in yüz akı yayınlarından biri olarak dergi yayıncılığının en büyük 
sıkıntıları olan altyapı, finans ve dağıtım gibi sorunlarla hiç yüz yüze gelmeden, eğitime ve eğitimciye 
katkı sunmaya devam edecektir. Her sayısı 25 bin adet basılan Eğitime Bakış, 4. Olağan Genel Kurul 
döneminde 12 sayı yayınlanmıştır. 

‘Eğitim ve İnsani Bilimler’ Dergisi 

‘Akademik Sendikacılığın’ en güzel örneklerini sunan Eğitim-Bir-Sen, ‘Eğitim 
ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama’ isimli hakemli dergiyle bir 
ilke daha imza atmış; ‘Akıllarımızı başka akıllarla buluşturma’ stratejisinin 
mündemiç olduğu sendikal yaklaşımımıza uygun olarak “Eğitim ve İnsani 
Bilimler: Teori ve Uygulama Dergisi”ni akademik dünyaya kazandırmıştır. 
Üniversite akademik personelinin üretimlerini değerlendirdikleri Eğitim 
ve İnsani Bilimler Dergisi önemli bir işlev üstlenmiştir. Eğitim bilimleri 
ve öğretmen yetiştirme başta olmak üzere, eğitim ve insani bilimlerin 
bütün alanlarıyla ilgili disiplinlerarası teorik ve uygulamalı çalışmaları 
yayımlamak amacıyla çıkardığımız dergi, 4. Olağan Genel Kurul döneminde 
8 sayı ve 3 biner adet yayınlanmıştır. 
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2011 yılında başlattığımız ve halen devam etmekte olan AR-GE çalışmalarımız neticesinde dijital çağın 
ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak geliştirmekte olduğumuz ve tamamlanan projelerimiz ile üye-
lerimizle etkileşimimizi daha yüksek ve kısa sürede gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Bu yapılan çalışmalar içerisinde en önemli olanı Genel Merkez web sitemizin tasarım ve yazılımındaki 
köklü değişikliklerdir. Kullanılan asp yazılım dili ile kodlama php yazılım diline dönüştürülerek sistemin 
daha hızlı çalışması ve ‘backdoor’ların kapatılması sağlanmıştır. 

Tasarım için yapılan çalışmalar neticesinde ise sitemiz karmaşık halinden kurtarılmış ve modern hatlara 
sahip bir görünüme kavuşmuştur. Bu sayede daha fazla bilgiyi içeren, kişilerle iletişimi daha kuvvetli ve 
hızlı bir web sitemizi üyelerimizle buluşturduk. 

Şube web sitelerimiz de, Genel Merkez sitemizde olduğu gibi, gerekli görsel ve yazılımsal değişikliler 
yapılarak, kontrol paneli daha basit ve anlaşılabilir bir yapıya kavuşturulmuştur. Ayrıca görsel kaliteyi 
en üst düzeyde tutabilmek ve haber girişi konusunda web sitesine bağlılığı ortadan kaldırmak için panel 
içerisine online resim editörü ile mobil cihazlardan panel kullanımı sağlanarak siteye haber girişinin 
yapılması daha pratikleştirilmiştir.

Genel Merkez ve Şube web sitelerinde yapılan bu değişiklerle modern teknolojiyi birleştirerek 
oluşturduğumuz mobil site, IOS ve Android Uygulaması, Google Chrome eklentisi, Haber Alarm Sistemi 
ve Toplu Mail sistemine ilişkin çalışmalarımız, tamamlanan projelerimizden bazılarıdır. Geliştirmekte 
olduğumuz projelerimiz ise devam etmektedir. Bu uygulamalarla üyelerimizin haber, köşe yazısı, duyuru 
ve etkinliklerimize web sitemize bağlı kalmaksızın daha hızlı ve kolay ulaşması sağlanmıştır. 

Sosyal medyanın günümüzde etkili bir iletişim aracı olduğu gerçeği hepimizce bilinmektedir. Bu 
doğrultuda aktif olarak kullandığımız Facebook hesabımızda 10.250, Twitter hesabımızda ise 22.813 kişi 
bulunmakta ve bu sayılar her geçen gün artarak devam etmektedir.

IV. Web Sitelerimiz
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Tanıtım Videosu (CD) 2 adet, Eğitime Bakış Dergisi 10. Yıl Tanıtım CD’si 1 adet, 4’lü CD Paketi (Tanıtım 
Müzikleri, Bölge Toplantıları Sunuları), Eğitim-Bir-Sen Marşları CD’si, Klip 2 adet (Mısır-Doğ Ey Güneş), 
Mehmet Akif İnan Kısa Tanıtım Filmi gibi birçok görsel materyal üreterek, üyelerimize ulaştırdık.

V. Görsel Materyallerimiz
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VI. Broşür ve El İlanlarımız

1

iLK TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE

BÜTÜN YÖNLERİYLE

 

Milli Eğitim Çalışanları İçin

TOPLU 
SÖZLEŞME 

TEKLİFLERİMİZ
2012

1ÜNİVE
RSİTE

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin

TOPLU 
SÖZLEŞME 

TEKLİFLERİMİZ
2012
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Eğitim- Bir-Sen olarak kısa vade de hedefimiz zorunlu üyeliğe son vermektir. Zarar eden işletmeleri 
kapatmak, şeffaf bir yönetim sergilemek, üyelerin ödemiş oldukları aidatlarının emeklilik müktesebine 
göre hesaplanarak bir defada ve nakden ödenmesini sağlayacak şekilde tasfiye edilmesi için uğraşmaktır. 
Bu kapsamda hükümetle görüşmeler yapıp, gerekli finansmanı bulmaya ve kurumun devlet garantisi 
kapsamında değerlendirilmesini sağlamaya çalışarak ileride mağdur olacak olan 275 bin üyenin 
birikimlerinin heba olmasını engellemek ve üyelerin geleceğini garanti altına almaktır. 

21. yüzyılda İLKSAN üyeliğini bırakın uygulanmasını, akıl, mantık ve hukuk dışı olan zorunlu üyeliğe dur demektir.

Dağ başında, 6.5 Milyon TL’ye ne satılabilen ne de kiralanabilen atıl iş merkezi yapmakla kalmayıp boş binayı 
beklememek için üstüne üstlük yıllık 75 bin liralık güvenlik bedeli ödeyen ticari zekaya (!) dur demektir.

Sürekli açığı büyüyen İLKSAN’ın daha fazla irtifa kaybetmesine dur deyip, kayıp 1.1 milyar TL’nin ve üzerinde 
oynanan muhasebe kayıtlarının hesabını sormaktır.

Sandığın otellerinde ücretsiz ağırlanan 2693 kişinin Türk Eğitim Sen’ li İLKSAN yöneticilerine hesabını sormaktır.

11 milyon TL’lik İLKSAN Yenikent arsasını 6 milyon TL’ye peşkeş çekmekle kalmayıp, “verdikse devlete verdik” 
diyebilecek kadar ölçüyü kaçıranlara dur demektir.

Gelirlerinin yüzde 98.23’ü faiz ve aidat geliri olan bir kurumun, bütün ticari yatırımlarının genel gelirlere katkısı 
yüzde 1.77 iken, zarar eden işletmeleri sübvanse etmeye dur demektir. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen 16 yıldır İLKSAN’ı yöneten zihniyet; yönetsel başarısızlıklarını alanlarda sağa sola 
çamur atarak örtmeye çalışmakta, eğitim çalışanlarından halen oy isteyebilmektedir.

Bu nedenle mücadelemiz; öncelikle İLKSAN’daki savurganlığı önlemek, suiistimalleri gün yüzüne çıkarmak, 
sorumlular hakkında gerekli yasal yaptırımları istemek ve hesap vermelerini sağlamaktır.

İLKSAN il/ilçe temsilciliği seçimleri birçok açıdan tarihi bir öneme sahiptir. Bu seçim İLKSAN’ın 
usulsüzlüklerine ve iflasına ya son verme ya da devam etmesine göz yumma arasında 
bir tercih olacaktır. Vereceğiniz oyla İLKSAN’ın geleceğini siz belirlemiş olacaksınız.

İLKSAN arazileri peşkeş çekilen ve ticari kuruluşları zarar eden bir kuruluş olarak zihinlere kazındı. 1996 yılından bu 
yana Türk Eğitim Sen’li üyelerin yönettiği İLKSAN’da da, durum yine içler acısıdır. 2009 yılında Türk Eğitim Sen Genel 
Başkanı “İLKSAN’ın mal varlığı ve mevcut parasının üzerine 600-700 milyon TL daha gerekmektedir” derken 2011 
yılına gelindiğinde “Kapattığınız zaman üyelere mevzuat gereği vermeniz gereken parayı ödemek için 1 milyar 
TL daha üzerine koymanız lazım” demektedir. Kısacası açık iki yılda 300 milyon TL artmıştır. Bu durum İLKSAN’ın 
yönetilemediğini ve iflasa doğru gün saydığının en bariz örneğidir. 

İLKSAN’ın geleceği bu seçim sonuçlarına göre şekillenecek yeni genel kurul, 2013–2017 yılları arasında görev 
alacak ve yeni yönetimi belirleyecektir.

Seçimde Eğitim-Bir-Sen’li bir adaya oy vermek;

Değerli İLKSAN Üyesi,

28 Nisan’da yapılacak seçimde “sandığın hesabını sandıkta sormak için”
Eğitim-Bir-Sen adaylarına oy verelim ve çöküşe dur diyelim.

Değerli iLKSAN üyesi
SANDIĞIN SANDIĞIN GiBi DEĞiL

ÖDENMiŞ BEDELLER
UNUTULMASIN

Mehmet Akif İnan

Darbelerin
Baskıların

Yaşattıgı Magduriyet
Anıları

Hatıra Yarışması

Son 
Katıl

ım Tar
ihi

25 KA
SIM 2011

www.egitimbirsen.org.tr

Tekerrür Etmemesi İçin
Tarihe Not Düşelim

Tekerrür Etmemesi İçin
Tarihe Not Düşelim

www.egitimbirsen.org.tr

KAZANDIRDIK

Gücümüz Kazandırıyor
Desteğiniz Sevindiriyor

KAZANDIRDIK
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HAK ARAMA MÜCADELEMİZLE

HUKUKI KAZANIM

ALDIK
ADIMDA

AKADEMİK ZAMMI KURUM İDARİ KURULUYLA

KAZANIM

“Sorun Odaklı Değil, Çözüm Odaklı Sendikacılık”

K A Z A N I M

ÖZLÜK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZLE

Genel Yetkili Sendika

Talep Ettik
Mücadele Verdik

Eğitim Çalışanları İçin

Öğretmen Maaşına %14    Özel Hizmet Tazminatına 150 TL    Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine 210 TL    4/C’lilere %50

Taban Aylığa %17     Toplu Sözleşme İkramiyesine %33     Emekli İkramiyesine 5,250 TL      Emekli Memura 146 TL
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VII. Afişlerimiz
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%100 
DESTEK KURSU 

ÜCRETLERİ

ARTIRILSIN

Anneler gününüz kutlu olsun...

AİLENİN
GÜNEŞİDİRANNE
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EMEĞİNİZ
TEK BİR GÜNE SIĞMAZ

Mart Dünya

Kadınlar Günü

Kutlu Olsun8

Yetim, Yoksul, 
Mağdur ve 
Mazlumun 
Hakkının 

Gözetildiği 
Adil Bir Dünya 

Dileğiyle...
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VIII. TV Haberlerimizden Seçmeler
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Sosyal Faaliyetler

SOSYAL FAALİYETLER

Genel Yetkili Sendika
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05/01/2012

Mehmet Akif İnan’ın İsmini Yaşatmak Asli Vazifemizdir 

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, vefatının 12. yılında Ankara’da düzenlediğimiz 
programla andık. 

Mehmet Akif İnan’ı anma programı, İçkale Otel’de gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Bugün ülkemizde Mehmet Akif İnan 
ilköğretim okulları, kütüphaneleri açılmaktadır, açılmaya devam edecektir. Ancak, ben bunları yeterli 
görmüyorum. Gönlümden Mescid-i Aksa Şairi’nin isminin Filistin’de bir üniversitenin, bir külliyenin, 
bir hastanenin veya bir kültür merkezinin üzerinde yaşatılması, bayraklaştırılması geçiyor” dedi. 

Gündoğdu, Mehmet Akif İnan’ın öğretmenliği sadece diploma dağıtan meslek olmaktan çıkarıp okul 
ve ekole dönüştürdüğünü, öğretmenlik yaptığı dönemlerde insan harcama, öğütme mekanizması 
haline gelen eğitim sistemini, kendi metotlarıyla insan kazanma zemini haline getirmeyi başardığını 
söyledi. 

Mehmet Akif İnan’ın, birçok vasfının yanısıra Kudüs Şairi olduğunu hatırlatan Gündoğdu, “Bugün 
ülkemizde Mehmet Akif İnan ilköğretim okulları, kütüphaneleri açılmaktadır, açılmaya da devam 
edecektir. Ancak, ben bunları yeterli görmüyorum. Gönlümden, Mescid-i Aksa Şairi’nin isminin 
Filistin’de bir üniversitenin, bir külliyenin, bir hastanenin veya bir kültür merkezinin üzerinde 
yaşatılması, bayraklaştırılması geçiyor” diye konuştu. 

Akif İnan’ın, 60 yıllık ömrünün büyük bölümünü imanlı bir coğrafya ülküsüyle gecenin karanlıklarını 
aralamaya adamış, gözlerini bütün İslam coğrafyasına; Kudüs’e, Filistin’e, Bosna’ya, Bağdat’a, 
Endülüs’e ve Anadolu’ya çevirdiğini dile getiren Gündoğdu, böylesi bir münevverin başta eserleri 
olmak üzere ismini yaşatmanın talebeleri olarak asli vazifeleri olduğunu vurguladı. 

I. M. Akif İnan’ı Anma Toplantıları
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Akif İnan’ın birçok eseri, şiirleri, makaleleri olduğunu 
hatırlatan Çelik, “Ancak, bunların içinde Mescid-i Aksa şiiri, bütün İslam âleminin ruhuna hitap eden 
bir şiir. Bu yönüyle Akif İnan, İslam coğrafyasının ortak dili olmuştur diyebiliriz” şeklinde konuştu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Memur-Sen eski Genel Sekreteri AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Memur-Sen eski genel başkanları Ahmet Aksu ve M. Fatih Uğurlu, 
Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Mithat İnan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Musa 
Çağın, Şair-Yazar Atilla Maraş ve Şair-Yazar Rasim Özdenören’in de birer konuşma yaparak, Mehmet 
Akif İnan’ı anlattıkları anma programına; AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Ankara İl 
Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların genel merkez yöneticileri ve sevenleri katıldı.

04/01/2013

“Memur-Sen, Mehmet Akif İnan’ın En Büyük Eseri” 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 13. yılında düzenlenen 
bir etkinlikle anıldı. Anma programı, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Programa, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen eski Genel başkanları 
Fatih Uğurlu ve Ahmet Aksu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Yahya Akman, Abdülkerim Gök, Halil 
Özcan’ın yanı sıra, İnan’ın yakın arkadaşları Rasim Özdenören, M. Atilla Maraş, Mehmet Akif İnan’ın 
kardeşi Mithat İnan, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu ile bağlı sendikaların genel başkan 
ve yönetim kurulu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen’in ve Memur-Sen’in kuruluşunda İnan’la beraber yer alan 
yönetim kurulu üyeleri, Genç Memur-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu üyeleri ile Akif İnan’ın 
sevenleri katıldı. 

Anma programında konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İnan için, “Evet çok şiirleri var, çok 
kitapları var, çok eserleri var ama bu eserlerin en büyüğü Memur-Sen Konfederasyonu’dur” dedi. 
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Vefa Elbisesi Giyip Gelenlere Selam Olsun 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Akif İnan’ın, ‘Bütün giysileri yırtsak 
yeridir, yeter bana vefa elbiseleri’ dizelerini okuyarak başladığı konuşmasında, İnan’ın 1992 yılında 
Eğitim-Bir-Sen’i, 1995 yılında da Memur-Sen’i kurarak memur sendikacılığında ilk uyanışın temelini 
attığını kaydederek, 11 hizmet kolunun 10’unda yetkili olduklarını, Mehmet Akif İnan’ın en büyük eseri 
olan Memur-Sen’i bugün geldiği noktaya taşıdıklarını söyledi. 

Ülkenin en büyük memur konfederasyonu olarak özelde ekmeğin, genelde özgürlüğün ve değerlerin 
sendikacılığını yaparak bugünlere geldiklerini vurgulayan Gündoğdu, Mehmet Akif İnan’ın, Batı’nın çifte 
standardına, eserlerinde ‘anamı sorarsan Büyük Doğu’dur, Batı ki sırtımda paslı bıçaktır’ sözüyle vurgu 
yaptığını dile getirerek, günümüzde bunun örneklerinin yaşanmaya devam ettiğini ifade etti. Akif İnan’ın 
bütün eserlerine sahip çıktıklarını belirten Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen’in bütün eserleri tekrar bastırıp 
sevenlerine ulaştırdığını bildirdi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Hak-İş 
Başkanı Mahmut Arslan, Gazeteci-Yazar Rasim Özdenören, Şair-Yazar Mehmet Atilla Maraş, Memur-
Sen eski Genel başkanları Fatih Uğurlu ve Ahmet Aksu, Akif İnan’ın kardeşi Mithat İnan da duygularını 
katılımcılarla paylaştılar.

04/01/2014

Mehmet Akif İnan’ı Anma Paneli

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın vefatının 14. yılı dolayısıyla 
düzenlenen “Mehmet Akif İnan, Memur-Sen ve Büyük Türkiye” konulu panel Başkent Öğretmenevi’nde 
gerçekleştirildi. 
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Panelin açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Mehmet Akif İnan’ın deyimiyle ‘vefa 

elbiselerini giyerek’ programımızı teşrif eden Akif İnan dostları hoş geldiniz. Örgütlü mücadeleye katkı 

sunan, ter akıtan, sendika üyesi olma imkânı olmamasına rağmen başlıca meslek gruplarından olan 

kardeşlerimizden Allah razı olsun” dedi. 

Akif İnan’ı anma programının bu yıl bir panele dönüştürüldüğünü belirten Gündoğdu, Akif İnan’ın şair, 

fikir adamı ve sendikacı olduğunu kaydetti. 

Mehmet Akif İnan’ın devlet adına sendikacılık yapan, milletin değerlerine önem veren bir sendikacılığın 

temellerini attığını belirten Gündoğdu, “Burada medeniyet sendikacılığını çok önemsediğini görüyoruz. 

Toplu sözleşme hakkı olmazsa olmazıydı. Anayasa değişikliğini o günlerde haykırıyordu. Toplu sözleşme 

hakkı için biz de ‘ya bu hakkı alırız ya da bir daha bu masaya oturmayız’ dedik ve iş güvencemize 

dokundurtmadan bu hakkı almış olmamız, sendikal mevzuat bakımından Memur-Sen’in çalışma 

hayatına yaptığı önemli bir gelişmedir” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, 

TBMM İdare Amiri, Çorum Milletvekili Salim Uslu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç 

Yazıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Mehmet Akif İnan, Memur-Sen ve Büyük Türkiye” gerçekleştirildi. 

Panelde, Mehmet Akif İnan’ın sendikacılık yönü, Memur-Sen’in kuruluşundan bugüne kadarki mücadelesi 

anlatıldı.

06/01/2015

Mehmet Akif İnan Bize Mükemmel Bir Miras Bıraktı 

Eğitim-Bir-Sen, Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın vefatının 15. yılı münasebetiyle Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda bir panel düzenledi. 
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Anma programı, mezarlık ziyaretiyle başladı. 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu ve beraberindekiler, Harran Kapı 
Mezarlığı’na geçerek, Mehmet Akif İnan’ın mezarı 
başında dua okudular. Mezarlık ziyaretinin ardından 
başlayan panelin açılışında konuşan Genel Başkan 
Ahmet Gündoğdu, “Kudüs Şairi” Akif İnan’ın ülke 
ve insanlık için önemli bir değer olduğunu söyledi. 
Akif İnan’ı anmanın, çığır açanları anmak olduğunu 
belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: 

“Akif İnan bir çınardır. Çınar’ı bilirsiniz, 3-4 sene boy atmaz fakat yer altında kökleşir. İşte medeniyetin 
sivil toplumda, sendikacılıkta kökleşen bu çınarının fidanını dikerek, bize mükemmel bir miras bırakmış 
oldu. Kurduğu sendika, konfederasyon ve attığı temellerle bugüne yön vermeye devem ediyor.” 

Mehmet Akif İnan’ın diğer insanlardan en önemli farkını, İslam medeniyetini yok etmek isteyenlere 
karşı sivil toplumun önemini gününde kavrayan insan olarak açıklayan Gündoğdu, şöyle konuştu: “Akif 
İnan’ı farklı kılan; medeniyet değerlerimizi savunmada verdiği mücadele, medeniyet değerlerimizi yok 
etmek için zar atmayan, gece gündüz bilinçli projeler hazırlayanlar karşısında, bu projeyi hazırlayanların 
sendikal kavramı dine ve değerlerimize hakarete dönüştürdüğü bir zamanda, sendikacılığın, sivil 
toplumun önemini gününde kavramış olması ve adanmışlıkla temelini atmış olmasıdır. Eğer Akif İnan 
gibi bir dava öncüsü, mütefekkirliğinin, şairliğinin, edebiyatçılığının, iyi öğretmenliğinin yanına sendika 
kurmanın gereği hissedip, inanıp, bunu içselleştirip, o gün temelini atmamış olsaydı, işçi sendikacılığında 
olduğu gibi, bugün memur sendikacılığında da çok geri kalmış olacaktık.” 

Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük, Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan ve Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu 
Şube Başkanı İbrahim Coşkun da birer konuşma yaptılar. 

“Mehmet Akif İnan’ın Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi ve Eserleri” Paneli

Konuşmaların ardından, program, “Mehmet Akif İnan’ın Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi ve Eserleri” adlı 
panel ile devam etti. Moderatörlüğünü Hıdır Yıldırım’ın yaptığı ve Metin Önal Mengüşoğlu’nun “Neo-
klasik Şiirin Son Temsilcisi Mehmet Akif İnan”, Duran Boz’un “Medeniyet Burcunda Bir Şair: Mehmet Akif 
İnan”, Üzeyir İlbak’ın “Bir Uyarıcı Adam: Mehmet Akif İnan”, M. Atilla Maraş’ın “Bir Aksiyon ve Gönül Adamı: 
Mehmet Akif İnan” konulu birer sunum yaptıkları panele Ahmet Gündoğdu ve Vali Küçük’ün yanı sıra 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin 
Güvenç, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, daire müdürleri, 
İnan’ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda davetli katıldı.
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10-11/12/2011

21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 

‘21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları’ Sempozyumu Başkent Öğretmenevi’nde 
gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
dünyanın bilgiyi temel değer kabul eden bilgi toplumunu esas aldığını, bu durumun Türkiye’de hayata 
geçirilmesi için tutarlı bir eğitim ve bilim politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Eğitim-Bir-Sen olarak 
bundan önce birçok akademik çalışma ve araştırma yaptıklarını hatırlatan Gündoğdu, sempozyumu da 
eğitim ve bilime dair politikalar üretme çabalarına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Sempozyumda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı 
Halil Etyemez, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Kaplan da birer konuşma yaptı.  

İki gün süren, Türkiye’nin eğitim ve bilim politikalarının masaya yatırıldığı sempozyumda, Prof. Dr. 
M. Zafer Gül (Marmara Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Mahmut Özer (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Rektörü),  Prof. Dr. Ersan Aslan (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müsteşarı) ve Prof. Dr. Mehmet Şişman’ın 
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı) başkanlığını yaptığı oturumlarda,   Prof. 
Dr.  İsmail Hakkı  Demirel (Hacettepe Üniversitesi) Dünyada Uygulanan Bilim Politikaları ve Türkiye; 
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı (Ankara Üniversitesi) Türkiye’nin Sosyal Bilimler Politikası; Prof. Dr. Harun 
Parlar (Almanya Bavyera Araştırma Birliği Başkanı) Türkiye’nin Fen Bilimleri Politikası; Zafer Çelik Orta 
Öğretime Geçiş Sınav Sistemi ve Politikaları; Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı/ ÖSYM eski Yürütme Kurulu Üyesi) Yüksek Öğretime Geçiş Sınav Sistemi ve Politikaları; 
Prof. Dr. Bahattin Acat (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Eğitim, Sınavlar ve İstihdam; Prof. Dr. Arif 

II. Bilimsel Toplantılar, Şûralar ve Çalıştaylar
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Adlı (TÜBİTAK Başkan Yardımcısı) TÜBİTAK’ın Bilim Politikası; Prof. Dr.  Durmuş Günay  (YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi) Yüksek Öğretimin Bilim Politikası; Prof. Dr. Emin Karip (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilim Politikaları; Yılmaz Tuna  (Kalkınma Bakanlığı/Sosyal Sektörler ve 
Koordinasyon Genel Müdürü) Politika Belirlemede Kurumlar Arası Koordinasyon; Yrd. Doç. Dr. Murat 
Özoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Politikası; Prof. Dr. Selahattin 
Turan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Öğretmen Atama Politikaları ve KPSS; Prof. Dr. Yüksel Kavak 
(Hacettepe Üniversitesi) Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Politikaları konularında; 

Sempozyumun ikinci gününde ise, Prof. Dr.  Mustafa Acar  ( Aksaray Üniversitesi Rektörü) ve Prof. Dr. 
Ramazan Kaplan’ın (Bartın Üniversitesi Rektörü) başkanlığını yaptığı oturumlarda, Prof. Dr. Özer 
Bekaroğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi) Bilim ve Teknoloji Politikalarının Belirlenmesinde Yöntemler 
ve Yönetim; Yrd. Doç. Dr. Şamil Öçal (New York eski Eğitim Ataşesi) Yurt Dışı Eğitimi ve Akademisyen 
Yetiştirme Politikası; Doç. Dr. Mustafa Orçan (Kırıkkale Üniversitesi) Akademik Yükselme ve Atama 
Politikaları; Yrd. Doç. Dr.  Bekir Gür  (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Politika Tercihlerinin İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi; Ahmet Özer  (Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri) Politika Geliştirme Sürecinde STK’lar 
konularında birer tebliğ sundular.

03/11/2012

YÖK Yasa Taslağı Çalıştayı 

YÖK yasa taslağı ile ilgili görüşlerimizi 
belirlemek amacıyla rektör, daire 
başkanı, profesör, doçent, yardımcı 
doçent ve idari personelin katılımıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi’nde bir çalıştay 
gerçekleştirdik. 

YÖK yasa taslağı görüş ve öneriler 
çalıştayı, Genel Sekreterimiz Ahmet 
Özer’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Eğitimin darbe dönemlerinde 
şekillendirildiğini belirten Özer, 
YÖK’ün ve üniversitelerin geçmişte 
statükonun sözcülüğünü yaptığını 
ifade ederek, “Birkaç yıl öncesine kadar üniversiteler antidemokratik uygulamaların merkeziydi. 
Ulus-devlet anlayışı güçlüyken, üniversiteler belli bir işlev gördü. Küreselleşmenin öne çıkmasıyla 
üniversitelerde de değişim süreci başlamıştır. Gelinen noktada üniversiteler ulus-devlet anlayışından 
uzaklaşmış, uzaklaşmak zorunda kalmıştır” dedi.
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1981’den sonra gelen her iktidarın YÖK’te değişiklik yapmak istediğini ancak bunun bir türlü 
gerçekleşmediğini vurgulayan Özer, süreç içerisinde üniversitelerin siyasallaştığını dile getirdi. Özer, 
YÖK’ün yetkilerinin azaltılarak bir koordinasyon merkezi olmasını istediklerini kaydetti.  

Eğitim-Bir-Sen olarak şimdiye kadar birçok alternatif görüş ortaya attıklarını kaydeden Özer, bu 
çalıştayın ilk olmadığını, bir süre önce 10 akademisyenle mini bir çalıştay gerçekleştirdiklerini, genel 
sekreterler toplantısı ve Antalya’da yapılan 4. Üniversite Teşkilatları Buluşması’nda da konu masaya 
yatırdıklarını söyledi.

“Tarihe not düşmek için buradayız” diyen Ahmet Özer, “Ortaya çıkacak olan görüşler, belli bir çerçevede 
toparlanarak rapor haline dönüştürüldükten sonra kamuoyuyla paylaşılacak ve YÖK yetkilileriyle 
yapılacak toplantıda kendilerine takdim edilecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, akademik ve idari personel olmak üzere iki ayrı grup halinde ayrı salonlarda 
çalıştı. Daha sonra aynı salonda bir araya gelen katılımcılar, ortaya çıkan görüş ve önerilere son şeklini 
verdi.

15/09/2013

İlahiyat Çalıştayı ve Sonuç Bildirgesi 

Eğitim-Bir-Sen, farklı il ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla Ankara’da bir çalıştay düzenledi. 
Çalıştayda, 15 Ağustos 2013 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda kabul edilen İlahiyat fakülteleri müfredat 
değişikliği ele alındı. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcıları Esat Tektaş 
ve Teyfik Yağcı, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Cağfer Karadaş, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. İlhami 
Güler, Prof. Dr. İsmail Çalışkan, Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, Prof. Dr. Vedat bilgin, Doç. Dr. Gürbüz Deniz, 
Doç. Dr. İhsan Toker, Doç. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Doç. Dr. Şamil Öçal’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
çalıştayda yapılan müzakereler sonunda şu tespit ve önerilerin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi: 

-YÖK Genel Kurulu’nda alınan kararla ortaya konulan son müfredat değişikliği, akademik özgürlük 
açısından, kamuoyu nezdinde bir sıradanlaştırma, değersizleştirme ve dayatma algısı oluşturmuştur. 
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-Alınan bu kararla üniversitelerin ve İlahiyat fakültelerinin özerkliği tartışılır hale gelmiştir. Gerçekte ders 
müfredatı YÖK’ün değil, fakülte ve üniversitelerin ilgili kurullarına bırakılması gereken bir husustur. 

-Kabul edilen bu ders müfredatı, İlahiyat fakültelerinin akademik bakımdan zenginleştirilmesine 
yardımcı olacak çeşitliliğe değil, tek tipleşmeye yol açacaktır. 

-Yeni müfredatla getirilen ders programı yüksek din öğretimi düzeyinin oldukça gerisinde kalmaktadır. 

-Unutulmamalıdır ki, İlahiyat fakülteleri sadece din hizmetleri alanında görev alacak insan yetiştirmeyi 
hedeflememekte, ayrıca daha geniş anlamda güncel karmaşık problemlerle yüzleşebilen entelektüel 
bireyler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır. Oysa bu müfredat, söz konusu gayenin gerçekleşmesini 
engelleyici bir nitelik taşımaktadır. 

-İlahiyat fakültelerinde Tefsir, Hadis, Tasavvuf, İslam Hukuku gibi İslami ilimlerin derinliğine ve sağlıklı 
bir biçimde anlaşılabilmesi için Kelam, Mezhepler Tarihi, Felsefeye Giriş, Felsefe Tarihi, İslam Ahlak 
Felsefesi, İslam Tarihi, Sanat Tarihi, Dini Musiki, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din Felsefesi alanlarının 
öğrenimine ihtiyaç vardır. Oysa yeni müfredat, bu ihtiyacı karşılamaktan yoksundur. 

-Yeni müfredatla ortadan kaldırılan ya da oldukça sınırlandırılan dersler programda yer almadığı 
takdirde İlahiyat fakültelerinden kültür, medeniyet ve tarih bilincine, olayları tahlil edici, çözümleyici ve 
tenkit edici yaklaşıma sahip mezunların çıkması oldukça zor olacaktır. 

-Hazırlık sınıfları yeniden düzenlenmiş, ders kredileri artırılmış ve ders içeriklerine müdahale edilmiştir. 
Oysa hazırlık sınıfının müfredatı da fakültelerin ilgili kurullarına bırakılmalıdır. 

-İlahiyat fakülteleri öğretim elemanlarının yurtdışı akademik görevlendirmelerinde ülke kısıtlaması 
getirilmemelidir. 

-Son yıllarda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında İlahiyat fakültelerine yapılan 
araştırma görevlisi atamalarının gerçekte anabilim dallarının iradesi dışında adaletsiz bir şekilde 
yapılması, fakülteler içinde ciddi bir sorun teşkil etmektedir. ÖYP kapsamında verilen bu kadroların 
anabilim dalları arasında adil bir şekilde dağıtımının yapılmasına özen gösterilmelidir. 

-Mevcut İlahiyat Fakültesi isimleri korunmalıdır.

25/09/2013

Akademik Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Çalıştay 

2014-2015 yıllarını kapsayacak olan 2. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, akademik personelin 
mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak alınan, YÖK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sendikamız 
tarafından ortak çalışma yürütülmesi kararı gereğince, söz konusu ortak çalışma için konunun 
muhataplarını harekete geçirmek ve sorunun çözümüne ilişkin uygulanabilir somut öneriler dizisi 
oluşturmak ve gerekçelendirmek amacıyla Başkent Öğretmenevi’nde bir çalıştay gerçekleştirdik. 
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlığında, Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan yardımcıları Teyfik Yağcı, Ramazan Çakırcı, Eğitim-Bir-Sen üniversite şube ve temsilcilik 
yöneticileri, öğretim elemanları ile YÖK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, akademik personelin mali hakları konusunda geçmişten bu yana 
yaşanan kayıpların telafisi ile ülke kalkınmasına katkı sağlayacak bilimsel bilgi birikimini teşvik edecek 
ilave mali katkılara yönelik olarak 2547 ve özellikle 2914 sayılı kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilebilecek 
somut teklif ve öneriler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştay sonucu alınan kararlar 
doğrultusunda hazırlanan rapor, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve YÖK’e sunuldu.

17-18/05/2014

‘Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz’ Çalıştayı 

Eğitim-Bir-Sen, “Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz” çalıştayını Bolu’da 
gerçekleştirdi. Konunun uzmanı akademisyen, Gazetece-Yazar, eğitimci ve Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen 
Genel Merkez danışmanlarının katıldığı çalıştay, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Teyfik Yağcı’nın 
selamlama konuşmasıyla başladı. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun açılış konuşmasıyla devam eden çalıştayda katılımcılar, ‘bilinçli veli 
ve aile’, ‘yönlendirici ve ilham veren öğretmen’, ‘sendikal sorumluluklarımız’, ‘lider öğretmen’, ‘gençlik 
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ve ahlak’, ‘çağın kargaşası içinde ümmetin gençliği’, ‘din ve gençlik’ konularında değerlendirmelerde 
bulundu. 

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Erdinç Yazıcı’nın yaptığı çalıştayın açılışında, sendika olarak, gençlik ve gelecek 
konusunda yapmayı tasarladıkları çalışmalara ilişkin görüşlerini açıklayan Ahmet Gündoğdu, eğitim 
hizmet kolunun genel yetkili sendikası ve 300 binlere yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşu olarak, Türkiye’nin gençlik ve gelecek inşasında üzerlerine düşeni yapmanın gayreti 
içerisinde olduklarını söyledi. Gündoğdu, “Ortak değerlerimizden hareketle, kadim medeniyetimizin 
yeniden ihyasını ve inşasını tarihin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle, ülkemizin gelecek vaat eden 
potansiyelini, özellikle gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve harekete geçirmek noktasında 
eğitimli ve eğitimci bir teşkilat olarak kısa, orta ve uzun vadede yapmamız gerekenler olduğuna 
inanıyoruz. Bu çalıştayımızda bunun yol haritasını belirlemek istiyoruz” dedi. 

Bir buçuk yıl önce Genç Memur-Sen’i kurduklarını hatırlatan Gündoğdu, “Gençlikle ilgili yaptığımız 
araştırma, kaygı verici bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu ve gençliğe ilişkin yapmamız gerekirken 
yapmadıklarımızın olduğunu ortaya koydu” şeklinde konuştu. 

Gündoğdu, öğretmenlerin üstleneceği liderlik rolü adına, gençlerin farklı ve farkında olacakları yeni bir 
kimlik fidanlığının yeşertilmesi bakımında, geleceğe umutla bakabilecek; gayretli, fedakâr ve medeniyet 
tasavvuruna sahip velilere olan ihtiyaç açısından uygulamaları gereken stratejilerin, hedeflerine uygun 
hareket tarzı ve faaliyetlerin neler olması, neyi, nerede ve nasıl hayata geçirmeleri gerektiği konusunda 
görüş ve önerilerin konuşulacağı, tartışılacağı bir zemin oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. 

Gündoğdu’nun konuşmasının ardından, Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca “Bilinçli Veli ve Aile”, Prof. Dr. 
Bahattin Acat, “Yönlendirici ve İlham Veren Öğretmen”, Prof. Dr. Selahattin Turan, “Okulu Yeniden 
Kurmak İçin Lider Öğretmen”, Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan “Çağın Kargaşası İçinde Ümmetin Gençliği-
Evrensel Sorumluluk”, Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı “Sendikal Sorumluluğumuz”, Doç. Dr. Musa Kazım 
Arıcan “Gençli ve Ahlak”, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün “Din ve Gençlik” konulu sunum yaptılar. Sunumlar 
üzerine müzakerelerin yapıldığı çalıştay iki gün sürdü.

25-26/10/2014

19. Milli Eğitim Şûrası Hazırlık Çalıştayı 

Eğitim-Bir-Sen, 19. Milli Eğitim Şûrası hazırlık çalıştayını Kızılcahamam’da yaptı. Çalıştayın açılışında 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Öğretim programları ve 
haftalık ders saatleri çizelgeleri, öğretmen niteliğinin artırılması, eğitim yöneticilerinin niteliğinin 
artırılması ve okul güvenliği, Bakanlığın 19. Şûra’da belirlediği başlıklar. Madem başlıklar böyle, biz 
başlıklarda öneri geliştireceğiz, ancak bundan ibaret deyip yetinmeyerek bu şûrada neyi önermemiz, 
neyi söylememiz gerekiyorsa rapor haline getirerek, önerge olarak sunacağız. Çünkü eğitim sistemimizin 
demokratikleşmeye, değerler eğitimine ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Eğitim-Bir-Sen’in öncülüğünde 
bir önceki şûrada verdiğimiz önergelerin kabul edilmesiyle eğitimin bazı ritüellerden, sembollerden 
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ve şablonlardan kurtulduğunu; bu şûranın da, vereceğimiz önergelerle eğitim sistemimizin daha da 
demokratikleşmesi adına bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu fırsatın özgür, değerler eğitimiyle hayata 
hazırlanmış gençleri yetiştirmek için yeterli olmadığını, bunun için velinin, öğretmenlerin, yöneticilerin, 
bakanlığın, medyanın birçok eksiğinin olduğunu ve yeni metotlara ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu konu başlıkları bir kısmı teknik alanlara hitap ediyor ama öğretmen niteliğinin artırılması ve eğitim 
yöneticilerinin niteliğinin artırılması gibi başlıklar esasen insana dokunmada, dokunulacak olan insanın 
birikimli yetiştirilmesi ve hayata bakışı boyutuyla da birçok başlığı bize vermiş oluyor” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen olarak 18. Milli Eğitim Şûrası’na önemli katkılar sunduklarını hatırlatan Gündoğdu, “Tıpkı 
bu şûra öncesi yaptığımız hazırlık çalıştayı gibi ön hazırlıklarla gittiğimiz 18. Şûra’da verdiğimiz önergeler 
ve yaptığımız katkılar şûra kararlarına yansıdı. 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatması, Milli Güvenlik Dersi 
açmazı, seçmeli din eğitimi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere birçok 
değişiklik şûra kararlarından yola çıkılarak yapıldı. 19. Şûra’ya da aynı süreçlerden geçerek gidiyoruz. 
Eğitim-Bir-Sen olarak elimizden gelen katkıyı sunacağız” ifadelerini kullandı. 

İki gün süren çalıştaya birçok akademisyen, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, okul müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve eğitim uzmanları katıldı.

21-23/11/2014

Eğitim ve Ahlak Şûrası

Eğitim-Bir-Sen ve Türkiye Yazarlar Birliği, “Mehmet Akif İnan Hatırasına” “Eğitim ve Ahlak Şûrası” 
düzenledi. Ankara’da gerçekleştirilen şûranın açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu,  eğitim-ahlak ilişkisinde en önemli unsurun, müfredatın, eğitim araçlarının, 
eğitim ortamının ahlaki duyarlılık içermesi olduğunu ifade ederek, “Müfredatın içeriği, sadece ahlak 
kurallarını öğretmekle, ahlak konusunda bilgi vermekle sınırlı tutulmamalıdır. Bilgiye dayalı ahlakçılık 
yerine eyleme dayalı ahlaklılık esas alınmalıdır” dedi. 

Gündoğdu, insanın, bizim medeniyetimizin ve inancımızın ifadesiyle, ‘eşrefi mahlûkat’, yani yaratılmışların 
en şereflisi olduğunu, yaradılış sürecinde bahşedilen ‘eşrefi mahlûkat’ sıfatının yaşayışta da korunması 
ve ortaya çıkmasının ancak ‘güzel ahlakla’ mümkün olduğunu söyledi. 
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Eğitim sisteminin iyi insan olmayı ya da güzel ahlaklı olmayı ödüllendirmediğini, bunlara ulaşmayı 
özendirmediğini kaydeden Gündoğdu, “Eğitim sistemimiz, felsefemiz, organizasyonumuz; çocukları, 
gençleri ‘öğrenci’ sıfatına hapsediyor ve onların ‘insan’ sıfatını örtüyor. ‘Adam olmak’ için eğitiyoruz 
çocuklarımızı ‘insan olmak’ gibi bir hedef koymuyoruz. Adam olmaktan kasıt da ahlaklı olmak değil; iyi bir 
meslek sahibi olmak, iyi bir makam ve mevkinin adayı ya da sahibi olmak. Gençlerimizi insani hasletleri, 
irfani kimlikleri üzerinden değerlendirmeyi ya ikinci plana koyuyoruz ya da hiç yapmıyoruz. Milli Eğitim 
Bakanlığı ve YÖK, eğer gerçekten bir eğitim reformu yapmak istiyorsa, ‘iyi insan olmayı’, ‘iyi meslek sahibi 
olmanın’ önüne koyan eğitim felsefesine dayalı bir sistemi kurmaya çabalamalıdır” şeklinde konuştu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Hicabi Kırlangıç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin de birer konuşma 
yaptığı şûraya açılış oturumuyla devam edildi. 

7 Oturum Yapıldı 

7 oturumda yapılan ve 34 bilim insanının katkı sunduğu şûra, açılış oturumuyla başladı. Oturum 
başkanlığını Prof. Dr. Arif Ersoy’un yaptığı açılış oturumunda Prof. Dr. Yüksel Özden “21. Yüzyılda Eğitimin 
İnşası”, Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı “İslam ve Batı Dünyasında Eğitim ve Ahlak Görünümü” başlıklı birer 
konuşma yaptılar. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Emrullah İşler’in yaptığı “Eğitim ve Ahlak” başlıklı birinci 
oturumda Prof. Dr. Celal Türer “Ahlaktan Eğitime’ konulu bir konuşma yaparken, müzakereci olarak Prof. 
Dr. Hasan Ünder konuya ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

“Eğitimden Ahlaka” konusunda ise Prof. Dr. Durmuş Günay konuşmacı, Prof. Dr. Selahattin Turan 
müzakereci olarak birer konuşma yaptılar. Prof. Dr. Recep Kaymakcan’ın başkanlığını yaptığı “Eğitim 
Tarihimizde Ahlak” başlıklı ikinci oturumda konuşmacı olarak Dr. Safiye Kesgin, müzakereci olarak Doç. 
Dr. Hilmi Uçar “Cumhuriyet Döneminde Ahlak Eğitim” konusunda birer tebliğ sundular. Konuşmacı Prof. 
Dr. Burhanettin Dönmez, müzakereci Prof. Dr. Ramazan Kaplan “Eğitimcinin Ahlak Eğitimi” konularında 
görüş ve önerilerini sundular.

“Eğitim Müfredatlarında Ahlak” başlıklı üçüncü oturumun başkanlığını Prof. Dr. Şükrü Karatepe yaptı. 
Konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Zafer Çelik ve müzakereci Doç. Dr. Şamil Öçal “Batı Eğitim Müfredatında Ahlak” 
konusunda; konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yemenici ve müzakereci Doç. Dr. Gürbüz Deniz “İslam 
Ahlakının Eğitim Müfredatına Aktarım Sorunu” konusunda görüş ve önerilerini aktardılar. 
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Dr. Necmettin Turinay başkanlığındaki “Aile ve Toplumda Ahlak Eğitimi” başlıklı dördüncü oturumda, 
“Ailede Ahlak Eğitimi” konusunda konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, müzakereci Rahime Şen; 
“Kültürümüzde Ahlak Eğitimi” konusunda konuşmacı Prof. Dr. Kadir Canatan, müzakereci Prof. Dr. Ali 
Rıza Abay görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştılar. “Ahlak Eğitiminde Rol Model” başlıklı beşinci 
oturum Prof. Dr. Mustafa Solak başkanlığında yapıldı. Konuşmacı Prof. Dr. Bahattin Acat, müzakereci 
Prof. Dr. Niyazi Can “Ahlak Eğitiminde Rol Model Referansları” konusunda; konuşmacı Dr. Yusuf Kaplan, 
müzakereci Dr. Yaşar Uğurlu “Medyadan Ahlaka Rol Model Çıkar mı?” konusunda birer tebliğ sundular.

“Ahlak Eğitiminde Yeni Arayışlar” başlıklı son oturumun başkanlığını Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç yaptı. 
“Osmanlı Döneminde Ahlak Eğitimi” konusunda Yrd. Doç. Dr. Umut Kaya konuşma yaparken, müzakereci 
olarak Doç. Dr. İrfan Görkaş görüş ve önerilerini dile getirirken; konuşmacı Alparslan Durmuş’un “MEB 
Müfredatında Ahlak Eğitimi ve Yeni Öneriler” tebliğini Doç. Dr. Zülfü Demirtaş müzakere etti.

Şûra, Prof. Dr. Arif Ersoy’un yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi. 

Eğitim ve Ahlâk Şûrası Sonuç Bildirgesi 

Üç gün süren şûranın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesini Genel Başkan Ahmet Gündoğdu kamuoyuna 
açıkladı: 

1-Ülkemizin geleceğini ve toplumları hiçbir iç ve dış düşman ahlâksızlık kadar tehdit etmemektedir. 

2-Türkiye ve insanlık için ahlâk eğitimi stratejik bir konudur.

3-Mevcut eğitim felsefemiz ve politikamız sorgulanmalıdır. Medeniyet değerlerimize özgü eğitim felsefesi 
ve ahlâk eğitimi hayata geçirilmelidir. “Yeniden Büyük Türkiye” hedefinin en önemli ayağı, birey ve 
toplumu “güzel ahlâk” ile yeniden buluşturacak eğitim sistemi ve eğitim müfredatı olmalıdır.

4-Evrensel nitelik kapsamındaki insani değerler, insanlığın ahlâk temelli birikimidir. Bu çerçevede, insan 
hak ve özgürlüklerini daha kapsayıcı bir ifadeyle insan onurunu korumak, insan onuruna yönelik ihlalleri 
en aza indirmek öncelikle ahlâklı insanı inşa etmekle mümkündür. 

5-Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, hak ve adaleti esas alan bir dünyanın inşası için 
erdemli insanlar yetiştirmek asıl hedefimiz olmalıdır.

6-Eğitim; “iyi insanı, güzel ahlâka sahip insanı inşa etme faaliyeti” olarak tanımlanmalı ve aile içi 
eğitimden, örgün eğitime bütün eğitim süreçleri bu temel üzerine inşa edilmelidir.

7-Ahlâk dersleri müfredatında dini -evrensel ahlâk ilkeleri esas alınmalıdır.

8-Başta ekonomi, siyaset, hukuk, eğitim, medya olmak üzere her alanda öncü olan insanlar topluma 
erdemli davranış konusunda örnek olmalıdır.

9-Okulda öğretilen ahlâk, öğretenin yaşadığı ahlâk ve toplum ahlâkı birbirini tamamlayıcı olmalıdır.

10-Ahlâksız hukuk, hukuksuz ahlâk olamayacağından dolayı ahlâk ve hukuk ilkeleri birleştirilmelidir.

11-Günümüzde eğitim sistemi daha çok devasa bilgilendirme ve öğretme aracı olarak görülmektedir. Bu 
nedenle eğitim sistemimizin her kademesinde akademik öğretim ile ahlâk eğitimi bütünleştirilmelidir. 
Ayrıca eğitimin her kademesi ve faaliyetinde şahsiyet/karakter eğitimi esas alınmalıdır.

12-Eğitim sistemimize hâkim olan “mezun olmak” temelli okul-öğrenci ilişkisi yerine “insan olmak” 
hedefli okul-öğrenci ilişkisi ikame edilmelidir.
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13-Okul öncesinden başlayarak çocuklarımızın mana ve kültür temelli kaynaklarımızla tanışmasını 
sağlayacak eğitim paradigması oluşturulmalı, çocuklarımızın, gençlerimizin kendi rol model 
referanslarıyla tanışmalarını önceleyen eğitim uygulama, araç ve materyalleri hazırlanmalıdır.

14-Mesleki eğitimde, üniversitelerde bir mesleğe dönük gerçekleşen eğitim süreçlerinde kendi 
medeniyetimizi temel alan meslek ahlakı ilkeleri (ahilik gibi) hedeflenmeli ve bu çerçevede örnek 
şahsiyetler öne çıkarılmalıdır.

15-Eğitimcilik mesleğine dair yeterlikler belirlenirken, ahlâkiliğe dair rol model olma kapasitesi mutlaka 
dikkate alınmalı, öğretim elemanları ve öğretmenler, öğrencilerine ahlâka dair bilgilerin aktarıcısı olmak 
yanında uygulayıcıları olarak da model olmalıdır. 

16-Öğretim elemanları ve öğretmenlerin başta öğrencileri olmak üzere toplum tarafından   “ahlâklı 
birey” noktasında model alınmasını, toplumsal saygınlık elde etmesini sağlayacak tedbirler hayata 
geçirilmelidir.

17-Çocukların ve gençlerin hayatlarının büyük bölümünü okul ve sınıf ortamında geçirdiği de dikkate 
alınarak; öğretim elemanlarının, öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer eğitim çalışanlarının mali ve sosyal 
hakları ile çalışma şartlarının bütün motivasyonlarını ve çabalarını güzel ahlâklı insan yetiştirmeyi teşvik 
edecek düzey ve şartlarda olması sağlanmalıdır.

18-YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı; insan-eğitim, insan-ahlâk ve eğitim-ahlâk arasındaki ilişkiye yönelik 
eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilimsel kaynak ve bilim insanı olarak Batı orijinli tercihler yerine 
medeniyet tarihimizin bu kapsamdaki önemli eserlerinin okunurluluğunu ve müelliflerinin bilinirliliğini 
artıracak projeler ve yönelimler oluşturmalıdır.

19-Ahlâk ve şahsiyet eğitimi konusunda toplumun tüm kurum ve kuruluşları (aile, çevre, okul, STK, kamu 
kurumları) üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmelidir.

20-İletişim, enformasyon ve sibernetik imkanların her geçen gün arttığı günümüzde çocukların ve 
gençlerin ahlâki yozlaşma riskleriyle yakınlaştığı alan kuşkusuz geleneksel kitle iletişim araçları ve sosyal 
medyadır. Farklı tür ve içerikte sosyal medya imkanlarının da zenginleştiği bu zemin ebeveynlerin fiili 
denetimini ve yönlendirmesini de imkansız hale getirmektedir. Bütün medya araçları da dahil internet 
erişimlerinde çocuk ve gençlerin ahlâki yozlaşma riskinden uzak tutulmasını ve ahlâkilikle buluşmalarını 
sağlayacak internet ve sosyal medya içerikleri mutlaka zenginleştirilmelidir.

21-Kapitalist dünya düzeninde medyanın asıl hedef kitlesi çocuklar, gençler ve kadınlar olmuştur. Bu 
tercih son derece anlamlıdır. Medya, yapmış olduğu yayın ve programlarda insanların özel hayatı ve 
kültürümüze saygı göstermeli, toplumumuzun geleceği ve nesillerimizin korunması için medya etik 
ilkelerine uymaya hassasiyetle özen göstermelidir. 

22-Ahlâk eğitiminde kaynak, dil ve üslup sorunu yaşanmaktadır. Ahlâk eğitiminde Hz. Peygamber’in 
(SAV) yaşantısı, sözleri ve üslubu esas alınmalıdır.

23-Kur’an ve Sünnetten uzaklaşarak “şiddet”, “vahşet” ve “zulüm” ile anılmakta olan İslam dünyası 
öncelikle kendi içlerinde ve işlerinde ahlâklı olmalı ve “Müslümanlar kardeştir” ilkesinin gereğini 
yapmalıdır.
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02-06/12/2014

19. Milli Eğitim Şûrasında Gündem Oluşturduk 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şûrası’ndan önce iki çalıştay, bir ön şûra 
yaparak ve dört yayın çıkararak hazırlandık ve gündem maddelerine ilişkin görüş ve öneriler kitapçığıyla 
gündem oluşturduk. Komisyonlardan geçen önergelerimizin tamamına yakını genel kurulda oylanarak 
kabul edildi. 

Okullara genel bütçeden pay ayrılması, istihdamda güçlük çekilen yörelerde çalışmayı özendirici 
tedbirlerin alınması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, ek ders birim ücretinin artırılması ve nöbet 
ücreti verilmesi, dört yıla 1 yıl yıpranma payı gibi birçok önergemiz şûra genel kurulunda kabul edildi. 

Şûra genel kurulunun kapanışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, verdikleri önergelerin bir kısmının, daha önceki şûrada paydaşların genel kurula gündem dışı 
önerge verirken, bu şûra öncesi değiştirilen yönetmelik gereği komisyonlarda kabul edilmediğini ifade 
ederek, şunları söyledi: 

“Atatürk döneminde bile uygulanan 70 yıllık müstakil kız lisesi, erkek lisesi açılmasına ilişkin önergemiz 
komisyonda kabul edilmedi. Bu konuda kararlıyız. Eğitimde dayatmalara karşıyız. Eğitim sisteminin 
tam anlamıyla özgürleşmesi mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
olarak bu tür platformlara bu millete ve çalışanlara borcumuzu ödemek için geliyoruz. İki çalıştay, bir 
şûra konuları çalıştayı, bir de eğitim ve ahlak şûrası yaparak geldik. Bir gençlik araştırması, bir Eğitime 
Bakış dergisi, bir Kamuda Sosyal Politika dergisi ve şûra görüş ve öneriler raporu hazırlayarak geldik. 
Şûra boyunca yayınlarımızdan dolayı bize teşekkür edenlere teşekkür ediyorum. Kararların hayata 
geçmesi çok önemlidir. Tavsiye kararıdır ama 81 ilden gelen ve 600 kişilik üst akıl 5 gündür ter akıtıyor. 
Bu kararların hayata geçmesini, eğitimin demokratikleşmesi ve milletin değerleriyle buluşması adına 
önemsiyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.” 
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Beş Gün Süren Şûrada Gündemi Belirledik 

Antalya’da yapılan şûra dört başlık altında farklı komisyonlar şeklinde düzenlendi. Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, şûra açılışına ve genel kurula katıldı. Şûranın yapıldığı otelde bir basın toplantısı düzenleyen 
Gündoğdu, yaptığı açıklamalarla gündemi belirledi. 

Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri Komisyonu’na Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Murat Bilgin ve Ali Yalçın, Öğretmen Niteliğinin Artırılması Komisyonu’na Ahmet Özer ve Teyfik Yağcı, 
Yönetici Niteliğinin Artırılması Komisyonu’na Ramazan Çakırcı, Okul Güvenliği Komisyonu’na ise Esat 
Tektaş katıldı.

09-10/01/2015

Doğumunun 75. Vefatının 15. Yılında Mehmet Akif İnan Sempozyumu 

“Doğumunun 75. Vefatının 15. Yılında Mehmet Akif İnan Sempozyumu” Başkent Öğretmenevi’nde yapıldı. 
Sempozyumun açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
“Mehmet Akif inan, düş ve düşüncenin peşinde bir mütefekkir, öğrenme ve öğretmek sevdasında 
öğretmen, giyimi ve kuşamıyla bir çelebi, hak ve adaletin arandığı her yerde bir örgütçü. Bu boyutuyla 
baktığımızda Akif İnan’ın çığır açan yönünü görüyoruz” dedi. 

Gündoğdu, Akif İnan’ın medeniyet davasının öncüsü, önderi, geleceği geleneğe bağlayan bir şair 
olduğunu söyledi. Akif İnan’ın sendikayı kurarken sancısının çok fazla olduğunu vurgulayan Gündoğdu, 
“Sendikayı kurdu, bir telefon rehberi bıraktı, sendikayı kurarken bir de çam fidanı dikti. Çam fidanı uzun 
süre toprağın yüzeyinde bekler, hemen büyümez ama yerin altına kök salar. Bu çığır açma özelliği ile 
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bir bakış açısını da yıkmak istiyordu. Erbakan Hocamız partiyi yeni kurduğunda bu camianın sorduğu 
‘İslam’da parti var mı’ sorusuydu. Biz de sendikayı kurduğumuzda ilahiyatçı arkadaşlarımız dâhil, 
sorulan sorulardan biri ‘İslam’da sendika var mı’ sorusuydu. Bu, muhafazakâr camianın yanlışlığının 
yansımasıydı. Akif Ağabey, ‘devrimcilik somut olarak her şeyi yıkmayı hedef alınca, muhafazakârlık da 
eskiye ait her şeyi sahiplenmeyi görev saymaya başlıyor’ diyor. Muhafazakârlığın bu açmazına işaret 
ediyor” şeklinde konuştu. 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Halil Etyemez, 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ve Memur-Sen 
eski Genel Başkanı Fatih Uğurlu’nun da birer selam konuşması yaptığı sempozyum, Mehmet Akif İnan 
belgeseli ve Mehmet Akif İnan şiirleri dinletisi ile devam etti. İki gün süren sempozyum, dört oturumda 
tamamlandı. Prof. Dr. Ramazan Kaplan’ın başkanlığını yaptığı “Hatıralarla Mehmet Akif İnan” başlıklı 
birinci oturumda Rasim Özdenören “Çorak Toprakta Akmadı”, Hasan Seyithanoğlu “Paylaşmasını Bilen 
Bilge: Mehmet Akif İnan”, D. Mehmet Doğan “Akif İnan’la Yol Arkadaşlığımız”, Prof. Dr. Ramazan Kaplan 
“Tanıdığım Mehmet Akif İnan”, Ali Haydar Haksal “Düşünce Dünyamızda Akif İnan ve Biz”  konulu birer 
tebliğ sundular. 

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Türinay’ın başkanlığında yapılan “Düşünce İnsanı Olarak Mehmet Akif İnan ve 
Medeniyet Tasavvuru” başlıklı ikinci oturumda, Prof. Dr. Kenan Çağan “Akif İnan’da Aydın Problemi”, 
Dr. İbrahim Demirci “Akif İnan’ın Şiirinde Medeniyet Algısının Yansımaları”, Ercan Yıldırım “İslamcıların 
Medeniyet Teorileri Bağlamında Akif İnan’da Medeniyet Algısı”nı anlattılar.  

“Mehmet Akif İnan’ın Sanatı, Nesri ve Şiiri”nin münazara edildiği üçüncü oturumun başkanlığını Prof. Dr. 
Turan Karataş yaparken, Prof. Dr. Mehmet Narlı “Akif İnan’da Kültürel ve Edebi Gelenek”, Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç “Akif İnan’ın Şiirinde Biçim ve Dil”, Mustafa Özçelik “Gelenek ve Modernizm Arasında Akif İnan’ın 
Şiiri”, Arif Ay “Medeniyet Bağlamında Akif İnan Nesri”ne ilişkin görüşlerini paylaştılar. 

Başkanlığını Salim Uslu’nun yaptığı “Kuvveden Fiile Sendikacı Mehmet Akif İnan”ın konuşulduğu 
dördüncü oturumda ise Fatih Uğurlu “Memur Sendikacılığında Bir Ağabey: Mehmet Akif İnan”, Prof. 
Dr. Şükrü Karatepe “Mehmet Akif İnan’da Sivil Toplum ve Sendika”, Şevket Sezer “Öğretmenlikten 
Sendikacılığa Mehmet Akif İnan”, Salim Uslu “Çok Yönlü Bir Lider” başlıklı birer sunum yaptılar. 

Sempozyumda ‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan Nuri Pakdil ile “Mehmet Akif İnan’a Dair” adlı bir söyleşi 
de gerçekleştirildi. Hıdır Yıldırım, Necip Evlice ve katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Nuri Pakdil, 
Mehmet Akif İnan ile ilgili anılarını anlattı.
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13/09/2011

“Ödenmiş Bedeller Unutulmasın” Yarışması 

Tarihin tekerrür etmemesi için başta 
27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dar-
be dönemlerinde bedel ödeyenler ile 
baskılar ve antidemokratik süreçlerde 
mağdur olanların katıldığı “Ödenmiş 
Bedeller Unutulmasın” konulu hatıra 
yarışması düzenledik.

Geleneksel Mehmet Akif İnan Hatıra 
Yarışması’nın 5’incisi olan  “Ödenmiş 
Bedeller Unutulmasın”  yarışmasının 
startını, darbe dönemlerinde işkence 
gören, sürgüne gönderilen, mesleğin-
den ihraç edilen, eğitim-öğretim hakkından mahrum bırakılan bazı sembol isimlerin katılımıyla verdik. 

Tekerrür Etmemesi İçin Tarihe Not Düşelim sloganıyla başlattığımız yarışmada, Türkiye genelinde 
dereceye girenler 1 Şubat 2012’de ilan edildi. 

Türkiye birincilik ödülünün 4 bin, ikincilik ödülünün 3 bin, üçüncülük ödülünün 2 bin, mansiyon 
ödülünün (3 adet)  bin, jüri özel ödülünün bin TL olarak belirlendiği yarışmada dereceye girenlerin 
ödülleri, 17-19 Şubat 2012 tarihinde Kızılcahamam’da düzenlediğimiz “Vefa Buluşması ve Mehmet Akif 
İnan Hatıra Yarışması Ödül Töreni” programında verildi. 

Yarışmada birinciliği Hayallerin Ardından Bakmak isimli eseriyle Esra Gülmez, ikinciliği Melal Burcu isimli 
eseriyle Yaşar Bayar, üçüncülüğü ise Fındık Kabukları isimli eseriyle Zehra Korkmaz kazandı. Bunun 
yanı sıra Ayten Yadigar’ın eseri jüri özel ödülüne layık görülürken, Hanife Yılmazoğlu, Hasan Ejderha ve 
Zeynep Özlem Sevim’in eserleri ise mansiyon ödülüne layık görüldü. 

Yarışmada dereceye giren eserler ‘Karanlık Dönemler ve Ödenmiş Bedeller Unutulmasın’ ismiyle 3 cilt 
halinde kitap olarak basıldı.

III. Yarışmalar, Seminerler, Sınavlar ve 
 Sınavlara Hazırlık Kursları
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03/10/2011

Üyelerimizi Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına 
Hazırladık 

1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Müdürlük, Müdür 
Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavları 
öncesi hizmet sendikacılığının en iyi örneklerini 
sergileyen şubelerimiz, açtıkları hazırlık kursları ve 
deneme sınavlarıyla takdir toplarken, adeta birbirleri 
ile yarıştılar. Türkiye genelinde 113 merkezde açılan 
kurslarda 16 bin 568 üyemiz sınavlara hazırlandı. 43 
bin 452 kişi ise deneme sınavlarımıza katılarak sınav 
öncesi kendilerini test etme imkanı buldular. 

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliğimiz 
tarafından hazırlanan “Eğitim Kurumları Müdürlük, 
Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı 
Sınavlarına Hazırlık Kitabı” 65 bin üyemize ulaştı. 
Üyelerimize sunduğu hizmetlerle herkesin takdirini 
kazanan sendikamız, Şube ve temsilciliklerimizde 
açılan hazırlık kurslarımızda formatör olarak görev 
yapacakların kullanması için konu anlatım sunuları 
ile kursları ayrıca destekledi. 

24-25 Eylül 2011 ile 29 Eylül 2011 tarihlerinde 
Türkiye geneli Müdürlük 1-2 Deneme Sınavı ve 
Müdür Başyardımcılığı/Müdür Yardımcılığı 1-2 
Deneme sınavları ile Şube ve temsilciliklerimizce 
belirlenen okullarda 43 bin 452 kişi sınavlardan 
önce bilgilerini ölçme fırsatı yakaladılar. Sınav 
sonrası deneme sınavlarımızı ve cevap anahtarını 
sitemizden yayınladık. Kamuya yönelik haber yapan 
internet sitelerinden verilen linkler dolayısıyla 
inceleyenleri saymazsak, sadece sitemizden 
1. deneme sınavlarımızı 36.016 kişi, 2. deneme 
sınavlarımızı 28.058 kişi olmak üzere toplam 64.074 
kişi inceledi. Sitemizden download edenler başta 
olmak üzere haber sitelerinden linklerle download edenlerin aşırı yüklenmesi sonucu genel merkez 
sitemiz ara ara kilitlendi, sunucumuz hizmet vermekte zorlandı. 
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21-22/12/2013

Şube Müdürlüğü Deneme Sınavlarını Yapıldı  

Eğitim-Bir-Sen, 29 Aralık’ta yapılan Milli Eğitim 
Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavı öncesi üyelerine 
yönelik gerçekleştirdiği eğitim kursunun ardından 
deneme sınavlarını da başarıyla yaptı. Kariyer 
yolculuğunda üyelerine katkı vermek amacıyla Şube 
Müdürlüğü Sınavına Hazırlık kursları düzenleyen 
Eğitim-Bir-Sen, kursların tamamlanmasının 
ardından, üyelerinin sınava yönelik bilgilerini 
ölçmek üzere deneme sınavının ilkini 21 Aralık’ta 
gerçekleştirdi. 

Şubeler tarafından organize edilen ilk kursa binlerce 
üye katıldı. Deneme sınavının ikincisi ise 22 Aralık’ta, 
saat 10.30’da yapıldı. 

Eğitim-Bir-Sen, Şube Müdürlüğü Sınavı’na girecek 
binlerce üyesi için Uzaktan Merkezi Eğitim Kursu 
açmış; 17 Kasım Pazar günü saat 09.00-16.00 
arasında başlayan ve Meridyen Akademi Uzaktan 
Merkezi Eğitim üzerinden, alanında uzman 
eğitmenlerle gerçekleştirilen canlı kurs, 181 
merkezden takip edilmişti. 

İki sanal sınıf üzerinden gerçekleştirilen uzaktan 
merkezi eğitim programında uzman eğitmenler 
tarafından 30 saat kurs verilmiş ve toplamda 5 gün 
sürmüştü. 

Şubeler aracılığıyla üyelere, kurstan önce, Meridyen 
Yayınevi tarafından 40 bin Şube Müdürlüğü Sınavına 
Hazırlık kitabı da ulaştırılmıştı. 



Sosyal Faaliyetler

68

11/02/2014

Güfte Yarışması Düzenledik

22 yıllık özlük ve özgürlük mücadelesini coşkun 
bir dille ele alan marşların üretilmesi için güfte 
yarışması düzenledik. Eğitim-Bir-Sen Güfte 
Yarışması’na katılan 163 eser, başkanlığını Mehmet 
Doğan’ın yaptığı, üyeliklerinin ise Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç, Dr. Necmettin Turinay, Taner Yüncüoğu 
ve Hıdır Yıldırım’ın oluşturduğu jüri, dereceye giren 
eserleri belirledi. Güfte yarışmasında birinci olan 
Nihat Malkoç 5 bin TL, ikinci olan İbrahim Polat 3 bin TL, üçüncü olan Serkan Durmuş 2 bin TL, sonraki 
iki eserin sahibi olan Mehmet Toyran ve Mehmet İnan 1.000’er TL mansiyon ödülü, Mustafa Yılmaz ise jüri 
özel ödülü almaya hak kazandı. 

Güfte Yarışması’nda dereceye girenlere plaket ve ödülleri Antalya’da gerçekleştirilen 7. Türkiye 
Buluşması’nda takdim edildi.

06/09/2014

Görevde Yükselme Deneme Sınavı Yaptık 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na 
girecek üyelerimiz için deneme sınavı yaptık. 

13 Eylül’de yapılan görevde yükselme sınavına 
giren üyelerimize, sınavdan önce sınava hazırlık 
kitabı gönderdik, şubeler aracılığıyla il ve bazı 
ilçe merkezlerinde kurs açarak, üyesine hizmet 
noktasında ortaya koyduğu çalışmalara yenisini 
ekledik, son olarak Türkiye genelinde deneme sınavı 
gerçekleştirdik. 

Türkiye genelinde yapılan deneme sınavlarına 
girerek edindiği bilgileri test eden üyeler, sınavdan 
sonra konuya ilişkin görüşlerini dile getirerek, 
deneme sınavı ile bilgilerini ölçtüklerini, eksiklerini 
tespit etme fırsatı bulduklarını, bu imkânı 
kendilerine sağlayan Eğitim-Bir-Sen yöneticilerine teşekkür ettiler. 
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13/12/2014

Öğretmen Temalı Kısa Film Yarışması 

Düzenlediğimiz ‘Öğretmen’ temalı 
kısa film yarışmasında dereceye 
girenler ödüllerini aldı. Yüze yakın 
filmin katıldığı yarışmada 4 film 
finale kaldı. Yarışmada birinciliği 
‘Kabuk’ filmiyle kazanan Melih 
Cevdet Tekşen ve Okan Ulusoy’a 
ödül ve plaketini Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ile jüri başkanı Mesut 
Uçakan; ikinciliği, ‘Öğretmen’ 
filmiyle kazanan yönetmen 
İbrahim Demirkan’a ödül ve plaketini, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet 
Özer; üçüncülüğü, ‘Çizgi Film’ filmiyle kazanan yönetmen Ömer Dişbudak’a ödül 
ve plaketini, Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Bayram Zilan; jüri özel ödülünü 
‘Dikiş Payı’ filmiyle kazanan Burak Çalışkan’a ödül ve plaketini Gazeteci-Yazar 
Yusuf Kaplan takdim etti. 

Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, filmlerin her karesinde öğretmenliği 
hatırladıklarını belirterek, “Sendika olarak branş branş, yük taşıyan öğretmen 
boyutuyla filmlere ağırlık vermemiz lazım. Sendikacılık konulu film yarışması 
yaparsak daha fazla artış olacağını düşünüyorum. 100’e yakın müracaatı ve 
verilen emeği önemsiyorum. Bu sayı artarak devam edecek. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Programın sonunda Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, katkılarında dolayı Mesut Uçakan’a, jüri üyeleri 
adına plaket takdim etti. 

Üyelerimizin Ferdi Kaza Sigortasını Yeniledik 

2009 yılında başlattığımız, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında devam ettirdiğimiz üyelerimize 
yönelik grup ferdi kaza sigortası uygulamasını sürdürüyoruz. Grup ferdi kaza sigortası anlaşması, 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Ahmet Özer, Genel Başkan Yardımcısı Esat Tektaş, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yetkilileri ile 
Şekerbank ve SBN Sigorta yetkililerinin katıldığı toplantıda bir yıl daha uzatıldı. 
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Yeni anlaşma ile Eğitim-Bir-Sen 
üyeleri, 5 Mart 2015 tarihine kadar 
bir yıl süreli ferdi kaza sigortası 
kapsamında yeniden sigortalanmış 
oldu. 

Yapılan anlaşmayla deprem, 
sel, toprak kayması, yanardağ 
patlaması, terör ve yangın sonucu 
ölüm ve sürekli sakatlık halleri ile 
kaza neticesinde meydana gelen 
boğulmalar grup ferdi kaza sigortası poliçesi teminatı kapsamına 
alınırken; önceki yıllarda olduğu gibi yine genel merkez, şube 
ve temsilcilik yöneticileri, üyeler ve sendikamızın genel merkez 
çalışanlarının tamamı, ayırım yapılmaksızın, aynı miktar prim 
ödemesiyle aynı miktar teminat karşılığında sigortalı oldu. Buna göre 
grup ferdi kaza sigortası poliçe teminatları, ölüm halinde 15 bin TL, 
sürekli sakatlık halinde 15 bin TL’dir. 

İsteklerine bağlı olarak adlarına Şekerbank kredi kartı düzenlenen 
Eğitim-Bir-Sen üyelerinin grup ferdi kaza sigortası poliçesi teminatı, 
kredi kartının teslim alındığı tarihten itibaren 25 bin TL’ye yükseltilecek. 
Anlaşma kapsamında üyelerimizin edindikleri Şekerbenk kredi 
kartının kullanılması halinde önemli bazı banka hizmeti avantajları da 
sağlanacak. Eğitim-Bir-Sen’e, sözleşmenin imzalanmasından sonra 
üye olanlarla Eğitim-Bir-Sen’de sigortalı olarak sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışmaya 
başlayanların grup ferdi kaza sigortası poliçeleri, sendika üyeleri için en geç üye oldukları, sigortalı 
olarak çalışanlar için ise sigortalı olarak işe başladıkları ayın sonunda düzenlenecek. 

Eğitim-Bir-Sen üyeliği ve sendika çalışanı sıfatı sona erenler, üyeliğin veya çalışan sıfatının sona 
erdiği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın grup ferdi kaza sigortası poliçesi kapsamından 
çıkarılacak ve poliçenin sağladığı teminatlardan yararlanamayacak. 

İmza töreninde konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, üyelerinin sevinçlerini paylaştıkları gibi 
hüzünlerini de paylaşmak, paylaşabilmek adına bu hizmeti önemsediklerini söyledi.

Üyesini Düşünen, Üyesiyle Düşünen

HER ZAMAN YANINIZDA

ÜYELERİMİZE
KAZASIZ BİR HAYAT TEMENNİ ETMEKLE YETİNMEDİK

GRUP FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ HEDİYE ETTİK

www.egitimbirsen.org.tr

15.000 TL’lik TEMİNATI
ŞEKERBANK KREDİ KARTI ALARAK

25.000 TL’ye
YÜKSELTEBİLİRSİNİZ

15.000 TL TEMİNATLI
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05/08/2011

“İnsanlık Ölmedi, Yardımlar Afrika’ya” 

Ramazan ayındaki iftar programlarımızı iptal 
ederek, parasını Afrika için başlatılan yardım 
kampanyasına bağışladık. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, başta Somali olmak üzere 
Afrika’nın son yılların en büyük kuraklık ve 
kıtlık felaketini yaşadığını belirterek, büyük 
çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 11 
milyon insanın ölüm sınırında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti. Gündoğdu, acilen gıda, temiz su, 
sağlık ve diğer insani yardımların ulaşmaması halinde bu insanların büyük bir bölümüyle insanlığın da 
Afrika sıcağında öleceğini kaydetti. 

“Haydi   Türkiye yardım vaktidir. Şimdi   Somali’ye yardım için hareket zamanıdır”  diyen Gündoğdu, 
Afrika ölümün kıyısında yardım beklerken başta batı olmak üzere dünyanın, sessizliğini sürdürmesini 
anlamakta da zorlandıklarını ifade etti. 

Pakistan’a   sessiz kalmadıkları, Gazze’ye yardım elini uzattıkları gibi bugün de Somali’ye, Sudan’a  ve 
Darfur’a sessiz kalmayacaklarını dile getiren Ahmet Gündoğdu, “Etiyopya’yı görmezlikten gelmeyeceğiz. 
Gana’ya yardıma koşacağız. Eritre’yi, Cibuti’yi ıskalamayacağız. Burkino Faso, Çad, Kenya, Zambiya, 
Uganda, Mali, Moritanya, Mozambik ve Liberya başta olmak üzere dünyanın neresinden yardım çığlığı 
duyuluyorsa oraya ilk biz koşmalıyız, öyle de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların sonunda, 40 bin TL’lik çekler, her yardım kuruluşunun temsilcilerine takdim edildi.

28/10/2011

“Van İçin Yardım Zamanı” Kampanyası  

Van’da meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlarımız için, ‘Van için yardım zamanı’ 
sloganıyla yardım kampanyası düzenledik. 

Yardım kampanyasına ilişkin bilgi veren Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, “Şimdiye kadar dünya mazlumlarının yanında olmayı ilke edinen ve bunun örneğini 
her zaman gösteren Memur-Sen, bugün de üzerine düşeni yapacaktır. Depremin oluşturduğu 

IV. Sosyal Yardımlar
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acıları dindirmek, yaraları sarmak için 
bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu 
kampanyayı konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın genel merkezlerinden 
toplanan 415 bin TL ile başlatıyoruz. 
Memur-Sen ailesinin tüm mensuplarını bu 
kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz” 
dedi. 

Gündoğdu, depremde hayatını kaybeden 
kamu çalışanı üyelerimizin ailelerine, ferdi kaza sigortası kapsamında 15 bin TL’lik sigorta çeklerinin 
verileceğini söyledi. 

Alınan karar doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası Yenişehir/Ankara şubesinde “Van-Erciş Depremi Yardım 
Kampanyası” adı altında bir yardım hesabı açıldı.

23/07/2012

Samsunlu Selzedeleri Ramazan’da Yalnız Bırakmadık 

Yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya 
çalışan Samsunluları Ramazan ayında yalnız 
bırakmadık ve konfederasyon olarak iftar 
yardımlarını selden zarar gören Samsunlulara 
ulaştırdık. 

Gündoğdu, “Geçen yıl Türkiye genelinde 
Memur-Sen ailesi olarak iftarımızı Afrikalı 
yoksullarla paylaşmıştık. Bu yılki yardımlarımızı 
genel merkez ve Samsun şubelerimiz olarak sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımızla paylaşma 
kararı verdik” dedi.

27/12/2012

Suriye İçin “Bir Ekmek Bir Battaniye” Yardım Kampanyası 

Konfederasyonumuz Memur-Sen ile Hak-İş’in, savaş mağduru Suriyeliler için başlattığı yardım kam-
panyası, “Bir Ekmek, Bir Battaniye” adıyla uluslararası bir yardım kampanyasına dönüştürüldü. Sivil 
toplum kuruluşları ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın (TDV) destek ve katılımıyla sürecek olan “Kış Geldi... Suriye İçin Bir Ekmek, Bir 
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Battaniye” kampanyasının tanıtımı Haliç 
Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Kampanyanın tanıtım toplantısında, 
Memur-Sen ve Hak-İş’in yardım kampan-
yasını düzenledikleri gün taahhüt ettikle-
ri yardım çekleri de ilgililere teslim edil-
di. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, kampanyayı 
130 bin TL ile başlattıklarını hatırlatarak, 
“Buradan Memur-Sen ailesine ve milleti-
mize çağrıda bulunuyorum: Bu kampanyaya duyarsız kalmayın. Savaşın mağdur ettiği Suriye halkı-
nın yanında olalım. Suriye’de bir insanlık dramı yaşanıyor, insanlar ekmek kuyruğunda öldürülüyor. 
Suriye’de yaşayan savaş mağduru halkın da yardımına koşmak bizim değerlerimizin gereğidir. 
Kampanyayı 130 bin TL ile başlatmıştık. Bugün, şahsım adına Ocak ayı maaşımı da kampanyaya 
bağışladım” dedi.

21/11/2013

Filipinler İçin Yardım Kampanyası Başlattık 

Filipinler’de on binlerce insanın hayatı-
nı kaybettiği, yaralandığı ve yüz binlerce 
insanın evsiz kaldığı tayfun felaketi sonrası 
“Filipinler İçin İnsanlık Vakti” adıyla bir 
yardım kampanyası başlattık. 

Memur-Sen ve Hak-İş, Haiyan Tayfunu’nun 
ardından Filipinler’in yaralarının sarılma-
sına katkı sağlamak için yardım eli uzattı. 
İki konfederasyon, çeşitli yardım dernekle-
ri aracılığıyla Filipinler’e 100 bin lira bağış-
ladı. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bağlı sendikaların genel başkanlarıyla 
birlikte Memur-Sen ve Hak-İş’in Filipinler’e 50’şer bin lira olmak üzere toplam 100 bin liralık bağışta 
bulunduğunu, bu bağışın yardım kuruluşları eliyle felaket bölgesine ulaştırılacağını ve kampanyanın 
devam edeceğini söyledi.
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05/03/2014

Suriyelilere Yardım

“Sana İhtiyacım Var” kampanyası 
kapsamında İHH’ya 600 bin TL yardımda 
bulunduk. Suriye halkı için başlatılan yardım 
kampanyasına ilişkin Memur-Sen Genel 
Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların genel başkanlarının katıldığı 
toplantının sonunda, 600 bin TL’lik çeki İHH 
Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan’a teslim etti.

17/06/2014

Soma, Bosna ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Yardımda bulunduk

Maden faciasının yaşandığı Soma’ya, sel felaketine 
uğrayan Bosna-Hersek’e ve Müslümanlara yönelik 
saldırıların arttığı Orta Afrika Cumhuriyeti’ne 
yardımda bulunarak, Soma’ya 301 bin TL, Orta 
Afrika Cumhuriyeti’ne 110 bin TL ve Bosna-Hersek’e 
ulaştırılmak üzere yardım kuruluşu temsilcilerine 
110 bin TL’lik çeki teslim ettik. 

Soma ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne gönderilmek 
üzere toplanan yardım AFAD yetkililerine, Bosna-
Hersek’teki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 
toplanan para ise İHH’lı yetkililere teslim edildi. 

02/07/2014

Telafer’e 100 Bin TL Yardım 

Irak’ta yaşanan çatışmalar sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce insana yardım elini 
uzatan ve ‘Telafer’e El Uzat’ sloganıyla bir kampanya başlatan Türk Kızılayı’na 100 bin TL’lik yardımı, 
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Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar’a teslim 
ettik. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, yaşanan zulümlerin 
son bulması için ayrımcılık yapılmadan insan 
haklarından yana olan kurum, kuruluş ve şahıslara 
birlik olma çağrısında bulunarak, şunları söyledi: “En 
yoksulumuzun evinde bile iftar edebileceği birkaç 
çeşit yemek var. Bu kardeşlerimiz bu nimetlerden 
mahrum. Bizden yardım bekliyorlar. 12 gün önce 
Kızılay, Türk-İş ve Memur-Sen iş birliği ile Telafer’e 
sahip çıkma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında biz de üzerimize düşeni yapmak için 100 
bin lira yardım kararı aldık ve bu miktarı Kızılay’ın hesabına aktardık. Mübarek Ramazan ayında büyük 
şeytanların bağlı olduğunu biliyoruz. Yaptığımız yardımın kampanyayı yeniden harekete geçirmesini 
temenni ediyorum. Bizler komşumuz, soydaşlarımız, mazlum insanların yanında olmalıyız. Buradan 
milletimize ve teşkilatıma çağrıda bulunuyorum, bu kampanyaya destek olalım.” 

10/09/2014

Yetimler İçin Kardeşlik ve Dayanışma Seferberliği Başlattık 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 
“Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” Projesine 
paydaş olduk, dayanışma 
ve kardeşlik seferberliği 
başlattık. Müslüman bir 
toplumda kimsesiz hiç-
bir bir çocuk kalmaması, 
yetimlere sahip çıkmak 
için harekete geçtik. 
Hedefimiz, 50 bin yetim 
çocuğa sahip çıkmak. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, İHH Başkanı Bülent Yıldırım ile birlikte bir 
basın toplantısıyla ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’  kampanyasını başlattı. Ülkemizdeki ve dünyadaki 
sosyal ve toplumsal gelişmelere karşı duyarlı bir sivil toplum örgütü olduklarını belirten Gündoğdu, 
“Faydalı işlere ya doğrudan katılıp paydaş oluyoruz ya da İHH gibi sivil toplum kuruluşlarına destek 
veriyoruz. Amacımız bütün dünya insanlarına kucak açmak; insanımızın ve insanlığın mutluluğuna katkı 
yapmaktır” dedi. 
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Gündoğdu, şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, geçen yıl Kurban Bayramı’nda 81 
ilde bin 150 yetimi giydirdik. Önümüzdeki dönemde inşallah bunları daha profesyonel hale getirerek 
yapacağız. Myanmar’da iç karışıklık ve zulüm nedeniyle Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan Arakanlı 
Müslüman çocukların eğitim ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yapacağımız külliyenin temelini 
attık. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan adını verdiğimiz külliyede 300 yetim ve öksüz çocuğun 
barınma ve eğitim ihtiyacı karşılanacak. 300 yetim için ‘koruyucu anne-baba’ uygulaması başlatacağız. 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, dünya genelinde Gazze, Filistin, Somali, Filipinler, Bosna Hersek, Suriye, 
Mısır, Telafer, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan doğal afetlere, acılara ve sıkıntılara; ülkemizde ise Van 
depremine, Samsun’daki sel felaketine ve Soma’da yaşanan faciaya karşı duyarsız kalmamıştır. Çünkü 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, erdemliler hareketidir, iyilik hareketidir. Bütün insanlığın hüzünlerini ve 
sevinçlerini paylaşmayı kendimize düstur edinen bir sivil toplum örgütüyüz.” 

İHH tarafından başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen’in paydaş 
olarak desteklediği ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’   kampanyasını bu anlamda önemsediklerini 
vurgulayan Gündoğdu, “Bu proje, çocuklarımıza yardımlaşma bilincini aşılayacaktır. Eğitim-öğretim 
çalışanları da bu projeyi sahiplenecektir. Dünyanın ve ülkemizin geleceği için bu projeye sahip çıkmalıyız. 
Bu çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcumuzdur” şeklinde konuştu.

17/10/2014

Kobani’den Gelenlere Yatak ve Battaniye Yardımı 

Kobani’den Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gelenlere 7 bin 100 battaniye ve 3 bin yatak dağıttık. Eğitim-Bir-
Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların 
her zaman yanında olduklarını kaydetti. Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Bitlis, Hakkari ve Diyarbakır 
şubelerimizin Kobani’den ilk gün gelenlere yardım ettiklerini 
ifade eden Gündoğdu, şunları söyledi: “Kardeşlik sınır 
tanımaz, ten rengine bakmaz, mazlumun kimliğini sormaz 
sloganlarıyla kardeşlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. 
Genel başkanlarımızla toplantı yaparak, anında kararı aldık. 
Şu anda dağıtılanlar, gönderilenler ve verdiğimiz yatak 
siparişiyle birlikte 300 bin liralık kaynağı Memur-Sen ve 11 
sendika genel başkanıyla kararlaştırdık. Türkiye geneli bir 
kampanya yapıp da bekleme durumu olmadığı için durumun 
aciliyetinden dolayı bu kararı aldık. Bir elimizi Gazzeli 
kardeşlerimize, ikinci elimizi de Suriye’den ülkemize göç eden 
tüm mazlumlara uzatmalıyız. Havalar soğuduğu için yatak 
ve battaniyeye öncelik vermeliyiz. Sivil toplum örgütlerinin 
yardım konusundaki hassasiyetini devam ettirmesi lazım.” 



Teşkilat Çalışmaları
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05 Mart 2011

Hem Ekmek Hem de Özgürlük Mücadelesini Veriyoruz

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, çerçevesini devletin çizdiği sendikacılığa 
da, çerçevesi devlete karşı çizilen sendikacılığa da karşı olduklarını söyledi.  Eğitim-Bir-Sen 18. Başkanlar 
Kurulu toplantısında konuşan Gündoğdu, sendikacılığı, vesayeti deşifre etmek için yaptıklarını dile 
getirerek, bunun hem ekmek hem de özgürlük mücadelesini kapsadığını kaydetti. 

Toplu sözleşme hakkını söke söke aldıklarını ifade eden Gündoğdu, 9 yıllık toplu görüşme sürecindeki 
en büyük kazanıma imza attıklarını vurguladı. Sadece memurların haklarını değil, insanı ilgilendiren 
tüm konuları gündemlerine aldıklarını belirten Gündoğdu, bu çerçevede demokratik açılımın başarıya 
ulaşması gerektiğini, ölümden sağlanan rantın son bulmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

Gündoğdu, referandumda yüzde 58 ‘Evet’ oyu çıkmasının lokomotifinin Memur-Sen olduğunu ifade etti. 
Başörtüsü yasağını eleştiren Gündoğdu, “Bu ülkenin artık bu ayıptan kurtulması lazım. Demokratikleşmeyi 
her alanda yürürlüğe koymak lazım” dedi. 

Ekmekten, emekten, özgürlükten, milletten, mazlumdan yana taraf olduklarını vurgulayan Gündoğdu, 
siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Gelin milletin anayasasını yapalım, gelin Türkiye’yi normalleştirelim” 
şeklinde konuştu. 

I. Başkanlar Kurulu Toplantıları ve 
    Türkiye Buluşmaları
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29 Haziran / 2 Temmuz 2011

19. Başkanlar Kurulu Toplantımızı Saraybosna’da Yaptık 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bosna-Hersek’in bağımsızlığını 
kazanmasında öncülük ettiğini yapan Aliya İzzetbegoviç’in de, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunda öncülük 
yapan Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ın da inanmış, adanmış ve aksiyoner dava adamları olduğunu 
söyledi. 

19. Başkanlar Kurulu toplantısını, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin davetlisi olarak gittiğimiz 
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirdik. Toplantıya, aralarında Saraybosna Kantonu 
Orta ve Yüksek Eğitim Sendikası Genel Başkanı Bektiç Mensur’un da yer aldığı çok sayıda Bosnalı temsilci 
katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, kamu görevlileri adına verdikleri 
sendikal ve demokratik mücadelenin yanında tüm insanlık için yaşabilir bir dünya ve daha adil bir dünya 
düzeninin mücadelesini de verdiklerini kaydetti. 

Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sendika olarak, Türkiye’nin medeniyet paydaşı olan tüm ülke ve 
toplumlarla ortak bir algıyı, yenilenmiş ve kuvvetlendirilmiş bir birlikteliği oluşturmada sorumluluk almak 
istediklerini belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: “Yazışmalarla yürütülecek bir görüş alışverişi seremonisi 
yerine medeniyetimizin insanlara ve toplumlara önerdiği en güzel ve en güçlü iletişim şekli olan 
‘muhabbet’ ve ‘sohbet’ yöntemiyle Bosnalı kardeşlerimizle, sivil toplum örgütleriyle ve devlet ricaliyle 
kucaklaşmayı tercih ettik. Biz bu ziyareti, mirasçısı olmaktan 
onur duyduğumuz medeniyetimizin sahası içerisinde biraz da 
gecikmiş bir yolculuk olarak görüyoruz. Ruhen ayrılmadığımız, 
bedenen de uzun bir süredir gitmediğimiz, gözümüzle 
görmediğimiz ama gönlümüzden de düşürmediğimiz bir 
kardeş coğrafyaya ve insanlarına olan hasretimizi bitirmek 
ve hürmetimizi ifade etmek için buradayız. Mefkûreleri ve 
meseleleri ortak kılan medeniyet paydaşlığımızın ürettiği ikiz 
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kimliğin gerektirdiği iş birliğinin, sadece devletlerarası diplomasiyle yürütülmesi imkânsızdır. Böylesi bir 
işbirliği, içeriği kucaklaşma özlemiyle çizilmiş olan bir sivil toplum diplomasisinin enerji ve sinerjisine 
muhtaçtır. Ticaret ve ekonomi alanına mahkûm edilmiş bir el birliği kurgusu, ellerin kavuşmasına değil, 
zaman içerisinde farklılaşmasına neden olacaktır. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişki, ‘satıcı-
müşteri’ kategorisinde bir ilişki değil, zaman zaman rollerin değiştiği ‘gül-bülbül’ kategorisinde bir ilişki 
olmalıdır. Böylece, ‘bir ve beraberiz’ söylemini ortak ant haline getirmiş bir kardeşlik hukuku yeniden ve 
yenilenerek kurulmuş olacaktır.” 

Sonuç Bildirgesi 

-Türkiye taşıdığı tarihi misyonu gereği olarak Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu başta olmak üzere 
medeniyet paydaşı olduğumuz topraklarda proaktif politikalarını artırarak devam ettirmelidir. 

-Ortadoğu halklarının özgürlük arayışlarına herkes duyarlı olmalıdır. Halka dayanmayan, ülkesine ve 
dünya Müslümanlarına gelecek vaat etmeyen baskıcı, kukla rejimlerin özgürlük taleplerini bastırmaya 
yönelik şiddete başvurmasına başta BM olmak üzere herkes tepki göstermelidir. 

-Gazze’ye İnsani Yardım için yola çıkıp uluslararası sularda Korsan Devlet İsrail’in 9 Türk’ü şehit etmesi 
ile dünya gündemine oturan Mavi Marmara Gemisi’nin teknik sebeplerle katılamadığı, 22 ülkeden 400 
aktivist ve 10 gemi ile “Gazze’ye Özgürlük Filosu-2” girişimine destek veriyor, mazlum Filistin halkının 
çığlıklarını duyuyor ve dünyadan destek bekliyoruz. 

-Medeniyet paydaşı olduğumuz ülkelerdeki emek eksenli örgütlenmelerin güç ve ideal birlikteliği 
yapmasına acil ihtiyaç vardır. İnsani duruşun ve insan onurunun gereklerini haysiyetleri kabul eden sivil 
toplum örgütlerinin acilen dayanışma içerisine girmesi gerekmektedir. 

-12 Haziran 2011 tarihinde milletvekili genel seçimi yapılmış ve yeni anayasayı da yapma sorumluluğu 
olan yeni Meclis tecelli etmiştir. Halk iradesinin en yüksek oranla yansıdığı Meclis’i yemin boykotu 
ile kilitlemeye çalışmanın kimseye faydası olmayacaktır. Ülkemizde, başta yeni bir anayasa olmak 
üzere, çözüm bekleyen birçok kök sorun bulunmaktadır. Halk iradesini ipotek altına almaya yönelik 
girişimler, bölgesinde ve uluslararası arenada saygınlık kazanan ülkemize ayak bağı olmaktan başka 
bir işe yaramamaktadır. Milletin oyları ile seçilip meclise gelen vekiller, milli iradenin tecelligahı olan 
TBMM’de yerini alarak halkın yüklediği sorumluluk bilinciyle üzerine düşen görevi bir an önce yerine 
getirmelidirler. Sorunların çözüm yeri TBMM’dir. 

-61. Hükümet ve yeni Meclis elbirliği ile bireyi merkeze alan, ötekileştirmeyen, toplumun bütün 
kesimlerinin hassasiyetlerini önemseyen, temel hak ve özgürlükleri genişleten yeni bir Anayasa 
yapmalıdır. 

-28 Şubat sürecinin eğitime giydirdiği deli gömleği çıkarılmalı, kesintisiz eğitim kesintili hale getirilmeli, 
subayların Milli Güvenlik Dersi’ne girmelerine son verilmeli, eğitimdeki vesayet ortadan kaldırılmalı ve 
18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlar bir an önce hayata geçirilmelidir. 
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-Kamusal alan adı altında ayrımcılık yapılmasına, üniversiteler başta olmak üzere, Meclis dahil bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarında kılık kıyafet dayatmasına son verilmelidir.

-Üniversiteler demokratikleştirilmeli, çağın gereklerine göre YÖK ve ÖSYM yeniden yapılandırılmalı ve 
yükseköğretim Bologna Süreci’ne göre yeniden sorgulanmalıdır. 

-61. Hükümet, Toplu Sözleşme sürecinin başlayabilmesi için 12 Eylül Referandumu gereği ‘ikincil 
mevzuat’ı oluşturmalı ve 4688 sayılı Kanunu bir an önce değiştirmelidir. 

-Srebrenitsa soykırımını ve bu soykırımda hunharca katledilen 8 bin 372 Boşnak’ın acısını yüreklerimizde 
hissetmek ve dünyaya unutturmamak amacıyla 9-10 Temmuz’da İstanbul Taksim’de düzenlenecek 
eyleme Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak katılım sağlayarak destek olacağız. 8 bin 372 Boşnak 
kardeşimizin katledilişini simgelemek üzere Taksim Meydanı’nda 8 bin 372 çift ayakkabının sergileneceği 
bu eylem ve etkinlikle, insanlık suçu olduğu tartışmasız olan soykırımı yapanları, soykırıma ortak 
olanları ve seyirci kalanları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı da deklare edeceğiz. Herkesi de bu 
anlamlı eyleme davet ediyoruz.  

07/09 Ekim 2011

4. İlçe Temsilcileri İstişare Toplantısı 

4. İlçe Temsilcileri İstişare Toplantımızı, 900 İlçe Temsilcimizin katılımıyla Kızılcahamam’da gerçekleştirdik. 
Burada konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, gündeme ilişkin 
konulara değindi. 

Türkiye’nin inşasında öğretmenlere çok önemli görevler düştüğünü belirten Gündoğdu, şunları söyledi: 
“Rahat-hazır ol, ceket, kravat, saç gibi meselelerle uğraşmayıp doğrudan gönüllere hitap ederek 
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demokratikleşmeyi evinde, sınıfında, okulunda başlatan, onları hayata hazırlayan öğretmenlikten 
daha önemli bir görev yoktur. Gelin, araç ile amaç arasında bir cümleye yer verelim. Eğitimde ritüellere 
takılıp amaç göz ardı edilmektedir. Onun için eğitimde sivilleşmeye ihtiyaç vardır. Aracı amacımız haline 
dönüştürdüğümüz zaman sıkıntılar başlar. Bakan’dan, eğitimdeki militer anlayış ve ritüelleri tasfiye 
etmesini bekliyoruz.”  

Okullara Bütçe Ayrılmalı, Yöneticiler Tahsildarlıktan Kurtarılmalıdır

“Kayıt parası alınmasına biz de karşıyız” diyen Gündoğdu, “Öncelikle okullara ihtiyaçları oranında 
bütçe ayrılması gerekmektedir. Okullara bütçe ayırmadan, emir göndererek ‘bağış almayın’ demek, 
soruna gözlerini kapamaktır. İstismar edenler olabilir ama bütün okullara ‘bağış’ soruşturması için il 
denetmenlerini göndermek, fedakarlıkla okulları idare etmeye çalışan yöneticileri son derece kırmıştır. 
Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” şeklinde konuştu. 

Eğitim Kesintili Olmalıdır 

Kesintisiz eğitime karşı olmadıklarını dile getiren Gündoğdu, şunları söyledi: “Altyapı uygunsa yirmi yıl 
yap. Ancak bir taraftan daha okula tebeşir gönderemiyorsunuz, hizmetli tayin edemiyorsunuz, diğer 
taraftan 8 yıllık, 12 yıllık, 15 yıllık eğitim teorisinden bahsediyorsunuz. Bilimsel mi, hayır; pedagojik mi, 
hayır; bunun için bilimsel çalışma yapıldı mı, hayır. Bunu biz 18. Milli Eğitim Şurası’nda şu şekilde tavsiye 
ettik: Anaokulu bir, ilkokul dört, ortaokul seçmeli dersler havuzunun olduğu, lisede nereye yöneleceğini 
belirlediği ona göre meslek eğitimi, dil eğitimi, çıraklık eğitimi, üniversite eğitimi gibi dersler alabildiği 
dört yıl olmak üzere 9 yıllık zorunlu ama kesintili eğitim modeli. Sonra liseyi isteğe bağlı model şeklinde 
öneriyoruz. Lise diploması istensin; ama devam mecburiyeti olmasın. İsteyen öğrenci 4 yıllık eğitimi 2 
yılda bitirebilsin. Bizler bu 1+4+4+4 modelinde kararlıyız.” 

Değerler Eğitimi 

Okullarda din ve değerler eğitimi verilmesini önemsediklerine dikkat çeken Gündoğdu, “Kur’an 
kurslarına yaş sınırı getiren düzenleme kaldırılmıştır. Bunda Eğitim-Bir-Sen’in sağladığı katkı büyüktür. 
Değerlerimiz adına bu ülkede hangi olumlu gelişme varsa, en samimi, en akılcı önerilerin sahibi Eğitim-
Bir-Sen olmuştur” ifadelerini kullandı. 

Ahmet Gündoğdu, karma eğitim mecburiyetinin sona erdirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Çocuğunu 
karma eğitim veren okullarda okutmak isteyen veliler var ve çoğunlukta; ancak çocuklarını kız lisesine 
veya erkek lisesine göndermek isteyen velilere de devlet yardımcı olmak zorundadır. Güneydoğu’da 
sorun var, kız çocukları okumuyor. Güneydoğu’da sorun var, çünkü din eğitimini yeterli vermemişsin, 
kız okullarını da kapatmışsın. Aileler de kızını karma eğitim veren okula göndermek istemiyor. O zaman 
bu ailelerin de isteklerini dikkate alan bir çalışma yapmalısınız. Haydi kızlar okula demekle kızlar okula 
gitmiyor” diye konuştu. 

‘Ödenmiş Bedeller Unutulmasın’

Konuşmasında, Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması’na da değinen Gündoğdu, “Yarışmayı, ‘Ödenmiş 
Bedeller Unutulmasın’ sloganıyla başlattık ama bu yarışmamızı vesayeti deşifre etmenin bir vesilesi 
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haline getirdik. 28 Şubat dönemi başta olmak üzere, darbe dönemlerinde en çok mütedeyyinler 
tokatlanmıştır, bunların içinde ise en fazla tokatlananlar kadınlar olmuştur. Büyük çoğunluğu 
bütünlemeye kalmış, okullarından uzaklaştırılmıştır. Vesayetten dayak yemişlere sahip çıkmak için 
yarışmamıza desteğinizi bekliyoruz. Eğer tarihe not düşmezsek, gelecek nesil bu yaşanan acıları 
öğrenemeyecektir” değerlendirmesinde bulundu. 

Hedef: En Az 85 Bin Yeni Üye 

Yeni üye hedefini ilçe temsilcilerimizin belirlemesini isteyen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “15 Mayıs 
2011’den 15 Mayıs 2012’ye kadar yeni üye hedefimizi sizinle beraber karar verelim. Yarından itibaren de 
bu süreci hemen başlatalım” diye konuştu. 

İl temsilcilerimizin, ‘en az 100 bin’ diye karşılık vermesi üzerine, salondan gelen en az teklifi baz alarak, 
85 bin yeni üye hedefi kararlaştırıldı. Böylece 15 Haziran 2012 mutabakatlarında Eğitim-Bir-Sen’in üye 
sayısı hedefi en az 280 bin olarak deklare edildi. 

Panel ve Seminerler 

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Mali Sekreterimiz Esat Tektaş, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz 
Murat Bilgin, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ali Yalçın, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Teyfik 
Yağcı ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı’nın da birer selamlama 
konuşması yaptığı toplantıda, Siyaset Sosyoloğu Yrd. Doç. Dr. Erdinç Yazıcı ve Anayasa Hukukçusu Doç. 
Dr. Osman Can’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Yeni Anayasa ve Türkiye’ konulu bir panel gerçekleştirildi.

14/16 Ekim 2011

5. Genişletilmiş Şube Yönetim Kurulları İstişare Toplantısı 

5. Genişletilmiş Şube Yönetim Kurulları İstişare Toplantısı ve 20. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 840 şube 
yöneticisinin katılımıyla Alanya’da yapıldı. 
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplantının açılışında yaptığı konuşma-
da, karma eğitim mecburiyetinin sona erdirilmesini isteyerek, “Çocuklarını kız lisesine veya erkek lisesi-
ne göndermek isteyen velilere devlet yardımcı olmak zorundadır. Güneydoğu’da sorun var, kız çocukları 
okumuyor. Çünkü din eğitimi yeterli verilmemiş, kız okulları da kapatılmış. Aileler de kızlarını karma eği-
tim veren okula göndermek istemiyor. Bu ailelerin isteklerini dikkate alan bir çalışma yapılmalıdır” dedi. 

Rotasyona karşı olduklarını ifade eden Gündoğdu, “Güneydoğu’daki arkadaşlarımız diyor ki, rotasyona, 
kavimler göçüne karşı olalım ama bizde öğretmen yok, buna çözüm bulalım. Bunun çözümünü biz zaten 
bulmuşuz. Hakkari’deki öğretmene 1000 TL, Haymana’daki öğretmene 500 TL fazla verirseniz öğretmen 
sorununu aşmış olursunuz. Yani kalkınmasına göre, yerine göre bir bedel belirler, onu fazladan öğretme-
ne verirseniz hiçbir sorun kalmaz. Bir iki sene sonra özür grubu atamasıyla batıya gidecek stajyer öğret-
menlerle bu sorun çözülmez. Doktora gelince 10 bin TL veriyorsunuz, yine de doktor bulamıyorsunuz. 
Öğretmene 1000 TL verseniz öğretmen sorunu kalmayacak, yine de vermiyorsunuz” şeklinde konuştu.  

Eğitim Türkiye’nin En Önemli Meselesi 

Eğitimin, Türkiye’nin en önemli meselesi olduğunu kaydeden Gündoğdu, şöyle devam etti: “Eğitim, 
Türkiye’nin en önemli meselesi ise, terör de bu ülkenin başının belasıysa, Doğu’da, Güneydoğu’da 
öğretmen açığı olmamalıdır. Eğitim, stajyer asker öğretmenliğe kurban edilmemelidir. En tecrübeli, 
en birikimli, en donanımlı, bu ülkenin çimentosu olan dini değerlere sahip, ‘Bizler bu ümmetin birer 
ferdiyiz’ diyerek halkı kucaklayacak, geleneksel değerlerine saygı gösterecek bürokratı, idareciyi, öğret-
meni oraya göndereceksiniz. Sorunun çözüm yolu budur. Dağa çıkmayı önleyecek, bataklığı kurutacak 
formüllerin üzerinde durmak zorundayız. Bu formüllerin içerisinde eğitim, eğitimin sorunları, altyapı, 
öğretmen, öğretmene bakış, öğretmenin rehberliği gibi konular yer almaktadır. Öyle ‘ben öğretmeni 
seviyorum’ demekle olmaz, öğretmenin inşacılığının önündeki engelleri kaldırmak da bir sevgi mode-
lidir.” 

Sekretarya Eğitimleri Yapıldı 

Konuşmalardan sonra, Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu Şube başkanlarıyla; Genel Sekreterimiz 
Ahmet Özer, Şube sekreterleriyle; Genel Mali Sekreterimiz Esat Tektaş, Şube Mali sekreterleriyle; 
Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Murat Bilgin, Şube Teşkilatlanma sekreterleriyle; Genel Basın Yayın 
Sekreterimiz Ali Yalçın, Şube Basın Yayın sekreterleriyle; Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz 
Teyfik Yağcı, Şube Eğitim ve Sosyal İşler sekreterleriyle; Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz 
Ramazan Çakırcı, Şube Mevzuat ve Toplu Sözleşme sekreterleriyle ayrı salonlarda biraraya gelerek isti-
şarelerde bulundular. 

Toplantıda, Doç. Dr. Osman Can ve Yrd. Doç. Dr. Erdinç Yazıcı’nın konuşmacı olduğu “Yeni Anayasa ve 
Türkiye” konulu bir panel düzenlenirken, İsmail Benek ise “İnşa Sistemi” başlıklı bir seminer verdi.
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11/12 Şubat 2012

Değerler Erozyonunun Önüne Geçilmelidir 

21. Başkanlar Kurulu Toplantısı Antalya-Side’de yapıldı. 2012’nin yol haritasının çizilip stratejilerin 
belirlendiği toplantıda, başta Yeni Anayasa ve toplu sözleşme yasası olmak üzere, teşkilat içi konular ile 
güncel meseleler üzerinde duruldu. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen’in geçen yıl itibarıyla genel yetkili 
sendika olduğunu hatırlatarak, “Amaç ve değerlerimizin hakkını vermek için sınırlarımızı zorladık, 
bedelini ödemeye çalıştık. Eğitim-Bir-Sen tarafından temsil edilmiş değer ve ideallerin savunucusu 
olarak her türden yeni olgu ve gelişmeleri doğru yorumladık, gerektiğinde mücadelemizi en etkili 
şekilde sürdürdük ve nihayetinde de hakkımız olan yetkiyi aldık. Yetkiyi almada emeği geçen bütün 
teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

“Türkiye’de değerler erozyonunun yaşandığını, insani değerlerin yeniden inşa edilmesinin ne kadar 
gerekli olduğunu otobüste, metroda, sınıflarda gençlerin haline bakarak, gazetelerin üçüncü sayfa 
haberlerine göz gezdirerek görebiliriz” diyen Gündoğdu, şunları söyledi: 

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin anne ve babalarıyla ilişkileri, örfümüze, medeniyetimize ve nihayetinde 
dinimize uygun olmayan bir çizgiye doğru ilerliyor. Kin, korku, öfke, nefret, düşmanlık, hırs, kıskançlık 
ve şiddet dili başta gençler olmak üzere toplumda gittikçe yaygınlaşıyor. Türkiye’nin bu gidişata dur 
demesini, ‘iyi insan yetiştirme’ noktasında değerler eğitimi ile karakter eğitiminin eğitim sistemi içinde 
yer almasını sağlamak zorundayız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içeriği zenginleştirilmeli, kalitesi 
artırılmalı, bu derse ilave olarak da isteğe bağlı din eğitimi dersine eğitim müfredatı kapsamında yer 
vermeliyiz. Dindar gençlerin ve özellikle de başörtülü kızlarımızın ve kadın çalışanların önüne konulan 
engellere ses çıkarmayanlar, ‘dindar nesil yetiştirme’ iradesi seslendirildiğinden bu yana maşallah 
kesintisiz ses çıkarıyorlar. Biz çıkan sesleri değil, söylenen sözü önemsiyoruz. Bu noktada, iktidara bir 
hatırlatma yapmakta fayda var. 18. Milli Eğitim Şurası’nda bizim tekliflerimiz üzerine alınan din eğitimi 
ve öğretimi ile değerler eğitimine ilişkin kararları bir an önce hayata geçirin, dindar nesil kendiliğinden 
yetişir.” 
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21. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi 

1-Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkını fiilen kullanmalarını ve ilk toplu sözleşme masasının 
kurulmasını sağlayacak Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Tasarısı, hizmet kolunu 
ve tarafsız Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nu içerecek şekilde bir an önce yasalaştırılmalıdır. 

2-666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı unvanla çalışan farklı kurumlardaki personele yönelik 
ücret eşitsizliği büyük oranda giderilmiştir. Ücretlerinde iyileştirme yapılmayan öğretmen ve öğretim 
elemanları ile ilgili iyileştirme yapılarak kurum içi ücret dengesizliği acilen giderilmelidir. 

3-Ek Ders Esaslarındaki çarpıklıklar adaletsizlik içermekle birlikte eğitim-öğretimde aksamalara neden 
olmaktadır. Bu çarpıklık ve adaletsizliklerin giderilmesi için sosyal paydaşların itiraz ve kabulleri dikkate 
alınarak ek ders esaslarında yeniden düzenleme yapılmalıdır. 

4-12 Haziran 2011 seçimlerinde ‘Yeni Anayasa’ vaat eden siyaset kurumunun sivil yeni Anayasa’ya gerekli 
ağırlığı vermediğini görmekteyiz. Vatandaşını ötekileştirmeyen, kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkı 
içeren, örgütlenmenin önündeki tüm engelleri kaldıran özgürlükçü yeni bir Anayasa mutlaka yapılmalıdır. 

5-Demokratik parlamenter rejimi kesintiye uğratan, demokrasiyi askıya alan, milli iradenin merkezi olan 
TBMM’yi kapatan 12 Eylül generallerinin yargılanmasını olumlu buluyoruz. Ancak, 28 Şubat’ı ‘postmodern 
darbe’ olarak bizzat kendileri ifade eden karanlık sürecin faillerinin halen yargı önüne çıkarılmamış 
olması, 27 Nisan e-muhtırayı gerçekleştirenlerin ellerini kollarını sallayarak gezmeleri demokrasimiz 
açısından büyük bir ayıptır. Ayıplardan kurtulma adına Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. 

6-Bazı demokratik hak ve bireysel özgürlüklerin kullanılamaması bölücü terör örgütüne propaganda ve 
hareket alanı oluşturmaktadır. Devlet; Kürt sorununda anadilde savunma hakkı, anadilin öğretilmesi ve 
yerleşim yerlerinin geçmişten gelen isimlerinin iade edilmesi gibi konularda somut adımlar atmalı, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni kararlılıkla sürdürmelidir. 

7-Ortadoğu’da devam eden çatışma ve gerilimlerde emperyalist güçlerin nihai hedefi, Şii-Sünni çatışması 
üretmek, Ortadoğu başta olmak üzere, İslam coğrafyasına tamiri mümkün olmayan bedeller ödetmektir. 
Bölge halkları, Irak ve Afganistan örneğini dikkate alarak, oynanan bu kirli oyunu birlikte bozmalıdır. 

Kuzey Afrika’daki baskıcı rejimlere karşı Tunus’ta başlayan, Mısır ve Libya’da sonuca ulaşan halk 
hareketlerini destekliyoruz. Suriye’deki baskıcı Esat rejiminin yaptığı katliamı kınıyor, mazlum Suriye 
halkının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. 

8-28 Şubat sürecinin dayatması olan kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim, mesleki eğitimde açtığı tahribatlar 
göz önünde bulundurularak, sonlandırılmalı, bir an önce kesintili eğitime geçilmelidir. 

9-İnsanların tercihlerine ipotek koyan eğitimdeki ‘karma mecburiyeti’ kaldırılmalı, demokratik eğitim 
hakkı verilmelidir. 

10-Anayasa’nın 24. maddesinde karşılık bulan din eğitimi; 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan seçmeli 
din eğitimi kararı gereği ilköğretimin 1. kademesinden başlayıp, ortaöğretimi de içine alacak şekilde 
uygulamaya geçirilmelidir. 
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11-Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 19 Mayıs törenlerinin stadyumlarda kutlanılmaması ve Milli Güvenlik Bilgisi 
derslerinin kaldırılması gibi, eğitimde sivilleşmeye yönelik attığı adımları olumlu buluyor; Bakanlığın, 
öğrenci andını kaldırmasını, eğitimdeki militarist yaklaşım ve ritüelleri ayıklamasını; müfredatı değerler 
eğitimi odaklı olacak şekilde yeniden düzenlemesini istiyoruz. 

12-‘Kamusal alan’ yalanı insanların temel tercihlerini yok saymaktadır. Kişilerin inançlarını ve temel 
özgürlüklerini hedef alan kılık kıyafet dayatmalarından vazgeçilerek, Meclis dâhil, çalışma hayatı ve 
eğitim ortamlarında başörtüsünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 

13-Başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere Bakanlığa, eğitim çalışanlarına yönelik kuşatıcı, sahiplenici ve 
motive edici bir dilin hâkim olmasını bekliyoruz. 

14-Eğitim kurumlarında şekilsel yaklaşımlardan vazgeçilmeli; takım elbise, kravat, üniforma gibi 
eğitimde tek tipçi uygulamalara son verilmelidir. 

15-2005 yılında getirilen ‘uzman’ ve ‘başöğretmenlik’ unvanı içeren öğretmenlikte kariyer basamakları 
uygulamasının bazı düzenlemelerine ilişkin açılan davada Anayasa Mahkemesi iptal kararı 
vermişti. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası zamana yayılarak adeta unutturulan ‘öğretmen kariyer 
basamaklarında yükselme sınavı’ için gerekli yasal değişiklikler bir an önce yapılmalı ve süreç yeniden 
başlatılmalıdır. 

16-Başta eğitim kurumları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ve öğrencilerin 
ibadet ihtiyacını karşılayacak yer tahsisi yapılmalıdır. 

17-Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı çalışanlarının görev tanımları dahil olmak 
üzere atama ve yer değiştirmeleri bir düzenlemeye bağlanmalıdır. 4/C statüsünde çalışan personel 
kadroya geçirilerek, mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. 

18-Öğretmenlerin haklı yer değişikliği taleplerinin önüne geçmek için getirilen bazı sınırlamaların 
sorunları artırdığı görülmektedir. Yılda bir defa olacak şekilde özür durumu tayin taleplerinin sınırlanması, 
öğrenim, sağlık özrü ve il emrine verilme gibi mevcut haklardan geriye gidişi içeren uygulama ve 
yaklaşımlar sorunu çözmekten uzaktır. Öğretmen istihdamında güçlük çekilen bölgelerde çalışmayı 
sağlamak amacıyla yapılan cezalandırıcı uygulamalar yerine bu bölgelerdeki eğitim çalışanlarına ilave 
hizmet tazminat gibi özendirici yaklaşımlar benimsenmeli, öğretmen tayinlerinde becayişin önü açılmalı; 
mevzuat düzenlemelerinde paydaşların görüşlerinden azami ölçüde faydalanılmalıdır. 

19-İLKSAN üyelerinin birikimleri, yönetimlerin beceriksizlikleri ve usulsüzlükleri sonucu değer kaybetmiş 
ve her geçen gün sandık bataklığa dönüşmüştür. Üye aidatlarının emeklilik müktesepleri üzerinden 
iadesi sağlanarak, İLKSAN’ın fesih süreci başlatılmalıdır. 

20-Üniversiteler, her türlü düşüncenin yaşayabildiği özgür ortamlar olmalıdır. Üniversite çalışanlarının 
mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı, 2547 sayılı Kanun çağın şartları dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmeli, YÖK’ün anayasal kimliğine son verilmelidir. 
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17/19 Şubat 2012

Vefa Buluşması ve Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması Ödül Töreni Kızılcahamam’da 
Gerçekleştirildi 

Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunun 20. yılı münasebetiyle sendikaya kurucu üye, genel yönetim kurulu üyesi, 
şube başkanı ve il temsilcisi olarak hizmet sunmuş olan yöneticilerle bir araya gelmek için düzenlenen 
Vefa Buluşması ve Ödenmiş Bedeller Unutulmasın konulu Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması Ödül Töreni 
programı Kızılcahamam’da yapıldı. 

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra eski ve yeni yöneticilerimizin katıldığı programda konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, mensubu olmaktan onur duydukları kadim medeniyetin insan tasavvurunu 
insani değerler üzerine bina ettiğini belirterek, “İnsanı insan yapan ve insana eşrefi mahlûkat olma 
hazzını yaşatan bu değerler arasında ‘vefa’,  şüphesiz ayrı bir öneme sahiptir. Allah’a hamd olsun ki, 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ailesi de bütün mensuplarıyla, vefanın çocukları olduklarını her dem 
göstermiş, vefa sınavından hep alınlarının akıyla çıkmıştır. Bugün yaşanacak sahneler, biz yaşadığımız 
sürece Eğitim-Bir-Sen var olduğu sürece, yaşanmaya ve yaşatılmaya inşallah devam edecek” dedi. 

Vefa insanları tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in, vefa rüzgârını sadece ülke sınırları 
içerisinde estirmekle yetinmediğini ifade eden Gündoğdu, şöyle devam etti: 

“Kadim medeniyetin başka coğrafyalardaki müntesiplerine destek olmak, derman olmak da vefa 
anlayışımızın bir gereğiydi. İşte bu yüzden, Filistin’e destek vermek zorundaydık, verdik. Gazze’nin 
acılarına ortak olmamız gerekiyordu, olduk. Uygurlu kardeşlerimize Çin tarafından yapılan mezalimi 
haykırmak zorundaydık, haykırdık.  Somalili çocuklara el uzatmak zorundaydık, uzattık. Kardeş ülke 
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Pakistan halkının yardımına koşmak gerekiyordu, koştuk. Ortak kültür ve medeniyet dostlarımız ve 
kardeşlerimiz olan Suriye ve Bosna halkıyla buluşmalar gerçekleştirdik. Çünkü vefayı kendilerine yol 
edinenler, bencil olamazdı. Ne benci olduk ne de bencil olduk. Bütün bunları hep birlikte yaptık.” 

Bedel Ödeyenlerin Anılarını Milletimizle Buluşturacağız 

Her yıl üyelerine yönelik gerçekleştirdikleri hatıra yarışmasını, bu yıl toplumun farklı kesimlerinden 
bireylerin katılımını hedefleyerek, “Ödenmiş Bedeller Unutulmasın”  olarak belirlediklerini söyleyen 
Gündoğdu, “Türkiye demokratikleşirken, onlar toplum adına, millet adına, inandığımız değerler 
ve medeniyet davamız adına saymakla bitirilemeyecek bedeller ödediler. Demokrasi filizlenirken 
ödenen bedellerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla, bedel ödeyenlerin anılarını kitaplaştırarak milletle 
buluşturacağız. Bazen konuşabildiler ama çoğunlukla içlerine attılar. Türkiye’de demokrasi korku 
tünelinden çıkma mücadelesi verirken, en büyük bedeli onlar ödediler ama bunu haykıramadılar” 
şeklinde konuştu. 

Darbeye gerekçe yapmak için binlerce gencin ölümüne, kardeş kavgasına seyirci kalan, onlarca gencin 
idamına imza atan 12 Eylül’ün generallerinin bugün yargıya hesap verdiğini belirten Gündoğdu, şunları 
söyledi: “Gencecik fidanları idam sehpasına çıkarmayı meziyet görenleri sanık kürsüsünde görmek ve 
millete hesap vermesini seyretmek elbette önemli ama yetmez. 28 Şubat’ı bizzat kendileri post modern 
darbe olarak ifade eden karanlık sürecin failleri de yargılanmalı, yargı önüne çıkarılmalı diyoruz.” 

Hatıra Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi 

Konuşmaların ardından ‘Ödenmiş Bedeller Unutulmasın’ konulu Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması’nda 
dereceye girenlere ödülleri verildi. 

Yarışmada birinciliği Hayallerin Ardından Bakmak isimli eseriyle Esra Gülmez, ikinciliği Melal Burcu isimli 
eseriyle Yaşar Bayar, üçüncülüğü ise Fındık Kabukları isimli eseriyle Zehra Korkmaz kazandı. Bunun 
yanı sıra Ayten Yadigar’ın eseri jüri özel ödülüne layık görülürken, Hanife Yılmazoğlu, Hasan Ejderha ve 
Zeynep Özlem Sevim’in eserleri ise mansiyon ödülüne layık görüldü. 

Programda, akşam namazının ardından, Mehmet Akif İnan ve vefat eden eğitim çalışanları için mevlit 
okutuldu. Daha sonra, dostları Mehmet Akif İnan’la ilgili anılarını paylaştılar. Program, sendikamızda 
uzun yıllar görev yapmış şube başkanlarımız ve genel merkez yöneticilerimize 20. yıl anısına plaket 
verilmesiyle sona erdi. 
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2 Haziran 2012

Eğitim Camiasının İtibarsızlaştırılmasına Karşı Duracağız 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, eğitim camiasının itibarsızlaştırılmasına 
karşı duracaklarını ifade ederek, “Kurumlar arası dengede önemli adımlar atılırken, kurum içinde 
öğretmen ve öğretim elemanları yok sayılmıştır. Ek ödeme mücadelemize devam edeceğiz” dedi. 

Kızılcahamam Asya Termal Otel’de yapılan 22. Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan Gündoğdu, 
öğretmenine sahip çıkmayan bir toplumun asla ayakta duramayacağını söyledi. 480 bin kişiye iyileştirme 
yapılmasına karşın öğretmen ve öğretim üyelerinin bunun dışında tutulduğunu anlatan Gündoğdu, 
şöyle devam etti: “Öğretmene 100 TL bile ek ödeme vermeyen Maliye Bakanı, müsteşarına, genel 
müdürüne bir gecede 772 TL ek ödemeyi vermiştir. Öteden beri hizmetliyle müsteşar arasındaki makası 
daraltmak için ortaya koyduğumuz mücadele ve başarı bir gecede yeniden açılmıştır. Kurumlar arası 
dengede önemli adımlar atılıyorken, kurum içi dengesizlikte öğretmen ve öğretim üyesi yok sayılmıştır.” 

“Öğretmen ve öğretim üyeleri 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname dolayısıyla Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’ten, üslup ve tarzı dolayısıyla da Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’den dayak yiyor” diyen 
Gündoğdu, buna asla razı olmayacaklarını vurguladı. 

Gündoğdu, hükümetin ileri demokrasi, hukukun üstünlüğü, sosyal devlet adına attığı çok önemli adımlar 
olduğunu söyleyerek, “Ama yasaya ve Anayasa’ya koyduğu ileri demokrasinin gereği bazı adımların 
uygulanmasında sıkıntı var. ‘Teorisine evet, uygulanmasına hayır. Mevzuatta, Anayasa’da, yasada olsun 
ama bunu kullanmayalım, çünkü bunu hazmedemedik’ demek ileri demokrasi olmaz. Bunun adı topal 
demokrasi olur ki topal demokrasiye de asla geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

22. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi 

-Kökleri milletimizin inanç ve değer yargılarına uzanan ve çalışanların teveccühüyle memur 
sendikacılığının yüz akı ve en büyük çınarı olan Eğitim-Bir-Sen’in mesnetsiz saldırılar karşısındaki direnci 
her geçen gün artmıştır. Uydurma haberler ve gerçeğe aykırı iddialarla sendikacılık yapanlar, Eğitim-Bir-
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Sen teşkilatının birlik ve beraberliği karşısında her zaman olduğu gibi sükût-u hayale uğrayacaktır. 

-Toplu sözleşme sürecinde Sayın Başbakanın sarf ettiği sözler, Hz Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl 
kölesi olurum” diyerek yürüttükleri görevin önemini vurguladığı öğretmenleri derinden üzmüştür. Toplu 
sözleşme sürecini gölgede bırakan bu yaklaşım karşısında eğitim camiası, Sayın Başbakan’dan öncelikle 
öğretmenlik mesleğinin, öğretmenin hakkını teslim edecek bir açıklama beklemektedir. 

-Bütçe disiplini bahanesiyle 900 bin eğitim çalışanına haksızlık etmeyi tercih edenler adalet tercihlerini 
gözden geçirmelidir. 666 sayılı KHK ile muadili olmadığı gerekçesiyle öğretmen ve öğretim elemanlarına 
ek ödeme verilememesi, kurum içi eşitsizliklere neden olmaya devam etmektedir. Gerçek adalet 
sağlanıncaya ve ek ödeme talebimiz karşılanıncaya kadar kararlı duruşumuz ve mücadelemiz sürecektir. 

-Toplu sözleşme süreci, toplu sözleşme hakkından rahatsız olanların deşifresine aracılık etmiştir. Kamu 
sendikacılığında yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüğümüz Toplu Sözleşme Kanunu’nda yapılan 
değişiklik sonucunda gerçekleşen ‘bir aylık müzakere süreci’ mağduriyetlerin tamamını gidermemiştir. 
Ayrıca ilgili bakanların yanıltıcı yaklaşımları ve değişik kesimlerle çatıştırmacı tavırları, kamu çalışanları 
nezdinde tepkiyle karşılanmıştır. Anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen toplu sözleşme süreci, kimi 
kurumlarda 12 Eylül-28 Şubat anlayışının hala değişmediğini belgelemiştir. Anayasa değişmiş ancak 
anlayış değiştirilememiştir. 

-Milli Eğitim Bakanı’nın üslup ve tavrı eğitim camiasının moral ve motivasyonunu bozmaktadır. Otoriter, 
baskıcı ve tehditkâr tavrı, vesayetin deşifre edilmesi yönündeki bütün çalışmaları maalesef gölgede 
bırakmıştır. Okulları fabrika gibi görüp işletmeci mantığıyla yönetmeye kalkmak, bu ülkenin geleceğini 
inşa etmek için alın teri döken eğitim çalışanlarını anlamamaktır. Milli Eğitim Bakanı bundan sonra 
fedakâr eğitim camiasının tepkisini çeken tavır ve söylemlerden uzak durmalıdır. 

-7 Haziran 2012 Perşembe günü İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde ‘Öğretmene Saygı’ yürüyüşü yapılacaktır. 

-Öğretmenlik mesleğinin ekonomik ve mesleki itibarını hedef alan yaklaşımlar bertaraf edilmediği sürece 
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri yapılmamalı ve hiç kimse kutlama mesajı yayınlamamalıdır. 

-4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemiyle ilgili gerçekleştirmeye çalıştığı düzenlemelerde eğitimin en 
önemli paydaşı olan sendikaları devre dışı bırakmasından kaynaklanacak olumsuzluklardan Bakanlığı 
sorumlu tutacağımız bilinmelidir. 

-Eğitim kurumları dâhil kamuda şekilsel yaklaşımlardan, tek tipçi uygulamalardan vazgeçilmelidir. 
Önümüzdeki yıla yetiştirilecek şekilde başta başörtüsünün önündeki engeller olmak üzere kravat takma, 
takım elbise ve üniforma gibi zorunluluklara son veren yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

-Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme hakları, kazanılmış hakları çerçevesinde sağlanmalıdır. Özür 
durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında, atamaya esas hizmet süresinin hesaplanmasında 30 
Eylül tarihi esas alınmalıdır. Eş durumu ve öğrenim durumu nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleri 
Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda en az iki kez gerçekleştirilmeli; sağlık durumu ve genel ve 
özel hayatı etkileyen sebepler nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleri ise süre şartına bağlanmaksızın 
gerçekleştirilebilmelidir. Özür grubuna bağlı yer değiştirme suretiyle talep ettikleri eğitim kurumlarına 
atamaları yapılamayan öğretmenler, istekleri dikkate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmak 
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istedikleri il emrine atanabilmelidir. Yine il içinde ve iller arasında karşılıklı yer değiştirmek suretiyle 
atanma mümkün hale getirilmelidir. 

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerine 
ilişkin esaslar bir an önce belirlenmeli; görev tanımları yapılmalı, 4/C’li personelin mali ve sosyal 
haklarında kadro dahil iyileştirmelere devam edilmelidir. 

-Üniversite çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılmalı, yüksek öğretimde 
çalışanları temsilen sendikalar demokratik yönetimin gereği olarak bütün yönetsel süreçlerde paydaş 
olarak görülmeli, bilimsel ve yönetsel özerklik için 2547 sayılı Kanun bir an önce çağın şartlarına göre 
yeniden ele alınıp YÖK reformu gerçekleştirilmelidir. 

-Eğitim-öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin en önemli talep olan ek ödeme hariç, eğitim sendikaları 
kurulduğundan bugüne ilk defa 18 sorun birden çözüme kavuşturulmuştur. Hizmet kolu tekliflerimiz 
arasında Kamu Personeli Danışma Kurulu’na havale edilen sorunlarımız da bir an önce görüşülmeli ve 
çözüme kavuşturulmalıdır. 

-Başta eğitim kurumları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ve öğrencilerin 
ibadet ihtiyacını karşılayacak yer tahsisi yapılmalıdır. 

-Demokratik eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı ve insanların tercihlerine ipotek koyan 
eğitimdeki ‘karma’ mecburiyetine son verilmelidir. 

-Öğretmen kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin gerekli yasal değişiklikler bir an önce yapılmalı ve 
süreç yeniden başlatılmalıdır. 

-2012-2013 eğitim-öğretim yılında ücretli öğretmen uygulamasına son verecek ve okullardaki öğretmen 
açığının tamamını kapatacak şekilde kadrolu öğretmen ataması yapılmalıdır. 
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14/16 Eylül 2012

Eğitimdeki Reformlar Aynı Başarıyla Yürütülemiyor 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, eğitimde bir değişim ve dönüşüm 
yaşandığını, ancak hayata geçirilen reformların aynı başarıyla uygulanamadığını söyledi. Gündoğdu, yeni 
eğitim sistemine ilişkin reformun amacına ulaşması için, ikili öğretim yapan eğitim kurumunun kalmaması, 
sınıf mevcutlarının 24-30 aralığında olması, 120 bini aşan öğretmen ihtiyacının karşılanması gerektiğini 
kaydetti. 

6. Türkiye Buluşması ve 23. Başkanlar Kurulu toplantısı Antalya’nın Kemer İlçesi’nde yapıldı. Şube 
yönetimleri ve ilçe temsilcilerinin katıldığı toplantı iki gün sürdü. Toplantı sonrası hazırlanan sonuç 
bildirisini basın mensuplarına açıklayan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, gündemdeki konulara ilişkin 
değerlendirmelerde de bulundu. 

Eğitim sisteminde müfredat, kademeli eğitim, din eğitimi seçeneklerinin artırılması, seçmeli dersler gibi 
birçok alanı kapsayan ve milletin taleplerini karşılayan reformlar gerçekleştirildiğini ifade eden Gündoğdu, 
reformlardaki doğru yaklaşımın, uygulama süreçlerinde aynı hassasiyetle sürdürülemediğini dile getirdi. 
4+4+4 olarak kademelendirilen yeni eğitim sisteminin, uygulamadaki aksaklıklar sebebiyle gölgede 
kaldığını belirten Gündoğdu, “İlkokula başlama yaşı   ve rapor alma zorunluluğu, sınıf mevcutları, derslik 
sayısının artırılamaması, öğretmenlere yönelik norm kadro ve yer değiştirme odaklı sorunlar, okulların 
fiziki donanımlarının yaş gruplarına uygun şekle getirilmesindeki eksiklikler ve benzeri sorunlar, yapılan 
reformların hak ettiği kamuoyu desteğinin elde edilmesine engel olacak mahiyettedir. Bu durum Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya ilişkin üslubundan ve sosyal paydaşlarla iletişim kurmamasından 
kaynaklanmaktadır” dedi. 

Eğitim sisteminde yapılan reformların fikri sahibi olan Eğitim-Bir-Sen’in, reformların uygulama sürecine 
dönük talep ve önerilerini de başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün kamuoyuyla paylaştığını 
vurgulayan Gündoğdu, bunların zamanında dikkate alınmamasından kaynaklanan sorunlar çıktığını, risk ve 
olumsuzluklar artmadan önerilerinin dikkate alınarak uygulamalardaki aksaklıkların ivedilikle giderilmesini 
istedi. 
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Kadın erkek eşitliğine yönelik çalışmaların kayda değer olmasına karşın kadın-kadın eşitliliğinin sağlanması 

bakımından bir ilerleme sağlanamadığını söyleyen Gündoğdu, bu çerçevede kamuda başörtülü görev 

yapmayı mümkün kılan, Meclis’te başörtülü kadınların yer almasını sağlayan, kadınların başörtüsüyle 

eğitim hakkından yararlanmasına imkân veren ve bütün bunları teminat altına alan yasal ve anayasal 

düzenlemelerin, milletin haklı ve ortak beklentisi olduğunu ifade etti. 

23. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi 

1-Dinimiz İslam’a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e hakaret eden fikir ve hürriyet kapsamında 

değerlendirilemeyecek, açıkça provokasyon amacı taşıyan filmi planlayanları, çekenleri, oynayanları ve 

dünya kamuoyuna internet aracılığıyla yayanları esefle kınıyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, derhal sorumlular 

hakkında soruşturma başlatılmasını ve suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz. İslam dünyası olarak 

haklı tepkilerimizi İslam’ın özüne ve Müslüman’ın ferasetine yakışacak şekilde vererek, filmi çekenlerin ve 

arkasındaki Siyonist güçlerin oyununa gelmememiz gerektiğine inanıyoruz.

2-Suriye’de kan akıtmaya ve katliam yapmaya devam eden Esat yönetimindeki Baas rejimini kınıyoruz. 

Katliamları seyreden, gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki destekçilerini anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Bütün ülke ve uluslararası kuruluşları katliamı durdurmak için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

3-Türkiye’nin gelişmesini engellemek isteyen ve yakın ülkelerdeki karışıklıkları fırsat bilenler, terörü azdırma 

ve terör örgütünü maşa olarak kullanma yarışına girmişlerdir. Son günlerde terör saldırılarının artmasını, 

terör örgütünün ve yandaşlarının son çırpınışları olarak görüyoruz. Birlik ve beraberliğin mayasının çalındığı 

bu topraklar ve medeniyet mefkûremiz, terörü yenmeye ve Çanakkale ruhu ekseninde Anadolu’da kardeşlik 

türküsünü seslendirmeye devam edecek idraki bizlere sunmuştur. Terörün her türlüsüne karşı olan 

milletimiz, terörü sona erdirmekle kalmayacak, arkasındaki güçlere de haddini bildirecektir.

4-Yakın siyasi dönemin en büyük projesi bizzat millet tarafından ilan edilen yeni anayasadır. Milletin bu 

projesine başta siyasi partiler olmak üzere bütün kişi ve kuruluşlar katkı sunmalıdır. Yeni Anayasa’nın yazım 

süreci 2012 sonuna kadar tamamlanmalı, 2013 yılı içerisinde yürürlüğe girecek şekilde halkın onayına 

sunulmalıdır. 

5-Yeni anayasa, hükümleri ve ruhuyla insanı esas almalı, bütün vatandaşları kucaklamalı, tanımlama 

dayatması yerine tanıma erdemi içermeli, bu ülkenin vatandaşlarını Türkiyelilik çerçevesi içerisinde bir ve 

eşit görmeli, doğuştan gelen hakları sınırlamamalı aksine teminat altına almalı, din ve vicdan özgürlüğüne 

yönelik mevcuttaki sınırlamaları sona erdirmelidir. 

6-Türkiye’de kadın-erkek eşitliğine yönelik çalışmalar kayda değerdir. Ancak benzer çalışmaların ve 

sonuçların kadın-kadın eşitliğinin sağlanması bakımından gerçekleştirilmesi elzemdir. Bu çerçevede 

kamuda başörtülü görev yapmayı mümkün kılan, Meclis’te başörtülü kadınların yer almasını sağlayan, 

kadınların başörtüsüyle eğitim hakkından yararlanmasına imkân veren ve bütün bunları teminat altına alan 

yasal ve anayasal düzenlemeler, milletimizin haklı ve ortak beklentisidir. 
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7-Eğitim sisteminde müfredat, kademeli eğitim, din eğitimi seçeneklerinin artırılması, seçimlik dersler 
aracılığıyla bireylere daha fazla seçme hakkının tanınması gibi birçok alanı kapsayan ve milletin taleplerini 
karşılayan reformlar gerçekleşmiştir. Ancak reformlardaki doğru yaklaşım, uygulama süreçlerinde aynı 
hassasiyetle sürdürülememiştir. İlkokula başlama yaşı   ve rapor alma zorunluluğu, sınıf mevcutları, 
derslik sayısının artırılamaması, öğretmenlere yönelik norm kadro ve yer değiştirme odaklı sorunlar, 
okulların fiziki donanımlarının yaş gruplarına uygun şekle getirilmesindeki eksiklikler ve benzeri sorunlar, 
yapılan reformların hak ettiği kamuoyu desteğinin elde edilmesine engel olacak mahiyettedir. Bu durum 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya ilişkin üslubundan ve sosyal paydaşlarla iletişim kurmamasından 
kaynaklanmaktadır. 

8-Eğitim sisteminde yapılan reformların fikri sahibi olan Eğitim-Bir-Sen, reformların uygulama sürecine 
dönük talep ve önerilerini de başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün kamuoyuyla paylaşmıştır. Öneri 
ve taleplerimizin zamanında dikkate alınmamasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Riskler ve olumsuzluklar artmadan önerilerimiz dikkate alınarak uygulamalardaki aksaklıklar ivedilikle 
giderilmelidir. 

9-Eğitimde tarihi değişiklik olan yeni eğitim sistemine ilişkin reformun amacına ulaşması için, ikili öğretim 
yapan eğitim kurumunun kalmaması, sınıf mevcutlarının 24-30 aralığında olması, 120 bini aşan öğretmen 
ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu çerçevede siyasi irade kamu maliyesi ve bütçe disiplini gibi 
gerekçelere sığınmadan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. 

10-Türkiye’deki her birey gibi, öğretmenlerin de aile bütünlüğünün sağlanması Anayasal bir haktır. 
Öğretmenler evlerinin yanında değil, eşlerinin ve çocuklarının yanında olmak istemektedir. Bu konuda 
imkân ve fırsatları oluşturmak Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli görevleri arasındadır. 

11-Karma eğitim mecburiyeti başta olmak üzere 28 Şubat sürecinin bütün yasakları ve dayatmaları 
kaldırılmalı; eğitimde özgürlükler, bilimsel ve pedagojik kriterler ile toplumsal hassasiyetler esas alınmalıdır. 

12-4+4+4 yeni eğitim sistemine karşı çıkanlar, ideolojik bakış ve saplantı içerisinde olan kişi ve kuruluşlardır. 
Bu kişi ve kuruluşlar, eylemlerinde 5-6 yaş grubundaki çocukları kullanmaktan çekinmemiş, teröre 
lojistik destek veren örgütlerin eylemlerinde boy göstermesine izin vermiş, eğitimin amaç ve hedefleriyle 
bağdaşmayan fiillerin altına imza atmışlardır. Milletimize ve eğitim camiasına çağrımız, milletin değerleriyle 
kavga etmeyi görev saymış bu örgütlere itibar etmemeleri, bu örgütlerin çağrılarını ellerinin tersiyle 
itmeleridir. 

13-Bir milletin ruhunu inşa eden eğitimdir, eğitimin mimarı ise öğretmenlerdir. Öğretmenleri 
itibarsızlaştırmak ve değersizleştirmek eğitim sistemini ve toplumu çökertir. Buradan başta Milli Eğitim 
Bakanlığı ve iktidar mensupları olmak üzere herkesi, öğretmenleri değersizleştirecek ve itibarsızlaştıracak 
söz, davranış ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz. 

14-Son yıllarda bütçeden eğitime ayrılan payın artması ve ilk sırada olması takdir ettiğimiz bir durumdur. 
Fakat öğretmenin bütçesine aktarılan payın artırılmaması ise “eğitim en önemli sorun” söylemiyle 
örtüşmemektedir. Emsalsiz bir görevi üstlenen öğretmenlere, ‘emsaliniz yok’ denilerek ek ödeme 
verilmemesi yanlışından bir an önce dönülmelidir. Eğitim çalışanlarının yetkili sendikası olarak, kalkınan 
Türkiye’nin adalet mağduru öğretmenlerine hak ettikleri ek ödemenin verilmesini istiyoruz.
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15-2012-2013 yılına ait öğretim yılına hazırlık ödeneği bütün eğitim çalışanlarına verilmelidir. 

16-Kamu görevlilerine grev ve siyaset hakkı tanınmalıdır. 

17-Öğretmen ve yöneticilerin norm kadrolarında fazlalık oluşmaması için öğretmenlerin alan değişikliği 
kapsamı geniş tutulmalı, yöneticilerin norm kadroları yeni bir düzenlemeyle belirlemelidir. 

18-Teknik hizmetler, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirme işlemleri, 
öğretmenlerde olduğu gibi, bir düzenlemeye bağlanmalıdır. 

19-Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine ilişkin yönetmelik değişikliği bir an önce yapılarak 
unvan değişikliği sınav süreci başlatılmalıdır.

23/24 Şubat 2013

Vesayeti İfşa, Medeniyet Değerlerimizi İnşa Etmek İçin Varız

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’nin en büyük sendikası olarak 
vesayeti ifşa, medeniyet değerlerimizi inşa için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret 
göstermeye; daha iyi bir Türkiye için yol açma ve yol alma kararlılıklarını sürdürmeye, demokrasi ve eğitim 
üzerindeki vesayet gölgesi tamamen kalkana ve demokrasi korku tünelinden çıkana kadar özgürlükleri 
öncelemeye devam edeceklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen 6. İlçe Temsilcileri Toplantısı Alanya’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu, sendika olarak, 1992’de kuruluş amaçlarını sıralarken, vesayeti deşifre etmeyi 
varlık nedenlerinden biri olarak açıkladıklarını hatırlatarak, “Demokrasinin üzerindeki vesayet gölgesinin, 
örgütlenmeye ve özgürleşmeye engel olmasının verdiği sıkıntıları aşarak geldiğimiz 21 yıllık yolculukta, 231 
bin 472 üye ile Türkiye’nin en büyük sendikası olduk. Biz büyüdükçe, özgürlükler büyüdü; biz büyüdükçe, 
karanlığı aydınlatan ışık ve geleceğe olan umut büyüdü. Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı, katsayı zulmü, 
8 yıllık kesintisiz eğitim dayatması, Milli Güvenlik Dersi marifetiyle eğitimin izlenmesi ve fişlenmesi, tek 
tip üniforma uygulaması, Kur’an eğitimine yaş sınırlaması, din eğitiminin önündeki engeller gibi milletin 
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ayaklarına bağlanan prangalar ısrarımız ve katkımızla bir bir çözülmüştür. Sendikal haklar açısından 

onlarca kazanımımızın yanında en önemli kazanım olan Toplu Sözleşme Hakkı ile birlikte toplu sözleşme 

ikramiyesi de yine sendikamız sayesinde kazanılmış ve kamu çalışanları açısından tarihe not düşülmüştür” 

dedi.

Öğrencilere Serbest Kıyafet Uygulamasından Geri Adım Atılmamalıdır

Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğrencilerin kılık-kıyafet yönetmeliğini değiştirerek okullarda tek 

tip üniforma uygulamasına son verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “2013-2014 eğitim-öğretim yılında 

başlanacak serbest kıyafet uygulaması şu an itibarıyla bazı okullarda fiilen uygulanmakta ve yeni değişikliğe 

uyum için okul yönetimleri esnek davranmaktadır. Bu değişikliği içine sindiremeyen elbisesi sivil ama beyni 

üniformalı bazı kesimler, ‘Akmerkez-Mahmutpaşa ayrımı olur’ diye korku ve kaygı pompalamakta, doğu 

bloku ülkeleri ve komünist ülkelerde bile kalmayan tek tipçiliğe kılıf aramaktadır. Okulları rant kapısı olarak 

gören ve okul ticareti yapan bazı odaklar ise üniformalı eğitimin devam etmesi için bastırmaktadır. Bunlar, 

fakirliğin kusur olduğundan, okul formalarının kusur örttüğünden ve faziletlerinden bahsederek, en büyük 

kusurun fakirlikte değil, fakire yaklaşımda yattığını ve beyin fukaralığı olduğunu ıskalamaktadırlar. 168 

saat olan haftanın 30 saatinde giyilen okul üniforması ile fakirliğe çare bulanlara sesleniyor ve ‘fakirlik 

eğer bir kusur ise o kusur kantinde, cep telefonunda, formanın kalitesinde, ayakkabıda, silgide, çantada, 

bahçede, mahallede, sokakta devam ediyor’ diyoruz. Toplumda fakirliği kusur olarak görenler olabilir. En 

büyük kusurun bu kusurlu anlayış olduğundan hareketle, toplumdaki bu özürlü algıyı değiştirmesi gereken 

eğitimcilere korku ve kaygı pompalayanlara soruyoruz: Dershaneye giden öğrencide serbest kıyafet sorun 

olmuyor, mahallede sorun olmuyor, hayatın hiçbir alanında sorun olmuyor da haftanın otuz saatinde 

mi sorun oluyor? Sivil kıyafete geçişte, birkaç hafta yaşanabilecek disiplin algısının değişmesi ve serbest 

kıyafete alışmaya yönelik uyum sürecini geri adım attırmak için sermaye olarak görenleri Bakanlık dikkate 

almamalı ve atılan özgürlükçü adımdan asla geri dönülmemelidir.”

4+4+4 Yeni Eğitim Sisteminin Altyapısı Güçlendirilmelidir

18. Milli Eğitim Şurası kararı gereği, 28 Şubat dayatması olan 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasından 

vazgeçildiğini ve 4+4+4 yeni eğitim sisteminin uygulamaya konulduğunu anlatan Gündoğdu, “Okula ve 

topluma uyum, sistemli bilgi, hayata ve yüksek öğretime hazırlık şeklinde üç aşamalı olarak tasarlanan yeni 

eğitim sisteminde hedeflenen amaca ulaşmak için eğitim yatırımları artırılmalı, sistemin fiziki ve müfredata 

ilişkin altyapısı güçlendirilmelidir. Yeni eğitim sisteminin hayata geçirilmesi sürecinde yaşanan işçilik 

hataları ile diyaloğa kapı aralamayan ben bilirim edasındaki Bakanlık merkezli yaklaşımlar eğitimcilere ve 

velilere sıkıntılar yaşatmıştır; mağduriyet grupları oluşturmuş, eğitimin ve eğitimcinin kimyasını bozmuştur. 

Bakanlıkta paydaşların önerilerine tepki ile yaklaşılan bir dönem kapanmış, çalışanların iş huzuru ve iç 

huzuru için paydaşların hafızasının sürece dâhil edildiği yeni bir dönem başlamıştır” diye konuştu.

Öğretmenlik Mesleğine Ekonomik Açıdan Verilecek Değer, Mesleğin İtibarına Olumlu Katkı Sunacaktır 

666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret uygulaması kapsamında yapılan iyileştirmelerde öğretmen ve öğretim 

elemanlarının kapsam dışında tutulmasıyla ortaya çıkan tablonun, öğretmenlik mesleğine verilen değeri 

tartışmaya açtığını vurgulayan Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşit işe eşit ücret uygulaması 
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ile farklı kurumlarda aynı unvanda çalışanların aldıkları ücretlerde yapılan dengeleme, yıllardır söylemeye 
çalıştığımız bir hakikati de ortaya çıkarmıştır. Hamasete gelince ‘emsaliniz yok ama eşit işe eşit ücrette 
emsalinizi bulamadık’ denilen öğretmenlere 666 sayılı KHK’nın tek katkısı, öğretmen maaşlarının düşük 
oluşunu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmış olmasıdır. Bakanlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatı dâhil ilgili 
bütün birimlerin, eğitime yapılan bütün yatırımların amacı; sınıftaki öğretmenin işini kolaylaştırmak ve 
öğrenciye nitelikli eğitim vermesine yardımcı olmak içindir. Öğretmenlik mesleğine ekonomik açıdan 
verilecek değer, mesleğin itibarına olumlu katkı sunacaktır. Ayda bin 800 lira alan öğretmen, öğrenciye 
değil ay sonunu nasıl getireceğine yoğunlaşmakta; rüyasında öğrenciyi değil, bakkalı, ev sahibini, manavı, 
elektrik ve su faturasını görmektedir. Hükümetin öğretmeni gördüğü oranda öğretmenin rüyası değişecek, 
öğretmen sınıfa ve öğrenciye odaklanabilecektir. 666 sayılı KHK’da unutulan öğretmenler, görülmeyi ve 
anlaşılmayı beklemektedir.”

İş Güvencemiz Kırmızı Çizgimizdir

İş güvencesi konusuna da değinen Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Sorunların çözümünün önündeki bürokratik barikat, sürekli yeni sorunlar çıkarmaya ve iş güvencesini 
tartışmaya açmaya yeltenmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, mahiyetindekileri çalıştıramayan yöneticilerin 
maharetsizliklerini perdelemek adına iş güvencesini tartışmaya açmaya yeltenmelerine sessiz kalamayız. 
Şimdilik sesimizi yükseltiyoruz. Eğer sesimiz dikkate alınmazsa, tepkimizi yükseltmekten de çekinmeyiz.”

2/3 Mart 2013

7. Şube Yönetim Kurulları İstişare Toplantısı Alanya’da Gerçekleştirildi 

7. Şube Yönetim Kurulları İstişare Toplantısı ve 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı Alanya’da yapıldı. İki 
gün süren toplantının açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Öğretmenliğin, toplumun ve kültürün devamındaki rolü nedeniyle alternatifi olmayan kadim bir meslek 
olduğunu belirten Gündoğdu, “Bilimin ve insanlık mirasının yeni nesillere aktarılması ve aşılanması, 
öğretmenler vasıtasıyla olmaktadır. Kültür ve medeniyet inşasının en önemli aktörleri olan öğretmenlere 
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emeklerinin karşılığında verilen ücret, aynı zamanda mesleğe verilen itibar olarak da görülmektedir. 
Öğretmenin itibarı varsa, devletin de itibarı vardır. Osman Bey’in yanında Şeyh Edebali’yi, Fatih’in yanında 
Ak Şemsettin’i, Kanuni’nin yanında Ebu’s-Suud Efendi’yi görmemiz boşuna değildir. Medeniyetimizde her 
zaman ilmiye diye asil bir sınıf olmuş ve ilmiye sınıfı asla maişet derdine sokulmamıştır. Mesleğe verilen 
ekonomik itibar, tarihsel süreçte öğretmenliğin itibarını da doğrudan etkilemiştir. Bu nedenle eğitime değer 
vermek, yatırım yapmak aynı zamanda öğretmene de değer vermek ve yatırım yapmaktır. Ülkemizde son 
zamanlarda merkezi yönetim bütçesinden en fazla payın eğitime ayrılması eğitimcileri sevindirmekte fakat 
666 sayılı KHK ile başlayan ek ödeme mağduriyeti nedeniyle küstürülen öğretmen ve öğretim elemanları 
kendi mağduriyetlerinin giderileceği günü beklemektedir. 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret uygulaması 
kapsamında yapılan iyileştirmelerde öğretmen ve öğretim elemanlarının kapsam dışında tutulmasının 
ortaya çıkardığı çarpıklık bir an önce giderilmelidir” dedi. 

Sorunlar Zamanında Çözüme Kavuşturulmalıdır 

Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda raflarda tutulup ötelenen sorunların çözüm zamanının geldiğini dile 
getirerek, şunları söyledi: “Sayın Nabi Avcı’nın göreve gelmesiyle birlikte özür grubu tayinlerinde atılan 
olumlu adımlar, öğretmenlerin moral bozukluğunu dağıtmaya başlamış, bin 518 eğitimci hariç, geri kalanların 
aile bütünlüğünü sağlamıştır. Bu olumlu yaklaşımı Eğitim-Bir-Sen olarak takdir ediyor ve sorunlarına 
yıllardır çözüm bekleyen eğitim çalışanlarının umutlarının arttığını görüyoruz. Öğretmenlerin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği başta olmak üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 
bir an önce değiştirilmesini; şube müdürü, şef ve memurluğa yükselmek için görevde yükselme sınavının 
yapılmasını; mühendis, tekniker ve teknisyenliğe geçiş için unvan değişikliği sınavlarının açılmasını 
istiyoruz. Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları için, öğretmenlerde 
olduğu gibi, atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkarılarak yer değişikliklerinde yaşadıkları keyfiliğin 
acilen ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki çift başlı rehberlik ve denetim sistemi 
birleştirilerek, rehberlik ve denetim mekanizması güçlendirilmelidir. Eğitim çalışanları, sorunlarının 
zamana yayılmasını değil, zamanında çözülmesini beklemektedir.” 

4/C’li Çalışanlar Sefalet Ücretinden Kurtarılmalıdır 

Konuşmasında 4/C’li çalışanların yaşadıkları sıkıntılara da dikkat çeken Ahmet Gündoğdu, “4/C’li çalışanlar 
kadro beklemekte ve aldıkları sefalet ücreti ile ayakta kalma mücadelesi vermektedir. 2012 yılı toplu 
sözleşmesinde Memur-Sen olarak çalışma sürelerinin 11 aydan 11 ay 28 güne çıkarılmasını sağlamamız 
nedeniyle sıkıntılarının çözüleceğine olan umutları artan 4/C’li çalışanların Milli Eğitim Bakanlığı’nda fazla 
mesaileri ücretlendirilmemektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, farklı istihdam şekillerinin tamamen ortadan 
kaldırılması zamanı gelmiş ve geçmektedir diyoruz. 4/C kapsamında yapılan sorunlu istihdam biçimine son 
verilmeli, çalışanlar kadroya geçirilmelidir” diye konuştu. 

Eğitim Kaliteli Hale Getirilmelidir 

Anayasa gereği zorunlu eğitimin devlet tarafından yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Ahmet Gündoğdu, 
dershane ihtiyacının artmasındaki en önemli nedenin eğitimdeki kalitesizlik ve eksikliğin olduğunu söyledi. 
Bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, devletin ve bakanın birinci görevinin eğitimi 
bütün okullarda kaliteli hale getirmek olduğunu vurguladı.



Teşkilat Çalışmaları

101

19/21 Haziran 2013

Mesele Park ve Çevre Değil, Milletin Değerleri ve Türkiye’nin Büyümesi 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Taksim Gezi Parkı ve çevre bahanesiyle 
gelişen olayların, demokratikleşme konusunda, eğitim atılan adımlar ve Türkiye’nin büyümesinden 
rahatsızlık duyan, içeride iktidarın şımarttığı faiz lobisi ve dışarıda Türkiye’yi çekemeyenlerin işi olduğunu 
söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen 25. Başkanlar Kurulu Toplantısı Rize/Ridos Otel’de yapıldı. Toplantıda konuşan Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündoğdu, Taksim Gezi Parkı olayları ile ilgili “Mesele Taksim değil, mesele çevre değil. Atılan mesajlarda 
gördük ki; gelişen demokrasi, değerlerde atılan adımlar, eğitimden demokrasiye atılan adımlar ve 
Türkiye’nin büyümesinden rahatsızlık duyan, içeride iktidarın şımarttığı faiz lobisi ve dışarıda Türkiye’yi 
çekemeyenler meselesidir” dedi.

Gündoğdu, “Taksim’de emperyalizmin şapkasının içerisinden tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. 28 Şubat’ta 
5’li çete içerisinde sendikalar vardı. Şimdi emperyalizmin Taksim şapkasında dublörlük yapan, slogancı 
sendikalar var. Mevcut haliyle ve Taksim’deki rolleriyle KESK ve DİSK emperyalizmin dublörü ve maşası 
olmuşlardır” şeklinde konuştu. 

“Başörtülüler Cumhurbaşkanı eşi olmuştur ama birey olamamıştır. Başörtüsü üzerinden millet toptan 
terbiye edilmeye çalışılmış, aileler hedef alınmış ve topyekûn millet değersizleştirilmiştir” diyen Gündoğdu, 
“2013 yılının son altı ayı içerisinde üç önemli gündem maddesi görüyoruz. Bunlardan birincisi, projenin 
sahibinin Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in olduğu kılık kıyafet yönetmeliğini tanımama, cinsiyet ayrımcılığını 
sona erdirme, eğitim, çalışma ve siyaset hakkının önündeki engellerin kaldırılması, başörtülülere eğitim, 
çalışma ve siyaset hakkı tanımayan ucube yönetmeliklerle mücadele projesiydi. Projeyi ilk önce milletle 
buluşturarak 12 milyon 300 bin imzayla hükümetin dikkatine sunduk. Sivil itaatsizlik eylemleriyle ise doğal 
hukuka döndük. Biz 30 yıllık sorunu fiilen çözdük. Sıra, hükümetin 12 Eylül’ün artıklarını temizlemesinde ve 
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yasal olarak bu sorunun kalkmasını sağlamasındadır. Hükümet, bu sorunu daha fazla ötelememeli. Yoksa 
bu sorun hükümeti her daim rahatsız etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

25. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi 

1-Taksim Gezi Parkı olayları olarak adlandırılan, arkasında dış güçler ile ülkemizdeki faiz lobisinin 
bulunduğu deşifre olan; Türkiye’yi karıştırma ve istikrarsızlığa sürükleme projesini asla tasvip etmiyor, 
paramiliter yapılar, marjinal unsurlar ve 28 Şubat’taki 5’li çetenin misyonuna ve mirasına soyunan KESK ve 
DİSK başta olmak üzere, sendikaların da içerisinde bulunduğu şer ittifakını halkımızın dikkatlerine sunuyor, 
milli iradenin yanında, şer ittifakının karşısında olduğumuzu deklare ediyoruz. 

2-Hükümleri ve ruhuyla insanı esas alan, bütün vatandaşları kucaklayan, tanımlama dayatması yerine 
tanıma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaşlarını Türkiyelilik çerçevesi içerisinde bir ve eşit gören, 
doğuştan gelen hakları sınırlamayıp teminat altına alan; din ve vicdan özgürlüğüne yönelik mevcut 
sınırlamaları sona erdiren, yakın siyasi dönemin en büyük projesi yeni Anayasa bir an önce hayata 
geçirilmelidir. 

3-Kamuda kılık ve kıyafet dayatmasının ortadan kaldırılması için topladığımız 12 milyon 300 bin imzanın 
ve sivil itaatsizlikle ortaya koyduğumuz kararlılığın gereği yapılmalı, kamuda şekli yaklaşımlardan, tek tipçi 
uygulamalardan vazgeçilmeli, başta başörtüsünün önündeki engeller olmak üzere kravat takma, takım 
elbise ve üniforma gibi zorunluluklara son veren yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 

4-Ortadoğu’da devam eden çatışma ve gerilimlerde emperyalist güçlerin nihai hedefi, Şii-Sünni çatışması 
üretmek, Ortadoğu başta olmak üzere, İslam coğrafyasına tamiri mümkün olmayan bedeller ödetmektir. 
Türkiye başta olmak üzere bölge halkları, Irak ve Afganistan örneğini dikkate alarak, oynanan bu kirli oyunu 
birlikte bozmalıdır. 

5-Suriye’de kan akıtmaya ve katliam yapmaya devam eden Esad yönetimindeki Baas rejimini kınıyoruz. 
Katliamları destekleyen gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki destekçilerin niyetlerinin Suriye halkının 
huzuru değil, emperyalist unsurların menfaatleri olduğunun anlaşılmasını bekliyor, bütün ülke ve 
uluslararası kuruluşları katliamı durdurmak için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. 

6-Üniversite çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır. 

7-YÖK Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır. 

8-Yüksek öğretimde çalışanları temsilen sendikalar demokratik yönetimin gereği olarak bütün yönetsel 
süreçlerde paydaş olarak görülmelidir. 

9-Milli Eğitim Bakanlığı’nın son dönemde yaptığı veya acil yapması gerektiği halde yapmadığı düzenlemeler 
eğitim çalışanlarını mağdur etmektedir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği, yönetici atama 
yönetmeliği, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği, norm kadro yönetmeliği ile ilgili değişiklikler 
acilen yapılmalıdır. 
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10-Öğretmen kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin gerekli yasal değişiklikler bir an önce yapılmalı ve 
süreç yeniden başlatılmalıdır. 

11-Yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerine 
ilişkin esaslar bir an önce belirlenmeli; görev tanımları yapılmalı, mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler 
yapılmalıdır. 

12-4/C’li personel bir an önce kadroya geçirilmelidir. 

13-4+4+4 yeni eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve sistemin amacına ulaşması, ikili öğretim yapan 
eğitim kurumunun kalmaması için yeni derslik üretimine ağırlık verilmeli,  2013-2014 eğitim öğretim yılı 
başlamadan en az 100 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir. 

14-Son yıllarda bütçeden eğitime ayrılan payın artması ve ilk sırada olması takdir ettiğimiz bir durumdur. 
Fakat hâlâ öğretmenin bütçesine aktarılan payda sorun bulunmakta, öğretmen ve öğretim elemanlarının 
ek ödeme mağduriyeti sürmektedir. Kalkınan Türkiye’nin IMF’ye borcunu ödediği gibi, 666 sayılı KHK 
mağduru öğretmen ve öğretim elemanlarına da hak ettikleri ek ödeme verilmelidir. 

15-Ek Ders Esasları’nda öğretmenlerin sınav görevlerine ilişkin ücretleri de dahil olmak üzere adaletsizlikler 
bulunmaktadır. Ek Ders Esasları’ndaki adaletsizliklerin giderilmesi için sosyal paydaşların itiraz ve kabulleri 
dikkate alınarak, bu konuda acilen yeni bir düzenleme yapılmalıdır. 

16-İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eğitim çalışanlarına yönelik teşvikler öngörülmelidir. 
İsteksiz, gönülsüz ve mecburiyete dayalı olarak görev yapan çalışanların gönüllülük ve isteklilik katsayısının 
ve toplumsal hayata katkı ve katılımlarının artırılması için çalışma şartları iyileştirilmeli ve kendilerine ek 
tazminat ödenmelidir. 

17-İnsanların temel tercihlerini sınırlayan demokratik eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı, insan 
iradesine ve tercihine ipotek koyan eğitimdeki ‘karma’ mecburiyetine son verilmelidir.
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22 Eylül 2013

Kazanımların Adresi, Vicdanların Güçlü Sesiyiz 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kazanımların adresi, vicdanların sesi 
olduklarını ifade ederek, “Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in, darbe girişimlerine karşı ortak akıl platformları 
oluşturması, demokrasi tarihinin en önemli referandumu olan ve Türkiye’nin vesayetten kurtulmasını 
sağlayan 12 Eylül referandumunda aldığı aktif rol, toplu sözleşme hakkını elde etmesi, kamuda kılık-kıyafet 
dayatmasına karşı sivil itaatsizlik örneği göstererek başörtüsü sorununu da fiilen çözmesi, ülkemizin 
30 yıllık problemi olan terör bataklığının kurutulması için başlatılan çözüm sürecinde elini taşın altına 
koyması, uluslararası faiz lobisi ile darbe lobisinin ortak senaryosunu yazdığı Gezi Parkı olaylarında oyunun 
bozulmasında öncülük yapması, dünya mazlumlarının yanında yer alarak insanlığın vicdanı olması, küresel 
darbe ve oyunlara karşı kitlesel tepkiler koyması; ürettiği proje ve hazırladığı raporlarla büyük Türkiye 
idealine katkı sunması, sendikal tarihe altın harflerle yazılacak faaliyetlerindendir” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 26. Başkanlar Kurulu Toplantısı Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 
Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen’in 10 hizmet kolunda masaya 
yetkili olarak oturduğunu hatırlatarak, “Memur-Sen toplu sözleşme kazanım sayısını 107’ye çıkarmıştır. 
Geçen yıl mutabakatsızlıkla, bu yıl ise mutabakatla sonuçlanan toplu sözleşmenin toplu görüşmeden farkı 
ortaya çıkmıştır. 9 yıllık toplu görüşme, sonuçları itibarıyla bir toplu sözleşme etmemektedir. Toplu sözleşme 
hakkını alan Memur-Sen ailesi, kamu çalışanlarına en büyük kazanımı sağlamıştır” şeklinde konuştu. 

2014 yılı için yüzde 3+3 ya da taban aylığa brüt 100 TL zam, 2015 yılı için yüzde 3+3 oransal artış önerildiğini 
ifade eden Gündoğdu, “Öğretmenlerin özel hizmet tazminatlarına (eğitim-öğretim tazminatına) 2014 
için 40+40 TL ek zam, 4/C’li personele ise 2014 için eş ve çocuk yardımı ile birlikte brüt 150 lira seyyanen 
zam teklifi gelmiştir. Memur-Sen, teklifi müzakere edilebilir ama asla kabul edilemez olarak görmüş ve 
kararlılığını kamuoyuna ve hükümet yetkililerine deklare etmiştir” diye konuştu. 
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Hizmet kolu bazında bile yetkisi kalmayanların masaya ortak edildiğini ve bunların oturma düzeni 

tartışması ile meşgul olduğunu kaydeden Gündoğdu, şöyle konuştu: 

“10 hizmet kolunda görüşmeleri yapmaya ve sonuçlandırmaya yetkili olan Memur-Sen, çalışanlara çifte 

bayram yaşatmak gayretiyle hareket etmiştir. ‘Çalışanlar olarak amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm 

yemektir’ anlayışı ile hükümetin bütün taraflarıyla gece boyu görüşmelerde bulunan Memur-Sen, önceki 

yıl masayı kilitleyen ve ilk toplu sözleşme sonrası iş bırakmamıza da neden olan öğretmenlerin ek ödeme 

sorununun çözülmesi ile birlikte kamu personelinin geneline ilişkin önemli oranda artışlar sağlamayı 

başarmıştır. Eğitim-öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin özel tekliflerin haricinde 2014-2015 dönemine 

ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde kamu personelinin geneline yönelik olarak; 2014 yılı için taban aylığa 

175 TL artış, 2015 yılı için ise ücretlerde ilk altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 3 artış yapılması, 

enflasyon oranlarının bu artış oranını geçmesi halinde ise enflasyon farkının da ücretlere yansıtılması, 

4/C statüsünde çalışan personel yönünden aile yardımı ödeneğinden faydalandırılmaları, ücretlerde 

yapılan 175 TL artışın yanında 175 TL iyileştirme yardımı yapılması, toplu sözleşme ikramiyesinin 60 TL’ye 

çıkartılması konularında anlaşma sağlamıştır.” 

Eğitim-Bir-Sen’in, bir sendikadan daha fazla fonksiyonu ve görevi olduğunu kaydeden Ahmet Gündoğdu, 

“Kamuda kılık ve kıyafet özgürlüğünün hayata geçmesi noktasında öncülük yaptık, bilimsel birçok çalışma, 

sayısız eylem ve basın açıklamalarıyla konuyu sürekli gündemde tuttuk ve yasağa karşı çıktık. Son olarak 

yasağın kaldırılması için 12 milyon 300 bin imza topladık. Yasağa tepki vermek yerine özgürlüğü bizzat 

yaşamanın doğru olacağı kanaatiyle de kamuda serbest kıyafet eylemi başlattık. Darbe kırıntısı yasaların, 

düzenlemelerin kaldırılması için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Teşkilatımızla birlikte, insan haklarını ihlal 

eden yasakların olmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz” dedi. 

Yardım Kampanyalarının ya Öncüsü ya da En Büyük Destekçisi Olduk

Mazluma destek vermek, zalimi ve zulmü ifşa etmek sorumluluğuyla hareket ettiklerini ifade eden Genel 

Başkan Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bu çerçevede, kendi vatandaşlarını öldürecek kadar vahşileşen Esed ve Baas yönetimini, Mısır’da darbe 

yönetiminin vahşetini, Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yapılan katliamı, Arakanlı Müslümanlara 

yönelik soykırımı ve bütün bunlara seyirci kalanları, kim olduğuna bakmaksızın, kınadık, kınıyoruz. Sadece 

zulmü kınamakla yetinmedik, yetinmiyoruz, mazluma da destek oluyoruz. Bu kapsamda, Somali, Filistin, 

Pakistan, Endonezya, Suriye ve Arakan başta olmak üzere, doğal felaketlerin ya da zulümlerin yaşandığı 

ülkelere yardım ettik. Yardım kampanyalarının ya öncüsü ya da en büyük destekçisi olduk. Memur-Sen 

olarak, 1000 yetim çocuğumuzun öğrenim ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu uygulamada şehitlerimizin 

yetimleri ile gazilerimizin çocukları başta olmak üzere dar gelirli ailelerin çocuklarına destek vereceğiz.”
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12/13 Şubat 2014

Yolsuzluk ve Paralel Devlet İddialarının Üzerine Kararlılıkla Gidilmelidir 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, millet ve devlet olarak ortaya konulan 
‘Büyük Türkiye’ idealinin kirli bir küresel operasyonla hedef alındığına şahit olduklarını ifade ederek, 
“Yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmelidir” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 27. Başkanlar Kurulu toplantısı Abant’ta yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Suriye, Mısır, Somali, Arakan ve Doğu Türkistan başta olmak üzere birçok yerde insanlık dramlarının 
yaşandığını belirten Gündoğdu, “Antidemokratik uygulamaların ve insan hakları ihlalinin adeta zirve yaptığı 
bu dünyada yaşanan sorunlara kayıtsız kalmayan, insanlık ailesinin vicdanını temsil eden bir sendikayız” 
şeklinde konuştu. 

Suriye’nin, gözünü kan bürümüş, eline bulaşan mazlum kanı her gün daha da artan cani Esed’den ve 
zorba Baas rejiminden kurtarılması gerektiğini ifade eden Ahmet Gündoğdu, şöyle konuştu: “Bu, bütün 
dünyanın ve insanlığın ortak sorumluluğudur. Türkiye’nin bu noktadaki sorumluluğu biraz daha ağırdır. 
Türkiye, devleti ve milletiyle, Suriye konusuna uluslararası dengeler ve diplomatik menfaat boyutuyla 
değil, öncelikle ‘insani merhamet’ ve ‘mazluma destek’ anlayışını merkeze alarak bakmaya devam 
etmelidir. Biz, devlet ve millet olarak zalim Esed’in ve zorba Baas rejiminin yıkılışını beklemeden, Suriye’nin 
mazlum halkının ‘Sana İhtiyacım Var’ çağrısına gönülden cevap vermeliyiz. Bu amaçla ve bu ad altında 
düzenlediğimiz yardım kampanyasına, teşkilatımızın ve bütün milletimizin kadirşinas ve diğerkâm bir 
tavırla destek olacağına inanıyoruz.” 

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik iki kanuni düzenleme yapılmasına rağmen 4/C 
kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarıyla ilgili böyle bir yasal zeminin hâlâ üretilmediğini belirten 
Gündoğdu, “Sendika ve konfederasyonumuzca 4/C’li personelle ilgili olarak, son yıllarda şüphesiz önemli 
kazanımlar elde edilmiştir. Sendika üyesi olabilmeleri, çalışma sürelerinin 11 ay 28 güne çıkarılması, hizmet 
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sözleşmelerindeki hukuka aykırı hükümlerin düzeltilmesi, aile ve çocuk yardımından faydalandırılması gibi 

önemli kazanımlar sağlanmıştır. Son toplu sözleşmeyle bekar bir 4/C’li net 253 TL, evli ve iki çocuklu 4/C’li 

net 483 TL iyileştirmeye kavuşmuştur. 4/C kapsamındaki personelin asıl ve haklı beklentisi, bizim de toplu 

sözleşme teklifimiz olan 4/C statüsünde istihdam edilenlerin kadroya geçirilmesidir. 4/C’li personel, kadrolu 

memur statüsüne ya da en kötü ihtimalle kadrolu işçi statüsüne geçirilmelidir” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin akademik personelin mali hakları ve maaş durumu itibarıyla Kanada, Güney Afrika, Brezilya, 

İsrail, Malezya ve Arjantin gibi ülkelerin gerisinde, 20. sırada yer aldığını kaydeden Gündoğdu,  bu durumun, 

dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip Türkiye’ye yakışmadığını vurguladı. Gündoğdu, şunları söyledi: 

“Üniversite sayısının artırılması politikası, nitelikli akademisyenlerin yetiştirilmesi ve mevcut akademik 

personelin devlet üniversitelerinde kalmasının sağlanması argümanlarıyla desteklenmelidir. Bunun 

yolu, 2002-2012 döneminde reel maaş artışı kayıplarını da giderecek şekilde akademik personele zam 

yapılmasıdır. Aksi halde, akademik kariyer yolculuğuna çıkan başarılı öğrencilerin kısa süre içerisinde 

kamunun açtığı uzmanlık, müfettişlik ve diğer kariyer unvanlara atanmak yönündeki eğilimi engellenemez. 

Büyük Türkiye hedefinin ihtiyaç duyduğu beyinleri yetiştirecek üniversitelerin nitelikli öğrencileri elinde 

tutamamasına ilişkin vahim tablo devam eder. Eğitim-Bir-Sen olarak, öğretim elemanlarının durumlarına 

ilişkin gerçekleştirdiğimiz iki çalıştay sonrası hazırladığımız ‘Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalar Işığında 

Öğretim Elemanlarının Mali Hakları’  raporumuzu YÖK Başkanıyla birlikte kamuoyuna açıkladık, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na taşıdık. Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Yakın dönemde 

gerçekleşen görüşmemizde konuyu Sayın Başbakanın dikkatine sunduk. Beklentimiz ve teklifimiz, 

öğretim elemanlarına yönelik 2002-2012 arası reel kayıpları karşılayacak, beklentilere cevap verecek bir 

iyileştirmenin ivedilikle yapılmasıdır.”

27. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi 

1- Türkiye, hükümleri ve ruhuyla insanı esas alan, bütün vatandaşları kucaklayan, tanımlama dayatması 

yerine tanıma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaşlarını bir ve eşit gören, doğuştan gelen hakları 

sınırlamayıp teminat altına alan; din ve vicdan özgürlüğüne yönelik mevcut sınırlamaları sona erdiren, 

yakın siyasi dönemin en büyük projesi yeni Anayasa’yı yapmayı başarmalıdır. 

2- Türkiye, 30 yılı aşkın süredir yaşadığı terör sorununda, çözüm süreci ile birlikte önemli mesafe almıştır. 

Sorunun bitmesi noktasında dünya görüşleri, ideolojileri ve hedefleri farklı toplum kesimleri, belirli oranda 

da olsa, ortak irade göstermektedir. Çözüm sürecini destekleyenlerin yanında bu süreci içerde ve dışarıda 

akamete uğratmak ve sabote etmek isteyenlerin varlığı herkesin malumudur. Türkiye, çözüm noktasındaki 

kararlılığından ve milletimizin hassasiyetlerinden ödün vermeden sonuca ulaşmak, milli birlik ve beraberliği 

tahkim etmek için iç ve dış odaklara aldırmaksızın yoluna devam etmelidir. 

3- Yeni Türkiye, içerde ve dışarıda bazı odakları rahatsız etmiştir. Yolsuzluk iddia ve ithamları üzerinden 

başlatılan 17 Aralık Küresel Operasyonu, ‘egemen millet’ ve ‘bağımsız devlet’ duruşundan rahatsızlık 

duyan küresel yapının ve onun uzantılarının ‘yolsuzluk iddiaları’ kılıfı giydirilmiş yeni senaryosudur. 7 

Şubat, Taksim Gezi Parkı olayları ve 17 Aralık Operasyonu, küresel sermayenin kirli bir oyunudur.  Küresel 
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operasyonla birlikte ‘yolsuzluk’ ve ‘paralel devlet’ olmak üzere ortada iki iddia bulunmaktadır. Her iki 

iddianın da üzerine kararlılıkla gidilmelidir. 

4- Hizmet hareketinin, 17 Aralık sürecinde takındığı tavır, kullandığı üslup ve deklare ettiği görüşler sadece 

bugüne değil, geçmişe dönük tereddüt ve ithamlara da kapı aralamaktadır. Yılların birikimi olan toplumsal 

teveccüh bir çırpıda kaybedilmek istenmiyorsa, hizmet hareketi, paralel yapılanmanın merkez unsuru 

olduğuna yönelik toplumsal algının oluşmasına kaynaklık teşkil eden tavırlara, söylemlere ve ilişkilere son 

vermelidir. 

5- Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen tarafından başlatılan “Özgürlük İçin 10 Milyon İmza” kampanyası sonucu 

toplanan 12 milyon 300 bin imza ile ortaya konulan kamuoyu desteğinin yanında kararlılığı yansıtan 8 aylık 

“sivil itaatsizlik” eylemi, devlet eliyle kadına uygulanan kılık ve kıyafet şiddetinin bitmesi noktasında önemli 

rol oynamıştır. Kamuda kılık ve kıyafet dayatmasının en önemli sembolü haline gelen başörtüsü konusunun 

çözümü devlet millet kaynaşması için çok önemli bir adım olmuştur. Fakat aynı eylem kapsamında dile 

getirilen çağdışı yönetmelikteki erkeklere yönelik başta kravat takma mecburiyeti olmak üzere, takım 

elbise, saç, sakal gibi dayatmalar da bir an önce kalkmalıdır. 

6- Kamu çalışanlarına ve üniversite öğrencilerine başörtüsü serbestîsinin getirildiği bir vasatta diğer kız 

öğrencilere başörtüsü yasağının uygulanması anlamsızdır. Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde başını örten 

bir öğrenciye başka bir derste başörtülü bir öğretmenin başörtüsü yasağı uygulaması beklenmemelidir. Bu 

husustaki garabet, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetmelik değişikliği yapılarak ortadan kaldırılmalı; 

kamuda başörtüsü özgürlüğünden, İmam Hatip liseleri, İmam Hatip ortaokulları ve Çok Programlı 

liseler bünyesindeki İmam Hatip programını takip eden öğrenciler dışında kalan diğer öğrenciler de 

yararlanmalıdır. 

7- Öğretim elemanlarının mali haklarında iyileştirme yapılması talebiyle başlattığımız çalışmalar sonrası 

yayınladığımız raporda dile getirip, YÖK Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile birlikte hükümetin 

gündemine takdim ettiğimiz taleplerimiz bir an önce hayata geçirilmeli ve akademik camianın 2002-2012 

arası mali kayıpları acilen giderilmelidir. 

8- YÖK Kanunu bir an önce çıkarılmalı, yükseköğretimde çalışanları temsilen sendikalar demokratik 

yönetimin gereği olarak bütün yönetsel süreçlerde paydaş olarak görülmeli; idari personelin görevde 

yükselme yönetmeliği, merkezi sınavı esas alacak ve periyodik olarak iki yılda bir bütün boş kadroları da 

kapsayacak şekilde, bir an önce çıkarılmalıdır. 

9- Meclis’e sevk edilen Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri, Personeli ve Teşkilat Yapısına İlişkin Olarak 

Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı’nın bazı kısımları, çalışanlar açısından 

huzursuzluğa neden olabilecektir. Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte öngörülen sınav uygulaması, 

okul yöneticilerinin vali tarafından dört yıllığına görevlendirilmesi konuları başta olmak üzere, tasarı 

itirazlar doğrultusunda yeniden gözden geçirilmelidir. 

10- Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği, norm kadro yönetmeliği, yardımcı 

hizmetler sınıfı ile genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarının görev tanımlarını da içerecek şekilde atama ve 

yer değiştirme yönetmeliğini paydaşların görüşleriyle birlikte şekillendirmeli ve yayınlamalıdır. 
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11- Öğretmen kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin gerekli yasal değişiklikler yapılarak süreç yeniden 
başlatılmalıdır. 

12- Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışan 4/C’li personel, toplu sözleşmede mali durumlarında 
yapılan iyileştirmelere ilave olarak kısa süre içerisinde kadroya alınmalıdır. 

13- 4+4+4 yeni eğitim sisteminin güçlendirilmesi için ikili öğretim yapan eğitim kurumunun kalmaması, 
yeni derslik üretimine ağırlık verilmesi, okullara bütçe uygulamasına geçilerek okul yönetimlerinin eğitime 
yönelmelerine fırsat verilmesi ve yeni öğretmen alımı son derece önemlidir. 2013-2014 eğitim-öğretim 
yılı içerisinde 10 bin Şubat atamasına ilave olarak yazın yapılacak olan 40 bin yeni öğretmen alımında 
kontenjan artırılmalı ve ücretli, vekil öğretmen uygulaması kaldırılmalıdır. 

14- Ek Ders Esasları’nda, öğretmenlerin sınav görevlerine ilişkin ücretleri de dâhil olmak üzere, adaletsizlikler 
bulunmaktadır. Ek Ders Esasları’ndaki adaletsizliklerin giderilmesi için sosyal paydaşların itiraz ve kabulleri 
dikkate alınmalı ve Ek Ders Esasları yeniden düzenlenmelidir. 

15- İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eğitim çalışanlarına yönelik teşvikler öngörülmelidir. 
Gönülsüz ve mecburiyete dayalı çalışma yerine ekonomik iyileştirmeleri kapsayan gönüllülüğü tetikleyecek 
teşvik uygulamaları başlatılmalıdır. 

16- İnsanların temel tercihlerini sınırlayan demokratik eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı; insan 
iradesine ve tercihine ipotek koyan eğitimdeki ‘karma’ mecburiyetine son verilmeli, devlet bu konudaki 
dayatmadan vazgeçmelidir. 

17- Eğitimin birikim ve metot bakımından yerli kaynakların belirleyiciliğinden uzaklaşmasından beri 
nitelikli insan yetiştirme konusunda problem yaşanmaktadır. Eğitim sistemimizin değerlerden yoksun bir 
süreci gerçekleştirmesinin önüne geçilmeli; vicdanı, irfanı, izanı gelişmiş bireyler için eğitim, mevcut köksüz 
ideolojik yüklemelerden arındırılarak değerlerle yeniden inşa edilmelidir. 

18- Sanal dünya, nesiller için büyük tehlikeler barındırmaktadır. Nesillerin zihin emniyetinin sağlanması 
devletin görevidir. Özgürlük adına, nesillerin tehlikeye açık bırakılması, gelecekte ahlaki kaygı ve rezervleri 
olmayan, kökünden ayrılmış ruhsuz bir neslin meydana gelmesine neden olacaktır. Bu hususta hükûmetçe 
alınacak tedbirler, bazı kesimlerin değil, milletin talep ve beklentileri doğrultusunda olmalıdır. 

19- İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu gibi, dini eğitim müesseselerinin ihyası milletimizin 
bu müesseselere ilgisiyle doğru orantılıdır. Liselere seçmeli ders olarak konulan Kur’an-ı Kerim, Hz 
Muhammed’in Hayatı, Temel Dinî Bilgiler gibi derslerin amaca hizmet edebilmesi ise bu derslerin 
sahiplenilip seçilmesine ve gereği gibi işlenmesine bağlıdır. Milletin duyarlılığının artması ise, eğitim 
yöneticilerinin ve eğitimcilerin ilgisinden geçmektedir. Başta Eğitim-Bir-Sen üyeleri olmak üzere, tüm 
eğitim çalışanları duyarlılıklarını artırmalıdır. 

20- Suriye’de yaklaşık üç yıldır kan akıtmaya ve katliam yapmaya devam eden Esed yönetimindeki Baas 
rejimini kınıyoruz. Katliamları destekleyen gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki destekçilerin niyetlerinin 
Suriye halkının huzuru değil, emperyalist unsurların menfaatleri olduğunun anlaşılmasını bekliyor; bütün 
ülke ve uluslararası kuruluşları katliamı durdurmak için birlikte hareket etmeye, can çekişen Suriye halkına 
karşı insani sorumluluğun gereği olarak yardım etmeye çağırıyoruz. 
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15 Şubat 2014

Mali İşler Eğitim Toplantısı Yapıldı 

Eğitim-Bir-Sen Mali İşler Eğitim toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, “28 Şubat sürecinde elimizden ne alındıysa çok şükür hepsini geri aldık. Bu 
geri alınan her şeyde öncülüğü Eğitim-Bir-Sen yaptı. Son olarak kamuda başörtüsü serbestliği ile bu kaza-
nımları taçlandırdık. Biz sendikamızın temelini iki madde üzerine oturttuk: Özgürlük ve ekmek. Çok şükür 
her ikisinde de çok büyük kazanımlar elde ettik. Bu iki madde bizim olmazsa olmazımızdır. Türkiye’nin de-
mokratikleşmesi özgürleşmesi kolay olmadı. Ciddi mücadeleler sonucunda haklarımızı aldık” dedi. 

2013 yılında yaptıkları toplu sözleşme sonucu aldıkları zammın, merhum Özal ve Erbakan’dan sonra alınan 
en iyi zam olduğunu vurgulayan Özer, şunları söyledi: “Bu toplu sözleşmede aldığımız taban aylığa 175 TL 
zam, her yıl katlanarak artan bir zamdır. Bundan sonra yapılacak zamlar, yolluklar, yevmiyiler hepsi taban 
aylığa eklenmesiyle devam edecektir. 175 TL taban aylığa yapılan zam artı 5.250 TL emekli ikramiyesi de-
mektir. Asla kazanımlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışanlara izin vermeyin. 8 yıl yetkili sendikanın kazanımı 
sıfır, iki yıldır genel yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’in kazanımı 18’dir. Özlük haklarında da en büyük kazanım-
ları Eğitim-Bir-Sen kazanmıştır.”   

Tektaş: Kamu Çalışanları Adına İftihar Edilecek Kazanımlar Elde Ettik 

Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esat Tektaş, bir örgütün sağlıklı ve etkili ol-
ması için öncelikle meşru olması, sonra ise örgütü oluşturan diğer tüm unsurların güçlü ve sağlıklı olması 
gerektiğini kaydetti. 

Örgütlerin, olmazsa olmaz bazı unsurları olduğunu dile getiren Tektaş, “Örgütler, elde ettikleri güçleriyle 
doğru orantılı bir etkiye, bir nüfuza sahiptirler. Sendikamızın misyonu, tarih, kültür ve inanç değerlerimizdir. 
Eğitim-Bir-Sen, bu medeniyet değerlerinin inşası için günümüzde görev ve sorumluluk üstlenen; eylem ve 
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söylemleriyle mazlumların, mağdurların kimsesizlerin yüreğine su serpen ve onların kimi kimsesi olmayı 
şiar edinen, bunu her vesile ispat eden bir örgüttür. Bu sayede aynı hizmet kolunda bulunan diğer sendi-
kaların aksine üyeleri ve kamu çalışanları adına iftihar edilecek kazanımlar üreten bir sendikadır” şeklinde 
konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı’nın mevzuat ve toplu sözleşme ile ilgili sunu-
munun ardından mali işler eğitim toplantısına geçildi. 

04/06 Nisan 2014

Vesayetin Paraleline de Dikeyine de Yatayına da Karşıyız 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Dün nasıl vesayete karşı çıktıysak, 
bugün de vesayetin her çeşidine; paraleline de dikeyine de yatayına da karşıyız” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 7.  Türkiye Buluşması ve 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, şube yönetimleri ve ilçe 
temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu, Türkiye’nin içinden geçtiği ve vesayetin hâkim kılınmaya çalışıldığı süreçte, paranın veya 
özlük haklarının hesabını yapmanın doğru olmayacağını ifade ederek, “Kuruş değil, duruş sendikacılığı 
yapmalıyız. Ücret sendikacılığı bizim için araçtır; amaç, medeniyet davamıza, insanlık davasına, insana, 
millete, mazlum halklara yardım etmektir. İnsan onuruna yakışır ücret mücadelesi de asli görevimizdir” 
şeklinde konuştu.  

Bundan sonraki mücadele alanlarıyla ilgili bilgi veren Ahmet Gündoğdu, “Özlük hakları boyutuyla 
akademisyenlere zam, ek ders adaletsizliğini giderme, nöbet görevi için ücret ödenmesi ve ek ders 
ücretine zam, genel idare hizmetleri sınıfı ile yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının görev tanımlarını 
içerecek yönetmelik, öğrencilere ve erkek memurlara uygulanan kılık kıyafet dayatmasına son verilmesi, 
karma eğitim mecburiyetine son verilmesi ve 4/C’liye kadro verilmesi,  disiplin affı, 2005 yılından sonra 
göreve başlayanlara bir derece verilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süre 
sınırlamasının kaldırılması gibi konularda mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. 



Teşkilat Çalışmaları

112

Öğretim Elemanları Hak Ettikleri İyileştirmeyi Bekliyorlar 

Öğretim elemanlarının mali haklarının iyileştirilmesinin öncelenmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, 
“Toplu sözleşme masasında öğretim elemanlarının maaşlarındaki adaletsizlikle ilgili kapsamlı çalışma 
başlatılması kararı alınması, akademik personelin ücret mağduriyetinin toplu sözleşme aracılığıyla 
hükümet tarafından kabul edilmesi demektir. Ancak akademisyenlerin maaş ve ücretleri, öğretim 
görevlisi-öğretim üyesi, 20 yıllık ve daha uzun süreli üniversiteler ile yeni kurulmuş üniversiteler ve 
henüz yirmi yılını tamamlamış üniversitelerde görev yapanlar için mücadele verdik, kazandık. Akademik 
personel arasında geliştirme ödeneği, kapsamlı gelir farklılıkları, YÖK Kanunu değişiklik çalışması 
kapsamında akademik personele yönelik yeni ücret ve gelir kalemlerinin ortaya çıkacak olması gibi 
birçok parametreyi barındırması nedeniyle daha kapsamlı ve daha nitel bir çalışmayı gerektirdiği 
tartışmasızdır. Toplu sözleşme masasına taşıdığımız, sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Gökhan Çetinsaya ile yaptığımız ortak basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda çözümünü istediğimiz 
ve son olarak Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmede gündeme getirdiğimiz akademik 
personelin mali haklarına ilişkin iyileştirme bir an önce hayata geçirilmelidir. Seçimler nedeniyle ülke 
asıl gündeminden uzaklaşmıştı. Herkes konuştu, artık çözüme yönelik somut adımlar atılmalıdır” dedi. 

Gündoğdu, akademik personelin maaş mağduriyetinin giderilmesi yönündeki çabalarının, kararlı 
mücadeleleri sonucu kazanıma dönüşeceğine inandıklarını ifade etti. 

4/C’lilere Kadroda Israrcıyız 

Kamuda farklı istihdam biçimlerine karşı olduklarını ifade eden Gündoğdu, “Mali durumlarını ve sosyal 
haklarını iyileştirdiğimiz, toplu sözleşmede ve KPDK’da gündeme getirdiğimiz 4/C’lilere kadro konusu 
artık çözüme kavuşturulmalıdır” şeklinde konuştu. 

Milli ve Manevi Değerlere Sahip Bir Gençlik Yetiştirmeliyiz 

Yeni hedeflerinin, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’i daha da büyütmek, eğitimin kalitesini artırmak, tam 
demokrasiye geçmek, milli ve manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirmek olduğunu dile getiren 
Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Türkiye’nin gençlik ve gelecek inşasında sendikal sorumluluğumuz ana başlığımızdır. Bu sendikal 
sorumluluğumuzda önce öğretmenimizin idealizmini artırmamız, ondan sonra bu ülkenin geleceğini inşa 
etmeyi, gençliği eğiterek yatırım yapmakta gören arkadaşlarımızla yol almamız lazım. Öğretmenlerin bu 
idealizme kavuşması için seferlik ilan etmeliyiz. Dünyada olup bitenlerin farkında olan, milli ve manevi 
değerlere sahip, demokrat bir gençlik yetiştirmek için gayret sarf etmeliyiz. Anne ve babaların evrensel 
değerler doğrultusunda ‘dindar’ yetiştirme hakkını kullanarak bu ülkeye yeni liderler yetiştirme arzusunu 
gerçekleştirecek olan da biziz. Bu, ancak dönüştürücü din ve değerler eğitimi ile olabilir. Gençlerimizi 
alkole ve uyuşturucuya düştükten sonra ‘nasıl tedavi edebiliriz’ değil, kötülüğe giden yolu başından 
tıkayarak onları maddi ve manevi kalkınmanın içerisinde bu ülkeye kazandırabiliriz. Çağın insanını ve 
Kur’an’ın Müslümanı’nı yetiştirmemiz lazım. Gençlik araştırması yaptırdık. Alkol kullananların oranı 
yüzde 30’ları bulmuş. Gençlere, ‘idealiniz nedir’ diye sorulduğunda, ‘refah içerisinde yaşamak’ cevabını 
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veriyorlar. Teknolojik okuryazarlığa, sanal âleme gösterdiği ilgiyi manevi değerlere göstermiyorsa, 
bu çarpık eğitim sistemini yeniden sorgulamamız lazım. Test ile tost arasına sıkıştırdığımız çocukları 
değerler eğitimi ile buluşturmalı, daha çok neti olan değil, ahlaklı olan, erdemli olan, insana önem 
veren ve hayata hazırlayan bir sistem geliştirmeli ve bilinçli bir veli eğitimini gerçekleştirmeliyiz. Batı 
medeniyetinin, dijital dünyanın, sanal âlemin gençlerimize dayattığı x, y, z kuşağı yerine medeniyet 
kuşağını yetiştirmemiz lazım.” 

Gündoğdu, “Rüşveti alan da, veren de melundur. Şehitlere bile kul hakkı ile huzuruma gelmeyin diyen 
medeniyetimizde yetimin hakkına göz dikenlerin yeri yoktur” dedi. 

Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün taraf olma zamanı. Tarafız, vesayet karşısında bedel 
ödeyen Adnan Menderes’in, Turgut Özal’ın, Necmettin Erbakan’ın ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatıralarına 
sahip çıkmak için. Başbakan Erdoğan’a vesayetçi zihniyetin bedel ödetmesine millet 30 Mart’ta izin 
vermemiştir. Ortak kazanımlarımız için tarafız. Kuran, Siyer, Temel Dini Bilgiler gibi derslerin bu eğitim 
sistemine girmesine öncülük eden Eğitim-Bir-Sen’dir, bunları Milli Eğitim Şurası’nın gündemine getiren 
Eğitim-Bir-Sen’dir, uygulayıcısı başbakandır. İş güvencemize dokundurtmadan aldığımız toplu sözleşme 
hakkı, sahip çıkmamız gereken bir kazanımdır. Başörtüsü özgürlüğünün fiili olarak öncüsü Eğitim-Bir-
Sen’dir, Memur-Sen’dir, hukuken de hükümettir. Çözüm sürecinin sahibi devlet, baş aktörü Memur-
Sen’dir. Biz faşizme karşı koyduk. Çözüm sürecinin başarıya ulaşmış hali Eğitim-Bir-Sen’dir.” 

Konuşmanın ardından, ‘Eğitim-Bir-Sen Güfte Yarışması’nda dereceye girenlere plaket ve ödülleri takdim 
edildi. Toplantı, Ömer Karaoğlu’nun konseriyle sona erdi.

29 Mayıs 2014

“Medeniyetimiz ve Büyük Türkiye Yolunda Eğitim, Fetih ve Gençlik” Buluşması 

Eğitim-Bir-Sen’in düzenlediği, “Medeniyetimiz ve Büyük Türkiye Yolunda Eğitim, Fetih ve Gençlik” temalı 
Türkiye Buluşması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
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Kur’an tilaveti ve Soma’daki maden faciasında şehit olan 301 madencimiz için okunan 301 hatim 
duasının ardından konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu 
Genel Başkanı, Yedi Güzel İnsan’dan biri, Mescid-i Aksa şairi, medeniyet davasının aksiyoneri Mehmet 
Akif İnan’ın mirasçısı olmak gibi büyük bir yükü gururla taşıdıklarını ifade ederek, “Akif İnan’a mirasçı 
olmak, kendisi gibi düşünmeyenlerin, farklı inançta olanların hakkı hayatını savunmaktır. Akif İnan’ın 
emanetçisi olmak, Mescid-i Aksa’nın ümmete hasretini bitirmeye adanmak; yüzünü Batıya döndüğünde 
sırtına saplanacak paslı hançerin bilincinde olup umudu, onuru, insanı ve insanlığı Doğu’nun ışığında 
arayıp, bulmak ve dünyaya sunmaktır. Akif Ağabey’den devraldığımız misyon ve vizyonla yol alıyoruz. 
Eğitim-Bir-Sen olarak enerjimizi, gücümüzü, zamanımızı, mekânlarımızı kamu görevlilerinin hakkı ve 
hukukunu korumak, artırmak için kullanıyoruz. Eğitim-Bir-Senliler olarak milletimize, memleketimize, 
medeniyetimize hizmet ediyoruz. Biz, millet iradesinin sendikacılıktaki adı, hak arama mücadelesinin 
Türkiye’deki adresi, Çanakkale ruhuyuz. Eğitim-Bir-Sen, Yunus’u, Mevlana’yı, Hacı Bektaş ve Hacı Bayram 
Veli’yi rehber edinenlerin merkeziyiz” dedi. 

Vahşet ve Sömürü Çağını Yaşıyoruz 

“İnsana ve insanlığa dair ne varsa saldırı altında olduğu bir zamanı yaşıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren 
Gündoğdu, şunları söyledi: 

“Birileri bilgi çağı, sibernetik çağ ismini verse de esasen insanlık tarihi demokrasi ve uygarlık kostümü 
giydirilmiş ‘vahşet ve sömürü çağını’ yaşıyor. Mevcut düzen değişmezse içinde bulunduğumuz ‘utanç 
çağı’ ne yazık ki devam edecek. Mısır’da meydanlarda darbeci Sisinin kurşunlarına hedef olanlar, düzmece 
mahkemelerde idama mahkûm edilenler, Esed’in misket bombalarıyla ölen sabiler, Orta Afrika’da, 
Arakan’da Müslüman olduğu için katledilenler, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlılar, utanç çağının 
eseridir. Suriye, Mısır, Somali, Bosna, Orta Afrika ve Arakan, insanlık testinden geçtiğimiz coğrafyalardır. 
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Somali’de yara sarmazsanız, Bosna’da selin evsiz bıraktığı 
insanlara el uzatmazsanız Somalı kardeşlerimizin hüznünü 
yaşayamazsınız. Ölümden kurtulan Bosnalı teyzenin 
Soma’yı sormasındaki hikmeti anlamazsanız Soma’da 
babaları, evlatları, kardeşleri, kocaları ölen insanımızın 
içimizi acıtan sesini bırakın yüreğinizle, kulaklarınızla bile 
duyamazsınız.  ‘Önce insan ve her zaman insanlık’ diyerek 
yaşamayı ve yaşatmayı telkin eden kadim bir medeniyetin 
mensupları olarak insanlığımıza, merhametimize sınırlar 
çizemeyiz. Gitmediğimiz her yer, el uzatmadığımız her insan 
Batı uygarlığının ‘sömürü ve vahşet çukuruna’ düşme riski 
altındadır. O zaman ne yapacağız? Yorulmadan, yılmadan dünya üzerinde yaşayan her insanı ‘vahdet 
ikliminin zirvesine’, ‘barış ve adalet devrine’ davet edeceğiz. Medeniyetimizi el birliğiyle yeniden zirveye 
taşıyacağız. Mutlaka ama mutlaka Hakkı üstün kılacağız.” 

Eğitim Sistemimizi ve İletişim Dilimizi Güncellemeliyiz 

Medeniyetimizin inşa ve ihyasının,  ülkemizi bu büyük davanın mekânı haline getirmeyi gerektirdiğini 
belirten Gündoğdu, “İşte bu yüzden Büyük Türkiye diyoruz. Güçlü Türkiye için demokratikleşme 
adımlarımızı daha da hızlandırmalıyız. Eğitim sistemimizi ve iletişim dilimizi güncellemeliyiz. Çözüm 
süreciyle eş zamanlı olarak Romanların toplumsal kabulündeki sorunları da bir an önce aşmalıyız. 
Alevi açılımını hızlandırmalıyız. Alevi-Sünni çatışması planlarını bertaraf ederken, Alevi kardeşlerimizin 
isteklerine de daha duyarlı olmalıyız. İdeolojik maskelerinin altına gizlenerek Alevi vatandaşlarımızı 
sokağa çekmek, Çorum, Maraş ve Madımak ateşini yeniden yakmak isteyen çetelere fırsat vermemeliyiz. 
Okmeydanı’nda faili meçhul kurşuna kurban verdiğimiz Uğur Kurt kardeşimizin ölümünden duyduğumuz 
acıyla Gazze’ye insanlık taşıyan Mavi Marmara’nın son şehidi Uğur Süleyman Söylemez kardeşimizin 
acısını yarıştırmaya yeltenen insan müsveddelerine malzeme vermemeliyiz” şeklinde konuştu.  

Sultan Fatih’in Maharetini, Akşemseddin’in Marifetini Bu Zamana Taşımalıyız 

“Öncelikle gençlerimizde fetih ruhunu, fetih şuurunu ikame etmeliyiz. Sultan Fatih’in maharetini, 
Akşemseddin’in marifetini bu zamana taşımalıyız” diyen Gündoğdu, şöyle devam etti: “Fatih’e hayran 
olma, Akşemseddin’e öykünme kolaycılığından kurtulmalı, her gencin Fatih, her eğitimcinin Akşemseddin 
olabileceği bir iklim oluşturmalıyız. Siber âleme esir düşen, yozlaşan ve yalnızlaşan gençlerimize yeni 
bir teklif sunmalıyız. Öğretmenlerimiz, yanındaki, yakınındaki, sokağındaki, okulundaki, sınıfındaki 
gençlere Akşemseddin sorumluluğunu üstlense, fetih idrakiyle uzayı keşfeden, uzayı fetheden yüz 
binlerce Fatihimiz olur.  Genç-Memur-Sen’i, bu hedefe varmak için kurduk.  Bütün Türkiye’de örgütlenen 
Genç Memur-Sen’le, çağın insanı, Kur’an’ın Müslümanı gençler yetiştireceğiz. Yeni Cemil Meriçler, Sezai 
Karakoçlar Mehmet Akif İnanlar, Seyyid Kutuplar, çağın İbn-i Sinaları, Gazalilerini ortaya çıkaracağız. 
İstanbul’un fethinin 561 yılı kutluyoruz. Bu anlamlı günde Fetih şehri İstanbul’dayız. Fethin simgesi, 
Fatihin mirası Ayasofya’nın ise uzağındayız. 31 Mayıs Cumartesi günü Kâbe İmamı, Ayasofya’da sabah 
namazı kıldıracak. Ancak, içinde değil bahçesinde. Çünkü Sultan Fatih’in bize cami olarak emanet ettiği 
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Ayasofya 1934 yılında müze yapıldı. Ayasofya tam 80 yıldır, İslam’a, Müslüman’a, secdeye hasret. Fatihin 
vasiyeti tam 80 yıldır yok sayılıyor.” 

Akademik personelin ücretlerinin artırılmasını öğretmenlerin de ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, 
ek ders birim ücretinin en az 15 TL’ye yükseltilmesini, nöbet ücretinin verilmesini, kravat takma 
zorunluluğunun kaldırılmasını, öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının tamamen kaldırılmasını, karma 
eğitim mecburiyetine son verilmesini, 4/C’li personelin kadroya geçirilmesini isteyen Gündoğdu, işçi-
memur ayrımının kaldırılmasına karşı olduklarını vurguladı. Programa, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Binali Yıldırım, 
Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan, milli eğitim bürokratları ve çok sayıda eğitim çalışanı katıldı. 

19/21 Eylül 2014

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, darbe ürünü kılık kıyafet yönetmeliği 
değiştirilinceye kadar sivil itaatsizlik eylemine devam kararı aldıklarını belirterek, “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 5. maddesinde hala hükmünü 
sürdüren kravat zorunluluğu, saç ve favori uzunluğu, sakal bırakma yasağı, bıyık şekli gibi sınırlama ve 
yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme yapılıncaya kadar, başlatmış olduğumuz sivil itaatsizlik 
eylemine devam edeceğimiz yönünde başkanlar kurulu toplantımızda karar almış bulunmaktayız” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 29. Başkanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Gündoğdu, müfredatın yeni 
eğitim sistemine göre yeniden ele alınması, kılık-kıyafet yönetmeliğindeki ‘başı açık’ ibaresi yüzünden 
öğrencilerin yaşadıkları mağduriyet, çerçeve yönetmelikteki bazı antidemokratik yaptırımlar yüzünden 
kamu çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılar, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, nöbet görevlerinin 
ücretlendirilmemesi, öğretmen açığı ve okullara bütçe ayrılmaması başta olmak üzere, eğitime ve eğitim 
çalışanlarının sorunlarına değindi. 
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2010 referandumuna kadar birçok miting yaptıklarını hatırlatan Gündoğdu, “2010 referandumundan 
sonra ise 17 Aralık paralel, dikey devlet yapılanmasına da karşı koyma, bunu diskalifiye etme ve tepki 
verme sendikacılığımızı öne çıkarmak zorundaydık, bunu da yaptık ve bugün artık vesayet topyekûn 
bitmiştir. Artık vesayetin oksijen bulma ihtimali kalmamıştır. Bundan sonra tepki değil, teklifi; karşı olma 
değil, kurucu olmayı; proje ve inşayı öne çıkarmak zorundayız. Büyük Türkiye yolunda bu sorumlulukları 
üstlenmek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Öyleyse bundan sonra sitem, şikâyet eden değil, 
sitem ve şikâyet edilmeyecek olanı insanlık adına, geleceğimiz adına reçete hazırlayan ve bu reçetenin 
uygulanmasına öncülük eden sendika olmak durumundayız” şeklinde konuştu. 

Konuşmasında “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine de değinen Ahmet Gündoğdu, geçen yıl söz 
konusu projeye destek olduklarını hatırlatarak, “Bu sene MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı, İHH ile beraber 
paydaş olduk ve anlaşmayı imzaladık. Bu projeye medeniyet değerlerimiz için destek vermeliyiz” diye 
konuştu. 

Kadınların daha çok sendikal çalışmalara katılmasını isteyen Gündoğdu, şunları söyledi: “Tek ayakla 
yürünmez. Kadınlarımız, sendikal örgütlenmede daha çok yer almalı; bu işe el atmalı, çalışmalı ve üye 
kaydetmeli. Bütün bölge toplantılarımıza katılan Genel Merkez Kadınlar Komisyonumuz, teşkilatımızın 
durumuna vakıf oldu ve kısa sürede önemli bir tecrübe edindi. Bundan sonra kadınlarımızın illerde ve 
ilçelerde daha aktif olacağı bir döneme gireceğiz.” 

Gençliğe önem verdiklerini, bunun için çalıştıklarını kaydeden Gündoğdu, “Medeniyet gençliğimiz için 
Genç Memur-Sen’i daha diri, daha aktif hale getirmeliyiz. Bütün illerde teşkilatlanmamızı tamamladık. 
Gençlik, sadece onlara yurt aranan bireyler değildir. Bonzai diye bir bela çıktı, gençlerimizi kaybediyoruz. 
Gençlerimizi yitirmemek için öğretmenin idealini artırmalı, öğrenciye değerler eğitimi vermeli ve 
veliyi bilinçlendirmeliyiz. Gençlerimizi medeniyet değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmeli ve onları 
geleceğe hazırlamalı; insana ve insanlığa yön verecek projeler geliştirmeli ve bunları uygulamalıyız” 
değerlendirmesinde bulundu. 

29. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

1-10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte dolaylı demokrasiden doğrudan 
demokrasiye geçilmiş, cumhur, iradesini yansıtmış ve ülkemizde vesayeti kurumsallaştıran, halkın 
iradesine ipotek koyan dönem bitmiştir. ‘Yeni Türkiye’ yeniden büyük Türkiye yolunda kararlılıkla 
yürümelidir. 

2- Eğitim-Bir-Sen’de demokrasi şöleni, 15-20 Eylül’de yapılan işyeri temsilcisi seçimiyle başlamıştır. 
Ülkemizde bir taban hareketi olarak ortaya çıkan ve örgütçülüğün ruhuna aykırı biçimde tavandan tabana 
baskı, yönlendirme, tehditle örgütlenen sendikalar karşısında gönüllere hitap ederek, insan merkezli 
bir anlayışla yol alan ve 2014 yılında ulaştığı 280 bin üye sayısıyla eğitim hizmet kolunda Türkiye’nin 
en büyük sivil toplum kuruluşu unvanına sahip olan Eğitim-Bir-Sen’in özgür irade ve demokratik seçim 
sloganıyla girmiş olduğu Türkiye geneli seçim süreci, 1-24 Kasım arası Şube Olağan Genel Kurulları ve 
üst kurul delege seçimleri ile devam edecek, 21-22 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. Olağan 
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Genel Kurul ile sona erecektir. Seçimlerin, eğitim çalışanları, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyoruz. 

3- Yeni Türkiye ideali doğrultusunda, hükümleri ve ruhuyla insanı esas alan, tanımlama dayatması yerine 
tanıma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaşlarını bir ve eşit gören, doğuştan gelen hakları teminat 
altına alan; din ve vicdan özgürlüğüne yönelik mevcut sınırlamaları sona erdiren yeni Anayasa bir an 
önce yapılmalıdır. 

4- 4+4+4 eğitim sistemiyle istenen sonuçların elde edilebilmesi, insanımızın sahip olduğu ahlaki ve 
toplumsal değerlerin, müfredatın yeniden belirlenmesi noktasında öncelikle göz önüne alınması 
elzemdir. Sadece temel eğitimde değil, yükseköğretim de dahil, eğitim ve öğretimin her kademesinde 
demokrasilerde ve çoğulcu bir yapıda olmaması gereken ve gerçekte herhangi bir etki de oluşturmayan 
ideolojik dayatmaların sona erdirilmesini amaçlayan çoğulcu düşünmeyi ve farklılıklara saygıyı, 
empatiyi hedefleyen bir müfredat değişikliği zorunludur. Öğrencilerimizin, özgüvene sahip, dürüst ve 
güvenilir, sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, inisiyatif alabilen, rekabetçi, girişken ve iş 
birliğine açık, toplumun sorunlarına duyarlı, başkalarının görüş ve düşüncelerine değer veren, toplumsal 
değerlerinin farkına varan ve buna sahip çıkan, doğal varlıklara ve çevreye karşı duyarlı, toplumsal ve 
kültürel çeşitliliğe saygılı insanlar olarak yetiştirilmesi yeni müfredatın temel felsefesi olmalıdır. 

5- Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen tarafından başlatılan ‘kamuda kılık ve kıyafet özgürlüğü için 10 milyon 
imza” kampanyası sonucu toplanan 12 milyon 300 bin imza ile ortaya konulan kamuoyu desteğinin 
yanında kararlılığı yansıtan “sivil itaatsizlik” eylemi, devlet eliyle kadına uygulanan kılık ve kıyafet 
şiddetinin sona ermesini sağlamış, tarihi yasağı tarihe gömmüştür. Kamuda kılık-kıyafet dayatmasının 
sembolü haline gelen başörtüsü konusunun çözümü devlet-millet kaynaşması için çok önemli bir adım 
olmuştur. Ama aynı eylem kapsamında dile getirdiğimiz çağdışı yönetmelikteki erkeklere yönelik, başta 
kravat takma mecburiyeti olmak üzere, takım elbise, saç, sakal, favori gibi şekli dayatmalara da bir an 
önce son verilmelidir. Yönetmelikte söz konusu dayatmalara kaynaklık eden ifadeler değiştirilinceye 
kadar, sivil itaatsizlik eylemine devam edilecektir. 

6- Kamu çalışanlarına ve üniversite öğrencilerine  başörtüsü serbestîsinin getirildiği bir ortamda diğer 
kız öğrencilere başörtüsü yasağının uygulanması anlamsızdır. Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde başını 
örten bir öğrenciye başka bir derste bir öğretmenin başörtüsü yasağı uygulaması beklenmemelidir. 
Bu husustaki garabete, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetmelik değişikliği yapılarak son verilmeli; 
kamuda başörtüsü özgürlüğünden, imam hatip liseleri, imam hatip ortaokulları ve çok programlı 
liseler bünyesindeki imam hatip programını takip eden öğrenciler dışında kalan diğer öğrencilerin de 
yararlanabilmesinin yolu açılmalıdır. Okul ya da ders merkezli değil, insan merkezli özgürlüğe geçilmelidir. 

7- Öğretim elemanlarının mali haklarında iyileştirme yapılması talebiyle başlattığımız çalışmalar 
sonrasında yayınladığımız raporda dikkat çektiğimiz, YÖK Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
ile birlikte hükümetin gündemine getirdiğimiz taleplerimiz bir an önce hayata geçirilmeli; profesörün 
maaşı genel müdüre, doçentin maaşı genel müdür yardımcısına, yardımcı doçentin maaşı daire 
başkanına,  asistanın ve okutmanın maaşı uzmana, uzman yardımcısı maaşına getirilmelidir Bunun 
olmaması durumunda, hiç olmazsa (729+729 TL) 100’er puan üniversite ödeneği artırılmalıdır. 
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8- 2004 yılında kariyer basamaklarında yapılan yasal düzenleme, hedeflenen sonucu vermemiştir. 
Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının gereğinin yapılmaması, kariyer basamakları 
uygulamasındaki belirsizliği devam ettirmektedir. Tezli yüksek lisans yapanların açtıkları binlerce dava 
yerel mahkemelerde öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay kararıyla öğretmenlerin 
aleyhine olacak şekilde reddedilmiştir. On binlerce öğretmen mağdur durumdadır. Bu sorun, acilen 
çözüme kavuşturulmalıdır. 

9- Yeni eğitim sisteminin güçlendirilmesi için ikili öğretim yapan eğitim kurumunun kalmaması, yeni 
derslik üretimine ağırlık verilmesi, okullara bütçe uygulamasına geçilerek okul yönetimlerinin eğitime 
yönelmelerine fırsat verilmesi ve yeni öğretmen alımı son derece önemlidir. Son olarak yapılan 40 
bin yeni öğretmen ataması önemli olmakla birlikte, öğretmen açığı göz önüne alındığında rakamın 
hayli yetersiz kaldığı görülmektedir. Öğretmen ataması, ücretli, vekil öğretmen uygulamasına son 
verecek şekilde yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, istihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eğitim 
çalışanlarına yönelik teşvikler öngörülmelidir. Gönülsüz ve mecburiyete dayalı çalışma yerine ekonomik 
iyileştirmeleri kapsayan gönüllülüğü tetikleyecek teşvik uygulamaları başlatılarak, öğretmenlerin söz 
konusu yörelerde kalmaları sağlanmalıdır. 

10- Milli Eğitim Bakanlığı’nın, iki yıl önce sendikalardan da görüş alarak ek ders esaslarında yapmayı 
planladığı değişiklik hayata geçmemiş; ek ders esaslarında ücret dengesizliğine ve mağduriyete 
neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine rağmen hâlâ değişmemiştir. 2006 yılında köklü bir 
değişikliğe uğrayan ek ders esasları, sekiz yıla yakın bir süredir uygulanmakta ve değiştiği günden beri 
bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak hazırlayıp bakanlığa sunduğumuz taslak dikkate 
alınmalı, gerekli mevzuat değişiklikleri bir an önce yapılmalı; öğretmenlerin branşlarına göre ek ders 
ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders 
ücreti farklılıkları çözüme kavuşturulmalıdır. Hâlâ 10 TL’nin altında olan ek ders birim ücreti, en az 
15 TL’ye çıkarılmalı, öğretmenlerin girebilecekleri ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, 
ihtiyaçlar doğrultusunda artırılmalıdır. 

11- Kamu kurumlarında yapılan her nöbet görevinin bir karşılığı varken, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
eğitim kurumlarında nöbet görevinin bir karşılığının olmamasının izah edilecek bir tarafı yoktur. 2012-
2013 yılı toplu sözleşme masasına da taşıdığımız, ‘Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce 
fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir’ 
şeklindeki haklı talebimiz karşılanmalıdır. 

12- Yardımcı hizmetler sınıfı ile genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarına da öğretim yılına hazırlık ödeneği 
verilmeli, üniversitelerde yardımcı hizmetler ve genel idari hizmetler sınıfı için yapılan görevde yükselme 
ve unvan değişikliği sınavları tarafsız, objektif ve merkezi olarak ÖSYM tarafından yapılmalıdır. 

13- Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışan 4/C’li personel bir an önce kadroya alınmalıdır. 

14- Okullara bütçe verilmemesi nedeniyle yaşanan sorunlara köklü çözüm getirilmelidir. Okulların 
zaruri harcamaları için okul aile birlikleri tarafından üretilmeye çalışılan çözümlerin yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının önündeki en büyük engel olan okulların 



Teşkilat Çalışmaları

120

bütçe sorunu; öğretmeni, yöneticiyi ve veliyi karşı karşıya getirmekte, bundan en fazla zararı yine okul 
yönetimleri görmektedir. Merkezi bütçeden, öğrenci başına ödenek uygulamasına geçilmeli, okullarda 
tahsildarlık dönemi artık kapanmalıdır. 

15- İnsanların temel tercihlerini sınırlayan demokratik eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı; 
insan iradesine ve tercihine ipotek koyan eğitimdeki ‘karma’ mecburiyetine son verilmeli, devlet bu 
konudaki dayatmadan vazgeçmelidir.

16- Eğitim-Bir-Sen’in bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İHH ile beraber paydaş 
olduğu ve anlaşmayı imzaladığı ‘Her Sınıfın Bir Yetimi Var’ projesine medeniyet değerlerimiz için destek 
verilmelidir. En az 50 bin yetim çocuğa sahip çıkmak hedefine ulaşılmalı; yetimlere sahip çıkılarak şefkat 
eli uzatılmalı, sıcak bir yuva özlemi çekenlere karşı herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 

17- Kadınlarımız, sendikal örgütlenmede daha çok yer almalı ve sorumluluk üstlenmelidir. Bundan sonra 
sendikal mücadelede kadınlarımızın illerde ve ilçelerde daha aktif olacağı bir dönem başlamalıdır. 

18- Medeniyet gençliğimiz için Genç Memur-Sen’i daha diri, daha aktif hale getirmeliyiz. Gençlerimizi 
yitirmemek için öğretmenin idealini artırılmalı, öğrenciye değerler eğitimi verilmeli ve veli 
bilinçlendirilmelidir. Gençlerimiz medeniyet değerlerimiz doğrultusunda yetiştirilmeli; bu konuda 
insana ve insanlığa yön verecek projeler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

19- Eğitim-Bir-Sen olarak, şimdiye kadar dinine, diline, ırkına bakmadan yardıma muhtaç birçok ülkeye 
yardım kuruluşları aracılığıyla yardım elimizi uzattık. Son olarak, Orta Afrika, Bosna Hersek ve ülkemizde 
maden faciasının yaşandığı Soma’ya yardımda bulunduk. Siyonist İsrail’in saldırılarıyla binlerce 
kardeşimizin hayatını kaybettiği, evleri yurtları harap olan Gazze’ye yardım kampanyası başlatmış 
bulunuyoruz. Gazze’ye bir okul ve bir hastane yapma hedefiyle başlattığımız SMS kampanyası devam 
etmektedir. Başta üyelerimiz olmak üzere, tüm milletimizin duyarlı davranmasını bekliyor, herkesi Gazze 
yazıp 2406’ya SMS göndererek 5 TL yardımda bulunmaya davet ediyoruz. 

20- Özellikle Ortadoğu’da belli emelleri olan ülkelerin sık sık kaos çıkarmak için uğraştığı bilinmektedir. 
Dün, El-Kaide’yi ortaya çıkaranlar; bugün, IŞİD denen bir terör örgütünü ihdas ettiler. Eğitim-Bir-Sen 
olarak, kurulduğumuz günden bu yana terörün ve teröristin her türlüsüne karşı olduk. Bir masum insanın 
ölümünü insanlığın ölümü olarak gören bir dinin IŞİD gibi karanlık bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi 
asla kabul edilemez. Sendikal yolculuğumuzda bütün terör yaklaşımlarını kınadık ve terörün bataklığının 
kurutulması için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, Katil Esed ve terör örgütü 
IŞİD zulmünden kaçarak ülkemize sığınan mültecilere kucak açmak ve Ensar kardeşliğini sergilemek, 
insan olmanın gereğidir. Devletimizin, ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıkma erdemini göstermesini 
takdir ediyor, Eğitim-Bir-Sen olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlum ve mağdurlara 
elimizden gelen yardımı esirgemeyeceğimizi deklare ediyoruz.
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12/14 Aralık 2014

8. Türkiye Buluşması Antalya’da Yapıldı 

Eğitim-Bir-Sen 8. Türkiye Buluşması, şube yönetimleri ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da 
yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 17, 18 ve 19. Milli Eğitim 
Şûralarına katılmış olmak için katılmadıklarını ifade ederek, “17. Milli Eğitim Şûrası’na katsayı engeli-
nin kaldırılmasını taşıdık, 4’e 63 oyla kabul ettirdik. 18. Milli Eğitim Şûrası’na kademeli eğitime geçmek, 
Kur’an, siyer, din eğitimi gibi derslerin müfredata girmesini sağlamak, insanımızı fişleyen milli güvenlik 
dersi garabetinden kurtulmak gibi yüzlerce öneriyle gittik. Milli Eğitim Bakanımıza,   bakanlık yetkilile-
rimize ve milletimize çağrıda bulunuyorum. İster şûrada oy çokluğuyla tavsiye kararına girsin, isterse 
girmesin milletin kararıdır, karma eğitim mecburiyetinin kaldırılmasının da takipçisi olacağız. Kız lisesi, 
erkek lisesi gibi karma olmayan, halkın önünde tercih bulunan, Atatürk’ün başlattığı bu uygulamayı 28 
Şubat’ın antidemokratik sürecinde dönemin bakanı Metin Bostancıoğlu yasaklamış. 10 kızın müracaat 
ettiği biçki, dikiş kursuna bile erkek almadan açmaz hale gelmiş. Sayın Bakana çağrıda bulunuyorum, 
karma eğitim mecburiyetinin kaldırılması yönündeki önergemi tartışmaya açmamış olabilirsiniz; ancak 
bu önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu önergeyi hayata geçirmek zorundasınız. Çıkışı yok. Dönüşü 
olmayan bir yoldur. Biz şûra kararına bakmayız. Eğitim-Bir-Sen olarak milletin değerlerine, kararına 
bakarız” dedi. 

Çocuklara İçki Servisi Yaptırma Uygulaması Nesilleri Bozmaktadır 

Anayasa’nın, 18 yaşından küçükleri reşit olarak kabul etmediğini ve devletin korumasına aldığını 
hatırlatan Gündoğdu, “Gençlerimizi alkolden, sigaradan uzak tutun diye kamu spotları hazırlıyoruz. 
Alkolün yanına gelemez, sigara satamaz, alamaz diyor yasalar ama Milli Eğitim müfredatıyla otelcilik 
turizm meslek liselerinde çocuklara eğitim gereği kokteyl hazırlatılıyor, içki servisi yaptırılıyor. Eğitim-
Bir-Sen bunun yanlış olduğunu haykırıyor. Nesilleri korumak temel kanunun görevidir ama bu uygulama 
nesilleri bozmaktadır. Alkolün, uyuşturucunun, satanizmin, bonzainin kol gezdiği bir ortamda devlet 
eliyle çocukları zehirlemek yanlıştır. Cuma günü öğleden sonra komisyonda 36’ya 38 oyla önergemiz 
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ret ediliyor ve olağanüstü bir gayretle takdiri müzakereyle yeniden görüştürüp oy çokluğuyla geçme-
sini sağlıyoruz. Eğitim-Bir-Sen, Osmanlıca ders olarak okutulsun diyor. Zorunlu olması daha iyiydi ama 
komisyondan böyle geçti. Genel kurulda sosyal bilimler lisesinde zorunlu olan ders imam hatiplerde de 
zorunlu oldu, diğerlerinde seçmeli oldu” şeklinde konuştu. 

Örgütlenerek eğitim çalışanlarının ve üyelerinin hakkını korumayı amaçladıklarını kaydeden Gündoğdu, 
Türkiye’de toplu sözleşmenin kapısını kendilerinin açtıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “Ücret de, 
sendika da araçtır. Amaç, medeniyet davamıza hizmet etmektir. Sendikacılığın birinci aşaması örgüt-
lenmedir. Eğitim-Bir-Sen’e göre, örgütlenme sendikal örgüt olarak Türkiye’nin her iş yerinde olmak 
ve medeniyetimizin her iş yerinde temsilcisini belirleme işidir. Toplu pazarlık sendikal faaliyetlerin en 
önemli ikinci ayağıdır. Hem iş güvencesi hem de toplu sözleşme hakkı başka bir ülkede yok. Sadece 
Türkiye’de var, onun da mührünü bizler vurduk.” 

Konuşmasında Taksim Gezi Parkı olaylarına da değinen Gündoğdu, Yalova’da CHP’li belediye başkanının 
ağaç kesimine işaret ederek, “11 ağacın ikisi kesildi diye bir sanatçı müsveddesi ‘Mesele ağaç meselesi 
değildir’ dedi. Dün, ‘Taksim, onurumuz’ diyenlerin 147 ağacın CHP eliyle Yalova’da kesildiğinde şerefini, 
onurunu göremedik. Nerede bu onur diye soruyorum. Bu ülkede konunun ne olduğuna değil kimin 
açtığına bakılarak gard alma hastalığı var. Mesele ağaçsa, nerede kesiliyorsa karşı koymamız lazım” diye 
konuştu. 

Bugün 400 milyondan fazla yetim olduğunun altını çizen Ahmet Gündoğdu, “Yoksulluk toplumların 
yüzde 99’unun başının belası. Organ mafyaları onlara musallat olmuş. Fuhuş mafyası öyle. Misyonerlik 
ayrı bir bela. Geçen yıl İHH ile her sınıfın bir yetim kardeşi olsun projesini yürüttük. 7 bin yetime ancak 
ulaşmışız. Bu, beklentilerimizin çok altında olan bir sayı. Bu sene resmi sözleşme imzaladık. Hedef en az 
50 bin. İkinci bir projemiz, gücü yeten her üyemizin bir yetimi olsun. Yetimlere sahip çıkmak boynumuzun 
borcu” şeklinde konuştu. 

Dünya mezunlarına sahip çıktıklarını belirten Ahmet Gündoğdu, “Mısır, Suriye, Filistin, Arakan, dünyanın 
neresinde olursa olsun mazluma el uzatıyoruz. Telafer’de kardeşlerimiz zulme uğradı, hemen maddi 
yardımda bulunduk. Türkmen olduğuna, Türk olduğuna bakmadık Suriye’den gelen kardeşlerimizin 
büyük çoğunluğu Arap, bir kısmı Kürt, bir kısmı Türk diye ayrımda bulunmadık. Sadece geçen yıl bir de-
fada 600 bin TL yardım ettik. Kobani’den gelen kardeşlerimize 10 bin battaniye, 3 bin yatak alarak yardım 
ettik. Şu anda Gazze’ye bir okul ve bir hastane kampanyamız sürüyor, Filistinli kardeşlerimize, yetimlere 
de sahip çıkmak için karar aldık. Ümmet bilinci içinde destek kararı aldık. Bununda duyurusunu burada 
yapmış olayım” ifadelerini kullandı. 

Sekretarya Toplantıları 

Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan’ın, “Medeniyet Tasavvuru ve Öncü Kuşak”  konulu sunumunun ardından, Ge-
nel Başkan Ahmet Gündoğdu, şube başkanları ve ilçe temsilcileriyle; Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, şube 
başkan vekilleriyle; Genel Başkan Yardımcısı Esat Tektaş, mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; 
Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin, teşkilatlanmadan sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Genel 
Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, basın ve iletişimden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan 
Yardımcısı Teyfik Yağcı, eğitim ve sosyal işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan 
Yardımcısı Ramazan Çakırcı, mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla bir ara-
ya gelerek, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.
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Bölge Toplantıları Yapıldı 

Eğitim-Bir-Sen, bölge toplantılarını, 20 Eylül-8 Aralık 2013 tarihleri arasında Afyonkarahisar, Erzurum, 
Ankara, Zonguldak, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, Samsun, Antalya, İstanbul ve Bursa illeri merkez 
alınmak üzere yapıldı. 

Toplantılarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, kamu görevlilerinin yıllardır artış istediği taban aylığa son on yıllık dönemde ve aynı 
dönemdeki en yüksek taban aylık zammı oranını ihtiva eden bir toplu sözleşme metnine imza attıklarını 
belirterek, “Bu toplu sözleşme, Memur-Sen daha iyisine imza atıncaya kadar bugüne kadar varılan en 
kârlı, en kapsamlı ve en adil uzlaşmadır. Bu toplu sözleşmeyle taban aylığı bin 27 liradan bin 202 liraya 
yükselmiş ve bugüne kadar taban aylıkta ilk defa 175 lira artış sağlanmıştır” dedi. 

Biz Kazanım Üretiyoruz, Diğerleri ise Laf 

Yıllardır toplu görüşme yapıldığını hatırlatan Gündoğdu, şöyle devam etti: “Eğitim çalışanları ilk defa 
kendilerine özel kazanımlara Eğitim-Bir-Sen sayesinde ulaşmıştır. 9 yıl boyunca yetkili olup masaya 
oturanlar, eğitim çalışanları için sıfır kazanım ürettiler. Eğitim-Bir-Sen, biri mutabakatsızlıkla, diğeri 
mutabakatla sonuçlanan iki toplu sözleşmede eğitim çalışanları için 18 kazanım elde etti. Memur-Sen’in 
107 kazanımını saymıyorum. Bizim kazanımlarımıza hayalleri yetişemez. Biz kazanım üretiyoruz, onlar 
ise laf. Çalışanların güçlü sesi ve kazanımların adresi olarak yeni kazanımlar üretmeye devam edeceğiz.” 

666 sayılı KHK ile ek ödemelere yapılan artışta unutulan ve ek ödemelerine zam yapılmayan öğretmenler 
için, 75+75 TL olmak üzere, 2014 yılında 150 TL özel hizmet tazminatı zammı aldıklarını vurgulayan 
Gündoğdu, “Öğretmenler için elde ettiğimiz, Ocak 2014 ve Temmuz 2014’te yapılacak 75 TL’lik özel hizmet 
tazminatı artışları ile taban aylık zammı birlikte değerlendirildiğinde, bu, 2014 yılında öğretmenlerimizin 
maaşında toplamda 273 TL artış olması demektir. Böylece, 666 sayılı KHK mağduriyetinin başladığı 

II. Bölge Toplantıları
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günden itibaren dile getirdiğimiz ‘ek ödemeyi söke söke alacağız’ vaadimizin gereğini hakkıyla yerine 
getirmiş olduk” değerlendirmesinde bulundu. 

Öğretmen Açığı Kadrolu Öğretmen İstihdam Edilerek kapatılmalıdır 

Bölge liderleriyle başta eğitim sorunu olmak üzere bütün sorunları istişare ettikleri verimli bir çalışma 
yaptıklarını belirten Gündoğdu, “Okullarda öğretmen açığını gidermek gibi en hayati konuya israf olarak 
bakamayız. Yeterli eğitim alamayan ve kaybedilen her öğrenci gelecek için kayıptır. Çocukların da, ülkenin 
de yedeği yoktur. Ülkenin geleceğine de, gelecek nesillerin kaybedilmesine de göz yummak doğru olmaz. 
Türkiye genelinde 100 bini aşkın öğretmen açığı bulunmaktadır. Biz, öğretmenin vekili, ücretlisi olmaz 
diyoruz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu başta olmak üzere, bütün bölgelerdeki öğretmen açığını kadrolu 
öğretmen istihdam ederek gidermek lazım. Aksi takdirde gelecek nesillerin donanımı açısından, derse 
branş öğretmeni girmemesi, sınıflara vekil ve ücretli öğretmenin girmesi ve öğrencilerin yeterli eğitim 
alamaması ülkeye zarar verecektir. Sınavları kazanmış yüz binlerce öğretmen adayı var. Öğretmen açığını 
kapatmakla, hem eğitimi kaliteye hem de bu arkadaşları işe kavuşturmak gibi iki güzel işi birlikte yapmış 
olacağız” şeklinde konuştu. 

Sorun Örgütlenmede Değil, Örgütlü Yapıların Önceliklerindedir 

“Kamu görevlilerinin sendikalaşma oranı yüzde 70’lere çıkarken, işçilerde örgütlenme oranının çok 
düşük düzeylerde kalmasının altında yatan sorunlar var” diyen Ahmet Gündoğdu, şöyle devam etti: “28 
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Şubat’ta ‘Sivil 5’li Çete’yi oluşturanların örgütlenme sorunundan önce demokrasiye yaklaşım sorunları 
var. Darbecilerle iş tutmayı, ırgatlık yapmayı öncelemek yerine çalışanların sorunlarını önceleyip 
enerjilerini sorunlarına teksif edememe sorunları var. Memur sendikalarından Ergenekon’a ev sahipliği 
yapanları deşifre ederek, şakulü bozuk olanları sınırları içine çekmeye çalıştık. Ama işçi sendikalarında 
hâlâ çalışanların sorunları yerine alan dışında top çevirenler var. İşçi sendikalarının bazılarının imaj 
problemini, işçi-memur sendikalarını bir çatı altında toplayarak çözemeyiz.” 

Eğitim-Bir-Sen Sadece Bir Sendika Değildir 

Eğitim-Bir-Sen’in sadece bir sendika olmadığını dile getiren Gündoğdu, “1992 yılından bu yana hak 
ve özgürlükler konusunda mücadele verdik. Bunun yanında vicdan odaklı sosyal sendikacılığın en iyi 
örneklerini ortaya koyduk. Yeni yıla kamuda başörtüsüne özgürlük kampanyası ile girdik. Mükemmel 
bir projeydi. Sahibi de, öncüsü de Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’dir. Doğuştan gelen haklarda, inanç 
hürriyeti gibi konularda şunu yaparsak şunlar ne der, falancılar ne der kaygısı güdeceksek Eğitim-Bir-
Sen’in de, Memur-Sen’in de olmasına gerek yoktur. Çözüm sürecinin başından beri içindeyiz. Buradaki 
fonksiyonumuz da paydaşlıktı. Hükümet değil, devletin içinde yer aldığı ama eski devletin ırkları 
tokuşturmayı geçim kaynağı haline getirdiği günlerden yeni devletin Türk’ün, Kürt’ün kardeşliği yeniden 
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tesis edilsin çağrısına uymamak vebal olurdu. Onun için biz taşın altına elimizi değil, bütün vücudumuzu 
koyduk. Suriye olayları başladığında bu ülkede ilk yardım kampanyasını 130 bin TL ile başlatan Eğitim-
Bir-Sen’dir, Memur-Sen’dir. Mısır’da darbe olduktan sonra dünyada çok güzel sesler çıktı. Ülkemizde 
de milletin büyük çoğunluğu olarak çok güzel sesler çıkardık ama bu seslerin de en ihtişamlısına, en 
güçlüsüne yine Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen öncülük etti Ankara’da. Onun için Eğitim-Bir-Sen sadece 
sendika değildir. İnsanı ilgilendiren her konu bizim kapsama alanımızda; ücret de, özgürlük de, insan 
hakları da bunun içerisindedir” diye konuştu. 

Sivil İtaatsizlik Eylemimiz Amacına Ulaşıncaya Kadar Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Gündoğdu, kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması için gerçekleştirdikleri “Özgürlük İçin10 Milyon 
İmza” kampanyasının hedefine ulaştığını belirterek, şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
gündemi kendi belirler, öncü olur. Başörtüsü özgürlüğü hem demokratik hem de Allah’ın emri olduğu 
için kamuda başörtüsü yasağını; imza kampanyasıyla, sivil itaatsizlik eylemiyle fiili olarak çözen Eğitim-
Bir-Sen, Memur-Sen’dir. İnsan haklarını ve insan onurunu birçok yönüyle ihlal eden otuz yıllık başörtüsü 
yasağını sona erdiren düzenlemeyi, kadına yönelik bir ayrımcılığı sona erdirecek olması ve kadın-kadın 
eşitliğinin tesisi açısından da son derece önemli ve değerli buluyoruz. Ancak, söz konusu yasağın yargı, 
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silahlı kuvvetler ve emniyet hizmetlerinde görev yapan kadınların başörtüsü özgürlüğünün kapsamı 
dışında tutulmasını doğru bulmuyoruz. Hayata geçirdiğimiz sivil itaatsizlik eyleminin amacına ulaşması 
için kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu anlamda, kılık ve kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde hâlâ 
hükmünü sürdüren kravat zorunluluğu, saç ve favori uzunluğu, sakal bırakma yasağı, bıyık şekli gibi 
sınırlama ve yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme yapılması için Memur-Sen ve bağlı sendikaları 
olarak 8 Ekim 2013 Salı gününden itibaren, erkek kamu görevlilerinin kamu hizmetlerini bu sınırlama ve 
yasaklara uymaksızın belirleyecekleri kılık-kıyafetle yerine getirmesine yönelik sivil itaatsizliğe devam 
ediyoruz.” 

Artık Millet Esastır, Postal Yalayıcılığı Devri Bitmiştir 

İnsanlığa hizmet için sendikanın bir araç olduğunu kaydeden Gündoğdu, “Amaç, insan hakları için 
çaba göstermek ve dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için ekmek, demokrasi, özgürlükler ve 
doğuştan gelen hakları korumak adına mücadele etmektir. 2010 yılına kadar devletin manifestosu, 
‘devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğü’ diye başlıyordu. Kutsal bir devlet, devletin emrinde vatandaşlar 
ve 10 yılda bir haddi bildirilen millet. Memur-Sen’in ‘toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet’ 
sloganıyla desteklediği 2010 Referandumu’nda yeni metafor ortaya çıktı.   Yeni Türkiye’nin metaforu, 
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‘milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü’ olarak değişti.  Artık millet esastır, postal yalayıcılığı 

devri bitmiştir” ifadelerini kullandı. 

Ek Ders Esasları da, Birim Ücreti de Değişmelidir 

Ek ders esaslarının adaletsizlikler içerdiğini ifade eden Gündoğdu, şöyle konuştu: “Mevcut ek ders esasları 

hasta olmayı ve okula gelmemeyi özendiriyor. Çeşitli nedenlerle iki gün okula gelemeyen öğretmene, 

iki gün gelmedin madem, geri kalan üç gün de gelme diyor. Yani iki güne üç gün bonus içeriyor. Bu 

işin bir boyutudur. Diğer boyutu ise çalışanlar arasındaki ücretlendirme boyutudur ki, buna bir yığın 

örnek verilebilir. Onun için ek ders esasları yeniden ele alınmak zorundadır. En son KİK toplantısında 

ücretlendirme boyutunu Bakanlığa taşıdık ve mutlaka değişiklik istediğimizi belirttik. Ek ders birim 

ücretinde değişiklik zamanı geldi ve geçiyor. 18. Milli Eğitim Şura Kararları’nda bu konuda özel paragraf 

açılmış ve birim ücretinin net 12 TL olması gerektiğinde uzlaşılmıştı. Günümüzü esas aldığımızda 

bunun en az 15 TL olması lazım. Bu konuda ihtiyaç olduğunu kabul etmeyecek bir tek eğitim çalışanı 

bulamazsınız. Herkes ek ders birim ücretinin değişmesinde hem fikir ise Bakanlığa bu konuda ve ek ders 

esaslarının yeniden kurgulanmasında çok önemli görev düşüyor demektir.”

Karma Eğitim Mecburiyetine Son Verilmeli 

Gündoğdu,  karma eğitim mecburiyetine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İsteyen karma 

okula, isteyen İstanbul Erkek Lisesi’ne, isteyen Çamlıca Kız Lisesi’ne, isteyen İzmir Kız Lisesi’ne çocuğunu 

göndersin” dedi. 

Değerler Sistemimize Uygun Müfredat Gerekmektedir 

Eğitimin temel sorunlarından birinin değerler sistemimize uygun bir müfredatın olmaması olduğunu 

söyleyen Gündoğdu, “Devlet eleyen sistemden hayata hazırlayan, doğuştan gelen yeteneklerin önünü 

açan ve birey olmayı ön plana çıkaracak değerler sistemimize uzanan bir müfredat geliştirmelidir. 

Devletin okulunu diploma doldurma yeri olmaktan çıkarıp, eğitimin verildiği yere dönüştürmeliyiz, 

öğretmeni diploma doldurma memuru olmaktan çıkarıp öğrencileri hayata hazırlayan inşacı, öğrencilere 

rehber haline getirmeliyiz” diye konuştu.  



Teşkilat Çalışmaları

129

28/30 Ekim 2011

Üniversitelerde Zihniyet Devrimine İhtiyaç Var

3. Üniversite Temsilcileri Toplantısı, Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Sadece sorunları ortaya koyan ufukla 
bu ülkenin geleceğini dizayn edemeyiz. Sorunların küreselleştiği bir çağda, çözümlerin de küreselleşmesi 
lazım. Üniversitelerin, geçmişin tortularını bir an önce üzerinden atması, sadece mevzuat değişikliğiyle 
yetinmemesi; siyasetin de, sivil toplumun da önünde gidecek bir zihniyet devrimi yaşaması gerekiyor” 
dedi. 

Üniversitelerde değişimin ancak sendikal örgütlenmeye paralel olarak gelişebileceğini belirten 
Gündoğdu, “Üniversitelerde özgürleşmenin yolu örgütlenmeden geçmektedir. Bu şuurla hareket ederek 
yetkiyi almış olan 40 Üniversite Temsilcimizi tebrik ediyorum. Mevcutla yetinmemeli, 15 Haziran 2012 
mutabakatlarına kadar üye sayımızı en az 30 bine çıkarmalıyız” şeklinde konuştu. 

Gündoğdu’nun konuşmasının satır başları şöyle: 

Sendikal mevzuatın üniversitelerde yeterince işlemiyor olması sadece rektörün kabahati değildir. Bizim 
sendikal kazanımlarımızın peşine düşüyor olmamız lazım. MEB’in her kademesinde disiplin kurullarında 
sendika yöneticileri varken, bazı üniversiteler hala bu hakkı kullandırmak istemiyorlar. ‘Başbakanlık 
Genelgesi üniversiteleri kapsamaz’ diye bir istisna yoktur. Hakkı gasp eden yöneticiler hakkında suç 
duyurusunda bulunmaktan kesinlikle çekinmeyiniz.

III. Üniversite Teşkilatları Toplantıları
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Üniversitedeki Bürokratik Hantallık ve Keyfilikler Sona Ermelidir 

Üniversitelerdeki bürokratik hantallığın sona ermesi gerekir. Millet adına icraat yapılmadığını 
gördüğümüz yerlerde de bizim devreye girip hukuksuzluğu, aymazlığı, keyfiliği deşifre etmemiz lazım. 
Normalde demokratik bir devlette şeffaflık esastır, deşifreye gerek yoktur fakat demokratik ve şeffaf 
yönetim anlayışından nasibini almamış, derebeyliğe özenilen yerlerde keyfilikler alır başını gider. 
İşte orada sendikaya ve sendikacıya ihtiyaç vardır. Sendikacı, milletin vergileriyle milletin kuyusunun 
kazıldığı yerde gözünü kapatamaz, nemelazım diyemez. 

Çalışanların Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır 

Öğretim elemanlarının ve idari personelin özlük, sosyal ve mali haklarında yetersizlikler var. Ekonomik 
sıkıntı yaşayan bilim camiasından bilimsel verimlilik bekleyemeyiz. Üniversite çalışanlarının birçok 
sorunu bulunmaktadır. Yardımcı doçentlerin derece problemini çözdük fakat 50/d’lerin sorunları var, idari 
personelin sorunları var. Üniversitelerde idari personelin ek ödeme tutarları diğer kamu kuruluşlarında 
çalışan personele oranla istenen seviyede değil. 657 sayılı Kanun’da memurların sicil uygulaması 
kalkarken, 2547 sayılı Kanun’a bağlı çalışanlar için halen devam ediyor. Görevde yükselme sınavları 
birçok yerde uygulanmıyor. Kadrolar yönetim tarafından hülle yöntemlerle dolduruluyor. Geliştirme 
Ödeneği idari personele verilmiyor. Daha bunun gibi birçok sorun çözüm bekliyor. 

Öğretim elemanları, birinci ve ikinci öğretimdeki ders yüklerinden dolayı akademik çalışmaya yeteri 
kadar vakit ayıramıyor. Çünkü üniversitelerde akademik personel yetersizliği var. Hal böyleyken, yeni 
kurulan üniversitelerdeki ihtiyacı, bir nebze olsa, giderecek bir formül olan ‘asker öğretim elemanı’ 
uygulaması hala hayata geçirilememiştir.  

Sadece Sorunları Ortaya Koyan Ufukla Ülkenin Geleceği Dizayn Edilemez 

Sorunları ortaya koymakla kalmamalı, onlara çözüm de üretmeliyiz. Sadece sorunları ortaya koyan ufukla 
bu ülkenin geleceğini dizayn edemeyiz. Artık küresel sorunlar karşısında küresel sorunları paylaşıyor 
olmayı düşünüyor, kararlaştırıyor, projelerini hazırlıyor ve bu doğrultuda koşuyor olmamız gerekiyor. 
Sorunların küreselleştiği bir çağda çözümlerin de küreselleşmesi lazım. Türkiye’de üniversitelerin 
geçmişin tortularını bir an önce üzerinden atması, siyasetin de sivil toplumun da önünde gidecek bir 
zihniyet devrimi yaşaması gerekiyor. Bunun dışında hareket etmeye hakkımız yok. Bu, artık gönüllülük 
işi değildir. Bununla sadece kendinize değil, geleceğimize iyilik yapıyorsunuz. Siz bu sorumluluğu kabul 
ettiğiniz anda, sorunlara karşı çözüm üretme zorunluluğunuz başlar. Sorunlar karşısında, ‘Şuna haksızsın 
dersem acaba bana şöyle mi yapar’ korkusunun başladığı yerde diktatörler üremeye devam eder.

Üniversitelerin Alanı Belirlenecekse Bilim ve Özgürlük Yeter

İri lise değil, evrensel üniversite istiyoruz. Dünyaya açılalım; İngiltere’den, Amerika’dan, İspanya’dan, 
Malezya’dan öğrenci getirelim diyoruz, sonra da ona İnkılâp tarihini mecburi ders olarak okutuyoruz. 
Bu, üniversiteyi iri lise zannetmektir. İri lise olmaktan kurtulmak istiyorsak, adımlarımızı evrensel 
değerler, bilim ve özgürlük adına genişletmek zorundayız. YÖK’ün anayasal kimliğine son verilmesi, 
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yasayla üniversitelerin alanının belirlenmesi konuşuluyor. Alan belirlenecekse, bilim ve özgürlük yeter, 
başka alana gerek yok. ‘Ordu Göreve’ pankartı altında yürüyenler kendilerini bir ordunun komutanı gibi 
görüyordu. Böyle bilim adamı olmaz, mevzuat da buna müsaade etmemelidir. YÖK’ü ve üniversiteleri 
öyle kurumsallaştıralım ki, başına kim gelirse gelsin, bu millete asla kötülük yapamasın. 

Türkiye’yi Akademik Sendikacılıkla Tanıştırdık 

Türkiye’de sendikacılığı ideolojik kamplaşmanın üssü olmaktan çıkardık. ‘Kahrolsun’ ya da ‘Yaşasın’ 
sendikacılığı yerine, hizmet ve akademik sendikacılık diye yeni bir yaklaşım ortaya koyduk. Milletin 
değerleriyle barışık “değer sendikacılığımız” ile bugün Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ve en 
büyük sendikası olduk. Kavga zemininde rekabeti değil, rekabet zemininde akademik sendikacılığı 
önemseyerek, büyümeye devam edeceğiz.  

‘Hepimiz Vanlıyız’ 

Daha önce Filistin’e, Doğu Türkistan’a yardımlar gönderdik; Ramazan’da iftar programlarımızı iptal 
ettik ve “Yardımlar Afrika’ya “dedik. Şimdi de “Hepimiz Vanlıyız”  diyoruz. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
olarak 415 bin TL’lik ilk yardımımızı yola çıkardık. Teşkilatlarımız, yardım seferberliğimizi genişleterek 
sürdürecektir. Van’da depremde çoğunluğu stajyer olan öğretmenlerimizi kaybettik. Üyemiz olanlara 
ferdi kaza sigorta çeklerimizi ulaştıracağız. Kaybettiğimiz bütün eğitim çalışanlarının yarasını sarmak 
için elimizden geleni yapacağız. 

“Üniversite Sorunları ve Çözüm Önerileri” Paneli 

Programda, “Üniversite Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu bir panel de gerçekleştirildi. Doç. Dr. 
Erdinç Yazıcı’nın yönettiği panelde, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ve Doç. Dr. Mustafa 
Orçan, YÖK’ün yapılandırılması ve üniversite çalışanlarının sorunlarına dair birer konuşma yaptı. 

Yönetim Liderlik ve Kurum Kültürü Semineri 

Panelin ardından İbrahim Zeyd Gerçik, “Yönetim, Liderlik ve Kurum Kültürü” konulu bir seminer verdi. 
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4. Üniversite Teşkilatları Buluşması Antalya’da Yapıldı 

4. Üniversite Teşkilatları Buluşması Antalya/Kumluca’da gerçekleştirildi. Yeni YÖK kanunu, üniversitelerin 
genel ve idari sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının açılışında konuşan Ahmet Gündoğdu, 
üniversitelerin bilim üretememesinin, akademik özgürlüğünün olmamasının temel sebebinin; devletin 
kesintisiz tasallutu altında kalması, ceberut bir zihniyet tarafından yönetilmesi, hiçbir zaman bağımsız 
olamaması ve bağımsız olmasına izin verilmemesi olduğunu söyledi. 

Osmanlı’yla başlayan üniversite maceramızın uzun ömürlü olmadığını dile getiren Gündoğdu, “Tek 
tipleştirme politikalarını merkeze alan devrimler döneminde Osmanlı’nın kurup geliştirdiği Darülfünun; 
inkılapları alkışlamadığı, özerk kalma mücadelesi verdiği için kapatılmıştır. Yeni kurulan üniversiteler 
ise devlet ideolojisini, vesayet anlayışını devam ettirecek, rejimin bekçiliğini yapacak şekilde dizayn 
edilmiştir.    Bu durum, Türkiye’de millet iradesini seslendirmeye yeltenen partiler başta olmak üzere 
özgürlük, sivilleşme ve demokrasi diyen bütün kurumların susturulduğunu göstermektedir” dedi. 

Referandumdan Sonra Üniversitelerde de Normalleşme Süreci Başladı 

Gündoğdu, 1980 darbesiyle getirilen YÖK kanunuyla üniversitelerin rejimin kalelerine dönüştürüldüğünü, 
vesayetin ve yasakçılığın en sert uygulandığı, farklı zulüm modelleri geliştiren merkezler haline 
getirildiğini kaydetti. İşkencenin her türlü yönteminin önce burada test edildiğini ve testi geçen 
yöntemlerin bütün millete uygulandığını, ikna odaları kurularak milletin evlatlarına zulüm edildiğini 
ifade eden Ahmet Gündoğdu, “Birçok vatan evladı ‘öz yurdunda garip, öz vatanında parya’ konumuna 
getirilmiş, yükseköğrenimini ya bırakmış ya da yurtdışında devam etmek zorunda bırakılmıştır. Ayrıca 
yurtdışına giden akademisyenler de damgalanmıştır. Anayasa değişikliği referandumundan önce 
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üniversiteler; milletin, öğrencilerin, akademik kadroların hizmetinde olmamıştır. Referandumdan sonra 

Türkiye’nin normalleşmesiyle birlikte üniversitelerde de normalleşme süreci başlamıştır. İnşallah, 

yıllardır dile getirdiğimiz ‘yeni anayasa’yla birlikte üniversiteler daha özerk, daha bağımsız ve bilim 

üreten kurumlar haline gelecektir.  Mevcut anayasanın akademik özgürlük üzerinde vesayet oluşturmak 

hedefine uygun şekilde YÖK’ü düzenleyen 130 ve 131. madde ve benzerlerine yeni anayasada yer 

verilmesini istemiyoruz. YÖK, sadece koordinasyon ve akreditasyon görevi gören bir kurumsal yapı 

olarak tasarlanmalı ve bu, Anayasa’yla değil, yasayla yapılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. 

Yükseköğretim Kurulu’nun,    yeni YÖK kanunu hazırladığına dikkat çeken Gündoğdu, yeni yasayla 

üniversitelerin daha da demokratikleştirilmesini isterken, tüm akademik ve idari kadroların mali, sosyal 

ve özlük haklarında ciddi iyileştirmelerin yapılmasını beklediklerini dile getirdi. 

Üniversitelerin, evrensel düşüncenin ve bilimin verileri ile medeniyet değerlerimizin yol göstericiliğiyle 

bilgi üreten, bilinç geliştiren, bilimi esas alan, teknoloji üreten ve geliştiren, milletimizi erdemli bilgiye, 

devleti küresel rekabetin gerektirdiği güce ulaştırmanın öncüsü kurumlar haline dönüştürülmesi 

gerektiğinin altını çizen Ahmet Gündoğdu, “Bu, öncelikle medeniyet davasının ve soylu mücadelenin 

sendikal zemindeki sesi ve nefesi konumundaki Eğitim-Bir-Sen’e ve onun üniversitelerdeki uç beyleri 

olan sizlere ait bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı. 

Jakobenlerin Bize Biçtiği Daracık Elbiseleri Yırtıp Attık 

Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gündoğdu, Anayasa Değişikliği 

Paketi’nin referandumda kabul edilmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını, başlattıkları kampanya 

ile ‘Toplu Sözleşmeye de, Toplumsal Sözleşmeye de Evet’ dediklerini hatırlatarak, şunları söyledi: 

“Teşkilatımızın liderlerinden oluşan 1500 kişiyle bir araya geldiğimizde, 40 dakikalık konuşmamın 

sonunda onlara dedim ki, ya referandumda ‘evet’ çıkaracağız, ilk kez milletin anası gülecek, darbecinin 

anası ağlayacak ya da ‘hayır’ çıkacak, analarımız ağlamaya devam edecek. Bizim analarımız yeterince 

ağladı. Çanakkale’de biz vardık bedel ödeyen, bugün de biz varız, yarın da bedel ödeyecek olan biziz, 

bizim kaçacak başka bir ülkemiz yok. Biz bu ülkenin asli unsuruyuz, üvey evladı değiliz. Jakobenlerin, 

faşistlerin bu ülkenin insanına biçtiği daracık elbiseleri yırtıp attık, kendi elbisemizi dikmeye de devam 

edeceğiz.” 

Gündoğdu, kadın çalışanlara da seslenerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Örgütlenmeyi erkeklere 

bırakmayın, erkekler bize görev versin diye beklemeyin. Türkiye’de kadın elinin değmediği işler yarımdır. 

Kadın eli değerse nezaket eli değer, örgütlenmede tek ayakla yürünmez. Hocaların en az yüzde ellisi 

kadın, görev beklemeyin, görev ve yol haritasını siz kendiniz çizin.” 

‘Üniversitelerin Sorunları ve Yeni YÖK Yasası’ Panelde Tartışıldı 

Başkanlığını Doç. Dr. Mustafa Orçan’ın yaptığı, ‘Üniversitelerin Sorunları ve Yeni YÖK Yasası’ konulu 

panele, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Muhittin Şimşek konuşmacı 

olarak katıldı. 
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Sonuç Bildirgesi 

1-Suriye’de kan akıtmaya devam eden Esed yönetimindeki Baas rejimini kınıyoruz. Bütün ülke ve 
uluslararası kuruluşları katliamı durdurmak için birlikte hareket etmeye ve Müslümanlar için son derece 
önemli olan Kurban Bayramı vesilesiyle tarafları, bir daha bozulmamak üzere, ateşkes yapmaya çağırıyor; 
Suriye’de vatandaşların demokrasi ve özgürlükle tanışması için Baas rejiminin sona erdirilmesini ve 
halkın iradesini esas alan yönetim yapısının daha fazla kan dökülmeden hayata geçirilmesini istiyoruz. 

2-Yeni anayasa, hükümleri ve ruhuyla insanı esas almalı, bütün vatandaşları kucaklamalı, tanımlama 
dayatması yerine tanıma erdemi içermeli, bu ülkenin vatandaşlarını bir ve eşit görmeli, doğuştan gelen 
hakları sınırlamamalı aksine teminat altına almalı, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik mevcuttaki 
sınırlamaları sona erdirmelidir. 

3-Türkiye’nin gelişmesini engellemek isteyen ve yakın ülkelerdeki karışıklıkları fırsat bilenler terörü 
azdırma ve terör örgütünü maşa olarak kullanma yarışına girmiştir. Milletimiz, özellikle son dönemde 
eğitim çalışanlarını hedef alan terörü sona erdirmekle kalmayacak, arkasındaki güçlere de haddini 
bildirecektir. 

4-YÖK, anayasal bir kurum olmaktan çıkartılarak, yıllardır ertelenen yeni YÖK yasası paydaşların görüş 
ve önerileri de dikkate alınarak biran önce hayata geçirilmelidir.

5-Yeni üniversitelerin akademik ve idari personel ihtiyacı ivedilikle giderilmelidir. 

6-Akademik ve idari personelin beklentilerini karşılayacak yeni personel kanunu hazırlanmalıdır. 

7-Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu’nda hukuki alt yapısı oluşturularak çalışanlar adına 
yetkili sendika temsilcisinin bulunması sağlanmalıdır. 

8-Rektörlük seçimlerinde akademik ve idari personelin tamamı oy kullanabilmelidir. 

9-Akademisyenlerin maaş ve ücretleri, kendi konumundaki kamuda çalışan uzman yardımcısından 
daha düşük düzeydedir. Bu ayıba son verilerek, akademik personelin, bilimsel üretim yapmasını 
destekleyecek mali ve idari imkanlar biran önce harekete geçirilmelidir. 

10-Akademisyenlerin proje ve çalışmalarından dolayı yapılan döner sermaye kesintileri azaltılmalıdır. 

11-Öğretim elemanlarının daha fazla akademik çalışmalara zaman ayırmasını sağlamak için maaşları 
artırılarak ders saatleri azaltılmalıdır. 

12-Araştırma görevlilerinin istihdam ve ücretlerine ilişkin sorunlar giderilmeli, kadro ve derece sınırlaması 
uygulamasına son verilmelidir.

13-Askerlik görevini yapmayan akademisyenlerin askerliklerini üniversiteler bünyesinde yapabilmelerine 
imkan sağlanmalıdır. 
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14-Akademisyenlerin fikirlerini, eleştirilerini ve önerilerini her türlü iletişim araçlarını kullanarak izin 
almadan serbestçe ifade etmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

15-Rektörlerin akademisyenler üzerindeki sınırsız yetkilerine son verilmelidir. 

16-Yardımcı doçent kadroları artırılmalı ve doktorasını tamamlayan öğretim elemanlarına kadro tahsisi 
yapılmalıdır. 

 17-Üniversite içerisinde ve tesislerinde içki satışına ve servisine kesinlikle ruhsat verilmemeli ve mevcut 
olanlar kapatılmalıdır. 

 18-Üniversite çalışanları dahil olmak üzere kamu görevlilerine yönelik siyaset ve grev yasakları 
kaldırılmalı, akademik personelin siyaset yapma hakkının kapsamı genişletilmelidir. 

 19-Üniversiteler ve Meclis dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan başörtüsü yasağına 
biran önce son verilmelidir. 

20-Üniversitelerde çalışanlar bir bütün olarak değerlendirilmeli, akademik personelin yararlandığı 
geliştirme ödeneği ve benzeri tazminatlardan idari personel de yararlanmalıdır. 

21-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile bu sınavlarla geçiş yapılacak kadro ve unvanların 
sayısı artırılmalı, sınavlar periyodik aralıklarla gerçekleştirilmelidir. 

22-Şefler için kadro sınırlaması uygulaması kaldırılmalıdır. 

23-2547 sayılı Kanun’un 13. maddesinden kaynaklanan keyfi görevlendirmeler sona erdirilmeli ve bu 
hüküm kanun kapsamından çıkarılmalıdır. 

24-İdari personelin naklen geçişleri üniversitelerin inisiyatifine bırakılmayarak, belli kriterler çerçevesinde 
özre bağlı yer değişikliğine izin verilmelidir. 

25-İdari personelin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına katılımlarını sağlayacak izinlerin 
verilmesi, ikinci öğretim harçlarına indirim yapılması gibi kolaylıklar sağlanmalıdır. 

26-Üniversite çalışanlarında da sicil uygulaması kaldırılmalıdır.

27-4/B kapsamındaki personel, 4/A kapsamında kadroya geçirilmelidir. 

28-4/C’li personelin özlük hakları ve görev tanımları yapılmalı; kadroya alınmalı, kadroya alınıncaya 
kadar kadrolu çalışanların yararlandığı bütün sosyal hak ve yardımlardan faydalanması sağlanmalıdır.

29-İkinci öğretim uygulamalarında görev alan üniversite personeline mesai ücreti verilmeye devam 
edilmelidir.
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21/23 Mart 2013

5. Üniversite Teşkilatları Buluşması 

Eğitim-Bir-Sen 5. Üniversite Teşkilatları Buluşması Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendikal yolculuğa vesayeti ifşa, 
medeniyet değerlerimizi inşa etmek için çıktıklarını belirterek, “Yaptığımız sendikacılık, insan merkezli, 
hak merkezli sendikal anlayışın, ekmek ve demokrasi ilişkisi çerçevesinde ekmeğin büyümesinin 
demokrasinin gelişmesine paralel olduğu gerçeğinin örgütlülük bilinciyle hayata geçirilmesinin adıdır. 
Bunun için, bizi biz yapan değerleri çok iyi bilmek, evrensel değerleri kuşanmak zorundayız. Biz hiçbir 
medeniyete düşman değiliz ama kendi medeniyet değerlerimize düşman olanlara karşı uyanık olmak 
durumundayız. Öldürerek ayakta kalmaya çalışan Batı medeniyetine karşı hazırlıklı olmak; gelecek 
nesilleri de uyanık kılmak mecburiyetimiz  var. Evrensel ahlakı önemsemek, insan odaklı sendikacılık 
anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Hz. Ali efendimizin bir cümlesinde medeniyet 
değerlerimize çizdiği yolu çok net olarak görüyoruz: ‘İnsanlar ya senin dinde kardeşin ya da hilkatte 
eşindir.’  Öyleyse insan olarak insanlık ahlakını kuşanmış olanlarla dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun bir 
paydaşlığımız vardır” dedi.

 Irkçılık Hastalığına Prim Vermeden Herkesi Kucaklamalıyız 

Rosa Parks, Malcolm X ve İsrail tankları altında can veren Rachel’in sivil itaatsizlik örneğini kendi 
değerlerinin süzgecinden geçirerek uygulamaları gerektiğini ifade eden Gündoğdu, “Ekmek, özgürlük 
ve insanlık tanımı ortak olsun yeter. Irkçılık hastalığına prim vermeden, Alevisi, Sünnisi, Kürt’ü, Sağcısı, 
Solcusu toplumun ötekileştirilmiş tüm kesimlerini, herkesi kucaklamalıyız” şeklinde konuştu.

Gündoğdu, mevcut sendikacılık türlerinin bağımsız, tepki, teklif ve tehdit şeklinde olduğunu söyleyerek, 
“Biz bağımsız sendikacılık yapıyoruz. Bunun yanında teklif, gerektiğinde tepki sendikacılığı da yapıyoruz. 
Bizi eleştirenler önce kendi geçmişlerine baksınlar. Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından seçilenler 
tek başlarına adım dahi atamazlar” ifadelerini kullandı. 
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YÖK Yasa Taslağı 

Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı’na da değinen Gündoğdu, 12 Eylül darbe anayasasıyla kurulan 
YÖK’ün, geçen zaman zarfında yükseköğretimden ziyade siyasetle ilgilenen, darbecilerin dünya 
görüşleri doğrultusunda toplumu ve üniversite gençliğini şekillendirmeye çalışan politik bir kuruma 
dönüştürüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: “Üniversiteler, bilim ve teknoloji üreten kurumlar 
olarak değil, toplumsal mühendislik ürünü çağımıza ve milli değerlerimize aykırı politikaların üretildiği 
kurumlar olarak faaliyet göstermekteydi. Bu çağdışı ve üniversite misyonuna yakışmayan politikalara 
direnen, toplumsal mühendislik mekanizmalarının çarkı olmak istemeyen birçok öğretim elemanı 
soruşturmalara maruz kaldı; görevlerine son verildi. Bin bir zahmetle kazandıkları üniversitelerindeki 
eğitim-öğretim hakları ellerinden alındığı gibi, öğrencilere, kendi ülkelerinde eğitimlerini devam ettirme 
ve tamamlama hakkı dahi verilmedi. İşte bu zulmün tekrarına sebebiyet vermemek için bir an önce sivil 
bir YÖK Yasası’nın çıkarılması gerekmektedir.” 

Yıllardır YÖK’le ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını, demokratik bir Yükseköğretim Kurulu’nun 
oluşturulması ve darbe yasasından kurtulmak, sivil bir yükseköğretim yasasının çıkması için 
akademisyenlerimizin katılımıyla konferans, sempozyum, çalıştay gibi programlar düzenlediklerini 
anlatan Gündoğdu, “Bu faaliyetlerin bir kısmını kitap olarak, bir kısmını da dergilerimizde yayınladık, bu 
çalışmalarımızı raporlaştırarak YÖK Başkanlığı’na ve MEB’e ilettik. 2008’den itibaren ve özellikle de son iki 
yıldan beri bu çalışmalara daha fazla önem ve ağırlık vererek, sonuç alıcı ve katılımcı olması bakımından 
üniversite temsilcilerimizle, danışmanlarımızla, üniversitelerimizde görevli akademik ve idari personelle 
birlikte belli aralıklarla çalıştaylar ve toplantılar düzenledik. 10.10.2012 tarihinde, rektör ve yardımcıları, 
yönetici ve öğretim elemanlarının da katıldığı ‘YÖK ve Akademisyenlerin Sorunları ve Çözümler 
Önerileri’ çalıştayı yaptık. Yine 11.10.2012 tarihinde, üniversite genel sekreterleri ve fakülte sekreterleri 
ve idari personelin katılımıyla ‘İdari Personelin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı düzenledik. 
03.11.2012 tarihinde ise Ankara ÇASGEM’de üniversite öğretim elemanları ve idari personelden oluşan 
yaklaşık 40 kişiyle birlikte geniş katılımlı karma ‘YÖK ve Üniversite’ çalıştayı gerçekleştirdik. Bunun 
dışında, sendikamızın tüm üniversite şube ve temsilciliklerinin, YÖK ve üniversitelerle ilgili görüşleri 
ve önerileri talep edildi. Bu görüş, öneri ve talepler, 19-21 Ekim’de Antalya’da ‘4. Üniversite Teşkilatları 
Buluşması’nda YÖK’ten gelen iki uzmanla, akademisyen ve idari personelin de katıldığı ‘Üniversite 
Sorunları ve Yeni YÖK Yasası’ adlı panelde tartışıldı. Yapılan çalıştay, toplantı ve panellerde teşkilatlardan 
gelen sorun havuzu oluşturulup, çözüm önerileri hazırlandıktan sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya’ya Genel Başkan olarak benim tarafımdan iletildi. Sendika olarak YÖK’ten, Güney Kore ve 
Finlandiya ülkelerinde olduğu gibi, eğitim kurumlarıyla, özellikle YÖK ile yetkili sendika arasında daha 
güçlü işbirliğinin kurulmasını ve katılımcılığın artırılmasını talep ettik” diye konuştu. 

Özlük Haklarıyla İlgili Talepler 

Gündoğdu, üniversite personelinin özlük haklarıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti: “Akademik 
personelde maaş artışına gidilerek ders yükünün ve ders saatinin azaltılması gerekir. Öğretim üyelerimiz 
30 saat gündüz 10 saat de gece olmak üzer toplam 40 saat derse giriyor. Öğretim üyeleri düşük maaş 
nedeniyle ders makinesi gibi derse girmek zorunda kalmaktadır.
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Geliştirme ödeneği sadece öğretim elemanlarına değil, uzmanlara ve idari kadrolarda bulunanlara da 
verilmelidir. Akademik ve idari personel arasındaki ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır.

Enstitü müdürlüğü, dekanlık ve bunların yardımcılarına yönelik makam tazminatı ödemeleri ile fiili 
hizmet zammının artırılması gerekmektedir.

Üniversitelerde sicil uygulaması hala devam ediyor. 6111 sayılı Kanun’la 657 sayılı Kanun’da yapılan 
düzenlemeye paralel olarak öğretim elemanları yönünden sicil uygulaması kaldırılmalıdır.

Akademisyenlerin idari kadrolara (genel sekreterlik, daire başkanlığı vs.)   görevlendirilmeleri imkânı 
bir an önce kaldırılmalıdır. Bu türden kadrolara görevlendirilme taleplerinin önüne geçilmesi için 
akademisyenlerin özlük hakları iyileştirilmelidir. Tek başına akademisyenlik çekici hale getirilmelidir.

İdari kadroda çalışanlara MEB’deki gibi puan sistemi getirilip atama ve yer değiştirme hakkı verilmelidir. 
Artık üniversitede çalışan ailelerimiz de parçalanmadan bir arada çalışabilmelidir.

Öğretim elemanlarıyla ilgili siyaset özgürlüğünün alanı genişletilmelidir.

Üniversitelerimizde halen kadroya geçirilmeyi bekleyen 4/Cli tüm personel kadroya geçirilmelidir.

İkinci öğretimde saat beşten sonra mesai yap ama para alma, bunun yerine izin kullandıralım deniyor. 
Bunun kabulü mümkün değildir. İkinci öğretimdeki mesai ücretini nöbet ücreti adı altında almak için 
çalışmalarımız sürüyor. Bu haksızlığı gidermek için verdiğimiz mücadele devam edecek.” 

Konuşmasının sonunda, akademik ve idari personelin kol kola girerek özlük ve özgürlük mücadelesini 
sürdürmeleri gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, “Üniversitelerde sendikal örgütlenmemiz her geçen 
gün güç bulmaya devam ediyor. 2013 mutabakatlarına kadar 15 bin yeni üye ile gücümüze güç katarak 
üniversitelerde de örgütlülük oranımızı yükseltecek ve örgütlü sayımız arttıkça sorunların daha da kolay 
çözüldüğünü göstermiş olacağız. Dün suya sabuna dokunmayan bir akademisyen profili varken, bugün 
Eğitim-Bir-Sen’de hak mücadelesi veren akademisyenler vardır. Sizlerden, üniversitelerde 15 bin yeni 
üye için yoğun bir çalışma bekliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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4/6 Ekim 2013

YÖK Çalışanların Gönlüne Köprü Kurmalı 

Eğitim-Bir-Sen 6. Üniversite Teşkilatları Buluşması Alanya’da yapıldı. Üniversitelerin genel ve idari 
sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, iktidarın ‘2023 Vizyonu olduğuna dikkat çekerek, “Hükümetin bilimin merkezi yapmak 
istediği bir üniversite gerçeği var. Bina olarak bilimin merkezi olacak mükemmel altyapılar oluşmasına 
rağmen, çalışanların gönlüne köprü kurmayı düşünmeyen bir YÖK ve buna henüz yaklaşmayan bir irade 
var. YÖK, kuruluş itibarıyla yasal bir kurum ama çalışanların dünyasında meşru bir kurum değil. Yük alan 
değil, yük olan yapı gibi görülüyor. Sorunların çözümüne katkı sunarak imajını düzeltebilir. Akademik 
camianın rahatlatılması, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kaynakların adil paylaşılması gerekir. Öğretim 
elemanlarının başka iş yapma gereği duymayacağı, 30 saat derse girme mecburiyeti hissetmeyeceği, 
araştırma-geliştirmeye zaman ayırabileceği bir ücretlendirme sistemi ile işe başlayabiliriz. Ülkesine 
katma değer oluşturacak bilimsel araştırmalara önem verecek bir sistemi ortaya çıkarmalıyız” dedi. 

Akademisyenler Kendilerine de Sahip Çıkmak İçin Sendikalaşmalı

Üniversite personelinin kamuoyu oluşturmakta daha etkin rol alması gerektiğini belirten Gündoğdu, 
“Akademik personel, yazılı, görsel ve sosyal medyayı daha etkili kullanarak sorunlarını ve isteklerini 
yansıtabilmelidir. Sorunlarının çözümü için örgütlenmelidir. Daha güçlü ses çıkarmak için örgütlenmek 
önemlidir. Sendikalaşmaya soğuk bakan akademik personel, sorunların devamına da dolaylı 
katkı sağlamış olur. Akademisyenlere sahip çıkılsın demek çok tuhaf geliyor. Bunu dememek için 
akademisyenler kendilerine sahip çıkmalı ve örgütlenme anlamında sayılarını/oranlarını artırmalıdır” 
şeklinde konuştu. 

Üniversitelerde görev yapan idari personelin sorunlarının çoğunluğunun yasal mevzuattan değil, 
üniversite yönetimlerinin icraatlarından kaynaklandığını kaydeden Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Görevde yükselme kriterlerinin ihlal edilip keyfi atamalar yapılması, mobbing, 13/b sürgünleri, çalışanlar 
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arası adaletin tesis edilememesi, yıldırma politikaları gibi sorunlar çalışanlardan kaynaklı sorunlar 
değil, yönetimlerden kaynaklanan sorunlardır. Bunda rektörlerin çok geniş yetkilerle donatılmasının, 
yönetsel kurul ve komisyonlara sendika temsilcisinin dâhil edilmemesinin payı var. Disiplin kurullarına 
bile sendika temsilcisini çağırmayan ve bunda da direten üniversiteler varsa, bu yasal bir sorun değildir. 
KİK toplantısını yapmak istemeyen ve yetkisini paylaşmaktan çekinen üniversiteler var. Siyasetten ve 
yönetimlerden şeffaflık, katılımcılık ve paydaşlarla iletişim isteyen üniversiteler ne yazık ki aynı şey 
kendilerinden istendiğinde birden tuhaflaşıyor ve içe kapanıyor, küplere biniyorlar. Bu ülkede dünden 
bugüne göz attığımızda, çok şeyin değiştiğini görebiliriz ama üniversitelerde maalesef az şey değişmiştir. 
Şikâyet eden üniversite yönetimleri unutmamalıdır ki, çalışma barışının tesisi ve çalışanların verimi 
yöneticilerin hatalarının azlığına bağlıdır.” 

Kılık-Kıyafet Özgürlüğü Talebimizin Tamamı Karşılanmalıdır 

Memur-Sen ailesi olarak Türkiye’de çok önemli bir değişime vesile olduklarının altını çizen Gündoğdu, 
sözlerini şöyle tamamladı: 

“Kamuda kılık-kıyafet dayatması olarak gördüğümüz kadınların kategorize edilmesi meselesi, on 
yıllardır başörtülü kadınların canını yakıyor. Çalışma hayatından dışlanan kadınların sosyal hayatta 
bile dışlandığı karanlık günler geride kalsın, bu ülke kendi insanına zulmetmekten kurtulsun istedik. 
Kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü talebiyle başlattığımız bir dizi eylem ve etkinliği 12 milyon 300 bin 
imza ile hükümete taşıdık. İsteğimiz çok net: 12 Eylül bakiyesi ucube kılık-kıyafet yönetmeliği değişsin. 
Kadınlar arası ayrımcılık bitsin, erkek kamu çalışanları saç, sakal, favori uzunluğu, kazağının yakası 
gibi anlamsız dayatmalardan kurtulsun istiyoruz. Bizim talebimiz, erkek-kadın, her ikisi için özgürlük 
içermektedir. Demokratikleşme paketi açıklandı ve ülkenin huzuru, kardeşliği, bir ve beraberliği için 
çok ama çok önemli adımlar atıldı. Kadınların çalışma hayatında inancının gereği olarak başörtüsü 
takabilmesinin yolu açıldı ama erkek kamu çalışanlarının kravat serbestisi, saç, sakal, favori uzunluğu 
gibi anlamsızlıklardan kurtulmaya yönelik talebimize henüz cevap verilmedi. Bizim bu konudaki 
talebimiz, paketin, erkek kamu çalışanlarını da kapsaması.”
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Hedef 15 Bin Yeni Üye 

Eğitim-Bir-Sen 7. Üniversite Teşkilatları Buluşması Kızılcahamam’da yapıldı. Toplantının açılışında 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, üniversitelerde, bakanlıklarla 
kıyasladıklarında örgütlenmede biraz geri kaldıklarını ifade ederek, “Sendikacılığın en önemli 
boyutlarından biri örgütlenmedir. ‘Gidemediğin yer senin değildir’ ilkesi gereği her iş yerinde örgütlü 
olmak zorundayız. Her iş yerinde örgütlü olmak, bir sendikanın örgütlenmesi adına ve camiamızın aldığı 
kararların medeniyet davamızın taşıyıcısı olmak adına önemlidir. Onun için her yerde olmamız ve genel 
başkan sorumluluğuyla hareket etmemiz lazımdır” dedi. 

Küsmeye Hakkımız Yok 

İki yıl önce 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarına 270 liradan 
bin 400 liraya kadar ek ödeme verildiğinde bu kararname kapsamı dışında bırakılan akademisyenlerin 
‘küstüklerine’ dikkat çeken Gündoğdu, şöyle devam etti: “2002’den beri bütün çalışanlar arasında 
reel artış olarak geride kalan akademisyenlere verdiğimiz sözü yerine getirdik. Genel idare hizmetleri 
çalışanları ‘biz küseceğiz’ diyor. Küsme hakkınız yok. Alınmış olanların tamamının sahibi sizsiniz, 
alınmamış olanların tamamının sorumlusu siz ve biziz. Allah’ın izniyle hepsini alacağız. 9 yıl yetkiyi elinde 
bulunduranlara ‘ne aldınız’ diye soruyoruz. ‘O zaman toplu görüşme vardı, bir şey alamadık’ diye cevap 
veriyorlar. Yani siz toplu sözleşmenin önemli olduğunu mu söylüyorsunuz dediğimizde de ‘Evet’ diyorlar. 
Çok önemliyse niçin referandumda ‘Hayır’ oyu verdiniz? Üniversitelerin lokomotifi, örgütlenmenin, 
sendikacılığın, davaya adanmışlığın öncüsü genel idare hizmetleri sınıfıdır. Bu ülkenin zeki gençlerini 
akademisyen olmaya yöneltemezsek, sadece güzel binalarla övünmeye devam ederiz. İki yıl önce en 
az 270 lira ek ödeme aldığımız kardeşlerimiz hâlâ üye kaydı borcunu ödemedi. Şimdi akademik zamma 
sahip çıkmaya çalışanları görüyorum ‘Biz aldık’ diyorlar. Nasıl aldınız? Kimseyle konuşamazsınız; 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, YÖK Başkanı, Maliye Bakanı ile görüşemezsiniz, Toplu Sözleşme masasının 
yanından geçemezsiniz; nasıl aldınız?” 
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Geliştirme Ödeneği İdari Personele de Verilmelidir 

Geliştirme ödeneğinin devam etmesi için söz aldıklarını belirten Gündoğdu, şunları söyledi: “Geliştirme 
ödeneğinden genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarının da faydalanması için çalışmalarımız devam 
ediyor. Son iki dönemdir toplu sözleşme görüşmelerinde geliştirme ödeneğinin üniversitelerde görevli 
idari personele de verilmesini talep etmiştik. Geliştirme ödeneğinin öğretim elemanları yönünden 
devamını sağladıktan sonra bunun üzerine yoğunlaşacağız. Üniversitelerde üye sayımız 23 bin, hâlâ 
yetkili değiliz. 15 Mayıs’a kadar yeni 15 bin üye ile yetkiyi alıp 16 Mayıs’tan itibaren isteklerinizi genel 
merkeze gönderin, biz de toplu sözleşme masasına taşıyalım. Biz gücü ne olursa olsun zalimin karşısında 
olmaya, güçsüzlüğü ne olursa olsun mazlumun yanında olmaya karar vermiş bir örgütüz ve bu kıyamete 
kadar böyle olacak. Bütün faaliyetlerimizi bu misyonla yürütüyoruz.” 

Harf İnkılâbıyla Koparılan Köprünün Yeniden Kurulmasını İstiyoruz 

Gündoğdu, birilerinin Osmanlı’dan, başörtüden, dinden bahsedildiği zaman kırmızı görmüş boğa gibi 
saldırıya geçtiğini ifade ederek, “Osmanlı bizim ecdadımız, bizim dedelerimiz. Biz dedelerimizle gurur 
duyuyoruz. Harf inkılâbı ile koparılmış olan köprünün yeniden kurulmasını istiyoruz. Şimdi Osmanlıcayı 
kim öğretecek diyorlar. Latin alfabesini öğretecek kaç kişi vardı. Harf inkılâbı ile bu millet geçmişinde 
koparılmıştır diyoruz, birilerinden cılız ses çıkıyor. Nerede bu harf devrimi diye soranlar, camilerin ahıra 
dönüştürüldüğü, ezanın Türkçeye döndürüldüğü yerlere baksınlar” şeklinde konuştu. 

Kadın Örgütlenmesi 

Kadın örgütlenmesinde üniversite teşkilatlarının iyi bir noktada olduğunu kaydeden Gündoğdu, “Kadına 
dair sorunların çözümünde kadınların birlik olması gerekiyor. Kadın-erkek birlikte örgütlenmeliyiz. 
Birlikte hareket etmeliyiz. Ekip olarak; kaliteyi cinsiyette değil, şahsiyette arayarak yolumuza devam 
etmeliyiz” dedi. 

Dünyanın Sorunlarına Çözümün Öncüsü Olan Bir Gençlik İstiyoruz 

Memur-Sen’in en çılgın projesinin Genç Memur-Sen olduğunu anlatan Gündoğdu, bütün üniversitelerde 
örgütlendiklerini, çocuklarımızı hayata hazırlarken, test çözenin, kariyer yapanın önemli olduğu sistem 
yerine, ahlaklı olanın değerli olduğu bir sistem oluşturulması gerektiğini ifade ederek, “Genç Memur-Sen’i 
bu anlayışla geliştirmek zorundayız. Bir ayağı değerlerimize sabitlenmiş, diğer ayağı dünyayı dolaşan, 
dünyanın sorunlarına çözümün öncüsü olan bir gençlik istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Yetim Projesi 

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İHH ve Eğitim-Bir-Sen tarafından başlatılan “Yetim 
Projesi”ni önemsediklerini söyleyen Ahmet Gündoğdu, şunları kaydetti: “Yetim Projesi’nin, üniversitelere 
yayılması lazım. Yetimin malına kim göz dikerse ona gereken cevap verilmelidir. Eğer biz yetime sahip 
çıkmazsak onlar organ, fuhuş mafyasının eline düşecek, misyonerlerin kancasına takılacak. Yoksullukla 
mücadele etmek zorunda kalacaklar. Biz onlara sahip çıkmalıyız. Bu konuda duyarlı olmanızı bekliyorum. 
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Dünya mazlumlarına sahip çıkmalıyız. Bu, emperyalizmle mücadele etmek ve Siyonizm’e karşı çıkmaktır. 
Türkiye ve Memur-Sen olarak insani yardımlarda dünya birincisiyiz. İnsan hakkı ihlallerinden Batı’nın 
nasıl sınıfta kaldığını görüyoruz. Bu anlayışla Suriye’ye, Telafer’e, Doğu Türkistan’a, Filipinler’e, Bosna-
Hersek’e, Kobani’ye yardım yaptık. Bizler mazlum nerdeyse onun yanında olmalıyız. Mazlumlar arasında 
ayrım yaparak bir yere varamayız.” 

Toplantıda, Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, “Medeniyet Tasavvuru, Öncü Kuşak ve Akademia”, YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, “Eğitim Sistemimiz ve Üniversitelerimiz” konulu konferans verdi. 

İHH Yetimhaneler Koordinatörü Reşat Başer ise, ‘Yetim Projesi’ ile ilgili bir sunum yaparak proje hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 

Sekretarya Toplantıları 

Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, şube başkanları, başkan vekilleri, temsilciler; Genel Başkan Yardımcısı 
Esat Tektaş, mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin, 
teşkilatlanmadan sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, basın ve 
iletişimden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Teyfik Yağcı, eğitim ve sosyal 
işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, mevzuat 
ve toplu sözleşmeden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla bir araya gelerek, sendikal çalışmalara 
ilişkin  istişarelerde bulundular.
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2. Kadın Komisyonları Buluşması 

2. Şube Kadınlar Komisyonu buluşması Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen’in kadın 
sendikal liderlerine çok görev düştüğünü belirterek, “Bunları başarmak fedakarlık, cefakarlık, inanmışlık 
ve adanmışlık ister. Bu salonda bulunan hanım kardeşlerimizde de, başarmak için gereken fedakârlık, 
cefakarlık, adanmışlık ve inanmışlık fazlasıyla var. İyi ki var. İyi ki varsınız. Eğitim-Bir-Sen’in büyümesinde 
pay sahibi olacaksınız. Memur-Sen’in gücünü artırmasına katkı sağlayacaksınız. Bu ülkenin, bu 
coğrafyanın, bizim medeniyetimizin kadınlarının nelere muktedir olduğunu herkesin anlayacağı şekilde 
kanıtlayacaksınız” dedi. 

Kadınların her alanda ilerlemesi, söz sahibi olması ve hak ettiği noktaya ulaşması için, her zaman ve 
her yerde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Gündoğdu, “Biz, sadece kadın-erkek 
eşitliğini değil, erkek-erkek, kadın-kadın eşitliğinin de gerçekleşmesini istiyor ve savunuyoruz. Bugün, 
erkek-erkek eşitliğinde herhangi bir sorun yok. Ancak kadın-erkek eşitliğinde sorunlar var. Bir o kadar 
sorun da kadın-kadın eşitliğinde yaşanıyor. Başörtülü kadınlar, başörtüsü yasağı nedeniyle, başı açık 
kadınların yararlandığı eğitim, çalışma ve seçilme hakkından ya mahrum bırakılmakta ya da kısıtlı 
olarak yararlandırılmaktadır. Başörtülü kadınlara ayrımcılık yapılmaktadır. Temelde bir insan hakkı ihlali 
olan bu duruma, sadece başı örtülü kadınların değil, başı açık kadınların da ‘dur’ demesi gerekmektedir. 
Kadın hakları ve ayrımcılıkla mücadelede samimi olan tüm kadınlar, ‘başörtüsü’ nedeniyle, çalışma ve 
eğitim hakkından yoksun bırakılan, milletvekili olamayan kadınların hakkını savunmada en önde saf 
tutmalıdır” şeklinde konuştu. 

IV. Kadın Komisyonları Toplantısı
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Kadınlar sorumluluk aldığında, sendikal mücadelenin daha kısa sürede başarıyla taçlanacağını 
vurgulayan Gündoğdu, şöyle devam etti: “Biz, çağ açan, çağ kapatan, tarihin akışını değiştiren, 
bilimde çığır açan, insanlığın önüne yeni fırsatlar koyan, yeni ufuklar açan kadın prototipini özlüyor 
ve bekliyoruz. Ülkemizin bütün bunları başaracak kadın potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Bu 
potansiyeli harekete geçirmek için bugün zemin daha müsait. Bilim alanında çığır açan, topluma 
sıçrama yaptıran, ülkemize çağ atlatan kısacası her alanda başarılı kadınlar görmek istiyoruz.” 

Kaynağı ne olursa olsun ve müntesipleri kim olursa olsun kadını nesneleştiren, metalaştıran her 
zihniyete karşı koymak zorunda olduklarının altını çizen Ahmet Gündoğdu, “Kadını tüketim çılgınlığının 
öznesi, yazılı ve görsel medyanın reyting malzemesi olmaktan çıkarmalıyız. İnsani değerlerin yok 
edilmeye çalışıldığı, zulmün karanlığının daha da arttırılmak istendiği bu dönemde, insani değerleri 
yeniden inşa ederek çağ atlamanın, insani değerler merkezli yeni bir çağı başlatmanın merkezi olmalıdır, 
adı olmalıdır kadın. Kadın yerkürenin, ülkemizin, kurum ve kuruluşlarımızın, işyerlerimizin, ailemizin 
figüranı ya da yardımcı oyuncusu değil başrol oyuncusu olmalıdır. Bununla da yetinmemeli, hayat 
filminin senaristi, yönetmeni, yapımcısı olmalıdır. Artık, başarılı erkeklerin arkasındaki kadınlardan, her 
alanda kendi başarı hikâyelerini yazan kadınların sahne alma zamanıdır” diye konuştu. 

Türkiye’de En Büyük Şiddeti Başta Başörtülüler Olmak Üzere Kadınlar Görüyor 

Bugün Türkiye’de en büyük şiddeti başta başörtülüler olmak üzere kadınların gördüğünü dile getiren 
Gündoğdu, “Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadınların sorunlarını, başarılarını genellikle 
erkekler anlatıyor, onlar yazıyor. Kadınların mağduriyetlerini de, zaferlerini de, direnişlerini de, başarı 
hikâyelerini de yine kendileri yazsın, kendileri anlatsın diyoruz ve bunu oldukça önemsiyoruz. Eğitim-
Bir-Senimizin ‘Ödenmiş Bedeller Unutulmasın’ yarışmasında toplamda 7 kişi dereceye girerek ödül aldı. 
Bu 7 kişiden birinci de dâhil 5’inin kadın olması bizleri çok sevindirdi. Kadınlardan yazıcı bir kadronun 
yetişmesini, gelecek nesiller için çok değerli ve anlamlı bir gelişme diye düşünüyoruz. Bu olumlu 
gelişmelerin devam etmesi için kadın örgütlenmesine çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ya Örgütlü Mücadele Yaparak Haklarınızı Alacaksınız ya da Haklarınızı Tek Tek Kaybedeceksiniz 

“Ya örgütlü mücadele yaparak haklarınızı tek tek alacaksınız ya da haklarınızı tek tek kaybedeceksiniz” 
diyen Ahmet Gündoğdu, “İş yapmayı, fikir üretmeyi, örgütün teorisyeni ve lideri olmayı amaçlamakla 
yapılan işin yararlanıcısı, üretilen fikrin savunucusu, sendikanın sadece üyesi olmayı yeterli görmek 
arasında tercih yapacaksınız. Biz, fikir üretmeyi, lider olmayı ve örgütün vizyonuna katkı sunmayı tercih 
edeceğinize inanıyoruz. Bugün burada olmanız, bu toplantıya katılmanız, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen’in kadın komisyonlarında görev almanız bu inancımızı doğruluyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Alanlara çıkmak ve örgütlenme noktasında Türkiye’nin en rahat, en hızlı, en heyecanlı kuruluşlarından 
olduklarını kaydeden Gündoğdu, şunları söyledi: “Çünkü insanların temel hak ve hürriyetlerine 
sahip çıkma konusunda en öndeyiz. Her şeyden önce temel hak ve hürriyetlerin en temel düşmanı 
antidemokratik süreçler ve darbeler döneminde başını dik tutan kuruluşların en başında geliyoruz. 
Son üç yılda kamu görevlilerinin özlük, mali ve sosyal haklarında 127 tane kazanım üretmişiz. Bu 
kazanımlardan bazıları da doğrudan hatta sadece kadınları ait ve insani boyutu yüksek kazanımlardır. 
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Özellikle konfederasyonumuzun yıllardır ısrarla üzerinde durduğu kadınların doğum öncesi ve sonrası 
kullandıkları analık izninin artırılması, doğumdan önce kullanmadığı analık iznini doğumdan sonraki 
süreçte kullanabilmesi, süt izninin ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1,5 saat olmak üzere bir yıla çıkarılması 
ve bu izinleri kişinin isteği doğrultusunda kullanması, kadın kamu görevlilerinin hamilelik döneminde 
gece nöbeti veya gece vardiyasından istisna tutulması, yaşlı, yatalak ve özürlü aile bireyi bulunan kamu 
görevlilerine günde 1 saat izin kullanması ve mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin farklı belirlenmesi 
bunlardan bazıları.” 

Metin: Sorunlara Çözümü Beraber Üretmek Zorundayız 

Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Muammer Metin, Eğitim-Bir-Sen üyelerinin yüzde 30’unun 
kadın üyelerden oluştuğunu ama kadınların yönetim sorumluluğunu adeta erkeklere havale ettiğini 
ifade ederek, şunları kaydetti: “Bugün burada Türkiye geneli şubelerimizin kadın komisyonları ile 
bir aradayız. Bu buluşma bundan sonra biz daha çok varız anlamına gelmektedir. Bu komisyonlarda 
varlık değil, bütün yönetsel mekanizmalarda varız demenin irade beyanıdır. Eğitim çalışanlarının 
yüzde 53’ü bayanlardan oluşuyor. Bu durum, sorun varsa eğer bu sorunlar herkesi ilgilendiriyor 
ama en fazla bayanları ilgilendiriyor demektir. Sorunlar hepimizin sorunu ise çözümleri de beraber 
üretmek zorundayız. Havaleci bir mantıkla, başkası çözsün anlamına gelen taşeron mantığıyla 
sorunları çözemeyiz. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu konuda aktif çalışmanın 
içerisindeki bütün kadın komisyonlarımızı tebrik ediyorum.” 

Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Üyesi Zümrüde Kayabaşı’nın, çalışan kadınların sorunlarıyla ilgili 
yaptığı sunumun ardından, Şube Kadınlar Komisyonu başkanlarımız söz alarak görüş ve önerilerini dile 
getirdiler. 

Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Etkileri Panelde Tartışıldı

Programda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katılımıyla “İnsan Hakkı İhlali Olarak 
Kadına Şiddet ve Toplumsal Etkileri” konulu bir panel de gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Erdinç Yazıcı’nın yaptığı panele konuşmacı olarak Merve Kavakçı İslam, 
Abdullah Abdulkadiroğlu, İlkim Öz Tan, Yadigar Gökalp ve Emel Anar katıldı. 
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1 Aralık 2012

Tüzük Tadil Kongresi Yapıldı 

Eğitim-Bir-Sen Tüzük Tadil Kongresi Ankara Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Verilen önerge 
doğrultusunda divan oluşturuldu. Divan Başkanı Halit Ortaköy, Tüzük Tadil Komisyonu için verilen 
önergeyi delegelerin oyuna sundu. Önergenin kabul edilmesiyle komisyon çalışmalarına başlarken, 
kongre, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun konuşmasıyla devam etti. 

12 Eylül Referandumuyla Her Şey Bitmedi

Batı ve onun işbirlikçilerinin her zaman ve her dönemde yeni şer vizyonunu ortaya koyduğunu dile 
getiren Gündoğdu, “Sanmayın ki, 12 Eylül referandumuyla her şey bitti; sanmayın ki, onlar ideallerinden 
vazgeçtiler. Emin olun ‘yeni bir kaos senaryosu’ ile milletin değerleriyle, medeniyetimizle, kültürümüzle, 
inançlarımızla kavga etmenin yollarını planlayanlar hiç bitmeyecek. Önemli olan bizim ne yaptığımız ve 
ne yapıyor olduğumuzdur” dedi. 

28 Şubat, Cumhuriyet Tarihinin En Acımasız Darbesidir 

Gündoğdu, 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi gibi dönemlerin periyodik olarak hep devam ettiğini 
anlatarak, “Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ‘teşebbüs hürriyeti, inanç hürriyeti, fikir ve ifade 
hürriyeti’ serbestliği adına 163. maddeyi kaldırmasıyla darbeciler, ‘irtica’ kavramını yeniden sahaya 
sürerek ‘irticacı’ avına çıktı ve kirliliğe devam ettiler. 28 Şubat postmodern darbesi ise Cumhuriyet tarihinin 
en yıkıcı, en kirli ve en acımasız darbesidir. Bu dönem; en büyük soygunların yapıldığı, bankaların içinin 
boşaltıldığı, katsayı engeli ve başörtüsü yasağıyla da millete  ‘had bildirilmeye’ devam edildiği dönemdir. 

V. Tüzük Tadil Kongresi



Teşkilat Çalışmaları

148

2002’de milletin tokadı ve bunu içine sindiremeyen asker, bürokrat, medya, sözde sendika oligarşisi… 
Ayışığı, Balyoz, Sarıkız, Ergenekon örgütlenmeleri, önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale, sonra 
27 Nisan e-muhtırasıyla planlarına devam ettiler. Hükümetin ve gerçek sivil toplum örgütlerinin ‘sivil 
muhtırasıyla’ bir oyun daha bozuldu ve vesayet tokmağı, Batı’nın uşaklarının kafasına indirildi. Her ne 
kadar Eğitim-Bir-Sen 20, Memur-Sen 18 yıldır var olsa da, antidemokratik süreçlere müdahale etme 
gücünü ancak 2000 yılından sonra elde edebilmiştir. Ortak Akıl mitingleri, referandumdaki rolü, kesintili 
eğitimdeki öncülüğü bu gücünün en somut örnekleridir” şeklinde konuştu. 

Biz ‘Önce İnsan’ Diyoruz 

Türkiye’de sendikacılığın ya kutsal devlet, derin devlet ve bu devlete karşı bireyin itaati ve görevlerinde 
devlete-güce yanaşmalık şeklinde gerçekleştiğini ya da milletin inancına ve devletine düşmanlık 
şeklinde gerçekleştiğini kaydeden Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Biz önce insan, özne insan diyoruz, 
milletin devletini ve devletin insana karşı görev ve sorumluluklarını önemsiyoruz. Bunun için bu ülkenin 
geleceğini kurtarmak adına büyük başarı ortaya koyduk” diye konuştu. 

Milletle Birlikte Yazacağımız, Yöneteceğimiz ve Sahneye Koyacağımız İlk Senaryo Yeni Anayasadır

Yeni anayasa konusuna da değinen Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: “Artık Memur-Sen 
ve Eğitim-Bir-Sen ailesi ve milletimiz bu ülkenin ve değerlerimizin aleyhine yazılmak istenen her türlü 
senaryoyu daha yazılmadan önlemelidir. Bunun için bizim medeniyet ve kültür davamız çerçevesinde 
yeni projeler, yeni senaryolar ve yeni oluşumlar geliştirmemiz, ortaya koymamız gerekiyor. Dün, ‘sendika 
nedir’ diye biz soruyorduk, bugün sendikanın ne olduğunu bize soruyorlar. Dün, hakkımızı arayacak 
mekan ve merkezler peşindeyken; bugün, hakkını arayanlar bizi merkez olarak görüyor, hakkımızı 
sadece siz savunabilirsiniz diyorlar. Dün, üye kaydedecek temsilci azlığı yaşıyorduk; bugün, on binlerce 
üyemiz yeni üyeler kaydediyor. Çünkü ortada alın teriniz var, eserleriniz var. Çünkü siz katsayı zulmünü 
bitirdiniz. Çünkü siz kesintisiz eğitim dayatmasına son verdiniz, eğitime özgürlüğü getirdiniz. Çünkü 
siz okullar kışla olmayacak dediniz, milli güvenlik dersini kaldırttınız. Çünkü siz antidemokratik ve 
pedagojik olmayan müfredatı değiştirttiniz. Çünkü siz ‘Din, kültür değildir’ diyerek okullara Kur’an 
ve Siyer dersini koydurdunuz. Çünkü siz ‘Kur’an yasaklanamaz’ diyerek Kur’an kurslarının kapılarını 
çocuklarımıza açtırdınız. Çünkü siz ‘imam hatipler kapatılamaz’ dediniz, imam hatiplerin orta kısımlarını 
yeniden açtırdınız. Çünkü siz ‘kızlarımızın başını açamazsınız’ dediniz, imam hatipli kızlarımıza 
başörtüsü özgürlüğü hediye ettiniz. Çünkü siz ‘görüşme varsa, biz yokuz’ deyip toplu sözleşme düzenini 
getirttiniz. Çünkü siz ‘ben varım, biz varız, hep birlikte varız’   dediniz. Çünkü siz ‘toplu sözleşmeye 
de, toplumsal sözleşmeye de evet’ diyerek milletin iradesine sahip çıktınız. Çünkü biz ‘hepimiz hep 
birlikte varız’ dedik. Varlığımız dosta güven, mazluma umuttur; düşmana korku, zulme tehdittir. Artık 
senaryoyu yazacak olan da, yönetecek olan da, sahneye koyacak olan da biziz. Bu çerçevede milletle 
birlikte yazacağımız, yöneteceğimiz ve sahneye koyacağımız ilk senaryo yeni anayasadır. Bu senaryoda, 
kadınlara kamuda başörtüsü serbestîsi var; bu senaryoda, başörtülü milletvekilleri var; bu senaryoda, 
siyaset yapan kamu görevlileri var; bu senaryoda, grev hakkı olan kamu çalışanları var; bu senaryoda, 
görevi insana hizmet, hedefi insan onuru olan devlet var; bu senaryoda, her türlü etnik yapının birlikte 
rol aldığı kardeşlik sahnesi var; bu senaryoda, Türkiye vatandaşlığında buluşma ve büyük Türkiye 
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idealini gerçekleştirme var. Bu senaryonun 231 bin başrol oyuncusu var. Yarın 300 bin, sonra 500 bin 
olacak. Küçük engelleri hayal dünyamızda büyütüp, onlara takılıp kalmayacağız. Hep birlikte bazen 
engellerin üzerinden atlayarak, bazen engelleri tamamen kaldırarak yolumuza devam edeceğiz. Bu 
senaryonun final sahnesinde, dün kopanlar yarın geri gelecek. Bugün bilmeyenler yarın ben de geldim 
diyecek. Herkesi kucaklayacak kadar sevgimiz, herkesi mutlu edecek kadar gücümüz, herkese yetecek 
kadar sözümüz var. Çünkü sevgimizi de, gücümüzü de, sözümüzü de; kaynağını ‘rızayı kazanmayı 
esas alan’ medeniyet değerlerimizden ve milletimizden alıyoruz.   Bu davada kimin başta olduğunun 
hiçbir önemi yok, herkesin boşta olmamasının, boş durmamasının önemi var. Bu davanın yeni bir yol 
haritasına ihtiyacı yok, asırlar önce çizilmiş yol haritasından sapmayacak adanmışlara ihtiyacı var. 
Yolunuz ve yolumuz açık olsun.” 

Tüzük Tadil Kongresi 

Kongre sonucunda sendikamızın tüzüğü yenilendi. Başbakanlık mevzuat hazırlama yönetmeliği 
doğrultusunda madde numaraları, madde başlıkları fıkra ve bentlerin numaralandırılması, bahsi geçen 
yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendi. Bunun yanında, 4688 sayılı Kanun’da, 6289 
sayılı Kanun’la getirilen değişiklikler gereği zorunlu düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri de göz önüne alındı. Yine son olarak 4. 
Olağan Genel Kurul’daki tüzük değişikliğine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tavsiyeleri 
dikkate alınarak, buna ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Sendikamızın yeni tüzüğü, Tüzük Tadil Kongresi 
Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.  

Tüzük Tadil Kongresi’nin, sendika yasasının değişmesiyle gündeme geldiğini anlatan Gündoğdu, yasanın 
geç çıkmasını eleştiren bir konfederasyon olarak, tüzük değiştirmek için genel kurul süresini beklemenin 
doğru olmayacağını ifade etti. Sendikal yapıda bazı unvan ve tanımlarda sıkıntı olduğunu söyleyen 
Gündoğdu, görev unvanlarının yeniden düzenlenmesini düşündüklerini kaydederek, genel kurul 
süresinin 4 yıla çıkarılmasını delegelerin kabul etmesi halinde buna uyacaklarını, kabul edilmemesi 
halinde yollarına devam edeceklerini dile getirdi.  
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Mart 2011’den 2014 yılının sonuna kadar öncelik verdiğimiz çalışmaların başında teşkilat eğitimi 
çalışmaları geldi. Bu nedenle, Başkanlar Kurulu, Türkiye Buluşmaları, Bölge Toplantıları ve Genişletilmiş 
İşyeri Temsilcileri Toplantıları başta olmak üzere birçok program düzenledik. Şube ve İlçe yönetimleri 
toplantılarına katılarak, geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunduk, 
stratejiler belirledik. 

Genel Merkez yönetimi olarak, Şube ve İlçe temsilcilerimizle sık sık buluştuk, yapılması planlanan 
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu her çalışma ve sorunda 
yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduk. Bu çalışmalarımız bazen Yönetim Kurulu üyelerimizin 
birden fazlasının katılımıyla bazen birinin katılımıyla gerçekleşti. 4. Olağan Genel Kurul’dan sonra 
teşkilat çalışmalarına hız vererek, şubelerimizin gerçekleştirdikleri il divan toplantıları başta olmak üzere 
çeşitli etkinliklerine katıldık. Gittiğimiz illerde mümkün mertebe resmi kurum ve kuruluşlara nezaket 
ziyaretinde bulunduk, işyerlerini ziyaret ederek, eğitim çalışanlarıyla bir araya geldik. 

VI. Genel Merkez’in Teşkilat Ziyaretleri
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Yıllara Göre Gerçekleşen Teşkilat Toplantılarına Katılım ve Ziyaretlerimiz Şöyle: 

TARİH DÜZENLEYEN KURUM PROGRAM ADI  / KONUSU SENDİKAMIZDAN KATILANLAR

26-27.02.2011 TOKAT TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

18-20.03.2011 ANKARA BOLU DÜZCE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET DÜNDOĞDU VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI   
ESAT TEKTAŞ

18-20.03.2011 İSTANBUL KOCAELİ SAKARYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

18-20.03.2011 SAMSUN GİRESUN ORDU TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

18-20.03.2011 UŞAK DENİZLİ BURDUR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

18-20.03.2011 AYDIN MUĞLA ANTALYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

22.03.2011 YOZGAT TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER, GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI  
ESAT TEKTAŞ VE MURAT BİLGİN

24.03.2011 KASTAMONU TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ESAT TEKTAŞ VE MURAT BİLGİN

26-27.03.2011 İSTANBUL TEKİRDAĞ EDİRNE KIRKLARELİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

26-27.03.2011 NEVŞEHİR NİĞDE AKSARAY KAYSERİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

26-27.03.2011 TRABZON RİZE GÜMÜŞHANE BAYBURT TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

26-27.03.2011 ÇANKIRI KIRŞEHİR KIRIKKALE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

26-27.03.2011 KASTAMONU SİNOP ZONGULDAK BARTIN 
KARABÜK TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

29.03.2011 GAZİANTEP TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

01-03.04.2011 HATAY OSMANİYE ADANA MERSİN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

01-03.04.2011 ŞANLIURFA MARDİN DİYARBAKIR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

01-03.04.2011 SİVAS YOZGAT MALATYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

01-03.04.2011 IĞDIR AĞRI ARTVİN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

01-03.04.2011 ŞIRNAK SİİRT BATMAN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

01-03.04.2011 VAN HAKKARİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

06.04.2011 KOCAELİ GEBZE ÇALIŞTAY GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

12.04.2011 İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

19.04.2011 İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

22-24.04.2011 İZMİR AYDIN DENİZLİ MANİSA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

22-24.04.2011 YALOVA ESKİŞEHİR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
TEYFİK YAĞCI

22-24.04.2011 KARAMAN AKSARAY TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ALİ YALÇIN VE RAMAZAN ÇAKIRCI

22-24.04.2011 ÇORUM AMASYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

22-24.04.2011 EDİRNE KIRKLARELİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

28-29.04.2011 ANTALYA İLKSAN PROGRAMINA KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ALİ YALÇIN VE RAMAZAN ÇAKIRCI

28-29.04.2011 KONYA EREĞLİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

28-29.04.2011 ÇANAKKALE İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

28-29.04.2011 KONYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

28-29.04.2011 İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

28-29.04.2011 UŞAK TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

05.05.2011 İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU VE GENEL BAŞKAN VEKİLİ         
AHMET ÖZER

09-10.05.2011 ADANA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

19-21.05.2011 K. MARAŞ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

20-21.05.2011 K. MARAŞ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

27-29.05.2011 İSTANBUL YÜKSEKÖĞRETİM KONGRESİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

26-29.05.2011 SAMSUN ORDU GİRESUN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

2011 - 2014  FAALİYET LİSTESİ
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26-29.05.2011 İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

26-29.05.2011 KÜTAHYA SİMAV ZONGULDAK DENİZLİ MUĞLA 
FETHİYE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT 

TEKTAŞ

01-05.06.2011 ANTALYA BERA OTEL YÖNETİM KURULU ÇALIŞTAY GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

06.06.2011 BURSA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

10-11.06.2011 BOLU TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

10-11.06.2011 KÜTAHYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ESAT TEKTAŞ VE RAMAZAN ÇAKIRCI

10-11.06.2011 İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

28.06-02.07.2011 BOSNA HERSEK 19. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

15.06.2011 ADANA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

18-19.06.2011 ERZURUM GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI   
ESAT TEKTAŞ

28.07-05.08.2014 PAKİSTAN EMEK ÖRGÜTLERİ İLE DAYANIŞMA PROTOKOLÜ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

07-09.10.2011 KIZILCAHAMAM ASYA TERMAL TESİSLERİ İLÇE TEMSİLCİLERİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

14-16.10.211 ALANYA BERA OTEL ŞUBE YÖNETİM KURULLARI TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

23.10.2011 IĞDIR GENEL KURULA KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

28-30.10.2011 KIZILCAHAMAM ASYA TERMAL TESİSLERİ ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

30.10.2011 İSTANBUL BİRLİĞE ÇAĞRI PLATFORMU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

25.10.2011 VAN VAN DA YAŞANAN DEPEM NEDENİYLE HEYETE KATILIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

18-20.11.2011 ANTALYA ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ TOPLANTISI GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI 
AHMET ÖZER MURAT BİLGİN ALİ YALÇIN RAMAZAN ÇAKIRCI

25-26.11.2011 ANKARA İLCİ OTEL GENEL MERKEZ VE ŞUBE AVUKATLARI TOPLANTI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

30.11-01.12.11.2011 VAN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI MURAT BİLGİN VE RAMAZAN ÇAKIRCI

01.12.2011 KARAMAN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

9-11.12.2011 21 YY. TÜRKİYENİN EĞİTİM VE BİLİM POLİTİKALARI 
SEMPOZYUMU GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

31.12-2011-01.01.2012 İZMİR AYDIN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

31.12-2011-01.01.2012 KIRŞEHİR YOZGAT KIRIKKALE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

31.12-2011-01.01.2012 SAMSUN SİNOP TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

31.12-2011-01.01.2012 KARABÜK BOLU SAKARYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ESAT TEKTAŞ VE TEYFİK YAĞCI

07-08. 01 2012 GAZİANTEP, ADANA, MERSİN, ŞANLIURFA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

07-08. 01 2012 SİVAS TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

07-08. 01 2012 ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

07-08. 01 2012 TOKAT, AMASYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

07-08. 01 2012 ÇANKIRI, KASTAMONU TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

23-25.01.2012 BOLU-ABANT GENEL MERKEZ YILLIK PLANLAMA TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

10-12.02.2012 ANTALYA SİDE SUENO OTEL 21. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

17-19.02.2012 KIZILCAHAMAM ASYA TERMAL TESİSLERİ VEFA BULUŞMASI VE AKİF İNAN HATIRA YARIŞMASI VE 
ÖDÜL TÖRENİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

05.03.2013 İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

09-11.03.2012 ANKARA BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ 2. KADIN KOMİSYONLARI BULULMASI

16-18.03.2012 İSTANBUL, KOCAELİ, YALOVA, BURSA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

16-18.03.2012 ÇANAKKALE, BALIKESİR, KÜTAHYA, ESKİŞEHİR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

16-18.03.2012 BOLU, DÜZCE, SAKARYA, BİLECİK TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

16-18.03.2012 ÇORUM,AMASYA,SAMSUN,SİNOP TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

16-18.03.2012 AFYON,İZMİR,UŞAK,MANİSA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

16-18.03.2012 KASTAMONU,KARABÜK,ZONGULDAK,BARTIN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

16-18.03.2012 TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI
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23-25.03.2012 GİRESUN, ORDU,SAMSUN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

23-25.03.2012 MALATYA,ELAZIĞ,DİYARBAKIR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

23-25.03.2012 KIRŞEHİR,NEVŞEHİR,AKSARAY,NİĞDE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

23-25.03.2012 ADANA,HATAY,OSMANİYE,MERSİN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

23-25.03.2012 ŞANLIURFA,MARDİN,MUŞ,BİNGÖL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

23-25.03.2012 KİLİS, GAZİANTEP, K. MARAŞ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

23-25.03.2012 YOZGAT,SİVAS,TOKAT,KAYSERİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

30.03-01.04.2012 ARTVİN,KARS,ARDAHAN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

30.03-01.04.2012 HAKKARİ,VAN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

30.03-01.04.2012 BATMAN, SİİRT,BİTLİS TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

30.03-01.04.2012 ÇANKIRI, KIRIKKALE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN,GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
TEYFİK YAĞCI

30.03-01.04.2012 ERZURUM,AĞRI,IĞDIR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

21-22.04.2012 EDİRNE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

24-26.05.2012 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 7. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ VE 
DENETİMİ KONGRESİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

24-26.05.2012 DENİZLİ İL DİVAN TOPLANTISI VE TEMEL ATMA TÖRENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

04.05.2012 SAMSUN-BAFRA SUAT SAİM GÜNER'E YAPILAN SALDIRI PROTESTO VE 
DESTEK

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
TEYFİK YAĞCI

10-12.05.2012 TRABZON TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

12-13.05.2012 HATAY, ADANA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

14-16.06.2012 6. TÜRKİYE BULUŞMASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

22.08.2012 MALATYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

01-02.09.2012 AFYON,ISPARTA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

01-02.09.2012 ESKİŞEHİR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

06-07.09.2012 AFYON, KÜTAHYA İL DİVAN TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

06-07.09.2012 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 2 KONGRESİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

22.09.2012 ÇORUM OLAĞANÜSTÜ KONGRE GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

29-30.09.2012 ERZİNCAN,ERZURUM,AĞRI İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

29-30.09.2012 AYDIN İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

29-30.09.2012 KOCAELİ,SAKARYA,BURSA İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

29-30.09.2012 NİĞDE , NEVŞEHİR, AKSARAY İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

29-30.09.2012 ŞANLIURFA, GAZİANTEP İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

19-21.10.2012 ANTALYA KUMLUCA ŞAH İN PARADİSE 4. ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

04-07.10.2012 BOLU, DÜZCE, İSTANBUL İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
RAMAZAN ÇAKIRCI

06-07.10.2012 YOZGAT İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

06-07.10.2012 MALATYA, ELAZIĞ İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

06-07.10.2012 ANKARA 1 VE 2 NOLU ŞUBELER VE KIRIKKALE İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

06-07.10.2012 ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, AFYON İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

06-07.10.2012 TOKAT, AMASYA, SAMSUN İL DİVAN TOPLANTILARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

13-14.10.2012 ISPARTA, ANTALYA, KAYSERİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

13-14.10.2012 ÇANKIRI TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

13-14.10.2012 UŞAK TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

2-3.11.2012 ÇASGEM YÖK YASASI TASLAK ÇALIŞTAYI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

24.11.2012 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ TÜZÜK TADİLAT KONGRESİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

25-27.01.2013 BOLU-ABANT ÇSGB ÇALIŞTAY GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER
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22-24.02.2013 ANTALYA ALANYA BERA OTEL 6. İLÇE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

1-3.03.2013 ANTALYA ALANYA BERA OTEL 7. ŞUBE YÖNETİM KURULLARI EĞİTİM TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

21-23.03.2013 ANKARA KIZILCAHAMAM ASYA TERMAL OTEL 5. ÜNİVERSİTE TEŞKİLATLARI EĞİTİM TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

14-16.02.2013 AYDIN, BALIKESİR, ÇANAKKALE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

07-10.03.2013 MALATYA, K. MARAŞ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

9-10.03.2013 K. MARAŞ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

15-17.03.2013 ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,AFYON,UŞAK,İZMİR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

15-17.03.2013 ADANA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

15-17.03.2013 KIRIKKALE TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

15-17.03.2013 KARABÜK, BARTIN, ZONGULDAK TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

15-17.03.2013 YALOVA, BURSA, GAZİANTEP TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

15-17.03.2013 SİNOP, SAMSUN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

29-31.03.2013 SAKARYA, KOCAELİ, DÜZCE, BOLU TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI   
ESAT TEKTAŞ

29-31.03.2013 TOKAT, SİVAS TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

29-31.03.2013 NİĞDE, NEVŞEHİR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

08-12.04.2013 İSTANBUL TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

11-14.04.2013 VAN, MUŞ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

11-14.04.2013 GİRESUN, ORDU,SAMSUN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

11-14.04.2013 MALATYA, DİYARBAKIR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

11-14.04.2013 ARTVİN, RİZE, TRABZON TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

11-14.04.2013 VAN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

16-17.04.2013 İSTANBUL ULUSLAR ARASI KONFERANS GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

22-23.04.2013 TRABZON TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

24.04.2013 DENİZLİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

29.05-02.06.2013 TOKAT, AMASYA, ÇORUM TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN AHMET GÜNDOĞDU

29.05-02.06.2013 KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, KAYSERİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

29.05-02.06.2013 SİVAS, ERZİNCAN, TUNCELİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

29.05-02.06.2013 AFYON,ISPARTA,BURDUR TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

01.05.2013 ÇANAKKALE 1 MAYIS KUTLAMALARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

01.06.2013 İZMİR İZMİR 2 NO'LU ŞUBE KONGRESİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

04-09.06.2013 YOZGAT,AKSARAY,KARAMAN,NİĞDE,KONYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

04-09.06.2013 ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,UŞAK,DENİZLİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

04-09.06.2013 ISPARTA,K.MARAŞ,KİLİS,Ş.URFA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

04-09.06.2013 BARTIN,KARABÜK,ZONGULDAK TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

08-10.06.2013 BOLU STRATEJİ PLAN VE ÇALIŞMA TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

17-21.06.2013 25. BAŞKANLAR KURULU GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

10-22.09.2013 AFYON GÜRAL OTEL 26. BAŞKANLAR KURULU GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

25.09.2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ AKADEMİSYENLERLE ÇALIŞTAY GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

04-06.10.2013 ANTALYA/ALANYA/BERA OTEL 6. ÜNİVERSİTE TEŞKİLATLARI BULUŞMASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

25-26.10.2013 KIZILCAHAMAM ASYA TERMAL TESİSLERİ İÇ ANADOLU BÖLGE EĞİTİM TOPLANTILARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

26-27.10.2013 ZONGULDAK DEDEMAN OTEL KARADENİZ BÖLGESİ EĞİTİM TOPLANTILARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

08-09.11.2013 MERSİN LAMOS OTEL AKDENİZ BÖLGESİ EĞİTİM TOPLANTILARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

09-10.11.2013 GAZİANTEP DEDEMAN OTEL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 7.GRUP EĞİTİM 
TOPLANTILARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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15-16.11.2013 BÜYÜK SAMSUN OTEL KARADENİZ BÖLGESİ 8. GRUP BÖLGE EĞİTİM 
TOPLANTILARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

22-23.11.2013 ANTALYA/ALANYA/ADENYA AKDENİZ BÖLGESİ 9. GRUP BÖLGE EĞİTİM TOPLANTILARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

03-05.01.2014 ÇORUM  AMASYA SİVAS GENİŞLETİLMİŞ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

10-12.01.2014 BOLU DÜZCE ZONGULDAK İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

10-12.01.2014 KIRIKKALE YOZGAT KIRŞEHİR İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

10-12.01.2014 ERZİNCAN İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

10-12.01.2014 MALATYA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

10-12.01.2014 ANKARA ŞUBELERİ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

15-17.01.2014 ANTALYA EĞİTİMDE KADEMELER ARASI GEÇİŞ VE YENİ MAKALELER 
ULUSLAR ARASI KONGRE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

17-19.01.2014 SAMSUN İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

17-19.01.2014 KAYSERİ NEVŞEHİR İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

17-19.01.2014 ANTALYA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

17-19.01.2014 KASTAMONU KARABÜK BARTIN İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

14-16.02.2014 ANKARA İLCİ OTEL MALİ İŞLER EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

22-23.02.2014 KOCAELİ YALOVA BURSA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

22-23.02.2014 UŞAK İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

22-23.02.2014 GAZİANTEP K. MARAŞ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

22-23.02.2014 SİNOP ÇANKIRI BAFRA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

22-23.02.2014 K. MARAŞ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

07.03.2014 ÇORUM METEK KONFERANS GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

08-09.03.2014 İZMİR AYDIN MANİSA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

08-09.03.2014 YALOVA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

08-09.03.2014 TOKAT İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

08-09.03.2014 MALATYA ELAZIĞ DİYARBAKIR İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

08-09.03.2014 ISPARTA BURDUR İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI TEYFİK YAĞCI RAMAZAN ÇAKIRCI

14-18.03.2014 DÜZCE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

14-18.03.2014 AĞRI EZURUM İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

14-18.03.2014 ORDU SAMSUN İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

14-18.03.2014 TRABZON RİZE ARTVİN İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI TEYFİK YAĞCI RAMAZAN ÇAKIRCI

21-25.03.2014 İSTANBUL 3 İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

21-25.03.2014 SİVAS ERZİNCAN İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

21-25.03.2014 IĞDIR KARS ARDAHAN İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

21-25.03.2014 EDİRNE KIRKLARELİ TEKİDAĞ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI TEYFİK YAĞCI ALİ YALÇIN

7. TÜRKİYE BULUŞMASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

01.05.2014 DİYARBAKIR 1 MAYIS KUTLAMALARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

25-27.04.2014 ADIYAMAN TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

25-27.04.2014 ŞIRNAK TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

25-27.04.2014 ANTALYA TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

25-27.04.2014 KAYSERİ TEŞKİLAT ZİYARETİ VE SENDİKAL EĞİTİM FAALİYETLERİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

03-04.05.2014 ESAM MEB SEMPOZYUMU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

03.05.2014 GAZİANTEP ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SEMPOZYUMU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

16-18.05.2014 BOLU GENÇLİK VE GELECEK GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

29.05.2014 İSTANBUL EĞİTİM FETİH VE GENÇLİK TÜRKİYE BULUŞMASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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04-06.06.2014 SAKARYA SAPANCA RİCHMONT OTEL DEĞERLENDİRME VE GELECEK YIL PLANLAMA 
TOPLANTISI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

RAMADA PLAZA OTEL EĞİTİME BAKIŞ RESEPSİYON GECESİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

19-21.09.2014 ANTALYA ŞAH İNN PARADİSE 29. BAŞKANLAR KURULU TOP GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

KIZILCAHAMAM AKASYA OTEL 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

31.10-02-11.2014 İSTANBUL 5 BOLU ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

31.10-02-11.2014 GAZİANTEP KİLİS ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

31.10-02-11.2014 MANİSA ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

31.10-02-11.2014 YOZGAT NİĞDE ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

31.10-02-11.2014 SİVAS KIRŞEHİR ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

31.10-02-11.2014 ADANA MERSİN ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

07-09.11.2014 KAYSERİ NEVŞEHİR ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÖZER

07-09.11.2014 SAMSUN ORDU ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ESAT TEKTAŞ

07-09.11.2014 KONYA AKSARAY ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN

07-09.11.2014 ISPARTA ESKİŞEHİR ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

07-09.11.2014 MALATYA K. MARAŞ ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEYFİK YAĞCI

07-09.11.2014 MUĞLA AYDIN ŞUBE KONGRELERİNE KATILIM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN ÇAKIRCI

21-23.11.2014 3. AHLAK ŞURASI-EĞİTİM VE AHLAK ŞURASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

12-14.12.2014 ANTALYA 8. TÜRKİYE BULUŞMASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

19-21.12.2014 ANKARA KIZILCAHAMAM ÇAM OTEL 7. ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ BULUŞMASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

28.12.2014 İSTANBUL HİLAL TV KURŞUN KALEM PROGRAMI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YALÇIN

8-10.01.2015 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ M. AKİF İNAN SEMPOZYUMU VE BAŞKANLAR KURULU GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Çeşitli disiplin suçlarından 227 üyemizin dosyası, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
Yüksek Disiplin Kurulu başkanlıkları ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Yüksek Disiplin Kurulu başkanlıklarına sevk edilmiş; bu dosyaların tamamına sendikamız 
temsilcisi tarafından katılım sağlanmıştır. Bu dosyalardan 115’inde üyenin aleyhine (ceza/itirazın reddi) 
karar verilmiş, 112 dosyada ise üyenin lehine (cezanın reddi/itirazın kabulü/ceza mahkemesi kararının 
beklenmesi) karar verilmiştir. Üye aleyhine karar verilen dosyalarda, talep halinde karar sonrası hukuki 
destek sağlanmıştır.

VII. Yüksek Disiplin Kurulu Raporu
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VIII. Üye Durumu

2014
5984
410
4294
3549
491
2455
2078
232
2095
3225
2518
2714
2226
896
1528
6473
711
853
3010
3499
732
2578
637
1045
1845
400
1695
1356
385
1053
8427
1735
1070
270
2557
3235

ADANA 1
ADANA 2
ADIYAMAN
AFYON1
AFYON2
AĞRI
AKSARAY 1
AKSARAY 2
AMASYA
ANKARA 1
ANKARA 2
ANKARA 3
ANKARA 4
ANKARA 5
ANKARA 6
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL1
BİNGÖL2
BİTLİS
BOLU1
BOLU2
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI1
ÇANKIRI2
ÇORUM
DENİZLİ 1

2011
4635

3524
2999

1434
2149

1734
1974
1355
1383
1967

3886
458
672
2282
2576
413
1786
495
752
1428

914
1287

642
5663
1315
891

2277
3326

2012
5295
425
3660
3062
461
1783
2256

1921
2174
1627
1833
2407
558

4780
505
836
2784
3181
547
2202
580
859
1467
306
1297
1171
269
978
7118
1507
930
181
2499
3346

2013
5550
359
4036
3251
500
2134
2147

1915
2695
2023
2015
2971
738

5765
565
888
2975
3248
635
2249
621
899
1688
330
1443
1308
305
1029
6979
1633
959
227
2527
3392
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DENİZLİ 2
DİYARBAKIR 1
DİYARBAKIR 2
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ 1
ELAZIĞ 2
ERZİNCAN
ERZURUM 1
ERZURUM 2
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR 2
ESKİŞEHİR 3
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY 1
HATAY 2
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A.	 Mali	İşlere	Yönelik	Genel	Konular	

1.	 Sendikamız Eğitim-Bir-Sen’in mali işleyişi, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu; Eğitimciler Birliği Sendikası Tüzüğü; Eğitimciler Birliği Sendikası Mali İşler Yönetmeliği 
ve Mali İşler Yönergesi ile bu kapsamda alınan Genel Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir. Bahse konu mevzuatta yer almayan hususlarda ise 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sendika ve 
konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları personel 
kanunlarının ilgili hükümleri uygulanmıştır.

2.	 Muhasebe kayıtları  bilanço esasına göre tutulmuş, Eğitimciler Birliği Sendikası Tüzüğü’nde yer 
alan gelirler ve giderler olarak iki bölümden oluşan bütçe esaslarına göre yapılmıştır. Muhasebe 
işlemleri, Genel Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı yönetimindeki Mali İşler bürosunca yürütülmüştür.

3.	 Sendika gelirlerimiz, tüzüğün 52. maddesinde yer alan    üyelik ödentileri; sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerden elde edilen gelirler; mal varlığı gelirleri; bağış ve yardımlar yoluyla sağlanan 
gelirler; mevduatın değerlendirilmesinden doğan gelirler; sendika tüzel kişiliği adına açılan 
tazminat davalarından elde edilen gelirler; 4688 sayılı kanuna göre yapılabilecek faaliyetlerden 
elde edilen gelirler ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer unsurlardan elde edilen gelirlerden 
oluşmuştur. 

4.	 Sendikamızın tüm nakdî gelirleri Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezi adına Maltepe Vergi 
Dairesi ve 3260129393 vergi numarası ile açılmış olan banka hesaplarında tutulmuştur.

5.	   Sendika giderleri; tüzüğün 55. maddesinde yer aldığı şekliyle (a) Sendika organlarına seçilen 
yönetici ve üyelerle, sendika tarafından istihdam edilecek personel ve sendika etkinliklerinde 
görev alacaklara ödenecek; maaş, ek ders ücreti, yol ve yemek giderleri, yolluk, yevmiye ve 
tazminat giderleri, ikramiye ve prim ödemeleri, sosyal güvenlik primleri; (b) Genel Merkez, Şube, 
İl, Üniversite, İlçe ve Belde temsilciliklerinin ve bürolarının masrafları; (c) Yardımlaşma sandığı 
giderleri, (d) sosyal hizmet giderleri; (e) Eğitim giderleri; (f) Üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı 
kuruluşlara ödenen aidat giderleri; (g) Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderlerden oluşmuştur. 

6.	 Yardımlaşma sandığı kurulmadığından dolayı üyelerimiz, sendika yöneticilerimiz veya diğer 
herhangi bir kişi ve kuruluş(lar)a borç para verilmemiştir. 

7.	 4688 sayılı Kanun ve tüzükte izin verilen sendikal faaliyetler dışında  herhangi bir harcama 
yapılmamış ve bağışta bulunulmamıştır. 

8.	 Sendika gelirlerinin %10’u, üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için 
gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılmıştır. 

9.	 Memur-Sen Konfederasyonu üyelik ödentileri, genel kurul(lar)da belirlenerek tüzükte yer verilen 
oranlarda/tutarlarda  her ay düzenli olarak ödenmiştir. 

Mali İşleyişimiz
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10.	 Aylık mizan ve kümülatif mizan çıkarılmış ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmuştur. 

11.	 Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarımlar sağlanmış, gelir ve gider hesaplarına ilişkin 
işlemler karara bağlanmıştır.

12.	 Gelir-Gider Tablosu ve mizanlar hazırlanarak, her ayın sonunda mali durum hakkında Yönetim 
Kuruluna bilgi verilmiştir.

13.	 Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan 
yönetim kurulu üyelerine ait emekli sandığı kesintileri zamanında ödenmiştir.

14.	  Motorlu taşıt ve gayrimenkul alımı satımı, kiralanması ve kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemler 
genel kurul tarafından verilen yetki çerçecesinde gerçekleştirilmiştir.

15.	 Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergi, sigorta, kasko düzenlemeleri ve ödemeleri 
zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmıştır.

16.	 Sendikal çalışmalar nedeniyle oluşan mali ve sosyal haklar ve ücretler, ücret kayıpları ve 
tazminatlar, tüzüğün 58. Maddesi hükümleri doğrultusunda ödenmiştir.

17.	 Genel Merkez hizmet binasında ihtiyaca göre gerekli tadilat, tamiratlar yapılarak, yeni büro 
malzemeleri ile araç gereç temini sağlanmıştır.

18.	 Sendika giderlerinde gerekli tasarruf önlemleri alınmış; sendikal etkinlikler için mal ve hizmet 
alımlarıyla ilgili ihale komisyonu oluşturulmuş, mevzuat çerçevesinde piyasa araştırması yapılmış, 
gerektiğinde pazarlık yaparak ve/veya kapalı zarf usulüyle ihale düzenleme sonucuna bağlı 
olarak mal/hizmet alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeler yapılarak iş ve işlemler 
gerçekleştirilmiştir. 

19.	 Mal ve hizmet alımlarının karşılığı olan gidet belgelerinin ödemesi, zamanında ve usulüne uygun 
olarak bankaya çift imzayla verilen ödeme talimatlarıyla gerçekleştirilmiştir. 

20.	 Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetler nedeniyle, yurt içinde ve yurt dışında afete 
uğrayan bölgelerde üyelik şartı aranmaksızın aynî ve nakdî yardımlar yapılmıştır. Bu yardımlar 
nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla ve kamu yararına çalışan dernekler ve 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir.

21.	 Tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda şube/temsilcilikler için ayrılan avanslar,  yapılması 
gereken kesintilerden sonra mevzuatına uygun olarak şube hesaplarına aktarılmıştır. 

22.	 Zorunlu giderlerde kullanmak üzere kasada, tüzükte belirtilen oranda/tutarda nakit bulundurulmuş 
ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin kasa kayıt bilgileri hakkında her ay yönetim kurulu düzenli 
olarak bilgilendirilmiştir. 

23.	 Yapılan tüm ödemelere ilişkin evrak muhasebe takip programına işlenmiş ve ayrıca ilgili 
dosyalarda arşivlenmiştir.

24.	 Demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme Vergi Usul Kanunu’na göre demirbaş defterine 
kaydedilmiş, demirbaş düşüm komisyonu oluşturularak, demirbaş kayıtları ile demirbaşların 
düşümü usulüne uygun olarak yapılmıştır.



Mali İşleyiş

165

25.	 Mali konularda tutulacak defterler, defterlerin tasdik şekli, kayıtların düzenlenme usul ve esasları, 
tüzük hükümleri doğrultusunda Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan 
Eğitimciler Birliği Sendikası Mali İşler Yönetmeliği’ne göre yapılmıştır.

26.	 Genel Denetleme Kurulu tarafından, dönem içerisinde idari ve mali denetim yapılmıştır.
27.	 Sendikamız bağımsız denetime açılarak, hesaplar 3568 sayılı kanuna göre denetim yetkisi almış 

bağımsız denetçi yeminli mali müşavirler tarafından denetlenmiştir.
28.	 Sendikamızın her bütçe dönemine ait bilanço, gelir-gider tablosu ve açıklama raporu ile 

denetleme raporları, ait oldukları dönemi izleyen üç ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na ve Memur-Sen’e gönderilmiştir.

29.	 Genel Yönetim Kurulu üyelerinin notere verdikleri mal bildirimine ait noter belgeler, karar 
defterinin özel bir sahifesine yazılmış ve bu belgeler denetçilere verilerek, Genel Yönetim Kurulu 
karar defteri denetçilere imzalatılmıştır.

30.	 Geçen dört yıla ait blanço, mizan, gelir tablosu, denetleme kurulu raporu ve gelecek dört yıllık 
döneme ait tahmini bütçe hazırlanmıştır.

B.	 Mali	Disipline	Yönelik	Çalışmalar

	
31.	 Sendikamızın ana gelirlerinden olan üyelik ödentilerinin takibi düzenli olarak yapılmıştır. Her ay 

ilgili birimler tarafından sendika üyelerimizden damga vergisine tabi aylık bürüt gelirin binde beşi 
oranında yapılan ve genel merkeze gönderilen kesintiler, İş Bankası Necati Bey Şubesi veya Ziraat 
Bankası Kamu Girişimci Şubes’ndeki Genel Merkez banka hesaplarında toplanmıştır.

32.	  Herhangi bir sebeple genel merkez banka hesaplarına gönderil(e)meyen veya yanlışlıkla başka 
yerlere gönderilen üyelik ödentileri takip edilmiş, ilgili şube veya temsilciliklerle yapılan görüşme 
ve takipler sonrası bir sonraki ay hesaplara aktarılması sağlanmıştır. 

33.	 Şube, temsilcilik ve bağlı temsilciliklerde kullanılan banka hesaplarının, genel merkez alt 
hesabı olacak şekilde açılması sağlanmış, diğer banka hesapları kapatılmış; Türkiye genelinde 
sendikamıza ait tüm banka hesapları genel merkez tarafından izlenebilir olmuştur.

34.	 Gönderilen avansların karşılığı gider belgelerinin takibi titizlikle yapılmıştır. Genel merkeze gelen 
belgeler muhasebeleştirilerek giderleştirilmiştir. 

35.	 Mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarına mali işleyişle ilgili eğitimler verilmiştir.
36.	 Mali İşler Bürosunda yapılan hizmetler, bir mali müşavir, üç sürekli çalışan muhasebeci personel 

tarafından yürütülmüştür.
37.	 Şube ve temsilciliklerimizin mali işlemleri de dahil olmak üzere tüm muhasebe kayıt işlemleri, 

Mali İşler Bürosu’nun yönetim ve gözetiminde sendikamızın muhasebe takip programı üzerinden 
yürütülmüştür.



Mali İşleyiş

166

38.	 Muhasebe	Takip	Programı
Muhasebe takip programı ile verilen hizmetlerden bazıları aşağıya çıkarılmıştır.
a.	 Gelir	Bölümü:
1. Bağlı temsilcilikler dahil tüm şube ve temsilciliklerden Genel Merkez hesabına yatırılan üyelik 

ödentileri bürüt rakamlar olarak sistemden izlenebilmektedir.
2. Şube, temsilcilik ve bağlı temsilciliklerden gelmesi gerektiği halde gelmeyen üyelik ödentileri, 

sistemden takip edilerek Genel Merkez hesabına yatırılması sağlanmaktadır.
b.	 Giderler	Bölümü: Şube ve temsilciliklerin gider evraklarının işlendiği bölümdür.
1. Şube ve temsilciliklere gönderilen avanslar.
2. Şube ve temsilciliklere gönderilen avanslardan yapılan kesintiler.
c.	 Gider	Belgesi	Giriş	Sistemi:
1. Yapılan faaliyetler sonunda herhangi bir ödeme yapılmışsa, bu ödemeden alınan gider belgesi 

günlük olarak sisteme işlenir.
2. Sisteme işlenen gider belgeleri her ayın sonunda Genel Merkez Mali İşler Bürosu tarafından 

kontrol edilerek onaylanır.
3. Genel Merkez tarafından onaylanan gider belgelerinin aylık dökümünün sistemden defter 

çıktısı alınarak işletme defterine yapıştırılır ve altları şube, temsilcilik yönetim kurulu tarafından 
imzalanır.

4. Şubelere ait giderler bölümünde gider kalemi çeşidine göre aşağıdaki girişler bulunmaktadır.
· Personel gideri
· Yakıt, elektrik ve su gideri
· Toplantı, temsil, ağırlama giderleri
· Ulaşım ve konaklama giderleri
· Nakliye, kargo ve PTT giderleri
· Akaryakıt ve otogaz giderleri
· İnternet (ADSL) giderleri
· Sabit ve Cep Hattı giderleri
· Danışmanlık giderleri
· Bakım-onarım giderleri
· Ek ders ücretleri giderleri
· Anket-Araştırma giderleri
· Trafik ve kasko giderleri
· Vergi giderleri
· Kira ve aidat giderleri
· Dava ve noter giderleri
· Havale, EFT giderleri
· Genel kurul giderleri
· Matbuat, kırtasiye giderleri
· Muhasebe ve avukatlık giderleri
· Cezalar
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· Taşıtlar
· Binalar
· Eğitim giderleri
· Demirbaş giderleri
· Taşıt alım giderleri
· Bina alım giderleri

d.	 Hesap	Ekstraları	Bölümü: Bu bölümde işlenen gider belgelerinin aylık ve yıllık hesap dökümleri 
sistemde görülür. 

e.	 Raporlar	Bölümü: Şube ve temsilciliklerin mali işlerine dair raporları gösterir. Sistemde yer alan 
bazı raporlar şunlardır.
1. İlçelere göre yıllık gelir gider raporu
2. Aylara göre şube gelir raporu
3. İlçe giderleri raporu
4. Aylara göre kesinti raporları
5. Denetim raporu
6. Gider çeşitlerine göre yıllık rapor
7. Ek-3 girişleri ve raporları

f.	 Demirbaş	Listesi: Şube ve temsilciliklerde bulunan demirbaşları gösterir.
g.	 Mesaj	Servis	Bölümü:	Bu bölümde karşılıklı olarak mesaj alıp verme uygulaması yapılmaktadır. 

Bunlar:
1. Genel Merkezden şube ve temsilciliklere atılan mesajlar.
2. Şube ve temsilciliklerin Genel Merkeze gönderdiği mesajlar.
3. Şube ve temsilciliklerin kendi aralarında mesaj alış verişi.

C.	 Tasarrufa	Yönelik	Çalışmalar

39.	 Yapılan harcamalardan arta kalan nakit mevcutları, yapılan piyasa araştırmaları sonucu uygun 
görülen bankalarda açılan vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilmiştir. 

40.	 Özellikle Temmuz 2013’ten sonra şube ve temsilciliklerde tasarruf teşvik edilmiş, şube hizmetleri 
için gayrimenkul, motorlu taşıt alma vb. amaçlı birikim yapma yoluna gidilmiştir.  Bu bağlamda 
şubenin isteği doğrultusunda yüksek miktarda nakit, şubelere avans olarak gönderilmeyip şube 
adına genel merkez hesabında oluşturulan bir havuzda tutulmuştur.

41.	 Havuzda tutulan avanslar, talep doğrultusunda ilgili şubeye gönderilerek amacına uygun 
kullandırılmıştır. Özellikle talepte bulunan şubelere, havuzdan geri ödemeli ek avanslar 
kullandırılarak önemli sayıda şubemizde sendika hizmet binası olarak gayri menkul satın 
alınmıştır. Sendika hizmet binası satın alan ve birçoğuna geri dönüşümlü genel merkez kredisi 
kullandırılan şubelerimiz şunlardır: Gaziantep-1, Adıyaman-1, Kilis-1, Antalya-1, Denizli-1, Van-1, 
Van-2, Ankara-2, Kütahya-1, Erzurum-1, Erzurum-2, Tokat-1, Kahramanmaraş-1, Ağrı-1, Muş-1, 
Afyon-1, Mardin-1, Giresun-1, Kayseri-1, Diyarbakır-1 Bingöl-1 ve Bingöl-2 şubeleri.
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42.	 Sendikal faaliyetlerde kullanılmak üzere 48 (Kırksekiz) adet motorlu taşıt alınmış olup bu araçlardan 
4 (Dört) tanesi genel merkezde 44 (Kırkdört) tanesi ise şubelerimizde hizmet vermektedir. Tüm 
motorlu taşıtlar genel merkez üzerine kayıtlı bulunmaktadır.

43.	 Genel Merkez ve Şubeler için TURKCEL ile toplu SMS anlaşması yapılarak şube ve temsilciliklerin 
bu hizmetten faydalanması sağlanmış; kullanılan SMS’lerin takibi sağlanmış, gerekli ödemeler 
zamanında yapılmıştır.

44.	 Sendikamıza genel merkez hizmet binası kazandırılması için önemli girişim ve çalışmalar yapılmış 
olup; çalışmalar doğrultusunda %50’si Eğitim-Bir-Sen, %40’ı Sağlık-Sen ve %10’u Memur-Sen’e 
olacak şekilde Ankara İli Altındağ İlçesi Kazım Karabekir Caddesi 19742 ada 1 numaralı parselde 
4772 m2  arsa satın alınmıştır.

45.	 Satın alınan arsaya, hissedar sendikalar ve konfedarasyonumuz başta olmak üzere tüm camiamıza 
yakışır bir hizmet binası projesi hazırlatma çalışmaları yapılmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalarda, 
arsa hissedarlarının katkıları alınmak suretiyle Turuncu Mimarlık tarafından hazırlanan projenin 
gerçekleştirilmesi sonucuna varılmıştır.

46.	 Hazırlanan projenin gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürler tamamlanarak ihale yapılmış ve işin 
müteahitliği, MimYapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ltd. Şti. ile müteahhit/yüklenici firma olarak 
sözleşme yapılması suretiyle bina yapımı işi yüklenici firmaya verilmiştir. 

47.	 Binanın zorunlu yapı denetim ve hissedarlar adına danışmanlık hizmetlerini yürütmesi için Altındağ 
Yapı Denetim ve Müşavirlik Ltd. Şti firması ile sözleşme yapılmıştır.

48.	 Arsa alımı girişiminden itibaran tüm süreçler 4. Olağan Genel Kurul Tarafından Genel Yönetim 
Kurulu’na verilen yetki dahilinde Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 
ve sözkonusu hissedarlarla yapılan sözleşmelere dayalı olarak muhatap taraflarla yapılan 
protokol ve sözleşmeler çerçevesinde yürütülmüş; Sendika hizmet binası projesinin temeli atılmış 
ve yapımı başlatılmıştır.

D.	 Yardımlaşma	ve	Dayanışmaya	Yönelik	Konular

49.	 Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Büro İş Sendikasına üye olan sendikamız çalışanları için taraf 
sendikayla 2014 ve 2015 yılları için Toplu Sözleşme yapılmış ve yapılan toplu sözleşme hükümleri 
uygulanmaktadır.

50.	 Sigorta primleri genel merkezden ödenmek üzere üyelerimiz adına SBN Sigorta ile 15.000 TL 
(Memur-Sen Ailem Kartı almış olmalarına bağlı olarak ayrıca Şekerbank’tan da 10.000 TL)  
tazminat karşılığında Grup Ferdi Kaza Sigortası sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmeden kaynaklanan 
iş ve işlemler titizlikle takip edilmiş ve meydana gelen kazalar sonucu ilgili sigorta firmasından 
alınan tazminatlar şubeler aracılığıyla üyelerimize veya üye varislerine ulaştırılmıştır. Grup Ferdi 
Kaza Sigortası hasar raporu bilgi amaçlı olarak aşağıda tabloda gösterilmiştir.
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YIL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOPLAM

ÖLÜM

18

21

37

25

23

9

133

SÜREKLİ
SAKATLIK

5

4

1

5

0

5

20

TOPLAM

23

25

38

30

23

14

153

TAZMİNAT

301500

32436

555300

394050

345000

175560

2095771
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19/04/2012

Emeğimizin Karşılığını Almak İçin 81 İlde Alanlardaydık

Kamu çalışanlarının beşte ikisini oluşturan eğitim-
öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanları olarak 81 
ilde alanlara çıkarak, emeğimizin karşılığını istedik. 

Eğitim çalışanlarının emeğinin karşılığını 
alamadığını hatırlatmak ve “eşit işe eşit ücret” 
düzenlemesinde, “Sizin muadilinizi bulamadık, 
onun için dışarıda kaldınız” diyen yetkililere, “Biz 
buradayız ve ülkenin en önemli işini yapıyoruz” 
diyerek emeğimizin karşılığını yansıtmayan maaş 
bordrolarını yaktık. 

Eylemlerimizde, hükümetin eğitime önem verdiğini 
her fırsatta dile getirdiğini ve merkezi yönetim bütçesinden en fazla payı eğitime ayırdığını ifade ettiğini 
hatırlatarak, eğitimi, eğitim çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir konsept içerisinde düşünmeyenlerin 
kesinlikle doğru yapmadığını, eğitime önem vermenin eğitimciye de önem vermek olduğunu, eğitimciler 
olmadan eğitimin de olmayacağını haykırdık. 

666 sayılı KHK ile kamuda aynı unvanda çalışan personele yönelik “Eşit işe eşit ücret” düzenlemesiyle 
denge sağlamaya çalışan hükümetin, eğitim-öğretim hizmet sınıfında 650 bin öğretmene ve 100 binden 
fazla öğretim elemanına, ‘Muadilinizi bulamadık, onun için toplu sözleşme masasında görüşmek üzere 
sizi kapsam dışı bıraktık’ dercesine masayı işaret ettiğini, ek ödeme alamayan öğretmen ve öğretim 
elemanlarının kamuda en düşük ücret alan çalışan konumuna düşürüldüğünü dile getirdik. 

9/1 öğretmenin bin 624 TL, 7/1 öğretim görevlisinin bin 856 TL maaş aldığı bir ortamda kimsenin 
kalkıp eğitimle ilgili büyük laflar etmemesini; eğitim çalışanlarının, eğitimi ve ülkeyi geleceğe taşımayı 
bırakın, kendilerini gelecek aya taşıyacak mecallerinin kalmadığını vurguladığım eylemlerde, eğitim 
çalışanlarının sabır taşının çatladığını, sinirlerinin gerildiğini belirterek, ülkede demokrasinin korku 
tünelinden çıkması sürecinde eğitim çalışanlarının en önde olmalarına rağmen, eşit işe eşit ücret 
düzenlemesinde en sonda olmayı bırakın, kapsamın bile dışında tutulduğunu kaydettik. 

Meclis çalışanına, danışmana, şoförüne, üst düzey bürokratlara, gizli kararname ile askere ‘cömert 
Maliye’nin, eğitim çalışanları söz konusu olduğunda ‘cimri Maliye’ olduğunu belirttiğimiz eylemlerimizde, 
patronların milyon dolarlık “usulsüz sanal kumar cezalarını” gözden geçirip ‘silen Maliye Bakanı’nın’, 
masaya dönük mesajlarıyla daha şimdiden adeta ortamı ‘geren Maliye Bakanı’ olduğunun altını çizdik. 

I. Gerçekleştirdiğimiz Eylemler
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Eylemlerde, eğitim çalışanlarına sahip çıkmayan, bazı sözleri ve uygulamaları ile eğitimcileri karşısına 
almayı seçen Milli Eğitim Bakanı’na seslenerek, “Eğitimde eğer başarılı olacaksanız, eğitimcileri yanınıza 
alarak başarılı olabilirsiniz. Eğitimcileri karşınıza alarak başarılı olacağınızı düşünüyorsanız kesinlikle 
yanılıyorsunuz Sayın Bakan” dedik.  

Özür grubu tayin uygulamasında yaşanan mağduriyetler, kariyer basamakları uygulamasındaki 
belirsizlik, 4+4+4’le ilgili çelişkili açıklamaların toplumda ve eğitimcilerde oluşturduğu huzursuzluk gibi 
sıkıntıların altını çizdiğimiz eylemlerde, KİK toplantılarında imza altına aldığımız kararların bir an önce 
hayata geçirilmesini istedik. 

Hükümete de seslenerek, “Biz kimseden lütuf beklemiyoruz. Emeğimizin ve alın terimizin karşılığını 
istiyoruz. ‘Ekonomi büyüyor, Türkiye zenginleşiyor’ diyenlere, eğer büyüme varsa o zaman büyümeden 
payımızı verin” çağrısında bulunduk. 

“Eğitim Çalışanıyız, İnsanca Yaşam İçin Hakkımızı İstiyoruz” yazan kokartlarla derslere gireceğimizi ilan 
ederek, basın önünde yaka kokartlarını taktık. 

Eylemlerimizin sonunda, maaş bordrolarını yakarak, yeni bordronun toplu sözleşme masasında eğitim 
çalışanlarının içine sinecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettik. 

25/04/2012

Maliye Bakanlığı Önünde ve 81 İlde Ek Ödeme Eylemi Yaptık 

Maliye Bakanlığı önünde ve 81 ilde PTT önlerinde eylem yaparak, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek 
ödeme mağduriyetinin giderilmesini istedik. 

Ankara şubelerimizle birlikte Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirdiğimiz eylemde, “Eğitimciler Burada, 
Mehmet Şimşek Nerede?”,  “Masada Yoranı Alanda Yorarız”, “Adaletse Adalet, Kalkınmaysa Pay”, 
“Mehmet Şimşek Şaşırma, Sabrımızı Taşırma”, “Ek Ödeme Hakkımız, Söke Söke Alırız”, “Eşitin Yok 
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Dediler, Hakkımızı Yediler”, “Eğitimciyiz, Haklıyız, Kazanacağız, Bahane Değil, Zam İstiyoruz, Ömer 

Dinçer Uyuma, Eğitimciye Sahip Çık” şeklinde sloganlar atıldı. 

Burada konuşan Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, geçen hafta, Türkiye genelinde toplu sözleşme 

masasına ilişkin taleplerini açıklayarak, 4/C’li personel, hizmetli, memur, şef, şube müdürü, denetmen, 

uzman, sayman, teknisyen, şoför ve kütüphaneci, kısacası tüm eğitim çalışanları adına alanlara çıkarak 

eylem yaptıklarını hazırlatarak, “Bu hafta ise, ek ödeme mağduru öğretmen ve öğretim elemanları için 

alanlardayız” dedi. 

666 sayılı KHK’nın, kamuda genel idare hizmetleri sınıfında eşitlik adına denge sağladığını, öğretmen 

ve öğretim elemanlarının kapsam dışında tutulmasıyla dengelerin bozulduğunu kaydeden Özer, “Diğer 

bir ifadeyle, farklı kurumlarda aynı unvanda olanların maaşlarında denge sağlanmış ama eğitimde 

kurum içi denge altüst edilmiştir. Maliye’nin, bazı patronlara milyon dolarlık merhamet gösterirken, 

eğitim çalışanına ‘al da bunu merhem et’ demesine karşıyız. Buradan Maliye Bakanı’na sesleniyor 

ve toplu sözleşme masasında içimize sinen, emeğimizin karşılığını ifade eden yeni bordroyu ortaya 

koymasını istiyoruz. Öğretmen ve öğretim elemanları olarak, ‘ek ödeme’ mağduriyetimizin masada 

telafi edilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Bakan’a ‘Ev Ödevi’

Konuşmasının ardından, Toplu Sözleşme sürecinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e eğitim çalışanları 

adına ‘Ev Ödevi’ veren Özer, “Eşit işe eşit ücret düzenlemesinde muadilini bulamadığınız 800 bin 

öğretmen ve öğretim elemanına 314 TL ek ödeme verecek şekilde Toplu Sözleşme Masası’na hazırlıklı 

gelmek üzere ödevlendirildiniz” diye konuştu. 

Ödevin gelmemesi durumunda Şimşek’in 

tasdikname ile ihraç edileceğini söyleyen Özer, tahtaya şunları yazdı: 

Ders :  Toplu Sözleşme 

Ödevin Muhatabı :  Hükümet

Ödevi Hazırlayacak :  Maliye Bakanı 

Ev Ödevi :  Eşit İşe Eşit Ücret Düzenlemesinde 314 TL Ek Ödeme Alacak Şekilde 

  Hazırlık Yapmak 

Teslim Tarihi :  30 Nisan 2012 

Ödevin Geleceği Yer :  Toplu Sözleşme Masası 

Ödev Gelmezse :  Tasdikname ile İhraç 
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Şubelerimizden Faks Eylemi 

Genel Merkez olarak Ankara şubelerimizle birlikte Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparken, şubelerimiz 
de il merkezlerindeki PTT önlerinde kitlesel basın açıklamaları ve faks eylemleri gerçekleştirdi. İlçe 
temsilciliklerimiz ise, ilçelerden “ek ödeme” talebimizi içeren faks metinlerini, başta Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a, 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e, çalışanlarına sahip 
çıkması talebiyle Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e ve kendi illerinin milletvekillerine gönderdiler.

30/04/2012

Öğretmene Şiddeti İllerde Bir Saat Ders Boykotuyla Protesto Ettik 

Öğretmenlere yapılan saldırıları bütün illerde bir saat ders boykotuyla protesto ettik. Şube yöneticilerimiz, 
üyelerimizle birlikte illerinde bir okulun önünde basın açıklaması yaparak öğretmenlere yönelik şiddeti 
kınarken, biz de Genel Merkez olarak Çankaya Halide Edip Adıvar İlköğretim Okulu bahçesinde bir basın 
açıklaması yaptık. 

Burada konuşan Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ali Yalçın, son iki haftada 8 öğretmene saldırıda 
bulunduğuna dikkat çekerek, saldırıya uğrayan bazı öğretmenlerin ölümden döndüğünü söyledi. 
Çocukları ve öğretmenleri şikayet etmek için toplanmadıklarının altını çizen Yalçın, yetişkinlerin 
sorumlu, yetkililerin ise duyarlı olmasını istedi. 

Yaşanan şiddet olaylarını kınayan Yalçın, İstiklal Marşı’nın ardından ilk derslere girmeyerek tepkilerini 
dile getirdiklerini kaydetti. Yaşanan olayların altında eğitim sorununun olduğunu bildiklerini anlatan 
Yalçın, ancak eğitimin sadece öğretmenlerin sorunu olmadığını vurgulayarak, çocuğun eğitiminde başta 
anne-babalar olmak üzere tüm yetişkinlerin payı olduğunun altını çizdi. 
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Öğretmenlerden fedakârlık bekleyen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e seslenerek, taşıdığı sorumluluğun 
gereğini yapmasını isteyen Ali Yalçın, “Gereğini yapmak, okullara bütçe vermeyip öğretmeni tahsildar 
konumuna sokup, veli ile karşı karşıya getirmek, daha sonra da ‘Veliyi üzeni ben de üzerim’ demek 
değildir. Gereğini yapmak, eğitimcileri karşısına almak değildir. Dünyanın hiçbir yerinde askerlerini 
aşağılayarak başarıya ulaşmış komutan gösteremezsiniz. Ve yine hiçbir yerde kendi personeli için 
fedakârlık yapmayanların, onlara değer vermeyenlerin, personelinden de fedakârlık beklediğini 
göremezsiniz” diye konuştu. 

Yalçın, Milli Eğitim Bakanı sustuğu için kendilerinin konuşmak üzere toplandıklarını vurgulayarak, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün, haftanın ilk günü bütün okullarda törenlerden sonra ilk derse 
girmiyoruz. Susması gereken yerde konuşan ama konuşması gereken yerde susanları uyarıyoruz. 
Öğretmenler olarak meslektaşlarımıza uygulanan şiddeti kınıyor ve Eğitim-Bir-Sen olarak bütün 
kamuoyunu duyarlı davranmaya davet ediyoruz.”

23/05/2012

Mağduriyetlerle Yaşamamak İçin Ülke Genelinde İş Bıraktık,   
Güvenpark’ta Oturma Eylemi Yaptık 

Taban aylığa zam için, aile yardımının artırılması için, emekli ikramiyesindeki otuz yıllık sınırlamanın 
kaldırılması için, toplu sözleşme ikramiyesindeki beklentimizin karşılanması için, ek ödeme artışı için, 
özel hizmet tazminatı ve ek göstergedeki adalet beklentimizin karşılanması için, hükümetin 3,5+4’lük 
cimri zam teklifine isyanımızı haykırmak için, 4/C’li personele 200 TL seyyanen zam yapılması için iş 
bırakma eylemi yaptık. 
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Toplu sözleşme görüşmelerinde ek 
ödeme verilmemesini ve hükümetin 
önerdiği yüzdelik zammı protesto etmek 
için bir günlük iş bırakma eylemimizi 
Güvenpark’ta gerçekleştirdik. Basın 
açıklamasıyla başlayan iş bırakma 
eylemimize diğer kamu çalışanları da 
destek verdi. Hak-İş Başkanı Mahmut 
Arslan, Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa 
Kamalak, DSP Genel Başkanı Masum 
Türker, HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç da oturma eyleminin gerçekleştiği 
Güvenpark’a gelerek desteklerini ifade etti. 

Burada konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 81 ilde ‘iş bırakma’ 
eylemi yaparak kendilerini yok sayanlara ‘Biz varız’ diyen  öğretmenleri kutladı. Gündoğdu, 
kimsenin  öğretmenleri  sahipsiz sanmaması, değersizleştirmemesi, öğretmenlerin yaptığı işi yok 
sayarak siyaset yapmaya çalışmaması gerektiğini vurguladı. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak bugüne kadar iş bırakma eylemi yapmaya gerek duymadıklarını 
kaydeden Gündoğdu, böyle bir eylemi yapmak zorunda bırakıldıklarını belirterek, “Öğretmenler, 
Milli  Eğitim  ve Maliye bakanları eliyle dövülüyorsa, buna sessiz kalmayacağız. Kimse öğretmenleri 
sahipsiz sanmasın, değersizleştirmesin, öğretmenlerin  yaptığı işi yok sayarak siyaset yapmaya 
çalışmasın” dedi. 

Ek ödeme mağdurları arasında en çaresizlerin  öğretmenler  ve öğretim elemanları olduğunu 
dile getiren Gündoğdu, “Yeni göreve başlayan bir öğretmen bin 624, bir okutman ise bin 840 lira 
maaş alıyor. Bakan Sayın Ömer Dinçer ise, ‘öğretmenlere en yüksek maaş veren ülkeler arasında 
olduğumuz’ yönünde açıklama yapıyor. Bu mu o verdiğiniz yüksek maaş? Para verip vermeyeceğinizi 
siz bilirsiniz ama kimse öğretmenleri yok sayamaz, değersizleştiremez” şeklinde konuştu. 

Eğitim Şart ise Ek Ödeme de Şarttır 

Gündoğdu’nun, “Bu bir başlangıç. Ek ödemeyi ya alacağız ya alacağız, var mısınız” sözlerine, 
alandakiler ‘varız’ cevabını verdi ve “Ek ödeme yoksa, iş de yok”, “Eğitim şart ise, ek ödeme de 
şarttır” şeklinde slogan attı. 

Toplu görüşme tiyatrosundan kurtulmak için mücadele verirken, toplu sözleşmenin, sonuçları 
itibarı ile toplu görüşmelerin gerisinde kaldığını söyleyen Gündoğdu, 2,5 milyon memur ve 1,8 
milyon memur emeklisinin hayal kırıklığına uğratıldığını, ek ödemeden mahrum bırakılan öğretmen 
ve öğretim elemanlarını ise derinden yaraladığını, moral ve motivasyonlarını adeta sıfırladığını 
kaydetti. 

‘Ek ödeme, toplu sözleşme masasının konusudur’ diyerek, masayı işaret edenlerin, sözünü masada 
da yerine getirmeyerek eğitim çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Gündoğdu, “Bin 
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624 TL alan 9/1 öğretmeni, bin 856 TL alan 7/1’deki öğretim görevlisi, 4/C’lisi, hizmetlisi, şefi, 
memuru ilk toplu sözleşme masasını hüsran masası olarak anacaktır. Eğitim çalışanları olarak, 
Kamu İşveren Heyeti’nin, dolayısıyla hükümetin bu tavrını not ediyoruz ve hükümete, kalkınmada iyi 
gidiyor olabilirsiniz ama adalette ve gelirin adil dağıtımında sınıfta kaldınız diyoruz” diye konuştu. 

Bugün, işlerine sahip çıkmak, işlerini ve emeklerini değersiz görenlere ne kadar önemli olduklarını 
haykırmak için işe gitmediklerini ifade eden Gündoğdu, şunları söyledi: 

“Taban aylığa zam için, aile yardımının artırılması için, emekli ikramiyesindeki otuz yıllık sınırlamanın 
kaldırılması için, toplu sözleşme ikramiyesindeki beklentimizin karşılanması için, ek ödeme 
artışı için, özel hizmet tazminatı ve ek göstergedeki adalet beklentimizin yerine getirilmesi için, 
hükümetin 3,5+4’lük cimri zam teklifine isyanımızı haykırmak için, 4/C’li personele 200 TL seyyanen 
zam yapılması için, hekim dışı personelin, din görevlilerinin ek ödeme mağduriyetini gidermek için 
alanlardayız. Toplu sözleşme masasında ek ödeme mağduriyetimizin giderilmemesini, yüzdelik 
zam ve diğer toplu sözleşme tekliflerimizin karşılanmamasını kabul edemiyoruz. Bu duyarsızlığı 
protesto ediyor, Türkiye genelinde hizmet üretmiyor, bir günlük iş bırakarak, burada oturma eylemi 
yapıyoruz.” 

Basın açıklamasına ve oturma eylemine Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Memur-Sen Genel 
Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve Ankara 
Şube başkanları da katıldı.

07/06/2012

Öğretmene Saygı İçin Binlerle Yürüdük 

Medeniyetimizi inşa ve yeniden ihya etmenin öncüsü olan öğretmenlere yapılan haksızlığın ifşası için, 
öğretmene saygının deforme edilmesine karşı çıkmak için binlerce öğretmenimizle sessizce yürüdük. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, öğretmene saygı yürüyüşünde yaptığı 
konuşmada, “Bu yürüyüş, çocuğuyla, genciyle yirmi milyonu aşan bir kitleye doğrudan olmak üzere her 
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vatandaşa hizmet sunan; mezrasından köyüne, kasabasından şehrine ülkenin farklı yerlerinde sayısı 60 
bine ulaşan okulların kapısını her sabah daha iyi bir gelecek için özveriyle açan öğretmenlerimizin bütün 
Türkiye’ye yönelttikleri ‘saygı görmek hakkım’ haykırışıdır” dedi. 

Üyelerimiz, İstanbul İstiklal Caddesi’nde Tünel’den başlayarak Taksim Meydanı’na kadar ‘Susarak 
anlattım sana her şeyi’ afişi eşliğinde sessizce yürüdü. Yürüyüş boyunca karanfil dağıtan öğretmenlere 
halk alkışlarıyla destek verdi. Taksim Meydanı’nda binlerce öğretmene seslenen Ahmet Gündoğdu, 
dünyanın diğer ülkelerinde daha az çalışıp daha fazla ücret alan öğretmenlerin aksine ülkemizde 
öğretmenlerin daha çok çalışıp daha az ücret aldıklarının bilinmesini istediklerini kaydetti. Öğretmenler, 
‘Öğretmenlik aşkımız, saygı görmek hakkımız’, ‘Bütçe diye yakınma, onuruma dokunma’, ‘Hak-Hukuk-
Adalet, KHK Rezalet’ sloganlarıyla Gündoğdu’ya eşlik etti. 

İlme, irfana, âlime ve arife hürmeti esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye’de öğretmenlere, 
yürüttükleri kutsal mesleğin maddi karşılığının hakkıyla ödenmemesi yanında manevi karşılığı olan 
“saygının” bile çok görüldüğü günleri yaşadıklarını belirten Gündoğdu, “Eğitim konusu açıldığında ‘eğitim 
en önemli meselemiz’ diyerek mangalda kül bırakmayanlar; yaptıklarıyla, söyledikleriyle, öğretmene ve 
öğretim elemanlarına emeğinin karşılığını vermemekle öğretmeni ve emeğini değersizleştirdiklerinin, 
öğretmenlik mesleğinin itibarına irtifa kaybettirdiklerinin artık farkına varmalıdır” şeklinde konuştu. 

Gündoğdu, saygının bile çok görüldüğü öğretmenin; öğrencilerinden “daha iyi bir gelecek”, “daha güçlü 
Türkiye”, “daha adil bir ülke” hedeflerinde sorumluluk almalarını isteyemeyeceğini, kendisi saygıya 
muhtaç hale getirilen öğretmenlerin öğrencilerine “insana ve haklarına saygı duymayı” ve “insan 
onurunu esas almayı” öğretemeyeceğini kaydetti. Öğretmenin saygıyı fazlasıyla hak ettiğini ifade eden 
Gündoğdu, “Ancak, saygının kendisine çok görüldüğü öğretmen; yediden yetmişe her biri öğrencisi 
olan topluma, ‘Annenize, babanıza ve büyüklerinize saygıda kusur etmeyin’ diye nasıl seslenecek” diye 
konuştu. 
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Bugün gelinen noktada ülkemizin artık temel sorunlarından birinin öğretmenlere, öğretim elamanlarına 
ve emeklerine saygı sorunu olduğunu vurgulayan Ahmet Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınıfları 
akıllı tahtayla, öğrencileri tablet bilgisayarla donatmayı hedefleyen Fatih Projesi’nin hayata geçirildiği 
ülkemizde, sınıf ve öğrenci kavramlarına varlık ve anlam kazandıran öğretmenler için ‘öğretmenlerin 
gönlünü fetih projesi’ neden akıllara gelmiyor. Bu tablonun sorumlusu, eğitim sistemine ve eğitim 
hizmetine öğretmenlerle birlikte el ele kalite kazandırması gereken Milli Eğitim Bakanı’dır. Görevi 
devraldığı günden bu yana beyan ve açıklamalarıyla ‘bilgisi yetersiz’, ‘çalışması isteksiz’, ‘hizmeti 
verimsiz’ öğretmen kitlesi algısı üretmiştir. Yetinmemiş, yanlış bilgilendirmeyle öğretmenlerin ‘haftada 
15 saat çalışıp, yılda iki ay tatil yapan gereksiz kamu görevlileri’ konumunda gösterilmesine de kapı 
aralamıştır. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bu tavırlarıyla bir anlamda ‘hak isteyen ve saygı bekleyen 
öğretmenler ve sendikaları olmasa Milli Eğitim Bakanlığı’nı ne güzel yönetirim’ demektedir.” 

Milli Eğitim Bakanı’nın icraatlarını eleştiren Gündoğdu, Bakanın söylemlerinde, genelgelerinde, kısaca 
bütün iş ve işlemlerinde okul yöneticilerini, öğretmenleri ve eğitim çalışanlarını hedef göstermek için 
harcadığı zamanı, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının mesleki saygınlığını korumak ve mali 
haklarını artırmak, eğitim çalışanlarının yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen’in bu yöndeki taleplerini 
karşılamak için harcasaydı bugün eylem değil, şölen yapıyor olacaklarını söyledi. 

Öğretmene karşı haksızlıklara bordro yakmadan iş bırakmaya kadar uzanan bir eylem süreciyle tepki 
gösterdiklerini söyleyen Ahmet Gündoğdu, şöyle konuştu: “Toplu sözleşme sürecini takip eden taraflı-
tarafsız herkes, öğretmenlere yapılan haksızlığı sona erdirecek tekliflerle masaya oturduğumuzu kabul 
ediyor. Kamu İşveren Heyeti’nin ve Kamu İşveren Heyeti temsilcileri aracılığıyla da Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’nun tekliflerimize evet demeyerek bu haksızlığın devam etmesine göz yumduğu herkesin 
malumudur. Kamuoyunun yakından bildiği gibi ‘eşit işe eşit ücret’ kapsamında hazırlandığı iddia edilen 
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, öğretmenleri ve akademisyenleri yok saymıştır. Öğretmene 
ve öğretim görevlilerine ‘benzerin yok, bütçeye maliyeti yüksek olur’ diyerek ek ödeme verilmemiştir. 
Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının emeğinin karşılığı olan ekmeği talep ettikleri için mesleğinin 
karşılığı olan saygıdan mahrum edilmek istenmesine direneceğiz ve izin vermeyeceğiz. Emeğimizin 
karşılığını istemekten yorulmayacağız, mesleğimizin saygınlığını korumaktan yılmayacağız. ‘Bütçe 
disiplinini bozar’ bahanesiyle ek ödeme verilmemesine olan tepkimizi de, bütçeye maliyeti sıfır olan, 
öğretmene saygı talebimizi de aynı anda, her yerde ve büyük bir kararlılıkla seslendirmeye devam 
edeceğiz. Çünkü, öğreticisine saygı duymayan bir toplumun, öğrendikleriyle iyiye, doğruya ve güzele 
yol almasının imkansız olduğunu biliyoruz. Çünkü, öğretmenliğin peygamberlik mesleği olduğunu salık 
veren bir medeniyetin mensuplarıyız. Çünkü, kendisine bir harf öğretene kırk yıl köle olmayı taahhüt 
eden ilim kapısı Hz. Ali’nin idrakinin örnek alınması gerektiğine inanıyoruz.”
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10/12/2012

81 İlde Alanlara Çıkarak “Başörtüsüne Özgürlük” İstedik  

Başörtülü kadınların çalışma hayatında yer alma-
sını, seçilme hakkını kullanmasını yasaklayanları, 
halk tarafından tasfiye etmiş olmalarına rağmen 
zihniyetlerinin hayatımıza hâlâ yön vermesini pro-
testo ettik. Ülkeyi yaşanmaz kılan yasakların kaldı-
rılması talebimizi 81 ilde alanlara çıkarak haykırdık. 

Şube Kadın Komisyonlarımız öncülüğünde gerçek-
leştirilen ‘başörtüsüne özgürlük’ eylemlerinde, üye-
lerimiz yağmura rağmen alanlara çıkarak, “Özgürlük, Eşitlik ve Adalet’ taleplerini dile getirdi. 

“Başörtüye Özgürlük, Hemen Şimdi!”, “Eşitlik, Adalet, Özgürlük”, “Zulüm Varsa, Direniş De Var”, “Kamu-
sal Alan Koca Bir Yalan” ve “Ayrıcalık Değil, Hakkımızı İstiyoruz” sloganlarının atıldığı eylemlerde Şube 
Kadınlar Komisyonu başkanlarımız, özgürlük, eşitlik ve adaletin sürgün edildiği her yerde, acıya maruz 
kalanların en çok kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çekerek, şunları söylediler: 

“Dün üniversiteye gittiğimizde bizi ikna odalarıyla karşılayanlar, bir kalbimizin, bir insanlık onurumuzun 
olduğunu düşünmeden ilkel öfkeleriyle bize diz çöktürmeye çalıştılar. Karanlık, kibirli güç odakları çıkar-
larını korumak için zorunlu gördükleri çatışma için, inancımızın gereği olan başörtüsünü, daha derinler-
de aklımızı, kalbimizi ve inancımızı kavgalarının ortasına atmaktan çekinmediler. Devlet, şiddet gören 
kadını koruyor. Ancak aynı devlet, kadının başını kapatarak TBMM’ye gelmesini, kamu hizmetinde görev 
almasını yasaklayarak bizzat kendisi kadına şiddet uyguluyor; ayrımcılık yapıyor ve ötekileştiriyor. Bugü-
ne kadar yaşadıklarımız, kendi toplumundaki hâkim inanç ve değer yargılarına yabancılaşmış sömürgeci 
aydın ve oligarşik bürokrasinin ortak projesidir. Onların kendilerini hapsettikleri, sınırlarının ne olduğu-
nu bilmedikleri birkaç kavram yüzünden toplum daha fazla bölünmemeli ve ayrımcılık son bulmalıdır. 
Siyasi iktidarın hedefleri arasında yer verdiği gibi, vatandaş iradesinin devletin bütün kurumları üzerinde 
belirleyici etkiye sahip olduğu özgürlükçü demokrasi istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Kamuda, her alanda 
ve konumda, tüm mesleklerde, hiç bir istisna ileri sürülmeksizin başörtülü çalışma hakkımızı istiyoruz. 
Akademide, yargıda, eğitimde, sağlıkta, sporda ve siyasette başörtülü- başı açık ayrım yapılmaksızın, 
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herkesin eşit vatandaşlık hakkını kullanmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yeni yayımladığı öğrenci-
lerin kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtüsünü sadece imam hatiplerle ve Kuran-ı Kerim dersi ile sınırla-
mıştır. Biz yasaklar kalksın derken yasağı meşrulaştıran bu yaklaşımı da asla kabul etmiyoruz. Bakanlık 
bu defoyu tez elden ortadan kaldırmalı, ders merkezli hak kullanımı ayıbından bir an önce kurtulmalıdır. 
Buradan sesleniyoruz: İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplumuyla, kadınıyla, erkeğiyle hep birlikte el ele, 
omuz omuza bu çağdışı yasağı kaldırmalıyız. Başörtüsü politik hesaplaşmaların, pazarlıkların, suni ideo-
lojik çatışmaların malzemesi değildir. Başörtüsü, inancının gereği olarak kadınların kimliğidir, kişiliğidir. 
Herkes kadına ait bu kimliğe ve kişiliğe insan olarak saygı duymak zorundadır.”

02/01/2013

Darbe Ürünü Yönetmeliği Yok Saydık, İşyerlerine Serbest Kıyafetle Gittik 

Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikası olarak, 1982 model darbe ürünü çağdışı 
kılık ve kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için ülke genelinde işe serbest kıyafetle gittik. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ek madde 19’da “Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler” hükmünden hareketle hazırlanan 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’teki akla zarar 
kurallarla devlet memurlarına adeta üniformalı asker muamelesi yapılmasına tepki göstererek ve çağdışı 
yönetmeliği yok sayarak, okulların önünde basın açıklaması yaptık, ardından serbest kıyafetle derslere 
girdik. 

Şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz, derse girmeden önce belirledikleri okulların önünde biraraya gelerek 
basın açıklaması yaptı. Ense tıraşı, sakal, favori, bıyık, tırnak uzunluğu ile ilgilenen, çalışanların kot ve 
benzeri pantolon giyemeyeceği hükmünü içeren, inancı gereği başını örtme ihtiyacı duyan ve tercihinden 
dolayı saygı duyulması gereken kadın çalışanlara başörtüsü yasağı getiren darbe döneminin ürünü 
çağdışı yönetmeliği tanımadıklarını haykırmak için toplandıklarını ifade eden şube başkanlarımız, 
açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler: “Öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliği değişmiş, tek 
tipçilikten vazgeçilmiş, imam hatip okullarında bütün derslerde, diğer okullarda sadece Kur’an-ı Kerim 
dersinde başörtüsü serbestisi içerecek şekilde serbest kıyafet hakkı tanınmışken, öğretmen adaylarına 
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staj dönemlerinde serbest 
kıyafetle okula gitme hakları 
iade edilmişken, eğitim 
çalışanlarının saçıyla, bıyığıyla, 
ense tıraşıyla, favorisiyle, 
pantolonunun kumaşıyla 
ilgilenilmesini kesinlikle doğru 
bulmuyoruz. Ülkemizde 1930 
yılında seçme, 1934 yılında 
seçilme hakkı verilen kadınların 2013 yılında hala ne giyeceklerine karar verme hakları yok. Şiddetle 
mücadele konusunda kampanyalar başlatan devlet, ne yazık ki, en büyük şiddeti, başörtüsü yasağıyla 
kadınlara kendisi uygulamaktadır. Başarıyı, gelişmeyi ve değişimi zihinsel bir süreç olmaktan ziyade dış 
görünüşe endeksleyen bu çarpık bakış açısının tedavülden kalkma zamanı gelmiş ve geçmektedir. Darbe 
dönemlerinin dayatması olan kamu çalışanlarına kılık ve kıyafet zorunluluğu, insan tabiatına aykırıdır. 
Yönetmelikte, ‘Bıyık tabiî olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, 
yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek 
şekilde balıkçı yaka veya benzeri sü veterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse 
tek tip elbise giyilir’ denilmektedir. Yönetmeliğin resmettiği hükümler, anlamsızlığı dolayısıyla şu an 
zaten çoğunlukla uygulanmamaktadır. Kadınlara, ‘Ayakkabılar ve çizmeler sade, normal topuklu, 
boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar 
normal kesilmiş olur’ şeklinde getirilen yaptırımların da pratikte hiçbir değeri yoktur. Toplumu eğiten, 
çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerin ne giyeceğine ve nasıl giyineceğine dair sınırlar çizen 
ama başörtüsü yasağı hariç bütün sınırları geçersiz olan bu yönetmelik bir an önce değiştirilmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, darbe dönemlerinin dayatmalarına uymayacağımızı buradan ilan ediyor; insan 
onurunu ve tercihlerini hiçe sayan yaptırımlar zorla yasal çerçeveye oturtulmuş olabilir ama bu yaptırımları 
asla meşru görmüyoruz. TBMM önünde kılık ve kıyafet yönetmeliğine dair Memur-Sen Konfederasyonu 
olarak başlattığımız itirazı, Eğitim-Bir-Sen olarak 81 ilde ‘Kılık-Kıyafet Özgürlüğü ve Başörtüsü Yasağına 
Hayır’ çıkışıyla devam ettirdik. Bugün ise, bir adım daha atarak, sivil itaatsizlik gösteriyor; hükümete, 
darbe döneminin izlerini silmesi çağrımızı yineliyoruz. Özgürlük taleplerimiz karşılanmalı, ne giyip ne 
giymeyeceğimizi bilecek yetişkinler olduğumuz kabul edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir.” 

Üyelerimiz, basın açıklamasının ardından, işyerlerine serbest kıyafetle girdiler.
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02/09/2013

“Adalet Yerini Bulsun, Darbecilere İbret Olsun” 

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu, Başkent Kadın Platformu Derneği, İlk-Der ve Ye-Kad temsilcileriyle 
birlikte, 28 Şubat davasının görülmeye başlandığı Ankara Adliye Sarayı önünde eylem yaparak, kitlesel 
basın açıklaması yaptı. 

“Adalet Yerini Bulsun, Darbecilere İbret Olsun”, “Çevik Bir Hareketle Kurtulmasınlar Sakın”, “16 Yıllık 
Mağduriyetimiz 1000 Yıla Bedel, Haklarımızın Tamamı İade Edilsin” pankartlarının taşındığı ve “Paşaların 
Tankı Yıldıramaz Halkı”, “Darbeciler Halka Hesap Verecek” sloganlarının atıldığı eylemde ortak bildiriyi 
okuyan Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, tarihi bir gün yaşadıklarını 
belirterek, “Bugün, kendi vatandaşına zulüm etmiş, toplum mühendisliğine soyunmuş askeri vesayetin 
yargılandığına şahit oluyoruz” dedi. 

‘Bin yıl sürecek’ denilen darbenin izlerinin 16 yıl içerisinde önemli ölçüde temizlenmeye çalışıldığını 
dile getiren Özdemir, “Kamudan, çalışma hayatından dışlanan, mesleğinden atılan biz kadınlara 16 
yıldır yaşadığımız mağduriyet adeta 1000 yıl gibi gelmiştir. Yaşadığımız sıkıntılar, ödediğimiz bedeller 
kitaplaştırılmış ve ciltler dolusu kitaplar haline gelmiştir. 28 Şubat’lar ve darbecilerle mücadelede güçlü 
irade, mağdurların haklarında toptan iade istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Özdemir’in ardından, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Başkent Kadın Platformu Derneği 
Başkanı Nesrin Semiz, Ahde Vefa Platformu adına mağdur Tayyar Tercan, Özgür Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Yusuf Tanrıverdi, 28 Şubat mağdurlarından Hüda Kaya, Yakup Köse ve müşteki avukatlarından 
Müşir Deliduman da birer konuşma yaptı. 
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06/08/2014

Terörist Devlet İsrail’i Protesto Ettik, Sorumlular Hakkında Suç Duyurusunda 
Bulunduk 

Terör devleti İsrail’in 7 Temmuz’dan itibaren Gazze’ye düzenlediği saldırıları Ankara Adliyesi önünde 
protesto ettik, savaş ve soykırım suçu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, suç duyurusundan önce bir basın açıklaması yaptı. Özer, 
“Dünyanın gözü önünde soykırım yapanlar, vatandaşlıktan çıkarılsın, yargılansın, kollarına kelepçe 
vurulsun” dedi. 

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara tepki gösteren Özer, “Kahrolsun İsrail, kahrolsun işbirlikçileri, 
kahrolsun emperyalizm, yaşasın Filistin direnişi, yaşasın üçüncü intifada. Kudüs özgür oluncaya, Gazze 
İsrail ordusundan temizleninceye kadar susmayacağız. Vahşetiyle, zulmüyle birlikte İsrail, Ortadoğu’dan 
sökülüp atılıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adalet ve özgürlük mücadelesi veren izzet 
sahibi Gazzeli kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Soykırıma, vahşete ve Siyonist barbarlığa karşı Gazzelilerin yanında olduklarını belirten Özer, şunları 
söyledi: “Biz tarafız. Katillerin, ikiyüzlülerin, alçakların, hainlerin, işbirlikçilerin karşısındayız, intifadanın 
yanındayız. Soykırıma, vahşete ve Siyonist barbarlığa karşı Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız, 
tarafındayız. Siyonistleri kınadığımız kadar, İsrail’i katliamlara teşvik eden işbirlikçi yönetimleri ve 
emperyalizmi de kınıyoruz.” 

“Katil İsrail, Filistin’den defol”, “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD”, “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol”, 
“Hamas’a selam, direnişe devam”, “Gazze üzülme ümmet seninle”, “Katil İsrail hesap verecek” 
sloganlarının atıldığı eylemde yapılan açıklamanın ardından, Gazze’de soykırım yapan İsrailli yetkililer 
ve işbirlikçileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu, katliama katılan çifte vatandaşlardan İsrail’de 
askerlik yapanların vatandaşlıktan çıkarılması, bu kişilerin “soykırım suçlusu” olarak yargı önünde hesap 
vermeleri talep edildi.
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26/01/2012

Toplu Sözleşme Yasa Tasarısını Yağmur ve Polis Engeli Eşliğinde Protesto Ettik 

Kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı veren yasa tasarısını TBMM önünde eylem yaparak 
protesto etmemiz, polis engeline takıldı. Memur-Sen Genel Merkezi’nden çıkarak TBMM önüne kadar 
yürüyerek gitmek isteyen binlerce Memur-Sen’li, polisin engeliyle karşılaştı. Katılımcıları tazyikli su 
sıkarak ve biber gazı atarak engelleyeceğini söyleyen emniyet yetkilileriyle uzun süre tartışmalar 
yaşandı. 

Memur-Sen heyeti ve üyeler daha sonra, “Sorunlu Yasa İstemiyoruz”, “Hizmet Kollu Yasa, Ek Ödemeli 
Masa”, “Ya Masada Sözleşme ya Alanda Restleşme”, “Yasanın da Masanın da Budanmasına Hayır”, 
“Hizmet Kolu Hakkımız, Söke Söke Alırız” sloganları eşliğinde Güvenpark’a kadar yürüdü. Burada bir 
basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TBMM’nin 
Dikmen Kapısı’na giderek, kendisini burada bekleyen çok sayıdaki Memur-Sen üyesiyle basın 
açıklamasını bir kez de TBMM önünde yaptı. 

İlk olarak Güvenpark’ta, yoğun yağmur altında bir basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı veren Anayasa 

II. Destek Verdiğimiz Eylemler
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değişikliğini fiilen hayata geçirecek kanun tasarısının masaya değil, sahaya davet tasarısı olduğunu 
söyledi. Gündoğdu, “12 Eylül 2010’da yapılan referandumla kabul edilen ve kamu görevlilerine toplu 
sözleşme hakkı veren Anayasa değişikliğini fiilen hayata geçirecek kanun tasarısı, 16 ay gecikmeli 
olarak TBMM’ye sevk edildi. Memur-Sen olarak, söz konusu tasarıyı bu şekliyle kabul etmemiz 
mümkün değildir. Tasarı masaya değil, sahaya davet tasarısıdır” dedi.

Daha önce mutabakata vardıkları hizmet kolu toplu sözleşmesinde her iki bakanla da uzlaştıklarını 
hatırlatan Gündoğdu, 16 aydır Anayasa’nın, tasarıyla da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
varılan mutabakatın çiğnendiğini vurguladı. 

Olmazsa Olmazlarımız 

Ahmet Gündoğdu, tasarıda yer alması gereken, olmazsa olmaz hususlardan bazılarını ise şu şekilde 
açıkladı: 

-Hizmet kolu toplu sözleşmesine tasarıda yer verilmeli,

-Yerel yönetimlerde işyeri toplu sözleşmesine yer verilmeli,

-Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı Yargıtay, Danıştay veya Sayıştay başkanları arasından, 
kanunla belirlenmeli, 

-Sendika üyesi olmayanların toplu sözleşmeden yararlanmak için dayanışma aidatı ödemesini 
sağlayacak hükümlere yer verilmeli, 

-Toplu sözleşmenin kapsamı, ‘diğer mali ve sosyal haklar’ ibaresiyle genişletilirken, ‘aylık ve ücretler 
ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin sistemde değişiklik öngören talepler, toplu sözleşmenin 
kapsamı dışındadır’ denilerek yapılan kapsam daraltılmasından vazgeçilmeli; toplu sözleşme 
masası, kamu görevlilerini ilgilendiren her konuya açık hale getirilmeli, 

-Sendikaların sahadaki çalışmalarıyla elde ettiği yetki, kanun maddesiyle değersizleştirilmemeli, 
masaya oturmama veya masadan kalkma da bir pazarlık stratejisi olarak kabul edilmelidir. 

Açıklamanın ardından, Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu ve bağlı 
sendikaların genel merkez yönetim kurullarıyla birlikte TBMM’nin Dikmen Kapısı’na kadar yürüdü. 
Gündoğdu, burada bekleyen çok sayıdaki Memur-Sen üyesiyle basın açıklamasını bir kez de TBMM 
önünde yaptı.
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15/05/2012

Hükümetin Zam Teklifini Protesto Ettik 

Kamu İşveren Heyeti’nin 2012 yılı için yüzde 3+3 ve 2013 yılı için yüzde 2+3’lük zam teklifini ülke 
genelinde gerçekleştirdiğimiz eylemlerle protesto ettik. Ankara’daki eylemi ise Güvenpark’ta 
gerçekleştirdik. Eyleme, Genel Yönetim Kurulumuz, çok sayıda üyemiz ve Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların yöneticileri ve üyeleri katıldı. 

Burada konuşan Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, 2,5 milyon kamu görevlisi ve milyonlarca 
emekli adına, en kısa zamanda Kamu İşveren Heyeti’nden yeni ve gerçekten değerlendirmeye 
değecek oranda maaş zammı teklifi beklediklerini söyledi. 

Hükümetin teklifinin yok hükmünde olduğunu ifade eden Kaya, yeni teklif beklentilerinin 
karşılanmaması halinde alanları ısıtmaya hazır olduklarını kaydetti. Üretim ve örgütlenmeden 
gelen güçlerini masada görmezden gelenlerin, alanlara çıktıklarında o gücü göreceklerini ve kabul 
edeceklerini vurgulayan Kaya, “Kamu İşveren Heyeti, hizmet kollarına ilişkin görüşmelerde takındığı 
‘benim dediğim olur’ dayatmasını, genel toplu sözleşme görüşmelerinde de sürdürmektedir. Maalesef 
‘ekonomik büyümede Dünya ikincisi, Avrupa birincisi olduk’, ‘ekonomik gelişmede Avrupa’ya örnek 
ülke durumundayız’ diyen hükümetin, Kamu İşveren Heyeti aracılığıyla kamu görevlilerine önerdiği 
2012 yılı için yüzde 3+3, 2013 yılı için yüzde 2+3 zam teklifi komiktir. Komik olduğu kadar da 
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Türkiye’nin ekonomik gerçeklerini yansıtmamaktadır. Biz, toplu sözleşme masasında olduğumuzu 
sanıyorduk. Ancak, bu teklifle karşılaşınca bir an kendimizi Cem Yılmaz’ın gösterisinde gibi hissettik” 
dedi. 

Ek Ödeme Mağduru Öğretmen ve Öğretim Elemanlarını Memnun Edecek Bir Öneri Bekliyoruz 

Toplu sözleşme masasına 666 sayılı KHK mağduru öğretmenleri, öğretim elemanlarını, hekim 
dışı personeli ve din görevlilerini memnun edecek, hükümetin hatasını telafi edecek bir öneri 
gelmediğini dile getiren Kaya, hükümetten, en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı 
arasındaki makası açan bu hatayı düzeltmesini istediklerini belirtti. 

Tarihte ilk kez, kamu görevlilerinin 5 aydır zamsız maaş aldıklarını hatırlatan Kaya, gecikmeden 
kaynaklanan mağduriyeti giderecek gecikme zam farkının kamu görevlilerine ödenmesi çağrısında 
bulundu. 

Kaya, konuşmasının sonunda, Memur-Sen’in taleplerini bir kez daha katılımcılarla paylaştı.

30/11/2012

Başörtüsüne Özgürlük İçin TBMM Önünde Eylem Yaptık 

Başörtüsüne özgürlük için TBMM Çankaya Kapısı önünde eylem yaparak, yasağın kamunun her alanında 
kaldırılması için iktidar ve muhalefet partilerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerine bu alanda ortak 
çalışma yapmaları çağrısında bulunduk. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Yönetim Kurulumuz, Şube 
yöneticilerimiz, üyelerimiz, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yöneticilerinin katıldığı eylemde basın 
bildirisini Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Arife Topçuoğlu okudu. 
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Başını örten vatandaşlarına savaş açanlar tarafından, en temel haklarından mahrum bırakılmak için 
konulan yasağın kaldırılması için eylem yaptıklarını ifade eden Topçuoğlu, duvarlarında, egemenliğin 
kayıtsız şartsız milletin olduğu yazılı olan TBMM’nin, milletten gelen bu talebe kulağını tıkamadan, 
gereğini yapması gerektiğini söyledi. 

İkna odalarında tehdit edilmiş, onurları, kalpleri kırılmış bu ülkenin öz çocuklarının haykırışı olarak 
burada toplandıklarını kaydeden Arife Topçuoğlu, “İnancından dolayı başlarını örttükleri için hala 
‘parya muamelesi’ gören bizlerin itirazı var. Sahip olduğumuz en temel haklarımızın yasaklanmasına 
itirazımız var. İnsan doğasının itirazı var. Dünyanın en şerefli, en onurlu, en mükemmel varlığına yapılana 
bakın. Karanlık, kibirli güç odakları çıkarlarını korumak için giriştikleri kavgayı, inancımızın gereği olan 
başörtüsü üzerinden yürütüyorlar” dedi. 

Serbest mesleklere mensup kadınların çalışma hayatı önünde de kıyafet yönetmeliğinin büyük bir engel 
teşkil ettiğini kaydeden Topçuoğlu, kadınların inançları doğrultusunda giyinme hakkının teminat altına 
alınmasını istedi.

16/01/2013

‘Kamuda Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza’ Kampanyası 

Kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü için başlattığımız ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyası kapsamında 
Türkiye genelinde imza stantları açtık. 

Ankara’daki imza standının ilki Sıhhiye Metro çıkışında, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun katılımıyla açıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, 
Hüda-Par Genel Sekreteri Mahmut Tekdal, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Başkent 
Kadın Platformu Derneği Başkanı Berrin Sönmez, Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün, 
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan yardımcıları Medet Bulut ve Köksal Bozan, Anadolu Engelliler 
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Birliği Derneği Genel Başkanı İsrafil Bayrakçı ile Milli Türk Talebe Birliği temsilcileri başta olmak üzere, 
siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de programa katılarak destek verdi. Yoğun katılımın 
olduğu programda konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Memur-Sen ailesi olarak, milletimizin 
hissiyatına öncülük etmek üzere başlattığımız 10 milyon imza kampanyamızın Ankara’daki stantlarının 
ilkini siyasi parti başkanlarımız ve sivil toplum örgütü temsilcilerimizle birlikte açıyoruz” dedi. 

Kuruluş felsefelerinin gereği temel hak ve özgürlükleri hep savunduklarını, haksızlığa uğrayanların 
yanında olduklarını ifade eden Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başörtüsü yasağı ve katsayı 
adaletsizliğiyle başlayan baskıcı dönemlerde bu duruşumuzdan taviz vermeden mücadeleye devam 
ettik. Temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla sağlanması, din ve vicdan hürriyetinin en geniş manada 
yaşanabilmesi için birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirdik. Savunduğumuz değerlere ve ilkelere yönelik 
dayatmaların her zaman karşısında durduk. Bu kararlılığımızın yansıması olarak 30 Kasım 2012’de 
TBMM önünde başlattığımız “Kamuda Kılık-Kıyafet Özgürlüğü” eylemini, ülkemizdeki en büyük insan 
hakkı ihlali olan başörtüsüne özgürlük için 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 81 ilde yaptığımız 
eylemle devam ettirdik. Kılık-kıyafet özgürlüğü talebimizdeki kararlılığımızın altını çizmek için 2013’ün 
ilk mesai gününde ülke genelinde işyerlerine serbest kıyafetle giderek sivil itaatsizlik gösterdik.” 

9 Ocak 2013’te milletin desteğini de yansıtacak ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyasını başlattıklarını 
hatırlatan Gündoğdu, “Şimdi ise, yoğun teveccühün olduğu imza kampanyamızın stantlarını bir bir 
açıyoruz. Bir ay sürecek kampanya sonucunda toplanacak imzaları Başbakanlığa sunacağız” şeklinde 
konuştu. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, açıklamasının sonunda, geçmişin kirlerinden, tortularından, 
anlamsızlıklarından bir bir kurtulmaya çalışan, darbe ve darbecilerle yüzleşen Türkiye’nin darbe dönemi 
bakiyesi bir ayıptan daha kurtulma zamanının geldiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı: 
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“Memur-Sen ailesi olarak, milletimizin hissiyatına öncülük etmek, kamu çalışanlarının taleplerini 
gerçekleştirmek üzere başlattığımız 10 milyon imza kampanyamızın Ankara’daki stantlarının ilkini 
bugün burada siyasi parti başkanlarımız ve sivil toplum örgütü temsilcilerimizle birlikte açıyoruz. 
Şubeler ve temsilciliklerimiz vasıtasıyla açtığımız stantlardan, işyeri temsilcilerimizce kurumlardan ve 
www.ozgurlukicinonmilyonimza.com sitesi üzerinden toplayacağımız 10 milyon imzayı kampanya 
bitiminde Başbakanlığa sunacağız. Milletimizi; ‘insan hak ve hürriyetlerine duyarlı, inanca saygılı, 
özgürlüklerden yana bir devletin inşası için’ imzalarıyla katkı sunmaya davet ediyorum.” 

Konuşmaların ardından katılımcılar, imzalarıyla kampanyaya destek verdiler.

05/07/2013

Mısır’da Halk İradesine Darbeyi Protesto Ettik 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Mısır’da ordunun seçilmiş 
cumhurbaşkanına görevden el çektirmesinin ve sivil yönetime karşı darbe yapmasının kabul edilemez 
olduğunu söyledi. 

Memur-Sen, Hak-İş ve MAZLUMDER, “Mısır  Halkının İradesine Saygı ve Darbelere Hayır” eylemi yaptı. 
Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi “Dik Dur Eğilme, Türkiye Seninle”, “Vur Vur 
İnlesin, Firavunlar Dinlesin” şeklinde sloganlar attı. 
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Burada konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, askeri darbeyle Mısır halkının iradesinin yok 
sayıldığını ifade ederek, “Bugün buraya Mısır halkının yanında olduğumuzu ifade etmeye, darbeye 
karşı olduğumuzu ilan etmeye, darbecileri kınamaya ve lanetlemeye geldik. Mısır’da darbe yapılarak, 
Mısır halkının iradesi yok sayılmış, darbeciler eliyle iktidar hırsızlığı yapılmıştır. Cuntacılar ve darbeciler, 
milletin verdiği iktidarı silah zoruyla alıp milletin onay vermediği güçlere teslim etmişlerdir. İktidar, 
darbeyle çoğunluktan alınarak azınlığa verilmiştir. Demokrasi ile birlikte anayasa ve özgürlükler de 
askıya alınmıştır” dedi. 

Memur-Sen ailesi olarak, cuntacıları, darbecileri kınadıklarını belirten Gündoğdu, Mısır’ı demokrasiye 
davet ettiklerinin altını çizdi. Mısır halkının, bahar devrimini kışa çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğine, 
şiddete başvurmadan iradesine sahip çıkacağına inandıklarını kaydeden Ahmet Gündoğdu, “Mısır’da 
darbenin görünürdeki hedefi, Mursi ve halkın iktidarıdır. Darbenin ve cuntacıların asıl amacı ve hedefi, 
Müslüman dünyasında ve İslam coğrafyasında halkların ekonomik ve siyasi olarak özgür kalmasını ve 
kendi ayaklarının üzerinde durmasını engellemektir. İslam ülkelerinin gelişmiş ekonomiler arasında 
yer almasının ve küresel rekabetin paydaşı olmasının önüne geçmektir. Darbe, ordu eliyle yapılmıştır; 
darbeyi yaptıran irade ise, darbe karşısında sessiz kalan ve halkın iradesinin hiçe sayılmasına destek 
veren bildik küresel merkezlerdir” şeklinde konuştu. 

Gündoğdu’nun ardından Hak-İş ve Mazlum-Der genel başkanları da açıklama yaparak, Mısır’daki askeri 
darbeyi kınadı.

19/07/2013

İsrail, Mısır ve ABD Büyükelçilikleri Önünde Eylem Yaptık

Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen ve İHH başta olmak üzere bazı sivil toplu kuruluşları, Mısır’daki darbeyi 
kınamak, demokrasi mücadelesine destek amacıyla İsrail, Mısır ve ABD Büyükelçilikleri önünde eylem 
yaptı. İsrail Büyükelçiliği’nden Mısır Büyükelçiliği’ne kadar yürüyen grup büyükelçilik önünde basın 
açıklaması yaptı. 



Eylemler

195

Memur-Sen adına basın açıklamasını Genel Başkan Yardımcısı Metin Memiş yaptı. Memiş, Mısır’da darbe 
yapanlarla birlikte darbecilerin atadığı kişilerin kasten adam öldürmekten yargılanması gerektiğini 
söyledi. Memur-Sen olarak, darbenin yapıldığı gün Mısır Büyükelçiliği önünde darbeyi kınamak için bir 
araya geldiklerini hatırlatan Memiş, bugün de, hem darbeyi kınamak, hem de demokrasi için mücadele 
eden Mısır halkına destek olmak için bu eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Selam olsun, Adeviye 
Meydanı’na. Selam olsun, onurlu direnişin sembolü olan Mısırlı kardeşlerimize. Selam olsun, darbeciler 
tarafından namaz kılarken şehadete eren 84 kardeşimize” diyen Metin Memiş, darbenin, Mısır halkına 
yapılmış bir ihanet olduğunu ifade etti.

24/08/2013

Yüz Binler “Mısır İçin Direniş, İnsanlık İçin Diriliş” Mitinginde Buluştu 

Memur-Sen, Hak-İş, Mazlum-Der ve Anadolu Gençlik Derneği’nden oluşan “Mazlum Mısır Halkı ile 
Dayanışma Platformu”nun düzenlediği “Mısır İçin Direniş, İnsanlık İçin Diriliş” mitinginde yüz binlerce 
insan Mısır’da, Suriye’de ve dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara yönelik yapılan zulümlere dur 
demek için Sıhhiye Meydanı’nda buluştu. 

Mitingde konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Zalimlerin 
karşısında, mazlumların yanında olduğunu haykırmak için Sıhhiye Meydanı’nı dolduranlara selam 
olsun. Kararlı direnişleriyle demokrasinin ve insan onurunun yeni sembolü Mısırlı kardeşlerimize selam 
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olsun. İmani ferasetin, insani cesaretin, 
demokratik basiretin merkezi Adeviyye 
Meydanı’na selam olsun. Darbecilere 
direnen, darbecilerin mermileriyle ya 
rükûda ya secdede namaz kılarken 
şehit edilen binlerce kardeşimize selam 
olsun. Kahire’den Şam’a, Kaşgar’dan 
Gazze’ye, Mali’den Arakan’a bütün dünya 
mazlumlarına selam olsun” dedi. 

Mısır’da, Suriye’de insanların katledildiği ve insanlığın yok edildiği için Sıhhiye’de olduklarını belirten 
Güdoğdu, şöyle konuştu: “Katil Sisi ve cani Esed’i lanetlemek, Doğu Türkistan’da Çin zulmü altında 
ezilenlere destek, cunta rejiminin katliam uyguladığı Arakan halkına sahip çıkmak, Siyonist İsrail’in 
soykırım uyguladığı Filistin halkının yanında olmak, dünya üzerindeki tüm zalimleri protesto etmek için 
buradayız. Bedenen farklı illerde, farklı ülkelerde olsak da ruhen ve kalben biriz, beraberiz, birlikteyiz, 
hep birlikte ses vereceğiz, zulmü hep birlikte bitirmek için buradayız. Yazıklar olsun zalime, zulmü 
alkışlayana ve bu kızıl kıyametten medet umanlara. Hep birlikte Mısır için direniş, insanlık için diriliş 
diyeceğiz, aklımızla yol alacağız, gönüllerimizle, mazlum dayanışmasına köprü olacağız.” 

Gündoğdu, sorunların çözümünde İslam ülkelerinin bilimde, eğitimde, ekonomide, siyasette, kültürde, 
dış politikada ortak çalışması, paydaş olması gerektiğini ifade, “Bugün Sıhhiye’den verdiğiniz ses, 
hep birlikte üflediğiniz nefes, dünyanın mazlumlar tarafından yeniden inşasını haykırıyor. Bu haykırış, 
Mısır’da demokrasidir, Suriye’de özgürlüktür, Filistin’de ve Doğu Türkistan’da bağımsızlıktır ve bütün 
dünya mazlumları için yeniden hayata dönüştür. Bu eylemler, şafağın sökmesidir, günün ışımasıdır, 
aydınlık geleceğin habercisidir. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu. 

Mitingde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ve 
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan da birer konuşma yaparak, Mısır’da, Suriye’de ve 
dünyanın birçok yerinde yaşanan zulümleri ve zalimleri protesto ettiler.

01/09/2013

Dünya Barış Günü’nde Birleşmiş Milletleri Protesto Ettik 

Memur-Sen ve Hak-İş, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde; Suriye’de ve Mısır’da yaşanan olaylara sessiz kalan 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı (BM) protesto etti. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ankara Temsilciliği önüne siyah çelenk koyan Memur-Sen, Hak-İş yöneticileri 
ve üyeleri, yaşama hakları adı altında bir balinanın bile hayatına önem veren Birleşmiş Milletler’in 
Suriye’de ve Mısır’da yaşanan insan kıyımlarına sessiz kalınmasını kınadılar. 

Eylemde Memur-Sen adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, 
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diktatörlerin ve destekçilerinin Ortadoğu’da 
kan akıtmaya, gözyaşı dökmeye devam 
ettiğini belirterek, demokrasiyle yönetilmenin 
ne demek olduğunu unutacak kadar uzun 
yıllar diktatörlükle yönetilen Mısırlı darbe 
destekçilerini anlamanın mümkün olmadığını, 
Türkiye’de gittikçe oturan demokrasi pratiğine 
Mısır’da işleyen demokrasinin eklenmesiyle 
birlikte tahtlarının yakın gelecekte sallanacağını 
gören Arap ve Körfez krallarının can havliyle 
Mısır’daki darbeye alkış tutmaları, maddi ve 
manevi destek vermelerinin de anlaşılabilir bir 
şey olmadığını vurguladı. 

Günay Kaya’nın ardından Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon’a hitaben ortak yazılan mektubu okundu.

Daha sonra üzerinde “Katliamları ve Darbeleri Kınıyoruz” yazan siyah çelenk, Hak-İş Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Toruntay ve Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya tarafından BM Binası önüne 
bırakıldı ve ortak okunan mektup, BM yetkililerine teslim edildi.

10/12/2013

Rabia Platformundan “Sessiz Sandalye” Eylemi 

Memur-Sen ve Uluslararası Rabia Platformu üyeleri, Mısır, Suriye, Myanmar, Irak ve Doğu Türkistan’da 
yaşananlara dikkat çekmek için ‘Sessiz sandalye’ eylemi yaptı. Ankara Akköprü Metro İstasyonu’nda 
gerçekleştirilen eylemde, 4 bin 100 sandalyeye, Mısır, Suriye, Myanmar, Irak ve Doğu Türkistan’da 
hayatını kaybedenleri temsilen 4 bin 100 kişinin isminin yazıldığı kâğıtlar yapıştırıldı. 

Burada bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, gözetlemelerin ve dinlemelerin 
olduğu yerde insan haklarından bahsedilemeyeceğini ifade ederek, “En temel insan hakkı yaşam hakkı 
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ama daha dün Bosna’da, bugün Arakan’da, Mısır’da, Suriye’de yaşam hakkının ayaklar altında olduğunu 
görüyoruz. ‘Sessiz Sandalye’ eyleminin en temel yaşam hakkının korunması açısından ne kadar 
ehemmiyetli bir etkinlik olduğunu da her bir vicdan sahibi teslim edecektir” dedi. 

Konuşmaların ardından, “Ankara’dan Mısır’daki direnişe bin selam” sloganı atıldı. Etkinliğe katılanlar 
“Rabia işareti” yaptıktan sonra alandan ayrıldı.

10/04/2014

BM Önünde Özgürlük Ateşiyle Darağacını Yaktık 

Memur-Sen üyeleri, Mısır’da 529 kişiye verilen idam kararını protesto etti. Demokrasi Parkı’nda buluşan 
binlerce Memur-Sen üyesi, Birleşmiş Milletler binasına yürüdü. 

Yürüyüşün önünde 529 Memur-Sen üyesi ellerinde meşaleler taşıdı. Yürüyüş boyunca “Katil cunta, 
İsrail’e kukla”, “Mısır’a bin selam, direnişe devam”, “Direnen Mursi, kazanan İhvan”, “İdam sehpası 
yıldıramaz gençleri”, “Siyonizmin Pisi, darbeci Sisi”, “Yakılacak sehpalar, yok olacak kuklalar”, “Firavun 
Sisi hesap verecek”, “Zalimler için yaşasın cehennem”, “Kahrolsun zalimler, işbirlikçi hainler”, “İhvan 
ezilme, ümmet seninle” sloganları atıldı. 

Meşaleli yürüyüş BM önünde sona ererken, temsili darağacı yakıldı, cunta lanetlendi. Burada bir 
konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sözlerine, idam 
kararlarını kınayarak başladı. Mısır’ın demokrasiyle tanışmasını sağlayan serbest seçimlerde halkın 
yüzde 52’sinin oyunu alan Muhammed Mursi’nin, seçildiği günden 3 Temmuz darbesine kadar geçen 
süreçte dikta döneminin fiili ve hukuki kalıntılarıyla boğuştuğunu ifade eden Gündoğdu, “Mısır’ı 
özgürlükle, demokrasiyle ve kendi değerleriyle buluşturma adına verdiği bu büyük mücadelenin 
ardından Mursi,   dikta rejimden miras kalan askeri ve yargı bürokrasisinin müdahalesine maruz kaldı.   
İçinde Siyonist işgalci ve terörist devlet İsrail, ABD, AB ve körfez diktatoryasının da yer aldığı uluslararası 
konsorsiyumun desteğiyle gerçekleştirilen darbeyle Mursi yönetimden uzaklaştırıldı ve hapse atıldı” 
dedi. 
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Mısır’ın, darbeyle başa gelmiş illegal/gayri 
insani bir yönetim tarafından yönetildiğini 
belirten Gündoğdu, şunları söyledi: “Darbeciler, 
yaptıklarına sessiz kalınmasının verdiği cesaretle 
Mısır halkına yönelik zulümlerini her geçen gün 
daha da artırıyor. Demokrasiye darbe suçuna, her 
an yeni insanlık suçları ekleniyor. Yaşanan darbe 
sürecinin ardından Mısır’ın istiklal mahkemeleri, 
darbeyi reddeden ve darbecilere direnen 529 
masum insanı, şiddete teşvik ve karakollara 
saldırı gibi uydurma suçlarla 25 Mart’ta idama 
mahkûm etti. Adeviyye’de, Rabia’da darbe karşıtı özgürlükçü kitleler üzerine rastgele ateş ederek 
katliam yapan Mısır’ın darbecileri, Baltacıların yerine yargıç cübbesi giymiş tetikçileri kullanarak 
katliama devam ediyor. 529 masumun, 529 mazlumun, 529 İhvanın, 529 insanın idamına dair karar; 
darbecilerin talimatını makyajlama işlevi gören insanlığın hukuk birikimini ve bu birikimin eseri evrensel 
hukuk normlarını ayaklar altına alıyor. Kendileri de biliyor ki, bu karar, hukuk normlarıyla hiçbir şekilde 
örtüşmemektedir ve darbeye karşı direnci kırmaya yönelik siyasi ve sinsi bir karardır. Evrensel hukuk 
ölçütlerine, insanlık kriterlerine, İslami hükümlere her yönüyle aykırı olan bu karar uygulanır ve 529 
idam kararı infaz edilirse, insanlık tarihi büyük bir kara lekeye daha sahip olacaktır.” 

Basın açıklamasının ardından BM önünde temsili darağacı yakıldı.

17/07/2014

Büyük Gazze Yürüyüşüne 10 Binlerce Kişi Katıldı

Memur-Sen ve İHH’nın iş birliğiyle İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto eylemi 10 binlerce kişinin 
katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Büyük Gazze Yürüyüşü’nde konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
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Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu “Katil ve Siyonist İsrail katliamlarına son verinceye kadar dualar 
ve eylemlere devam etmeliyiz. Kahrolsun İsrail, kahrolsun emperyalizm, kahrolsun BM, yaşasın Gazze 
direnişi” dedi. 

Duyarlı sivil toplum ve yardım kuruluşları temsilcileri İsrail’i protesto etmek için Taksim-Tünel’e akın 
etti. Topluluk, “Katil İsrail hesap verecek”, “İsrail yıkılsın, Filistin’e özgürlük”, “Hamas’a selam, direnişe 
devam” sloganları atarak Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü. 

Ahmet Gündoğdu, ninnilerle uyuması gereken bebeklerin, Gazze’de kurşunlarla öldürülmesine tepki 
göstermek için toplandıklarını ve zulüm karşısında taraf olduklarını ifade ederek, “Bu mesele, ümme-
tim meselesidir. Kâfirler istese de istemese de Allah lütfunu tamamlayacaktır. Biz, diktatörleri, Esed’i 
engelleyebilseydik, Mursi’ye destek çıkabilseydik, Gazze’de açılan tüneller asla kapanmazdı” şeklinde 
konuştu. 

Mescid-i Aksa’nın altının oyulduğunu kaydeden Gündoğdu, organizasyonu yapan İHH ile Memur-Sen’in 
yanı sıra emeği geçen tüm sivil toplum örgütü temsilcilerine teşekkür etti.

25/07/2014

Gazze İçin Alanlardaydık 

Memur-Sen tarafından organize edilen, Gazze’de yaşanan insanlık dramına tepki yürüyüşüne binlerce 
kişi katıldı. Yürüyüş Kocatepe Camii’nden başladı ABD elçiliği önünde sona erdi. Memur-Sen üyeleri 
Gazze’de şehit edilen çocukların temsili tabutlarını ABD Büyükelçiliği kapısına bıraktı. Eyleme Mazlum-
Der ve İHH üyeleri de katılarak destek verdi. 
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Kocatepe Camii’nde bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, Cuma namazı sonrası Gazze şehitleri için gıyabi 
cenaze namazı kıldı, akabinde “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD”, “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol”, 
“Hamas’a selam, direnişe devam”, “Gazze Üzülme Ümmet seninle”, “Katil İsrail hesap verecek” şeklinde 
sloganlar atarak Kocatepe’den ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü. Katılımcılar, büyükelçilik önüne çocuk 
tabutu bıraktı. 

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, ABD elçiliği önünde basın açıklaması yaparak, “Katil İsrail 
kardeşlerimizi katlediyor. Batı cinayet şebekesine destek veriyor. ABD ise utanmadan İsrail’e sahip 
çıkıyor. ABD’yi kınıyor, zulümlerin en büyük sorumlusu olduğu için lanetliyoruz” dedi. 

Eylemde Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal da kısa bir konuşma yaparak, İsrail ve ABD’nin 
yanı sıra katliamlara göz yuman tüm devletleri kınadı.

14/08/2014

Darbeye Karşı 81 ilde Eylem

Genç Memur-Sen ve Uluslararası Rabia Platformu üyeleri, “14 Ağustos Dünya Rabia Günü” dolayısıyla eş 
zamanlı olarak 81 ilde eylem yaptı. 

Eylemlerin Ankara’daki adresi Sıhhiye’deki Abdi İpekçi Parkı oldu. Eylemde, 3 Temmuz 2013’te Mısır’da 
halkın oylarıyla seçilmiş hükümete ve cumhurbaşkanına karşı yapılan askeri darbe protesto edilerek, 
“İhvan’a selam direnişe devam”, “Firavunlar hesap verecek”, “İnsanlık uyuma mazlumlara sahip çık”, “Ey 
insanlık ayağa kalk” şeklinde sloganlar atıldı. Eyleme İHH Vakfı, Genç MÜSİAD, Milli Türk Talebeler Birliği, 
Özgür-Der ve Hak-İş Gençlik Komitesi destek verdi. 
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Öte yandan, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yapılan “Özgürlük yürüyüşünde” İslam 
coğrafyasında yaşanan zulümler protesto edildi. Eylemlerde, insanı ve insanlığı yaşatmak için “Ayağa 
kalk ey insanlık!” çağrısı yapıldı. İstanbul, Taksim Tünel’den başlayan yürüyüş Galatasaray Meydanı’nda 
yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. 

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, 14 Ağustos’un, Mısır’ın darbecisi Sisi’nin, Suriye’nin 
canisi Esed’in, Filistin ve Gazze’de kan pazarı kuran Netanyahu yönetimindeki siyonist İsrail’in, Doğu 
Türkistan’da Müslüman kıyımı yapan zalim Çin’in, Mali’de, Arakan’da, Orta Afrika’da Muhammedi 
bedenleri vahşet ve işkenceyle tanıştıran insanlıktan nasipsiz yönetimlerin, Halep’te, Şengal’de, 
Telafer’de, dünyanın farklı yerlerinde, farklı dinlere, farklı mezheplere, farklı milletlere mensup 
mazlumlara zulmederek insanlığı katleden zalimlerin kâbus günü olduğunu dile getirdi.

10/12/2014

Zalimler BM Önünde Protesto Edildi 

Genç Memur-Sen, Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde, Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda 
yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla protesto eylemi gerçekleştirdi. 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle yapılan eylemde açılan fotoğraf sergisi, İslam coğrafyasında 
yaşanan zulümleri gözler önüne serdi. Eyleme farklı ülkelerden gelen gençler de destek verdi. BM önünde 
toplanan Genç Memur-Sen üyeleri, “Dünya Beşten Büyüktür” sloganını atarak, “Dünyada zulüm kol 
geziyor, BM yine yan çiziyor”, “Zalim vuruyor, BM susuyor” yazılı İngilizce, Arapça ve Türkçe dövizlerle 
savaş alanlarında çekilmiş fotoğraflar taşıdı. Eylemde Arapça, İngilizce ve Türkçe basın açıklaması yapıldı. 

Türkçe basın açıklamasını okuyan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Müslümanların 
katledilmesine seyirci kalan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve işbirlikçilerini kınadı. 

Açıklamanın sonunda, BM önünde toplanan Genç Memur-Sen üyeleri hep bir ağızdan “Dünya Beşten 
Büyüktür” sloganı attı.
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01/05/2012

Taleplerimiz ve Özgürlükler İçin Tandoğan’daydık  

Memur-Sen ve Hak-İş tarafından Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs mitingi, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de katılımıyla yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı mitingde, 
katılımcıların coşkusu dikkat çekerken, işçi ve memurların talepleri hep bir ağızdan haykırıldı. 

Miting, Memur-Sen ve Hak-İş kortejlerinin Tandoğan Meydanı’na gelmesiyle başladı. 1 Mayıs 
Bildirisi’nin okunmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan birer konuşma 
yaptılar. 

Mitingde konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 1 Mayıs’ta birlik, 
barış, kardeşlik, mücadele ve dayanışma için Tandoğan Meydanı’na geldiklerini ifade ederek, 
buradan Anadolu’nun dört bir yanında 1 Mayıs’ı kutlayan emekçileri selamladı. Toplu sözleşme 
görüşmelerinde masaya güçlü bir şekilde oturmak için alanlara çıktıklarını kaydeden Gündoğdu, 
toplu sözleşme masasının 1 Mayıs’a denk gelmesinin ise çok önemli olduğunu söyledi. Bugün 
çalışan memurların emekli olmamak için direndiklerine dikkat çeken Gündoğdu, “Birileri ömrünü 
bu ülkeye vakfetmiş çalışanlarımızın emekli olunca maaşlarının yarı yarıya düşmesini izah etsin. 
Emeklilerimize ekonomik sefaletten ve başkalarının eline bakmaktan kurtarmak için Memur-Sen 
olarak tüm ödemelerin emeklilik aylığının hesaplanmasında dikkate alınmasını, yani taban aylığa 
yansıtılmasını istiyoruz” dedi. 

III. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri
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Adaletsizlikleri haykırmak, 
saygın bir iş, insan onuruna 
yaraşır bir hayat için 
Tandoğan’da olduklarının 
altını çizen Gündoğdu, 
şunları söyledi: “Doktorlara, 
öğretmenlere ve kadınlara 
yönelik şiddete hayır 
demek için buradayız. Daha 
demokratik, daha adil bir 
Türkiye talebini haykırmak 
için birlikteyiz. İlk toplu 
sözleşme masasında memur 
ve memur emeklilerinin 
ekonomik, sosyal ve özlük 
haklarını iyileştirmek için 
Tandoğan’dayız. Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkını haykırmak için alanlardayız.  4/B ve 
4/C başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya alınması için yüz binler buradayız. Engellilerin 
sosyal yaşama eşit bireyler olarak katılımını sağlamak için buradayız. 28 Şubat ve 12 Eylül başta 
olmak üzere tüm antidemokratik süreçlerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için buradayız. Biz, 
özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik bir anayasa için, inanç ve düşünce özgürlüğümüze sahip 
çıkmak için buradayız.” 

Darbe girişimlerini durdurmak için ortak akıl mitinglerini yaptıklarını hatırlatan Gündoğdu, 1 
Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’nda, 18 yıl boyunca vali ve belediye başkanı olarak Ankara’yı yöneten 
despot Nevzat Tandoğan’ın ismini buraya verenlere inat, “Herkese, Her Kesime Özgürlük!” demek bir 
araya geldiklerini dile getirirken, Melih Gökçek’e çağrıda bulunarak, Tandoğan Meydanı’nın isminin 
Özgürlük veya Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesini önerdi. 

“Toplu Sözleşme Hakkı” verilmezse, toplu görüşme masasına bir daha oturmayacağız” diyerek 
toplu görüşme dönemini bitirdiklerini kaydeden Gündoğdu, bu anlamlı günde Ankara Tandoğan 
Meydanı’nda hep birlikte Toplu Sözleşme taleplerini haykıracaklarını vurguladı. Gündoğdu, 
konuşmasının sonunda, 2012 ve 2013 yılı toplu sözleşme tekliflerini katılımcılarla tekrar paylaştı. 

Mitinge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi, AK Parti Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare 
Amiri Salim Uslu, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, AK 
Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman, AK Parti Şırnak Milletvekili Emin Dindar, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici ile HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erdinç Yazıcı da katıldı.
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01/05/2013

1 Mayıs’ı Çanakkale’de Bayram Havasında Kutladık 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, emeğin değerini korumak, ekmeğimizi çoğaltmak, hakça 
paylaşmak, birliğimizi ve kardeşliğimizi haykırmak; bizi bir kılan, diri kılan Çanakkale ruhunu millet 
olarak yeniden yaşamak, unutanlara ve unutturanlara hatırlatmak için Çanakkale’deydik. 

Coşkulu ve bayram havasında geçen kutlamalar, halk oyunları gösterileriyle başladı. Sık sık, “Sevgi, 
birlik, kardeşlik,  Memur-Sen’de birleştik”, “İşte Çanakkale ruhu, işte Memur-Sen”, “İnanca saygı, 
başörtüye özgürlük”, “Zincirler kırılsın, Ayasofya ibadete açılsın” sloganlarının atıldığı kutlamalarda 
birlik, kardeşlik ve barış mesajları verildi. 

Folklor gösterilerinin ardından kürsüye çıkan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, 1 Mayıs’ı, “emek” ve “dayanışma” kavramlarının anlamlı kıldığını ifade ederek, şunları söyledi: 
“Çanakkale, her iki kavramın da zirve yaptığı, insanî ve imanî duruşlara zemin olmuş bir coğrafyadır. 
Bağımsızlığa, imana, inanca ve medeniyete yönelik, yedi düvele karşı bütün bedenini, gücünü, idrakini 
ortaya koyarak verilen direnişten daha büyük, daha anlamlı bir emek olabilir mi? Çanakkale ruhu, 
renkleri, dilleri, ırkları, kavimleri, kıtaları, meşrepleri, mezhepleri farklı olanları; kadınları, erkekleri, 
anaları, çocukları, devleti, milleti, şehitleri, gazileri, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla yoğuran 
mayadır. İşte bu yüzden Çanakkale’deyiz. Biz, fitnenin, bölücülüğün, terörün, ötekileştirmenin milletin 
kardeşlik pınarını kirletmesine izin vermeyen Çanakkale’yiz. Biz, Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez ve Acem’i 
ile 81 Çanakkale inşa etmiş Türkiye’yiz. Bağımsızlık için birlikte savaşmayı, kardeşlik zemininde bir 
ve beraber yaşamayı başarmış bir ceddin nesliyiz. Çalışanların hakkını arayan ve koruyan, haksızlığa 
direnen, kardeşlik hukukunu inşa ve ihya eden gönül elçileriyiz. Emeğe değer veren, ekmeği büyütmek 
için mücadele eden, millete vurulmak istenen prangaları kıran, terörden uzak duran, akan kanı 
durdurmak için çaba gösteren herkesle, her kesimle beraberiz.” 

Sendika olarak taleplerini dile getiren Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, şöyle konuştu: “4/B ve 4/C’liler 
başta olmak üzere bütün sözleşmeliler ve geçici personel hemen kadroya alınmalıdır. 2005 yılından sonra 



Eylemler

206

göreve başlayan personele 1 
derece verilmelidir. Yardımcı 
hizmetler sınıfı personeline 
ek gösterge verilmelidir. 
Disiplin cezalarının affına 
ilişkin kanuni düzenleme 
yapılmalıdır. Yıllık izinler 
iş günü esasına göre 
düzenlenmelidir. Bütün 
istihdam türlerinde 
izin süreleri eşit hale 
getirilmelidir. Fazla çalışma 
ücreti kapsamındaki 
mağduriyetler giderilmeli, 
mesai ücretleri artırılarak 
ödenmelidir. Sosyal güvenlik 
primi ödenmiş bütün çalışmalar, kazanılmış hak aylığında değerlendirilmelidir. Emekli ikramiyesindeki 
30 yıllık süre sınırlaması kaldırılmalıdır. Fiilen çalışılan dönemdeki maaş ile emekli maaşı arasındaki 
makas daraltılmalı, emekliler de eş ve çocuk yardımlarından yararlanmalıdır. Öğretmen ve akademik 
personel başta olmak üzere 666 sayılı KHK’nın mağdur ettiği kamu görevlilerinin ek ödeme mağduriyeti 
giderilmelidir. Statü yönüyle ayırım yapılmaksızın kadın kamu görevlileri, daha az gece nöbeti ve gece 
vardiyası görevi yapmalıdır. Engelli kamu görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin engelleri kaldırılmalı 
ve yöneticilik görevlerine atanmada eşit birer aday olmaları sağlanmalıdır. Güvenlik hizmeti sunan 
kurumlardaki sivil personel başta olmak üzere sendikal örgütlenme engelleri ve yasakları kaldırılmalıdır. 
Bu yılki toplu sözleşmelerde kamu işvereninin bize bayramı zehir etmeyecek ve çifte Bayram yaşatacak 
bir anlayışla masaya gelmesini bekliyoruz.”

01/05/2014

1 Mayıs Medeniyet Buluşması Alanlara Sığmadı 

1 Mayıs emek, dayanışma, kardeşlik ve medeniyet buluşmasını, Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda  büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirdik. 

On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamalarında halaylar çekildi, grup yürüyüş konseri ile alan coştu, 
4 dilde yayınlanan bildiriyle emek, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi. 

Burada konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Sendika olarak 
kurulduğumuz günden itibaren, emeğin, ekmeğin, hakkın, özgürlüğün barışın, milli iradenin, 
demokrasinin mücadelesini verdik, veriyoruz. İslam coğrafyasının ızdırabını tâ yüreğimizde hissettik, 
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dünya mazlumlarının mağduriyetini vicdanımızda duyduk. Sadece duymakla da kalmadık, tüm 
mazlumlara yardım eli uzattık, yaralarını sarmaya çalıştık. Çünkü Memur-Sen’in sendikal anlayışının 
merkezinde insan var, insan emeği var. İnsan hakları var.  İnsan onuru var. Saygın iş var. Kardeşlik hukuku 
var. Dayanışma var. Bu anlayışla geçen yıl ‘hak, emek, barış ve kardeşlik yolunda Çanakkale’deyiz’ 
demiştik. Bu yıl aynı inançla “emek, dayanışma, kardeşlik ve medeniyet buluşması için Diyarbakır’dayız. 
1 Mayıs’ı kavga nedeni olmaktan çıkarmak, şiddetten arındırmak, asıl amacına uygun bayram 
olarak kutlamak için buradayız. 1 Mayıs üzerinden toplumun iradesine ipotek koymak isteyenlerin 
aksine biz evrensel hukuk, ebedi kardeşlik için buradayız. Kadim medeniyetin ortak varisleri olarak 
medeniyetimizin yeniden inşası için buradayız. Temel hak ve özgürlüklerle insanlık onurunu korumak 
için buradayız. Her türlü ırkçılıkla mücadele etmek için buradayız. Bir daha işkencelerin olmaması, faili 
meçhullerin yaşanmaması, kireç kuyularında insanların yakılmaması, kan ve gözyaşının durması için 
buradayız” dedi. 

Dün, Şam’ı, Bağdat’ı, Mekke ve Medine’yi İstanbul’dan, Diyarbakır’dan, Mardin’den ayıranların, bugün, 
Türk’ü Kür’ten, Laz’ı Çerkez’den, Alevi’yi Sünni’den ayırarak ülkeyi bölmek istediklerini kaydeden 
Gündoğdu, şunları söyledi: “Bilsinler ki, başaramayacaklar. İzin vermeyeceğiz. Postmodern sömürgecilerin 
bu kirli emellerine ulaşmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Onların yenilenmiş yöntemlerine, planlarına, 
tuzaklarına ve komplolarına karşı tek ses, tek yürek, tek bilek olduk. Bundan sonra da hep birlikte var 
olmaya,  diri kalmaya, onurla yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü biz, bin yıllık desende bir ve beraberiz. 
15 asırlık kadim medeniyetin ortak mirasçılarıyız. Kimse bu kadim medeniyetin çocuklarını ayıramaz, 
ayrıştıramaz. Görüyorsunuz Diyarbakır meydanında sevinçler bir, acılar bir,   gayeler aynı. Vicdanlar 
bir çarpıyor.   Şarklı, Garplı, Şimalli, Cenuplu yok. Biz varız. Horonu halaydan, zeybeği atabarıdan ayrı 
tutmayan, Osmaniye bozlağından da Yozgat sürmelisinden de, Diyarbakır halayından da aynı tadı 
alan insanlarız. Diyarbakır 1 Mayıs kutlamalarımızın ana temalarından birisi medeniyettir. Çünkü biz 
ortak medeniyetin mirasçılarıyız. O medeniyet ki, samimiyet, adalet, hak ve alın teri medeniyetidir. 
Bugün hafızalarımızı tazelemek; kadim medeniyet deseninde bir ve beraber olduğumuzu haykırmak 
için Diyarbakır’a misafir olduk. Bu toprağın desen desen örgüsünün birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu 
bilmeyenler ya da unutanlar neden Diyarbakır’dasınız diye soruyorlar. Yeniden büyük Türkiye, yeni bir 
uygarlık talebimizi haykırmak için Diyarbakır’dayız. Küresel adalet, ebedi kardeşlik ve kadim medeniyet 
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çağrısı için Diyarbakır’dayız. Hz. Âdem’in kardeşliğini, Hz. İbrahim’in dostluğunu, Hz Muhammed’in 
önderliğini ve örnekliğini yeniden inşa etmek için buradayız. 15 asırlık eskimeyen değerlerin cem olduğu 
kadim medeniyetin çatısı altında bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Ve 
buradan tüm Türkiye’ye tüm dünyaya sesleniyoruz; 1 Mayıs ayrılık değil kardeşlik bayramıdır. Çatışma 
değil,  emek ve dayanışma bayramıdır. Kutuplaşma değil bütünleşme bayramıdır.”

Mazlumların Gürleyen Sesiyiz

Taksim’in değil, meydanlardan haykırılacak taleplerin önemine vurgu yapan Gündoğdu, “Önemli olan 
1 Mayıs’ı nerede kutladığınız değil. Önemli olan ne söylediğiniz. Önemli olan sonuç almanız. Memur-
Sen olarak, hem masada hem alanlarda çok kazanım ürettik. Bugün de bu alanlardan kazanımlarımızı 
haykıracağız. Yeni taleplerimizi dile getireceğiz. Mazlumların gürleyen sesi olacağız. Toplu sözleşme 
masasındaki kararlılığımızla ve alanlardaki dik duruşumuzla hem demokratik hem mali ve sosyal 
kazanımların altında imzamız var, alın terimiz var. Bu kazanımlarımızı görmezden gelenlere bir kez daha 
‘kazanımlara kör ve şaşı bakmayın’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Gündoğdu, kadim medeniyetimizin emeğe ayrı bir değer verdiğini belirterek, “Bizim inanç değerlerimiz 
çalışana hak ettiğini vermeyi emreder. İkinci olarak da, alın terinin zamanında, yani alın teri kurumadan 
vermeyi salık verir. İşçinin hak ettiği verilmezse, elde edilen gelir haksız kazançtır. Adaletin mülkün 
temeli olduğu anlayışıyla sendikacılık yapıyoruz. Toplu sözleşmelerde bu anlayışla masaya oturduk. 
Hem ülkemiz için hem çalışanlar için kazanımlar ürettik. Demokratikleşmeden eğitime, özgürlüklerden 
insan haklarına kadar her alanda demokratik hakların çoğalmasına, yasakların kalkmasına katkı yaptık” 
şeklinde konuştu. 



Ziyaretlerimiz

ZİYARETLERİMİZ

Genel Yetkili Sendika





Ziyaretlerimiz

211

30/06/2011

Saraybosna Eğitim Bakanı ile Büyükelçiliğimizi Ziyaret Ettik 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, Yönetim 
Kurulu üyeleriyle birlikte Saraybosna Kantonu 
Eğitim Bakanı Emir Sulyagiç ile Bosna Hersek 
Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin davetlisi 
olarak 19. Başkanlar Kurulu toplantımızı 
gerçekleştirmek üzere gittiğimiz Bosna Hersek’te 
görüştüğümüz Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı 
Emir Sulyagiç, Bosna Hersek’in savaştan sonra hala 
yaralarını saramadığını ifade ederek,  ülke olarak 
hala çok zayıf olduklarını söyledi. Bakan Sulyagiç, 
“Türkiye’nin burada olması gereken bir zaman 
varsa, o zaman şimdidir” dedi. 

Ziyarette konuşan Ahmet Özer, Saraybosna’nın Türk 
halkının hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Biz bu toprakları Fatih’in yadigarı 
olarak değerlendiririz. Bu yüzden burada olmaktan çok memnunuz.  Bosna Hersek ile Türkiye, bundan 
sonra çok daha iyi ilişkiler kurar” şeklinde konuştu. 

Özer, sendikamız hakkında bilgi verirken, Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük konfederasyonu, Eğitim-
Bir-Sen’in ise en büyük eğitim sendikası olduğunu kaydetti. 

Büyükelçiliğimize Ziyaret 

Heyetimiz, daha sonra Bosna Hersek Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, Büyükelçilik Müsteşarı Emre Zeki 
Karagöl ile görüştü. 

30/06/2011

Uluslararası Saraybosna ve Burç Üniversitelerini Ziyaret Ettik 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu 
üyeleri, Türk girişimciler tarafından Saraybosna’da kurulan Uluslararası Saraybosna ve Uluslararası Burç 
üniversitelerini ziyaret etti. Gündoğdu, “Üniversitelerimizin aldığı mesafe bizi gururlandırıyor” dedi. 

I. Ziyaretlerimiz
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Heyetimizin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hilmi Ünlü, çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. 

Konuşmaların ardından Gündoğdu, Rektör Ünlü’ye 
üzerinde “Eğitim-Bir-Sen” yazılı İznik çinisi ve ebru 
süslemeli tablo ile Mehmet Akif Ersoy’un Safahat 
adlı eserini armağan etti. Ünlü ise, Gündoğdu’ya 
plaket verdi.

Uluslararası Burç Üniversitesi’ne de bir ziyaret 
gerçekleştiren Gündoğdu başkanlığındaki heyet, 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Teoman Duman ile 
görüştü. Duman, konuklarına üniversite hakkında 
bilgi verirken, Gündoğdu, ziyaretin sonunda 
üniversitenin anı defterini imzaladı. 

01/07/2011

Bosna Hersek’te Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerini Ziyaret Ettik 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin 
davetlisi olarak gittiği Saraybosna’da sivil toplum 
örgütü temsilcileri ile buluştu. Gündoğdu, Eğitim-
Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 
Bosna Hersek’in en büyük emek örgütü olan Bosna 
Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel 
Başkanı İsmet Bayramoviç ile görüştü. Gündoğdu, 
iki ülke sivil toplum örgütleri arasında iş birliği 
yapmaya hazır olduklarını kaydetti. 

Bosna Hersek ve Türkiye’nin aynı medeniyetin 
paydaşları olduğunu, burada yaşanan katliamları 
tepki ile karşıladıklarını dile getiren Gündoğdu, 
Bosna Hersek ile Eğitim-Bir-Sen’in arasında iki ortak 
nokta bulunduğunu belirterek, Bosna Hersek’in 
de, Eğitim-Bir-Sen’in de 1992 yılında kurulduğuna işaret etti. Bosna Hersek’in Aliya İzzetbegoviç 
tarafından, Eğitim-Bir-Sen’in ise şair yazar Mehmet Akif İnan tarafından kurulduğunu anlatan Gündoğdu, 
İzzetbegoviç ve İnan’ın aynı medeniyet değerlerinden beslenmiş, insanlığa ve Müslümanlara aynı erdem 
çağrısında bulunan, alanında iki otorite olduğunu kaydetti. 
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Gündoğdu, görüşmenin ardından Bayramoviç’e üzerinde Eğitim-Bir-Sen yazılı bir İznik Çinisi, ebru tablo 
ve Mehmet Akif Ersoy’un Safahat isimli eserini hediye etti. 

Bayramoviç ise Ahmet Gündoğdu’ya, ülkelerinde sendikaları adına devlet tarafından basılmış olan 
pullardan oluşan bir tablo takdim etti. 

Ahmet Gündoğdu, Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’na yaptığı ziyaretin ardından 
beraberindeki heyetle bu konfederasyona bağlı Orta ve Yüksek Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası Başkanı 
Cevad Haciç ile de bir görüşme yaptı.

29/07/2011

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti 

 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer’e  ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu. 

Bir saat süren görüşme, basına kapalı olarak 
gerçekleşti. Eğitim sorunlarının konuşulduğu 
görüşmeden, Gündoğdu, Bakan Dinçer’den, Kurum 
İdari Kurulu (KİK) kararları ve öğretmen atamalarıyla ilgili sözlü taleplerde bulundu. Gündoğdu, daha 
önce KİK’te alınan kararların hayata geçirilmesinde geç kalındığını belirterek, KİK kararlarının bir an önce 
hayata geçirilmesini istedi. Ağustos’ta yapılacak öğretmen atamaları için de talepte bulunan Gündoğdu, 
100 binin üzerinde olan öğretmen açığının bir nebze de olsa kapanabilmesi için Ağustos’ta yapılacak 
öğretmen atamalarında, öğretmen atama sayılarının artırılmasını talep etti. 

Gündoğdu ayrıca, doğuda öğretmen bulundurmanın güç olduğunu ve bu sorunu halletmenin öncelikleri 
arasında olduğunu belirten Bakan Dinçer’e, teşvik amaçlı pozitif ayrımcılık yapılarak ücret artırımına 
gidilmesi önerisinde bulundu. 

Milli Eğitim Bakanı Dinçer ise, Bakanlığı ve sorunları tanıma aşamasında olduğunu ve Bakanlığın bütün 
birimlerinden yerinde brifing alarak sorunları tespit etmeye çalıştığını belirterek, kısa-orta ve uzun 
vadede çalışmalar yapacaklarını, bu noktalarda Eğitim-Bir-Sen’in önerileri üzerinde de çalışarak bu 
sorunları da gidereceklerini belirtti. 

Bakan Dinçer, Bakanlığın eğitim politikaları belirlemede daha etkin görevler üstleneceğini, ayrıca 
öğretmenlerimizin niteliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
uzmanlaşmaya gidileceğini söyledi.  

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Mali Sekreterimiz Esat Tektaş, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz 
Teyfik Yağcı ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı’nın da hazır bulunduğu 
ziyarette, Ahmet Gündoğdu, Bakan Dinçer’e Eğitim-Bir-Sen’in yayınlarından oluşan bir set hediye etti.
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05/10/2011

Kıbrıs Hizmet-Sen’den Ziyaret 

Kıbrıs Hizmet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Kurumanastırlı ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet 
Çelikiş, Turan Tuluhan, Hüseyin Alasya ve Hasan 
Kurumanastırlı, sendikamızı ziyaret ederek, Genel 
Sekreterimiz Ahmet Özer ile görüştüler. 

Ziyarette sendikal çalışmaları hakkında bilgi veren 
Mehmet Kurumanastırlı, yaşadıkları sıkıntıları 
anlattı. 

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Eğitim-Bir-Sen’in 
1992’te Şair-Yazar Mehmet Akif İnan tarafından kurulduğunu, memur sendikacılığının binbir güçlükle ve 
fedakarlıklar gösterilerek bugünlere geldiğini kaydetti. 

Ahmet Özer, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Murat Bilgin, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ali Yalçın, 
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Teyfik Yağcı ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz 
Ramazan Çakırcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Mehmet Kurumanastırlı’ya Mehmet Akif İnan kitapları 
ile öğretmen hatıralarından oluşan bir set hediye etti.

11/10/2011

YÖK Başkanvekili Şaban Çalış’ı Ziyaret Ettik 

YÖK Başkan Vekilliğine atanan Prof. Dr. Şaban 
Çalış’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledik. 
Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreterimiz Teyfik Yağcı ile birlikte 
yaptığı ziyarette, üniversite personelinin öncelikli 
sorunlarına çözüm üretilmesini istedi. 

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban Çalış, iletilen 
sorunlarla ilgili çalışma yaptıklarını, akademik ve 
idari personelin sorunlarının çözümü konusunda girişimlerinin devam edeceğini bildirdi. 

Ziyarette, Prof. Dr. Çalış’a, bazı sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi de sunduk: 

-Her türlü ayrımcılık, özellikle cinsiyet ve ideolojik ayrımcılık kaldırılarak, özgür üniversite ortamı 
sağlanmalıdır. Bu bağamda, yeni anayasa çalışmasında bu taleplerin karşılanması için gerekli girişimlerin 
yapılması uygun olacaktır. 
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-Öğretim elemanı ve diğer idari birimlerde çalışan personelin maaşlarında bugüne kadar beklenen 
artışlar gerçekleşmemiştir. Sağlık Bakanlığı’nda (aile hekimliği), emniyet birimlerinde, din görevlileri 
ve Adalet Bakanlığı’nda çalışan personelin maaşlarında ciddi iyileştirme yapılmasına karşın üniversite 
personelinin maaşlarında henüz ciddi bir iyileştirme olmamıştır. Maaşlar artırılarak, ders yükünün 
azaltılması ve bu şekilde öğretim elemanlarının araştırma ve projelere daha fazla zaman ayrılması 
sağlanmış olunacaktır. 

-Doçentlik sınav başvuruları yılda iki kez olmasına rağmen bu fiili olarak pek uygulanmamaktadır. 
Başvuran bir aday, sadece başvuru dosyasının incelenmesi için en az 8 ay beklemek zorunda 
kalmaktadır. Bu da sınav sürecinin en az bir yıla uzaması demektir. Daha hızlı ve sağlıklı olması için yeni 
düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır. Sınavların objektif olması için yeni kriterlerin uygulamaya 
sokulması gerekmektedir. 

-Doktorasını tamamlamış olanların ya da doçentlik sınavını geçmiş olan öğretim üyelerinin hemen 
atamalarının yapılması, yapılamıyorsa, başka üniversitelere yönlendirilerek bu imkanın sağlanması 
gerekir.

-Meslek liseleri için uygulanan katsayı mağduriyetinin kaldırılması kararı, fırsat eşitliği adına önemli bir 
girişimdir. 2011’de artık bu tür haksızlıklar giderilmelidir. 

-2547 sayılı Kanun’a tabi akademik personelin de sicil uygulaması kalkmalıdır. 

İlan edilen bir araştırma görevliliği sınavına, başvuran notu yüksek 4 aday yerine en az 5 adayın sınava 
çağrılması daha uygun olacaktır.

19/10/2011

YURT-DER’İ Ziyaret Ettik

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Murat Bilgin ve Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreterimiz Teyfik Yağcı, Yetiştirme 
Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Dayanışma 
ve Koruma Derneği (Yurt-Der) Genel Başkanı Murat 
Yıldız’ı ziyaret etti. 

Özer, Türkiye’de yetimin güvenle teslim edileceği 
sivil toplum örgütünün Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen örgütü olduğunu söyledi. 
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11/11/2011

‘Öğretmen ve Öğretim Elemanlarına Ek Ödeme’ Talebimizi 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ağbal’a İlettik 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
Naci Ağbal’ı ziyaret ederek, 666 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’deki (KHK) eksikliklerin 
yeni bir düzenlemeyle giderilmesini, eğitim ve 
öğretim hizmetleri sınıfında yer alan öğretmenler 
ile aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu’na göre alan profesör, doçent, yardımcı 
doçent ve diğer öğretim elemanlarının ek ödeme oranlarında da artış yapılmasını istedi. 

Gündoğdu, kamu çalışanları arasındaki çalışma barışının bozulacağını, bu sebeple konuyla ilgili olarak 
yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. 

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal ise, söz konusu eksikliklerin toplu sözleşme sürecinde 
giderilebileceğini ifade etti.

16/11/2011

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’i Ziyaret Ettik

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Genel Yönetim Kurulumuz ile birlikte 
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan 
Orhan Erdem’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 

Gündoğdu, öğretmenlerin, öğretim elemanlarının ek 
ödemede kapsam dışında tutulmasının öğretmen ve 
öğretim elemanlarını devletten alacaklı hale getirdiğini belirterek, bu konuda Bakanlığın aktif rol alması 
gerektiğine ilişkin rahatsızlık ve talebi dile getirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, taşra teşkilatı ve okullarıyla birlikte değerlendirildiğinde, devasa bir kurum 
olduğunu söyleyen Gündoğdu, şunları söyledi: “Fakat eğitime ayrılan bütçeden okullara müstakil 
bütçe gönderilmediği için okullarımız okul idarecileri tarafından omuzlanmaktadır. Okul aile birlikleri 
aracılığıyla velilerden alınan bağışlarla bir taraftan hizmetli memur sıkıntısı giderilirken, diğer taraftan 
okulun rutin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Bakanlığımızın, okulların nasıl zor durumda ayakta 
tutulduğunu ve yönetildiğini bizzat yerinde görmesini ve yöneticilerimizi anlamasını bekliyoruz.” 
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Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise, Eğitim-Bir-Sen’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 
heyetimize teşekkür etti.  Erdem, Bakan Yardımcılığı görevi süresince, temel meselesinin, eğitimcilerin 
mesleki sorunlarının giderilmesi, motivasyonlarının yüksek tutulması için çaba göstermek olacağını 
kaydetti.

17/11/2011

Ek Ödeme Mağduriyetini Bakan Faruk Çelik ile Görüştük 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik ile görüşerek, 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’deki (KHK) eksikliklerin giderilmesini, 
öğretmen ve öğretim elemanlarının da ek ödeme 
oranlarında artış yapılmasını istedi. Meclis’te 
gerçekleşen görüşmede konuşan Gündoğdu, 
Toplu Sözleşme konusu olan ek ödemeyi, Toplu 
Sözleşmeden Sorumlu Bakan Faruk Çelik ile 
paylaştıklarını belirtti. Eşit işe eşit ücret uygulamasını en çok gündeme getiren taraf olduklarını söyleyen 
Gündoğdu, yayımlanan KHK’nın sorunları tamamen gidermediğini, bazı adaletsizlikleri beraberinde 
getirdiğini kaydetti. 

KHK’nın yayımlanmasıyla bazı meslek gruplarının maaşlarında iyileştirme yapılırken, öğretmen ve 
öğretim elemanlarının, muadili olmadığı gerekçesiyle, kapsam dışında tutulduğunu dile getiren 
Gündoğdu, kamu çalışanları arasındaki çalışma barışının bozulmaması için konuyla ilgili olarak yeni bir 
düzenleme yapılmasını talep etti. 

Gündoğdu, sorun çözülünceye kadar her platformda mücadele edeceklerini vurguladı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taleplerimizi makul bularak, konuyu tekrar masaya 
yatıracaklarını söyledi.

24/11/2011

Saadet Partisi, AGD ve Bem-Bir-Sen’den 
Öğretmenler Günü Ziyareti 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Canbay, 
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı 
Salih Turhan ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel 
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Turbay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 
sendikamıza ziyarette bulundu. 

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Mali 
Sekreterimiz Esat Tektaş, Genel Eğitim ve Soysal 
İşler Sekreterimiz Teyfik Yağcı, Genel Basın Yayın 
Sekreterimiz Ali Yalçın ve Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı’nın da hazır 
bulunduğu ziyaretin sonunda, Genel Başkanımız 
Ahmet Gündoğdu, AGD Genel Başkanı Salih 
Turhan’a Eğitim-Bir-Sen’in yayınlarından oluşan 
bir set hediye etti. Turhan da Gündoğdu’ya AGD’nin 
yayınlarını takdim etti.  

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay 
ve beraberindeki heyet, sendikamızı ziyaret ederek, 
Genel Sekreterimiz Ahmet Özer ile görüştü. 

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da, sendikamızı ziyaret ederek, Genel Sekreterimiz Ahmet 
Özer, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ali Yalçın, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Teyfik Yağcı ile Genel 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı ile bir araya geldi.

08/12/2011

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Biçerli’den Sendikamıza Ziyaret 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, sendikamızı 
ziyaret ederek, Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu 
ile görüştü. 

Ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, Bakanlık 
üst düzey görevlerine yeni atanan bürokratlardan 
kamuoyunun çok şey beklediğini ifade ederek, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasının 
eğitime ve eğitim camiasına çok şey kazandıracağını umduğunu söyledi. Bu kapsamda, Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Bakanlığın halka dönük yüzü olduğunu belirten Gündoğdu, bu alanda 
yapılacak çalışmalarla, özellikle okuma yazma seferberliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, meslek 
sahibi olmayanların kurslarla desteklenmesinin önemine işaret etti. 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ise, yeni 
görevine İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nden geldiğini, ekibiyle birlikte bu alanla ilgili yeni stratejik çalışmaları 
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tamamlamak üzere olduklarını, önümüzdeki dönemde özellikle kendisine bağlı birimlerin daha işlevsel 
ve verimli çalışmasına önem vereceği kaydetti.  

Ziyarette, Genel Sekreterimiz Ahmet Özer ve Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Murat Bilgin de hazır 
bulundu.

09/12/2011

‘Paşalar Derste Öğretmen Adayları Boşta’ Diyen Tarihçiler, Sendikamızı Ziyaret Etti

Ataması Yapılmayan Tarih Öğretmenleri Platformu, 
Milli Güvenlik dersinin kendilerine verilmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığı önünde yapacakları eylem öncesi 
sendikamızı ziyaret ederek Genel Sekreterimiz 
Ahmet Özer ve Genel Basın Yayın Sekreterimiz 
Ali Yalçın ile görüştü. Ahmet Özer, Milli Güvenlik 
derslerinin, sivil öğretmenlerle değil de subaylar 
tarafından ve üstelik üniformalarıyla veriliyor olmasını, hem pedagojik açıdan hem de okulda çalışan 
tüm personelin tedirginlik yaşaması bakımından doğru bulmadığını söyledi. 

Tarih öğretmenleri de ziyarette, Milli Güvenlik Dersi’nin tarih öğretmenlerine verilmesi halinde her yıl 
ortalama 150, 2011’de ise 127 olan kadro sayılarının artacağını,  toplamda da bin 689 tarih öğretmeninin 
kadroya kavuşacağını belirtti.

16/02/2012

MEB Müsteşarı Emin Zararsız’a Ziyaret 

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Basın Yayın 
Sekreterimiz Ali Yalçın ve Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı ile birlikte 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız ile 
görüşerek, eğitim çalışanlarının sorunlarını ve 
bunlara ilişkin görüş ve çözüm önerilerimizi iletti. 
Özer, “Sorunların bilinirliğinin ve farkındalığının 
sağlanmasına yönelik görüş ve önerilerimizin dikkate alınarak, bunlara çözüm getirilmesi yönünde 
çalışmaların yürütüldüğüne ilişkin inancımız bakidir” dedi. 

Özer, görüşmede Zararsız’a, eğitim çalışanlarının ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarından oluşan bir 
rapor da sundu.
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09/04/2012

YÖK Başkanı Çetinsaya’ya ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette konuşan Gündoğdu, 28 Şubat sürecinin 
dayatması olan katsayı uygulaması ve başörtüsü 
yasağının YÖK’ün önceki başkanı zamanında 
gösterilen kararlılıkla sona erdirildiğini belirterek, 
“Üniversiteler, özgür eğitim kurumları olmalıdır. 
Kimse düşüncesi, yaşam tarzı, kılık ve kıyafeti yüzünden yargılanmamalıdır” dedi. 

YÖK çalışanlarının sorunlarının bir kısmını Çetinsaya’ya ileten Gündoğdu, doçentlikte bekleme 
süresinin uzun olduğunu, yardımcı doçentlikte ise kadro sıkıntısı bulunduğunu dile getirerek, kurum 
çalışanlarına yönelik görevde yükselme sınavının yapılmamasının yol açtığı mağduriyetlere dikkat 
çekti. Gündoğdu, özel vakıf üniversiteleriyle tezsiz yüksek lisans için gerçekleştirdikleri anlaşmanın 
devlet üniversitelerinde de yaygınlaştırılmasına yönelik beklentiyi dile getirdi. 

Gündoğdu, Çetinsaya’ya, üniversite çalışanlarının sorunlarına yönelik çözüm önerilerimizden oluşan bir 
rapor da sundu.

15/06/2012

Bakan Yardımcısı Erdem’den Sorunların Giderilmesini İstedik 

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Murat Bilgin, Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı, Milli 
Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e 
ziyarette bulundu. Ziyarette Erdem’e 4+4+4 
eğitim sisteminin yol açması muhtemel sonuçları 
hakkında önerilerimizi sunan Özer, yeni sistemle 
birlikte bağımsız ilkokul veya ortaokula dönüştürülecek olan ilköğretim kurumlarında halen yöneticilik 
yapanların kazanılmış haklarının korunması gerektiğini söyledi. İlköğretimdeki müfredatın yeni eğitim 
sistemine uygun hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Özer, ilkokul müfredatının, oyun çağı 
çocuğuna uygun derslerin ve bu derslere ilişkin hedeflerin yer alacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini 
ifade etti. Özer, Erdem’e, konuyla ilgili bir rapor da sundu. 

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise, başta 4/C’lilerin aylıksız izin konusundaki problemi olmak üzere 
diğer bütün konuları ivedilikle çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını kaydetti. 
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18/06/2012

Temel Eğitim Genel Müdürü Kocabıyık’ı Ziyaret Ettik

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Murat Bilgin ile birlikte Temel Eğitim 
Genel Müdürü Funda Kocabıyık’ı ziyaret etti. 

Eğitime ve eğitim çalışanlarına ilişkin sorunların 
görüşüldüğü toplantıda konuşan Ahmet Özer, 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde özür durumuna bağlı yer 
değişikliği başvurularında atamaya esas hizmet 
süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihinin baz alınması yönünki talebimizi bir kez daha dile getirdi. 
Özer, konuşmasında, yeni kanun doğrultusunda Temel Eğitim Yönetmeliği’nin hazırlanarak bir an önce 
çıkarılmasını istedi. 

Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık ise, yönetmeliğin hazırlık aşamasının tamamlandığını, 
bunu en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Bakanlık olarak her zaman öğretmenlerin 
yanında olduklarını belirten Kocabıyık, öğretmenlerin özverili çalışmalarını takdir ettiklerini ve işin 
öznesinin öğretmenler olduğunun bilincinde olduklarının altını çizdi.

04/07/2012

Büro, Ulaştırma ve Haberleşme Hizmet Kolunda Genel Yetkiyi Alan Sendikalarımızı 
Ziyaret Ettik 

Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Esat Tektaş, Ali Yalçın, 
Teyfik Yağcı ve Ramazan Çakırcı, Memur-Sen’e bağlı 
büro, ulaştırma ve haberleşme hizmet kollarında genel 
yetkiyi alan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf 
Yazgan, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can 
Cankesen ve Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Şinasi 
Gülcüoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.
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06/08/2012

İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak’a Ziyaret 

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, öğretmenlerin yer 
değiştirmelerinde yaşanan sorunların giderilmesi 
için Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel 
Müdürü Hikmet Çolak ile görüştü. Yapılan görüşmede 
Ahmet Özer, isteğe bağlı yer değişikliğinde yeteri 
kadar ihtiyaç belirlenmediği için öğretmenlerimizin 
mağdur olduğunu ifade ederek, “Özür durumuna 
bağlı yer değişikliğinde de benzer bir durumun 
olmaması için bakanlığın gerekli tedbirleri almasını, öğrenim özrünün ve il emri uygulamasının mutlaka 
verilmesini istiyoruz” dedi. 

İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak ise, sınıf öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşmemesi 
için sınıf açma imkanı olan okullarda sınıf mevcutlarının 30-35’i bulması halinde, sınıfın bölünerek, ek 
şube açma talimatını verdiklerini bildirdi. Çolak, branş değişikliğini mümkün olduğunca erken bir tarihe 
alarak, branş değişikliğini il içi ve il dışını kapsayacak şekilde genişletmeyi düşündüklerini kaydetti.

29/09/2012

KKTC Hizmet-Sen’den Sendikamıza Ziyaret 

KKTC Hizmet Sendikası Genel Başkanı Mehmet 
Kurumanastırlı, Genel Sekreter Turan Tuluhan ve 
sendikanın Hukuk Danışmanı Av. Hasan Yücelen ile 
birlikte sendikamızı ziyaret etti. Genel Sekreterimiz 
Ahmet Özer ile görüşen Kurumanastırlı, birlik ve 
dayanışma teklifinde bulundu. 

Ahmet Özer, Hizmet-Sen’i önemsediklerini, sendikal 
manada ürünleri paylaşmaktan ve Kıbrıs ile yakın 
iletişim içerisinde olmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. 

Özer, Mehmet Kurumanastırlı ve beraberindeki heyete Eğitim-Bir-Sen’in yayın hayatına kazandırdığı 
yayınlardan bir set takdim etti. Ziyarette, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ali Yalçın, Bem-Bir-Sen Genel 
Teşkilatlanma Sekreteri Medeni Sevinç ve Tarkan Zengin de hazır bulundu.
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08/11/2012

Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarından Ziyaret 

Atama bekleyen öğretmen adayları sendikamızı 
ziyaret ederek, Genel Sekreterimiz Ahmet Özer ve 
Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ali Yalçın ile görüştü. 
Şubat ayında atama yapılması için sendikamızdan 
destek isteyen öğretmen adayları, “Ücretli 
öğretmenler derste biz ise stresteyiz” dedi. 

Öğretmen adaylarının taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, yapılan son 
Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda, Şubat ayında öğretmen ataması yapılması gerektiğini dillendirdiklerini 
söyledi. Özer, Türkiye’nin en temel sorunlarının başında eğitimin geldiğini, ancak öğretmen maaşları ve 
öğretmen ataması konusunda hükümetin ve bakanlığın cimri davrandığını kaydetti.

14/11/2012

YÖK Yasa Taslağına İlişkin Önerilerimizi YÖK Başkanı Çetinsaya’ya Sunduk 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, hazırlık süreci devam eden yeni YÖK yasa 
taslağına ilişkin önerilerimizin yer aldığı ön raporu 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya sundu. 
Gündoğdu, YÖK’ün daha demokratik ve akademik 
alanda yeni bir sayfa açmasını sağlayacak 
düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. 

Akademik üretime öncelik veren ve bu yönde teşvikleri beraberinde getiren bir düzenlenmenin şart 
olduğunu dile getiren Gündoğdu,  yeni YÖK yasasının bu anlayışla hazırlanması gerektiğini kaydetti. 
Üniversitelerin evrensel kabul görmüş akademik, idari ve mali özerkliğe sahip olmasının önünü 
açacak bir reforma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gündoğdu, “Üniversitelerin ulusal ve yerel ihtiyaç 
ile beklentilere cevap vermesi,  yeterlilik düzeyine ulaşması; fikir, patent üretme noktasında önünü 
açacak ve yeni vizyonlara kapı aralayacak alanlara kavuşturulması gibi konular, yükseköğretim 
sistemine ilişkin reformun öncelikli konuları olmalıdır” dedi. 

Taslakta, rektörlerin atamasıyla ilgili maddenin mevcut anayasa aykırı olduğunu belirten Gündoğdu, 
130 ve 131. maddelerin de mutlaka değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Daha sonra, Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, YÖK yasa tasarısına ilişkin hazırladıkları raporun içeriğini 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Durmuş Günay ve Prof. Dr. 
Mehmet Şişman’a anlattı.



Ziyaretlerimiz

224

21/11/2012

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’den Sendikamıza Ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 
sendikamıza nezaket ziyaretinde bulunarak, Genel 
Başkan Ahmet Gündoğdu ve Genel Sekreterimiz 
Ahmet Özer ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
Erdem’e eğitimin sorunlarına dair görüşlerini 
ileten Gündoğdu, Şubat ayında öğretmen ataması 
yapılmasını ve özür grubu ataması gerçekleşmeyen 
öğretmenlerin bu sorununun bir an önce 
giderilmesini istedi. 
Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Genel Başkan Gündoğdu’nun ilettiği sorunlar üzerine bazı çalışmalarının 
olduğunu, en kısa sürede bu sorunlara çözüm üreteceklerini ifade etti.

22/11/2012

‘Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik’ Raporumuzu Bakan Dinçer’e Sunduk 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile 
görüşerek, ‘Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik’ 
raporunu takdim etti.  

Gündoğdu, raporun takdim edilmesinin ardından 
kariyer basamakları düzenlemesi, ek ödeme, eş 
durumu tayinleri, il milli eğitim müdürü, müdür 
yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin rotasyonu, Şubat’ta yeni öğretmen 
atanması, çalışma hayatında başörtüsü yasağının sonlandırılması gibi başlıklarda Bakan Dinçer’e 
taleplerimizi sundu. 

Gündoğdu, Genel Sekreterimiz Ahmet Özer ve Müsteşar Yardımcısı Zübeyir Yılmaz’ın da hazır bulunduğu 
görüşmede Bakan Dinçer’e, eğitime ve eğitim çalışanlarına ilişkin bazı önemli konularda sorunları 
ileterek çözüm beklediklerini söyledi. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, görüşmede Bakan Dinçer’e, Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması 
eserlerinin yer aldığı “Karanlık Dönemler ve Ödenmiş Bedeller” isimli 3 ciltlik seti, Eğitime Bakış 
dergilerini ve yayınladığımız diğer kitapları takdim etti.
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03/12/2012

Engelli Öğretmen Adayları Sendikamızı Ziyaret Etti 

Engelli öğretmen adayları, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü vesilesiyle sendikamızı ziyaret ederek, 
sorunlarının çözümü için destek istedi. Eğitim ve 
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Teyfik Yağcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası’nın 
engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için 
bir vesile olmasını dileyerek, “Atanamayan engelli 
öğretmen adaylarının sorunlarını çok önemsiyoruz. 
Engelli öğrencileri en iyi anlayacak olanlar engelli öğretmenlerken, onların öğretmenlik yerine hizmetli 
sınıfında istihdam edilmeleri, engellilerin topluma kazandırılmasını sekteye uğratmaktadır. Bu konuda 
Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunacak ve çözüm arayışında olacağız” dedi.

04/12/2012

Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber’e Ziyaret 

Genel Başkan Vekilimiz Ahmet Özer, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber’i ziyaret 
etti. Genel Başkan Yardımcılarımız Murat Bilgin, 
Teyfik Yağcı ve Ankara 5 No’lu Şube Başkanımız 
Ayhan Okuyucu, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Ebru 
Bayazıt, Ahmet Yağcı, İrfan Ata, Gürbüz Teber, İsa Can 
ve Mustafa Yaman’ın da katıldığı ziyarette konuşan 
Özer, Rektör Prof. Dr. Süleyman Büyükberber’e yeni 
görevinde başarılar diledi. Özer, hizmet sendikacılığının yanında, sorumluluğu paylaşarak akademik 
sendikacılıkla birlikte çözüme katkı sunan bir anlayışa sahip olduklarını söyledi. 

Rektör Prof. Dr. Süleyman Büyükberber ise, talip oldukları görevi adil olarak yerine getireceklerini, çalışanı 
her zaman ödüllendireceklerini, farkını ortaya koyan akademik ve idari personelin değerlendirileceğini 
ifade etti. 

Ziyaretin sonunda Ahmet Özer, Rektör Büyükberber’e yayınlarımızdan oluşan bir set takdim etti. 
Yayınlarımızı inceleyen Rektör Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, “Sendikanızı, adeta bir üniversite gibi 
ciddi bir çalışma içerisinde olduğu için tebrik ederim” dedi.
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15/12/2012

Kültür Memur-Sen’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk

Genel Başkanı Vekilimiz Ahmet Özer ve Genel Başkan 
Yardımcılarımız Esat Tektaş, Ali Yalçın ve Ramazan 
Çakırcı, Kültür Memur-Sen Genel Başkanlığı’na 
seçilen Mecit Erdoğan ve yönetim kurulu üyelerini 
ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Özer, Mecit Erdoğan ve yönetim kurulunu tebrik 
ederek, “Eğitim-Bir-Sen olarak Kültür Memur-Sen’in 
devam eden yükselişini sürdürmesi ve yetkiyi alması için her türlü desteği vereceğiz” dedi. 

Ziyaretten memnun kaldıklarını ifade eden Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ise, yetkiyi 
almalarının sayı olarak çok yakın olduğunu, yetki döneminde de buna resmiyet kazandıracaklarına 
inandıklarını söyledi.

21/12/2012

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’e Ziyaret 

Genel Başkan Vekilimiz Ahmet Özer, Genel Başkan 
yardımcılarımız Esat Tektaş ve Teyfik Yağcı, Ankara 
5 No’lu Şube Başkanı Ayhan Okuyucu, Şube Başkan 
yardımcıları Gürbüz Teber ve İrfan Ata ile birlikte 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’i 
ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi’yle ile ilgili çalışmalar, idari ve 
akademik personelin sorunları ve çözüm önerilerinin dile getirildiği ziyarette konuşan Özer, üniversite 
personeli için elde ettikleri kazanımlara değinerek, toplu sözleşme masasında ve Kamu Personeli 
Danışma Kurulu toplantısında üniversite çalışanları için önemli kazanımlara imza attıklarını vurguladı. 
Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’e üniversite çalışanlarının sorunlarına ilişkin çözüm önerileri 
ve talepleri içeren rapor da sunuldu. Ahmet Özer, düzenlediğimiz öğretmenlik hatıraları yarışmalarında 
dereceye giren eserlerin yer aldığı “Kelebeğin Rüyası” isimli kitabı da İbiş’e hediye etti.
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03/01/2013

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Baloğlu’ya Ziyaret 

Genel Başkan Vekilimiz Ahmet Özer, Genel Başkan 
yardımcılarımız Ali Yalçın ve Teyfik Yağcı ile birlikte, 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
görevine yeni başlayan Prof. Dr. Mustafa Baloğlu’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  Ziyarette konuşan 
Ahmet Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün önemli 
birimlerden biri olduğunu ifade ederek, Baloğlu’yla birlikte bu önemin daha da artacağına inandıklarını 
söyledi. 

Ahmet Özer, Ali Yalçın ve Teyfik Yağcı, daha sonra Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanı 
Nazif Yılmaz ile İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı Yusuf Akbaş’ı ziyaret ederek, yeni görevlerinde 
başarılar diledi.

08/01/2013

4/C’lilerden Ziyaret 

4/C’li üyelerimiz, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’yu 
makamında ziyaret ederek, toplu sözleşmede 
çalışma sürelerinin 11 aydan 11 ay 28 güne 
çıkarılmasıyla bir ay daha fazla çalışmalarının 
sağlanması konusunda verdiği mücadeleden dolayı 
teşekkür ettiler. 

Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Çakırcı’nın da 
yer aldığı ziyarette konuşan Ahmet Gündoğdu, 4/C’lilerin sorunlarına vakıf olduğunu kaydederek, 
şunları söyledi: “Aslında bu sorunların tümünün temelinde kadro meselesi vardır. 4/C’lilerin çalışma 
sürelerinin 10 aydan 11 aya çıkarılmasında Hak-İş ve Türk-İş ile birlikte çok çaba göstermiştik. Geçen 
yıl da, 4/C’lilere fazla mesai ücreti ödenmesini ve onların evlerine 1 ay daha fazla ekmek götürmelerini 
sağladık. Önümüzdeki toplu sözleşmede ise, 4/C’lilerin kadro sorunu ana gündem maddemiz olacak.”
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25/01/2013

Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarından Ziyaret 

Atama bekleyen öğretmen adayları sendikamızı 
ziyaret ederek, Genel Başkan Yardımcımız Ali 
Yalçın ile görüştü. Yalçın, “Hayatta her şeyden 
tasarruf yapılabilir ama eğitim ve sağlıktan tasarruf 
yapılamaz” diyerek başladığı konuşmasında, şunları 
söyledi: “Hiçbir çocuğun yedeği yoktur. Nitelikli 
eğitim almak herkesin hakkıdır. Nitelikli eğitimin 
en önemli unsuru ise öğretmendir. Sizin vasıtanızla 
kadrolu öğretmen atanması talebimizi bir kez daha yineliyor; ücretli öğretmenlik uygulamasının 
bitirilmesi için Şubat’ta 30 bin, Ağustos’ta ise 70 bin atama yapılmasını istiyoruz.”

01/02/2013

Eğitimin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerilerimizi Bakan Nabi Avcı’ya Sunduk 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan 
Vekilimiz Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcılarımız 
Esat Tektaş, Murat Bilgin, Ali Yalçın ve Ramazan 
Çakırcı ile birlikte, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı 
ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. 

Gündoğdu, ziyarette Bakan Avcı’ya eğitimin 
sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizden oluşan 
bir rapor da sundu. Avcı’ya yeni görevinde başarılar 
dileyen Gündoğdu, özür grubu atamaları, alan değişikliği iptal taleplerinin gözden geçirilmesi, yönetmelik 
değişiklikleri, rotasyon, Şubat ataması, genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarının görev tanımı, tayin, 
çalışma sürelerini belirleyen yönetmelik çalışması ve ek ödeme gibi birçok konuyla ilgili sorunları ve 
çözüm önerilerini dile getirdi. 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, önerileri önemsediğini, sorunların üzerine titizlikle eğileceğini söyledi. 
Ziyaretin sonunda, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Bakan Avcı’ya ‘Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik’ 
raporu başta olmak üzere yayınlarımızdan oluşan bir set takdim etti.
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07/02/2013

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman’a Ziyaret 

Genel Başkan Vekilimiz Ahmet Özer, Genel Başkan 
Yardımcımız Teyfik Yağcı, Eskişehir 2 No’lu Şube 
Başkanımız Abdurrahman Yıldırım, Şube Başkan 
Yardımcımız Levent Cindoruk ve Baştemsilcimiz 
Metin Bilici ile birlikte, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Şişman’ı ziyaret etti. 

YÖK tarafından hazırlanarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na gönderilen Yükseköğretim Kanunu 
Tasarısı Taslağı’nın önemli bir adım olduğunu ancak beklentileri tam olarak karşılayamadığını ifade 
ederek Özer, “Taslakta akademik ve idari personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında 
somut bir adım atılmamaktadır” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Şişman, üniversitelerde yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, hemen 
hemen her üniversitede sorunların olduğunu, bunları çözmek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

12/02/2013

Mağdur Öğretmen Eşleri Sendikamızı Ziyaret Etti 

Mağdur öğretmen eşleri, sendikamızı ziyaret 
ederek, Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Çakırcı 
ile görüştü. Eğitim-Bir-Sen’in Şubat ayında il dışı 
özrünün açılması için Başbakan nezdinde yaptığı 
girişimlerin son derece önemli olduğunu, 7 bine 
yakın öğretmenin mağduriyetinin giderildiğini, 
ancak bin 518 öğretmenin mağduriyetinin devam 
ettiğini belirten ziyaretçiler, eşleri ve çocuklarıyla 
bir araya gelmek istediklerini söylediler. 

Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Çakırcı, verdikleri mücadele ile Şubat ayı il içi ve il dışı özür 
durumuna bağlı yer değişikliği başvuru hakkının verilmesini sağladıklarını ifade ederek, yapılan il 
dışı özür durumuna bağlı yer değişikliği sonrası 6 bin 768 öğretmenin, eşlerinin bulunduğu illere 
atandığını, bin 518 öğretmenin ise atamasının yapılmadığını kaydetti. Eşlerinin bulunduğu illere ataması 
yapılmayan öğretmenler için de girişimlere başladıklarını dile getiren Çakırcı, bunun için de il emri 
uygulamasının geri getirilmesini istediklerini ifade etti.
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12/02/2013

YURTKUR Genel Müdürü Albayrak’a Ziyaret 

Genel Başkan Yardımcımız Murat Bilgin, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü 
Hasan Albayrak ile görüşerek, Genel Müdürlük 
kadrolarında çalışan personelden kadrosu halen 
güvenlik ve koruma görevlisi, yardımcı hizmetli ve 
teknisyen olarak veri hazırlama kontrol işletmenliği 
ve genel idare hizmetleri sınıfının benzeri 
kadrolarında uzun yıllardır görevlendirme yoluyla 
çalışan en az dört yıllık fakülte mezunu olup gerekli yeterlilikleri sağlayan personel için görevde 
yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılması talebini iletti. Bilgin, görevde yükselme ve unvan 
değişikliğine ilişkin beklentileri Albayrak’a aktararak, sınavın bir an evvel yapılmasını istedi. 

Genel Müdür Hasan Albayrak, konuyla yakından ilgileneceğini ifade ederek, sorunun giderilmesi için 
çalışacağını söyledi.

01/03/2013

Antalya Valisi Altıparmak ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Kurtcephe Ziyaret Edildi  

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Antalya Valisi Dr. Ahmet Altıparmak’ı 
ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil 
Kurtcephe’yi ziyaret etti. 

Ahmet Gündoğdu, özelde üyelerinin ve kamu 
çalışanlarının, genelde ise ülke ve insanlık için 
mücadele ettiklerini söyledi. “Sendikal amacımız, 
sadece kamu çalışanlarının ekonomik ve 
sosyal haklarını savunmak değil, aynı zamanda 
vesayeti deşifre ederek tam demokrasiye geçişi 
sağlamaktır” diyen Gündoğdu, sendikacılığı 
belli konulara sabitlemediklerini, üyelerimizin, 
ülkemizin ve insanlığın geleceğini dert edinerek 
sendikacılık yaptıklarını kaydetti.
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08/03/2013

İTÜ ve YTÜ Rektörlerine Ziyaret 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’i 
ziyaret etti. 

Gündoğdu, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda 
Eğitim-Bir-Sen’in genel yetkili sendika olduğunu 
kaydederek, “Biz akademik, hizmet ve kültür 
sendikacılığı yapıyoruz. Kamu çalışanları adına 
kimsenin hayal edemediği kazanımlara imza attık. 
Yeni kazanımlara da imza atmaya devam edeceğiz” 
dedi. 

Sorunların tamamıyla ortadan kaldırılması, 
maksimum çalışan memnuniyeti için kimin 
üzerine ne iş düşüyorsa yapması gerektiğini dile 
getiren Gündoğdu, sorunların çözüm adresi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ve bunun takipçisi 
olacaklarını, üniversite yönetimlerinden ise, çözmeleri gereken konularda gerekli adımı atmalarını 
beklediklerini söyledi. 

26/03/2013

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı İle Görüştük 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
ve Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı ile görüşerek, eğitim çalışanlarının 
acil çözüm bekleyen sorunlarını iletti. Görüşmede, 
Gündoğdu, okul yöneticilerinin haftada 6 saat derse 
girme zorunluluğunun, okul yöneticilerinin derse 
girdikleri zamanlarda okulun yönetimi ile ilgili iş 
ve işleyişlerinin sağlıklı yürütülmesi yönündeki 
çalışmaları olumsuz etkilediğini belirterek, “Eğitim kurumları yöneticilerinin haftada aylık karşılığı 
girmek zorunda oldukları ders saati sayısının azaltılması ya da kaldırılması yönünde yeni bir düzenleme 
kaçınılmazdır” dedi. 
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Yönetici atama yönetmeliğinin beklentileri karşılamadığını ifade eden Gündoğdu, mevcudun 
iyileştirilmesi beklenirken, daha da geriye götürüldüğünü kaydederek, bu konuda acilen değişiklik 
yapılmasını ve kazanılmış hakların korunup geliştirilmesini beklediklerini söyledi. 

Gündoğdu, Bakan Avcı’ya, acil çözüm bekleyen sorunlardan oluşan bir rapor da sundu. 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yöneticilerin 6 saat derse girmek zorunda olmasının yaşattığı sıkıntıların 
farkında olduklarını dile getirdi. Avcı, Bakanlıktan taleplerin, yönetmeliklerin güncellenmesi konusunda 
yoğunlaştığını fark ettiklerini bildirerek, komisyonlar oluşturduklarını, çalışmaların devam ettiğini ifade 
etti.

09/05/2013

Erken Kadro Mağdurları Sendikamızı Ziyaret Etti 

06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli olarak 
göreve başlayan ve bu tarihten sonra KPSS puanı 
ile kadroya geçen öğretmenler, Eğitim-Bir-Sen’i 
ziyaret etti. Emsalleri gibi zorunlu hizmetten muaf 
tutulmak istediklerini belirten öğretmenler, bu 
konuda destek istedi. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan 
Çakırcı, konuyu takip ettiklerini ifade ederek, söz konusu mağduriyeti önceki dönemlerde sürekli 
gündemde tuttuklarını, Kurum İdari Kurulu toplantısında da Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile konuyu 
görüştüklerini belirterek, “Bu mağduriyetinizin takipçisiyiz ve sorunun çözüme kavuşturulması için çaba 
sarf ediyoruz” dedi.

13/05/2013

Bakan Avcı’dan Acil Adım Atmasını İstedik  

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili 
Ahmet Özer, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile bir 
görüşme yaparak, sorunların çözümüne ilişkin 
adımların bir an önce atılmasını istedi. 

Bakanlığın geçen yıl yaptığı acemiliklere bu yıl fırsat 
verilmemesini isteyen Gündoğdu, eğitimcilerde 
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tansiyonu yükseltecek, mağdur gruplar oluşturacak plansızlıklardan uzak durulması gerektiğini 
kaydetti. Gündoğdu, yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmeliğin, yönetici atama 
ve yer değiştirme, öğretmen atama ve yer değiştirme ile görevde yükselme ve unvan değişikliği 
yönetmeliklerinin bir an önce hazırlanarak yayımlanmasının şart olduğunu dile getirdi. Gündoğdu, 
eğitim çalışanlarının sorunlarına ilişkin kapsamlı bir çalışmayı Bakan Avcı’ya iletti. 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yönetmeliklerle ilgili çalışmalarda sona geldiklerini ifade ederek, 
yönetmelikleri süreç içerisinde çıkarmaya gayret ettiklerini kaydetti. Kimsenin mağdur olmaması için 
çaba gösterdiklerini bildiren Avcı, 2010’dan sonra KPSS ile kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin 
sözleşmelilik süresinin kadroda geçmiş gibi değerlendirilebileceğini söyledi.

23/05/2013

İLKSAN Yönetimi Sendikamızı Ziyaret Etti 

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, 
beraberindeki heyetle birlikte Eğitim-Bir-Sen’i 
ziyaret etti. Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel 
Başkan yardımcıları Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı ile 
görüşen Yılmaz, 27-28 Nisan 2013’te gerçekleştirilen 
İLKSAN Genel Kurulu esnasında gündeme gelen 
şerhli denetleme raporu ve tartışmalara konu olan 
faaliyet raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, İLKSAN’a zorunlu üyeliğin kaldırılması halinde bu tartışmalardan 
kurtulacaklarına dikkat çekerek, “Ben branş öğretmeniyim. Sandık üyesi değilim. İyi bir sandıksa eğer 
bana da gönüllü üye olma hakkı verilmeli, değilse üyeye de gönüllü olarak sandık üyeliğinden çekilme 
fırsatı sunulmalıdır” dedi. 

Özer, Yılmaz ve beraberindeki heyete, Eğitim-Bir-Sen hatıra yarışmalarının sonuncusu olan “Ödenmiş 
Bedeller Unutulmasın” setini, hatıra yarışmalarının ödüllü eserlerinin bir araya getirildiği Kelebeğin 
Rüyası ile Dünyada ve Türkiye’de Öğretmenlik Araştırması kitaplarını hediye etti.

29/05/2013

YURTKUR Genel Müdürü Recep Kaymakcan’a Ziyaret 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları 
Murat Bilgin ve Ali Yalçın ile birlikte, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü 
görevine atanan Prof. Dr. Recep Kaymakcan’ı ziyaret etti. Kaymakcan’a yeni görevinde başarı dileyen 
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Gündoğdu, geleceğin nesillerinin yetiştirilmesinde 
YURTKUR’un payının büyük olduğuna inandığını 
belirterek, üniversite gençliğinin yetiştirilmesinde 
kurumun faaliyetlerinin büyük önem arz ettiğini 
söyledi. 

YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, 
ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 
YURTKUR’daki değişim ve dönüşümü aynı hızla 
devam ettireceklerini söyleyen Kaymakcan, değerler noktasında gençliğe YURTKUR bünyesinde önemli 
hizmetler sunabileceklerini ifade etti. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, ziyarette Prof. Dr. Recep Kaymakcan’a, Eğitim-Bir-Sen’in yayınlarından 
oluşan bir set takdim etti.

06/06/2013

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’e Ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, 
Genel Başkan yardımcıları Murat Bilgin, Ali Yalçın, 
Teyfik Yağcı ve Ramazan Çakırcı, Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarlığına atanan Doç. Dr. Yusuf Tekin’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Yeni görevinin hayırlı 
olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ahmet 
Özer, eğitim çalışanlarının memnuniyetsizliğinin 
temelinde yatan nedenlerin başında, mevzuat 
düzenlemelerinin zamanında yapılmamasının ve Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarında alınan 
kararların hayata geçirilmemesinin geldiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin 
ise, yönetici atama yönetmeliğinin aciliyetinin farkında olduğunu, ilk önce bu konuda bilgi aldığını 
belirterek, yönetmeliğin en kısa sürede çıkması için gayret edeceğini kaydetti. Ziyarette, Tekin’e, Eğitim-
Bir-Sen yayınlarından oluşan bir set takdim eden Ahmet Özer, acilen yapılması gereken konulara ilişkin 
önerilerin yer aldığı bir rapor da sundu.



Ziyaretlerimiz

235

27/06/2013

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Temsilcilerinden Ziyaret 

Eğitimde Görme Engelliler Derneği temsilcileri 
sendikamızı ziyaret ederek, daha önce memur 
olan ve 2012 ÖMSS puanıyla herhangi bir kadroya 
yerleşmesine rağmen göreve başlamayan adaylara 
da başvuru hakkının verilmesi için destek istedi. 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Teyfik Yağcı 
ile görüşen dernek temsilcileri, başvuru yolunun 
kendilerine kapatılmasının telafisi mümkün 
olmayan zararlara yol açacağını söylediler. 

Bu konudaki sıkıntıları bakanlık yetkililerine ilettiklerini ifade eden Teyfik Yağcı, söz konusu atama 
sürecinin 2012 yılı Özürlü Memur Seçme Sınavı sonuçlarına göre yürütüleceği ilan edilmişse de, yalnızca 
2012 ÖMSS ile atanan memurların yanında, daha önce memur olan ve 2012 ÖMSS puanıyla herhangi bir 
kadroya yerleşmesine rağmen göreve başlamayan adaylara da başvuru yolunun kapatılmasını doğru 
bulmadıklarını kaydetti. 

13/08/2013

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Yetkililerinden Ziyaret 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Özel 
Kalem Müdürü Belade Wapu Coco, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti Başkenti   Kinşasa (Bölgesel) 
Eğitim Müdürü Buetutelamio Lumfuankenda 
Fabien, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özel Şafak 
Eğitim Kurumları Genel Müdürü İbrahim Karadağ, 
Memurlar Vakfı Başkanı Cemalettin Çelik, Memurlar 
Vakfı Başkan Vekili, Sağlık-Sen Bakanlık Şube 
Başkanı ve Ufuk Dergisi Editörü Mustafa Demirbaş, 
Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret etti. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcıları Murat Bilgin, Ali Yalçın ve 
Teyfik Yağcı’nın hazır bulunduğu ziyarette, iki ülkenin eğitim durumu ve sendikal faaliyetler hakkında 
bilgi alışverişinde bulunuldu. 
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24/10/2013

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya Çözüm Bekleyen Sorunları İlettik 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile bir 
araya geldi. Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Müsteşar 
Yusuf Tekin’in de bulunduğu görüşmede, eğitim 
gündemine ilişkin bazı başlıklar konuşuldu ve 
sorunlar masaya yatırıldı. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, öğretmen açığı, 
öğretim elemanlarının mali ve özlük haklarının 
iyileştirilmesi, çift başlı teftiş konusunun birleştirilmesi, şube müdürlüğü ile ilgili kılavuz, alan değişikliği 
talepleri, kariyer basamakları gibi birçok konuyu gündeme getirerek, bunlara çözüm bulunmasını istedi. 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, imkânlar, öncelikler ve zaman ölçüsünde taleplerin bir bir yerine geldiğini 
ifade ederek, “Bunlar sendikal taleplerden ziyade eğitimde işlerin düzgün işlemesi ve verimin her geçen 
gün artması noktasında arzuları da içeriyor” dedi. 

30/10/2013

Öğretmenin Vekili, Ücretlisi Olmamalı 

Atama bekleyen öğretmen adayları, Eğitim-Bir-Sen’i 
ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı Teyfik Yağcı 
ile görüştü. Sayılarının her geçen yıl arttığına dikkat 
çeken öğretmen adayları, 126 bini bulan öğretmen 
açığına rağmen, yapılan atamaların az olduğunu, 
öğretmen ihtiyacının ücretli öğretmenlerle 
giderilmeye çalışılması yerine daha fazla kadrolu 
öğretmen ataması yapılmasını isteyerek, bu konuda 
destek istediler. 

Teyfik Yağcı, atanamayan bunca yetişmiş öğretmen adayı varken, okullarda derslerin boş geçmesini, 
hiç de verim alınamadığı tecrübeyle sabit olan vekil öğretmenlikle bu boş derslerin telafi edilmeye 
çalışılmasını anlamanın mümkün olmadığını belirterek, öğretmenin vekili, ücretlisi olmaması gerektiğini 
söyledi. Yağcı, konuyla ilgili talep ve önerileri ilgili makamlara taşıdıklarını ve taşımaya devam 
edeceklerini kaydetti. 
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9-10/01/2014

Gazete ve Televizyonların Ankara Bürolarını Ziyaret Ettik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazete 
ve televizyonların Ankara temsilcilerini, haber 
müdürlerini ve muhabirlerini ziyaret etti. 

Milat, Türkiye, Yeni Asya, Milli Gazete, Haber Türk, 
Yeni Akit, Star, Yeni Şafak, Akşam, Bugün, Zaman, 
Haber Türk, NTV, TV Net, Kanal 24 televizyonu ve 
gazetelerin Ankara temsilcileri, haber müdürleri 
ve eğitim muhabirleriyle bir araya gelen Yalçın, 
bir ülkenin demokratikleşmesinde en önemli 
unsurlardan birinin özgür medya olduğunu 
belirterek, “Basın çalışanlarının ülke gündemine 
yön vermek, yapılan yanlışlıkları millete doğru 
bir şekilde aktarmak gibi önemli bir görevi 
bulunmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren gazetecilerin çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirmesi temennisiyle bütün gazetecilerin bu özel 
gününü tebrik ediyorum” dedi. 

22/01/2014

Bütçe ve Kontrol Genel Müdürü Hatipoğlu Ziyaret Edildi 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer ve 
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürü İlhan 
Hatipoğlu ile görüşerek, öğretim elemanlarının 
mali konulardaki mağduriyetinin giderilmesini 
istedi. Özer, görüşmede, öğretim elemanlarının son 
yıllarda reel anlamda ücret kaybı yaşadıklarını ifade 
ederek, bu kaybın mutlaka giderilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu ise, konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını, 
bunu tamamlandıktan sonra bakanlara ve Başbakana sunacaklarını kaydetti. 
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18/04/2014

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik’e Ziyaret 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı 
Faruk  Özçelik’i makamında ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Ahmet Özer ve Genel Başkan 
Yardımcısı Murat Bilgin de hazır bulundu. 

Müsteşar Faruk Özçelik, Bakanlık olarak, ülke ve 
dünya meselelerinde söyleyecek sözü olan Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

02/05/2014

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç’a Ziyaret 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Gündoğdu, Kılıç’ın bakanlık görevine gelmesinden 
ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
çalışmalarında başarılar diledi.  Gündoğdu, Bakan 
Kılıç’a, Memur-Sen tarafından hazırlanan “Türkiye Gençlik Profili” araştırmasını da sundu. 

Bakan Çağatay Kılıç ise, “Ülkemiz için başarılı ve hayırlı çalışmalarınıza devam etmenizi temenni 
ediyorum” dedi.
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09/10/2014

40 Yaş Sınırına Takılan Öğretmen Adaylarından Ziyaret 

40 yaş sınırına takılan bir grup öğretmen adayı, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer’i 
ziyaret ederek, yaş sınırının kaldırılması konusunda 
destek istedi. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın ve 
Ramazan Çakırcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette 
konuşan Ahmet Özer, atama bekleyen 300 bine yakın öğretmen adayıyla yarışan ve 40 yaşında KPSS’yi 
aşabilen öğretmen adayını tebrik etmek gerektiğini ifade ederek, yaş sınırının kaldırılması ya da emekli 
yaşına oranla yeniden düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

24/12/2014

Nuri Pakdil’e Ziyaret 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin, 
‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan Nuri Pakdil’i evinde 
ziyaret etti. Ziyarette, Nuri Pakdil’in Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif 
İnan ile ilgili anıları konuşuldu.   

Ziyarette Genel Başkan Danışmanı Hıdır Yıldırım da 
hazır bulundu. Ziyaret vesilesiyle Murat Bilgin, Nuri 
Pakdil’e Eğitim-Bir-Sen tarafından basılan Mehmet 
Akif İnan’ın kitaplarını takdim etti.
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21/11/2011

Bakan Faruk Çelik’i Ziyaret Ederek, Ek Ödeme Mağduriyetinin Giderilmesini İstedik 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin (KHK) ek ödeme yönüyle 
oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i bir defa 
daha ziyaret etti. Gündoğdu, görüşmeden sonra 
yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasının 
konusunu teşkil eden ek ödemenin KHK ile 
düzenlenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını, 2008 yılında uygulamaya konulan ek ödemenin 
toplu görüşme ürünü olduğunu, 666 sayılı KHK ile iyi niyetli düzenlemeler hayata geçirilmekle 
birlikte ek ödemeye ilişkin bütün taleplerinin karşılandığı bir düzenleme oluşturulamadığını söyledi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise, “Eğitimcilerin ek ödeme talebini Bakanlar 
Kurulu’nun gündemine taşıyacağım ve elimden geleni yapacağım” dedi.  

Ziyarette, Genel Sekreterimiz Ahmet Özer ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ramazan 
Çakırcı da yer aldı.

28/02/2012

Başbakan Erdoğan’ı Ziyaret Ettik 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret 
ederek, gündemdeki konulara ilişkin görüş ve 
beklentilerimizi iletti. Başbakanlık Merkez Bina’da 
gerçekleşen ve iki saate yakın süren görüşmede, 
öncelikli olarak kamu çalışanlarına toplu sözleşme 
hakkını veren 4688 sayılı Kanun’da yapılacak 
değişiklik ele alındı. TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda tartışılmakta olan kanun teklifi çerçevesinde, 
kesintisiz eğitimden vazgeçilerek kademeli eğitime geçişle ilgili hazırladığımız raporu da Başbakan 
Erdoğan’a sunan Ahmet Gündoğdu, yeni sistemle ilgili olarak oluşacak öğretmen açığının da bir an 
önce karşılanmasını, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri   olmak üzere istihdamda güçlük 

II. Katıldığımız Ziyaretler
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çekilen yerlerdeki eğitim çalışanlarına ek tazminat verilmesini ve yeni yapılanma dolayısıyla mevcut 
öğretmenlerin norm kadro fazlası konuma düşmemesi için yasal ve idari bütün tedbirlerin alınmasını 
beklediklerini vurguladı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, toplu sözleşme yasa tasarısının bir an önce çıkması gerektiğini 
belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e, sürecin hızlandırılması talimatını verdi. 
Bakan Faruk Çelik’ten, diğer taleplerimizle ilgili olarak da çalışma yapılmasını isteyen Başbakan 
Erdoğan, mümkün olan taleplerin yerine getirilmesi için çalışılacağını dile getirdi.

12/04/2012

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Ziyaret 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu 
üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla 
birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret 
etti. Gündoğdu, Memur-Sen’in yeni anayasa, 
toplu sözleşme süreci ve güncel konulara ilişkin 
çalışmaları hakkında Gül’e bilgi verdi. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Memur-Sen’in çalışmalarını takip ettiğini belirterek, özellikle yeni 
anayasaya yönelik yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi. Eğitim çalışmalarına yönelik 
değerlendirmelerde de bulunan Gül, halkın beklentilerinin karşılanmasının önemine dikkat çekti.

20/09/2012

Eğitimin ve Eğitim Çalışanlarının Sorunlarını Başbakan’a Taşıdık 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı 
makamında ziyaret etti. Gündoğdu, ziyarette ‘eşit işe 
eşit ücret’ kapsamında 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapılan düzenlemede ek ödeme 
verilmeyen öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının 
mağduriyetini, 4+4+4 yeni eğitim sisteminin 
uygulanması noktasındaki eksiklikleri ve eğitim çalışanlarının sorunlarını Başbakan Erdoğan’a iletti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın da hazır bulunduğu 
görüşmede Başbakan Erdoğan, sorunları not alarak çözümü için ilgili bakanlarla görüşme yapacağını, 
öğretmenlerin sorunlarının farkında olduğunu, çözüm için paydaşların görüşlerinin önemli olduğunu 
dile getirdi.
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03/06/2013

Taleplerimizi Başbakan’a İlettik  

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, son dönemde kamuoyunun 
gündemine yerleşen, başta 657 sayılı Kanun olmak 
üzere, kamu çalışanlarına yönelik kanunlar, diğer 
mevzuat değişiklikleri ve tasarılara ilişkin Memur-
Sen’in görüşlerini ve taleplerini Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a iletti. Gündoğdu, 4/B’li personel 
ile diğer sözleşmeli personelin ve 4/C statüsündeki personelin kadroya geçirilmesi, 2005’ten 
sonra göreve başlayan memurlara bir derece verilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet ve Maliye 
bakanlıklarında çalışanlar başta olmak üzere, kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretlerine ilişkin 
mağduriyetlerin giderilmesi, istihdamda zorluk çekilen hizmet alanlarında görev yapanlara ilave 
tazminat yoluyla pozitif ayrımcılık yapılması ve kamuda serbest kılık-kıyafet hakkının hayata 
geçirilmesi konularına ilişkin görüş ve taleplerini Başbakan Erdoğan ile paylaştı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de hazır bulunduğu toplantıda söz alan Eğitim-Bir-
Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den yararlanamayan 
öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyetinin giderilmesini, kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan çalışanların kılık-kıyafetlerini düzenleyen yönetmeliğin değiştirilmesini, 
öğretmen ihtiyacının karşılanması için düşünülen sayının artırılmasını, görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavlarının yapılmasının sağlanmasını istedi.

24/09/2014

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na Hayırlı Olsun Ziyareti 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ve beraberindeki heyet, Başbakan Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu. 

Başbakanlık Yeni Bina’da gerçekleşen ziyarette, 
Memur-Sen Konfederasyonu’nun taleplerini 
içeren bir dosya, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu 
tarafından, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sunuldu. 
Ziyarette, kamu görevlilerinin sorunları görüşüldü.
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28/02/2011

28 Şubat’ın Sorumluları Yargılanmalıdır

Postmodern bir darbe olarak adlandırılan 28 Şubat ülkemize ve milletimize kaybettirdikleriyle 
tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. 28 Şubat süreci, sürgünler, işkenceler, yolsuzluklar, fişlemeler 
ve zulümler tarihidir. Aynı zamanda psikolojik harp tekniklerinin ve toplum mühendisliğinin yoğun 
bir biçimde kullanıldığı bir dönemin adıdır. Darbeciler tarafından bu sürecin bin yıl devam edeceği 
söylense de, 10 yıl geçmeden 27 Nisan 2007’de gece saat 23.20’de yayınlanan e-muhtıranın sivil 
hükümet tarafından akim bırakılmasıyla birlikte son bulmuştur. 

28 Şubat süreci aktörleri, ülkeyi milyar dolarlık zarara uğratmasına, demokrasi yolculuğunda 
geriletmesine ve on binlerce insanı mağdur etmesine rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmektedir. 
Bu sürecin sorumlularının yargılanması için Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz. 

12 Eylül’de yapılan ve vesayeti kısmen kaldıran Anayasa değişikliği oylamasında Memur-Sen ailesi 
olarak var gücümüzle çalıştık. Yapılması gereken, 12 Haziran seçimlerinden sonra sivil ve demokratik 
bir anayasa hazırlamaktır. Bu şekilde hazırlanacak bir anayasa değişikliğiyle vesayetin tamamen 
bitirilmesi gerekmektedir. Bu cesur adımı atacak her türlü demokratik gelişmenin yanında olacağız. 

08/03/2011

“Kamusal Alan” Yalanı Son Bulmalı ve Kadınlar Çalışma Hayatında Özgür Olmalıdır 

Kadınların sömürülmeye, baskıya, haksızlığa, zulme ve eşitsizliğe karşı seslerini yükseltmek için 
fırsat olarak gördükleri “8 Mart Kadınlar Günü” 1910 yılında Kopenhag’da Enternasyonal Kadınlar 
Konferansında benimsenmiş ve yıldan yıla yaygınlaşmıştır. 1857’de New York’ta köle gibi günde 15 saat 
çalıştırılmaya karşı çıkan kadınların direnişine devletin müdahalede kan bulaştırması, haklı talebin 
tekrarını engelleyememiştir. Kanlı müdahaleden 51 yıl sonra yine New York kentinde tekstil/dokuma 
işçisi kadınların çalışma saatlerinin azaltılması ile birlikte bazı ekonomik taleplerinin yerine getirilmesi 
için yeniden sesini yükseltmesi yöneticileri telaşlandırmıştır. Eylemin fabrikada diğer bölümlere 
yayılmasını önlemek için çalışan kadınların üzerine fabrika kilitlenmiş ve bunun peşinden sebebi 
anlaşılamayan yangında 129 kadın işçi yanarak can vermiştir. Kadınların canlarıyla ödedikleri adalet ve 
özlük mücadelesini unutturmamak amacıyla “8 Mart Kadınlar Günü”; 1910’da Enternasyonal Kadınlar 
Konferansında benimsenmekle kalmamış, her yıl dönümünde hayatın her alanına yönelik kadınların 
taleplerinin dillendirildiği gün olarak kutlanagelmiştir. 16 Aralık 1977’de Birleşmiş Milletler tarafından 
da tanınan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” günümüze gelindiğinde ise neredeyse ilgi ve sevginin bir güne 
indirgendiği güne dönüşmüştür. 
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Kadınlara bakış açısı farkı ile doğu ve batı medeniyetleri birbirinden ayrılmaktadır. Kadının insan olup 
olmadığının tartışıldığı batı medeniyetinde kadınların köle olduğunu kabul eden düzenleme Roma’da 
mevcuttu. Vatandaşlık hakkından mahrum, ev eşyası gibi alınıp satılabilen bir meta idi. Budizm 
inancında ise kocası öldü ise kendisinin de yaşaması doğru değildi. İslam öncesi cahiliye toplumlarında 
kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi ise kadının köle olduğunu kabul eden bakış açısının başka 
bir boyutuydu. İslam ile şeref, onur, izzet bulan kadın için “Cennet annelerin ayakları altındadır” payesi 
baş tacı bir bakış açısını getirmiştir. Kadın ile erkeği eşit görüp kadını ailenin ve sosyal hayatın dizaynında 
öne çıkaran bizim medeniyetimizdir. Nesli temin ve nesli talim noktasında karşı cinsine oranla daha 
çok sorumluluk taşıyan kadınla erkeği birbirinin düşmanı olarak algılamak feminist bakış açısının 
yansımasıdır. Kadın ve erkek yaratılışlarında kodlanan fıtratları ile birbirinin mütemmimidir. Kadınların 
şefkat, nezaket, zarafet gibi baskın özellikleri ile erkeklerin kuvvet, metanet cesaret gibi özellikleri 
birbirini tamamlayıcı unsurlardır. 

Erkek egemen toplumların kadını kullanmak için; bazen köle, bazen ucuz işçi, bazen reklâm aracı 
bazen de ticari malzeme olarak görmesinin sonucu yeni sorunlar baş göstermiştir. Kadınlar arasına 
ayrımcılık sokularak, kadınlar kendi aralarında kategorize edilerek sorunlarının çözülmesi ötelenmekte 
ve sorunlardan hâkim güçler kendileri lehine yeni hareket alanları kazanmaktadır. Bu noktada kadınların 
sorunlarının çözümünde inisiyatifi kendi eline almasına ihtiyaç vardır. 8 Mart Kadınlar Günü’nü bir 
fenomen olmaktan çıkaracak iradeyi yine kadınların ortaya koyması, her türlü ayrımcılığa ve ayrıcalığa 
karşı çıkması gerekmektedir.

New York’ta gün aşırı çalıştırılan, ucuz işçi olarak istihdam edilip sömürülen dokuma işçilerinin isyanı ve 
kanlı bilânçosu ile bizim de gündemimize giren Kadınlar Günü; Türkiye’de ilk kez 1921 yılında kutlanmıştır. 
Bir yönetim şekli olan parlamenter sistemin en önemli unsuru olan katılımcılığın tezahüründe; seçme ve 
seçilme hakkının ülkemizde kadınlara verildiği tarih ise 5 Aralık 1934’tür. Yazılı metinlerimizde seçme 
ve seçilme hakkı denilmesine rağmen, seçme hakkının eşit uygulandığı fakat seçilme hakkının eşit 
uygulanmadığı ne acıdır ki, yakın geçmişimizde de tescil edilmiştir. Kadınları kendi aralarında kategorize 
eden, kılık kıyafetleri ile aralarını kalın bir çizgiyle ayıran özürlü yaklaşım; bazen üniversite kapılarında, 
bazen orduevi ve kışlanın girişinde, bazen kamu kurum ve kuruluşlarında özgürlükleri turnikelere 
sıkıştırmıştır. Bunda en önemli pay, her on yılda darbe ile kesintiye uğrayan defolu demokrasimizin 
ayakta duramamasına neden olan dirayetsiz siyasilerindir. Eşitlik, adalet ve özgürlük kavramlarını 
anlamsızlaştıran dayatmacı ve baskıcı uygulamalar ise toplumu manipüle etmek için kullanılan tetikçi, 
karargâh medyası ile kamuoyu nazarında meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. 

Başı örtülü bayan vekile meclisteki yemin töreninde bir siyasi parti eski başkanının “Bu kadına haddini 
bildirin!” çıkışı ve devamında cereyan edenler ile TBMM’nin üniversite girişlerinde yaşanan dramı 
sonlandırmak için yasa çıkarmasını “411 El Kaosa Kalktı” diye sunan yaklaşım aynı bakış açısının 
ürünüdür.

Kadınları birikim ve üretimleri ile değerlendirmek yerine görünüşleri ile değerlendiren özürlü bakış açısı 
kendi görüşünü tüm toplumun görüşü gibi sunmakta ve herkesi kendi saplantılarına sadakat yarışına 
sokmaktadır. Din ve vicdan hürriyetini kendi kafalarındaki dar koridorlara sıkıştıran bu yaklaşım; inançları 
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gereği başını örten kadınları eğitim ve çalışma hayatında mengeneye almış ve ürettikleri “kamusal alan” 
yalanıyla tecrit etmiştir. 

2004 yılında Anayasa’nın 10. maddesinde “kanun önünde eşitlik” ibaresinin; “kadın erkek eşit haklara 
sahiptir. Devlet bu eşitliğin hayata geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” şeklinde değiştirilmesinin 
devamı gelmeli, “Kamusal Alan” yalanı son bulmalı ve kadınlar çalışma hayatının tüm alanlarında 
kategorize edilmeden, engellenmeden, özgürce yerini alabilmelidirler

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda halkın %58’inin “evet” oyuyla kabul edilen Anayasa 
değişikliğinde; kadınlara pozitif ayrımcılık getiren Anayasal düzenleme; kadınları sınıflandırarak 
uygulanmamalı ve kadınların tamamına olan “pozitif ayrımcılık”, kadınları kategorize ederek herkes 
eşittir fakat bazıları daha eşittir mantığıyla “pozitif ayrıcalığa” dönüşmemelidir.

Yine TBMM İç Tüzüğünde yer alan tayyör dayatması kaldırılmalı, seçme ve seçilme hakkına sahip bütün 
kadınlar, kılık kıyafetlerine göre tasnife tabi tutulmadan seçilme hakkını kullanmalıdırlar.

Kız çocuklarının okullaşması için “Haydi Kızlar Okula!” ve benzeri sembolik kampanyalarla işgüzar 
görünen devlet, üniversite kapılarındaki başörtülü kızları turnikelere sıkıştıran trajediden vazgeçmeli, 
bağnazlığından kurtulmalıdır. Eğitim üniformal bir faaliyet olmaktan çıkmalı, eğitim ve çalışma hayatını 
engelleyen tüm dayatmalar son bulmalıdır.

Yargı, bazı insanları inanç ve fikirlerinden dolayı yargılayan tutumundan vazgeçmeli adalet ve özgürlük 
talepleri son ALES kararında olduğu gibi herkesi şaşırtan komik gerekçelerle bazı yargıçların önyargılarına 
kurban edilmemelidir. 

Bazı siyasi partilerin seçim öncesi oy kaygısıyla çarşaflı kadınlara rozet takıp, daha sonra meydanlarda 
tahammül sınırlarını zorlayarak çarşaf yırtmaları, ikiyüzlü ve ikircikli tavırları son bulmalı, kadınlar da bu 
ucuz siyasete pirim vermemeli, tepki göstermekten de çekinmemelidir.

Televizyonlarda yayınlanan “Evlilik Programları” aracılığı ile ahlak, edep, saygınlık dibe vurdurulmakta 
ve dejenerasyon son sürat sürdürülmektedir. RTÜK ve Başbakanlık Kadının Statüsü ve Genel Müdürlüğü 
görevini yapmalıdır. Başta kadınlar bu seviyesiz programların malzemesi olmaktan kurtulmalı, kadın 
örgütleri bu tahriş eden programların yayınlanmaması için inisiyatif geliştirmelidir.

Kadın sömürüsünün hat safhaya ulaşmış olması endişe vericidir. Reklâmı yapılacak her türlü ürün 
için cinsellik ön plana çıkarılmakta ve kadın malzeme olarak kullanılmaktadır. Araba lastiğinden traş 
bıçağına, otomotiv sektöründen kozmetiğe varana kadar alakalı alakasız her konuda kadınlar reklâm 
objesi olarak seçilmekte, cinselliği öne çeken bir yaklaşımla bazı fotomodel kadınlar eliyle toplumun 
ahlak yapısı dejenere edilip, yozlaşmaya prim verilmektedir. Yozlaşan toplumda en korumasız insanların 
çocuklar ve kadınlar olduğu herkesin ortak kabulüdür. Kadınlarımız toplumun çöküşünü kendi elleriyle 
hızlandırmaktan sakınmalı, kadınlar açısından harakiri olarak değerlendirilmesi gereken bu oyunun 
parçası olmamalıdırlar. Daha fazla kazanma hırsının her şeyi mubah gören yaklaşımı; kadını teşhir 
ederken erkekler kadını izliyor, kadınlar da ne yazık ki kendilerini izleyenleri izlemeye devam ediyor. 
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Medya aracılığı ile ideal kadın tipi dayatılıyor, erkekler “o kadın”a sahip olmak için uğraşırken kadın da “o 
kadın” olmak için sonsuz bir gayretin içerisine giriyor. Model olarak dayatılan kadın olmak için “o ürünü 
alırsam ben de öyle olabilirim” duygusu kadında hâkim olmaya başladığı anda kadın, çekilmek istendiği 
tuzağa ilk adımı atmış oluyor. Yaşamın gerçek anlamı ıskalanmakla kalmıyor, yıpranmış, yetersiz kalmış, 
bunalıma girmiş kadın sayısı ne yazık ki artarak devam ediyor.

Tüketim ve teşhir duygusu frenlenemediği için çağımızın yeni tapınak merkezleri haline gelen “outlet 
center”, “mega alış veriş merkezi” gibi yerler kadını evden sokağa çekerken evlerin dışında huzur arama, 
yeni yeni huzursuzlukların ve problemlerin de başlangıcını oluşturuyor. Kuran-ı Kerim de “Allah evlerinizi 
sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı.” Ayeti (Nahl Suresi-80) yaşamakta olduğumuz kadın merkezli 
sorunların bazılarının sanki nereden kaynaklandığına işaret ediyor.

Kadınlar günümüzde fiziksel ve cinsel taciz, töre cinayeti, ucuz işçilik, kadınlar arasında ayrımcılık, eğitim 
hakkından mahrum kalma, sömürülme gibi sorunlar yaşamaktadır. Ülkemizde ve dünyada kadınların 
birçok sorunu vardır ve bu sorunlar ülkelerin genel ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel problemlerinden 
bağımsız değildir. Sorunların azaltılması ya da ortadan kaldırılması için sivil toplumdan siyasete varana 
kadar kadın, her alanda sorumluluğunu kuşanarak yer almalıdır. Kadınlar, sorunların çözümünün 
başkasına havale edilerek yakalanamayacağını bilmeli ve lütfedilmiş hakların değil, kazanılmış hakların 
peşine düşmelidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, hakkı ihlal edilenin ve hakkı ihlal edenin kim olduğuna bakmadan her hak 
ihlaline karşı çıkmaya ve adalet tesis edilinceye karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu 
vesileyle başta eğitim çalışanları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, kadınların 
sorunlarının çözümüne vesile olması temennisiyle kutluyoruz.  

12/03/2011

Varoluşumuzu Belirleyen Değerlerin Manzum Manifestosu İstiklal Marşımızın 
90. Yılı Kutlu Olsun

Osmanlı, dış dünyadaki gelişmeler ve meydan okumalar karşısında, ne yazık ki, yozlaşmaya, sathi bir 
“kültür ve medeniyet” değişimine yol vermekten başka çözüm üretememenin bedelini en ağır şekilde 
ödemek zorunda kalmıştır. 

Milletimizin özünü oluşturan, varlığına, varoluşuna ve bütün eylemlerine anlam kazandıran-yön veren 
değerler; yeryüzünün tamamını dönüştürerek, sömürgeleştirmek için çok yönlü bir savaş başlatan Batı 
emperyalizmi karşısında çaresiz bırakılmıştır. 

Her yenilenme çabası, her defasında yeni sorunlar üreten fasit bir daireye mahkûm olmanın yanında 
Düvel-i Muazzama’nın daha çok denetim ve gözetimine girmeye yol açan bir sürece dönüşmüştür. 
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Bu yıkıcı, bozucu, ifsat edici süreç, Birinci Dünya Savaşı’na kadar sürmüş, zaman zaman onurlu diriliş 
ve direniş çabaları olmuşsa da, bunlar gelecek olan felaketleri ötelemekten başka bir işe yaramamıştır. 

Emperyalist güçlerin vatanımızı fiilen paylaşmak üzere harekete geçmeleri son aşamadır.  Yağma 
anlaşmaları, İstanbul’un kuşatılması, Yunan kuvvetlerinin Tekirdağ-Edirne’yi işgal etmesi, Batı 
Anadolu’da Uşak’ı da ele geçirmesi, yer yer patlayan isyanlar… Doğuda Ermenistan’a karşı yürütülen 
savaş. 

Ebediyen var olmaktan ya da yok olmaktan birini seçmek zorunda kaldığımız zamanlardı. Milletin 
aklında ve kalbinde yaşayan değerlerden bir “İnanç Cephesi”  inşa edilir. Ardından Anadolu Kurtuluş 
Savaşı başlatılır. Bu cephenin üyeleri, hem ateş hattında hem de ateş hattını canları ve mallarıyla 
destekleyenlerin en önünde yer alırlar. 

İşte, İstiklal Marşı, böylesi zamanlarda yazılmış bir destanıdır. Bu destan, yazıldığı dönemi aşan, milletimizi 
oluşturan her bireyin varoluş amacını belirleyen değerlerin manzum manifestosudur. Kimliğimizin 
kurucu unsurlarını içinde taşıyan bir manzumedir. İdeallerimizin ve mirasımızın temellerinin ve özünün 
dile gelmiş halidir. Geçmişten kopmadan, geleceğe uzanan nizamın yol haritasıdır. “Uçsuz bucaksız”, “iç 
içe geçmiş dünyaların” simgesel anlatımıdır. Adanmışlığın ve kahramanlığın edebî ve ebedi anıtıdır. 

İstiklal Marşı bizi anlatır. Çünkü Akif, milleti için yaşamıştır. Anlattıkları da, hayatı da milletin hayatıdır. 
Kendi ifadesiyle, “Onu millete hediye ettim; artık o, milletindir. Benimle alâkası kesilmiştir. Zaten o, 
milletin eseri, milletin malıdır.” 

Eğitim-Bir-Sen olarak, İstiklal Marşımızı, Akifimizi ve onun ideallerini yaşamak, nice 90 yıllar yaşatmak 
elbette asli sorumluluklarımızdan biridir. Bu coğrafyanın her yöresinde Akiflerin ve Asımların 
yetişmesinde, en önemli sorumluluğun bizim omuzlarımızda olduğunu bilerek, hareket edeceğimizden 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

16/03/2011 

İnsanlık Tarihine Yeni Utanç Sayfaları Eklenmesin

Dünya genelinde, ezilen, hakkı elinden alınan, özgürlükleri gasp edilen, ne yazık ki hep haklılar 
olmuştur. Yaşama hakkı dahil her türlü hakkın elinden alındığı, başkalarını yaşatmak uğruna birilerinin 
öldürülmesine göz yumacak veya teşvik edecek barbarlık ve hak ihlallerinin yaşandığı, yakın tarihe 
bakıldığında görülecektir. 

Tüm savaşların kirli bir yüzü vardır. Her savaşta masum insanlar mutlaka can verir; Halepçe’de Hama’da, 
Bosna’da, Doğu Türkistan’da, Kosova’da, Çeçenistan’da, Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de ve bugün 
Libya’da olduğu gibi. 

Bugün, 20. yüzyılda tüm insani değerlere karşı olarak geliştirilen en korkunç vahşetlerden biri olan 
“Halepçe Katliamı”nın 23. yıldönümü. 16 Mart 1988’de Irak’ın Halepçe kentinde savunmasız ve masum 
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insanlar, Hiroşima ve Nagazaki’den sonra gerçekleştirilen en korkunç kitle imha saldırısının hedefi 
olmuş; çoğu kadın, yaşlı ve çocuk 5 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. Bu vahşi saldırı, tüm insani 
değerlere olduğu gibi, özü itibariyle doğaya ve bütün canlıların hayat hakkına da yönelikti aslında. 
Çünkü 16 Mart 1988’de Halepçe’de nefes alan her canlı hayatından oldu. 

Bugün, o katliamı yapan Saddam Hüseyin ve adamları yok ama başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın 
çeşitli bölgelerinde hala kan akıtılıyor, katliamlar yapılıyor. Bu durum, toplu katliam ve savaş gibi 
insanlık suçlarının; bir ülkeye, bir diktatöre ya da bir döneme özgü olmadığını göstermektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, savaşa, katliamlara, baskı ve zulme hep karşı olduk, bundan sonra da karşı 
olmaya devam edeceğiz. Zulüm kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, biz hep haklıdan ve 
mazlumdan yana olacağız. 

Halepçe’de katledilenleri rahmetle anıyor, dünyanın neresinde olursa olsun, zalimleri nefretle kınıyor; 
insanlık tarihine yeni utanç sayfalarının eklenmemesini ve yeni Halepçelerin yaşanmamasını diliyoruz. 

18/03/2011

Çanakkale Ruhu, Kurtuluşu Arayan Milletlerin Reçetesidir

Topraklarımızı, ebedi vatan yapan, maziye hamaset ve azametini iade eden, imkânsızlığın içinden 
kurtuluşu ve varoluşu çıkaran haliyle; Sami Paşazade Sezai’nin “üç mucizeler muharebesi” diye 
tanımladığı “Çanakkale Zaferi”, sömürülen ve ezilen ülkelere ilaç olan ruhu haykırmaktadır. 

Emperyalist güçlerin istilacı emellerine karşı toplu vuran yüreklerin zaferi olarak sömürülen halklara 
kurtuluş reçetesi sunan Çanakkale, var olmaya azmetmiş bir milletin iradesini kıracak hiçbir güç ve 
kuvvetin olmadığını haykıran muhteşem bir abidedir. 

Yok edilmeye azmedilen tarihi bakiyenin, emperyalist emellerin sofrasına konulmak istenen bir milletin, 
kurtuluşunu taşıdığı asil ruha borçlu olduğunu haykıran yeniden varoluşunun adresi Çanakkale, 
gençlerimize yaşamın anlamını ve adanmışlığın mefkûresini öğütlemektedir. 250 bin şehit ile bedel 
ödemenin ne demek olduğunu, bedel ödenecek ulvi değerlerin ise ne kadar önemli olduğunu öğütleyen 
Çanakkale, milletimizin birlik ve beraberliğinin en doruk noktasıdır. 

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, “Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam/Ölüm indirmede gökler, 
ölü püskürmede yer” diye mahşeri resmettiği Çanakkale; namusu çiğnetmemek için ‘Asım’ın Nesli’nin 
Bedrin Aslanları’nı örnek aldığı yerdir. 

“Söz konusu vatan kurtuluşu ise, gerisi teferruattır” bilinciyle en güzel aidiyetin vatana olan aidiyet, 
en güzel birlikteliğin ise din, vatan ve namus için yapılan birliktelik olduğunu haykıran, ulusal kurtuluş 
mücadelemizin başlangıcı, sömürülen mazlum milletlerin kurtuluş kodlarını bulacağı, günümüzde 
yaşanan etnik hastalıkların ilacıdır Çanakkale… 
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Tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkânsızlıklarına rağmen vatanını 
yüksek bir ruh ve şuurla canı pahasına nasıl savunabileceğini göstermesi açısından sömürülen mazlum 
milletlere en iyi örnek teşkil edecek olan Çanakkale; imanın demire, çeliğe ve teknolojiye karşı zaferinin 
adresidir. 

Vatanseverliğin, cesaretin ve en yüksek faziletlerin sergilendiği Çanakkale Zaferi’nin 96. yılı dolaysıyla 18 
Mart Şehitler Günü’nü kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

21/03/2011

İthal Öğretmene HAYIR!

Atanamayan öğretmenlerin çığlığı kulakları çınlatırken, KPSS hırsızlığı sinirleri tahrip, adayları mağdur 
ederken, 16 bin İngilizce Öğretmeni adayı sırada beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği(!) 
söylenen bir proje çerçevesinde 40 bin “ithal öğretmen” getirmeyi planladığı yönünde çıkan haberleri 
ibret ve hayretle takip ediyoruz. 

Basına yansıyan şekliyle, “Yabancı Dil Öğretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ihtiyaç 
seviyesinde yabancı dil konuşamama sorununu çözmeye yönelik olduğu ifade edilen proje(!) hakkında 
Bakanlık yetkilileri açıklama yapmalıdır. Bazı özel okullarda dil öğretiminde pratik için “Yabancı 
Öğretmen” istihdamı uygulamasından ilhamla Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl 10 bin olmak üzere 4 
yılda toplam 40 bin öğretmen ithal etmeyi planlamasının kabul edilebilecek hiçbir tarafı yoktur. Eğer 
gerçekse, hangi rant çevrelerinin pazarladığı bilinmeyen proje hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye 
ihtiyacının olduğunu ortadadır. 

İşsizlik oranının yüzde 12’lerde olduğu ülkemizde, eğitim fakültelerinden mezun kalifiye elemanlar 
istihdam için beklerken, basına yansıyan ithal öğretmen haberlerini makul ve mantıklı karşılamamız 
beklenemez. Bakanlığın, yabancı dil öğretimimizle ilgili sorunu masaya yatırıp, öğretim yöntemlerimizi 
sorgulamak, hizmet içi eğitimle mevcut kadroların verimini yükseltmek, atama bekleyen Yabancı Dil 
Öğretmeni adaylarının adaptasyonu ve bunları talebe uygun hale getirmek gibi çözümler yerine ithal 
öğretmen istihdamı ile gündeme gelmesini hayretle karşıladık. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, kesinlikle ‘İthal Öğretmen’ istihdamına karşı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 
Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve yeni öğretmen alımı konusundaki taleplerimizi, kadro yetersizliği 
gibi bir bahane ile öteleyen, öğretmen açığının 150 bin olduğu bir ortamda 350 bin öğretmen adayının 
taleplerine cevap veremeyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya ilişkin kamuoyuna açıklama yapmasını 
bekliyoruz. 
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04/04/2011

YGS’de Şifreleme İddialarını Kaygıyla Takip Ediyoruz

Yükseköğretime Giriş Sınavı’nda (YGS) basına ve kamuoyuna yansıyan cevaplarda şifreleme iddiaları 
ile ilgili yaşananları dikkatle takip ediyoruz. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, master kitapçık ile 
öğrencilere dağıtılan kitapçıkların aynı olmadığı, adaya özgü kitapçık oluşturan algoritmik bir yönteme 
başvurulduğu belirtilmektedir. 

Basına ve kamuoyuna yansıyan “Master Kitapçık” üzerinden konuşulacaksa, ortaya atılan şifreleme 
yöntemi ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “şifre tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Sınav 
kitapçıkları incelendiğinde bu net ve kesin olarak ortaya çıkmaktadır” denilmektedir. Ancak, 40’a yakın 
soruda şifreleme iddiası ve tespit yönteminin ortaya çıkardığı somut örnekler tesadüften ötedir. 

KPSS’de yaşanan hırsızlık iddialarıyla kamuoyu vicdanında ciddi oranda itibar kaybı yaşayan ÖSYM’nin 
sınav güvenliği ile ilgili olarak gelişen süreçte aldığı güvenlik önlemleri takdirle karşılanırken; şifreleme 
iddiaları, soru işaretlerini beraberinde getirmiştir ve gözlerin tekrar ÖSYM’ye çevrilmesine neden 
olmuştur.

İkinci sınava girecek olan adayların motivasyonunu bozan, aileler dâhil herkesi kaygılandıran şifreleme 
iddialarıyla ilgili oluşan kafa karışıklığını gidermeye yönelik ÖSYM’nin süratli bir şekilde tüm kitapçıkları 
elektronik ortamda incelemeye fırsat vermesi ve bunu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmiş olması, 
son derece isabetli bir adımdır. 

Kitapçıkların elektronik ortama aktarıldığı illerde şubelerimizin yaptığı incelemelerde, kamuoyuna 
yansıyan şekliyle şifreleme bulgularına rastlanmadığı yönünde Genel merkezimize bilgiler gelmeye 
devam etmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, konuya ilişkin takibimiz sürüyor. 

14/04/2011

Kutlu Doğum İklimi Hiç Bitmesin

İçinde bulunduğumuz hafta, son peygamber Hz. Muhammed’in (SAV) doğumunun kutlandığı Kutlu 
Doğum Haftası’dır.  

Bu hafta, Peygamberimizin (SAV) mesajlarının daha net olarak dile getirildiği bir zaman dilimidir. 
O’nun hayatı daha iyi öğrenildiği takdirde, mesajları ve ilkeleri de daha iyi anlaşılacaktır. 
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Peygamberimiz sevgi, barış ve hoşgörünün timsalidir. Şiddetin bireysel, toplumsal veya uluslararası 
planda hızla yükseldiği, petrol için savaş çıkarmaktan ve katliamlardan çekinmeyen ülkelerin 
varlığı, kendi çıkarı için bir başkasının yaşama hakkı dâhil en kutsal hak ve değerlerini yok saymanın 
sıradanlaştığı bu zaman diliminde, Kutlu Doğum ve getirdiği mesajların önemi bir kez daha ortaya 
çıkmaktadır.  

Kutlu Doğum Haftası’nda, toplumu saran sevgi ve hoşgörü iklimi devam ettikçe, sosyal hayatta 
bunun yansımaları da olacaktır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, milletimizin ve bütün insanlığın Kutlu Doğum Haftası’nı kutlar; sevgi, barış, 
hoşgörü getirmesini dileriz. 

23/04/2011

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir

Ülkemizde demokratik sürecin başlangıcı, millet iradesinin hâkim olması, bundan 91 yıl önce 
TBMM’nin açılmasıyla başladı. Milletimiz, iradesinin yönetime yansımasını ilk olarak 23 Nisan 
1920’de yaşadı. 

Gazi Mustafa Kemal, milli iradenin ilk temsil edileceği TBMM’nin açılışını çocuklarımıza bayram 
olarak hediye ederken, millet egemenliğinin küçük yaşlardan itibaren üzerine düşülmesi gereken 
önemli bir konu olduğuna dikkat çekiyordu. Ancak, zaman içinde uygulanan eğitim sistemi, 
çocukların özgür ruhlu birey olarak yetişmesine engel teşkil etmiş ve kendi tercihlerini yansıtmalarını 
sağlayacak özgüvenden yoksun bırakmıştır. Çocukların ve gençlerin özgürlükçü, kendi tercihlerini 
ortaya koymalarını teşvik edecek ve bunu ortaya çıkaracak eğitim sistemine acilen geçilmelidir. 
Özgür bireylerin hâkim olduğu sistem ve ülkelerde darbe korkusunun yaşanmayacağı, egemenliğe 
kast edileceği endişesi taşınmayacağı da aşikârdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, daha mutlu, daha huzurlu ve daha özgür insanların yaşadığı, bölgesinde 
lider ve dünyada söz sahibi bir Türkiye idealine sahibiz. Bu ideali gerçeğe dönüştürmek için, 
öncelikle ve mutlaka yeni bir Anayasa yazmalıyız. 12 Eylül referandumuyla başlayan ileri demokrasi 
yolculuğumuzu, yeni Anayasayla tamamlamalıyız. Yeni Anayasa’da, kamu görevlilerine grev 
hakkı vererek sendikal haklardaki eksikliği gidermeli, siyaset hakkı vererek demokrasimize kalite 
kazandırmalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, millet 
hâkimiyetinin hiç bitmeyeceği yarınlar diliyoruz. 
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05/05/2011

Huzurumuzu Kaçırmaya Çabalayanlar Amaçlarına Ulaşamayacaktır

Kaostan beslenen karanlık güçler, Başbakan’ın Kastamonu mitinginden dönen konvoya, Ilgaz Dağı’nda 
saldırıda bulundu. Eskortluk yapan araçtaki polis memuru Recep Şahin şehit oldu, yanındaki Metin Kuş 
yaralandı. 

Seçimler öncesi kaos ve kargaşa çıkarmak, korku yaymak için hain yüzünü gösteren karanlık güçlerin, 
ülkemizin birlik ve beraberliğini, milletimizin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bu girişimleri akim 
kalacaktır. 

Karanlık emelleri uğruna kan akıtan ve puslu hava özlemiyle yanıp tutuşanlar asla hedeflerine 
ulaşamayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde terörün üstesinden gelecek azim, güç ve kararlılığa sahip 
olan milletimiz, ekilen ayrılık ve nifak tohumlarının yeşermesine, ayrıştırmaya götüren hareketlere 
fırsat vermeyecektir. 

Eğitim-Bir-Sen  olarak, kimden ve nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyor, saldırılarda 
hayatını kaybeden polisimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı 
polisimize de acil şifalar diliyoruz. 

06/05/2011

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurla Uğraşmaktan Vazgeçmeli

Memurlardan sendikalı olanlara verilen sendika ödentisini, öğrencilerin bursunu, yoksul öğrencilere 
özel okullardan ayrılan kontenjanları, üniversitelerde kılık- kıyafet dayatması ile karşı karşıya kalan 
çocukların eğitim hakkını kullanmasın yolunu açan yasal düzenlemeyi, en son olarak ta meslek lisesi 
öğrencilerinin de polis olabilme hakkını elinden almaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi cumhurla 
uğraşmaktan vazgeçmelidir. 

Demokratik bir ülkede, eğitim sistemi içerisindeki kurumlardan mezun olan herkesin istediği fakülte, 
akademi ve bölümleri tercih etme ve okuma hakkı vardır. Bu, en temel insan hakkıdır. İnsanların 
tercihlerine karışma, onları eğitim hakkından yoksun bırakma anlayışı terk edilmelidir. Bu nedenle okul 
ayrımı yapılmadan herkes istediği eğitim kurumuna girebilmelidir. 

28 Şubat sürecinin baskıcı, insan haklarını ihlal eden uygulamalarının ortadan kaldırılıyor olmasını, 
ülkemizin demokratikleşmesi yönünde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirmiştik. Ancak, 
anlaşılıyor ki, liderinin değişmesi dışında hiçbir olumlu gelişme kaydedemeyen CHP zihniyeti, eski 
alışkanlıklarından ve çelişkilerinden bir türlü kutulamıyor. 
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Özgürlükten söz edip yasakları savunan, sosyal devlet ilkesinden dem vurup belediyelerin yoksul 
öğrencilere verdiği bursu, emeğin hakkından bahsedip emeğin hakkını almak için ter dökenlerle yan 
gelip yatanlar arasında fark oluşturmaya kapı aralayan; sendikalı personele özel sendika ödentisini, 
üniversitelerde kılık- kıyafet dayatması ile karşı karşıya kalan çocukların eğitim hakkını kullanmasın 
yolunu açan yasal düzenlemeyi iptal ettiren CHP nereye koşuyor? Ayrımcılığa son vereceği vaadinde 
bulunup en büyük ayrımcılığa neden olan CHP’de değişen hiçbir şey yok. Son olarak ‘İmam Hatip Lisesi 
mezunlarının da polis olmalarının önündeki engelin kaldırılmasını iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne 
taşıyan CHP, aslında bu ülkeye vereceği hiçbir şeyinin olmadığını bir defa daha göstermiştir. 

Kendini ‘sosyal demokrat’ olarak tanımlayan CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimi (367) ve başörtüsüyle 
ilgili Anayasa değişikliğine yönelik Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurularda yer verdiği beyanlarla 
tartışmalı ‘demokratlığını’ kaybetmişti.  Daha sonra, belediyelerin öğrencilere burs vermesini sağlayan 
ilgili kanun hükmünün iptaline yönelik başvurusu ile ‘demokratlığın’ önündeki ‘sosyalliğinin’ de 
olmadığını belgeledi. Yerel seçimler öncesi yaptığı propaganda çalışmalarında başörtülü Anadolu 
insanını rahibeye benzeten billboardlarla halkın değer yargılarına saygısızlığı tescil edilen CHP, resim 
sergisinde cami minarelerini “ucube” yerine koyarak taşıdığı zihin yapısının ne kadar ucube olduğunu 
ortaya koydu. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin sözde kalmaması için bir meslek lisesi olan İmam Hatip 
Liselerinin de Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumu olduğundan hareketle polis olmasında her hangi bir 
engelin olmaması gerektiğini, CHP’nin “eşit ama bazıları daha eşit” anlayışı ile sınıflandırarak tecrit 
politikası gütmesi ayrımcılıktır.

Türkiye kamuoyu isminde ‘Halk’ olan bir partinin, halkın değerleriyle kavga etmekten vazgeçmesini, 
halkın taleplerini yanlış okuma alışkanlığını bir an önce terk etmesini beklemektedir. 

16/05/2011

Terörist ve Gecekondu Devlet İsrail’e Haddi Bildirilmelidir

Sistematik bir şekilde Filistin’de gerçekleştirilen katliamlarda, 1948’de İsrail’in kuruluşunun ilan 
edilmesinin çok önemli payı vardır. Kuruluşunu ilan ettiği saatlerin devamında Filistin’de seri katliamlara 
başlayan İsrail, 15 Mayıs günü etnik temizlik yaparak 15 binden fazla Filistinliyi katletmiş ve 800 binde 
fazla Filistinlinin ise topraklarından göç etmesine neden olmuştur. Büyük Felaket (Nakba) olarak 
adlandırılan 15 Mayıs, Filistin için küçük kıyamet denilebilecek bir kıyımı ve zulmü hatırlatıyor. 

Toplama kamplarına götürülen mazlum bir halkın evlerinden, topraklarından çıkarılması, katliamdan 
kurtulmak için en yakın ülkeye sığınma telaşını andıran kitlesel göç, aslında Filistinli mülteci sorununun 
da başlangıcını oluşturmaktadır. Filistinli mülteciler sorununun dünya gündemine taşınmasında en 
acı gün olan “Nakba”, dolayısıyla hala yurtlarından uzakta döneceği günü bekleyen 6 milyondan fazla 
insanın dramının başlangıcı olan gündür. 
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Nakba’nın 63. yıl dönümü, yurtlarından sürgün edilen ve katliama uğrayan mazlum Filistin halkının 
acısını yüreğinde taşıyan milyonlarca insanın Siyonist İsrail’e karşı tepkisini ve duruşunu ortaya koymak 
için fırsat olarak görülüyor. 

Bu çerçevede, “İşgale hayır” ve “Özgür Filistin” sloganları atarak, İsrail’i, kuruluş yıldönümünde protesto 
eden Filistinlilere, İsrail ordusu tarafından ateş açılması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu 
çocuk onlarca Filistinli ise yaralanmıştır. 

“Büyük Felaket”in 63. yıldönümünde 9 Filistinlinin şehadetinin “Özgür Filistin’e vesile olmasını diliyor, 
Terör devleti İsrail’i lanetliyoruz. 

18/05/2011

Bağımsızlığı ve Özgürlüğü İlke Edinen Gençler Geleceğin Teminatıdır

Toplumların geleceği, bugünün çocukları ve gençleridir. Yarınımızın nasıl olacağı, bugünün gençlerine 
verdiğimiz eğitim ve gösterdiğimiz yaklaşımla ilgilidir. Geleceğe yönelik projelere sahip, lider ülke, 
lider millet olma hedefleri olan bir gençliğin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 

TBMM’nin ilk açıldığı ve Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan’ı çocuklara hediye 
eden Gazi Mustafa Kemal, bağımsızlığa giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs’ı da gençlere bayram 
olarak hediye etmiştir. 

Özgürlük ve bağımsızlık duygusunun küçük yaşlarda ve gençlik yıllarında edinilecek kazanımlar 
olduğu gerçeğinin haklılığı her geçen gün bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Toplumsal bilinci yüksek, istiklale ve istikbale yönelik hedefleri olan, ulusal birlik ve beraberliğe 
önem veren bir nesil, geleceği sağlam temeller üzerine inşa edilecek bir devletin sigortası olacaktır. 
Bugünün büyüklerine düşen, gelecekte ülke yönetimini teslim edecekleri gençlerin sorumluluk 
bilinciyle, hür ve özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

Her bakımdan donanımlı gençlik, yönlendirmelere gelmeyerek, kendisine yapılan provokatif 
çağrılara cevap vermeyecek; ülkesine yönelik tehditlere karşı, sağına ve soluna bakmadan kendisini 
sorumlu hissederek, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimizin bayramını kutluyor, ekonomik ve siyasi alanda özgürlüklerini 
kazanmış; geleceğe umutla bakan lider ülke Türkiye’nin gelecekte aydınlık günlere kavuşacağına olan 
inancımızı paylaşıyoruz. 
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26/05/2011

Genel Yetkiliyiz

Ölüm bir tohumsa kefen zarında, 
                                                                       Gün olur fışkırır bir orman olur

                                                                        M. Akif İnan

 

Her şey ilk adımla başladı, en uzun yolculukların bile ilk adımla başladığının bilinciyle atılan ilk adım. 
Kirletilmiş bir alanda temiz bir başlangıç yapmanın zorluğuna rağmen, büyük düşler kurularak çıkıldı 
yola. Çünkü “büyük düşler kuranlar, düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar” diyen düşünürden farklı 
düşünülmüyordu. 

“Çalışanların ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin geliştirilmesine, Türkiye’nin 
demokratikleşmesine, sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkı sunmak amacıyla” diye başlayan 
kuruluş manifestosunun ilanının ardından 14 Şubat 1992’de Eğitim-Bir-Sen, sendikal alanda temiz bir 
sayfa olarak yerini aldı. 

Eğitim-Bir-Sen için, “ders alınmış başarısızlık, başarı demektir” denilecek bir mazi yoktu. Başarılı 
görünüp başaramayanların bugünü ve mazisi ise doğru tespitler için yeterliydi. İnsanları ötekileştirenlerin, 
gerginlikler üzerinden kendi gettolarını oluşturanların sanal başarıları ise kavga zemininin devam 
etmesinden geliyordu. Kısacası, sendikacılık doğru zemininde yapılmıyordu. 

Sendikacılığı “kavga zemininde rekabetten, rekabet zemininde hizmet” sendikacılığına dönüştürme 
iddiası ve ısrarı ile çıkılan yolda ortaya konulan özveri, 200 bine yaklaşan üyeyle Eğitim-Bir-Sen’i zirveye 
taşımıştır. Değer merkezli, çözüm odaklı, özlük ve özgürlük temelli, sadece tenkit eden değil, teklif de 
üretebilen bir yaklaşımla sürdürülen hak arama mücadelesinde Eğitim-Bir-Sen, kendine gösterilen 
teveccühün altında kalmayıp zirvenin hakkını verecektir. 

Sendikacılık, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı “hayır” diyebilmek ve mücadele etmektir. Meşru 
haklar ile yasal haklar arasındaki makası daraltmak için özlük; darbeseverlere karşı darbesavar 
duruşuyla da özgürlük mücadelesi veren Eğitim-Bir-Sen, özgürlüklerin genişlediği oranda ekmeğin de 
büyüyeceğine inanmaktadır. Öfke ve sloganın yerine aklın ve bilimin öne çıkarılması gereken sendikal 
kulvarda, insanların sağlıklı değerlendirme yapabilmesi, iş yapan ile gürültü çıkaranı ayırabilmesi, 
ancak demokrasinin teneffüs alanlarının genişlemesi ile mümkündür. Kamplaştırmayan, ayrıştırmayan, 
kaynaştıran ve buluşturan yeni bir solukla, Mevlana’nın pergel metaforundaki gibi, “sabit ayağını 
medeniyet değerlerine basıp, hareketli ayağıyla geniş halkalar çizen” bir anlayışla, toplumun bütün 
kesimlerine hitap eden bir yaklaşımı hayata geçiren Eğitim-Bir-Sen, demokratik iklim ılımanlaştıkça, 
gücüne güç katmaya devam edecektir. 

Eğitim-Bir-Sen, rahmetli Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın, “Türkümüz dünyayı kardeş 
bilendir/Gökleri insanın ortak tarlası” mısralarında dediği gibi, geldiği noktanın ilerisine yolculukta, 
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sevgi yumağını ve gücü büyütmede cömert davranacak;  sendikacılıkta slogana sarılmadan, çağın 
gelişmesine paralel kendini yenileyerek, kurumsal sosyal sorumluluğunun bilincinde, sorun yerine 
çözüme paydaş biçimde, simgeler ve semboller savaşının dışında kalmayı tercih ederek, üyesini ve 
ülkesini eksene alıp, istikrarlı büyümesini kalıcı kılacaktır. 

“Adalet olan yerde öfkeye ve isyana yer yoktur” tespitinden hareketle gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
ortadan kaldırılması ve kamu çalışanlarının milli gelirden hak ettiği payı alması için etkin mücadeleden 
çekinmeyecek olan Eğitim-Bir-Sen, bütün sosyal kesimlerin ve dünya mazlumlarının mağduriyetine 
karşı duyarlılığını da devam ettirecektir. Ülkemizde ekmeğin büyümesinin yolu, ekonomik istikrar ve 
demokrasinin bütün dinamikleriyle kurumsallaşmasından geçmektedir. Emeğin ve ekmeğin değerini 
sıfırlayan antidemokratik süreçlerin bir daha yaşanmaması için, “kuruş değil, duruş sendikacılığı” 
yaparak farkının altını çizen Eğitim-Bir-Sen, ülke demokrasisinin korku tünelinden çıkma sürecinde 
çetelerin ve paramiliter yapıların ırgatlığını değil, halkın ırgatlığını yapmaya ve iradesini ipotek altına 
sokanların tutarsızlıklarını deşifre etmeye devam edecek; sorumlu, ilkeli, demokrasiden, özgürlüklerden 
ve haklıdan yana duruşunu muhafaza ederek, hak bildiği yolda, arkasındaki seslere aldırmadan 
yürüyecektir. 

Ülkemizde yıllardır; istikrarı bozma potansiyeli olan ve kontrol altında tutulması gereken yapılar olarak 
görülen ve hala tam olarak anlaşılamamış olması bir sistem sorunu olan sendikalar, genellikle, etki 
alanlarını; ‘sistemi değiştirmeye teksif etmek’ yerine, ücret eksenli taleplere yoğunlaştırmıştır. Türkiye’nin 
demokratikleşme sürecinde periyodik olarak tökezlemesinde sendikaların duruş probleminin de katkısı 
vardır. Vesayetten arındırılmamış demokrasinin kalıcı kazanımları olmayacaktır. Kazanılmış hakların 
kaybedilmesi, aslında kurumsallaşamayan demokrasi sorunudur. Her defasında yeniden başlamak 
zorunda kalınması, çalışanlar hesabına iş yapanlarla, halkla çatışanlarla iş tutanların fark edilmemiş 
olmasından kaynaklanmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, gelecek tasavvurumuzda özgür birey, sivil anayasa ve sivil toplumun olduğunu 
belirtmemiz gerekir. 12 Haziran seçimlerinden sonra ‘Sivil Anayasa’ talebimizin hayata geçirilmesi 
için azami gayret göstereceğiz. 12 Eylül darbe anayasasının revize edilmesi için uğraşılmasının doğru 
olmadığını söylüyoruz. Halkın tercihlerine dayanan katılımcı bir Anayasa için yine inisiyatif alacağız. 

12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu’nda darbe anayasasının revize edilmesi sürecinde “Toplu 
Sözleşmeye de, Toplumsal Sözleşmeye de Evet” sloganı ile elimizi taşın altına koyarak çıktığımız 
yolculuk, memura “Toplu Sözleşme Hakkı”nı beraberinde getirmiştir. 2009 yılı toplu görüşmelerinde 
kararlaştırılan Abant Çalıştayı’nda ve 12 Eylül’de yapılan referandumda toplu sözleşme hakkına katkısı 
olmayanların ‘genel yetkisi’ de olmamalı dedik. Geldiğimiz nokta itibariyle eğitim hizmet kolunda 
Eğitim-Bir-Sen’i genel yetkiye taşıyan çalışanlar, bir nevi, “Toplu Sözleşme Hakkı’nda teri olanın 
toplu sözleşme masasında yeri olmalıdır” demiştir. 

15 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Eğitim-Bir-Sen’i 195.670 üyeyle  “genel yetkili”  sendika yapan; Genel 
Başkanımızdan, Genel Yönetim Kurulumuza, Şube Başkanlarımızdan, Şube Yönetim Kurullarına, Disiplin 
ve Denetleme kurullarımızdan, İlçe ve Üniversite temsilcilerimize, Temsilcilik yönetimlerine, Kadınlar 
Komisyonlarımıza, İşyeri temsilcilerimize; kuruluşundan bugüne sendikamıza emek vermiş, çeşitli 
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kademelerinde görev almış tüm yöneticilerimize, bütün üyelerimize ve yönetim sorumluluğu taşırcasına 
sahiplenip katkı sunan isimsiz kahramanlarımıza kadar herkese teşekkür ediyor;  ‘genel yetki’nin 
teşkilatımıza, üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. 

28/05/2011

Danıştay Sarhoş Gençliğe Kapı Aralıyor

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te 
yapılan değişiklik hükmünün yürütmesi Danıştay 13. Dairesi tarafından durdurulmuştur. Ancak kararın 
kendisi hem hukuka hem Anayasa’ya hem de toplum yapımıza aykırı olup, gelecek nesiller açısından 
telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Bir lise öğrencisinin tekne partisinde alkol komasına 
girmesinin üzerinden daha bir hafta geçmemişken, böyle bir kararın alınması son derece üzücü olmuştur.  

Yönetmeliğin ‘tanımlar’ başlığında, 15-24 yaş arası dönem içinde bulunan kişi, ‘genç’ olarak 
tanımlanmıştır. Danıştay’ın da kararında kabul ettiği üzere, yönetmelikte yer alan bu ‘genç’ tanımı, 
Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO tarafından da benimsenen uluslararası bir 
standardı ifade etmektedir. Bu tanım, tütün mamulleri ve/veya alkollü içkilerin 18 yaşını doldurmuş 
kişilerce kullanılması, tüketilmesi veya  belgesi varsa satılması konusunda herhangi bir engel ve yasak 
içermemektedir. Dolayısıyla, bu tanımda hukuka aykırılık saptanmamıştır. Ancak aynı kararda bu kez, “...

anılan Yönetmelik kuralı, sadece gençleri hedefleyen etkinliklerin Kurumdan alkollü içki satış belgesi almış 

bulunan işyerlerinde gerçekleştirilmesi halinde, 18 yaşından büyük olan gençlere satış ve/veya sunum 

yapılmasının yasaklanması sonucunu doğurmaktadır. Bu da, hem Kanun uyarınca 18 yaşını doldurmuş 

kişilerin içki içme ve satın alma özgürlüğünü sınırlandırması, hem de Anayasa’nın 48. maddesinde güvence 

altına alınan çalışma hürriyetine aykırı bir düzenleme getirilmiş olması bakımından hukuka uygun 

bulunmamıştır…” denilerek yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

Danıştay kararında, hem “Anayasa ve kanunlarda öngörüldüğü üzere, alkollü içkilerle ilgili reklamın, 
kampanyanın veya promosyon uygulamasının yöneleceği hedef kitlenin seçiminde, bireylerin, özellikle 
de gençlerin ve çocukların alkolün zararlı etkilerinden korunması amacına uygun olarak seçici 
davranılarak, çocuklara ve gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen eğlence ve etkinliklerde alkollü 
içkilerin reklam ve tanıtımının ve bu tür organizasyonlarda çocuklara ve 18 yaşından küçüklere yönelik 
alkollü içki satışının ve sunumunun yasaklanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı kuşkusuzdur” ve 
“Yönetmeliğin yaptığı ‘genç’ tanımı hukuka uygundur” denilip hem de yönetmeliğin gençlere yönelik 
etkinliklerde alkol sunumunu yasaklayan hükmünü iptal etmesi, kararın kendi içinde çelişkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması kararı veren hükmünün yokluğu halinde bahar festivali, 
yılsonu festivali, konserler, açık hava şenlikleri gibi gençlere yönelik etkinliklerde alkollü içki tanıtımı 
ile kullanımı hiçbir kısıtlamaya ve denetime tabi olmadan yapılabilecek, böylece Anayasa hükmü 
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işlemez hale gelecektir. Bu etkinliklere 18 yaşından küçük lise çağındaki öğrencilerin de katıldığı dikkate 
alındığında, yönetmeliğin tamamının işlemez hale geleceği açıktır. Bu türden etkinlik ve bunların icra 
edildiği yerlerin, ebeveyn denetimi ve gözetiminden uzak olması nedeniyle, alkolle tanışmada ilk adımın 
atıldığı ve alkol bağımlılığına götüren süreçte tetikleyici yerler olduğu aşikârdır. 

Danıştay, verdiği bu kararla sarhoş gençliğe kapı aralamaktadır. Alkol nedeniyle her yıl binlerce ölümlü 
trafik kazasının meydana geldiği, boşanma sebepleri arasında en çok alkol bağımlılığının geldiği, son 
yıllarda artan kadına yönelik şiddetin arkasında da alkol bağımlılığının olduğu bilinen bir gerçektir. 
Başörtüsüne, ‘sembol’ diye karşı çıkarak binlerce kızımızın hayatıyla oynayan zihniyetin, içkiyi de güya 
sembolleştirerek binlerce insanın, ailenin hayatıyla oynaması acı vericidir. Tüm bunlar ortadayken, 
hukuk devleti ve sosyal devlet ilkesi sınırları içerisinde toplumun ve bireyin haklarını koruması gereken 
Danıştay’ın, bırakın bu temel ilkelere ve toplumun değer yapılarına sahip çıkmasını, bizzat Anayasa’nın 
58. maddesine ve bahsi geçen kanunlara aykırı bir karara imza atmış olması düşündürücü ve hukuk 
adına üzüntü vericidir. 

06/06/2011

Sözleşmeliye Kadro Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kazanımıdır

Sözleşmeli öğretmen istihdamı gündeme geldiği andan bugüne eğitimde sözleşmeli personel 
istihdamına her platformda, “öğretmenlik mevsimlik işçilik değildir” diyerek, öğretmenlerin kadrolu, 
sözleşmeli, ücretli ve vekil olarak çeşitlendirilmesinin yanlışlığını dillendirip, ‘bütün öğretmenler kadrolu 
olmalıdır’ dedik. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için Türkiye genelinde örgütlü gücümüzü harekete 
geçirerek imza kampanyaları örgütledik. Meclis’e ve Başbakan’a mektup kampanyaları düzenledik. 
Meclis önünde ve bütün illerde sözleşmelilere kadro talepli basın açıklamaları ile sesimizi yükselttik. Her 
açıklamamızın başına 4/B’li sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini adeta başlangıç cümlesi yaptık. Aralık 
2006’da dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Temmuz 2009’da ise Nimet Çubukçu, “sözleşmeli 
öğretmenleri kadroya alacağız” cümlesini, yoğun baskılarımız sonucu kurdular. Sendikamız ve Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Kurum İdari Kurulu Ekim 2009 Çalışma Raporu’nda, “Sözleşmeli 
öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmaların sonuçlandırılması” kararını kayıt altına 
aldık. Sürecin uzaması ve sorunun devam etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı’nın kadroya geçişi tek 
başına destekliyor olmasının neticeye götürmediğinden hareketle girişimlerimizi çeşitlendirerek artırdık. 

Konfederasyonumuz Memur-Sen’in 4. Olağan Kongresi öncesi Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet 
Çubukçu, Toplu Sözleşmeden Sorumlu Bakan Sayın Hayati Yazıcı, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, 
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ve Başbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüşerek, olayın önemini ve beklentimizi tekraren ilettik. Bütün bu çalışmalarımız 
sonrasında Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu’nun Memur-Sen 
Kongresi’nde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Geçici personel statüsünde kalıcı 
hizmetler vermesi beklenen kamu görevlilerimiz, artık kendileri için de yılın 12 ay olmasını 
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istiyorlar. Sayın Başbakanım, Memur-Sen olarak onlar adına kadro istiyoruz. Sözleşmeli 
ve geçici personel istihdamına son verilmesini talep ediyoruz. Bugün burada, sizden kadro 
müjdesi bekliyoruz” şeklinde konuşmasına, Başbakan, “Eğer KHK ile (Kanun Hükmünde 
Kararname) olabilirse, seçimden önce, eğer mümkün olmazsa seçim sonrası yasa değişikliği 
yaparak sözleşmelileri kadroya alcağız” şeklinde yanıt vermiş ve sözleşmelilere kadro yolu Eğitim-Bir-
Sen ve Memur-Sen sayesinde sonuna kadar açılmıştı. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, sorunun çözümü için gayret ederken, sorunun devam ediyor olmasından 
nemalanan sendikanın, bizim çözüm gayretlerimizi gölgelemeye ve süreci manipüle etmeye çalışması, 
pinokyo ve benzeri resimlerle sunması onlardan beklediğimiz davranışlardı. Tıpkı Toplu Sözleşme 
Çalıştayı’na katılma kararı alıp son anda vazgeçmeleri ve sonrasında yaptıkları gibi. Tıpkı Toplu Görüşme 
Masası’nda sonuna kadar devam edip Memur-Sen’in talepleri gerçekleştiğinde aldıkları direktifle imza 
atmayarak masayı terk ettikleri ve sonrasında yaptıkları gibi. Tıpkı Toplu Sözleşme isteyip Anayasa 
referandumda sözleşme hakkına ‘hayır’ dedikleri gibi. 

Mücadelemizde haklı olduğumuza inandık ve sonunda bunu başardık. Mücadeleye soyunurken 
sadece üyemize ve onların örgütlü gücüne güvendik. 4/B’li sözleşmelilerin kadroya geçişinde etkili 
gücü oluşturan 195 bin 670 Eğitim-Bir-Sen ve 515 bin Memur-Sen üyesine teşekkür ediyoruz. Bütün 
sözleşmelilerin kadroya geçmesine ve sorunu sahiplenmemize vesile olan 15 bin 4/B’li sözleşmeli 
üyemize teşekkür ediyoruz. Üyelerimiz sayesinde, örgütlü olan ve olmayan bütün sözleşmeliler kadro 
müjdesinin somutlaşmasına tanık oldular. Hiçbir sendikaya üye olmayıp, ‘kadroyu alın, size üye olalım’ 
diyen arkadaşlarımıza, “Biz sözümüzü tuttuk, kadronuz hayırlı olsun, sıra sizde” diyoruz. Sorunun 
çözülmesini isteyip, çözümü yanlış adreste arayanlara çağrımız, “Çözümün adresi ve yeriniz burasıdır” 
diyor ve bütün sözleşmelileri çözümün adresine davet ediyoruz. 

13/06/2011

Seçim Bitti Sıra Yeni Anayasada

24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tamamlanmış, halkımız iradesini ortaya koymuştur. 12 Haziran 
milletvekili seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimde kazanan, 
demokrasimiz ve ülkemiz olmuştur. Demokrasinin çıtası yükselmiştir. Olaysız, huzur içinde bir seçim 
gerçekleşmiştir. 

Milletimiz tercihini yapmış, seçtiği vekillerini TBMM’ye göndermiş, verdikleri sözü tutmalarını 
beklemektedir. Siyasi partilerimiz de, seçim sürecinde vaatlerinin dışında söyledikleri sözleri 
unutarak, vaatlerini gerçekleştirmek için çalışmalıdır. Sandıktan temsil gücü yüksek, yeni anayasaya 
meşruiyet sağlayacak bir meclis çıkmıştır. 

Sandığa giderek vekillerini seçen halkımız, şimdi kendisine verilen sözlerin tutulmasını beklemektedir. 
Bu meclisin ilk görevi, meşruiyet debisi yüksek bir anayasa yapmak olmalıdır. Bütün partilerin ortak 
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vaadi, yeni Anayasa olmuştur. Bütün partiler, meydanlarda yeni anayasa vaadinde bulunmuş ve 
bunun önemine dikkat çekmiştir. Yeni yasama döneminde öncelik anayasaya verilmeli, toplumun 
beklentileri karşılanmalıdır. Milletimiz demokratikleşmeyi, hak ve özgürlüklerin genişlemesini 
acilen beklemektedir. Bu yöndeki talep, ilk olarak 12 Eylül’de yapılan referandumda, halkın yüzde 
58’le ‘evet’ demesiyle ortaya çıkmıştır. 

Bölgesinde lider ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye, bu fırsatları iyi değerlendirmeli, istikrar ve 
büyümesinden taviz vermemelidir. 

İktidar partisi, seçim sürecinde meydanlarda yaşananları unutarak, toplumun tamamını 
kucaklamalıdır. Yeni anayasayı hazırlarken bütün görüşleri dikkate almalı, toplumun endişelerini 
gidermelidir. İktidar kuşatıcı olmalı, ötekileştirmemelidir. 

Muhalefet partileri de seçim sürecinde yaşananları geride bırakmalı, Türkiye’nin geleceği için sorumlu 
davranmalıdır. Yeni anayasa çalışmalarına destek olmalı; demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana taraf 
olmalıdır. Demokrasi dışı eylem ve söylemlere iktidar-muhalefet el ele güç birliği içinde cevap vermelidir. 

05/07/2011

Başbağlar’ın Failleri 18. Yılında Hala Meçhul(!)

Türkiye’nin yakın tarihinin karanlıkta kalan önemli olaylarından biri olan Başbağlar Katliamı’nın 
üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala failleri bulunamadı. 

2 Temmuz’da Sivas’ta meydana gelen olayların hemen sonrasında Erzincan’ın Başbağlar Köyü’nde bir 
katliam yaşandı. İnsanlık vicdanını sızlatan vahşetin aydınlığa kavuşturulup faillerinin hala yakalanmamış 
olması, Türkiye’nin geleceği adına endişe vericidir. 

5 Temmuz 1993’te, akşam karanlığında köye gelen silahlı kişiler, önce köyün dünya ile bağlantısını 
kestiler; daha sonra, her şeyden habersiz ve savunmasız köylüleri meydanda toplayarak; çocuk, kadın, 
yaşlı demeden 33 kişiyi kurşuna dizip, evleri ateşe verdiler. 

Katliamı gerçekleştirenler, bu vahşetin, “Sivas olaylarına misilleme” olduğuna dair bildiri bıraktıktan 
sonra köyden çekildiler. Bu menfur olaydan sonra, yakılan evlerin yerine yenileri yapıldı, köy yeniden 
imar edildi ama 33 kişinin katilleri hala bulunamadı veya bulunmadı. Olaydan sonra yakalananlar, her 
nedense serbest bırakıldı. Sonra tekrar aranmaya başlandı; ancak, kaçan kaçmıştı. 

Türkiye’nin yakın tarihine bir kara leke olarak geçen Başbağlar Katliamı’nın üzerindeki sis perdesinin 
bir türlü aralanmaması anlamlıdır. Türkiye’nin demokratikleşmesi bakımından bu ve benzeri karanlıkta 
kalan ve bırakılan olayların aydınlığa kavuşturulması son derece önemlidir. 

Ergenekon Davası ile yeniden gündeme getirilen ve karmaşık ilişkilerin aydınlatılmaya çalışılması 
kapsamında Başbağlar Katliamı’nın da ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Dosyayı, ‘PKK’lılar saldırdı’ 
diyerek kapatmak, birçok şeyin karanlıkta kaybolup gitmesinden başka bir işe yaramayacaktır. 
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Terörün her türlüsüne karşı olan Eğitim-Bir-Sen olarak, Başbağlar Köyü’nde katledilen masum insanları 
unutmayacağız ve unutturmayacağız.  

19/09/2011

Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Eğitimde Vesayetin İzleri Silinmelidir

2011-2012 eğitim-öğretim yılı, yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 750 bini aşkın eğitim çalışanı için 
başladı. Eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’da KHK ile yapılan değişikliği öğretmenlerin özür grubu tayin hakkına getirilen 
kısıtlama dışında temel sorunlara yaklaşım açısından önemli bir adımdır. Kök sorunlara yönelik kalıcı 
çözüm üretme adına 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda da paralel değişiklikler yapılmalıdır. 

Eğitim çalışanlarının mesleki performansını artıracak, onları, verdikleri hizmetin önemine uygun bir 
hayat standardına çıkaracak adımlar atılmalı ve eğitimde vesayetin izleri silinmelidir. Yeni dönemde, 
başta sivil anayasa olmak üzere eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretilmesi, 28 
Şubat döneminden kalma militarist uygulamaların kaldırılması yönündeki beklentilerin bir an önce 
karşılanması gerekmektedir. 

MEB Teşkilat Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Çoğunu Olumlu Buluyoruz

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yeniden düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikleri bir iki nokta hariç olumlu karşılamaktayız. Milli 
Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının hantal yapısını ortadan kaldırmaya yönelik, genel müdürlüklerin 
birleştirilmesi ve verimi yükseltmek için teşkilat yapısında değişiklik yapılması yönündeki talebimizin 
gerçekleştiğini görüyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı birimleri arasında birbirleriyle benzer görev alanlarına sahip 
birimlerin birleştirilerek hizmet birimlerinin sayısının azaltılmış olması, hem eğitim sisteminin bütünlük 
içinde değerlendirilmesini hem de eğitim sistemine yönelik değişim arayışlarının ortak bir kurguda 
yürütülmesinin sağlanacak olması sendikamızca olumlu karşılanmıştır. 

Genel İdare Hizmetleri sınıfında ek ders alanlara makam tazminatı verilmesi ve ek ders ücretinin 
sadece derse girenlere verilmesi talebimizin de yeni değişiklikle “ek ödeme” ve “ek ders” ayrımı ile 
dikkate alınmış olması memnuniyet vericidir. Genel idare hizmetleri sınıfında şef, şube müdürü, ilçe 
milli eğitim müdürü, il eğitim denetmenleri kadrolarında görev yapan çalışanların ücretleri, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında emsali kadrolarda görev yapanlardan az olmamak kaydıyla ek ödemeyle 
düzenlenmelidir. Ayrıca VHKİ, memur, teknisyen, hizmetli, şoför, kaloriferci gibi kadrolarda görev 
yapanlar da ek ödemeden yararlandırılmalıdır. 
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İl milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü gibi hizmet noktalarında görev yapanların yer 
değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak, bölge hizmeti ve rotasyon 
şartı düzenlemesini bir başka önemli yenilik olarak görüyoruz.

Özür Grubu Tayinleri ile İlgili KHK Kararı Kabul Edilemez 

Öğretmenlere eş durumu, sağlık, eğitim gibi zorunlu nedenlerden tanınan özür grubu tayin hakkının, 
yılda iki kez yapılırken, 652 sayılı KHK düzenlemesi ile yılda bir kez yaz tatillerinde yapılacak olması 
kabul edilemez bir durumdur. KHK’da mağduriyete kapı aralayan, aile bütünlüğünü engelleyen bu 
düzenlemenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca yüksek lisans, doktora gibi akademik 
kariyer yapmak isteyen eğitim çalışanlarının öğretim özrü tayin hakkı ile ilgili istismarı engellemek için 
düzenleme yapılacağına ilişkin açıklama tedirginlik oluşturmuştur. Eğitimcileri akademik çalışmaya 
özendirmek ve bunu kolaylaştırmak gerekmektedir. 

Sendika olarak, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirmelerine getirilen kısıtlamaya karşı 
süreç içerisinde her türlü demokratik ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Değerler Eğitimine Önem Verilmelidir 

Eğitim sistemimizin değerlerden, karakter eğitiminden çok test çözmedeki başarıyı kıstas alması 
hep tartışma konusu olmuştur. Yeni eğitim-öğretim yılında gerek geride kalan 12 Eylül 2010 Anayasa 
referandumunda getirilen değişikliklerin gerekse gündemde olan sivil anayasa taleplerinin çerçevesinde 
eğitim müfredatı içeriğinin masaya yatırılmasını, eğitim sistemimizin karakter, ahlak ve değer kazandıran 
bir muhtevaya kavuşturulmasını bekliyoruz. 

Eğitimde Vesayetin İzleri Yok Edilmelidir 

Ülkemizde demokrasinin üzerinde vesayet olduğu gibi, eğitimde de vesayet maalesef devam etmektedir. 
Eğitim ortamlarında sivilleşme, öğretim programlarında vesayeti meşrulaştıran öğretilerden arındırma 
işleminin yapılmasına acilen ihtiyaç vardır. Yeni değişen 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK’da da vurgulandığı üzere, eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları 
tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevli Bakanlığın en yüksek danışma kurulu 
olarak tanımlanan Milli Eğitim Şurası’nın aldığı kararlar raflardan indirilmelidir. Bu bağlamda, 18. Milli 
Eğitim Şurası’nda alınan kararlar gereği, Milli Güvenlik Dersi’ne subaylar yerine branş öğretmenlerinin 
girmesine ilişkin karar başta olmak üzere, 28 Şubat postmodern darbe sürecinin dayatması sonucu 
uygulamaya konulan kesintisiz zorunlu eğitim, eğitim süreleri; 1+4 yıl temel eğitim, 4 yıl ortaöğretime 
hazırlık eğitimi ve 4 yıl zenginleştirilmiş seçeneklerle ortaöğretim olmak üzere pedagojik, kademeli ve 
yönlendirmeye uygun hale getirilmelidir. 
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Askeri okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nca denetlenmemesi, demokratik eğitim hakkının tanınmayıp 
karma eğitim dayatmasının olması, kadın çalışanların kılık kıyafetini sorun haline getiren ‘kamusal alan’ 
yalanının devam ettirilmesi, din eğitiminin önündeki engellerin ve tabulaştırılan “and” gibi ritüellerin 
sorgulanmaması, öğrencilere okul üniforması zorunluluğu gibi konular, eğitimin ve eğitim sisteminin 
demokratikleştirilmesinin önündeki engeller olarak durmaktadır. Eğitim sistemini demokratikleştirecek 
adımlar bir an önce atılmalıdır. 

Eğitimcilerin Hayat Standardı Yükseltilmelidir 

Öğretmenliğin gelir düzeyi ve statüsünün yükseltilmesine dönük çalışmalara hız verilmelidir. Katkı 
düzeyi yüksek öğretmenler ödüllendirilmeli, ayrıca zorunlu hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 
görev yapan eğitim çalışanlarına zorunlu bölge hizmet tazminatı ödenmelidir. 

Eğitim çalışanlarına ödenmekte olan ek ders ücreti en az 12 TL’ye çıkarılmalı; ek ders ücretleri vergiden 
muaf tutularak, vergi matrahına dâhil edilmemeli, okul yöneticilerinin 6 saat derse girme zorunluluğu 
‘6 saate kadar derse girer’ şeklinde değiştirilmelidir. İş yükünden dolayı 6 saat zorunlu derse düzenli 
giremeyen yöneticilerimiz, ‘yedeği olmayan öğrencilerin eğitiminde istenmeden oluşan boşluktan 
dolayı vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalmaktan’ kurtarılmalıdır. 

İkili eğitim yapan okulların yöneticileri haftada 40 saatten fazla çalışmaktadır. Söz konusu okul 
yöneticilerinin çalışma süreleri dikkate alınarak, ek ders ücretlerinde artış yapılmalıdır. 

KHK ile ‘ek ders’ ve ‘ek ödeme’ ayrımı yapıldığından, Maliye Bakanlığı’nda bekleyen Ek Ders Taslağı 
yeniden gözden geçirilerek öğretmenlerin hak kayıpları karşılanmalıdır. 

Seçmeli Din Eğitimi Talepleri Dikkate Alınmalıdır 

28 Şubat dayatmalarından olan biri olan ‘Kur’an kurslarına yaş sınırlaması getiren düzenlemenin’ 
Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmasını yerinde ama geç kalınmış bir karar olarak 
değerlendiriyoruz. 

Çıraklık eğitimini sekteye uğratan anakronik uygulamaya da ivedilikle son verilmelidir. Eğitimin 
kesintisiz hale getirilmiş olması nedeniyle hem mesleki eğitim hem de din eğitimi yara almaya devam 
etmektedir. 28 Şubat sürecinin eğitimin ruhuna aykırı günümüze kadar süregelen dayatmaları eğitimden 
temizlenmeli, meslek ve din eğitiminin önündeki engeller kaldırılmalı, seçmeli din eğitimi dersleri ile 
halkın taleplerine cevap verilmelidir. 

YÖK’ün yeni Katsayı Yaklaşımı Temenni Olmaktan Öteye Geçmelidir 

Meslek liseleri aleyhine uygulanan ‘katsayı’ uygulaması hala devam etmektedir. YÖK’ün bu uygulamayı 
kaldırmaya yönelik yeni yaklaşımlarını destekliyor ve çözümün gecikmemesini istiyoruz. Eğitimin 
prangaları olarak adlandırdığımız bu kısıtlamaların bu ülkenin kaderi olmaması için Eğitim-Bir-Sen 
olarak ısrarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 
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Hiçbir Üniversitede Antidemokratik Uygulama Olmamalıdır 

Üniversitelerde GİH sınıfı çalışanlarının ve akademik personelin sorunlarının çözümü kolay olmamaktadır. 
Üniversite yönetimlerinin sendikaları paydaş olarak görme ve çözüm ortağı olarak kabul etme alışkanlıkları 
maalesef gelişmemiştir. Disiplin kurullarında yargısız infazlar engellenememektedir. Kamuda olduğu gibi, 
üniversitelerin de disiplin kurullarında mutlaka sendika temsilcileri bulunmalıdır. Bazı üniversitelerin 
özgürlükçü bir çizgiye gelmede direnme ve kılık kıyafet gibi konularda provokatif davranma alışkanlıkları 
devam etmektedir. Antidemokratik uygulamalar üniversite yönetimlerine yakışmadığı gibi, akademik 
camianın itibarına da zarar vermektedir. Üniversitelerin demokratikleştirilmesi, sivilleştirilmesi ve 
özgürleştirilmesi konusunda YÖK bünyesinde ayrı bir başlık açılmalıdır. 

Eğitim Kurumlarının Bütçe Sorunu Acilen Çözülmelidir 

Eğitim kurumlarına bütçe ayrılmaması nedeniyle Okul Aile Birlikleri vasıtasıyla velilerden aidat ve 
‘zorunlu bağış’ alınması sorununa hala bir çözüm bulunamamıştır. Okul yönetimi, öğrenci, öğretmen 
ve veli arasına ‘zorunlu bağış’ ve tahsildarlığın girmiş olması, eğitimi olumsuz etkilemektedir. Eğitimde 
hizmet satın alınarak okullara yardımcı hizmetli personel takviyesi yapılmış olması, okul idarelerini 
biraz rahatlatmış ama takviyenin sınırlı sayıda kalması nedeniyle sorunu kökten çözmemiştir. Okullara, 
ihtiyaçlarına göre bütçe ayrılmalı, eğitim çalışanları tahsildarlık yapmak gibi onur kırıcı ve eğitim dışı 
bir angaryadan kurtarılmalıdır. Bakanlığın eğitim kurumlarının giderlerini göz önüne almadan kayıt 
döneminde yayınladığı genelge, iki arada bir derede kalan eğitim yöneticilerini daha da zor durumda 
bırakmıştır. Bakanlık, eğitim kurumlarının kaynak sorununa köklü çözümler getirmelidir. 

Öğretmen Açığı ve Derslik İhtiyacı Giderilmelidir 

Eğitim-Bir-Sen olarak, gösterdiğimiz yoğun gayretlerle sözleşmeli öğretmenlik garabetine son verilmiştir. 
Fakat öğretmen istihdamında ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı uygulamalar bütün çarpıklığı ile devam 
etmektedir. Bu ucuz işçilik anlamına gelen palyatif uygulamalara son verilerek, tüm öğretmenlerin 
kadrolu olarak istihdamı sağlanmalıdır. Her yıl ortalama 35-40 bin öğretmen ataması yapılmasına 
rağmen öğretmen açığı devam etmektedir. Öğretmen açığında 100 binin üzerindeki ihtiyaç, kadrolu 
öğretmen ataması yapılarak giderilmelidir. 

Mevcut hükümet döneminde cumhuriyet tarihinde yapılan toplam derslik sayısının yarısı kadar derslik 
yapılmış olmasını takdir ediyoruz. Okul ve derslik yapımına daha fazla ağırlık verilmeli, sınıf mevcutları 
OECD ortalamasına indirilmelidir. İkili eğitim yapan bütün kurumların normal eğitime geçirilebilmesi ve 
etkin eğitim için yeni okul ve dersliklere ihtiyaç vardır. 

Kariyer Basamakları Sınavı ile İlgili Düzenleme Bir An Önce Yapılmalıdır 

Kariyer Basamaklarında Yükselme sınavlarında başarılı olan, ancak kontenjan sınırlamasından dolayı 
değerlendirme sonucunda uzman öğretmenlik sertifikası alamayan öğretmenlere, Anayasa Mahkemesi 
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kararı gereği, sertifikalarını vermeye ilişkin yaklaşım olumlu olmakla birlikte, sınavı kazanmış ancak 
kontenjan sınırlamasından dolayı değerlendirmeye başvurmadığından sertifika alamayanların 
mağduriyeti devam etmektedir. Bu durumda olanların mağduriyeti de giderilmelidir. Ayrıca, Anayasa 
Mahkemesi kararı gereği Kariyer Basamaklarına ilişkin yeni düzenlemenin hala yapılmamış olması, 
süre sınırlamasıyla sınava girememiş olanlara yeniden sınava girme hakkı tanınamaması, yıllardır 
eleştirdiğimiz bir sorun olarak durmaktadır. Düzenlemeler ivedilikle tamamlanarak, sınav takvimi bir an 
önce açıklanmalıdır. 

MEB Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği Çıkarılmalıdır 

Sendikamız ile Bakanlık arasında imza altına alınan Kurum İdari Kurulu (KİK) kararları gereği, genel idare 
hizmetleri, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerine 
ilişkin yönetmelik çalışması başlatılmış, taslak oluşturulmuş fakat yönetmelik bir türlü çıkmamıştır. 
Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının görev tanımları yapılarak, personelin atama ve yer değiştirme 
işlemlerinin amirlerin keyfi uygulamalarına bırakılmaması için yönetmelik bir an önce çıkarılmalıdır. 

4/C’li Personel İçin de Bir Yıl 12 Ay Olmalıdır 

Bir yılda 11 ay çalıştırılan ve ücret alan, aile yardımı alamayan, iş güvenceleri olmayan, aldıkları 
yetersiz ücret ile ayakta durmaya çalışan 4/C’li personelde, 4/B sözleşmeli personelin kadroya geçişi 
ile birlikte haklı beklenti oluşmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın 12 Haziran seçimleri 
öncesi Konfederasyonumuz Memur-Sen’i ziyareti esnasında duyurduğu 4/C’li personele aile yardımı 
müjdesinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. 

Kamuda farklı istihdam şekillerinden vazgeçilerek, kurum içerisinde aynı işi yapan personel arasındaki 
ayrımcılığa son verilmeli, 4/C’li personel için de bir yıl 12 ay olmalıdır. 

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize başarılar dileriz. 

28/09/2011

Eğitimcileri Hedef Alanları Lanetliyoruz 

Bilginin aydınlığını ulaştırmanın sorumluluğunu yüklenmiş, en ücra noktalara kadar bin bir fedakârlıkla 
eğitim götürmeye çalışan ışığın elçilerinin terör örgütü PKK tarafından hedef alınmış olmasını kınıyoruz. 

Bölgedeki çocukların eğitim almasını engellemeye, halkı cehalete mahkûm etmeye yönelik PKK’nın 
öğretmenleri hedef alan kaçırma ve çatışmada kalkan olarak kullanma stratejisinin arka planında, 
öğretmenlerin bölgeyi terk etmesini sağlamak ve çocukların eğitim almasını engellemek yatmaktadır. 
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Pervari’nin Belenoluk Köyü’nde karakola saldırıda öğretmenleri ve öğrencileri kalkan olarak kullanan, 
öğretmen eşini görev yerine götürmek için giden mühendisi katleden, 8 öğretmeni kaçıran, araçla 
seyreden kadınlara 200 mermi boşaltan; gözü dönmüşlüğe, ilkesizliğe ve teröre “özgürlük mücadelesi” 
diyen PKK’nın ve sivil uzantılarının gerçek yüzünü herkes görmelidir. 

İdeolojik ve faşizan çıkarları için insanımızın huzurunu, ekonomik kalkınmasını, eğitim hizmeti almasını, 
yaşam standardının yükselmesini engel olarak gören, siyonist ve emperyalist güçlerin taşeronu PKK’nın 
her türlü caniliği mubah görmesi gerçekten düşündürücüdür. Bölge halkını, din adına hareket ettiğini 
iddiasıyla “Sivil Cuma” diye isyana teşvik edenlerle, gençleri isyana ve dağa teşvik edenlerin basına 
yansıyan görüntüleri her şeyi ortaya çıkarmıştır. Sözde özgürlük mücadelelerinde kullanmak için, dini 
değerler dâhil kural tanımayan, kanlı mücadelelerinde kadın, çocuk, genç, yaşlı, öğretmen ayrımı 
yapmayan terör örgütü, bölge insanını karanlığa mahkûm etmeye çalışmaktadır. 

PKK ve sivil uzantılarına soruyoruz: Bu neyin mücadelesidir ki; gençlere kıyıyor, hamile kadına kurşun 
sıkıyor, savunmasız kadınlara yüzlerce mermi yağdırıyor; amacı, ‘hakkını savunuyorum’ dediğiniz 
insanlara olağanüstü fedakârlıklara katlanarak eğitim hizmeti götürmek olan öğretmenleri kendine 
kalkan yapıyor ve onu alıkoyuyorsun. 

Şu bilinmelidir ki, fedakâr öğretmenlerimiz dün olduğu gibi, bugün de her türlü zorluğa rağmen 
eğitim ışığını ülkemizin sınırları içerisindeki her yere götürecek; en büyük aşkları olan öğrencilerinin 
peşlerinden koşmaya ve cehaletle mücadeleye devam edeceklerdir.  

Öğretmenlerimizin PKK’nın elinden derhal kurtarılması, bölgede görev yapan tüm eğitimcilerin 
güvenliğinin sağlanması, terörün kıskacında kalmış halkımıza nitelikli hizmetlerin sunulmasının artarak 
devamı sağlanmalıdır. Başta bölge halkımız olmak üzere, tüm toplum kesimlerinden beklentimiz ise, 
öğretmenlerin hedef seçilmiş olunmasına sessiz kalınmamasıdır. 

Kaçırılan öğretmenlerimizin endişeli ailelerinin kaygı ve üzüntülerini paylaşıyor; kadın, çocuk, öğretmen 
dâhil herkesi hedef alan siyonizmin ve emperyalist güçlerin taşeronu PKK’yı lanetliyoruz. 

07/10/2011

“Göçebe Öğretmen” Uygulamasına Hayır!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın personel atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili yeni bir yönetmelik 
çalışması yaptığı bilinmektedir. 

Bakanlık, İl eğitim denetmenleri, şube müdürleri ve öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerini, 
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği şeklinde birleştirerek, öğretmenler 
için  iller arası zorunlu yer değişikliği çalışması yapmaktadır. Bu çalışma ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
“göçebe öğretmen” uygulamasını hayata geçirmek istediği anlaşılmaktadır. 
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Türkiye demokratikleşirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimin paydaş kuruluşlarının görüşünü almadan 
yüz binlerce çalışanın hayatını alt üst edecek bir düzenlemeyi, bırakın hayata geçirmeyi, planlamasını 
dahi kabul edilebilir bulmuyoruz. Daha önceki dönemlerde bakanlıkça yapılan düzenlemelerde yönetici 
atama ve yer değiştirme, öğretmen atama ve yer değiştirme gibi kamuoyunda tartışma oluşturabilecek 
ve beraberinde yeni sorunlar getirebilecek yönetmelik çalışmalarında sendikaların görüş ve önerileri 
alınıyorken, şimdi, 700 bin eğitim çalışanının etkileneceği bir düzenlemenin gizlenerek yapılmaya 
çalışılması, beraberinde büyük sorunları da getirecektir. 

Teşkilat yasasında yapılan değişiklikle öğretmenlerin özür grubu tayinlerinin yılda bir kez olacak şekilde 
sınırlandırılması dolayısıyla aile bütünlükleri parçalanmış eğitimcilerin sorununu, okulların bütçe 
problemlerini çözmek, 18. Milli Eğitim Şurası kararlarını hayata geçirmek, eğitimdeki vesayeti tasfiye 
etmek, eğitim çalışanlarının mali ve özlük haklarını iyileştirmek, eğitim programlarının yeniden gözden 
geçirilerek “değerler eğitimi”   konusunu gündeme almak gibi önemli konular dururken, Bakanlığın 
sorun çözmek yerine, yeni sorunlar üretir bir yaklaşımla her gün eğitimcileri huzursuz edecek konularla 
gündeme gelmesini kabul etmek mümkün değildir. 

Eğitim çalışanlarının daha nitelikli eğitim vermeleri için sorunlarının çözümü yönünde adım atılması 
beklenirken, Bakanlığın, eğitim çalışanlarının sorunlarını daha da artıracak, motivasyonlarını bozacak 
çalışmalara girişmesi eğitime ve eğitimcilere zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. 

Bakanlığı, eğitim çalışanlarını huzursuz eden düzenleme ve beyanlardan uzak durmaya, eğitimin 
paydaşlarından görüş alarak, mevcut sorunlara eğilmeye davet ediyoruz. 

Eğitim hizmet kolunda Genel Yetkili Sendika olarak, “Göçebe Öğretmen” uygulamasına kesinlikle karşı 
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 

13/10/2011

Çarpıtma, Demagoji ve Sendikacılık (TES Bildiğiniz Gibi)

Rahmetli Erol Güngör, “Başımızı gerçek dünyaya çevirelim ve bu gerçeklerle bizim öğrendiklerimiz, 
inandıklarımız arasında herhangi bir münasebet bulunup bulunmadığını araştıralım. Bu yol çok çetindir, 
çünkü peşin hükümlerle ve yerleşmiş kanaatlerle mücadele etmemiz gerekir; öyle ki kendiniz de böyle 
peşin hükümlerle inanmış olabilirsiniz. Ama gerçek aydın, zihin tembelliği içinde rahat edecek yerde bu 
yolu deneyen insandır” diyordu. 

Sendikacılık yapma stratejilerini kışkırtma, çarpıtma ve slogan üzerine bina etmiş Türk Eğitim-Sen’in 
tepe yönetimi için bu vasiyetin bir anlamı olmasa da, ilkeleri olan, hak-hukuk gözeten, zihni açık üye ve 
temsilcileri için emek harcamaya, cevap vermeye değer diye düşünüyoruz. 

Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’nun, Kızılcahamam’da İlçe Temsilcilerimiz ile yaptığımız toplantıda 
yeni anayasaya ilişkin beklentilerimizi ifade ederken, “Yeni anayasada tek derdimiz, insanı olduğu gibi 
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kabul etmesidir. Bizler asla hakları pazarlık konusu yapmayız. İnsanlık ortak paydasında hemfikirsek, 
Müslüman olmasının, dinsiz olmasının, solcu olmasının, sağcı olmasının hiçbir önemi yok. Ruhsuz, 
kör, dinsiz bir anayasa istiyoruz ki devlet vatandaşına eşit mesafede olabilsin. Kimin ne giyeceğine, 
çocuğunun din dersi alıp almayacağına devlet karar vermesin. Vatandaşını tanımlayan değil, tanıyan 
devlet istiyoruz. Bundan sonra en büyük işimiz yeni anayasa olacak” şeklindeki tespitleri ancak bu 
kadar çarpıtılabilirdi. Akılları yüzyıl öncesinin teorisyeni Ziya Gökalp’te kalmış olanlardan, elbette genel 
başkanımızın dile getirdiği anayasal perspektif, çok kültürlülük, birlikte yaşama, herkesin kendisi olma 
hakkını içeren konuşmasını anlamalarını beklemiyoruz. 

Gerçek şu ki, Soğuk Savaş döneminin dilini kullanan ve ülkeyi içe kapatarak sürdüregeldikleri 
oligarşik saltanatlarını devam ettirmeye çalışanlar panik içindeler. Türkiye,    bulunduğu coğrafyanın 
kadim topraklarının ufkunu, zamanın kendisine yüklediği misyonu temsil ederek emperyalist güçleri 
ürkütürken, ülkenin prangalarını oluşturan kör dövüşün aktörlerinin Eğitim-Bir Sen ve Memur-Sen 
için, “Bunlar da nereden çıktılar, ne güzel nöbetleşe çalıp oynuyorduk” dercesine rahatsızlanmalarını 
anlıyoruz. Biz örgüt olarak kör dövüşün tarafı olmaksızın Türkiye’nin tarihi dönüşümüne olan ihtiyacın 
sözcülüğünü yapmayı ve sözümüzü yükseltmeyi sürdüreceğiz. Bugünün ve geleceğin Türkiyesi’nde sahih 
bir toplumsal aktör olmaya devam edeceğiz. Bunun için daha çok çalışmaktan başka bir seçeneğimizin 
olmadığını bilirken, sağımızdakilerin ve solumuzdakilerin bu misyonu anlamalarını da beklemiyoruz. 

Kemalizm, ulusalcılık ve milliyetçiliği imanın rükünlerinden sayanların yanılgıları yeni değildir. Tek parti 
döneminde ideoloji olarak düzenlenen ve yine tek parti döneminde anayasal resmiyet kazandırılan 
Kemalizm’e toplumu sadakat yarışına sokanların geldikleri nokta ise ortadadır. Kemalizm’e iman 
edercesine geçmişten bugüne yapılan ötekileştirmelerin açtığı yaralar, üzülerek ifade etmeliyiz ki, 
kabuk bağlayamıyor artık. Oluşturulan yapay hiyerarşiden beslenen bürokratik refleksin, korku 
cumhuriyetini geliştirerek gasp ettiği egemenlik hakkını iade etmekte direnmesinde saf tutanların 
hedefi olmak bizi yıldırmaz, bilakis sorumlu kılar. Darbelerin ırgatı ve statükonun sahiplerinin toplumsal 
zeminde hiçbir zaman meşruiyet bulamamış olmasına rağmen, marjinal varlıklarını, boş bırakılan bir 
alanda örgütlenerek dayatmalarının teyemmümü bozan yapımızı hedef alması anlamlıdır. İnsanların 
iradesini körelten, özgürlük ve hak aramaya ilişkin her girişime şüphe ve korkuyla bakan statükocu 
sınıf, yıllardır bilerek ya da bilmeyerek kendilerini, ailelerini ve bütün kamu görevlilerini geliştirdikleri 
paranoyak düşüncelerin kucağına atmanın peşinde koştular. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Silivri 
sakinlerinin yoldaşlığına soyundukları/ev sahipliği yaptıkları gibi… Ve yine tıpkı 12 Eylül 2010 Anayasa 
Referandumu’nda KCK, BDP, KESK, DİSK, YARSAV ve CHP’nin yanında saf tuttukları gibi. 

Her şeyden habersiz bir kavgaya tutuşan ve darbecilere  “Bitmeyen kaos ve kargaşa nedeniyle darbe 
yaptık” dedirten 12 Eylül 1980 sürecinde, fotoğrafın bütününü göremeyenler kör kavgadan kahramanlık 
öyküleri türeterek hayata tutundular. “Yavaşlatılmış iç savaş vardı. 75-80 arası vuruşan aktörler içinde 
her iki grupta da aynı merkeze bağlı ve oradan emir alan hatta birbiriyle dirsek teması olan insanlar 
vardı. Aradan zaman geçti, açıklamalarda bulundular, onların böyle rol oynadıkları belgelerle ortaya 
çıktı. Her iki kesimden gençleri yönlendiren kişilerin devlet içindeki bazı teşkilatlarla doğrudan ilişkileri 
olduğu ortaya çıktı daha sonra...”    diyen Cemil Koçak’ın sözleri sizler için ne anlama geliyor merak 
ediyoruz. 
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“Kemalist devrim ruhunun canlanması için birilerinin ayağa kalkması lazım… 60 öncesi iyi incelenmeli… 
Sivil görünüm şart. Kesinlikle açık verilmemeli. Kitleyi yönlendirecek çocuklar iyi belirlenmeli... En 
güvenilir çocuklar derneklerin (ADD) politikası değilmiş izlenimi vererek sokağı organize edebilir. 
Güçlü bir medya desteği gerekli… Bağcılara (Doğan Grubu) gidip anlatılmalı… CHP halkevlerinin bize 
yakın şubelerini harekete geçirmekte geç kaldı… YARSAV çok önemli, içerisinde bu kadar çok yüksek 
yargıç, yüksek mahkeme başkanı, başsavcı olan bir muhalif kuruluş daha yoktur” diyen Yalçın Küçük ve 
Silivri’deki akrabalarına karşı çıkmayı bir yana bırakın içten içe gözyaşı dökenlerin olduğu bir ülkedeyiz 
ne yazık ki. 

Sendikamızı hedef alan Türk Eğitim-Sen’in yaşadığı düşünsel yenilgi, bunalım ve saldırganlığın 
temelinde; tek partili yıllarda temeli atılan, soğuk savaş dönemine bağlı olarak ilave edilen unsurlarla, 
ne idüğü belirsiz hale gelen ideolojinin açmazları var. Sosyo-politik değişime adapte olamayan, 
toplumun temel kültürünün, felsefesinin ve arzularının ifadesi olarak değil, toplumu şekillendirmek 
ve devlet otoritesini meşrulaştırmak için tasarlanmış söz konusu ideolojinin ve buna bağlı olarak 
geliştirilmiş kurumların arkasında saf tutmuş olmanın çaresizliği var. Bu yapılar toplumla bağlarını, 
temsil özelliklerini yitirmişlerdir. Yaşanan çöküntü ve daha da marjinalleşme, yitirilen konumları telafi 
etmek için arkaik ideolojilere ve klasik devletçiliğe sarılma, bu tarz ideolojilerin doğası gereğidir. Askeri 
bürokrasi ile uyumlu, sivil bürokrasi ile mevzi kazanmaya çalışan, kitleleri ve kamu kadrolarını kullanarak 
popülist ilişkileri sürdüren, engellendiğinde de darbe dahil her türlü eylemi meşru sayan yönetim 
anlayışının işbirlikçileri de zamanla tarihin çöp sepetine girmekten kendilerini kurtaramayacaklardır. 

Biraz daha açık etmek için evrensel bir yasayı burada hatırlatalım:  “Her yenilgi bir fikri/düşünsel 
yenilgidir, her zafer de öyle.” Günümüz dünyasının üzerinde hareket ettiği temelleri anlamaz ve oradan 
hareketle çözüm üretemezseniz, “Kılıçdaroğlu tarzı muhalefet”in STK versiyonuna mahkûm ve mecbur 
kalırsınız: Çamur at, toplumu dalgalandır, izi kalsın. 

Çağdaş bir milli kültürün kurulmasına katkıda bulunabilmek için zihninin ve zamanının bütün 
imkânlarını kullanmış,  bu toplumun birlikte yaşama iradesini ortaya çıkarmak için mücadele etmiş, bu 
ülkenin “aslî değerleri”ni, “ideal değerler” haline getirmeye çalışmış, içinde yaşadığı toplumun tarihini, 
düşünce kaynaklarını ve kültürünü iyi bilen bir sosyoloğun, ideoloji yerine fikir sahibi olacak bir nesli 
yetiştirmek için edebî ve ilmî tüm birikimini sarf eden Erol Güngör’ün müstesna dünyasından Ziya 
Gökalp’e gerileyen oradan da Ergenekon’a demir atacak kadar kırılma yaşayan bir oluşumun ve bölmeli 
zihin yapısının bize Müslümanlık dersi vermesi gülünç ve abesle iştigaldir. 

Genel Başkanımızın uyarısı, yeni anayasanın; milletimizi oluşturan her bireyin, insanlık onuruna, 
seçimlerine, çok kültürlülüğümüze, dünyanın gerçekleriyle uyumlu olmasıyla ilgilidir. Dinin bir çatışma 
aracı olarak hırpalanmasının önüne geçmek içindir. Türk Eğitim-Sen yönetimi de biliyor ki, İslam 
bizim için sadece secde hali değil, secdeye eğilen başımızdadır. Yalnız camide değil, ezan sesiyle dolan 
evimizdedir. Yalnız Kur’an’da değil, onunla nurlanan kalplerimizdedir. 

“Türk Devleti’nin dini, İslam dinidir” ibaresini 1928’de Anayasa’dan çıkarıp yerine ‘devlet laiktir’ 
diyenlerin sopa haline dönüştürdükleri laiklik ile yüzyıla yakın zamandır dindarlar hırpalanmıştır. 
Mevcut anayasaya rağmen toplumun dinle kurduğu güçlü bağ ise ortadadır. Anayasa’nın din hanesinin 
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boş kalmasını, din yerine dindarları dövmek için konulan plastik sopalardan daha tercih edilebilir 
buluyoruz. 

“Türküm, doğruyum, çalışkanım deyince insanlar doğru, çalışkan mı oluyor? Bunları düşünmek lazım” 
diye sormuşuz. Zorla Fatiha’yı her sabah okutmaya çalışsanız ondan bile çocukları soğutursunuz 
dercesine, yapılan işin pedagojik olup olmadığının sorgulanmasını istedik. Düşünme melekesi 
olmayanlar hariç  herkesi, eğitimdeki ritüelleri yeniden düşünmeye davet ettik.   Düşünme melekesi 
olmadığını itiraf edenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 

17/10/2011

Asiller İş Yapar, Acizler Çamur Atar

Önceki yıllarda çıkmış bazı sorulara da yer verdiğimiz deneme sınavlarımızı Türkiye genelinde yapmakla 
kalmayıp ertesi gün sitemizden soru ve cevapları herkesin paylaşımına açtık. Kamuya yönelik haber 
yapan internet sitelerinden verilen linkler dolayısıyla inceleyenleri saymazsak, sadece sitemizden 1. 
deneme sınavlarımızı 36.016 kişi, 2. deneme sınavlarımızı 28.058 kişi olmak üzere toplam 64.074 kişi 
inceledi. Genelin kullanımına açık sitemizden download edenler başta olmak üzere, haber sitelerinden 
linklerle download edenlerin aşırı yüklenmesi sonucu genel merkez web sunucumuzun hizmet vermekte 
zorlandığı anlar bile oldu. 

Hal böyle iken, 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür 
Yardımcılığı sınavlarında, önceki yıllarda sorulmuş sorulardan bazılarının aynen sorulmuş olması 
nedeniyle, deneme sınavlarımıza aldığımız soruların bir kaçının çakışmasından hareketle bir sendikanın 
bizi zan altında bırakmaya yönelik açıklamasına doğrusu şaşırmadık. Sınırları belli olan, bazıları bir ya 
da iki sayfalık mevzuattan herhangi birisi bir deneme sınavı hazırlasa; birkaç soruyu tutturma ihtimali 
ortadayken, Eğitim-Sen’in ortaya attığı iddia tam anlamıyla art niyetin ifadesidir. Hizmet üretiyorsanız, 
bu ve benzeri karalamalarla, çamur atmalarla karşılaşma ihtimaliniz her zaman vardır. Hiçbir hizmet 
üretmiyorsanız, böyle bir ihtimaliniz de olmaz. Kaldı ki, sendikamıza yönelik bu çamur atmalar yeni 
de değil. Önceki yıllarda da hizmetlerimiz gölgelenmeye, sendikamız zan altında bırakılmaya çalışıldı. 
Birileri üyeye hizmeti değil, ‘bir yerlere’ hizmeti önceleyerek, kamuoyunda sendikaları ile ilgili olumsuz 
haberleri unutturmak için gündem değiştirmek maksadıyla çamur sıçratmaya yeltense de, Eğitim-Bir-
Sen üyelerine hizmeti aksatmayacaktır. 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün daha önceki yıllarda yaptığı sınavlarda çıkmış 
sorulara da yer verdiğimiz deneme sınavlarımızda bir kaç sorunun tekrar sorulmuş olması dolayısıyla 
ortalığı bulandırmaya çalışan malum sendikanın çamur atmasını ciddiye almadığımız için cevap verme 
gereğini duymamıştık. Fakat Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in bir soru üzerine konuya ilişkin 
cümle kurması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduk. 
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Eğitim-Sen’in art niyetli, akıldan ve izandan yoksun açıklamasına itibar edecek eğitimci çıkmayacaktır. 
Sendikacılık adına ortaya koydukları arkaik yaklaşımlar, ideolojik kavgadan öteye gitmeyen; kırmayı, 
dökmeyi, taşlamayı, birilerine kalkan olmayı sendikal eylem olarak sunan vandalist bir yapıdan ciddi bir 
yaklaşım beklemek zaten doğru olmayacaktır. 

Sendikamız, hizmet sendikacılığının en iyi örneğini sergileyerek, 70 bin adet sınava hazırlık kitabı, Şube 
ve temsilciliklerimizce açılacak kurslarda kullanılmak üzere ders anlatım sunuları, müdürlük, müdür 
başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı olmak üzere ikişer adet deneme sınavı hazırlayarak üyelerimizin 
hizmetine sunmuştuk. 

Hizmet odaklı sendikal perspektif gereği hazırlık yaparak üyelerimize sunduğumuz deneme sınavlarını, 
toplu halde, uygulandığı günün ertesinde ise internet sitemizden yayınlamıştık. 

Sendikalarının benzer bir hizmeti sunamaması nedeniyle kurslarımıza katılan ve kamuoyuna açık 
gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarına giren Eğitim-Sen üyeleri dâhil herkes, art niyetin farkındadır. 

Bütün karalamalara rağmen asiller iş yapmaya/hizmet üretmeye devam edecektir.  

18/10/2011

Bağış Kabul Eden Yöneticilere Soruşturma Açılmasının Hukuki Dayanağı Yoktur

20/07/2011 tarihinde yayımlanan 2011/40 sayılı“Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış 
Alınmaması”  konulu Genelge’de, “Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki resmi eğitim-öğretim kurumlarına 
öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep edilmeyeceği ve de bu dönemlerde; 
okul aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyeceği, 
öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi 
bir durumun söz konusu olamayacağı” ifade edilmiş, Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen 
20/09/2011 tarihli ve 4884 sayılı yazı ile  Genelge’ye aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında 
soruşturma açılması talimatı verilmiştir. 

Milli Eğitim sistemimizde okulların ve diğer eğitim kurumlarının müstakil bir bütçeleri yoktur. Kurum 
personelinin ücretleri genel bütçeden karşılanmakta ise de, okulların bakım, onarım, tamirat, genel 
temizlik, çevre temizliği, temizlik ve güvenlik personelinin ücret vesair sosyal hakları, su, telefon, 
internet giderleri gibi sabit ve zorunlu giderler için bütçeden pay ayrılmamaktadır. Yine kadrolu 
hizmetli bulunmadığı için hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen hizmetli ve yardımcı personelin 
ücretleri ve sosyal güvenlik primleri, yeni inşa edilen okulların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi, 
zamanında ödenemeyen elektrik ve doğalgaz faturalarının gecikme cezaları, boya-badana ve yıllık 
olağan bakımlar, yarışma ve programlar dolayısıyla merkezlerde salonlara çağrılan öğrencileri taşıyan 
araçlar için yol masrafları, okullarda fotokopi, kırtasiye gibi rutin giderler, okul kapılarında güvenliği 
sağlamak için tutulan özel güvenlik personelinin ücretleri ve sosyal güvenlik primleri, müsabakalar 
dolayısıyla il dışına götürülen öğrencilerin ve heyetlerin yol, iaşe ve konaklama giderleri, okulun 
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teknolojik olarak kendini yenilemesi gerektiği hallerde bu giderler, ödenek bulunmadığından ancak söz 
konusu bağış ve yardımlardan karşılanmakta, bağış hariç hiçbir finansman yolu da sunulmamaktadır. 

Sendika olarak okulların ihtiyaçlarının velilerin aidatlarıyla karşılanmasına biz de karşıyız. Ancak 
okullara bütçeden pay ayrılmamasından dolayı bu ihtiyaçların halihazırda yine velilerin aidatlarıyla 
karşılandığı da bir gerçektir. 

Mevcut düzenlemelerde  bu bağış ve yardımların kabul edilmesini  engelleyen bir hüküm söz konusu 
olmadığı gibi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik 
ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, aynî ve nakdî bağışları kabul edebileceğini açıkça hükme bağlamıştır. 2011/40 sayılı 
Genelge’nin lafzından da anlaşıldığı üzere,  öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle 
bağış talep edilmeyeceği belirtilmiş;  kendi istek ve iradeleri ile okullara ve okul aile birliklerine bağış 
ve her türden yardım yapanların, bağış ve yardımlarının kabul edilmeyeceğine ilişkin bir ifadeye 
yer verilmemiştir. Bu nedenle il eğitim denetmenlerinin okul yöneticileri hakkında denetimlerini 
yaparken,  “öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken bağış talep edilmesi”  ile  “kendi istek 
ve iradeleri ile okullara ve okul-aile birliklerine bağış ve her türden yardım yapanların, bu bağış ve 
yardımlarının kabul edilmesi” ifadelerinin ayrımını iyi yapmaları, bağış ve yardımların kabul edilmesine 
engel bir durumun olmadığı, adrese dayalı kayıt sisteminde ise kayıt için bağış talep edilmesine sistemin 
imkan tanımadığı hususunu da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Görüldüğü üzere, okul yöneticileri hakkında soruşturma açılmasının hiç bir haklı dayanağı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle eğitim yöneticilerini yıpratan, onları zan altında bırakan ve velilerle karşı 
karşıya getiren bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir. 

20/10/2011

Milletimiz Terör Belasından Kurtarılmalıdır

Terör can almaya, kan akıtmaya ve Türk’ün de Kürt’ün de canını acıtmaya devam ediyor. Çukurca’da 
24 askerimiz ve Güroymak’ta 5 polisimiz olmak üzere 29 güvenlik mensubumuz şehit olurken, hain 
saldırılarda biri çocuk 4 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 18 askerimiz ise yaralanmıştır.

Dış güçler tarafından yıllardır terör ile terbiye edilmeye çalışılan milletimiz, kirli hesaplara asla 
teslim olmayacak, kardeşliğimizi baltalamaya yönelik hareketleri boşa çıkarmaya devam edecektir.

Ülkemiz terörün kıskacında kavrulurken, halkın refahına, yaşam kalitesine harcanması gereken 
kaynaklar, terör nedeniyle yıllardır uluslararası silah tüccarlarının ve ülkemizdeki uzantılarının 
cebine akmıştır. Milletimizin birlik, beraberliği ve ülke bütünlüğümüz için 10 binlerce şehit 
verilmiş, masum insanlar terör yüzünden yaşamını yitirmiştir. Geçmişte terörü bitirmek için atıldığı 
söylenilen adımlardaki eksiklik ile güvenlik eksenli strateji yanlışlıklarına ihanet şebekelerinin de 
dâhil olması nedeniyle her defasında süreç sonuca ulaşmamış, bir nevi terörün şımarmasına da 
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neden olunmuştur. Ülkeye zaman kaybettiren politikalar nedeniyle terör kıskacında yaşamanın 
adeta kaderimiz olduğu kanıksatılmıştır.

Türkiye’nin siyasi istikrarsızlıktan kurtulup, nefes alması ile başlayan sorgulama; devamında terörle 
işbirliği yapan çetelerle hesaplaşmasının kolay bir süreç olmayacağını göstermektedir. Türkiye’de 
son birkaç yıldır demokratikleşme adına atılan radikal adımların neticesinde deşifre olan kirli 
ilişkiler de göstermiştir ki, terör tekdüze bir hareket değildir. Türkiye’nin, terörü besleyen unsurlara 
projeksiyon tutması, terörün finansmanının uluslararası boyutunun gündeme gelmesine neden 
olmuştur. Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi dış politikada İsrail-Türkiye ilişkilerindeki 
gerginlik; Türkiye’nin güçsüzleştirilmesi adına atılan dış destekli adımların terörün beslenip 
kışkırtılmasının önemli bir seçenek olduğunu görmemizi gerektirmektedir. Son zamanlarda Kandil’e 
paralel hareket eden sivil uzantıların, halktan sakladıkları gerçek yüzlerinin ortaya çıkması, bölge 
halkının gerçekleri görmesini sağlamıştır. Halk nezdinde itibarını kaybedenler kan dökerek itibar 
kazanma peşindedirler. Elbiselerini kasap önlüğüne çevirenlerin vermek istedikleri gözdağı, hiçbir 
işe yaramayacak ve teröristler kanlı emellerine ulaşamayacaklardır.

İnsanımızın birlikte yaşama ve birlikte geleceğe yürüme idealine sıkılan kurşunlar asla muktedir 
olamayacaktır. Huzurumuza yöneltilen tehdit, kardeşler arasında oluşturulmak istenen husumet ve kan 
davası, duygularımızı esir alamayacak; oluşturulmak istenen ön yargılar ise kardeşlik hukukumuzda yer 
bulamayacaktır. Halkımız teröre karşı, kardeşlik hukukunun korunmasındaki ısrarını sürdürecektir. 

Siyasi irade; terör ve teröristle mücadelede kararlılığı elden bırakmamalı, demokratik iyileştirmeleri 
kesintiye uğratmamalı, yeni Anayasa çalışmalarını sabote etmeye yönelik provokatif eylemlerin 
oluşturduğu atmosfere asla teslim olmamalıdır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. 

21/10/2011

Fişleyen, Aşağılayan ve Suçlayan Bürokratlara Sessiz Kalmayacağız

Türkiye, fişlemelerden ve aşağılamalardan çok çekti. Yıllardır, insanların doğuştan gelen meşru haklarını 
kısıtlayan baskıcı, jakoben yaklaşımlar, yasa ve yönetmelik şeklinde dayatılarak, toplum mühendisliği 
yapıldı. İnsanımızı ayrıştıran, bireyi tanımak yerine tanımlayan yaklaşımlarla toplumsal hayatın dışına 
iten, kendi önyargılarını topluma dayatan, sivil kıyafetli ama beyni üniformalılar dâhil bütün darbeciler 
en çok acıyı bu ülkenin kadın ve kızlarına yaşattılar. Kadınları, kendi aralarında; kılık kıyafetlerine, 
inançlarına ve tercihlerine göre kategorize eden uygulamalarla mağdur ederek, onların özgürlüklerini 
ellerinden almaya kendilerini yetkili gördüler. Eğitim hakkı ellerinden alınan, özgürlükleri turnikelere 
sıkıştırılan kızlarımız, yurtdışında eğitimlerini tamamlamak zorunda bırakıldı. Öz vatanında parya 
muamelesi yapılanların çığlıklarına kulaklarını tıkayanlar, insan için devlet değil, devlet için tornadan 
geçirilmiş insan üretmenin mühendisliğini yapmaktan çekinmediler. Uydurdukları “kamusal alan” 
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yalanı ile zihinleri rehin almayı amaçlarken, lâyüs’el ilan ettikleri arkaik düşüncelerini sorgulayanlara 
ise haddini bildirmeyi yeğlediler. 

Batı Çalışma Grubu türü illegal oluşumlarla insanları fişleyen, dışlayan, suçlayan üniformalılara özenen 
bazı beyni üniformalı siviller, ne yazık ki, ‘can çıkar, huy çıkmaz’ misali alışkanlıklarını hala devam 
ettirmektedir. Son günlerde Antalya’da iki bayan öğretmenin peruk takmasını suç olarak gören ve 
soruşturma süreci yürütenlerin; İl Disiplin Kurulu’nda geri çevrilen kararlarını topluma izah etmekte 
zorlanması ve “ben yapmadım, o yaptı” dercesine keyfiliği üzerinden atmaya çalışması, insan aklıyla 
dalga geçmek olsa gerek. 

Basının, “işte belgesi” diye yayınladığı yazılar, ne yazık ki, kamuda “hak ve özgürlük” kavramlarından 
nasibini almamış yöneticilerin varlığını ortaya koymaktadır. 

Normalde estetik bir materyal olarak kullanılan peruğa bile tahammül edemeyenlere, bunu “çağdışı 
kılık kıyafet yönetmeliğine” muhalefet olarak yorumlayıp kendilerine görev çıkaranlara, soruşturma 
talimatı verenlere, soruşturmayı yürütenlere, inceleme kurulunda onay verenlere Bakanlık sessiz 
kalmamalı, yaşananlara göz yummamalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, insanların kılık kıyafetleri, inanç ve düşünceleri ile uğraşmayı görev sayanların 
keyfiliklerine asla sessiz kalmayacağımız ve bunları deşifre ederek, toplum vicdanında mahkûm 
ettireceğimiz bilinmelidir. 

24/10/2011

Milletimizin Başı Sağ olsun

Yüreğimiz bir kez daha kanadı. Daha 4 gün önce 24 askerimizin ve 5 polisimizin şehit olmasıyla hüzne 
boğulan milletimiz, şimdi de Van’da yaşanan şiddetli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 
acısını yaşıyor. 

Van’da meydana gelen ve birçok vatandaşımızın ölümüne, yaralanmasına, evsiz kalmasına yol açan 
şiddetli deprem dolayısıyla milletimizin acısını paylaşıyoruz. 

Yaşanan acılara her dilden, her dinden, her ırktan gelen tepkiler, ortak paydamızın insanlık olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. 

İnsanlık ortak paydasında buluşan milletimiz, geçmişte yaşadığı büyük acı olaylarda olduğu gibi, 
yine el ele vererek bu acı olayın da üstesinden gelecek ve yaralarını hızla saracaktır. 

Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine 
ve milletimize başsağlığı; yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. 

Milletimizin başı sağ olsun…
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28/10/2011

Mesleğinin Baharında Aramızdan Ayrıldılar, Acımıza Acı Kattılar…

Onlar en az kazanç getiren; ama en çok ödüllendiren mesleği seçmişlerdi. Çoğu, mesleğinin baharındaydı. 
Atandıklarında sevinçlerini dışa vururken adeta sınıfın ve tebeşirin kokusunu hissettiler. Işığın elçileri 
olarak yola düştüklerinde heyecanlıydılar. Kandil misali eriyecek; ama etrafına ışık saçacaklardı. Hizmet 
ve gönül eriydiler. Hayatın zorluklarını yenmek ve imkânsızlıklara direnmek için şartlanmışlardı. Van ve 
Erciş in fay hattı zayıftı belki; ama onların iradeleri ve yürekleri, inadına sağlamdı.

Kış yaklaşıyordu. İklim soğuktu belki; ama insanları bir o kadar sıcakkanlıydı. Kucak açmayı, sofrada 
öncelik vermeyi, elinde ve avucundakini paylaşmayı yaşamın değişmez kuralı haline getiren halk, onlara 
en önemli varlıklarını, yani çocuklarını teslim etmişti. Utancından terleyen çocukların ellerinden tutuyor 
ve   çocuklara çizgi çizmeyi, yazı yazmayı öğretiyorlardı. Yarın için hazırlıklı olmalıyım diye akşam ders 
hazırlığı yapıyorlar ve her geçen gün kendilerini daha da güçlü hissediyorlardı. Öğretmenlik her yeni gün 
yeni bir heyecandı onlar için…

Uyum eğitimlerinden yeni dönmüşlerdi ve 7,2’lik deprem onları bir anda aramızdan aldı. Halime ve 
Nigar Öğretmen 23, Tuğba, Onur ve Muhammet Hoca 24, Emel Öğretmen 25, Oktay ve Mustafa Hoca 
26 yaşındaydı. Diğerleri de farklı değildi. Kimisi yeni nişanlanmış, kimisi evlilik günü için gün sayıyor, 
kimisi duvağını diktirmiş, kimisi yeni bebeğini bağrına basıyordu. Evde anneler ve babalar oğlunun/
kızının geleceği günü iple çekiyordu. Kimisi eş durumundan tayin isteyecek, kimisi askerliğini de asker 
öğretmen olarak orada tamamlayıp dönecekti. Her birinin hayat hikâyesi farklıydı; ama öğretmenlik 
idealleri aynıydı.  Onlar, teneffüste kendilerine uzanan minik elleri tuttuklarında her sıkıntıyı unutuyor, 
rol modeli oldukları öğrencilerini gelecek için donatmaya, hayata hazırlamaya çalışıyorlardı.

“Hele bir öğretmenliğe başlayayım ilk maaşımla şunları yapacağım” diye kurulan hayalleri bozan bir 
meslekti öğretmenlik. Melike Atman öğretmen henüz 40. günü geride bırakmıştı; ama ilk maaşını Erciş’te 
ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara dağıtmıştı. Öğretmenler için, içinde öğrencilerin olmadığı 
meslek hayallerinin ömrü sınıfa girene kadardı. Öğrencilerle göz göze gelmek yeni bir yolculuğun 
başlangıcıydı ve çoğunluğu stajyer olan öğretmenler, yeni adım attıkları fedakârlık mesleğinde ilk 
heyecanlarıyla birlikte aramızdan ayrıldılar.

Kayıp haberleriyle yürekleri dağlanan aileleri, eğitim çalışanlarının en büyük sendikası olarak yalnız 
bırakmayacağız. Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak depremde kaybettiğimiz üyelerimizin ailelerine ferdi kaza 
sigortası çeklerimizi yola çıkarıyoruz. Ayrıca depremin aramızdan aldığı çoğunluğu stajyer olan bütün 
öğretmenlerimize ve Van halkına elimizi uzatmak için Eğitim-Bir-Sen ve Memur -Sen olarak 415 bin 
TL’lik ilk yardım paketimizle yardım seferberliğinin başlangıcını yaptık. Bütün teşkilatlarımızla acıların 
hafifletilmesi ve yaraların sarılması için seferberlik başlattık.

Van-Erciş Depreminde kaybettiğimiz 64 öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Adlarının ve 
ideallerinin yaşatılması için Erciş’te 64 derslikli bir okul yaptırılıp her sınıfa bir öğretmenimizin adının 
verilmesini teklif ediyoruz. 
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29/10/2011

Cumhuriyetin 88. Yılı Kutlu Olsun

Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesidir. Halk bu eylemi, demokrasi vasıtasıyla yerine 
getirir. Demokratik cumhuriyetlerde halk, demokratik usullerle kendi içinden temsilciler seçer, halkın 
temsilcileri de halkın beklentileri doğrultusunda yasalar yapar ve yönetir. Beklentilerin gerçekleşmemesi 
durumunda yine demokrasi devreye girer, halk yeni temsilciler seçerek sistemi tazeler. Demokrasinin 
bulunmadığı cumhuriyetlerde halkın kendi kendisini yönettiğinden söz edilemez. Nitekim dünyada 
adında cumhuriyet bulunan; ancak halkın hiç esamisinin okunmadığı, diktatoryal mahiyet arz eden pek 
çok yönetim bulunmaktadır. 

Türkiye’de ise, 1921 Anayasasıyla başlayan anayasal süreçte, 1924-1962- ve 1982 anayasasıyla büyük 
bir eksen kayması yaşayan Cumhuriyet, cumhurun olmaktan uzaklaşmış, statükonun hâkim olduğu bir 
hale dönüşmüştü. Cumhura ait olan 1921 Anayasası, 1924 Anayasası ile Cumhuriyetin kabul edilmesine 
rağmen cumhurun olmaktan uzaklaştı ve 1982 anayasası ile de zirve yaptı. 

Cumhuriyetin 88. yılında önemli bir sorun olarak ‘ideolojik devlet’ sorunu karşımıza çıkmaktadır. Halkın 
belirleyici olduğu bir mücadeleyle şekillenen devlet, kendisine bir ideoloji biçmiş, bu ideolojiyi tanıyan, 
benimseyen vatandaşlarıyla barışık yaşamış, sosyal, kültürel beslenmesine binaen devletin ideolojisiyle 
çelişen bir görüşü, yaşama biçimini taşıyan vatandaşlarını ötekileştirmiş, her fırsatta biçimlendirmeye 
çalışmıştır. Devlet, insanının mutluluğuna hizmet eden bir araç olmaktan çıkmış, insanlar devleti 
kutsayan birer figüran haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Devletin ideolojik görüntülerden arındırılması 
gerekmektedir.  Kendi halkına ideoloji ve yaşam tarzı dayatan, kendi yurttaşlarını fişleyen bir devlet, 
toplum nazarında meşruiyetini tartışmaya açar. Devlet, millet içindir. Devlet; Türküne, Kürt’üne, Laz’ına, 
Çerkez’ine; alevisine, sünnisine, ateistine; başı örtülüye, başı açığa eşit mesafede durmalı, vatandaşları 
arasında ayrımcılık yapmamalıdır. Hakları asla pazarlık konusu yapmayan bir aile olarak, cumhurunu 
tanımlayan değil, tanıyan devlet, en büyük hayalimizdir. 

Ülkemiz demokrasisi, bugün hala oturmuş değildir. Tam manasıyla demokratik bir sisteme sahip 
olduğumuz söylenemez. Cumhuriyetimiz, uzun zaman darbelerle örselenmiş, manipülasyonlarla 
sündürülmüştür.  Halkın temsilcileri alaşağı edilmiş, idam edilmiş, siyasi yasaklar getirilmiş; adeta ‘halk 
kendi kendisini yönetmeyi bilmez’ anlayışıyla vesayet sistemi uygulanmıştır. Cumhuriyetin ana unsuru 
olan halkçılık, çoğulculuk, şeffaflık, katılımcılık, hürriyet birilerinin dudağını yakar olmuştur. Bu nedenle 
darbe anayasasının bir hukuk ayıbı olmaktan çıkarılıp halkın anayasası haline getirilmesi gerekmektedir. 
Mevcut anayasa hukuk cellâtlarının başımıza bela ettiği bir metindir. Değiştirile değiştirile kuşa 
dönmesine rağmen hâlâ sorun olmaya devam ediyor. Bugün o anayasayı artık, o anayasayı yapanlar bile 
savunmuyor. Ama adına kanun adamı denen birileri, hukukun temel ilkelerini, evrensel hukuku, devletin, 
anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyet temeli sayılan değerleri hiçe sayarak, halkın değerlerine karşı 
meydan okuyup, onların kanları ve gözyaşları üzerine ahkâm kesebiliyorlar. Darbe kışkırtıcılığı, iç savaş 
tahrikçiliği yapabiliyorlar. 



Basın Açıklamalarından Seçmeler

279

 Cumhuriyetin 88. yılında yapılması gereken; geçmişin kötü izlerini taşıyan, darbe döneminde örülmüş, 
kurumların reflekslerini gözeten anayasa yerine, millet hâkimiyetinin kuşattığı, milletin menfaatinin ve 
mutluluğunun öncelendiği sivil, demokratik bir anayasanın hazırlanmasıdır. 

Anayasa değişikliği paketini, bu yolda atılan önemli bir adım olarak gördük; 12 Eylül’deki referandumu bu 
manada önemsedik ve destekledik. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne, devletin bireyinden, 
bireyin devletine atılan adımları normalleşme sürecine bir katkı olarak değerlendirdik. Temsil ettiğimiz 
iradeyle, daha özgür, daha müreffeh, daha adil bir Cumhuriyet için yürüttüğümüz referandum gibi 
çalışmalara yenilerini de ekledik. ‘Yeni Yüzyılda İlk Anayasal Meydan Okuma’ başlıklı Uluslararası 
Anayasa Kongresi ve ‘Sahadan Yeni Anayasa Araştırması’yla Türkiye’nin 12 Eylül referandumuyla 
başladığı demokratik sivil anayasa hazırlığı sürecine katkı sunduk. Bu tür çalışmalarımız yeni anayasa 
yapılana kadar devam edecek. Her şeye rağmen bugün, bütün farklılıklarıyla insanımıza, hayatın canlı, 
dinamik yapısına duyarlı bir anayasa yapmak için bütün koşullar hazır. 

Başta söylediğimiz gibi, 1921 Anayasası’ndan sonra sistem 1924 Anayasası ile milletten uzaklaşmıştır. 
Ancak, sistem 12 Eylül referandumu ile de yeniden millete döndü. Şimdi yeni bir anayasanın 
arifesindeyiz. Cumhuriyetin 88. yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, anakronik bir müessese olarak 
tanımlanmasına yol açacak uygulamalardan vazgeçmeli, halkının mutluluğunu, refahını, yücelmesini 
gözeten; çağdaş, bu topraklar üzerinde yaşayan ve kendisini vatandaş olarak tanımlayan herkesi candan 
kucaklayan, demokrasinin tüm kurallarıyla işlediği, şeffaf bir yapıya kavuşmalı ve tam anlamıyla halka 
ait olmalıdır. 

Cumhuriyetin 89. yıldönümünde yeni anayasayı hayata geçirmiş bir Türkiye’yi görmek istiyoruz. 

16/11/2011

Ek Ödemelerle İlgili Manipülasyona Dikkat!

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, internet ortamında ve sosyal paylaşım sitelerinde ek 
ödemelerle ilgili manipülasyon yapılmaktadır. Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nun Yetkili 
Sendikası olduğumuz için, 666 sayılı KHK hakkında, başta eğitim çalışanları olmak üzere, kamuoyunun 
doğru bilgilendirilmesi gerektiğinden hareketle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “eşit işe eşit ücret” anlayışı çerçevesinde ek ödeme 
oranlarında düzenleme yapılmıştır. Eşit işe eşit ücret, sendikamızın yüksek sesle dile getirdiği bir talep 
olmuş ve 2010 Yılı Toplu Görüşmelerine Yetkili Konfederasyon olarak katılan Memur-Sen in baskısı ile 
Toplu Görüşme Tutanağı’nda imza altına alınmıştır. 

Farklı bakanlıklarda eş değer kadrolarda çalışan personelin maaşları arasındaki fark, kamu çalışanlarının 
en fazla şikâyet ettiği konuların başında gelmekteydi. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları bu 
konunun başlıca mağduru olmuşlardır. Bu mağduriyet, 666 sayılı KHK ile büyük oranda giderilmiştir. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan yardımcı hizmetli, memur, şef, şube müdürü gibi personelin 
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maaşlarının aynı unvanla diğer bakanlıklarda görev yapan personelin maaşlarıyla eşitlenmesi talebimiz 
bu KHK ile karşılanmıştır. Talep kazanıma dönüştürülmüştür. 

Ancak, KHK’nın taleplerimizin bütününü karşıladığını söylemek ya da eksik hususlar içermediğini 
ifade etmek mümkün değildir. Hizmet kolumuz sınırlılığında baktığımızda, öğretmenlerin ve öğretim 
elemanlarının mevcut ek ödeme oranlarında herhangi bir artış yapılmaması kabul edilemez. Artış 
yapılmamasının gerekçesi olarak ifade edilegelen, “öğretmen ve öğretim elemanlarının muadili bir 
unvan olmaması” açıklamasını, ek ödemeyle ilgili geçmiş dönem (2010 Toplu Görüşme Mutabakatına 
Bağlı Olarak Ek Ödemede Yapılan 80 TL’lik Artıştan Öğretmen ve Öğretim Elemanlarının Yararlandırılması) 
uygulamalarını dikkate alarak doğru ve gerçekçi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu anlayışla KHK’nın 
yayımlanmasını müteakip öğretmen ve öğretim elemanları ile ilgili mağduriyetin giderilmesi ve hatadan 
dönülmesi için gerekli girişimlere konfederasyonumuzla birlikte başladık. 

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı üst düzey bürokratları ile hafta içinde yaptığımız görüşmede konuyu 
ilgililerin dikkatine sunduk. Sendikamızın ilgili birimlerince hazırlanan karşılaştırmalı maaş tabloları 
aracılığı ile 666 sayılı KHK’nın öğretmenleri ve öğretim elamanlarını hangi düzeyde mağdur ettiğini 
ortaya koyduk. Beraberinde bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeye ilişkin talep ve 
önerilerimizi de gerekli mercilere ilettik. 

Konunun takipçisi ve çözüme kavuşturucusu olmakta kararlıyız. Bu noktada öncelikle toplu sözleşme 
masası seçeneğimizin temel bir güç olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. 2009 ve 2010 Toplu 
görüşmelerinden kaynaklanan yetkilerimizi de dikkate alarak, toplu sözleşme öncesinde de öğretmen 
ve öğretim elemanlarına mahsus ek ödeme artışı yapacak bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi için 
yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu artışın ek ödeme, özel hizmet tazminatı ya da ek özel hizmet tazminatı 
oranlarının artırılması seçeneklerinden birisi tercih edilmek suretiyle yapılması konusundaki önerimiz 
yetkililerce değerlendirilmektedir. Bakanlıkta görev yapan hizmetli, memur, şef ve şube müdürleri 
için 666 sayılı KHK ile elde ettiğimiz kazanımın bir benzerini öğretmen ve öğretim elemanları için de 
gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 

Niçin Manipülasyon Yapılıyor ve Amaç Nedir?

Biz öğretmen ve öğretim elemanlarının mağduriyetini giderme çabası içerisindeyken, yetkisi ile birlikte 
kendisini de kaybedenler, mağduriyeti giderecek adımlarımıza destek olmak yerine öğretmenlerin 
mağduriyetini fırsata dönüştürme girişimleri içerisindedir. Biz kendilerine bir şeyi hatırlatmayı insanlık 
görevi sayıyoruz. Eğitimciler, mağduriyetlerini kullanan sendikaya değil, mağduriyetlerini sona erdiren 
sendikaya itibar ediyorlar. 7 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete bu durumu tescilliyor. Unutmuşlarsa, 
manipülasyonda kullanmakta mahir oldukları internet aracılığı ile Resmi Gazete’nin ilgili sayısına tekrar 
baksınlar. 

 Referandumda KCK, BDP, PKK, YARSAV, CHP, MHP, KESK, DİSK ve KAMU SEN  “HAYIR” kampanyasını 
yürütürken, “EVET” kampanyasını omuzlayarak yüzde 58 ‘evet’e verdiğimiz desteğin sonucu olarak 
Anayasa’da yer almasını sağladığımız “Toplu Sözleşme Hakkı”nın fiili kullanımını sağlayacak hükümlerin 
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yer aldığı 4688 sayılı Kanun’da değişiklik öngören taslak, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılmıştır. Çok 
kısa sürede komisyona sevk edilecek ve yasalaşacaktır. Konfederasyonumuz Memur-Sen, aralarında 
sendikamız Eğitim-Bir-Sen’in de yer aldığı 7 yetkili sendikasıyla toplu sözleşme sürecinin en önemli 
muhatabı ve tarafıdır. Manipülasyon çabalarının arka planında bu durum yatmaktadır. Sendikamızın 
idrak ettiği bu gerçek eğitimciler tarafından da bilinmektedir. 

Öğretmenler ve öğretim elemanları bilmektedir ki, Eğitim-Bir-Sen, üzüm yemek kastıyla konuyu 
gündemde tutmaya ve çözüme kavuşturmaya niyetli tek sendikadır. Tıpkı sözleşmeli öğretmenlerin 
kadroya geçirilmesi sürecinde ortaya koyduğumuz anlayış ve uyguladığımız stratejiye duyulan güvende 
olduğu gibi. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi mücadelemiz, Memur-Sen’in Genel Kurulu’nda 
Başbakan tarafından verilen sözle kazanımla sonuçlanırken, birileri bu sözden 3 saat sonra yaptıkları 
eylemi maharet gösterme çabası içerisindeydiler. 

Şimdi de benzer bir şey yapıyorlar. Konuyu muhataplarına taşıdığımızın ve önerilerimizin dikkate 
alındığının haberleri yayınlandıkça rahatsız oldular. Biliyorlar ki, Eğitim-Bir-Sen girişim başlatmış 
ise çözüm yakındır. Amaçları çözüme katkı sunmak değil, çözümden pay kapmaktır. Bilsinler ki, bu 
pastadan onlara dilim yoktur. 

Yetkilerini kaybedenlerin, Toplu Sözleşme Masası öncesi yapmak istedikleri manipülasyonun, “yetkili 
sendika sorunu masada çözerse, bizim halimiz nice olur” diye günler öncesinden rol çalma girişimi 
olduğu herkes tarafından anlaşılmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen Eğitim Çalışanlarının Tek Güvencesidir 

2010 Toplu görüşmelerinde Memur-Sen’in yetkili olarak, en düşük memur maaşına toplamda 235 TL 
kazanım sağlaması, genelde kamu görevlilerinin, özelde ise eğitim çalışanlarının taleplerini kazanıma 
dönüştürme adresinin Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olduğunu tescil etmiştir.  2010 yılı Toplu görüşmeleri 
öncesi, “eğer toplu sözleşme hakkı olmazsa, bir daha yetkili konfederasyon olarak bu masaya 
oturmayacağız” çıkışıyla “Toplu Sözleşme Hakkı”mızı nasıl aldıysak, öğretmen ve öğretim elamanlarının 
mağduriyetini giderecek ücret artışını da ilk Toplu Sözleşme masasında alacağımız bilinmelidir. 

Masaya getireceğimiz tekliflere ‘evet’ denmezse, yetkililere, ‘hayır’ demenin pişmanlığını 
unutamayacakları şekilde yaşatacak eylemlerimizle alanlarda olacağız. 

Sorunların devam etmesini arzularcasına sorunlu değil, çözüme yönelik sorumlu sendikacılık yapma 
ilkesiyle hareket ederek; kolay olanı değil, doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. 

Biliyor ve inanıyoruz ki, eğitim çalışanları, etkisi olamayan yetkisizlerin çözüme yönelik olmayan, 
‘masada çözülmeden önce bir şeyler yapalım ve rol çalalım’ refleksli, çalışanların duygularının 
köpürtülmesine yönelik popülist, ucuz naralardan medet beklememe; özlük ve özgürlük mücadelesinin 
en önemli güvencesi olan Eğitim-Bir-Sen’in mücadelesine destek olma ve söylediklerini dikkate alma 
tavırlarını sürdürecektir. 
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24/11/2011

Öğretmenler Günü’nün Acımızı Hafifletmeye ve Sorunlarımızı Sona Erdirmeye
Vesile Olmasını Diliyoruz

Yıllardır, sorunlarımızı dile getirdiğimiz gün değil, bayram havasında kutladığımız bir Öğretmenler 
Günü’nün hayalini kurmuş eğitim camiası olarak, geçmişte yaşadığımız birçok sorunun hala devam 
ediyor olmasının yanında, Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve 75 
öğretmenimizin acısı nedeniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne hüznün gölgesinde girmiş bulunuyoruz. 

Nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan, adanmışlık duygusuyla kendisini tüketirken etrafına ışık 
saçan, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, yine kronikleşmiş, çözüm bekleyen birçok sorun ile 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü karşılamışlardır. 

Özür grubu tayinlerinin yılda bir kez olacak şekilde sınırlandırılması dolayısıyla ara dönemde aile 
bütünlüğünün sağlanmasını bekleyenlere henüz bir çözüm üretilmemesi, okullara bütçe ayrılmaması 
nedeniyle okul yöneticilerinin velilerden bağış talep etmek zorunda kalmasıyla gelişen sürecin, 
eğitimcilerin mesleki onurunu incitmesi ve itibarını gölgelemesi, yıllardır kariyer basamakları sınavının 
yapılmayışı dolayısıyla oluşan beklentinin karşılanmaması, kadrolu öğretmen alımından ziyade ücretli 
öğretmenlikle açığın kapatılmasının doğal sonucu olarak atama bekleyen öğretmenlerin taleplerinin 
karşılanmaması, öğretmenlerin fedakârlıklarına paralel, saygınlığını gözeten özenle seçilmiş söylemler 
yerine, moral ve motivasyonu kıracak bir dilin, yetkililerden başlayarak aşağıya doğru yayılması gibi 
birçok sorun hala çözüm beklemektedir. 

Ek ders birim ücretlerinin artırılması, öğretmenin yaşam kalitesine etki edecek mali iyileştirmelerin 
yapılmasını beklerken, “eşit işe eşit ücret” kapsamında farklı kurumlarda aynı unvanlarla çalışanların 
maaşlarında ek ödeme ile düzenleme yapılması esnasında, muadili olmadığı gerekçesiyle, öğretmen 
ve öğretim elemanlarının ek ödemede kapsam dışı bırakılmasının kabul edilebilecek bir tarafının 
olmadığını belirtmek; ek ödeme sonrası kurum içi hiyerarşide oluşan bozulmayı ifade etmek ve maaş 
skalasında öğretmenlerin neredeyse en az ücret alan meslek grubu olduğuna, başta yetkililer olmak 
üzere, kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. 

Bütün toplumlarda  en saygın meslek olarak kabul edilen öğretmenlik mesleğinin ülkemizde de statü 
olarak hak ettiği noktaya getirilmesi beklenmektedir. Öğretmen ve öğretim elemanı maaşlarının 
acilen iyileştirilmesi, ortaya çıkan adaletsizliğin giderilmesi en büyük arzumuzdur. Geleceği inşa 
eden öğretmenlerimizin gösterdiği özveriye karşılık, çözüm bekleyen sorunlarına duyarlı olunmasını 
bekliyoruz. 

Her zaman kendisini geri plana atan, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik refahını önceleyen 
öğretmenler hiçbir zaman hakkından fazlasını istememiş; gösterdiği fedakârlığın, döktüğü terin, evine 
iş götüren tek meslek erbabı olarak verdiği emeğin karşılığını beklemişlerdir. Sendika olarak, ekonomik 
iyileştirme bekleyen öğretmen ve öğretim elemanlarının sesinin duyulması için ülke genelinde 
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teşkilatlarımızca gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde ifade etmeye çalıştığımız husus, ek ödeme 
sonrası ortaya çıkan adaletsizliğin bir an önce giderilmesi ve kökleşmeye başlayan sorunlarımızın 
çözümünün daha fazla geciktirilmemesidir. 

Öğretmenler Günü’nün milletçe yaşadığımız acıyı hafifletmeye ve sorunlarımızı sona erdirmeye vesile 
olan bir gün olması dileğiyle… 

01/12/2011

Ülkemiz Bir Ayıptan Daha Kurtuldu

YÖK’ün, Danıştay’ın daha önce üç kere iptal ettiği  katsayı adaletsizliğini  ortadan kaldırmış olması, 
ülkemizi bir ayıptan daha kurtarmıştır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, yıllardır sürdürdüğümüz katsayı ayıbının ortadan kaldırılması yönündeki talep 
ve mücadelemizin karşılık bulması, ülkemiz ve sendikamız adına hayırlı ve gurur verici bir gelişmedir. 
Karar, eğitimin prangaları olarak adlandırdığımız kısıtlamaların bu ülkenin kaderi olmaması adına 
mutluluk verici olmuştur. Eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıran ve mesleki eğitimi katleden “katsayı” 
uygulaması, eğitime direktifle giydirilmiş bir deli gömleğidir. YÖK’ün bu konuda devam edegelen yanlışı 
ortadan kaldıran kararını geç kalmış ama doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Ülkemiz, 28 Şubat 
sürecinin eğitimdeki vesayeti olan katsayı ayıbından kurtulmuştur. Katsayı uygulaması, o günden bu 
yana eğitimcilerin vicdanında yer bulmayan bir konuydu. Katsayı bariyerinin kaldırılıp 28 Şubat’la 
eğitime giydirilen deli gömleğine ilişkin düzenlemenin yapılmış olması, milletimiz adına bizleri son 
derece sevindirmiştir. Alınan kararla eğitimde fırsat eşitliği tekrar sağlanmıştır.

Eğitimde eleştiri alan konuların en başında gelen uygulamanın olumlu sonuçlarına dair bir tek veri 
bulunmamaktadır. Olumsuz sonuçlarına dair kamuoyunda, başta Eğitim-Bir-Sen olmak üzere, sivil 
toplum kuruluşlarından, siyasetten, iş ve meslek örgütlerinden, akademisyenlerden sesini yükseltmeyen 
kimse kalmamıştır. Yıllardır, imam hatip liselerini bitirme adına meslek liselerini cezalandırmaya yönelik 
adaletsiz katsayı uygulamasının kaldırılmış olması, gelişen ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır. 
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” diye işadamlarının gazete ilanları, mesleki eğitimin “SOS” vermesi 
nedeniyle gelmiştir. Mesleki eğitimin gerilemesinin, üstün yetenekli öğrencilerin mesleki eğitime 
yönelmemesinin temel nedeni, haksız katsayı uygulaması olmuştur. 1999 yılından beri mesleki ve 
teknik ortaöğretim öğrencilerine uygulanan katsayı adaletsizliği, bu okullara ilginin azalmasına neden 
olmuştur. 

Günümüzde meslek liseleri başarılı öğrencilerin tercih odağı olmaktan tamamen çıkmıştır. Bu, çok 
vahim bir durumdur ve Türkiye sanayisinin giderek çıkmaza doğru gitmesi anlamına gelmektedir. 
Bunun en önemli göstergesi, sanayide yeni buluşların, diğer bir deyişle, alınan patentlerin sayısıdır. 2009 
yılında Türkiye’deki firmalar tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne 2 bin 588 patent başvurusu yapılmış 
ve 456 patent alınmıştır. 2008 yılında ABD’nin patent ofisine başvuru sayısı 495 bindir ve o yıl 143 bin 
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tescil alınmış olup diğerlerinin süreçleri devam etmektedir. Bu rakamlar, sanayimizin nasıl bir çıkmazda 
olduğunun göstergesidir. 

Umarız daha önceki katsayı çalışmalarında olduğu gibi, yine bir yargı engeliyle karşı karşıya kalmayız. 
Bu tür girişimlerin ülkemize zarar vereceğini artık herkes bilmeli ve her kesim, Türkiye’nin vesayetten 
kurtulmasının önemli bir adımı olan katsayı eşitsizliğinin giderilmesini desteklemelidir. YÖK’ün bu 
noktada attığı olumlu adımı, 200 bini aşkın üyeye sahip, Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak 
sevinçle karşılıyoruz. 

20/12/2011

Asker Okullardan da Çekilsin!

91 yıllık Meclis Teşkilat Yasası’nın değişmesinin ardından,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 
askerler tarafından korunması uygulamasına son verildi. Yeni düzenlemeye göre, bundan sonra Meclisin 
güvenliği yalnızca polis tarafından sağlanacak. Bu kapsamda Meclisteki Tabur Komutanlığının görev 
süresi de sona erdi. Böylelikle milli iradenin askeri otorite tarafından kontrol altında tutulması ayıbından 
kurtulmuş olduk. 

Ancak şunu üzülerek belirtmeliyiz ki eğitimin üzerindeki vesayetçi anlayış, zihniyet ve uygulamalarıyla 
hala yerinde duruyor. En son katsayı ayıbının ortadan kaldırılması ve askerin TBMM’den kışlaya çekilmesi 
ile gördüğümüz sivilleşme örneklerine yenilerinin eklenmesi çok büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Eğitimde komutanlar kışlada talim yapar gibi komut eşliğinde sınıflara girip çıkmaya devam etmektedir. 
Eğitim pedagojik formasyon gerektiren bir meslektir. Rahat-hazırol-dikkat! komutları sınıflardan 
yükselirken eğitimin sivil olduğundan bahsedebilir miyiz? Komutanlar, okullarda değil, asıl görev yerleri 
olan kışla ve cephede işlerini yapmalıdır. Ataması yapılmayan tarih öğretmenleri boşta gezerken, içerik 
olarak en iyi tarihçilerin verebileceği dersin komutanlar tarafından doldurulması ayrı bir tartışma 
konusudur. Okullarımız vesayetin değil, bilimsel çalışmanın, özgür düşüncenin ve sivil reflekslerin yerleri 
olmalıdır. Askerin gölgesi TBMM’den kalkmıştır; fakat okullarda hala devam etmektedir.

Ülkemizde her alanda demokratikleşmenin üzerinde vesayet olduğu gibi, eğitimde de vesayetin en önemli 
görüntülerinden birisi, Milli Güvenlik Dersi ve komutanlar eşliğinde kışla düzenidir. Eğitim ortamlarının 
demokratikleşmesi, eğitim programlarının vesayeti meşrulaştıran öğretilerden arındırılması konusunda 
geniş toplum kesimlerinin ortak talebini Eğitim-Bir-Sen olarak dile getirdik ve talebimiz yerine gelinceye 
kadar da dile getirmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda okullarda varlığını hala muhafaza eden askeri 
ritüellerin ortadan kaldırılarak, okullarda vesayetin izleri silinmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın en önemli danışma kurulu olan Milli Eğitim Şurası’nın sonuncusu olan 18. Milli 
Eğitim Şurası’nda alınan, ‘milli güvenlik derslerinin branş öğretmenleri tarafından verilmesi’ kararının, 
bakanlık tarafından bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor, Milli Eğitim Bakanı’nı göreve davet 
ediyoruz. 
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22/12/2011

Fransa Önce Cezayir’de İşlediği İnsanlık Suçunun Hesabını Vermelidir

Türkiye ile Ermenistan arasında uzun süredir tartışma konusu olan ve nihayetinde tarihçilere 
bırakılmasına karar verilecek bir noktaya gelen sorunun Fransa tarafından siyasi ranta 
dönüştürülmeye çalışılması son derece çirkindir.

Geçmişte yaşanan tartışmalı bazı olayların tarihçiler tarafından araştırılıp gün yüzüne çıkarılması 
gerekirken, başta ABD ve Fransa olmak üzere bazı Batılı ülkelerin bu yaşananlar sebebiyle Türkiye 
üzerinde ‘soykırım’ şeklinde baskı kurmak istemesi, kabul edilebilir bir durum değildir.

Kaybolan itibar ve güvenilirliklerini, bazı lobilerden medet umarak kazanma çabasında bulunmaları, 
bu kişilerin acınası hallerinin itirafıdır.

Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy’nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün telefonlarına 
çıkacak yüzü dahi bulamadığı bir ortamda, ısrarla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinden ve Ermeni 
diasporasından medet umar duruma gelmesi, Fransa’nın Cezayir’de gerçekleştirdiği soykırım ve 
katliamları akıllara getirmektedir.

Cezayir’de,  Fransız  yönetimi altında 1,5 milyon kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de işkence 
ve kötü muameleye maruz kalmıştır. Türkiye’nin Ermenilere karşı soykırım yaptığını devletin 
en etkin organlarıyla iddia eden  Fransa, söz kendisine geldiğinde  soykırım  bir yana, olaylardaki 
sorumluluğunu dahi kabul etmiş değildir.  Paris  hükümetine göre tüm bu olaylar tarihçilere 
bırakılmalıdır. 

Cezayir  Devlet Başkanı  Abdülaziz Bouteflika,  Fransa’nın  Cezayir’de sadece insanlara karşı değil, 
insanların kimliklerine ve kültürlerine karşı da bir soykırım uyguladığını dile getirmektedir. 

Fransız işkence tekniği uzmanı Emekli Tuğgeneral  Paul Aussaresses, hatıralarında en az bin 509 
kişiyi yargısız infaz ettiğini itiraf ederken, Cezayirli üst düzey bir idareci olan ve Mayıs 1945 Vakfı’nın 
Başkanı Muhammed El Korso, “Fransızlar ve uluslararası kamuoyu bilmelidir ki,  Fransa  Mayıs 
1945’de gerçek bir soykırım işlemiştir” derken,  Cezayir  Devlet Başkanı Abdülaziz Bouteflika da, 
“Cezayir, sömürgecilik ve bağımsızlık savaşı dönemlerinde işlenen tüm bu suçların Fransa tarafından 
kabul edilmesini beklemeyi hiçbir zaman bırakmamıştır” şeklinde konuşurken, kendi geçmişinden 
kaçan Fransa’nın bu ayıplarını örtemeyeceği bir gerçektir.

“Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların reddi, bir yıl ve 45 bin avro para cezasına çarptırılır” 
ifadesinin yer aldığı söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesiyle, ifade özgürlüğü diye bir şey 
kalmayacak, konuyla ilgili düşüncelerini açıklayanlar cezalandırılmış olacaktır. Böylece Fransa, Cezayir’de 
işlediği insanlık suçuna ‘ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ülke olma’ ayıbını da ekleyerek tarihteki 
yerini alacaktır. 
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Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunun tarihçilere bırakılmasını, başta 
Fransa olmak üzere, bu sorunu geleceğe yönelik planlarına alet etmek isteyen diğer ülkelerin kendi 
işine bakmasını, yapacak işi kalmamışsa da, geçmişleriyle yüzleşmesini öneriyoruz. 

30/12/2011

Terör İklimi Gözlerimizi Bağlamamalıdır Sivillerin Öldürülmesinin 
Hiçbir Gerekçesi Olamaz

Şırnak’ın Uludere İlçesi sınır noktasında hayatını sınır ticareti ile devam ettiren vatandaşlarımızdan 
çoğunluğu aynı aşirete mensup 35 kişinin hava kuvvetlerimize bağlı jetlerin açtığı ateş sonucu hayatını 
kaybetmesi, ailelerinin ve bütün halkımızın yüreklerini dağlamıştır.   Eğitim-Bir-Sen olarak öncelikle 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, ailelerinin acılarını paylaştığımızı 
belirtiyor, başta aileleri olmak üzere milletimize başsağlığı diliyoruz. 

Terör örgütü PKK 30 yıldır ülkemize, en fazla da bölgede yaşayan vatandaşlarımıza zarar vermiştir. 
Ekonomik yatırımların güvenlik eksenli refleksler sonucu bölge dışına yoğunlaşması ve bölgede ticaretin 
bitme noktasına gelmesinin doğal sonucu olarak yıllardır kaçak da olsa sınır ticaretinin, geçimini 
sağlamak isteyen vatandaşlar için neredeyse tek seçenek olması, riskleri hep beraberinde getirmiştir. 
Terör ikliminin vatandaşlara nefes aldırmadığı bir ortamda, güvenlik güçlerimizin kılı kırk yararak 
hareket etmesi gerekirken soru işaretlerini içinde barındıran ve deşifre olan geçmişteki bazı icraatlarının, 
acıyı derinleştirdiği ve halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığı herkesin malumudur.

Kaçakçılık yapan köylülerin sınır trafikleri ve kullandıkları güzergâhlar güvenlik güçlerinin hafızasında 
iken; Uludere’de çoğunluğu korucu olan köylülerin sınır geçişlerinin, her zaman olduğu gibi karşılıklı 
teyitleşme yapılması gerekirken, bu durumun göz ardı edildiğine dair gelen ilk bilgiler şüpheleri 
artırmaktadır.

Bölgede teröristleri etkisizleştirmeye yönelik operasyonların devam ettiği bir süreçte bu kadar kalabalık 
bir grubun bir anda sınır geçişinin risk taşıdığı bilinmektedir. Bunun tehlikeli olduğu bilindiği halde PKK 
tarafından yem olarak mı sunulduğu soruları zihinleri kurcalamaktadır. İstihbaratın asıl kaynağının 
kimden geldiği, sıkışmış olan PKK’nın bir oyununun olup olmadığı iyi tahkik edilmelidir.

Çoğunluğu çocuk yaşta olan 35 insanımızın hayatını kaybettiği, yüreklerimizi burkan görüntülerle ilgili 
mutlaka derinlikli araştırma yapılmalı, ortada zafiyet söz konusu ise gerekli hukuki süreç geciktirilmeksizin 
işletilmelidir. Kamuoyu sağlıklı bilgilendirilerek, kafalardaki soru işaretleri giderilmelidir.  

Sivillerin öldürülmesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Akl-ı selim her zaman hâkim olmalı ve terör iklimi 
gözlerimizi asla bağlamamalıdır. 

Hükümet olaya bir an önce el koymalı; yetkililer tez elden olay yerine intikal etmeli, yürekleri yanan 
insanımızın acısına ortak olunarak, yaraları sarılmalıdır. Terörün müsebbiplerinin acılardan rant 
devşirmeye yönelik girişimlerine asla fırsat verilmemelidir. 
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31/12/2011

2011 Yılına İlişkin Değerlendirmemiz

Eğitimin ve eğitim çalışanlarının 2011 yılında çözüm beklediği bazı sorunları, 2012 yılına devrederken, 
önemli hususlardan bazıları çözüme kavuşmuştur. Eğitim çalışanlarının en büyük ve en etkili gücü olan 
sendikamız yıllarca eğitim sisteminin demokratikleşmesi, temel hak ve özgürlüklerin mücadelesini 
vermiştir. Ülkemizin ve eğitimin temel sorunlarından olan katsayı zulmü ve üniversitelerde başörtüsü 
yasağının tarihe karışmış olması sendikamızın verdiği mücadelenin önemli bir sonucudur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarının mali ve sosyal hakları açısından sonuç aldığımız bazı 
hususlar şöyledir: 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının çarpıklığından hareketle 2006 yılından beri mücadelesini 
yürüterek 70 bin sözleşmeli öğretmeni kadroya kavuşturmamız şüphesiz en önemli konuların başında 
gelmektedir.

Eşit işe eşit ücret ilkesi kapsamında kurum içi ücret dengesi dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversitelerde çalışan şube müdürü, şef, memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 
diğer kamu kurumlarında çalışan emsalleri ile ücretlerinin eşitlenmesi için yıllarca mücadele vermiştik. 
Bu mücadelemiz de olumlu sonuçlandı. Ancak öğretmen ve öğretim elemanlarının, muadilleri olmadığı 
gerekçesiyle, ücretlerinde iyileştirme yapılmamış olması, kurum içinde büyük oranda dengesizlik 
oluşturmuştur. Bu eksikliğin giderilmesi noktasında mücadelemizi sürdürüyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının hantal yapısına işaret ederek aynı amaca hizmet eden farklı 
isimdeki birimlerin birleştirilmesinin, karar süreçlerinde yaşanan gecikmeleri ortadan kaldıracağını 
söylemiş, insan ve kaynak israfının önüne geçilebilmesi için çalışanları mağdur etmeden MEB Teşkilat 
Kanunu’nda değişiklik önermiştik. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 2011 yılında eğitimde atılan radikal 
değişikliklerden biri olmuştur. Bu düzenleme, özür durumuna bağlı yer değişikliği, eğitim müfettişlerinin 
unvanlarının eğitim denetmeni olarak değiştirilmesi gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. 
Bu olumsuzlukların giderilmesi için de mücadelemiz devam edecektir.

2004 yılında yapılan Kariyer Basamaklarında Yükselmeye ilişkin yasal düzenleme sonrasında; 2005 ve 
2006 yıllarında uzman öğretmenlik sınavları yapılmış,   sınav kazanan öğretmenlerin bir kısmı uzman 
öğretmen olurken, bir kısmı da farklı gerekçelerden ve yanlış uygulamalardan dolayı uzman öğretmen 
olamamıştır. Sonuç itibariyle uzman öğretmen olabilmek için gerekli şartları haiz olup, sınavı kazandığı 
halde uzman öğretmen olamayan çok sayıda eğitim çalışanı mağdur edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 
konuya ilişkin gerekçeli kararını açıklaması ve iptal hükümlerinin, kararın 18/03/2009 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanmasından sonra kontenjan sınırlanmasından dolayı uzman öğretmen olamayan 
binlerce öğretmen adına dava açtık. Sonuçlanan davaların tamamına yakını lehimize sonuçlanmıştır. 
Bu kazandığımız davalar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik sınavını kazanan, ancak 
kontenjan dışında kalarak mağdur olan 17 bin 800 öğretmene uzman öğretmenlik unvanı vermiştir.
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Ayrıca 6111 sayılı Torba Yasa olarak adlandırılan düzenleme ile doğum öncesi ve doğum sonrası 
izinler ile süt izni saatlerinde, hastalık ve refakat izinlerinde,  aylıksız izin sürelerinde memurun lehine 
düzenlemeler yapılması, il dışına izinsiz çıkma yasağının kaldırılması gibi birçok önemli konuda 
kazanımlar sağlanmıştır.

2012 Yılına Devreden Sorunlar Çözülmelidir

Kamuda çalışan 2,5 milyon memur içerisinde maaş skalasında en düşük konuma düşürülmüş olan 
öğretmenlerimiz iyileştirme bekliyor. Bu olumsuz durum yetmezmiş gibi çalışma ve tatil sürelerini 
tartışmaya açma gayretinde olanların, öğretmenlere ek ödeme verilmesinin ülkeyi iflasa sürükleyeceğini 
iddia edenlerin, 24 Kasımlar dışında kendileri hakkında olumlu cümle kurmayanların bütün moral 
bozucu tavırlarına rağmen öğretmenlerimiz Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye devam ediyor, edecektir.

Hükümet, öğretmenlerimizin yaşanabilir ücret almalarını sağlamalı, hak ettikleri sosyal statüye 
kavuşmalarının zeminini hazırlamalıdır.

Başörtüsü Yasağı:  Ülkemizin demokratikleşmesinin önündeki en temel sorunlardan biri, kamusal 
alandaki başörtüsü yasağının varlığıdır. 2012 yılında, sosyal hayatın hiçbir alanında yasak olmayacak 
şekilde başörtüsü yasağının ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda sonuç 
alacağımızdan en ufak bir şüphemiz yoktur.

18. Milli Eğitim Şurası Kararları Uygulanmalıdır: 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlar bir an önce 
hayata geçirilmelidir.  Milli Eğitim Şurası, eğitim politikalarını belirlemede daha etkin kılınmalı, Şura 
kararları kağıt üzerinde kalmamalı, kararların uygulanabilirliği sağlanmalıdır. 18 Milli Eğitim Şurası’nda 
alınan ‘Milli Güvenlik derslerine branş öğretmenlerinin girmesi’, ‘İlköğretim birinci kademeden itibaren 
müfredata seçmeli din eğitimi dersinin konulması’, ‘zorunlu eğitimin; öğrencilerin yaş grupları ve 
bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak bir yıl okul öncesi eğitimi, 4 yıl temel eğitim, 4 yıl 
yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimlerinin kesintili olacak şekilde isteğe bağlı olmak üzere 4 yıl 
ortaöğretim olarak hayata geçirilmesi’ gibi kararlar başta olmak üzere öğretmenlere yılda bir ikramiye 
verilmesi, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara  ‘zorunlu bölge hizmet tazminatı’ ödenmesi, ‘ek ders 
ücretinin 12 TL’ye (2010 yılında alınan bu karar güncellenerek 2012’de 15 TL olacak şekilde) çıkarılması’ 
kararları hayata geçirilmelidir.

Öğretmen ve Öğretim Elemanlarının Ek Ödeme Sorunu: 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
farklı kamu kurumlarında aynı görev ve unvanlarda çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret verilmesi temel 
ilke olarak alınmıştır. Ancak yapılan düzenleme ile diğer kamu kurumlarındaki muadili olan personelin ek 
ödeme oranlarında kısmen iyileştirme yapılmış, muadili olmayan öğretmenler ve öğretim elemanlarının 
ise ek ödeme oranlarında herhangi bir artış yapılmamıştır. Oysa eşit işe eşit ücret verilmesinin temel 
amacı, kurumlar arasındaki aynı unvanlara sahip çalışanların ücret adaletsizliğini gidermek, kurum 
içinde farklı görev ve unvanlarda çalışanlar arasındaki ücret dengesini sağlamaktır. Bu hususta yapılan 
düzenlemede iki unsurdan biri olan kurum içi ücret dengesi maalesef göz ardı edilmiştir. Bu nedenle 
kurum içi ücret dengesinin sağlanması için öğretmen ve öğretim elemanlarına da ek ödeme verilmelidir.  

Kariyer Basamakları:  2006 yılından beri Kariyer Basamaklarında Yükselme sınavları yapılmamıştır. 
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Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına bağlı olarak Kariyer Basamaklarında Yükselmeye ilişkin başlatılan 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen yasal düzenleme çalışması sonuçlandırılmamıştır. Bu 
konuda hassasiyet gösterilerek uzman öğretmenlik uygulamasına ilişkin gerekli yasal değişikliklerin 
yapılmasını ve sınav sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz.

Öğretmen İhtiyacı:  Öğretmen yetiştiren programlardan mezun olup, atama bekleyen 270 binin 
üzerinde öğretmen adayı bulunmaktadır. Eğitim kurumlarında ise 130 binden fazla öğretmene ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu tablo, bir çarpıklığın göstergesidir. Söz konusu çarpıklık düzeltilmediği sürece 
sıkıntılar devam edecektir. Bu konuda köklü bir çözüme gidilmelidir. Bakanlığın öğretmen ihtiyacı 
konusunda gerekli hizmeti sunamaması ya da eksik hizmet sunması, eğitim ve öğretimin bütün 
aşamalarında birçok sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Bu konuda köklü bir çözüme gidilmesi ve 
öğretmen ihtiyacı olan yerlere öğretmen adaylarının dengeli bir şekilde atanması konusunda bir 
planlama yapılması gerekmektedir.  Öğretmen ihtiyacının 130 binin üzerinde olduğu ülkemizde, 2011 
yılında 33 bin öğretmenin atanması yetersiz olmuştur. 2012 yılında ücretli öğretmenlik uygulamasına 
son verilerek, 60 bin öğretmenin kadrolu olarak atamasının yapılmasını istiyoruz.

KPSS ile Kadroya Geçen Öğretmenlerin Mağduriyeti:  Sözleşmeli öğretmenler, 632 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kadrolu olarak atanmıştır. Bu durumda olan 
öğretmenlerimiz, söz konusu kararname ile verilen haklardan yararlanmıştır. Kararnameden önce 
sözleşmeli öğretmen pozisyonundan KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe atananlar 
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlandırılmamıştır. KPSS puanı ile 
sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe atananların mezkûr kararname ile verilen haklardan 
yararlandırılmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır. 

Yönetici ve Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti:  Milli Eğitim Bakanlığı, 16.12.2006 tarihinde yönetici ve 
öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapmıştı. Bu değişiklik ile öğretmenlerin 
kazanılmış hakları ellerinden alınmış, bu düzenleme öğretmenlerin çalışma şevkini kırmıştır. Yaklaşık 6 
yıldır, bu soruna hala bir çözüm getirilememiştir. Bu nedenle, hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta 
sonlarında zorunlu olarak hizmetiçi eğitim kursu ve seminerlerine kursiyer olarak katılanlara ek ders 
ücreti ödenmesi, ikili öğretim yapan okullarda çalışan yöneticilerin ek ders ücretlerinin artırılması, 2006 
yılından önce olduğu gibi yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenlere %25, doktora öğrenimini 
tamamlayan öğretmenlere ise %40 oranında daha fazla ek ders ücreti verilmesi, öğretmenlerin sevkli 
ve idari izinli olduğu süreler ile resmi tatil ve dini bayram günlerinde ek ders ücretlerinin kesilmemesi, 
yönetici olarak görev yapanların haftada aylık karşılığı 6 saat derse girme zorunluluğunun kaldırılması 
gibi hususlar başta olmak üzere, bu sorunun kökten çözülmesi için ek ders esaslarında gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını, ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutulmasını ve bir ders ücretinin en az 
15 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. 

Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Sorunu: Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliğinde 
sağlık, eş ve öğrenim durumu dikkate alınarak yılda iki defa yapılmaktaydı. 652 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapılan değişiklikte özür durumuna bağlı yer değişikliği yılda bir defa ile sınırlandırılmıştır. 
31 Aralık 2011 tarihi esas alınarak, Aralık 2011’de yapılan özür durumuna bağlı yer değişikliğinde sadece 



Basın Açıklamalarından Seçmeler

290

eş durumuna bağlı yer değişikliğinin yapılması mağduriyetlere neden olmuştur. Bu mağduriyetlerin bir 
daha yaşanmaması için özür durumuna bağlı yer değişikliği yılda iki defa olacak şekilde sağlık, eş ve 
öğrenim özürlerini de kapsamalıdır.

Okullarda Temizlik Sorunu: Hizmetli yetersizliği nedeniyle okulların temizliği ve hijyeni sağlanamamakta, 
bu durum okul, çevre, öğretmen ve çocuk sağlığı açısından ciddi bir risk teşkil etmektedir. Temizlik 
sorununun çözümü için hizmetli istihdamına gidilmeli, söz konusu personelin görev tanımı açık ve net 
bir biçimde düzenlenmeli, hatta bu konuda bir meslek standardı oluşturulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir “okul sağlığı politikası” belirlemeli; okul çağındaki çocuklara sağlığın 
korunması ve geliştirilmesine yönelik yaşam becerisi kazandırılmasına ilişkin sorumluluğu Milli Eğitim 
Bakanlığı üstenmelidir.

4/C’li  Personel:  4/C’li personelin çalışma süreleri 12 aya çıkarılmalı, bu personele aile yardımı 
verilmelidir. Hizmet sözleşmesinden dolayı damga vergisi alınmamalı ve 4/C’lilerin kadro sorunu 
çözülmelidir.

Öğretmenevi Aidatı:  Eğitim çalışanlarından öğretmenevi aidatı alınmamalıdır. Eğitim çalışanlarının 
tümü üyelik aidatı ödemeden öğretmenevlerinin üyesi olarak kabul edilmelidir.

Bağış Soruşturmaları: Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci kayıt kabulleri ile diploma verildiği dönemlerde 
bağış alınmamasına ilişkin 20/07/2011 tarihli ve 577 sayılı Genelge’yi yayımlamasından sonra, velilerin 
okullardaki ihtiyaçları dikkate alarak bu süreçte kendi iradeleri ile verdikleri bağışlardan dolayı 
inceleme ve soruşturma yapılması, eğitim kurumları yöneticilerini töhmet altında bırakmış ve rencide 
etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaşanan sorunları görmeli, okullara bütçe ayırarak 
yöneticileri zor durumda bırakmamalı ve açılan soruşturmaları derhal geri çekmelidir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Unvan Değişikliği Sınavı: Genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarının 2011 
yılında unvan değişikliği sınavı için oluşan haklı beklenti, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, başvuru sürecini 
tamamladıktan sonra somut bir gerekçe göstermeksizin sınav başvurularını iptal etmesiyle boşa 
çıkmıştır. Bakanlık, 2011 yılında adayların başvurularını aldıktan sonra hiçbir gerekçe göstermeden iptal 
ettiği unvan değişikliği sürecini bir an önce başlatmalıdır.

Toplu Sözleşme Yasası: 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’nın 53 ve 128. maddelerinde yapılan değişiklikle 
toplu sözleşme hakkı kazanmıştık. Bu hakkımızın kullanılması için ikincil mevzuat çalışmaları bir an önce 
sonuçlandırılmalıdır. Anayasa ile kazandığımız hakkı, 2012 yılının başında yapılacak toplu sözleşme ile 
kazanıma dönüştürme kararlılığındayız.

Eğitim Çalışanları İLKSAN Kamburundan Kurtarılmalıdır:  4357 sayılı Kanun’un 11. maddesinde 
sayılan görevlere atanan kişiler, isteklerine bakılmaksızın zorunlu olarak sandığa üye yapılmaktadır. 
Hukuk devleti ilkesi gereğince herkes dilediği şekilde vakıf, dernek ya da yardım sandığına üye 
olabilir ve aidat ödeyebilir. Fakat hiç kimse rızası olmadan zorla bir sandığa üye olamaz, maaşından 
kesinti yapılamaz. Bu durum hukuk devletinin vatandaşlarına sunmuş olduğu bir teminattır. İlkokul 
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’na üye olma ve üyelikten ayrılma hususları objektif ve 
kesin hukuk kuralları altında düzenlenmelidir.
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250 bin eğitim çalışanı İLKSAN’a zorla üye yapılmış ve her ay maaşlarından 30 TL civarında aidat 
kesintisi yapılmaktadır. 1943 yılında yardım ve dayanışma amacıyla kurulan ancak kuruluş amacını 
yitiren İLKSAN hakkında son dönemlerde kamuoyunda şaibeler de oluşmuştur. Denetim Kurulu 
Raporları ve bağımsız denetim şirketlerince yapılan denetimlerde sandıkla ilgili olumsuzluklar ortaya 
konulmuştur. Bizzat İLKSAN tarafından hazırlatılan bağımsız denetim raporunda da ifade edildiği 
üzere, halihazırda İLKSAN’da, idari personelin yetersizliği, eğitimsizliği, işe alma, terfi ve atama 
sürecinin objektif kriterlerden yoksun bir şekilde belirsizliği, ücret politikalarında adaletsizlikler, çalışma 
ortamının olumsuzluğu, güvensizlik ve sistemsizlik nedeniyle hantallaşan ve israfa yol açan iş akışı, 
inisiyatif kullanmaktan çekinen yöneticiler, kurum içi ve dışı akrabalık bağlarının çokluğu, çalışanların 
%40’ının birbiri ve yönetim ile akrabalık bağının bulunduğu, alternatif kazanç elde etme yollarının 
değerlendirilememesi nedeniyle potansiyel gelir kayıpları, yardımların piyasa koşullarının gerisinde 
kalması, sözleşmelerde kurumun haklarının korunmaması, üyelerin müşteri gibi değil de aidat ödeme 
yükümlüleri gibi görünmesi, üyelerin yönetim ve karar alma sürecine dahil edilmemesi gibi hatalı ve 
yanlış işlemler ve uygulamalar yapılmış, bu durum, kurumun zarar etmesine neden olmuştur. Kurumun, 
bu yapısından anlaşılacağı üzere, ıslahı mümkün görünmemektedir. Bu nedenle İLKSAN üyelerinden 
kesilen aidatların emekli yardımı hesaplaması üzerinden aidatları iade edilerek İLKSAN’ının tasfiye 
süreci başlatılmalıdır. 

05/01/2012

Çağdaş Dünyanın Gerçekleri Kesintili Eğitime Geçişi Zorunlu Kılmaktadır

İlköğretimde 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçme serüveni sivil, normal, bilimsel ve pedagojik bir 
sürecin sonunda gerçekleşmemiş, 28 Şubat 1997’de MGK toplantısında alınan kararla “8 yıllık kesintisiz 
eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalıdır” denilerek dayatılmıştır.

1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu değiştirilirken (madde 33), “Güzel sanatlar alanlarında özel istidat 
ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim 
seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların 
kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir” denilerek mesleki 
yönlendirme süreci sadece güzel sanatlar ile sınırlandırılmıştır. Mesleki teknik eğitimin yönlendirme ve 
hazırlık aşaması ortadan kaldırılarak 8 yıllık zorunlu eğitim ile El Salvador, Seysel Adaları, Ruanda, Virjin 
Adaları, Dominik Cumhuriyeti gibi 298 ülkeden sadece 20’sinde uygulanan ve eğitimde asla örnek olarak 
gösterilemeyecek bir sistem Türkiye’de MGK tarafından dayatılmıştır.

Çocukların sosyal, fiziksel ve fizyolojik gelişim süreçleri dikkate alındığında 8. sınıfa devam eden 14-
15 yaşındaki öğrenci ile 7 yaşındaki öğrenciyi aynı zaman diliminde aynı koridora, aynı bahçeye, aynı 
tuvalete, aynı dersliğe mahkûm eden 8 yıllık kesintisiz, zorunlu, çarpık bir yaklaşım söz konusudur.
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18. Milli Eğitim Şurası’nda Eğitim-Bir-Sen olarak görüşlerimizi aktardığımız bir platformda, konu eğitimin 
sosyal paydaşları ile tartışılmış ve tavsiyemiz üzerine 1+4+4+4 olarak kesintili, zorunlu ve son 4 yılı esnek 
olacak şekilde toplam 13 yıl olarak düzenlenmiştir.

Eğitim-Bir-Sen olarak 1 yıl okul öncesi, 4 yıl temel eğitim, 4 yıl ortaöğretime hazırlık ve 4 yıl devam 
zorunluluğu olmayan ama diploma zorunluluğu olan yaygın, örgün, interaktif olmak üzere 
çeşitli  seçenekleri barındıran esnek bir eğitim modelini savunuyor ve bunu elzem görüyoruz. Mesleki 
eğitim açısından özellikle ikinci 4 yılda seçmeli dersler havuzunun geniş tutulduğu bir yönlendirme süreci 
olması, son 4 yılın ise örgün eğitime devam edenler açısından mesleki olgunlaşma şeklinde düzenlenme 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, mesleki yönlendirmeyi esas alan ortaöğretime hazırlık aşaması olan ikinci 4 
yılın eğitimde en önemli aşama olduğunu dikkate alarak, Temel Eğitim Kanunu’nun 33. maddesinde yer 
alan ve güzel sanatlarla sınırlanan “özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren 
yetiştirmek üzere” şeklinde vurgulanan mesleki yönlendirmenin kapsamını, spor liseleri, meslek liseleri 
gibi genişletmesini ve sınırlandırmamasını bekliyoruz.

Mesleki yönlendirme süreci eğitimde yok edildiği için zamanında meslek liselerine gitmesi gereken 
gençlerimiz akademik/genel lise sonrası İş-Kur ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından kısa süreli 
kurslarla yeniden meslek sahibi yapılmaya çalışılmaktadır. Eğitim süreçlerinin düzgün planlanmamasının 
sonucu olan bu ve benzeri uygulamalar, zorunlu 8 yıllık kesintisiz eğitimi daha fazla sürdürülmemesi 
gerektiğini bize işaret etmektedir.

2012-2013 eğitim öğretim yılı için şimdiden altyapı çalışmalarına başlanarak, gerekli yasal düzenleme 
yapılmalı ve 18. Milli Eğitim Şura kararı gereği kesintili eğitime geçilmelidir. 

06/01/2012

Çağın Soylusunu Rahmetle Anıyoruz

Ömrünü medeniyet mirasımızın yeniden inşasına ve ihyasına adayan Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 
Akif İnan’ı, vefatının 12. yıldönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

“Bitirip şu kuru kara ekmeği/Göç etsem diyorum yar ellerine” mısralarıyla aidiyetini belirterek vuslat 
arzusunu dile getiren Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, yar ellerine göçeli 12 yıl oldu. 1940 
yılında Urfa’da dünyaya gelen Akif İnan, 6 Ocak 2000’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Çevresine ümit 
aşılayan, vatan topraklarını kireçle boyanmış beyaz taşlarla sınırlamayan, ezanın okunduğu coğrafyayı 
vatan bilen, yüzü şehirlerin anası Mekke’ye dönük bir hayat süren Akif İnan, duruşu, tavrı, mimikleri, 
ifadeleri ve üslubuyla tam bir uygarlık savaşçısı ve çağın soylusuydu. 
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‘Yedi Güzel Adam’ın en aksiyoner olanıydı ve destansı yaşadı. Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucuları 
arasında yer almakla kalmayıp, edebiyat ve şiir dünyamıza izlerini bırakırken, ‘sendikacılık kavramına 
getirdiği anlam’ ile yeni bir başlangıcın da temellerini atarak aramızdan ayrıldı.

“Ölüm bir tohumsa kefen zarında/Gün olur fışkırır bir orman olur” demişti. Adeta attığı tohumun 
bir ormanı oluşturacağını, çınarlaşacağını umut ediyordu ve umuduna nail oldu. 220 bin üye sayısını 
aşan Eğitim-Bir-Sen ve 550 bin üye sayısını geride bırakan Memur-Sen ile Kudüs Şairi’nin başlattığı 
mücadeleyi destanlaştırmak için adanmışlıkla çalışanlar; “Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/Destanlar 
yayılır mezarımızdan” sözünde onu haklı çıkarmak için çalışmayı ve O’nu rahmet, minnet ve özlemle 
anmayı sürdürecektir.

“Uygarlığından koparılan toplum, tükenişin trajedisini yaşıyordur” derdi. Toplumun ruh kökü sağlamsa, 
uygarlığın temelleri köklü ise bir gün trajedinin sona ereceğini biliyordu. Kaygısı ve kavgası medeniyet 
mücadelesiydi.   ‘Anamı sorarsanız, Büyük Doğudur’ derken, gittiği her yerde Necip Fazıl’ın soluğunu 
hissettiriyor; Anadolu’yu karış karış geziyor, “Uykumu çarmıha gerdi sorular” sözleriyle beynine hücum 
edeni, yürek yangınını ifade ediyor, “Yaslasam gövdemi karlı dağlara” diyordu. Kimlik ve kişilik bütünlüğü 
içerisinde yaşadı. Düşünsel bütünlük ve tutarlılığı herkes tarafından takdir gördü. 

Akif İnan, çağı kurtarmanın mücadelesini yaşam tarzı haline getirmişti. “Çağı kurtarmanın bir eylemidir/
Çağdışı görünen ilgimiz bizim”, “Yoluna dikenler döken ellerin/Gün gelir görülür hep kuruduğu” diyerek, 
karşılaşılan zorlukların ve engellerin, mücadelede ısrarı elden bıraktırmamasını tavsiye etmeyi ihmal 
etmedi.

Sendikacılığı asla sınıf ve zümre için yapılacak uğraş olarak görmedi. Terin ve gözyaşının renginin aynı 
olduğundan hareketle emek ve ekmek mücadelesini meşru bir hak olarak gördü. “Türkümüz dünyayı 
kardeş bilendir/Gökleri insanın ortak tarlası” derken, mücadeleyi evrenselleştirip, “Hangi düşüncede 
olursa olsun, hangi fikir kalıbı içinde olursa olsun, onun bir insan olarak kabul görmesi lazım. İnancından 
dolayı horlanmaması lâzım, isterse benim inancımın zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı hayat tanınmasının 
kavgacısıyım’ demeyi ihmal etmedi.

Eylem adamıydı. Her dem diri olmayı ve aksiyonerliğini eylem adamı oluşuna borçluydu. “Her eylem 
yeniden diriltir beni/Nehirler düşlerim göl kenarında” dizesi, sendikacılığının dışa vurumuydu. “Büyük 
rüyalarla geçmişse ömür/Hiç yanmam ölümün her çeşidine” diyerek rüyasını sürdürmeyi geride kalanlara 
bırakarak aramızdan ayrılan, Urfa’da Harran Kapısı’nın dışındaki ‘Semt-i Hâmüşan’da ebedi uykusunda, 
bıraktığı destanı yaşatanları izleyen uygarlık savaşçısını, çağın soylusunu, kendi dizeleriyle kendisini 
anlatmaya çalıştığımız Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. 
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13/01/2012 

19 Mayıslar Stadyum Duvarlarına Sıkıştırılmaktan Kurtarılıp 
Halkla Buluşturulmalıdır

Bakanlık tarafından 81 ilin valisine gönderilen  genelgede, 19 Mayıs törenlerinin  öğrenci  ve veliler için 
yönetmelikte öngörülmeyen ek yükler getirmesinin önüne geçileceği belirtilmektedir.

Yıllardır  stadyumlarda yapılan gösteriler, öğrencileri ve öğretmenleri asli işleri olan eğitimden 
uzaklaştırmakta; hazırlık törenleri, üç ay öncesinden başladığı göz önüne alındığında, eğitim sürecinde 
büyük sıkıntılara yol açmakta; öğrenciler derslerinden uzak kalmaktadır.

Şubat tatilinin hemen ardından bu törenlere hazırlanmak için uzun bir mesai harcanmakta, dersler 
aksatılmaktadır. Bu durum veliye de ekstra bir mali külfet getirmektedir. 19 Mayıs’tan sonra da okulların 
bitimine az bir süre kalması nedeniyle öğrenciler ikinci dönemde sağlıklı bir eğitim alamamaktadır. Bu 
durum, bir sorunun bile çok önemli olduğu eğitim sistemimizde öğrencilerimizi dezavantajlı bir konuma 
düşürmektedir.

Bir başka önemli konu ise,  gençlik kavramının tanımıyla alakalıdır. Ülkemizde ve Batı’da 18 yaş altı, 
çocuk kategorisi içerisinde; 18 yaş üstü, gençlik kategorisinde değerlendirilmektedir. Ancak 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı olmasına rağmen törenlerde çocuk kategorisindeki yaş grubundan öğrenciler 
görev yapmaktadır. Gençlik bayramının çocuk yaştaki öğrenciler tarafından değil, gençler ve sporla 
ilgili üniversiteler, spor kulüpleri, gençlik kulüpleri gibi kuruluşlar tarafından, askeri ritüellerden uzak, 
gençliğin anlam ve önemine uygun bir şekilde kutlanmasından yanayız.

Milli bayramlarımızı, ülkemizde sadece stadyumlara sıkıştırma çağdışılığından kurtarmalıyız. Bu 
bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını halka açma 
yönündeki çalışmalarını destekliyoruz.

19 Mayıs, stadyum duvarları arasına sıkıştırılmamalı, tüm toplum kesimlerine açık hale getirilmeli; 
eğitimciler ve öğrenciler, eğitim süreci içerisine serpiştirilmiş seremonilerle zaman kaybetmekten 
kurtarılmalıdır.

20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan, 12 Eylül darbesinden sonra 
“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirilen  bayram, öğrencileri zorla stadyumlara 
doldurma anlayışından kurtarılmalı, gönüllülük esasına dayalı, halkımızın kutlayacağı şekle 
dönüştürülmelidir. 
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19/01/2012

Eğitimde Sorunları Değil Dönemi Geride Bıraktık

Yeni Milli Eğitim kadrosu ile başladığımız 2011-2012 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini geride bıraktık. 
Bu dönem, eğitimi ve eğitimciyi ilgilendiren önemli başlıkları içerisinde barındırmıştır. Bunlar; Milli 
Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yapılan değişiklik ve yeniden yapılandırma süreci, ek ödeme ile ek 
ders ayrımının yasal zemin bulmuş olması, öğretmenlik mesleğinin bugününe ve yarınına ışık tutmak 
ve strateji üretmek adına bütün sosyal tarafların katılımı ile gerçekleştirilen “ Ulusal Öğretmen Stratejisi 
Çalıştayı”, YÖK’ün meslek liselileri mağdur eden katsayı problemini çözmesi, 28 Şubat’ta uygulamaya 
konulan kesintisiz 8 yıllık eğitimin şura kararı gereği kesintili hale getirilmesinin gündeme alınmış olması 
ile stadyumlara sıkıştırılan 19 Mayıs törenleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın inisiyatif almış olması, 
yeni döneme girmeden önce il milli eğitim müdürlükleri ile ilgili belirsizliği ortadan kaldıracak adımın 
atılmış olması gibi olumlu başlıklar olarak sıralanabilir. 

Bu dönemde, eğitimle ilgili takdir edilmesi gereken bazı önemli başlıklarla birlikte, eğitimin olması 
gereken gerçek gündeminin dışında, eğitim çalışanlarının hafızasında derin izler bırakan olumsuzluklar 
da yaşanmıştır. 

Bağış soruşturmaları, öğretmenlerin özür grubu tayin hakkına sınırlama getirilmesi,  öğretmenlerin 
iller arası rotasyona tabi tutulması tartışmaları,  siyasilerin ve Bakanlığın eğitim camiasını yaralayan 
söylemleri gibi eğitimcilerin moral ve motivasyonunda tahribat oluşturan gündemler de bu dönemde 
yerini almıştır. Teşkilat yasası sonrası merkez teşkilatta taşların yerine oturmaması ile birlikte yaşanmaya 
devam eden belirsizliklerin geride bırakılması gerekirdi.  

Van’da meydana gelen depremin, vatandaşlarımızla birlikte 75 genç öğretmenimizi aramızdan almış 
olması yüreklerde derin izler bırakırken, eğitim çalışanlarının depremden kaynaklanan problemlerinin 
hala çözülememiş olması gündemde önemli bir yer işgal etmektedir. 

“Eşit işe eşit ücret” kapsamında 666 sayılı KHK ile ek ödeme oranları belirlenirken, öğretmen ve 
öğretim elemanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmamış olması ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi 
çalışanlarının mali ve özlük haklarıyla ilgili yeteri kadar çaba göstermediği kanaatini ortadan kaldıracak 
somut girişimlerin yapılmamış olması da yine birinci döneme damgasını vuran olumsuzluklar olmuştur. 
2,5 milyon memurun toplu sözleşme yapmasını sağlayacak olan 4688 sayılı Kanun’da değişiklik öngören 
Toplu Sözleşme Yasası’nın çıkarılamamış olması, geride bıraktığımız dönemin hanesine eksi olarak 
yazılan yine önemli konuların başında gelmektedir. 

Teşkilat Yasasındaki Değişiklik Bazı Hükümler Hariç Olumlu Olmuştur

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’da yapılan değişiklik, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminin birinci bölümünde eğitimde 
gerçekleştirilen radikal değişikliklerden biri olmuştur. Bu düzenleme, özür durumuna bağlı yer 
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değişikliğinin yılda bir kez olacak şekilde sınırlanması, eğitim müfettişlerinin unvanlarının il eğitim 
denetmeni olarak değiştirilmesi gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bakanlık merkez 
teşkilatında 33 birimden aynı amaca hizmet eden farklı isimdeki birimlerin birleştirilerek, birim sayının 
düşürülmesi son derece yerinde bir karar olmuştur. Yine yıllardır dile getirdiğimiz, derse girmeyene ek 
ders ödemesi yapılmayıp, ek ödeme veya ek tazminat verilmesi yönündeki önerimizin bu KHK ile “ek 
ödeme”- “ek ders” şeklinde ayrılması isabetli olmuştur. 652 sayılı KHK’nın çıkmasının üzerinden onca 
zaman geçmesine rağmen merkez teşkilatında taşların hala yerine oturmamış olması ve belirsizliklerin 
devam ediyor oluşu rahatsızlığa neden olmaktadır. Daha fazla zaman kaybedilmeden belirsizliklerin 
giderilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. 

Öğretmen ve Öğretim Üyeleri KHK Mağduru Haline Gelmiştir 

“Eşit işe eşit ücret” kapsamında 666 sayılı KHK ile farklı kurumlarda aynı unvanda çalışan kamu 
personelinin ücretlerinde ek ödeme oranları üzerinden eşitleme yapılırken, öğretmen ve öğretim 
elemanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmaması ve öğretmenlerin kamuda en düşük maaş alan 
ikinci personel seviyesine düşürülmesi nedeniyle, öğretmen ve öğretim elemanları KHK mağduru haline 
getirilmiştir. 

Eşit işe eşit ücret ilkesi kapsamında kurum içi ücret dengesi dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı 
ve üniversitelerde çalışan şube müdürü, şef, memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı başta olmak 
üzere diğer kamu kurumlarında çalışan emsalleri ile ücretlerinin eşitlenmesi için yıllarca verdiğimiz 
mücadelenin öğretmen ve öğretim elemanları unutularak(!) düzenlenmiş olması, eğitimcileri huzursuz 
eden en önemli olaylardan biridir. 

Ek Ders Esaslarında Yapılan Değişiklik Tatmin Etmemiştir 

10/01/2012 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Karar’da yapılan değişiklikler, ek ders-ek ödeme ayrımı sonrası zaruri kısımları tadil 
etmiş ama köklü bir çözüm getirmemiştir. Okul yöneticilerinin 6 saat derse girme zorunluluğu, ikili 
eğitim yapan okullardaki yöneticilerin mağduriyeti, iki gün derse girmeyene geri kalan üç günde ek ders 
tahakkuk ettirmeyen çarpıklık ve ek ders dağılımındaki adaletsizliklere çözüm üretilmemiş, sorunlar 
yine ötelenmiştir. 

Bağış Soruşturmaları Yanlış Bir Adım Olmuştur

Okullara herhangi bir bütçe gönderilmezken, devletin yükümlülüğünü yerine getirmemesi yüzünden 
okul aile birlikleri kanalıyla bağış adı altında velilerden alınan paralarla ilgili okul yöneticilerinin 
tamamının “Bağış Genelgesi” ile hedefe konulmuş olması asla doğru olmamıştır. Okul yöneticilerini 
güven duyulmayan, inadına veliyi zora sokmaya çalışan, art niyetli çalışanlar olarak algılatan, veliler 
dâhil herkesin gözünde değersizleştiren bu yaklaşımın yol açtığı tahribatın izlerinin silinmesi kolay 
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olmayacaktır. Bağış soruşturmasının sonuçlarıyla birlikte iptal edilmesi bu olumsuz izi bir nebze ortadan 
kaldırabilecektir. 

Yanlış Yaklaşımlar ve Söylemler Öğretmenlik Mesleğinin İtibarsızlaştırılmasına Hizmet Etmiştir 

Eğitim yönetiminin görevi ve eğitime yapılan yatırımların amacı; öğretmenin önündeki bariyerleri ve 
ortaya çıkan problemleri kaldırmak, işi kolaylaştırmak ve verilen eğitiminin niteliğini artıracak adımları 
ortaya koymaktır. Eğitimin kalitesi, öğretmenin moral ve değeri kadardır. Gerek siyasilerce gerekse 
Bakanlıkça sarf edilen, eğitimcileri değersizleştiren söylemlerin geride bırakılan dönemde kalması 
gerekmektedir. Eğitimciler, sorumlu makamların sorunlu makamlar olmaması gerektiğini düşünmekte 
ve oluşturulan tahribatın telafi edilmesini beklemektedir. 

Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarının Beklentileri Yine Karşılanmamıştır 

Ataması yapılmayan öğretmenler atama beklerken, öğretmen açığı ücretli/vekil öğretmenlerle 
giderilmeye devam etmektedir. Öğretmen açığı, palyatif yöntemlerle giderilmeye çalışılarak, açık adeta 
gizlenmektedir. Ataması yapılmayan öğretmenlerin kadrolu atanma taleplerine duyarsız kalınmamalı ve 
yeni öğretmen alımı için bir an önce takvim ilan edilmelidir. İkinci döneme ilişkin yeni öğretmen alımı 
yapılmalı ve derslikler, ücretli öğretmenler yerine ataması yapılmayan öğretmenlerle buluşturulmalıdır. 

Depremin Yol Açtığı Sorunlar Giderilememiştir

Van’da meydana gelen depremde yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, depremin merkez üssü 
adeta eğitim olmuştur. 75 öğretmenimizi kaybettiğimiz depremin beraberinde getirdiği sorunlar henüz 
giderilememiştir. Van’da görev yapan eğitimcilerin barınma problemleri başta olmak üzere birçok 
sorunu çözüm, yaraları ise hala sarılmayı beklemektedir. 

Özür Grubu Tayin Hakkının Yılda Bir Defa ile Sınırlandırılması Aile Bütünlüğünü Tehdit Etmektedir 

652 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede özür grubu tayinlerinin yılda bir kez yaz döneminde yapılacak 
şekilde sınırlanmış olması, ara dönemde tayin bekleyen eğitim çalışanlarının ve ailelerinin morallerini 
bozmakla birlikte aile bütünlüğünü tehdit eder hale gelmiştir. Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda 
özür grubu tayin hakkının yılda iki defa yapılması kararı alınmasına karşın sorun kökten çözülememiştir. 
Eğitim-Bir-Sen olarak, sorunun çözümüne yönelik girişimlerimizin verdiği olumlu sonucun kılavuzla 
gölgelenmesi de yine yanlış olmuştur. Sağlık ve öğrenim özrü, eş durumu özründe sınırlama, il içi 
özür grubu tayin hakkı gibi bölümlerin kırpılarak sunulması, mağduriyeti ortadan kaldırmak bir yana, 
tayin hakkı bekleyen ailelerin bir kısmının moralini bozmuş ve mağduriyetlerin yeni dönemde devam 
ettirilmesine neden olmuştur. 
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Zorunlu Kesintisiz Eğitimin Gündeme Alınması Önemlidir 

28 Şubat’ın dayatmasıyla ilk ve orta kısımların ilköğretim adı altında zorunlu kesintisiz 8 yıl şeklinde 
birleştirilmesi, geride bıraktığımız 13 yılda en çok tartışılan konuların başında gelmiştir. Fizyolojik, 
pedagojik ve sosyal açıdan yanlışlığı tartışma götürmeyen 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatması, ‘siyasi 
hayatıma mal olsa dahi yapacağım’ diyenlerin siyasi hayatını bitirmekle beraber sanayide çırak, mesleki 
eğitimde yönlendirme gibi önemli hususları da bitirme noktasına getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
en üst danışma kurulu olan 18. Milli Eğitim Şurası’nda da kararlaştırılan kesintili 13 yıllık eğitimin, 
içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılının birinci döneminin son günlerinde gündeme alınmış olması 
önemlidir. 

Katsayı Probleminin Çözülmesi Son Derece İsabetli Olmuştur 

Mesleki eğitime ağır darbe vuran, iş dünyasının “meslek lisesi memleket meselesi” diye sloganlaştırarak 
çözüm beklediği en önemli problem, şüphesiz katsayı problemi olmuştur. 28 Şubat’ta MGK kararlarıyla 
dayatılan ve devamında yaptırılan düzenlemelerle eğitime giydirilen deli gömleklerinden olan meslek 
liselerinin aleyhine uygulanan “katsayı” sorununun, birinci dönemle birlikte geride kalması, şüphesiz 
YÖK’ün attığı en önemli adım olmuştur. 

‘19 Mayıs’ Kutlamaları ile İlgili Düzenleme Yerinde Bir Adımdır

Milli bayramların stadyumlarda sınırlı sayıda öğrencinin katılımıyla kutlanmasının önüne geçmek 
ve katılımcılığı çoğaltmak için sadece Ankara’da stadyumda kutlanıp, diğer illerde okul ortamında 
etkinliklerle kutlanmasını öngören düzenleme yerinde bir yaklaşım olmuştur. Milli bayramlar, hem 
kutlamalarda görev verilen öğrencilerin eğitimini aylarca aksatan hem de kutlamaları dar bir alana 
sıkıştıran uygulamalar olmaktan çıkarılmalıdır. 

04/02/2012

Sendikamızı Töhmet Altında Bırakan Haber Gerçek Dışıdır 

Memurlar.net web sayfasında yer alan 03/02/2011 tarihli “Eğitim-Bir-Sen davadan feragat ettiği için, MEB 

Anadolu Lisesi kararını uygulamayacak” haberi üzerine zorunlu açıklama

“memurlar.net” isimli internet sitesinde 03/02/2011 tarihinde “Eğitim Bir Sen davadan feragat ettiği 

için MEB Anadolu Lisesi kararını uygulamayacak” başlığı altında gerçekle ilgisi bulunmayan ve üyemiz 
adına açmış olduğumuz davadan hareketle Sendikamızı zan altında bırakmaya yönelik bir yazı kaleme 
alınmıştır.
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 
8’inci maddesinin ikinci fıkrası;

“Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki 

Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına 

göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra 

herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek 

nitelikte olanlar arasından atama yapılır.”

şeklinde iken, 15.05.2010 tarihli ve 27582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle;

“Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına 

Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri 

Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev 

yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte 

yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.”

şekline dönüştürülmüş idi. Yani Anadolu lisesine yönetici olmak için Anadolu Lisesi öğretmenlerine 
tanınan öncelik kaldırılarak Anadolu Liselerine yönetici olmak için Anadolu Lisesi öğretmeni olmak şartı 
aranmayacaktı.

Bu düzenleme ile kazanılmış hak kaybına uğramak suretiyle mağdur duruma düşen bir üyemizin 
adına Adana ilinde avukatımız aracılığı ile üyemizin mağduriyetini gidermek amacıyla söz konusu 
düzenlemenin iptali yönünde dava açılmıştı. Nitekim Danıştay 2. Daire Başkanlığı’nın 2010/3883 Esas 
sayılı dava dosyasında söz konusu düzenlemenin iptali yönünde karar verilmiş; ancak karar davalı Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın temyiz incelemesi aşamasında, davacı asil yani sendikamız üyesince feragat talebi 
doğrultusunda davadan feragat edilmiştir; zira dava süreci devam ederken Anadolu Lisesi puanlarının 
yeniden hesaplanması neticesi sendikamız üyesi davacının okul yöneticiliğine atamaya esas puanı 
yetersiz hale gelmiş, bu suretle Anadolu Lisesi yöneticiliğine atanma şartlarını kaybetmiştir. Bu 
şartlar altında davanın devamında ve lehine kesinleşmiş bir karar çıkmasında hiçbir hukuki menfaati 
kalmayan, lehine hiçbir sonuç elde edemeyeceği aşikâr olan üye (davacı asil), lehine çıkacak kesinleşmiş 
bir karardan bir yarar elde edemeyeceği gibi davanın devamı halinde, eğitim çalışanlarının genelini 
etkileyebilecek mahiyette ortaya çıkması muhtemel olumsuz sonuçları da göz önüne alarak davasından 
tek taraflı olarak kendi istek ve iradesi ve de kendi beyanıyla feragat etmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 19’uncu maddesinin (f) bendine göre; sendikaların 
üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî 
yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki 
yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan 
davalarda taraf olmak hak ve yetkisi bulunmaktadır.
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Söz konusu Kanun hükmünden ve Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun Esas No: 2005/1 Karar 
No: 2006/1 sayılı içtihadı birleştirme kararından da anlaşılacağı üzere kamu görevlileri sendikaları, 
üyeleri hakkında tesis edilen ya da aleyhe sonuç doğuran bireysel ya da genel düzenleyici işlemlere 
karşı, üyelerini temsilen avukatları aracılığıyla dava açabilecekler ve salt bu nedenle açılan davalarda 
taraf olabileceklerdir. Kısaca, Sendikamızın söz konusu yazıya/habere konu davadaki sıfatı, kazanılmış 
hakkı Bakanlığın düzenlemesiyle ihlal edilen üyesinin mağduriyetinin önlenmesi ve hakkının korunması 
amacıyla sendika avukatı aracılığıyla üyenin mahkeme nezdinde temsil edilmesidir.

Burada özellikle bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Sendikaların, genel düzenleyici işlemlere karşı dava 
açabilmeleri konusunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Kamu görevlileri sendika ve üst kuruluşlarının, 
üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi 
için kurulmuş tüzel kişilikler olarak diğer tüm tüzel kişilere tanınan kuruluş amaçları çerçevesinde ve 
bu amaçları gerçekleştirecek ölçüde yetkili organları vasıtasıyla taraf ve dava ehliyetlerinin varlığı 
şüphesizdir. Nitekim gerek Sendikamızca gerekse diğer sendikalarca, üyelerin haklarını ihlal eden bu 
türden genel düzenleyici işlemlere karşı pek çok davanın varlığı kamuoyunca bilinmektedir. Ancak yazıya/
habere konu dava, bu türden yani Sendikamızca, sendika tüzel kişiliği adına açılan bir dava olmayıp 
üyemiz adına üyeyi temsil sadedinde açılan bir davadır. Buna rağmen sanki Sendikamızın açmış olduğu 
bir davadan, kamuoyu baskısı üzerine vazgeçilmiş olması gibi bir intiba uyandırılmıştır.

Takdir edileceği üzere üyemiz adına avukatlarımız aracılığıyla dava açmak ve açılan davaları sürdürmek 
hem bir yetki hem de bir görev olduğu gibi davacı asilin istem ve iradesi olmaksızın açılan bir davadan 
vazgeçilmesi ya da açılan bir davanın geri çekilmesi söz konusu olamaz. Bu durum hem 4688 sayılı Kanuna 
hem de Usul Kanunlarına aykırı olacaktır. Bunun yanında davasından feragat etmek isteyen bir üyenin/
davacının, bu yöndeki açık istek ve iradesine rağmen bu isteminin kabul edilmeyip davasına devam etmek 
de aynı şekilde 4688 sayılı Kanuna hem de Usul Kanunlarına aykırı olacaktır. Eğitim Bir Sen hiçbir üyesini 
herhangi bir konuda dava açmaya zorlamadığı gibi açılan bir davadan feragat etmeye de zorlamamıştır. 
Nitekim adına dava açtığımız üyemiz de değişen hukuki ve fiili durumu neticesi, kesinleşecek karardan 
hiçbir hukuki fayda sağlamayacağı gibi eğitim camiasının geneline zarar vermemek saikinden hareketle 
davasından feragat etmiştir.

Yine ifade etmek isteriz ki Eğitimciler Birliği Sendikası her konuda olduğu gibi üyeleri adına mahkemeler 
nezdinde hak arama noktasında da sorumlu bir sendikacılık anlayışına sahiptir. Tek bir üyemizin dahi bir 
hak kaybı var ise talebi olduğu sürece onun adına dava açmaktan ve dava sürecini sonuna kadar takip 
etmekten imtina etmeyiz. Yine tüm eğitim çalışanlarını ilgilendiren konularda da eğitim çalışanlarının 
mağduriyetine sebebiyet vermeyen Sendikamızca genel nitelikte açılmış onlarca dava bulunmaktadır. 
Ancak yetkili sendika olmanın bilinci içerisinde sadece kendi üyelerimizin değil tüm eğitim çalışanlarının 
temsilcisi olduğumuzun farkındayız. Bu nedenledir ki gerek sendika tüzel kişiliği adına açılan/açılacak 
davalarda gerekse temsil sadedinde üyelerimiz adına açılan davalarda, verilecek kararların muhtemel 
sonuçlarını göz önüne alarak hareket etmekteyiz. Zira günü kurtarmak ve zevahir oluşturmak için 
üyeleri adına ya da tüzel kişilikleri adı altında genel düzenleyici işlemleri idari yargıya taşıyarak dava 
açan, bu suretle elde ettikleri iptal kararları sonrası başta üyeleri olmak üzere tüm eğitim çalışanlarını 
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daha da zora sokarak, eğitim çalışanları karşısında cümle kurmakta zorlanan ve mahkeme kararları 
uygulanmadığında da seslerini çıkarmayan sendikalardan farkımızı çok iyi bilmekteyiz. Nitekim 2005/73 
sayılı Genelgenin iptalini talep eden ve açmış olduğu dava sonrasında iptal kararı çıkartan sendikaların, 
iptal kararı ile mağduriyetlerine sebebiyet verdiği binlerce eğitim çalışanı ile yüzleşmekten nasıl kaçındığı 
kamuoyunun malumudur.

Yine Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel 
Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi 
ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin bazı kısımlarının iptali yönünde açılmış bulunan bir davada verilen 
yürütmenin durdurulması kararı sonrası da Anadolu Liselerine dönüştürülen Genel Lise öğretmenlerinin 
Anadolu Lisesi öğretmeni statüsüne sahip olmaları engellenmiş, dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin 
okullarında görev yapabilmeleri için sınava girmelerine, sınava girmeyen ve sınavda yeterli puan 
alamayan öğretmenlerimizin ise mesleki ve teknik eğitim kurumlarına atanmak zorunda kalmaları hatta 
norm kadro fazlası konumuna düşmelerine zemin hazırlanmıştır.

Kaldı ki dava konusu edilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü aleyhine açılan tek dava, 
Eğitim Bir Sen’in davası değildir. Bu nedenledir ki Sendikamız tarafından temsil sadedinde açılan 
davadan üyemizin feragat etmesi nedeniyle davanın konusuz kalmasında eğitim çalışanlarının genelini 
etkileyecek mahiyette bir mağduriyete kapı aralanmamıştır.

Ancak 2005/73 sayılı Genelgenin iptali sonrasında 6000’in üzerinde öğretmenimizin ataması iptal 
edilmiş, o dönem şartları içerisinde ciddi ölçüde mağdur edilmişlerdir. Bunun üzerine Genelgeyi iptal 
ettiren sendikalar, temyiz sürecinde verdiği beyan dilekçelerinde  “…Temyiz konusu edilen mahkeme 
kararının uygulanması ile binlerce öğretmen mağdur olmuş ve telafisi güç veya imkânsız zararlar meydana 
gelmiştir...” diyebilmişlerdir. Yani adeta mahkeme kararını uyguladığı için Bakanlık suçlanmıştır. 

Yazıyı kaleme alan yazar, benzer bir mağduriyetin Sendikamız eliyle gerçekleştirilmesini mi arzu 
etmektedir? Üyemiz kendi davasından feragat etmişken davanın sürdürülmesi noktasında Sendikamıza 
yönelik bu ısrarı anlamak mümkün değildir. Sendikamızın istikrarlı büyümesi ve eğitim çalışanları 
arasındaki sendikal duruşu dikkate alındığında bu soruların cevabı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

04/02/2012

Vatandaşını Katleden Dikta Rejim, Halkın Demokrasi Talebine Kulak Vermeli

Diktatörlükle yönetilmek istemeyen ve demokrasiye geçiş isteyen Suriye halkına karşı yapılan katliamlar 
bir an önce sona ermeli, halkın haklı talepleri doğrultusunda yönetim değişikliği yapılmalıdır.

Seçtiği kişiler tarafından yönetilme isteğini dile getiren Suriye halkının, Diktatör Beşar Esed tarafından 
öldürtülmesi, işkencelere maruz bırakılması kabul edilebilir bir uygulama değildir. Ellerine kendi 
vatandaşının kanı bulaşan Esed, halka saldığı korkuyla birlikte sahneden çekilmelidir. Suriye halkı, 



Basın Açıklamalarından Seçmeler

302

seçtiği temsilcileri tarafından yönetilmeyi hak etmektedir. Lider sultalarının sona erdiği, krallıkların tek 
tek yıkıldığı bir dönemde, halkının isteklerini şiddet kullanarak bastırmak isteyen, hiçbir şey yokmuş ve 
olmamış gibi davranan Esed’in gözlerini açması ve dünyanın gerçekleri ile yüzleşmesi  gerekmektedir.

Korku ve şiddetle kurulan her yönetim, aynı şekilde yıkılıp gitmeye mahkûmdur. Korkuyla egemen 
olmaya çalışanlar, bir gün aynı korku içinde hak ettikleri cezayı bulacaktır. Tarih, bunun birçok örneği ile 
doludur. Komşu ülkelerin diktatörlerinin başına gelenleri görmemek için yüzünü başka yere dönen Beşar 
Esed’in, tarihteki diktatörlerin sonlarını bilmesi gerekmektedir.

Müslümanlar için büyük önem arz eden Mevlid Kandili akşamı, camilere saldırarak, bu kutsal günü idrak 
etmek isteyen Müslümanları hunharca öldürmek, insan olduğunu iddia eden birinin yapabileceği bir şey 
değildir. Akan kanlar üstünde iktidar olmak için ısrar eden Esed’e, bir an önce halkın haklı taleplerine 
karşılık vererek, demokratik rejimin yolunu açmasını öneriyoruz.

Mevlit Kandili akşamı bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybeden 
Suriye vatandaşlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. 

06/02/2012

Eski Sorunlar Çözülmeli Yeni Sorunlar Üretilmemelidir

2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, eğitimin kök sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı 
adımların atılmaması nedeniyle, birçok sorunla birlikte başlamış bulunmaktadır.

Sivil bir eğitim sistemi; düşünen, araştıran, soran, sorgulayan özgür bireylerin yetiştirilmesi için eğitim 
alanında pek çok adımın atılması gerekmektedir. Andımız dahil, eğitimdeki vesayetin bütün izleri 
silinmeli, düşüncelerine paralel bir şekilde öğrencilerin kılık kıyafetleri de sivilleşmeli, üniformalı eğitime 
son verilmeli, demokratik eğitim hakkının önündeki karma ve kesintisiz zorunlu eğitim dayatması 
kaldırılmalı, sorunlara kalıcı çözüm bulmak için paydaşların önerileri dikkate alınmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitimin paydaşlarının görüşlerine başvurmadan yaptığı düzenlemeler en 
fazla tartışılan ve mağduriyet üreten düzenlemeler olmuştur. Bütün paydaşların mevcut hafızalarının 
sürece dahil edildiği çözümlerin kapsayıcılığı ve kalıcılığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.     
Bakanlığın, demokratik yönetim anlayışının gereği olarak eğitimin paydaşlarının görüşüne başvurarak 
ortak aklı bulması en çok kendi işini kolaylaştıracaktır. Eğitimin ve eğitim çalışanlarının her dönem 
devreden sorunları bulunmaktadır. Yeni dönemde eski sorunlar çözüme kavuşturulmalı, yeni sorunlar 
üretilmemelidir.

Önümüzdeki dönemde eğitime ve eğitim çalışanlarına ilişkin yapılmasını istediğimiz konulardan bazıları 
şunlardır:
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Kurum İdari Kurulu Kararları Hayata Geçirilmelidir

Kurum İdari Kurulu Ekim 2009, Nisan 2010, Ekim 2010 ve Ekim 2011 Çalışma raporlarında mutabakata 
vardığımız “Parasız yatılı ve burslu öğrenci okutma ve onlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin 
mevzuata ‘eğitim çalışanları’ ifadesi konularak, memur ve yardımcı personel çocuklarının da bu haktan 
yararlanmasına yönelik çalışma başlatılması”, “Hizmetlilerin eğitim kurumlarında gece bekçisi olarak 
görevlendirilmesi uygulamasına son verilmesi”, “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek 
amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların 
sonuçlandırılması”, “Ders yılı içerisindeki iş günlerinde çeşitli nedenlerle tatil edilen günlerde ders 
görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin söz konusu günlere denk gelen ders görevlerini 
yapmış sayılmaları hususunda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılması”, “Eğitim kurumları yöneticilerinin aylık karşılığı haftada 
6 saate kadar derse girmelerinin sağlanması bakımından ilgili mevzuatında değişiklik yapılması”, “İkili 
eğitim yapan okulların yöneticilerinin ek ders ücretlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması”, 
“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre yapılan öğrenci kayıtlarında; sınavla öğrenci alan okullar 
hariç diğer okullarda, eğitim çalışanlarının görev yaptıkları okullara çocuklarını kaydettirmeleri için 
gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması”, “Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na başvurabilmek için 
ailenin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktarını yükselterek öğretmen çocuklarının da bu imkandan 
faydalanması”, “Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, zorunlu hizmet bölgelerinde istihdam 
edilen öğretmenlere, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkânları 
dikkate alınarak kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı verilmesi amacıyla ilgili mevzuatlarında gerekli 
çalışmalarının başlatılması”, “Orta öğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin sınav 
dönemlerinde ücret alabilmelerinin sağlanması için çalışmaların başlatılması”,“Öğretmenlerimize 
ergonomik ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bilgisayar verilmesi”, “1702 sayılı ‘İlk ve Orta Tedrisat 
Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’ ile 4357 sayılı ‘Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul 
Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi ve Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil 
Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun’ 
birleştirilerek güncellenmeli ya da bu düzenlemeler kaldırılmalı; 657 sayılı Kanun’un 125’inci maddesi 
güncellenerek mevzuat tek tipleştirilmelidir’ ile ‘Muhakkik tayin etmeden, iddia ve savunma tüm yönleri 
ve delilleriyle araştırılmadan ve soruşturma açılmadan veya sadece savunma alınmak suretiyle disiplin 
cezası verilmemesi sağlanmalıdır. Bu amaçla 1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda gerekli düzenlemelerin 
sağlanması”, “632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) öncesi KPSS puan esasına göre kadroya 
geçmiş bulunan sözleşmeli öğretmenlerin, 632 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilenlere tanınan 
haklardan faydalandırılmasının sağlanması” gibi konular KİK kararları ile imza altına alınmıştır.

Eğitim sistemi ve eğitim çalışanlarıyla ilgili olan bu talep ve öneriler acilen çözüme kavuşturulmalıdır.
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Değerler Eğitimine Önem Verilmelidir

Eğitim sistemimizin değerlerden, karakter eğitiminden çok test çözmedeki başarıyı kıstas alması hep 
tartışma konusu olmuştur. Eğitim müfredatının içeriği masaya yatırılmalı, eğitim sistemimiz karakter, 
ahlak ve değer kazandıran bir muhtevaya kavuşturulmalıdır.

Andımız Dâhil Vesayetin Tüm İzleri Silinmelidir

Eğitim ortamlarında sivilleşme, öğretim programlarında vesayeti meşrulaştıran öğretilerden arındırma 
işleminin yapılmasına acilen ihtiyaç vardır.

Çocuklar, her gün pedagoji ve bilimsel olmayan ifadelerle dolu olan andımızı koro halinde söyleme 
garabetinden kurtarılmalıdır. Eğitim sistemi, bilimsel ve çağdaş dünyanın gerekleri doğrultusunda ele 
alınmalı; müfredat gözden geçirilmeli ve eğitimde vesayetin bütün izleri silinmelidir.

28 Şubat postmodern darbe sürecinin dayatması sonucu uygulamaya konulan kesintisiz zorunlu 
eğitim, eğitim süreleri; 1+4 yıl temel eğitim, 4 yıl ortaöğretime hazırlık eğitimi ve 4 yıl zenginleştirilmiş 
seçeneklerle ortaöğretim olmak üzere pedagojik, kademeli ve yönlendirmeye uygun hale getirilmelidir. 
Bunun altyapısı bir an önce tamamlanmalıdır.

Askeri okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nca denetlenmemesi, demokratik eğitim hakkının tanınmayıp 
karma eğitim dayatmasının olması, kadın çalışanların ve kız öğrencilerin kılık kıyafetini sorun haline 
getiren ‘kamusal alan’ yalanının devam ettirilmesi, öğrencilere okul üniforması zorunluluğu gibi konular, 
eğitimin ve eğitim sisteminin demokratikleştirilmesinin önündeki engeller olarak durmaktadır. Eğitim 
sistemini demokratikleştirecek adımlar daha fazla geciktirilmeden atılmalıdır.

Eğitimcilerin Motivasyonunu Bozacak Söylemlerden Kaçınılmalıdır 

Eğitimcileri sorunlardan daha çok eğitimcilerle ilgili yetkililerin söylemleri yıpratmakta ve motivasyonunu 
bozmaktadır. Eğitimin en önemli ayağını oluşturan eğitim çalışanları son zamanlarda hak etmedikleri 
eleştirilere muhatap olmuşlardır. Kamuda neredeyse en düşük ücreti alan konumuna düşürülen 
öğretmenler sorunlarına çözümü beklerken mevcut sorunlarını çözmek yerine yetkililerin yeni sorunlar 
üretmesi ve öğretmenlik mesleğinin itibarını düşürücü yaklaşım sergilemeleri kabul edilemez. Eğitimde 
verimi arttırma adına değişikliklerin yapıldığı bir dönemde eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenlerin 
moral ve motivasyonunu bozacak söylemlerden kaçınılmalıdır.

Okulların Bütçe Sorununa Kalıcı Çözüm Getirilmelidir

Okullara herhangi bir bütçe gönderilmediğinden ve devletin üzerine düşen yükümlülüğü yerine 
getirmediğinden dolayı okul yöneticilerinin tamamı eğitim yöneticiliği yerine tahsildarlık yapmak ve 
oluşturdukları bütçelerle temizlik ve yardımcı personel sorununu çözüm aramak zorunda kalmaktadırlar. 
Okul aile birlikleri kanalıyla bağış adı altında velilerden para talep edilme zarureti  okul yöneticilerini 



Basın Açıklamalarından Seçmeler

305

güven duyulmayan, inadına veliyi zora sokmaya çalışan, art niyetli çalışanlar olarak algılatmakta, bağış 
soruşturmaları gibi çözüm üretmek yerine yeni sorunlar oluşturan yaklaşımlar veliler dâhil herkesin 
gözünde öğretmen camiasını değersizleştirmektedir.   Yapılmış olan Bağış soruşturmaları sonuçlarıyla 
birlikte iptal edilip, bu dönemde okulların bütçe problemlerine mutlaka kalıcı çözüm getirilmelidir.

Öğretmen ve Öğretim Elemanının Ek Ödeme Mağduriyeti Giderilmelidir

666 sayılı KHK ile farklı kurumlarda aynı unvanda çalışan kamu personelinin ücretlerinde ek ödeme 
oranları üzerinden eşitleme yapılırken, öğretmen ve öğretim elemanlarının ücretlerinde iyileştirme 
yapılmamış ve öğretmenler kamuda en düşük maaş alan ikinci personel seviyesine düşürülmüştür.

“Eşit işe eşit ücret” kapsamında kurum içi ücret dengesi dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversitelerde çalışan şube müdürü, şef, memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı başta olmak 
üzere diğer kamu kurumlarında çalışan emsalleri ile ücretlerinin eşitlenmesi için yıllarca verdiğimiz 
mücadelenin öğretmen ve öğretim elemanları unutularak(!) düzenlenmiş olması, eğitimcileri huzursuz 
eden en önemli olaylardan biridir. KHK ile ortaya çıkan adaletsizlik bir an önce giderilmelidir.

Özür Grubu Tayinleri Yılda İki Kez Olmalı ve Öğretmenlere Becayiş Hakkı Verilmelidir

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikte özür durumuna bağlı yer değişikliği 
yılda bir defa ile sınırlandırılmıştır. Bu durum, mağduriyete neden olmuştur. Sendikamız Milli Eğitim 
Bakanı ile görüşerek Şubat 2012’de özür grubu ataması yapılmasını sağlamıştır fakat eğitim ve sağlık 
özrü gibi hakların tanınmaması nedeniyle mağduriyetler devam etmektedir. Özür grubu tayinleri yılda 
iki kez olacak şekilde yeniden düzeltilmeli ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda verilen becayiş 
hakkıyla ilgili taleplerin önü açılmalıdır.

Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Ömrü Yeni Dönemin Ömrü Kadar Olsun

Gösterdiğimiz yoğun gayretlerle sözleşmeli öğretmenlik garabetine son verilmesini sağlamıştık. Fakat 
öğretmen istihdamında ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı uygulamalar bütün çarpıklığı ile devam 
etmektedir. Bu ucuz işçilik anlamına gelen palyatif uygulamalara son verilerek, tüm öğretmenlerin 
kadrolu olarak istihdamı sağlanmalıdır.  Ücretli öğretmenlik uygulamasının ömrü yeni dönemin ömrü 
kadar olsun.

Okul ve derslik yapımına daha fazla ağırlık verilmeli, sınıf mevcutları OECD ortalamasına indirilmelidir. 
İkili eğitim yapan bütün kurumların normal eğitime geçirilebilmesi ve etkin eğitim için yeni okul ve 
dersliklere ihtiyaç vardır. 
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4/C’li Personelin Sorunları Çözülsün

Bir yılda 11 ay çalıştırılan ve ücret alan, aile yardımı alamayan, iş güvenceleri olmayan, aldıkları yetersiz 
ücret ile ayakta durmaya çalışan 4/C’li personelin sorunları çözüme kavuşturulmalı, kamuda farklı 
istihdam şekillerinden vazgeçilerek, kurum içerisinde aynı işi yapan personel arasındaki ayrımcılığa son 
verilmeli, 4/C’li personel için de bir yıl 12 ay olmalıdır. 

14/02/2012

Soylu Mücadelemiz 20 Yaşında

“Çalışanların ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin geliştirilmesine; Türkiye’nin 
demokratikleşmesine, sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkı sunmak amacıyla” diye başladığımız 
soylu mücadelenin 20. yılındayız. 

Medeniyetimizin damarlarından beslenen Mehmet Akif İnan ve bir grup arkadaşının 14 Şubat 1992’de 
birlikte kurduğu sendikamız, geride bıraktığı 20 yılda; duruşu, ufku, misyonu ve vizyonuyla farkını ortaya 
koymuş, eğitim hizmet kolunda genel yetkiyi almakla kalmayıp Türkiye’nin en saygın ve en büyük 
sendikası olmuştur. 

Sendikamız, sorunun bir parçası olarak yaşamaktansa, çözüme dair öneriler ortaya koyma düşüncesiyle 
çıktığı yolda; tenkit yerine teklif esaslı yaklaşımlar ve akademik bakışı merkeze alan duruşla eğitimin 
çözüm ortağı olmuştur. Eğitim çalışanlarının ekonomik sıkıntılardan arındırılarak, enerjilerini eğitim 
hizmetine yoğunlaştırabilmelerini sağlamak, eğitim ortamlarını hizmeti alan öğrenciye ve hizmet veren 
eğitim çalışanlarına yaraşır düzeye çıkarmak için örgütsel gücünü, birikimini yaptığı çalışmalarla ortaya 
koyan sendikamız, aynı zamanda özlük ve özgürlük mücadelesinin en önemli merkezi haline gelmiştir. 

Sendikacılığı ‘kavga zemininde rekabetten, rekabet zemininde hizmete’ dönüştürmeyi, çalışanların 
mali haklarının iyileştirilmesini, sosyal ve meslekî gelişimlerine katkı sağlamayı ilke olarak benimseyen 
sendikamız; aynı zamanda daha demokratik Türkiye, özgürlüklerin daha fazla yaşanabildiği ülke ideali 
için elini taşın altına koymaktan geri durmamıştır. Demokrasiye karartma uygulandığı dönemlerde dik 
duruşuyla milletin ve milli iradenin yanında yer alan Eğitim-Bir-Sen, temsil ettiği üyeleri ve medeniyet 
değerleriyle ülkemizdeki milli birlik ve kardeşlik ikliminin tesisi için her zaman varlığını ortaya koymuştur. 

Kuruluşunda demokratik, adaletli, refah düzeyi yüksek, insan haklarına duyarlı bir Türkiye idealinden 
yana seçimini yapan Eğitim-Bir-Sen, bu idealinin inşası için, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da çalışmaya ve sorumluluk almaya devam edecektir.  Emek, özgürlük ve demokrasi konusunda 
toplumun tüm katmanlarının kalıcı bir duyarlılığa sahip olması için gösterdiği çabayı artırarak devam 
ettiren sendikamız, devraldığı medeniyet mirasının, sahip olduğu inanç ve ahlaki değerlerin gereği 
kamplaştırmayan, ayrıştırmayan, kaynaştıran ve buluşturan bir solukla varlığını her geçen gün 
güçlendirerek sürdürecektir. 
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Eğitim-Bir-Sen olarak, sorumluluklarımızı ülke sınırlarından, ülke sınırlarını da kireçle boyanmış beyaz 
taşlardan ibaret görmeyip, medeniyet coğrafyamızı ve bütün dünyayı saran kuşatıcılıkla can, mal, nesil 
ve ifade hürriyeti gibi doğuştan gelen temel hak ve özgürlüklere müdahalede reflekslerimizi ortaya 
koymayı bugüne kadar sürdürdüğümüz gibi, bunda sonra da sürdürmeye devam edeceğiz.  

‘Neyi riske attığınız aslında neye değer verdiğinizi gösterir’ ilkesinden hareketle, ülkemizin korku 
tünelinden çıkma sürecinde çetelerin, derin odakların, paramiliter yapıların değil, halkın ırgatlığını 
yapmanın yüreklilik olduğunu düşünerek sesimizi yükseltmekten ve risk almaktan çekinmedik, bundan 
sonra da çekinmeyeceğiz. 

İşimizin hakkını vermeyi kuruluş ideallerimize sadakatin gereği görerek, başarımızın sırrının 
amacımızdaki istikrardan geçtiğini düşünmeye, iyi yapılmış bir işin ödülünün daha fazlasını yapma 
fırsatı olduğu bilinciyle başarı grafiğimizi her geçen gün yükseltiyoruz. 

Soylu mücadelemizin 20. yılında darbe, baskı ve antidemokratik süreçlerin yaşattığı mağduriyetleri gün 
yüzüne çıkarmak için ‘mağduriyetiniz mağduriyetimizdir’ anlayışından yola çıkarak “Ödenmiş Bedeller 
Unutulmasın” sloganıyla başlattığımız Geleneksel Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışmamızın ödül töreni 
ve kuruluşumuzdan bugüne kadar emek veren, ter akıtan kurucularımız, genel yönetim kurulu üyeliği, 
il temsilciliği ve şube başkanlığı yapmış olan yöneticilerimizle 17-19 Şubat 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştireceğimiz Vefa Buluşmamızda bir araya geliyoruz. 

Akif İnanlardan devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıyabilmiş olmanın, ülkemizin yüz ağartıcı, saygın, 
etkin sivil toplum kuruluşunu el birliğiyle zirveye çıkarmanın gururunu, onurunu hep birlikte yaşıyoruz. 

Soylu mücadelenin 20. yılında; kuruluşumuzdan büyümemize, tanınmamızdan bugünlere gelmemize 
emeği geçen başta rahmetli Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere, ahirete irtihal eden dava 
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm yöneticilerimize ve üyelerimize teşekkür ediyor, minnet ve 
şükranlarımızı sunuyoruz. 

28/02/2012

Postmodern Darbeciler de Yargıya Hesap Vermelidir

Yakın tarihi ile yüzleşip hesaplaşamayan, darbecilerden hesap soramayan, darbeleri doğru analiz 
edemeyen toplumlar, darbeye ve darbecilere tarih kısmı boş bırakılmış davetiye düzenlediklerini fark 
dahi edemezler. Bu acı gerçek kendini, ülkemize ve toplumumuza farklı biçimlerde de olsa neredeyse 
her 10 yılda bir hatırlattı. Çok partili demokratik hayata geçişten bu yana 1960, 1971, 1980, 1997 ve 
2007’de makûs talihimizmiş gibi bu gerçekle yüz yüze kaldık. Bir öncekinin hesabını dahi sormaya fırsat 
bulamadan yenisini yaşamanın şaşkınlığıyla rafa kaldırılmış demokrasi ve sindirilmiş millet iradesi 
dramını değiştirilmez bir senaryoymuş gibi oynamak zorunda bırakıldık.
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Darbe heveslisi ve milli irade düşmanı Ergenekon Terör Örgütü mensuplarının, millet adına karar veren 
yargı organlarında hesap vermeye devam ettiği ve 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümü olan 
bugün, darbe riskinin ve darbeci zihniyetin bir daha palazlanmayacak şekilde tarihin çöp sepetine 
atılmasını sağlayacak topyekûn kararlılığı ifade etmek adına en anlamlı gündür.

28 Şubat 1997 tarihinde yapılan MGK toplantısı ve toplantı sonunda açıklanan bildiri, siyasi tarihimize 
‘postmodern darbe’ olarak geçmiştir. 28 Şubat ile aslında devlet yönetimine el konulmuş, mevcut 
hükümet istifaya zorlanmış ve sadece hükümet veya toplumun bazı kesimleri değil, tüm toplum denetim 
altına alınmak istenmiş, temel hak ve özgürlüklere aykırı birçok uygulama ve düzenlemeyle bu denetim 
elde edilmiştir.

28 Şubat süreci, sadece ülkenin ve milletin kaynaklarını talan eden bir sistemin kurulmasına zemin 
hazırlamamış, beraberinde milli iradeyi yok sayan, milletle hesaplaşmayı makul gören derin devlet 
yapılanmasına da çanak tutmuştur. Temel hak ve özgürlükler, demokrasi kültürü konusundaki 
kazanımların bütününde sadece içeride değil, uluslararası düzeyde de demokrasimizin olgunlaşmadığını 
ifşa eder mahiyette geriye gidişler yaşanmıştır.

Geçmişte yaşanan 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbelerinin faillerinden ve destekçilerinden hesap 
sorulamadığı için, 28 Şubat’ı yaşadık. Siyasi tarihimizde birçok örneği olduğu üzere, darbeciler 
yargılanmadığı ve hesap sorulamadığı sürece, yeni darbelere kapı aralanacaktır.

28 Şubat süreci, Türkiye’deki asıl iktidar gücünün kimde olduğunu çok belirgin bir biçimde açığa 
çıkarmıştır. Böylece herkes, Türkiye’de hükümet olmanın muktedir olmak anlamına gelmediğine ve 
askeri vesayetin, egemen devlet anlayışının hayatımızın her alanına nasıl müdahale hakkını kendisinde 
görerek zalimleştiğine şahit olmuştur.

Bu dönemde, devletin millet için var olduğu unutularak, milletin devlet için var olduğu düşüncesi, tek 
tipleştirici ve farklı olana karşı hayat alanı tanımama sistemi sorunlara kaynaklık etmiştir. Sorunların 
giderek içselleşmesi, sindirme ve dönüştürme politikaları, halkı umutsuzlaştırarak hata ve yanlışlara 
karşı duyarsız hale getirmiştir.

Oligarşik sistemin toplumu birbirine düşman kılması, imtiyazlı kesimin desteğini alıp diğer kesimlere 
zulmetmesi, halkın darbecilerden hesap sormasını engellemiştir. Darbeler karşısında bazı yapılar, 
yaşanan hukuksuzlukları görmezden gelmeye ve çifte standardı sürdürmeye devam etmiştir.

28 Şubat postmodern darbesi ve hesabı sorulmayan diğer darbeler nedeniyle elinde bazı yetkiler 
bulunan kişiler, halk iradesine dayalı bir düzenin sancılarını çeken ülkemizi kaos ortamına sürüklemek ve 
bu suretle kendi oligarşik düzenini kurmak maksadıyla Balyoz, Kafes, Eldiven, Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz 
ve daha bilmediğimiz nice darbe ve eylem planını hazırlamak ve uygulamaya çalışmak cesaretini 
kendilerinde bulmuştur.

Süreç ve devamında 8 yıllık kesintisiz eğitimle imam hatip liselerinin orta kısmı kapatılmış, katsayı 
uygulamasıyla tüm meslek lisesi öğrencileri mağdur edilmiş, Kur’an kursuna gitme yaşı yükseltilerek, 
velilerin çocuklarına erken yaşta dini eğitim verme hakkı engellenmişti.  Yasal hiçbir dayanağı olmadığı 
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halde başörtüsü yasağıyla binlerce kadının öğrenim hakkı, çalışma hakkı, din ve vicdan hürriyeti hakkı 
ihlal edilmiş; kadına karşı ayrımcılık oluşturan başörtüsü mağduriyeti, kampüslerden ehliyet sınavına 
ve öğretmenlerin sokaktaki giyimine, bazen de kişinin ailesinin giyimine kadar, hayatın birçok alanında 
müdahale alanı haline getirilmişti.

Üniversitelerde özgürlükten yana olan öğretim üyeleri ihraç edilmiş, YAŞ kararları ile itiraz hakkı 
tanınmadan birçok rütbeli askerin görevine son verilmiş, muhalif düşünürler başta olmak üzere, 
düşünceye hapis cezaları verilerek ifade özgürlüğü ihlal edilmişti.

Darbeye gerekçe yapmak için binlerce gencin ölümüne, kardeş kavgasına seyirci kalan, onlarca gencin 
idamına imza atan 12 Eylül’ün generalleri, bugün yargıya hesap vermektedir. Gencecik fidanları idam 
sehpasına çıkarmayı meziyet görenleri sanık kürsüsünde görmek ve millete hesap vermesini seyretmek 
elbette önemlidir ama yetmez. 28 Şubat’ı bizzat kendileri post modern darbe olarak ifade eden karanlık 
sürecin failleri de yargılanmalıdır. “27 Nisan e-muhtırasını ben yazdım” diyerek hava atmaktan geri 
durmayıp ellerini kollarını sallayarak millet içine çıkan cuntacılar da millet adına görev yapan yargıya 
hesap vermelidir.

28 Şubat ve 27 Nisan’ın karanlık güçlerinin ortalıkta dolaşması demokrasimiz açısından büyük bir ayıptır. 
‘İrtica iktidarda’ diyerek post modern darbe yapanlardan, yolsuzluğu, yoksulluğu, çeteleri, krizleri 
iktidara taşıyanlardan hesap sorma vakti gelmiştir.  28 Şubat ‘postmodern bir darbedir’ diye itirafta 
bulunan generaller, YÖK’ü zulmün merkezine çevirenler, üniversitelerde ikna odaları kurarak genç 
kızlarımızın eğitim hakkını engelleyenler, dönemin puslu havasında bankaların içini boşaltanlar, 
binlerce kamu görevlisini meslekten ihraç edenler, sürgüne gönderenler, yargısız infazlar yapanlar 
ile faili meçhul cinayet işlemek için çete kuranların hepsi yargılanmalı; bunlara, yaptıklarının bedeli 
hukuk çerçevesinde ödetilmelidir.

Ayrıca,  mağdurların antidemokratik süreçlerde yoksun kaldıkları hakları devlet tarafından tazmin 
edilmelidir. Bu çerçevede, devlet; inancı gereği başını örttüğü için mesleğinden atılan kamu çalışanları, 
eğitim öğretim hakkı ellerinden alınan kız öğrenciler gibi bütün sosyal kesimlerden bedel ödeyenlerden 
özür borcunu yerine getirmeli, mağdurların açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin hak kayıplarını telafi 
etmeli ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini onlar adına yerine getirmelidir. Hakları iade edilmeyen hiçbir 
mağdur kalmamalıdır. 

08/03/2012

Kadını Ayrıştıran ve Dışlayan Anlayışa Son Verilmelidir 

Toplumların varlığı da, geleceği de kadınlarla mümkündür. Kadınların ihmal edildiği ya da kadınların 
ihmal ettiği toplumlar, sağlıksız ve niteliksiz olmaya mahkûmdur. Kısacası, hayatın kaliteli olabilmesinin 
yolu, kadının varlığının etkinliğinden ve katılımcılığından geçmektedir.
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Dünyada, toplumsal hayattaki rolü ve üretime katkısı üzerinden değil, tüketim kültürünün ve reklam 
sektörünün ana unsuru olarak öne çıkarılmaya çalışılan kadının değeri üzerinde yapılan tartışmaların 
Batı medeniyetlerinde yoğunlaşmasının altında yatan gerçek, Batı’nın kadına bakışındaki sorundur. Yüz 
yıllarca kadının insan olup olmadığını tartışan Batı medeniyetinin hastalıklarından ve önyargılarından 
toplumumuzun kurtulması gerekmektedir. Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği hakkını kullanma, kamudan 
hizmet alma ve eşit şartlarda hizmet sunma, toplumsal ve siyasal hayata katılım gibi konularda yapılan 
tartışmaların nedeni ise batılılaşma adına kendi insanımıza yapılan dayatmalardan kaynaklanmaktadır.

Kendi medeniyetine yabancılaşıp, ruh kökünü kaybetmiş olanların yıllardır ülkemizde kadınları 
ayrıştırarak, bazen doğrudan bazen de kadınlara kadın eliyle uyguladığı zulümler hafızalarda derin izler 
bırakmıştır. Kadının toplumdaki varlığı, niteliğiyle doğrudan orantılıdır. Niteliğin yolu ise eğitimden 
geçmektedir. Ülkemizde kadınlar arası ayrımcılık yaparak, yıllardır kılık kıyafet üzerinden yapılan baskı 
ve dayatmalar, kadının sosyal hayatta aktif olarak yer almasının önündeki en büyük engellerden biri 
olmuştur. Yıllarca üniversite kapılarında oluşturulan bariyerler, kampüslerde ve dersliklerde uygulanan 
tecrit kısmen son bulmuştur. Fakat eğitimini tamamlayanların kamu sektöründe hizmet üretmesine 
engel olan “kamusal alan” yalanı devam etmekte ve kadınlar çalışma hayatında özgür bir şekilde 
yer alamamakta, kılık kıyafet dayatmasıyla karşılaşan kadınlar, hemcinsleri ile eşit şartlarda hizmet 
üretememektedir. Anayasa değişikliği referandumunda kadınlara tanınan pozitif ayrımcılık ise sözde 
ayrımcılık olarak devam etmektedir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan tartışmalarda kadınların tamamının sorunlarını 
kapsayacak şekilde ele alınmaması ve kadınların hemcinsleri arasında eşitsizliği devam ettirecek 
şekilde sürdürülmesi, kadına uygulanan en büyük ayrımcılıktır. Bugün ülkemizde kadınlar, hala çalışma 
hayatında ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. Kadınları birikim ve üretimleriyle değil, görünüşleriyle 
değerlendiren sorunlu bakış, kadına saygı duymamakta ve adeta tek tip kadın varlığını dayatmakta, 
buna uymayanları ise çalışma hayatının dışına itmektedir. Kadınların sorunlarına gerçek çözümler 
üretmenin yegâne yolu, insan ve adalet eksenli yaklaşımları ön plana çıkarmak ve batı medeniyetinin 
dayatmalarına teslim olmamakla mümkündür.

Son zamanlarda artarak devam eden kadına yönelik şiddet, yine kadınların varlığını tehdit eden en 
önemli sorunlardan birisidir. Güç merkezli medeniyet anlayışının kadınla erkeği karşı karşıya getiren, 
farklı cinslerin birbirine üstünlük yarışını ve güç gösterisini tetikleyen rekabetçi yaklaşımları kadına 
da, erkeğe de asla huzur getirmeyecektir. Tartışmaların bitmesi; kadın ve erkeği birbirinin mütemmimi 
gören, birbirine karşı ödev ve sorumlulukları ekseninde ele alan, hak merkezli medeniyet anlayışının 
bütün toplumu kuşatmasından geçmektedir.

Kadın hakları ihlallerine son vermek ve kadınların hayatın her alanında eşit şekilde yer almasını sağlamak 
için şu hususlara özellikle dikkat çekiyoruz.

-Milleti yasaklardan kurtaracak ve millet adına egemenliği kullanacak olan TBMM’nin İçtüzüğü’ndeki 
yasaklara ve dayatmalara son verilmelidir. Milletimizi demokrasiyle, özgürlüklerle, ortaksız bir sivil 
iradeyle tanıştıracak yeni anayasa yapmak ve yazmak görevi verilen TBMM, öncelikle İçtüzüğü’ndeki 
“tayyör dayatmasından” ve “başörtü yasağından” kurtulmalıdır. Konunun mağduru olan eski Milletvekili 
Merve Kavakçı’nın ise tüm hakları iade edilmelidir.
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-Kadınlar kategorize edilmemeli, bütün kadınlar eğitim ve çalışma hayatına özgür ve özgün halleriyle 
katılabilmeli, ‘kamusal alan’ yalanı son bulmalıdır.

-Anayasa değişikliği referandumuyla gelen, kadınların sosyal yaşamda yerini almalarına yönelik pozitif 
ayrımcılık içeren hak uygulamaya dönüşmeli, yasal pürüzler ortadan kaldırılmalıdır.

-Darbe ve baskı dönemlerinde kılık kıyafet dayatmaları yüzünden hakları elinden alındığı için devlet 
tarafından sicil affı ile mesleğe iade edilenlerin açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin hak kayıplarını telafi 
için ödedikleri emekli keseneği bedelleri iade edilmeli ve bütün hak kayıpları devlet tarafından tazmin 
edilmelidir. 

-İlköğretimden yükseköğretime, sosyal hayattan çalışma hayatına kadar her alanda kadınların 
katılımcılığına engel teşkil eden dayatmalar sonlandırılmalıdır. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, kadınların sorunlarına odaklanma açısından bir fırsat olarak görürken, 
kadınları ve sorunlarını adeta bir güne hapseden anlayışı da sağlıklı bulmadığımızı ifade ediyor; başta 
kadın eğitim çalışanları olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, sorunlarının 
çözümüne vesile olması temennisiyle kutluyoruz. 

12/03/2012

İstiklal Marşı Milletimizin Hissiyatı, Milli Birliğimizin Teminatıdır

Türk milleti tarih boyunca, bütün benliğini saran güçlü imanı sayesinde, hayat boyu hep, ışıl ışıl ümîd 
ve güvenin parıldayıp durduğu aydınlık noktalarda dolaşmış, ışıkla haşr ü neşr olmuştur. Üzüntü ve 
burkuntulara düştüğü zaman da, hariçte sebepler arama yerine, ruhunun Hakk’la irtibatını kontrol 
etmiş; her işinde O Kudret-i Sonsuz’a dayanmıştır. Elinden geldiğince karanlık ruh ve bedbin gönüllerden 
uzak duran millet; inanç, azim ve kararlılık timsâli şahısları takip etmiş ve bunların neticesi olarak Allah, 
bu millete bağımsızlığın simgesi İstiklal Marşını bağışlamıştır. Böylece en karanlık atmosferlerde dahi 
şevk, neşe, sıhhat ve canlılık çığlıkları olup yükselmiştir.

Akif’in kendisine ait olmaktan çıkardığı ve ‘milletin’ dediği İstiklal Marşı, çağları taksim eden, kıt’aları 
yöneten bir milletin varoluş mücadelesine girişmek zorunda kaldığında hangi duygularla kıyam ettiğini 
ortaya koyan hisli bir bildiridir. İstiklal Marşı, gelecekte türlü buhranlara tutulduğunda milletimizi 
ihya edecek kodları da barındıran bir manifestodur. İstiklal Marşı, bir milletin mukaddesleri uğruna 
ettiği yeminin manzum ifadesi; milletimiz hissiyatı, milli birliğimizin teminatıdır. İstiklal Marşı, şanlı 
geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz ve lekesiz istiklalimiz adına yazılmış, hepimizin iştirak ettiği, kutlu 
bir sözleşmedir. İstiklal Marşı kader, kıvanç ve tasa birliğinin tercümanı, milletimizin  hissiyatı, milli 
birliğimizin teminatıdır. 

Mehmet Akif, söz ve mana bakımından mükemmel bir “İstiklal Marşı” yazmış, bunu da Türk Milleti’ne 
armağan etmiştir. Marşın yazıldığı zaman maddi olarak soğuk havalarda evde bulunan bir paltoyu 
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arkadaşıyla nöbetleşe giyebilecek kadar çok zor durumda olmasına karşın verilen parayı almamış, Türk 
Milleti’ne armağan ettiği için Marşı “Safahat” adlı eserine dâhil etmemiştir. Hasta yatağında “Üstad 
İstiklal Marşı’nın yeniden yazılmasını ister misiniz” sorusu karşılığında yerinden fırlayarak “Allah bu 
millete bir daha İstiklal Marşı’nın yazıldığı günleri göstermesin” diyerek çekilen sıkıntıları adeta iliklerine 
kadar tekrar yaşamış milletine duyduğu sevgiyi benliğiyle ortaya koymuştur.

İstiklal Marşı’nın yazıldığı meş’um günlerin milletimizin başına yeniden gelmemesi için İstiklal Marşı’nı 
yeniden, anlayarak okumak gerekmektedir. Milletimizin içine fitne sokmak isteyenlere karşı “İman dolu 
göğsüm”üzle karşı durmak, Batı’nın değerlerini milletimize çağdaş yaşam standardı olarak dayatanlara 
“Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal” diye haykırmak gerekmektedir.

Milli mücadelede,  ülkenin kırık dökük her köşesinde dalga dalga yankılanan, milli azmi ve imanı 
şahlandıran, milletimizin özgürlük umudunu yeşerterek ilham kaynağımız haline gelen İstiklal 
Marşı,  aynı misyonu bugün de sürdürmektedir.  Başta gençlerimiz olmak üzere bu ülkenin bütün 
fertleri, geçmişimizle bağlarımızı kuvvetlendiren ve geleceğimize ışık tutan İstiklal Marşı’nı, anlayarak 
ve ruhunu kavrayarak okumalı, dizelerinde yer alan milli sorumluluk duygusuyla ülkemizi gelişmiş 
dünya ülkeleri arasında en yukarıya taşıma gayreti içinde olmalıdır.

Bizler Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak bu sorumluluğun bilincinde olarak, istiklalimizi borçlu olduğumuz 
aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a rahmet diliyor, milletimizin 
İstiklal Marşı Günü’nü kutluyoruz. 

14/03/2012

Mahşeri Cümbüşçüler Bilsinler ki Sınıf Öğretmenlerinin Güvencesi 
Eğitim-Bir-Sen’dir 

Yetkisini ve itibarını kaybeden malum sendikanın bütün umudunu, 28 Şubat bakiyesi 8 yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitimin 4+4+4 şeklinde kesintili hale getirilmesi sırasında oluşmasını umduğu aksamalara 
bağlamış olması, tükendiğinin ve topluma söyleyecek sözünün kalmadığının işaretidir. 

Türkiye’de eğitim çalışanları hak ettiği değeri görememiş ve emeğinin karşılığını alamamışsa, bunun 
en büyük sorumlusu, yıllardır yetkili olduğu halde yetkinin hakkını vermeyip, çalışanların haklarını 
savunmak, korumak ve geliştirmek için uğraşmak yerine darbecilere ırgatlık yapmaya yeltenip hevesi 
kursağında kalanlardır. 

28 Şubat sürecinde MGK kararlarıyla dayatılan 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim ile eğitim üzerinden toplum 
mühendisliği gerçekleştirilmiştir. Türkiye, öncelikle bu dayatmadan kurtarılmalıdır. 18. Milli Eğitim 
Şurası’nda dünya gerçeklerini ve pedagojik yaklaşımları dikkate alarak 1+4+4+4 şeklinde getirdiğimiz 
kesintili eğitim önerisi, Şura Genel Kurulu’nda benimsenmiştir. Şura’da önerge verdiğimizde, idrak suyu 
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pıhtılaştığından olsa gerek, o gün algılayamayıp, salonda olduğu halde varlığını hissettiremeyenler, 
aradan iki yıl geçtikten sonra 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin 4+4 şekline dönüşmesi halinde 5. sınıf 
öğretmelerinin boşa çıkacağı iddiasıyla zihinleri bulandırmayı tercih ediyorlar. Sınıf öğretmenlerini 
tehdit ettiğini düşündükleri yeni düzenlemenin kısa zaman içerisinde sınıf mevcutlarının aşağı çekilmesi 
için bir fırsat oluşturacağını bildikleri halde kasıtlı olarak eğitimcileri huzursuz etmeye çalışıyorlar. 
Aslında sınıf öğretmenleri için fırsat oluşturacak yeni yaklaşımı tehdit olarak sunup, felaket tellallığı 
yaparak İLKSAN seçimlerini garantiye almak ve arpalığı devam ettirmek için ellerini ovuşturuyorlar. 
Unutmasınlar ki, Eğitim-Bir-Sen kendilerine oyun alanı bırakmayacaktır. 

Eğitim çalışanlarının yaşadıkları sorunlardan çözüme kavuşturulanların altında teri ve imzası olan 
Eğitim-Bir-Sen, referandumda ‘hayır’ diye kampanya yürüten mahşeri cümbüşçülere inat ‘evet’ 
kampanyasını omuzlayarak ‘toplu sözleşme’ hakkını almıştır. Öğretmen ve öğretim elemanları dışındaki 
eğitim çalışanlarının başka kurumlarda emsali kadrolarda çalışanlarla aralarındaki maaş farkının “eşit 
işe eşit ücret” talebiyle nasıl kaldırılmasını sağladıysa, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının hak ettiği 
ücreti almalarını da Eğitim-Bir-Sen sağlayacaktır; promosyonların tamamının çalışanlara dağıtımını ve 
4/B sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesini sağladığı gibi. 

Eğitim-Bir-Sen, çözümün adresi olarak, her çözüme bir sorun değil, her soruna bir çözüm üretme ilkesiyle 
hareket eder. Üyelerinden aldığı güçle eğitim çalışanlarının hayat kalitesini yükseltme, eğitimde niteliği 
artırma adına gayret sarf eder ve üyelerine güvenip onlara yaslanır. Birileri gibi sorunlardan beslenip, 
statükonun sözcülüğünü yapıp, karanlık ortamlardan medet umup, Silivri ve Kandil’e ağıt yakıp karanlık 
odaklara yaslanmaz. Eğitim-Bir-Sen, dünkü hasımlarla bugün hısım olanların, yeni müttefikleriyle 
birlikte kendisini hedef almasından da asla çekinmez. 

Konforlarını bozduklarımız ‘bize gölge etmeyin’ demeye çalışıyor. ‘Bize gölge etmeyin’ diyenler, eğitim 
çalışanlarının ve milletin yakasından düşmediği müddetçe, ne millet ne de eğitim çalışanları huzur 
bulacaktır. Tıpkı darbecilerle iş tutan siyasiler gitmeden milletin huzur bulmadığı gibi. 

Çözümün paydaşı olarak toplu sözleşme yasası ve ek ödeme başta olmak üzere sorunları Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a taşıdık ve çözüm için süreci başlattık. Sorunların çözümünün Eğitim-Bir-
Sen’den geçtiğini bir kez daha teyit ettik. Her soruna bir çözüm bulmak yerine her çözüme bir sorun 
bulmayı alışkanlık haline getirenler, Eğitim-Bir-Sen’e rağmen iş tutulamayacağını da, yapılamayacağını 
da bilmelidir. Eğitim çalışanlarını mağdur edebilecek her düzenlemenin karşısında Eğitim-Bir-Sen’in 
olacağını herkesin bilmesini istiyoruz. Unutmasınlar ki, eğitim çalışanlarının yetkili sendikası olarak 
Eğitim-Bir-Sen, sınıf öğretmenlerinin de tek güvencesidir. 

Eğitim çalışanlarının yıllardır mağdur olmasının sorumlularının eğitim çalışanları adına(!) efelenip 
çığırtkanlık yapmaları ise kervanın arkasından gelen sesten başka bir şey değildir. 
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18/03/2012

Çanakkale Ruhu Emperyalist Güçlere En Güzel Cevaptır

Asırlarca İslâm’ın bayraktarlığını yapmış aziz milletimiz, şanlı mazimizde çok defa olduğu gibi 
Çanakkale’de de tarihin seyrini değiştirmiş, insanlığa pek çok hizmetlerde bulunmuştur. 

Çanakkale, tarihe altın harflerle yazılması gereken büyük bir kahramanlığın, cesaretin, fedakârlığın ve 
sabrın destanıdır. Evden barktan geçerek, yardan ayrılarak, ölümü gülerek karşılayacak bir babayiğitliğe 
sahip olarak yazılacak bir destandır.  Çanakkale destanında ve topyekûn millî mücadelede de açıkça 
müşahede edilmiştir ki; fakr-u zaruret içerisindeki bir millet, ihlâs sırrı ve uhuvvet bağı ile el ele verince, 
kendisinden sayıca kat kat büyük orduları yenmiştir. 

Bu aziz millet tarihte hiçbir zaman uzun boylu esaret altında kalmaya tahammül etmediği gibi, bundan 
sonra da sonsuza kadar boyunduruk altına girmenin ezasına katlanamaz. Bir Batılının ifadesiyle, her 
milletin müdafaadan ümidi kesildiği anda bu milletin taarruzu başlamaktadır. Çünkü bu millet vatanını 
hiçbir ucuz beklentiye kurban etmemiş, değerlerini korumak dışında hiçbir hayalin peşinde koşmamıştır. 
Vatanına ve değerlerine bağlılık adına beklentisiz olmak ve adanmışlık duygusu ile hareket etmek, öyle 
ciddi bir güç kaynağıdır ki, bunlara sahip olan insan, hiçbir zaman yeise kapılmaz, hâdiselerin karşısında 
her zaman dimdik durur ve sarsılmaz bir iman ve ümitle onların üzerine yürür.  Çanakkale Savaşı bu 
noktada Türk milletinin, dik ve sarsılmaz duruşunun ve ümitvar oluşunun destanının yazıldığı yerdir. 

Çanakkale Zaferi, milletimizi ihya edecek, kenetlendirecek, başarıya ulaştıracak kodları da bünyesinde 
barındırmaktadır. Çanakkale’de; Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i’ ile milletimiz bir bütün olarak mücadele 
vermiş, vatan söz konusu olduğunda aidiyetlerin hiçbir önemi olmadığının en güzel örneğini sergilemiştir. 
Din, vatan, namus tehlikeye girdiğinde canın, malın hiç düşünmeden verilebileceğini de cesurca ortaya 
koymuşlardır. 

Diğer taraftan Mehmetçik, Akif’in “Ostralya’yla beraber bakıyorsun; Kanada!/ Çehreler başka, lisanlar, 
deriler rengârenk” şeklinde şaşkınlığını belirttiği, güneyiyle kuzeyiyle bütün dünya ülkelerinin üzerine 
geldiği ve en zor şartların yaşandığı Çanakkale’de bile mürüvveti elden bırakmamıştır. Anadolu 
kahramanları, düşmanı eline geçirdiği, her türlü eza ve cefayı uygulayabileceği halde bunu yapmayıp, bir 
misafir muamelesi sergilemiştir. Şimdi, Filistin’de, Irak’ta yapılan canilikleri, insanlık dışı eza ve cefaları 
gördükçe bu kahramanların büyüklüğünü bir kez daha anlıyor, saygıyla yad ediyoruz.  Biz o idik, onlar 
da bu. 

Milletçe kahramanlarımızın ortaya koyduğu bu Çanakkale ruhunu kavramaya, kuşanmaya muhtacız. 
Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin, huzurumuzun teminatı ve milletimizin emperyalist güçlere en güzel 
cevabıdır. 

Bu inançla Eğitim-Bir-Sen olarak Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor; 18 Mart Şehitler Günü’nde, 
bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. 
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27/03/2012

Çözüm Dershaneleri Kapatmak Değil, Dershaneyi Zorunlu Kılan Nedenleri 
Ortadan Kaldırmaktır 

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, YGS ve LYS gibi sınavların kaldırılacağını, dershanelerin kapatılacağı 
veya özel okula dönüştürüleceği, özel okulların teşvik edileceği şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. 
İmkân sahiplerinin özel okullara yönelmesi neticesinde devlet üzerindeki yükün paylaşılması, öğrenci 
başına düşen eğitim harcamasında dezavantajlı kesimlere avantaj oluşturabilecektir. Fakat bu dershane 
sektörünü ortadan kaldırılmasını sağlamayacaktır. 

Eğitim-Bir-Sen, dershanelerin kapatılmasına odaklanmak yerine dershaneciliğe sebep olan faktörlerin 
ortadan kaldırılmasının daha sağlıklı olacağına inanmaktadır. Bir üst öğretim kurumuna seçme ve 
yerleştirmeye dayanan mevcut sistem, dershanelere gitmeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında üniversiteye girişte karşımıza çıkan tablo ürkütücü ve dershanelerinde varoluş sebebidir. 
2011 yılı için üniversitelere yönelen ve sınava başvuran aday sayısı 1 milyon 759 bin 998 iken, yerleşen 
öğrenci sayısı 789 bin 167’dir. Önceki yıllar incelendiğinde bu sayının her yıl artarak devam ettiği 
görülmektedir.  Gelinen nokta itibariyle arz, talebi karşılayamamaktadır. Bunun anlamı şudur; her yıl 
yaklaşık 1 milyon 800 bin talebin yaklaşık 700-800 bin’i karşılanmakta, 1 milyon gencin ise ya yüksek 
öğretim hayali ya son bulmakta ya da bir yıl ertelenmektedir. 

Yüksek öğretim önünde yığılmalar ve dershanelerin umuda yolculukta vazgeçilemezliği eğitimin ana 
yapısındaki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Okullardaki öğretmen ve derslik açığı, müfredattaki 
eksiklikler, eğitimde fırsat eşitsizliği üreten adaletsizlikler, eğitime erişimde yaşanılan köklü sorunlar, 
verimi düşüren kalabalık sınıf mevcutları, kıdemli öğretmen dağılımının sağlanamaması, öğretmen 
maaşlarının kamudaki en düşük maaş olması, istihdamda güçlük çekilen yerleşim yerlerindeki eğitim 
çalışanlarına ek mali özendirmelerin yapılmaması ve teşvik unsurlarının devreye konulamaması gibi 
önemli sorunları gündeme almadan kalıcı çözümlerin ortaya çıkarılamayacağı gözden kaçırılmamalıdır.  

Temel eğitimin ortaokul dönemi ile ortaöğretim sürecinde programlar ve kademelerarası geçiş sisteminin 
tam anlamıyla objektif ve özgürlükçü kriterlere bağlamadan sınav sistemini sonlandırmak toplumsal 
güven açısından sorun oluşturabilecektir. 

Yeni sistem kurulmadan, toplumsal kesimlerin görüş ve önerileri alınmadan bu tür söylemler karmaşadan 
başka bir şey getirmeyecektir. Çünkü eğitimciler, öğrenciler, dershane sahipleri başta olmak üzere 
toplumun tamamı kelebek etkisiyle bu tür açıklamalardan doğrudan etkilenmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan hareketle dershanelerin kapatılmasına odaklanmak yerine öğrencilerin 
dershanelere gitmesine sebep olan etkenlerin tespitine ve ortadan kaldırılmasına yönelmek daha 
uygun bir tercih olacaktır.  Sonuç olarak, uzun vadede ve bilimsel verilere dayalı yapılacak çalışmalarla 
mevcut dershanelerin eğitim sistemi içerisinde farklı bir yapıyla hizmet sunmasını sağlayacak seçenekler 
üreterek dershaneciliğin dönüşümüne zemin hazırlanmalıdır. 
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Sendika olarak Sayın Başbakan’ın açıklamalarını iyi niyet çerçevesinde değerlendirmekle birlikte, 
dershane ve özel okullarla ilgili düzenlemelerin yeni yasallaşacak olan 4+4+4 eğitim sisteminin uygulama 
verileri de elde edildikten sonra değerlendirilmesinin daha faydalı olacağına inanıyoruz. 

19/04/2012

İnsanca Yaşamak İçin Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz 

Bugün 81 ilde aynı saatte eğitim çalışanları olarak sesimizi duyurmak üzere toplandık. Eğitim 
çalışanlarının emeğinin karşılığını alamadığını hatırlatmak ve “eşit işe eşit ücret” düzenlemesinde “Sizin 
muadilinizi bulamadık, onun için dışarıda kaldınız” diyen hükümet yetkililerine, biz buradayız ve ülkenin 
en önemli işini yapıyoruz demek için buradayız.  

2,5 milyon kamu çalışanının beşte ikisi eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda bulunmaktadır. Hükümet, 
eğitime önem verdiğini her fırsatta dile getirmekte, merkezi yönetim bütçesinden en fazla payı eğitime 
ayırdığını ifade etmektedir. Eğitim ile ilgili tarihi öneme haiz düzenlemeler yapılmakta, tartışmalar 
yürütülmekte ve ses yükseltilmektedir. Eğitimi, eğitim çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir konsept 
içerisinde düşünmeyenler kesinlikle doğru yapmamaktadır. 

666 sayılı KHK ile kamuda aynı unvanda çalışan personele yönelik “Eşit işe eşit ücret” düzenlemesi ile 
denge sağlamaya çalışan hükümet, eğitim-öğretim hizmet sınıfında 650 bin öğretmene ve 100 binden 
fazla öğretim elemanına ‘sizin muadilinizi bulamadık, onun için toplu sözleşme masasında görüşmek 
üzere kapsam dışı bıraktık” dercesine masayı işaret etmiştir. Ek ödeme alamayan öğretmen ve öğretim 
elemanları, üzülerek ifade etmeliyiz ki, kamuda en düşük ücret alan çalışan konumuna düşürülmüştür. 

9/1 öğretmenin 1.624 TL, 7/1 öğretim görevlisinin 1.856 TL maaş aldığı bir ortamda kimse kalkıp eğitimle 
ilgili büyük laflar etmesin. Eğitim çalışanlarının, eğitimi ve ülkeyi geleceğe taşımayı bırakın, kendilerini 
gelecek aya taşıyacak mecalleri kalmamıştır. Sabır taşları çatlamış, sinirleri gerilmiştir. Bu ülkede 
demokrasinin korku tünelinden çıkması sürecindeki mücadelede eğitim çalışanları en önde olmalarına 
rağmen, eşit işe eşit ücret düzenlemesinde en sonda olmayı bırakın, kapsamın bile dışında tutulmuştur. 

Meclis çalışanına, danışmana, şoförüne, üst düzey bürokratlara, gizli kararname ile askere ‘cömert 
Maliye’, eğitim çalışanları söz konusu olduğunda ‘cimri Maliye’ olmaktadır.  Patronların milyon dolarlık 
“usulsüz sanal kumar cezalarını” gözden geçirip ‘silen Maliye Bakanı’, masaya dönük mesajlarıyla daha 
şimdiden adeta ortamı ‘geren Maliye Bakanı’ olmuştur. 

Eşit işe eşit ücret düzenlemesinden sonra herkesin eşit ama bazılarının ‘daha eşit’ olduğunu gördük. Bizler 
eğitim çalışanları olarak eşitler içinde ‘daha eşitlik’ adına ayrıcalık talep etmek için buraya toplanmadık. 
Kamuda eşitlik adına denge sağlanırken, eğitim çalışanlarının kapsam dışında tutularak dengesinin 
bozulduğunu söylemek için toplandık. Eğitim çalışanları olarak “Gelir dağılımında adaleti sağlayın, 
‘sözde’ ve ‘özde’ kamu çalışanı ayrımına son verin, patronlara milyon dolarlık merhamet gösterirken, 
eğitim çalışanına gelince sefalet ücretini reva görüp, ‘al da bunu merhem et’ uygulamasından vazgeçin” 
demek için toplandık.
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Mart 2012 itibarıyla yıllık enflasyon TÜFE’de 10.45’i bulmuş, 2012 yılında kullanılan maktu harçların 
artırılmasında yeniden değerleme oranı 10.26’ya yükselmiş, sadece Mart ayında, evlerde kullanılan 
elektriğe yüzde 9.26, doğalgaz fiyatına yüzde 18.70 zam yapılmıştır. Yapılan zamlarla akaryakıtın 
litre fiyatının geldiği noktayı açıklamaya bile gerek yok. Eğitim çalışanları olarak 19 aydır yasamızı 
bekledik, “Bir gecede adrese teslim sipariş yasalar çıkarırken, 2,5 milyon kamu çalışanını ve 1,8 milyon 
kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme yasasında ‘yoran hükümet’ oldunuz. Başta hizmet kolu 
sendikacılığı olmak üzere yasada istediğimizi aldık ve şimdi masa gözüktü. Masada ortamı geren değil, 
eğitim çalışanlarının hakkını ‘veren hükümet’ olmalısınız” diye haykırmak için buradayız. Bir an önce 
toplu sözleşme masası kurulmalı ve hükümet, enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir teklifle kamu 
çalışanlarının karşısına çıkmalıdır. 

Ek ödeme mağduru öğretmenler ve öğretim elemanları olarak, 4/C’li personel olarak, hizmetli, memur, 
şef, şube müdürü, denetmen, uzman, sayman, teknisyen, şoför ve kütüphaneci olarak buradayız. Kısacası 
bütün eğitim çalışanları için buradayız. Eğitim çalışanları olarak bize reva görülen ücreti protesto etmek 
için buradayız. Emeğimizin karşılığını alamadığımızın altını çizmek, adımıza düzenlenen bordroları 
yakmak için buradayız. 

Buradan sizler aracılığıyla hükümete sesleniyor ve toplu sözleşme masasında içimize sinen, emeğimizin 
karşılığını ifade eden yeni bordroyu ortaya koymasını istiyoruz. Toplu sözleşmeye ilişkin genel taleplerimiz 
Konfederasyonumuz Memur-Sen tarafından daha önce kamuoyu ile paylaşıldı. Genel taleplerin yanında 
kamuda çalışanların beşte ikisini oluşturan eğitim çalışanları olarak taleplerimizden bazılarını burada 
açıklamak ve altını özellikle çizmek istiyoruz. 

Ek ödeme mağduru öğretmenler ve öğretim elemanlarına 50 puan artış yapılmasını, yani 314 TL ek 
ödeme verilerek ek ödeme mağduriyetinin giderilmesini, eğitimcinin hak ettiği ekonomik seviyeye 
çıkarılmasını bekliyoruz. 

Her şey zamlanırken, ek ders birim ücreti 7,82 lirada kalmıştır. İki yıl önce 18. Milli Eğitim Şurası’nda 
ek ders birim ücretinin 12 TL olması kararlaştırılmıştı. Günümüz şartları dikkate alınarak ek ders 
birim ücretinin 15 TL’ye çıkarılmasını ve ek ders esaslarının değiştirilerek adaletli bir dağıtımın ortaya 
konulmasını bekliyoruz. 

İstihdamda güçlük çekilen yörelerde bazı kamu çalışanlarına ek tazminat uygulayan hükümet, eğitimciye 
gelince ek tazminat yerine ek fedakârlık istiyor. Bu çarpıklığın düzelmesini, 2006/10344 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına ekli 4 sayılı Cetvel’de yer alan yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen 
çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara 
yüzde 10, 2. bölgede görev yapanlara yüzde 20, 3. bölgede görev yapanlara yüzde 30, 4. bölgede görev 
yapanlara yüzde 40, 5. bölgede görev yapanlara yüzde 50, 6. bölgede görev yapanlara yüzde 60, 7. 
bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesini istiyoruz. 

Vergi matrahının yükseltilmesini, ilk altı ay verilenin ikinci altı aylık sürede geri alınmamasını, ek ders 
ücretlerinin, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamasını istiyoruz. 
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24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitim çalışanlarına ikramiye verilmesini, Bakanlık denetçilerine 
ödenen makam ve görev tazminatlarının il eğitim denetmenlerine de ödenmesini, üniversitelerde 
çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmesini, öğretim elemanlarının ek ders saatlerinin 
azaltılıp, ücretlerinin artırılarak bilimsel çalışmaya zaman ayırmasına olanak tanınmasını, Kredi Yurtlar 
personeline daha önce olduğu gibi ikramiye ödenmesini, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim 
çalışanlarına yıllık 1000 TL olarak verilmesini, İLKSAN’a zorunlu üyeliğin kaldırılmasını, askerliğini yedek 
subay olarak yapan eğitim çalışanlarının OYAK kesintilerinin iade edilmesini ve kamuda üvey evlat 
muamelesi yapılan 4/C’lilere kadro verilmesini istiyoruz. 

Buradan, eğitim çalışanlarına sahip çıkmayan, sahip çıkmak bir yana sözleri ve uygulamaları ile 
eğitimcileri yanına almayı değil, karşısına almayı seçen Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyor, “Eğitimde eğer 
başarılı olacaksanız, eğitimcileri yanınıza alarak başarılı olabilirsiniz. Eğitimcileri karşınıza alarak başarılı 
olacağınızı düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz Sayın Bakan diyoruz.” 

Özür grubu tayin uygulamasında mağduriyetler var. Kariyer basamakları uygulamasındaki belirsizlik hala 
sürüyor. 4+4+4’le ilgili çelişkili açıklamalarınız toplumu da, eğitimciyi de huzursuz etmekten başka bir işe 
yaramıyor. KİK toplantılarında imza altına aldığımız kararlar hala hayata geçirilmedi. Eğitim çalışanları 
olarak umudumuzu koruduğumuzu haykırıyor ve sorunlarımıza eğilen bir Bakanlık görmek istiyoruz. 

Eğitim çalışanları olarak buradan hükümete sesleniyoruz: Biz kimseden lütuf beklemiyoruz. Emeğimizin 
ve alın terimizin karşılığını istiyoruz. ‘Ekonomi büyüyor, Türkiye zenginleşiyor’ diyenlere, eğer büyüme 
varsa o zaman büyümeden payımızı verin diyoruz. Eşitlik ve adalet adına düzenleme yapanların ortaya 
çıkardıkları eşitsizlik ve adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. Bugünden itibaren bir hafta boyunca 
derslere, “Eğitim Çalışanıyız, İnsanca Yaşam İçin Hakkımızı İstiyoruz” yazan kokartlarla gireceğiz. Bütün 
arkadaşlarımızı, kokartları yakalarına takmaya davet ediyor, önümüzdeki hafta yapacağımız eylemde 
buluşmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. 

23/04/2012

Milli İradenin İstiklali TBMM’de, İstikbali Çocuklarımızdadır 

23 Nisan 1920’de bütün toplumsal tarafların katılımıyla Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde açılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 92. yılını büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. 

Sıkıntılı bir sürecin ardından toplumun bütün renklerini barındırmayı esas alarak, 23 Nisan 1920’de Hacı 
Bayram Camii’nde kılınan Cuma Namazı’ndan sonra dualarla açılan Meclis; İstanbul’dan gelen 90’ın 
üzerindeki mebusa ilave olarak, 125 devlet memuru, 53 asker, 53 din adamı ve çeşitli sayıda tüccar, 
çiftçi ve hukukçudan oluşan demokratik katılımla işe başlamayı seçmiştir. Yeni bir başlangıç yapmanın 
heyecanının kısa sürede fiiliyata dönüşmesinin ardından 1921’de geçmişten günümüze Türkiye’nin en 
demokratik anayasasını ortaya çıkaran Meclis, egemenlik hakkını milli iradenin tecelligâhı olan TBMM’ye 
vererek, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düsturunu benimsemiştir. 
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Aradan geçen 92 yıllık sürede egemenliği zaman zaman kendi uhdelerine almak isteyenler ortaya 
çıkmıştır. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan tarihleri; 23 Nisan 1920’de yeni bir heyecanla 
yola çıkanların ortaya koyduğu iradeyi devre dışı bırakmak isteyenlerin girişimlerine sahne olan 
tarihlerdir.

Kısa süreli de olsa kesintiye uğratılan 1920 iradesi, milletin devreye girmesiyle yeniden rayına oturtulmuş 
fakat müdahaleler; ekonomik ve sosyal açıdan millete ağır faturalara mal olmuş, yüzlerce insanımız 
hayatını kaybetmiş ve toplum ağır bedeller ödemiştir. 

Ülkenin seçimle işbaşına gelmiş başbakanını bile ölüme göndermekten geri durmayan dikta anlayışı, her 
seferinde kaybetmesine rağmen pes etmemiş, millete tuzak kurmayı marifet sayarak varlığını ne yazık 
ki günümüze kadar taşımıştır. 

1920’de milletin birlik ve beraberliğinin tesisini, istiklalinin ve istikbalinin teminini esas alan idealist 
duygularla faaliyetlerine başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş iradesine sahip çıkmayı 
ilke edinen Eğitim-Bir-Sen, milli iradenin tecelligâhı olan Meclis’in dışındaki kurum, kuruluş ve güç 
odaklarının millet iradesine ipotek koymasına her zaman şiddetle karşı çıkmıştır. 

Kuruluş tarihimiz olan 1992’den sonra cereyan eden 28 Şubat postmodern darbenin ve 27 Nisan 
e-muhtırasının karşısında sesini yükselterek, milletin hissiyatını dile getirmeyi esas alan Eğitim-Bir-Sen, 
demokratik parlamenter sistemi kesintiye uğratmanın bedelini hiçbir dönemde ödemeyen darbecilerin 
yargılanmasını temin eden 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği referandumunda ise elini taşın altına 
koyarak bütün teşkilatları ile ‘evet’ kampanyası yürütmüştür. 

Millet iradesinin üstünlüğünün muhafazası için çocuklara armağan edilen 23 Nisan’ın geleceğe 
uzanmasının yolu; 12 Eylülcülerin, 28 Şubatçıların ve 27 Nisan e-muhtıracıların yargılanmasından, 
darbeci, komitacı geleneğin yaptığının bedelini ödemesinden geçmektedir. Periyodik olarak darbe 
yapmayı benimsemiş militarist anlayış ya en uygun fırsatı gözetmiş ya da kendi fırsatını kendisi 
oluşturmayı seçmiştir. Bu nedenledir ki, darbeye davetiye çıkaran yasal boşluklar doldurulmalıdır. 
1921 Anayasası’nın ruhunu yansıtacak yeni sivil Anayasa bu açıdan son derece önemlidir. Geçmişin 
kirlerinden ve prangalarından kurtulmamızı sağlayacak demokratik anayasaya geçiş bir an önce 
gerçekleştirilmelidir. 

Çocuklara armağan edilerek, geleceğin teminatı olan çocuklarımızla birlikte geleceği teminat altına 
alınmaya çalışılan millet iradesinin varlığının devamı, demokratik bir eğitim sistemi ile sağlanabilecektir. 
Söz konusu eğitim sistemi, darbeleri meşru görmeyen, darbecileri yüceltmeyen, sivil iradeyi önemseyen 
ve özümseten bir eğitim sistemidir. 4+4+4 kesintili eğitim sistemi kapsamında hazırlanacak yeni 
müfredatta, zor şartlar altında ama büyük bir heyecanla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
temsil ettiği ruh çok iyi anlatılmalıdır. Ulus devlet paradigmasının prangalarından kurtulan, ülke 
sınırlarını kireçle boyanmış beyaz taşlardan ibaret görmeyen, medeniyet coğrafyasının sorumluluğunu 
taşımayı esas alan yeni bir yaklaşımla, lider ülkenin gelecek liderlerini yetiştirecek eğitim sistemi, hem 
geleceğimizin hem de çocuklarımızın teminatı olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 92. kuruluş yıldönümünü ve başta 
çocuklarımız olmak üzere bütün milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. 
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13/05/2012

Saygı Görmeyen Annelerin Varlığı İnsanlığın Ayıbıdır

Aile ve toplum hayatının temel taşı olan anneler, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük 
bir sorumluluk üstlenmiştir. Anneler hoşgörünün, sevgi ve şefkat duygularının ve saf bilginin tükenmez 
kaynağıdır. Annelik gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen kadınlar, yeni nesillerle birlikte, gelenek ve 
göreneklerin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. 

Şefkatin ve fedakârlığın vücut bulmuş hali olan anneler, toplumun ilk öğretmenleri, geleceğin hazırlayıcısı 
ve mümtaz mimarlarıdır. Ailenin temel taşı ve yeri doldurulamayan en önemli öğesi olan annelerin 
varlığı, huzur ve ferahlığın varlığıdır. 

Çocuklarını karşılıksız bir sevgiyle büyüten, hayatın her aşamasında dua ve desteklerini esirgemeyen 
annelerin hakkı asla ödenemez. Anneler sadece evlatlarını doğurmakla kalmaz, aynı zamanda bir 
toplumu doğurur ve inşa eder. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın, 
tüm anneler, yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle 
hayata ışık tutarlar. 

Bir toplumun mutlu ve müreffeh olabilmesinin yolu, annelerin yüzünü güldürmekten geçmektedir. 
Annelerinin yürekleri huzurla dolu olan bir ülke, dünyanın en müreffeh ülkesidir. O yüzden annelerimizi 
mutlu etmek, onların yüreğini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, 
şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak bizlerin en başta gelen görevi olmalıdır. 

Anne, hayatta yeri doldurulamayan ve yokluğunda en fazla gereksinim duyulan tek varlıktır. 
Herkesin yaşamında vazgeçilmezler arasında en başta bulunan birçok anne, ne yazık ki, yaşarken 
vazgeçilmezliklerini hissetmeye muhtaç durumdadır. 

Pek çok değerin unutulduğu, aile ve toplumsal esasların yerle bir olduğu çağımızda, üzülerek ifade 
etmeliyiz ki, anne hakkı da umumî yozlaşmadan nasibini almaktadır. İnsanın ilk başta hürmet etmesi 
gereken en kutsi varlık olan anne, bir kısım yozlaşmış nesil tarafından yük olarak görülmekte ve kimsesi 
yokmuş gibi huzur evlerinde huzursuzluğa terk edilmektedir. Ailenin huzuru olan annelerden bazılarının, 
huzura muhtaç olduğu bir zaman dilimine denk gelmek, herkes için en büyük talihsizlik olmalıdır. 
Çocuklarını bağrına basamayan, torunlarını kucağına alamayan, ihtimamla büyüttüğü ciğerparelerini 
sevemeyen, sisli camların ardında puslu gözlerle yollara bakan anneler; çağımızın yeni tapınak merkezleri 
olan alışveriş merkezlerinde çılgınca tüketerek zihnini dağıtan ve huzurunu arayanlara adeta huzurun 
adresini göstermektedir. 

Annelere hak ettikleri değerin verilmesinde oldukça cömert davranılmalıdır. Her bireyin aile büyüklerine 
karşı sorumlu davranmasının tek başına yetmeyeceği bilinmelidir. Kitle iletişim araçlarının da sorumluluk 
duygusu içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Batı kültürünün ruhunu yayan TV dizileri, film ve rol 
modeller adeta ailenin temeline dinamit koymakta, ahlaki çöküşün dip noktasını yaşayan toplumların 
sorunlarıyla bizleri karşı karşıya getirmektedir. 
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Ülkemizde cumhuriyet döneminde yaşanan batılılaşma sevdası yüzünden gücü elinde bulunduran elit 
bir kesim, inancımız ve medeniyet değerlerimizle yıllardır kavga etmiştir. Halka rağmen dayatılan yasal 
düzenlemelerden dolayı annelerimiz ve kadınlarımız yıllardır ayrımcılığa maruz kalmıştır ve kalmaya 
devam etmektedir. İnancı gereği başını örten annelerin ve bütün kadınların TBMM’de milletin temsilcisi 
olma hakları gasp edilmiştir. Keza çalışma hayatında da ‘kamusal alan’ diye üretilen düzmece yalan 
yüzünden kıyafet dayatması ile karşılaşmaktadır. Dahası, yüreğinin en önemli parçası evlatlarını vatan 
için şehit veren anneler baş tacı edilmesi gerekirken, giyim kuşamlarından dolayı ne yazık ki, hala bazı 
kapılardan içeri girememekte ve geri çevrilmektedir. 

Her türlü zorluğa rağmen çalışma hayatında yer alan annelerin ve bütün kadın çalışanların kılık kıyafet 
dayatmasıyla karşılaşmasına neden olan yasal engeller bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Anneler, 
kılık kıyafet dayatması yüzünden kendi aralarında ayrımcılığa tabi tutulmamalı, bütün anneler anne 
olma ayrıcalığına mutlaka sahip olmalıdır. Ayrıcalık, annelerin korunması ve kollanmasında da kendini 
göstermelidir. Bu hususta kadına şiddetin önüne geçilmesi için yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 
Fakat her şiddet haberinde acziyetin fotoğrafıyla yüzleşmek yine en çok anneleri üzmektedir. 

Yeni anayasada kadınlara yönelik ayrımcılığı sona erdirecek bir düzenleme yapılarak, Türkiye bu 
utançtan kurtarılmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle cennetle müjdelenen annelerin gününü kutluyor, her günlerinin özel gün 
tadında geçmesini temenni ediyoruz. 

08/06/2012

2011-2012 Yılı Eğitim Camiası Adına Kötü Bir Anı Olarak Geride Kalmıştır 

2011-2012 eğitim-öğretim yılı, eğitim camiası açısından sıkıntılı geçmiş, siyasilerin öğretmenleri 
yaralayan sözlerinin gölgesinde kalmış ve eğitimcilerin dimağında kalıcı bir yara izi bırakarak, geride 
kalmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde dönüşüm, yeni paradigma arayışları, vesayeti deşifre etme, sivilleşme, 
Milli Güvenlik Dersi’ni kaldırma, 4+4+4 kesintili eğitim gibi, 28 Şubat döneminin dayattığı jakoben, 
devletçi, bürokratik oligarşinin emrinden milleti kurtarıp Milli Eğitim Şura kararlarını hayata geçirmesi, 
önem verdiğimiz ve desteklediğimiz çalışmalar olmuştur. Ancak, gerek Bakan Ömer Dinçer’in gerekse 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde öğretmenlerle ilgili söylem ve tavırları, şimdiye 
kadar yapılan bütün güzel çalışmaları gölgelemiş ve eğitim camiasını derinden üzmüştür. 

Yapılan açıklamalar, eğitim camiasının itibarsızlaştırılmasına neden olurken, daha verimli olabilmesi 
için sorunlarından arındırılmış bir şekilde işinin başına gitmesi gereken öğretmenlerin moral ve 
motivasyonunu bozmaktan başka bir işe yaramamıştır. 
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Toplu sözleşme sürecine de gölgesini düşüren bu yaklaşım karşısında eğitim camiası, Sayın Başbakan’dan 
öncelikle öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenin hakkını teslim edecek bir açıklama beklemektedir. 
Üzülerek ifade edilmelidir ki, Sayın Başbakan’ın bu söyleminin arkasında Milli Eğitim Bakanı’nın, 
öğretmenleri çalışmadan maaş alan bankamatik memurları olarak gören zihniyetinin izleri sezilmektedir. 
Bakan’ın öğretmenler hakkındaki olumsuz kanaat ve söyleminin Başbakan’da yansıma bulması, diğer 
süreçlerde olduğu gibi toplu sözleşme sürecinde de öğretmenlerin kendi bakanı ve bakanlığı tarafından 
desteksiz ve sahipsiz bırakılmasına neden olmuştur. Atama ve yer değiştirme işlemleri, ek ödeme 
vb. pek çok konuda olduğu gibi, toplu sözleşme sürecinde de öğretmenler bakanlarını yanlarında 
görememişlerdir. 

‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’, ‘Ya öğrenen ol ya öğreten ol ya da bunları seven ol; 
dördüncüsü olma, helak olursun’ düsturları önümüzde dururken, bu ülkenin en önemli sorunu eğitim 
olmasına rağmen, sorunun çözümünde lokomotifin öğretmen olduğu ve öğretmenine sahip çıkmayan 
bir toplumun asla ayakta duramayacağı gerçeğinin görülememesi, akıl tutulmasından başka bir şey 
değildir. 

Eğitim yönetiminin görevi ve eğitime yapılan yatırımların amacı; öğretmenin önündeki engelleri ve 
ortaya çıkan problemleri kaldırmak, işi kolaylaştırmak ve verilen eğitiminin niteliğini artıracak adımları 
ortaya koymaktır. Eğitimin kalitesi, öğretmenin moral ve değeri kadardır. Ömrünü, kötülüklerin anası 
olan cehaletle mücadeleye adayan, işi ‘insan’ olan eğitimin temel unsuru öğretmenlerimize yapılan 
haksızlıklara sessiz kalmamız mümkün değildir. 

‘Öğretmenlik kutsal meslektir, fedakârlık işidir’ söyleminin ötesine geçmeyen bakış değişmeli; Türkiye’nin 
en önemli sorunlarının başında gelen eğitimin temel unsuru geleceğimizin mimarı öğretmenlere hak 
ettikleri ücretin verilmesi gerektiği gerçeğinin farkına artık herkes varmalıdır. 

666 sayılı KHK Sonrası Ortaya Çıkan Ücret Adaletsizliği 

Öğretmenlik mesleğinin tatmin edici ücret seviyelerinde bulunmaması nedeniyle artık tercih edilmediği, 
mesleğin gereği gibi bir hayat tarzı sağlamaktan uzak düşük ücretler nedeniyle öğretmenlerin toplumsal 
statülerinin düşük olduğu, öğretmenlerin var olan ekonomik sıkıntılardan dolayı kendilerini mesleki 
gelişimlerine veremedikleri aşikârdır. 

1924 yılında hükümetin çağrısı ile Türkiye’ye gelen Amerikalı eğitimci Dewey, öğretmen maaşlarını 
“Türk maarifinin merkezî meselesi” görmüş ve ısrarla öğretmenlerin refaha kavuşturulmasını tavsiye 
etmiştir. Dewey, raporunda, mesleğine çok düşkün öğretmenlerin bile bütün fikirlerini ve kalplerini 
okula veremediklerini, ailelerini geçindirmek ve borçlarını ödemekle çok meşgul olduklarını, bu 
nedenle de eğitimin sorunlarına karşı ilgi duymak, kendi meslekî seviyelerini yükseltmek gibi çabaların 
ikinci plânda kaldığını belirtmiştir. 1925’te Türkiye’ye gelen Alman eğitimci Kühne de, öğretmen 
maaşlarının az olmasını “büyük bir tehlike” olarak görmüş, yaşam koşulları ile öğretmen ücretleri 
arasında denge kurulmasını önermiştir. O tarihlerden bugüne, bu sorunların, kısmen iyileştirmeler 
sağlanmış olsa da, halen devam ettiği rahatlıkla söylenebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne 
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kadar öğretmen ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin birçok vaatte bulunulmuş, buna karşın 
öğretmen ücretlerinde beklenen gelişme sağlanamamıştır. Öğretmenlerin her yıl alım gücünün düştüğü 
görülmektedir. 

666 sayılı KHK’da öğretmenlerin ek ödeme oranlarında artış öngörülmemesinin, ücretlerinde herhangi bir 
artış sağlanamamasının yanı sıra, Bakanlık içinde hiyerarşik dengenin ücretler noktasında öğretmenler 
aleyhine bozulmasını beraberinde getirmiştir. Öğretmen maaşlarında yapılan artışlar genel artış 
seviyesinin altında kalmış; öğretmenler ile öğretim üyeleri hariç, hemen her kesime verilen ek ödeme 
artışları gibi, sair ödemelerle hiyerarşik denge bozulmuştur. Daire/grup başkanı ve daha üst unvanlı 
yönetim kademelerinde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı personelinin ücretlerinde ek ödeme oranında 
yapılan değişikliğe bağlı olarak gerçekleşen artış dikkate alındığında, öğretmenlerin Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda görev yapan kamu görevlileri arasında 666 sayılı KHK ile ne kadar mağdur edildiği daha 
net şekilde ortaya çıkmaktadır. Sadece bu emsalden hareketle kurum içi ücret dengesinin bozulduğu ve 
bunun da öğretmenlik mesleğine bağlılık ve mesleki gelişimi engelleyeceği, üniversite mezunu eğitimli 
insanların öğretmenlik mesleğini tercih etmekten soğutacağı açıktır. 

Bu noktada ortaya çıkan ücret dengesizliği ve adaletsizliğin kısmen dahi olsa giderilebilmesi babında 
ek ders usul ve esasları yeniden düzenlenmeli, ek ders konusundaki adaletsizlikler giderilerek ek ders 
ücretlerinin tatminkâr bir seviyeye çıkarılması sağlanmalıdır. 

4+4+4 Eğitim Sistemi Değişikliği 

6287 sayılı Kanun’la getirilen 4+4+4 eğitim sistemi, kanunda, 6-14 olan zorunlu ilköğretim çağı, 6-13 
yaş olarak değiştirilmiştir. İlköğretime başlangıç yaşıyla ilgili bir değişiklik yapılmamış olmakla birlikte 
Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeden hareketle 60-66 ay arası çocukların velilerinin talepleri 
üzerine 66 ayını tamamlamış çocukların ise zorunlu olarak ilkokulların birinci sınıflarına kaydının 
yapılacağı anlaşılmıştır. Ancak, bu çağdaki çocukların eğitimlerine yönelik olarak mevcut birinci sınıf 
müfredatının uygulanması mümkün olmayıp bu husus Bakanlıkça da dile getirilmesine rağmen bu 
zamana kadar kamuoyunun bilgisine sunulmuş bir müfredat değişikliği mevcut değildir. Bu konuda bir 
çalışma varsa, eğitim sisteminin en önemli bileşenleri olan sendikaların bu sürecin dışında tutulmasının 
izahı da mümkün değildir. Aynı şekilde, ilkokul birinci sınıflarında eğitime başlayacak bu çocuklarımıza 
verilecek eğitimin mevcut müfredat kapsamında verilemeyeceği açık olmasına karşın, yeni müfredat 
hazırlanmadığı gibi, bu yıl ilkokul birinci sınıflarını okutacak sınıf öğretmenlerinin bu konuda meslek 
içi eğitime tabi tutulmalarını gerektireceği açıktır. Buna rağmen bu konuda bir eğitim takviminin 
açıklanmamış olması, bu öğretmenlerin yaz tatilleri devam ederken ya da okulların açılmasına kısa bir 
süre kala alelacele hizmetiçi eğitime alınmaları ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. 

Yine ilköğretim okullarının ilkokul ve ortaokul olarak ayrılması öngörülmekle birlikte bu konuda herhangi 
bir hazırlık/planlama yapılmış olsa bile, sendikaların görüş ve önerileri alınmadığı gibi, okulların ayrılıp 
ayrılmayacağı, ayrılacaksa hangi esaslara göre nasıl bir ayrıştırma yapılacağı da hala meçhuldür. Bu 
durum, özellikle kayıt zamanına denk gelmesi nedeniyle, okula kayıtları olumsuz etkilemiş, çocukları 
okula kayıt çağına erişmiş veliler hangi okullara kayıt yaptıracaklarını bilemez hale gelmiştir. 
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Yeni sistemle birlikte bağımsız ilkokul veya ortaokula dönüştürülecek olan ilköğretim kurumlarında 
halen yöneticilik yapanların kazanılmış hakları korunmalıdır. Bu sistem kapsamında, ilkokul ve 
ortaokulların birlikte olduğu okullarda ilkokul ve ortaokul,  ortaokul ve lisenin birlikte olduğu okullarda 
ortaokul ve lise için ayrı eğitim kurumu yöneticileri atanmalıdır. Eğitim kurumu yöneticilerinin 6 saat 
derse girme zorunluluğu kaldırılmalı, ‘6 saate kadar derse girme’ yükümlülüğü öngörülmelidir. 

Eğitim kurumu yöneticilerinin, okul çevresi ve özellikle de öğrenci velileriyle karşı karşıya kalmasına 
neden olan bağış ve aidat gibi uygulamaları sona erdirecek şekilde, bütün eğitim kurumlarına, giderleriyle 
ilgili ödenek aktarılmalı; kayıt dönemlerinde bağış alınmasını yasaklayan Bakanlık genelgesinin eğitim 
denetçileri ve denetmenlerince amaç dışı kullanılması engellenmelidir. 

Atama ve Yer Değiştirme Hakları 

Özür grubuna bağlı yer değiştirmeleri düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri Danıştay tarafından verilen kararlar doğrultusunda 
şekillenmiş olup, gerek anayasa gerekse yargı kararları ile nihai halini almış ve genel yarar ilkesinden 
hareketle gerek eğitim-öğretim hizmeti sunucularının gerekse bu hizmeti alanların ortak yarar ve 
haklarını dengelemek suretiyle 652 sayılı KHK’ya kadar uygulanagelmiştir. 652 sayılı KHK sonrası ortaya 
çıkan mevcut durumda öğretmenler atama ve yer değiştirme işlemlerine yönelik talepleri ile aile ve 
özel hayatına ilişkin planları arasında KHK hükümleri doğrultusunda denge kurmakta zorlanmakta ve 
evlilik planlarından eğitimlerine devam etmeye kadar hayatlarındaki pek çok olayı bu hükümlere göre 
gerçekleştirmektedir. 

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmelerin yılın sadece tek bir dönemine münhasır kılınması, kişilerin 
evliliklerini bir yıl süresince ertelemelerine ya da parçalanmış ailelerin varlığına neden olacaktır. Bu 
durumun öğretmenlerin mesleki gelişim ve performanslarına yapacağı olumsuz etki izahtan varestedir. 

Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmelerin yılın sadece tek bir dönemi ile sınırlandırılması, sağlık 
durumu sebebiyle tedavi olmak için görev yaptığı ilin dışına sık sık çıkması gereken ya da sürekli olarak 
tedavisinin yapılacağı ilde ikamet etme zorunluluğu getiren hallerde kişileri, sağlık sebebiyle işleri/
meslekleri ile sağlıkları arasında bir tercih yapmaya, nihayetinde tedavi zorunluluğu nedeniyle kişinin 
işinden ayrılmak zorunda kalmasına sebebiyet verecektir. 

Yine genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmelerin yılın sadece bir döneminde 
yapılması, kişisel güvenliği tehdit altında olan veya vücut bütünlüğü ya da malvarlığı tehdit altında olan 
kişilerin güvenlikleri ile işleri/meslekleri arasında tercih yapmaya zorlanmalarına yol açacak, sonuçta 
telafisi imkânsız zararlar doğacaktır. 

Ekim 2010 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan, “Öğretmenlerin, özür durumuna bağlı atama ve 
yer değiştirmelerinde il emri uygulamasının yapılabilmesi için Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinde gerekli değişiklik çalışmalarının başlatılması” kararı hayata geçirilmelidir. 
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657 sayılı Kanun’un 73. maddesinde yer alan karşılıklı yer değiştirme hakkı, Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’nde bu yönde bir hüküm yer alamadığı gerekçesi ile kamu çalışanlarının mahrum 
bırakılması, bu hüküm ile bertaraf edilmektedir. 

Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında, atamaya esas hizmet süresinin 
hesaplanmasında 30 Eylül tarihi baz alınmalı; yönetmelik hükümleri çerçevesinde özür durumuna bağlı 
yer değişikliklerinde, eş durumu ve öğrenim durumu nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleri, Şubat 
ve Ağustos aylarında olmak üzere, yılda en az iki kez; sağlık durumu, genel ve özel hayatı etkileyen 
sebepler nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleri ise süre şartına bağlanmaksızın gerçekleştirilebilmeli; 
özür grubuna bağlı yer değiştirme suretiyle talep ettikleri eğitim kurumlarına atamaları yapılamayan 
öğretmenler, istekleri dikkate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmak istedikleri il emrine atanabilmeli 
ve öğretmenler başta olmak üzere aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı sınıfa mensup 
çalışanlardan başka yerlerde bulunanlar, karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atanmalarını 
isteyebilmelidir. 

Öğretmenlerin İl İçi ve İl Dışı Yer Değişikliği Sıkıntıları 

2012 yılı isteğe bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme duyurularının yönetmelik hükümlerine göre en geç 
15-25 Mayıs 2012 tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yayınlanması, il içinde yer değiştirme 
isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularının da Mayıs ayı içinde alınması gerekirken, şu ana 
kadar il içi ve iller arası yer değiştirmelerle ilgili herhangi bir açıklama, duyuru veya atama takvimi 
yayınlanmamıştır. 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine rağmen yaşanan bu belirsizlik, il içi ve il dışı yer 
değiştirmek isteyen öğretmenleri tedirgin etmiştir. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin 
özür durumuna bağlı yer değişikliği hususundaki duyarsızlığı ve yaşattığı mağduriyetler ortadayken, 
yeni mağduriyetlere sebebiyet vermemek için il içi ve il dışı yer değiştirme işlemlerinin bir an evvel 
tamamlanması gerekmektedir. 

Memur ve Hizmetlilerin Atama ve Yer Değişikliği İşlemleri İçin Düzenleme 

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı konusunda çalışmalar 
tamamlanmış olmasına rağmen söz konusu hukuki düzenleme bugüne kadar yürürlüğe konulamamıştır. 
Bu durum, öğretmen dışındaki Bakanlık personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin 
objektif kriterlerden uzak, suistimallere, adaletsizliklere ve hak kayıplarına neden olacak şekilde 
gerçekleştirilmesine yol açmaktadır. Söz konusu düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir. 
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Unvan Değişikliği Sınavı 

14 Ağustos 2011’de yapılacağı açıklanan ‘Unvan Değişikliği Sınavı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yeni bir düzenleme yapılması gerektiğinden 
ve başvuru tarihi itibarı ile son sınıf öğrencisi olup başvuruda bulunamayanların da mağduriyetlerinin 
giderilmesi amaçlandığından, ileri bir tarihe ertelendiği belirtildiği halde akabinde sınav iptal edilmiştir. 
İki yıldan uzun bir süredir zaten yapılamayan sınavın önce ertelenmesi, akabinde iptali, Bakanlığın 
personel yönetiminde ve personelle ilgili işlem sürecinde yetersizliklerinin had safhaya ulaştığını ortaya 
koymaktadır. Mesleki gelişme ve kariyer imkânları, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 
işlevsiz hale getirilmesiyle hakkı elinden alınan personelden verim beklemek bir yana, yetenekli 
personeli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gitmenin yollarını aramaya iteceği de şüphesizdir. 

Öğretmen İhtiyacı ve Ücretli Öğretmenlik 

Bakanlık, öğretmen atama konusunu nihai çözüme kavuşturacak kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama 
silsilesi yaparak, kamuoyuna deklare etmeli; bu suretle hem atama bekleyen yaklaşık 300 bin öğretmeni 
hem de üniversite tercihinde bulunacak ve halen eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinde okuyan öğretmen 
adaylarının gelecek endişelerini gidermelidir. 

Yaklaşık 150 bin öğretmen açığı mevcutken, bu açığı kapacak kadro tahsisi yapılmamakta, öğretmen 
açığı ücretli/vekil öğretmenlerle giderilmeye çalışılmaktadır. Ataması yapılmayan öğretmenlerin kadrolu 
atanma taleplerine duyarsız kalınmamalı ve yeni öğretmen alımı için bir an önce takvim ilan edilmeli ve 
derslikler, ücretli öğretmenler yerine ataması yapılmayan öğretmenlerle buluşturulmalıdır. 

Yaz Tatilini Verimli Değerlendirmek İçin 

Veliler, öğrenci başarısını sadece karne notları ile ölçme hatasına düşmemelidir. Öğrencilerin yaz 
tatillerini verimli geçirmeleri, tüm vakitlerini bilgisayar oyunları ve internet başında geçirmekten 
kaçınmaları, Kur’an kursları ve yaz spor okulları gibi ruhsal ve fiziksel olgunluğa erişmelerini saplayıcı 
eğlenceli etkinliklerle vakitlerini geçirmeleri konusunda ebeveynlere büyük görevler düşmektedir. 

05/07/2012

Başbağlar’ın Katilleri 19 Yıldır Aramızda Yaşıyor! 

Türkiye’nin yakın tarihinin karanlıkta kalan önemli olaylarından biri olan Başbağlar Katliamı’nın 
üzerinden 19 yıl geçti. 1993’te gerçekleştirilen ve 33 masum sivilin öldürüldüğü katliamın failleri hâlâ 
bulunamadı. Olaylarla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 18’i beraat etti, ikisi mahkûm oldu. 
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2 Temmuz’da Sivas’ta meydana gelen olayların hemen akabinde Erzincan’ın Başbağlar Köyü’nde 
kelimenin tam anlamıyla bir katliam yaşandı. İnsanlık vicdanını sızlatan vahşetin üzerinden bunca 
zaman geçmesine rağmen olayın aydınlığa kavuşturulamaması, yarınlarımız adına kaygı vericidir. 

5 Temmuz 1993 günü, akşam karanlığında köye gelen yüz civarında silahlı kişi, köyün giriş ve çıkışlarını 
tutmuş, telefon hatlarını kesmişti. Köyün dünya ile bağlantısını kesen silahlı kişiler, her şeyden habersiz 
ve savunmasız köylüleri meydanda toplayarak; çocuk, kadın, yaşlı demeden 33 kişiyi kurşuna dizmiş, 
evleri ateşe vermişti. 

Katliamı gerçekleştirenler, bu vahşetin, “Sivas olaylarına misilleme” olduğuna dair bildiri bıraktıktan 
sonra köyden çekilmişti. Bu menfur olaydan sonra, yakılan evlerin yerine yenileri yapıldı, köy yeniden 
imar edildi ama 33 kişinin katilleri hala bulunamadı veya bulunmadı. Olaydan sonra yakalananlar, 
birilerinin talimatıyla serbest bırakıldı. Sonra tekrar aranmaya başlandı. Ancak, kaçan kaçmıştı. 

Türkiye’nin yakın tarihine bir kara leke olarak geçen Başbağlar Katliamı’nın üzerindeki sis perdesinin bir 
türlü aralanmaması manidardır. Ülkemizin sağlam demokratik temeller üzerine kurulması bakımından 
bu ve benzeri karanlıkta kalan ve bırakılan olayların bir an önce aydınlığa kavuşturulması zaruridir. 

Vahşetin faillerinin hala bir yerlerde yaşadığını, daha da önemlisi bunların yakalanıp gerekli cezaya 
çarptırılmadığını bilmek, tüm vicdan sahibi insanlara acı vermektedir. 

12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinin sorumlularının yargı önüne çıkarıldığı bir dönemde bu olayın 
üzerine gidilmemesini anlamak mümkün değildir. Ergenekon Davası ile yeniden gündeme getirilen 
ve karmaşık ilişkilerin aydınlatılmaya çalışılması kapsamında Başbağlar Katliamı’nın da ele alınması 
gerektiğine inanıyoruz. Dosyanın kapatılması, birçok şeyin karanlıkta kaybolup gitmesinden başka bir 
işe yaramayacaktır.  

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde “Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı 
İhlallerinin İncelenmesi” adıyla oluşturulan ve Başbağlar katliamını inceleyecek olan alt komisyondan 
beklentimiz, vesayetçi sistemin karanlık senaryosunu deşifre etmesi ve bu menfur olayı bütün yönleriyle 
bir an önce gün ışığına çıkarmasıdır. 

Terörün her türlüsüne karşı olan Eğitim-Bir-Sen olarak, Başbağlar Köyü’nde katledilen masum insanları 
unutmayacağız ve unutturmayacağız. 

29/08/2012

Öğrenci Harçlarında Adalet Sağlanmalıdır 

Sosyal devletin en önemli özelliklerinden biri de herkese eşit eğitim imkânı sunmasıdır. Yıllardır kağıt 
üzerinde okuduğumuz sosyal devlet kavramının, harçların kaldırılmasıyla Türkiye’nin en önemli 
meselesi olan eğitimde kendini göstermiş olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Açıköğretim ve 1. 
öğretimlerin harçlarının kaldırılması öğrenciler açısından çok iyi olmuştur. Anne ve babaların ekonomik 
durumları ne kadar iyi olursa olsun her öğrenci fakirdir. Özellikle maddi durumu iyi olmayan aileleri 
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çok zorlayan harç ücretleri birçok öğrencimizin 9 aylık eğitim sürelerinin neredeyse 3 ayının masrafını 
karşılayacak düzeydedir. Bu öğrencilerimizin bir kısmı eğitimlerini devam ettirebilmek için yazları ya 
da okul devam ederken bir taraftan da çalışıyorlardı. Şimdi harç ücretlerinin kaldırılmasıyla aileler 
büyük bir yükten kurtulmuş oldu. Bu, yoksul aileler için çok önemli bir kazanımdır. Öğrenimine devam 
edebilmek için değişik işlerde çalışmak zorunda kalan veya ekonomik açıdan sıkıntı çeken öğrenciler de 
bu düzenlemeyle esas işleri olan eğitime daha fazla zaman ayıracak, daha fazla motive olacaktır. Diğer 
taraftan, bu konuda hakkaniyetli davranılmalıdır. 2. öğretimlerin harçlarından da 1. öğretimlerden daha 
önce alınan ücret kadar bir iyileştirme yapılması hakkaniyet açısından çok daha doğru olacaktır. Hazır 
bu düzenlemeye girişilmişken, 2. öğretimlerin de 1. öğretimde kaldırılan harçlar kadar rahatlatılmasını 
bekliyoruz. 

30/08/2012

30 Ağustos Birliğin, Beraberliğin ve Azmin Zaferidir 

Bağımsızlık mücadelemizin en önemli adımlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 90. 
yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 

30 Ağustos zaferi, milletimizin yeniden dirilişidir. Şehit kanlarıyla sulanmış bin yıllık vatanımıza göz 
dikenlere verilmiş onurlu bir cevaptır. Milletimizi esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla, 
çocuğuyla, topyekûn verdiği bir savaş sonucunda kazanılan zaferin destanının yazıldığı gündür. Bu zafer; 
milletimizin bağımsızlığını ve özgürlüğünü tüm dünyaya ilan etmesi açısından son derece önemlidir. 

Büyük Taarruz, bir ve beraber olunduğunda ne tür zorlukların aşılabileceğinin en güzel örneklerinden 
biridir. Bir diğer örneğini Çanakkale’de gördüğümüz milli mücadele ruhu, Büyük Taarruz’da da ortaya 
çıkmış, bu destanın oluşmasında en önemli rolü oynamıştır. 

Tarihe altın harflerle işlenen bu büyük zaferin anlamını ve önemini artıran bir başka nokta, milli iradeden 
alınan ilhamla ve destekle kazanılmış olmasıdır. 

Acı, yokluk ve sıkıntı içerisinde yürütülen bu bağımsızlık mücadelesinin en dikkat çekici boyutu kuşkusuz 
Birinci Meclis’in şahsında oluşan milli iradeye olan inanç ve bağlılıktır. 

Bugün de içinde bulunduğumuz zorlukları aşmak için yapılması gereken, birlik ve beraberliğimize giden 
yollarda kilit taşlarını sağlamlaştırmak, bunu bozmaya çalışanlara karşı güç birliği yapmaktır. 

Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü dünyaya haykıran bu zaferin mimarı atalarımız gibi farklılıklarımızı 
çatışma ve gerginliklerin nedeni olarak değil, milletimizi zenginleştiren, bizi birbirimize kenetleyen, birlik 
beraberliğimizi güçlendiren unsurlar olarak görmeliyiz. Bütün enerjimizi; daha özgür, daha müreffeh, 
daha demokratik, daha kalkınmış bir Türkiye için harcamalıyız. El ele vererek dünyanın en saygın ve 
güçlü ülkeleri arasına girmeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, nice bayramlar diliyoruz. 
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10/09/2012

Yeni Dönemde Eğitim Kalite, Eğitimciler ise Saygı Beklemektedir

2012-2013 eğitim-öğretim yılı, 10 Eylül itibarıyla ilkokul birinci sınıfların uyum programı sebebiyle fiilen 
başlamıştır. 17 Eylül’de bütün okul ve sınıflarda ders başı yapılacak ve yeni bir maraton başlayacaktır. 
Yeni eğitim-öğretim yılında ilkokulu 4, ortaokulu 4 ve liseyi 4 yıl olarak 12 yıl zorunlu kesintili eğitimi ön 
gören 4+4+4 yeni eğitim sistemi 1-5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanmaya başlanacak. 

Özü itibarıyla tarihi bir değişiklik olarak gördüğümüz 4+4+4 eğitim sisteminin uygulanacağı yeni dönemde 
okula kayıt yaşının geri çekilmesi ve lisenin zorunlu olmasından dolayı öğrenci sayısında kayda değer 
artış söz konusudur. Kademeli eğitim sisteminin uygulanacağı 2012-2013 ders yılı öğrenciler, veliler ve 
eğitim çalışanları için hangi şartlarda başlamıştır ve bu dönemde ne gibi sorunlar çözüm beklemektedir.

Derslik Açıkları Yeni Sistemi Gölgelememelidir 

Ülkemiz eğitimde altyapı sorunlarını yıllardır giderememiştir. Son 10 yıllık sürede okullaşma oranı ve 
yeni derslikler kazandırmada kayda değer ilerlemeler yaşanmıştır. İlkesel olarak merkezi yönetim 
bütçesinden en fazla payın eğitime ayrılıyor olması çok önemlidir fakat dünyadaki değişkenlere paralel 
eğitimde zorunluluk sürelerinin değişmesi derslik ihtiyaçlarını artırmakta ve altyapıya kaynak ayırmayı 
zorunlu kılmaktadır. Merkezi yönetim bütçesine ilaveten eğitime destek projeleri ve bağışçı sayısının 
artırılması hatırı sayılır oranda kapasite üretilmesini sağlamıştır. 8 yıllık kesintisiz eğitimde ülke genelinde 
ikili eğitim yapan okul yüzde 51, İstanbul’da ise yüzde 67’dir. 60-66 ay arası öğrencilerin velilerin isteği 
doğrultusunda okula devamının öngörülmesi haricinde ilkokula başlama yaşında 66-72 ayın zorunlu 
kılınarak, sadece Eylül ayı itibarıyla eski sistemden 3 ay geriye çekmenin neticesinde birinci sınıfa ¼’lük 
yeni öğrenci katmaktadır. Lisenin zorunlu olması dolayısıyla yeni sistemde 190-200 bin arası 9. sınıf 
öğrencisi ekstradan eğitime başlayacaktır. Değişiklik öncesi lise çağında okullaşma oranının yüzde 69 
olduğu bilinmektedir. Yeni eğitim sisteminde zorunluluk nedeniyle okula gidecek öğrenci sayısında ciddi 
oranda artış söz konusudur. 2012 yılında ilaveten üretilen 20 bin 500 derslik, İstanbul’un bazı ilçeleri başta 
olmak üzere özellikle bazı bölgelerde sınıf mevcutlarının 50’nin üzerine çıkmasını engelleyemeyecektir. 
Ülkemizin ve neslimizin geleceği adına önemli olan kademeli eğitim sisteminin sağlıklı olarak işlemesi 
için okulların normal eğitim olması ve ayrıştırılması gerekir. Yeni eğitim sisteminde özellikle 5. sınıflarda 
haftalık ders saatlerinin 30’dan 36’ya çıkması ikili eğitim yapan okullarda giriş ve çıkış saatlerinde 
sarkmalar meydana getirecek ve bu durum ise alışılmışın dışında yeni tartışma alanları oluşturacaktır. 

Hükümet bu yılı eğitimde altyapıyı güçlendirme anlamında yatırım yılı ilan etmeli ve özel sektörün 
imkânlarını eğitime kazandırmak için projeler geliştirmelidir. Bu noktadan hareketle 2012-2013 eğitim-
öğretim yılı derslik ihtiyacındaki artış sebebiyle sıkıntılı geçecektir fakat derslik açıkları ve kademeli 
eğitim sisteminin hayata geçirilmesindeki yönetim hataları kesinlikle yeni sistemi gölgelememelidir.
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Eğitim Kurumlarının Kaynak Problemine Henüz Köklü Çözüm Getirilememiştir 

Eğitim kurumlarına merkezi yönetimden bütçe ayrılmaması ve kurumların giderlerini Okul Aile Birlikleri 
kanalıyla velilerden bağış yöntemiyle karşılaması, eğitimin en önemli çıkmazlarından birisidir. Okullarda 
yardımcı hizmetli personelin yok denecek kadar az olması aile birlikleri bütçeleriyle ücretli personel 
istihdamını zorunlu kılmakta, bu durum eğitim kurumlarında yöneticilerin eğitim liderliği görevini 
yerine getirmesini engellemektedir. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yönetmelik değişikliği 
ile yöneticileri aile birliklerinin yönetsel mekanizmalarından soyutlamış olsa da bu durum gerçeği 
örtmemiştir. Aile birliklerinin kurgulanan işlevini yerine getirdiği kurum oranı ülke genelinde yüzde 10’a 
bile ulaşmamaktadır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında köklü çözüm getirilmeden okul yöneticilerinin 
kayıt döneminde bağış kabul etmeleri sebebiyle inceleme ve soruşturmalara tabi tutulmaları ve 
bazılarının ceza alması yöneticilerde moral ve motivasyon bozukluğuna yol açmıştır. Yeni eğitim-öğretim 
yılında da okulların yardımcı personel sorunları giderilememiş, kaynak problemine henüz köklü bir 
çözüm getirilememiştir.

Öğretmenler, Aile Bütünlüklerinin Sağlanmasını Beklemektedir 

Öğretmenlerin il içi, il dışı isteğe bağlı yer değiştirmeleri ile özür grubu atamalarında yaşanan 
sorunlar, henüz aile bütünlüğü sağlanamamış 7 bini sınıf öğretmeni olmak üzere 11 bin öğretmen 
olduğunu ortaya koymaktadır. Tayin dönemlerinin kurgulanmasından önce, alan değişikliği gibi bir 
kısım adımların zamanında atılmaması nedeniyle normlarda yaşanan daralma, öğretmenlerin tayin 
taleplerinde hareket alanını daraltmıştır. Özellikle sınıf öğretmenlerinin il dışı tayin taleplerinde 7 il, özür 
grubu tayin taleplerinde ise 10 ilin açılması, il emri hakkının verilmemesi nedeniyle anayasal zorunluluk 
olan aile bütünlüğü hala sağlanamamıştır. Yeni eğitim-öğretim yılının aile bütünlüğü sağlanamayan 
öğretmenlere zehir olmaması için bir an önce öğretmen tayinleri yapılmalı, aile bütünlükleri sağlanmalı, 
il emri uygulanmalı ve il dışı isteğe bağlı atamalarda tayin olamayan öğretmenleri de rahatlatmak adına 
becayişin yolu açılmalıdır.

Anadolu Liselerine Öğretmen Alımıyla İlgili 36 Binden Fazla Öğretmenin Mağduriyeti Devam Ediyor 

Okulların dönüştürülmesinin doğal sonucu olarak Anadolu kadrosuna alınan öğretmenlerle ilgili 
Eğitim-Sen’in açtığı dava nedeniyle mağdur olan 30 binin üzerindeki öğretmenin yaşadığı belirsizlik 
hala giderilememiştir. Dava sonrası yapılan Anadolu Liselerine Öğretmen Seçme Sınavı’nı kazanan 
öğretmenlerin normları çalıştıkları kurumla ilişkilendirilememiş, sürecin uzaması dolayısıyla yeni 
mağduriyetlerin oluşmasının önüne de geçilememiştir. 36 binden fazla öğretmen belirsizliğin bitmesini 
beklemektedir.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uygulaması Hayata Geçirilmeyi Bekliyor 

Anayasa Mahkemesi’nin öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasında kontenjan sınırlamasını iptal 
etmesinden sonra yeni düzenleme ile ilgili sürecin uzaması mevcut hükümlere göre şartları tutanlar 
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açısından mağduriyetler oluşturmaktadır. Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda konu başlığı olarak 
çalışılan öğretmenlik mesleğinde kariyer basamakları uygulamasına ilişkin Bakanlığın yürüttüğü 
çalışmayı yeni bir tartışmaya meydan vermemek için eğitimin paydaşları ile paylaşarak bir an önce 
hayata geçirmesi gerekmektedir. 

Hükümet, Öğretmen ve Öğretim Elemanlarına olan Ek Ödeme Borcunu Bir An Önce Ödemelidir 

666 sayılı KHK ile farklı kurumlarda aynı unvanda çalışan kamu personelinin ücretlerinde ek ödeme 
oranları üzerinden eşitleme yapılırken, öğretmen ve öğretim elemanlarının ücretlerinde iyileştirme 
yapılmamış ve öğretmenler kamuda en düşük maaş alan ikinci personel seviyesine düşürülmüştür. 
Hükümet yetkilileri, birçok açıklamalarında da kabul ettikleri bu durumu, toplu sözleşme sürecinde de 
göz ardı ederek öğretmenlerin mağduriyetini gidermemiştir. 

“Eşit işe eşit ücret” kapsamında kurum içi ücret dengesi dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversitelerde çalışan şube müdürü, şef, memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı başta olmak 
üzere diğer kamu kurumlarında çalışan emsalleri ile ücretlerinin eşitlenmesi için yıllarca verdiğimiz 
mücadelenin öğretmen ve öğretim elemanları unutularak(!) düzenlenmiş olması, eğitimcileri huzursuz 
eden en önemli olaylardan biridir. Hükümet, öğretmen ve öğretim elemanlarına olan borcunu bir an 
önce ödemelidir. 

Eğitimciler Performanslarına Etki Edecek Olumlu Yaklaşımlar ve Saygı Beklemektedir 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim sistemini uygulayacak olan öğretmenlerde değersizlik hissini 
güçlendiren bazı uygulamaları, söz ve yaklaşımları ile siyasilerin inciten beyanatları, ülkenin geleceğini 
inşa etmesi gereken öğretmenler tarafından tehdit olarak algılanmıştır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı 
olmak üzere hükümet yetkilileri bu olumsuz algıyı giderecek adımlar atmalı ve öğretmenlerin morali 
tekrar düzeltilmelidir.

Memur ve Hizmetlilerin Atama ve Yer Değişikliği İşlemleri İçin Yapılan Düzenleme Tamamlanmalıdır 

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı konusunda çalışmalar 
tamamlanmış olmasına rağmen söz konusu hukuki düzenleme bugüne kadar yürürlüğe konulamamıştır. 
Bu durum, öğretmen dışındaki Bakanlık personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin 
objektif kriterlerden uzak, suistimallere, adaletsizliklere ve hak kayıplarına neden olacak şekilde 
gerçekleştirilmesine yol açmaktadır. Söz konusu düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

Yeni Dönemde Unvan Değişikliği Sınavı Yapılmalıdır 

14 Ağustos 2011’de yapılacağı açıklanan ‘Unvan Değişikliği Sınavı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yeni bir düzenleme yapılması gerektiğinden 
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ve başvuru tarihi itibarı ile son sınıf öğrencisi olup başvuruda bulunamayanların da mağduriyetlerinin 
giderilmesi amaçlandığından, ileri bir tarihe ertelendiği belirtildiği halde akabinde sınav iptal edilmiştir. 
İki yıldan uzun bir süredir zaten yapılamayan sınavın önce ertelenmesi, akabinde iptali, Bakanlığın 
personel yönetiminde ve personelle ilgili işlem sürecinde yetersizliklerinin had safhaya ulaştığını ortaya 
koymaktadır. Mesleki gelişme ve kariyer imkânları, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 
işlevsiz hale getirilmesiyle hakkı elinden alınan personelden verim beklemek bir yana, yetenekli personeli 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gitmenin yollarını aramaya itmektedir. Bir an önce unvan değişikliği 
sınavı yapılmalıdır.

Eğitimde Kılık Kıyafet Dayatmaları Son Bulmalıdır

Ülkemiz eğitimde yıllarca kaliteyi değil, ideolojik dayatmaları, baskı ve zulümleri konuştu. Üniversite 
kapılarındaki gözyaşları ve turnikelere sıkıştırılan özgürlükler yeni YÖK yönetiminin özgürlükçü 
uygulamaları ile üniversite kapılarında son buldu. Hukuki dayanaktan yoksun yasak ve dayatmalar, 
bazı yönetmelikler dolayısıyla çalışanlara uygulanmaya devam edilmektedir. “Kamusal Alan” yalanı 
insan onurunun önüne dikilmekte ve kamu çalışanları inancını gereği olan en demokratik hakkını 
kullanamamaktadır. Yeni eğitim-öğretim yılında insanları tek tipleştiren, onurunu hiçe sayan, karma 
eğitim mecburiyeti dâhil bütün antidemokratik dayatmalar son bulmalı, meşru talepler yerine getirilmeli 
ve insanı merkeze alan yaklaşımların hayata geçirilmesine ve eğitimin sivilleştirilmesine devam 
edilmelidir. 

2012-2013 YÖK Reformu Yılı Olmalıdır 

Katsayı ve başörtüsü gibi konularda bilimsel gerçeklikten uzak bağnaz yaptırımlara son veren yeni 
anlayışın devamı olarak YÖK, yeni eğitim yılında YÖK Reformu’nu gündemine almalıdır. Bilimsel ve 
yönetsel özerklik ile birlikte demokratik, katılımcı yönetim anlayışının gereği olarak bütün yönetsel 
süreçlere çalışanlarını temsilen sendikaların dahli, eğitim çalışanlarının kılık kıyafet özgürlüğünün temin 
edilmesi gibi birçok konuda yeniden yapılandırılması gereken YÖK’ün değişim ve gelişim sürecinde 
üniversitelere ayak bağı değil, ön ayak olması esas alınmalıdır. 

Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda örgütlü ve genel yetkili sendika olarak, 2012-2013 ders yılının; 
başta eğitim çalışanları, öğrenci, veli olmak üzere herkese huzur getirmesini temenni ediyor, ülkemizin 
hayrına vesile olmasını diliyoruz. 
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29/10/2012

Vesayetten Arındırılmış Bir Cumhuriyet 

Cumhuriyet; milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu; ırk, din, dil ve 
cemiyet farkı gözetmeksizin tüm vatandaşların paylaştıkları ve yararlandıkları bir rejimin adıdır. Halkın 
katılım sağladığı bir yönetim şekli olan Cumhuriyet, milletin egemenliğini esas kılmış ve milli egemenlik 
çatısı altında idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturmuştur. 

Türkiye’nin, kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi düzenine, mükemmel bir eğitim sistemi ve güçlü 
ekonomiye, ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi temelinde aktif bir dış politikaya sahip olması, milletimizin 
en önemli kazanımları olacaktır. 

Cumhuriyetin 89. yılında ülke olarak gelinen seviyenin ve önümüzdeki dönemde yapılması gerekenlerin 
gözden geçirilmesi, ülkemizin istikrarlı gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Toplumun gelişimi 
istikametinde yeni bir anayasanın hazırlanması başta olmak üzere, eğitim sistemine yatırım yapmak, 
ekonomimizin rekabet gücünü artırmak; demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi evrensel değer 
ve ilkeleri en ileri standartlarda hayata geçirmek zorunda olduğumuz kaçınılmazdır. Demokrasi ve 
Cumhuriyetin kurumsallaşması için yapısal reformların yanı sıra vesayetle mücadele ve paramiliter 
yapılanmaların tasfiyesi noktasında hala atılması gereken birçok adım bulunmaktadır. Bunların başında 
ise, evrensel değerler çerçevesinde hazırlanacak bir anayasa gelmektedir. Yeni ve sivil anayasa hem 
milletimizi birbirine kenetleyecek hem de Cumhuriyetin temellerini çok daha sağlam ve sarsılmaz bir 
hale getirecektir. 

Bugün hızlı bir dönüşüm geçiren dünyada Türkiye’nin önemi her geçen gün artmakta, ülkemiz sadece 
bölgesel bir aktör olmakla kalmayıp, küresel bir güç haline gelmektedir. Köklü bir medeniyetin 
bakiyesi olan ülkemizin ve milletimizin el birliğiyle, gönül birliğiyle hareket etmekten başka seçeneği 
bulunmamaktadır. Çeşitli dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, farklılıkları kaynaştıran, adalet ve 
barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz; birbirini kardeşçe kucaklayarak, sımsıkı kenetlenerek 
aydınlık yarınlara yol alırken, daha iyi yarınlar eğitimcilerin ve eğitim çalışanlarının taşıdığı sorumluluğa 
eşdeğer herkesin sorumlu davranması ile gerçekleşecektir. 

Devletin milletinden milletin devletine geçişte önemli mesafelerin alındığı bir ortamda vatandaşını 
tanıyan değil, tanımlayan bir devlet geleneğinin hala sürüyor olması, devlet-millet kaynaşmasının 
önünde en büyük engellerden biri olarak durmaktadır. Üniversitelerde, kamuda ve Meclis’te halkın 
tercihlerini hiçe sayan dayatmalara son verilmesi, kılık kıyafet eksenli eşitsizliğin giderilmesi, seçkinci bir 
cumhuriyet anlayışından cumhurun tamamını kuşatan bir anlayışa geçilmesi Cumhuriyeti daha güçlü 
kılacaktır. 

Bu vesileyle, başta Mustafa Kemal olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün 
istiklal kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyor, 89. yılında milletimizin bayramını;  bürokratik 
oligarşiden ve vesayetten arındırılmış bir Cumhuriyet beklentisiyle kutluyoruz. 
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09/11/2012 

Eğitimin Kalitesini Artıracak Bir Bütçe İstiyoruz

2013 mali yılı için öngörülen merkezi yönetim bütçesi 403 milyar 988 milyon, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
öngörülen bütçe ise 47 milyar 496 milyon 378 bin 650 liradır. Söz konusu rakam, geçen yıl MEB bütçe 
rakamı olan 39 milyar 169 milyon 379 bin 190 liranın yüzde 21,26 fazlasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 
tahmini milli gelirin yüzde 3,02’sine, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 11,76’sına karşılık gelmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı için öngörülen 47 milyar 496 milyon 378 bin 650 liralık bütçenin 32 milyar 983 
milyon lirası personel giderlerine, 5 milyar 210 milyon lirası sosyal güvenlik prim ödemelerine, 3 milyar 
952 milyon lirası mal ve hizmet alımlarına, 1 milyar 368 milyon lirası cari transferlere, 3 milyar 955 milyon 
lirası sermaye giderlerine,  27 milyon lirası ise sermaye transferlerine ayrılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin merkezi bütçe içindeki payının gayrı safi yurtiçi hâsılaya oranını 
artırılması planını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmüyoruz. MEB bütçesi geçen yıla göre her ne kadar 
yüzde 21,26 artış göstermekte ve bu artışın personel giderlerine karşılık gelen oranı ortalama artışın yüzde 
19,04’ü olsa da, gerek 2012 yılında öğretmenliğe atananların gerekse 2013 yılında öğretmenliğe atanacak 
olanların sayıları dikkate alındığında, bu artışın öğretmen maaşlarına aynı oranda yansımayacağı, hatta 
öğretmenleri az da olsa memnun edebilecek bir artışın bile hayata geçirilemeyeceği açıktır. Bu, zaten 
2012 yılında ek ödeme artışı yapılmadığı için memur maaşlarının altına düşen öğretmen maaşlarının 
alım gücünün daha da düşeceği anlamına gelmektedir ki, bu durumun eğitimin temel direği olan ve 
özverili çalışmalarından ödün vermeyen eğitim çalışanlarının mağduriyetinin daha da artmasına yol 
açacağı açıktır. Eğitim-Bir-Sen olarak bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. 

Bütçenin diğer kalemlerinin yeterli olmadığı da açıktır. Zira zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile 
oluşan/oluşacak okul, derslik ihtiyacının karşılanması; derslik başına düşen öğrenci sayısının OECD 
ülkeleri seviyesine getirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta vadede okul öncesi eğitimde hedeflenen 
seviyeye ulaşma, bu yıl ilkokul 1. sınıfa kayıt olan öğrencinin fazlalığı, liselerin zorunlu olmasıyla öğrenci 
sayılarında artışı sağlanması, ikili eğitim uygulamasından normal eğitim uygulamasına geçilmesi; 
ilköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak ikiye ayrılması ile ayrı binalarda eğitim verilmeye 
başlanmasına paralel olarak okul ve derslik ihtiyacı artmıştır.

Okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için bütçeden yine pay 
ayrılmamıştır. Okulların yakacak, temizlik, kırtasiye ve benzeri giderlerinin bağışlara ihtiyaç duyulmadan 
karşılanabilmesi, bu bütçe rakamları ile mümkün görülmemektedir. Bu durum, eğitim kurumları 
yöneticilerinin velilerden bağış toplamaya zorlamaya devam edeceği anlamı taşımaktadır. 

Sonuç itibarıyla, bütçede eğitime ayrılan payda öngörülen oran, önceki yıllara göre artmış olsa da, yeni 
eğitim sistemi ile birlikte öğretmen, okul ve dersliklere duyulan ihtiyaç, eğitimde beklenen kalitenin 
artırılmasına dönük hedeflerin gerçekleşmesi ve öğretmenlerimizin ‘eşit işe eşit ücret’ politikası gereği 
ek ödeme mağduriyetlerinin giderilmesine dönük çalışmaların olması için öngörülen bütçe rakamları 
yeterli değildir. 
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Eğitimin kalitesinin artırılması için hükümetin birinci önceliği eğitim olmalıdır. Bu nedenle eğitime 
ayrılan bütçe, eğitim ve eğitim çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir bütçe olmalıdır. 
Üniversitelerimizde eğitimin kalitesinin artırılmasını, yeni kurulun üniversitelerimizin ihtiyaç ve fiziki 
ortamlarının iyileştirilmesini ve araştırma imkânlarının artırılmasını sağlayacak bir bütçeye ihtiyaç vardır. 

15/11/2012

Katil ve İşgalci İsrail Saldırılarına Son Vermelidir 

İşgal ettiği Filistin topraklarında hak iddia eden ve bu uğurda masum Filistinlileri öldürmekten 
çekinmeyen İsrail, saldırılarına yeniden başladı. Hükümetimizi ve sorumluluk sahibi bütün sivil toplum 
örgütlerini İsrail’in saldırılarını protesto etmeye, İsrail saldırılarını sonlandırmak için hem yerelde hem 
de uluslararası platformda gerekli girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz. 

Önceki gün Hamas’ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları’nın ikinci adamı Ahmet Caberi’nin şehit 
edilmesiyle başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail’in saldırılarında 
şu ana kadar ikisi çocuk 15 Filistinli hayatını kaybetti. İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkını hiçe 
sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen katil devlet İsrail’e ‘dur’ denmesinin vakti gelmiştir. 

Filistin halkının sürekli olarak, İsrail’in katliamlarına maruz kalması kabul edilebilir bir durum değildir. 
Ortadoğu’nun ve dünyanın şımarık çocuğu İsrail’in bu tavrına bir son verilmeli, İsrail’e işgalci ve katil 
devlet olduğu tekrar hatırlatılmalıdır. 

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet ve mağfiret dilerken, saldırıların bir 
daha başlamamak üzere sona ermesini, bu hususta başta hükümetimiz olmak üzere sorumluluk sahibi 
kurum ve kişileri, üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. 

27/12/2012

İstiklal Şairimizi Rahmetle Anıyoruz

Bugün, Milli Mücadelemizin eşsiz kahramanı ve Milli Şairimiz, büyük mütefekkir Üstat Mehmet Akif 
Ersoy’un, Rahmet-i Rahmana kavuşmasının 76. yıldönümünü yaşıyoruz. 

Mehmet Akif Ersoy gibi ulvi değerleri yaşatmak, hatıralarına sahip çıkmak; eserlerini, fikirlerini, kişiliğini, 
edebi kimliğini kısaca hayata bakış felsefesini çağa taşıyarak günümüzün nesillerine aktarmak, hepimizin 
boynunun borcudur. 

Merhum Mehmet Akif, büyük bir âlim, fikir insanı, eylem ve dava adamı olmakla birlikte inandığı gibi 
yazmış, yazdığı gibi yaşamış, örnek duruşuyla günümüze ve geleceğe ışık tutmuş kıymetli bir şahsiyettir. 
Mithat Cemal’in “Yüz kahramana yetecek ahlak ve seciyesiyle sıradan bir insan gibi yaşıyor” şeklinde 



Basın Açıklamalarından Seçmeler

336

anlattığı İstiklal Şairimiz M. Akif Ersoy, hayatı her yönüyle örnek alınacak bir ahlak abidesiydi.

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif,

“Bir zamanlar biz de millet; hem nasıl milletmişiz:

Gelmişiz dünyaya; milliyet nedir öğretmişiz!

Kapkaranlıkken bütün afâkı insaniyetin,

Nur olup fışkırmışız tâ sinesinden zulmetin.” dizeleriyle var oluş mücadelesini resmetmekle kalmamış, 
şiirleriyle milli mücadeleye de ruh vermiştir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, İstiklal şairimizi ahrete irtihalinin 76. yıl dönümünde büyük bir saygı, rahmet, 
minnet ve şükranla anıyoruz. 

31/12/2012

2013, Türkiye’de Demokratikleşmenin Tamamlandığı, Dünyada Savaşların
Sona Erdiği Bir Yıl Olsun 

2012 yılına, yeni anayasa tartışmalarıyla veda ediyoruz. 2013 yılı, yeni anayasanın yapıldığı, 
demokratikleşmenin tamamlandığı, darbe anayasasından ve darbe ürünü kurumlardan kurtulduğumuz 
bir yıl olmalıdır. 2011 seçimlerinde bütün partilerin ortak vaadi olan yeni anayasa, maalesef 2012 yılı içinde 
tamamlanamadı. 2013 yılına ait en büyük beklenti ve isteğimiz, demokratik yeni anayasadır. Bu konuda 
siyasi partiler sorumluluktan kaçmamalı, millete verdikleri sözün arkasında durmalıdır. Türkiye’nin 
sorunlarını çözecek yeni anayasa, demokrasiyi öncelemeli ve milletin taleplerini öne çıkarmalıdır. Yeni 
anayasa çalışmaları, 2013 yasama yılı sonuna kadar tamamlanıp milletin huzuruna çıkarılmalıdır. Bu 
konuda oyunbozanlık yapan ve sorumluluktan kaçan siyasetçileri milletimiz affetmeyecektir. Türkiye, bir 
an önce darbe anayasası ile yönetilme ayıbından kurtulmalıdır. 

Birçok gelişmenin yaşandığı 2012, toplu sözleşmenin ilk kez yapıldığı yıl olmuştur. Ancak, geçmiş 
alışkanlıkların devamı ve referandumdaki yetki devrini kabullenmekte zorlananlar sebebiyle, sorunlu 
bir toplu sözleşme süreci yaşadığımız herkesin malumudur. 2013’te ikincisi yapılacak toplu sözleşmenin, 
başta ek ödemeden mahrum bırakılarak mağdur edilen öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere, 
kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanması en büyük beklenti ve arzumuzdur. 
Yine 2013’ün öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına neden olan uygulamaların olmayacağı bir yıl 
olmasını diliyoruz. 

Eğitim açısından 2012’ye damgasını vuran olayların başında kesintisiz uygulamasından, 4+4+4 şeklinde 
formüle edilen kesintili eğitime geçilmesi gelmektedir. 28 Şubat döneminin dayatması olan ve eğitim 
sistemini geriye götürmekten başka bir faydası olmayan uygulamadan vazgeçilmesi, toplum tarafından 
takdirle karşılanmasına karşın, uygulama hatalarıyla gündemde yer edinmiştir. Eğitimde kılık-kıyafet 
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serbestîsi getiren uygulama da takdirle karşıladığımız çalışmalardan biridir. 2013 yılı, eksiklik ve 
hatalardan arınmış bir şekilde reformların hayata geçirildiği bir yıl olmalıdır. Kılık kıyafet serbestisi, 
eğitim başta olmak üzere, hayatın her alanında uygulanmalıdır. Başörtüsü bir yasak ve ötekileştirme 
sebebi yapılmamalıdır. 

2012 yılı, ülkemizde terörle mücadele ve demokrasiye müdahale girişimlerinin yargılanması açısından 
da önemli bir yıl oldu. Sendika olarak, demokrasiye müdahale girişiminde bulunanların yargı önünde 
hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Yargı süreci en kısa sürede tamamlanmalı, suçlular hak ettiği cezaya 
çarptırılırken, suçsuz oldukları halde özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilerin bu hakkı da en kısa 
zamanda kendilerine iade edilmelidir. 

2012, dünyadaki gelişmelerle de unutulmaz bir yıl olarak tarihteki yerini almıştır. Komşumuz Suriye’de 
yaşanan katliam ve savaş bizi de yakından ilgilendirmiştir. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, Suriye’de 
yaşanan insanlık dramına karşı duyarsız kalmadık. Savaş mağduru Suriye halkı için yardım kampanyası 
başlattık. Başlattığımız kampanyanın, ‘Bir ekmek, bir battaniye’ adıyla uluslararası bir kampanyaya 
dönüşmesi ve devam etmesi, bizim için gurur vesilesidir. 

Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde, Rohingya Müslümanlarına karşı düzenlenen katliama dikkat çekmek 
için Memur-Sen olarak bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir basın toplantısı yaptık ve yardım kampanyası 
başlattık; Arakanlı yetimler için Mehmet Akif İnan Memur-Sen yetimhanesi yapma kararı aldık ve hayata 
geçirmek için gayretlerimiz sürmektedir. 

2012’ye damgasını vuran gelişmelerden biri de şüphesiz Filistin’in BM’de gözlemci devlet olarak kabul 
edilmesidir. Türkiye’nin yoğun çaba ve girişimleriyle elde edilen bu başarı, Filistin halkının bağımsızlığına 
kavuşması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla devam etmelidir. 

2012’yi birçok tartışmayla geride bırakırken, 2013’ün; acıların sona erdiği, gözyaşlarının dindiği bir yıl 
olmasını diliyoruz. 2013 yılı bütün insanlığa sevgi, barış ve hoşgörü getirsin. 

02/01/2013

Darbe Ürünü Yönetmeliği Protesto Ederek İşyerlerine Serbest Kıyafetle Gittik

Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikası olarak bugün ülke genelinde sivil 
itaatsizlik gösteriyor, işe ve derslere serbest kıyafetle giriyoruz. Burada, 1982 model darbe ürünü, çağdışı 
kılık ve kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ek madde 19’da “Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler” hükmünden hareketle hazırlanmış 
olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’teki akla 
zarar kurallar durmakta, devlet memurlarına adeta üniformalı asker muamelesi yapılmaktadır. 
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Ense tıraşı, sakal, favori, bıyık, tırnak uzunluğu ile ilgilenen, çalışanların kot ve benzeri pantolon 
giyemeyeceği hükmünü içeren, inancı gereği başını örtme ihtiyacı duyan ve tercihinden dolayı saygı 
duyulması gereken kadın çalışanlara başörtüsü yasağı getiren darbe döneminin ürünü, çağdışı 
yönetmeliği tanımadığımızı haykırmak için buradayız. 

Öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliği değişmiş, tek tipçilikten vazgeçilmiş, imam hatip okullarında 
bütün derslerde, diğer okullarda sadece Kur’an-ı Kerim dersinde başörtüsü serbestisi içerecek şekilde 
serbest kıyafet hakkı tanınmışken, öğretmen adaylarına staj dönemlerinde serbest kıyafetle okula gitme 
hakları iade edilmişken, eğitim çalışanlarının saçıyla, bıyığıyla, ense tıraşıyla, favorisiyle, pantolonunun 
kumaşıyla ilgilenilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. 

Ülkemizde 1930 yılında seçme, 1934 yılında seçilme hakkı verilen kadınların 2013 yılında hala ne 
giyeceklerine karar verme hakları yok. Şiddetle mücadele konusunda kampanyalar başlatan devlet, 
ne yazık ki en büyük şiddeti, başörtüsü yasağıyla kadınlara kendisi uygulamaktadır. Başarıyı, gelişmeyi 
ve değişimi zihinsel bir süreç olmaktan ziyade dış görünüşe endeksleyen bu çarpık bakış açısının 
tedavülden kalkma zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Darbe dönemlerinin dayatması olan kamu çalışanlarına kılık ve kıyafet zorunluluğu insan tabiatına 
aykırıdır. Yönetmelik, “Bıyık tabiî olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, 
yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde 
balıkçı yaka veya benzeri sü veterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise 
giyilir” demektedir. Yönetmeliğin resmettiği hükümler, anlamsızlığı dolayısıyla şu an zaten çoğunlukla 
uygulanmamaktadır. 

Kadınlara, “Ayakkabılar ve çizmeler sade, normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, 
saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur” şeklinde getirilen yaptırımların 
da pratikte hiçbir değeri yoktur. Toplumu eğiten, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerin ne 
giyeceğine ve nasıl giyineceğine dair sınırlar çizen ama başörtüsü yasağı hariç bütün sınırları geçersiz 
olan bu yönetmelik bir an önce değiştirilmelidir. 

Devlet, vatandaşıyla, halkın inançlarıyla kavga etmeyi artık bir kenara bırakmalıdır. İnsanlarını 
tanımlamayı değil, tanımayı seçmelidir. Olağanüstü dönemlerin oluşturduğu psikolojik baskılardan ve 
bıraktığı tortulardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. 

Darbe dönemindeymişiz gibi ilkel başörtüsü yasağı yönetmeliklerden hala tamamen kazınmamıştır. 
Halk, nasıl giyinileceğini, saçların nasıl taranacağını, başın örtülü mü açık mı olunacağını belirlesinler 
diye hiçbir zaman otoriteye yetki vermemiştir. Kimse kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmaya 
kalkmasın. Halk, despotlaşan yönetimlerin insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan yaptırımlarını ortadan 
kaldırsın diye demokratik hakkını kullanmış ve mevcut iktidarı iş başına getirmiştir. İktidar kendisinden 
beklenileni yerine getirmeli ve yasakları meşrulaştıracak adımlar yerine halkı özgürleştirecek adımlar 
atmalıdır. 

Biz eğitim çalışanları olarak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 
Yönetmelik’in acilen değiştirilmesini, kamuda çalışan kadınlara başı açık olacak şeklinde dayatma 
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yapılmamasını, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine 
(CEDAW) aykırı olan başörtüsü yasağının tamamen kaldırılmasını, çalışanlar olarak ne giydiğimizle değil, 
ne ürettiğimizle ilgilenilmesini istiyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, darbe dönemlerinin dayatmalarına uymayacağımızı buradan ilan ediyoruz. 
İnsan onurunu ve tercihlerini hiçe sayan yaptırımlar zorla yasal çerçeveye oturtulmuş olabilir ama bu 
yaptırımları asla meşru görmüyoruz. TBMM önünde kılık ve kıyafet yönetmeliğine dair Memur-Sen 
Konfederasyonu olarak başlattığımız itirazı, Eğitim-Bir-Sen olarak 81 ilde “Kılık-Kıyafet Özgürlüğü ve 
Başörtüsü Yasağına Hayır” çıkışımızla devam ettirdik. Bugün ise, Eğitim-Bir-Sen olarak bir adım daha 
atarak, sivil itaatsizlik gösteriyor, hükümete, darbe döneminin izlerini silmesi çağrımızı yineliyoruz. 

Özgürlük taleplerimiz karşılanmalı, ne giyip ne giymeyeceğimizi bilecek yetişkinler olduğumuz kabul 
edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir. 

06/01/2013 

O’nu Rahmet ve Özlemle Yâd Ediyoruz 

Sendikacılığı, sınıf ve zümre için yapılacak bir uğraş olarak görmeyip, “Türkümüz dünyayı kardeş 
bilendir/Gökleri insanın ortak tarlası” dizelerindeki kuşatıcılıkla 14 Şubat 1992’de yola koyularak yeni bir 
çığır açan Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu. 

Edebiyat ve düşünce dünyamızın ‘yedi güzel adamı’ diye kodlananların en aksiyoner olanıydı. Kaygısı ve 
kavgası, medeniyet mücadelesiydi. İnançlı ve bir o kadar da kararlıydı. “Yoluna dikenler döken ellerin/
Gün gelir görülür hep kuruduğu” diyecek kadar gelecekten umutlu ve inanmışlık içerisindeydi. Bir 
çekirdekte bir filizi, bir filizde bir fidanı ve bir fidanda bir ormanı düşleyen uygarlık savaşçısı, “Ölüm bir 
tohumsa kefen zarında/Gün olur fışkırır bir orman olur” diyerek umutsuzluğa kapılanlara umut aşıladı. 

1940 yılında Urfa’da dünyaya gelen, “Yaslasam gövdemi karlı dağlara/Sonsuz bir uykuya kavuşsam 
bir gün” diyerek, 6 Ocak 2000’de sonsuzluğun sahibine kavuşan çağın soylusunun attığı tohumlar 
ormana dönüştü. Bıraktığı miras ise bütün mağdur ve mazlumların umut ışığı oldu. Ülkemizde insanlar 
‘öz yurdunda garip, öz vatanında parya’ olmasın, sel Pakistan’da insanlığı da alıp götürmesin, Filistin 
ve Doğu Türkistan unutulmasın, çocuklar Somali’de sefaletin koynunda uyutulmasın, iç savaşın 
pençesindeki Suriyeli kardeşlerimizin feryadı karşılıksız kalmasın ve insanlık Myanmar’da  kurutulmasın 
diye insanlığın ortak vicdanını temsil etmenin sorumluluğuyla ilk hareketi başlatan Merhamet-Sen’i 
emanet ederek aramızdan ayrılan uygarlık savaşçısı tam bir eylem adamıydı. 

Geniş bir telefon rehberi bırakıp, “Bütün giysileri yırtsak yeridir /Yeter bize vefa elbiseleri” diye vefayı 
öğütleyerek göçen uygarlık savaşçısının her ölüm yıldönümünde bir araya gelen dostları ve mirasını 
büyütenler, minnettarlıklarını ifade ederken, aynı zamanda mücadeleyi zirveden yeni ufuklara taşımanın 
da adımlarını atmaktadırlar. 
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Edebiyat ve düşünce dünyası için bıraktığı ‘Hicret’, ‘Tenha Sözler’, ‘Edebiyat ve Medeniyet Üzerine’, ‘Din 
ve Uygarlık’ kitaplarına ilaveten sağlığında yayımlanmamış çalışmaları olan ‘Cumhuriyet’ten Sonra Türk 
Şiiri’, ‘Edebiyat, Kültür ve Sanata Dair’, ‘Siyaset Kokan Yazılar’, ‘İslam Dünyası ve Ortadoğu’, ‘Söyleşiler’, 
‘Aydınlar, Batı ve Biz’i; ayrıca, her yıl adına düzenlediğimiz hatıra yarışmalarında dereceye giren eserleri 
kitaplaştırarak, başta eğitimciler olmak üzere toplumun istifadesine sunduğumuz Mehmet Akif İnan’ın 
en önemli eseri Eğitim-Bir-Sen, 231 bin üyesiyle Genel Yetkili olmuştur. Kurucu Genel Başkanlığını yaptığı 
Memur-Sen 650 bini aşan üyesiyle, 11 hizmet kolunun 10’unda genel yetkili olmakla kalmamış, kamu 
çalışanlarının en büyük konfederasyonu, Türkiye’nin en örgütlü ve en dinamik sivil toplum kuruluşu 
olmuştur. 

Akif İnan’ın, “Çalışanların ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin geliştirilmesine, Türkiye’nin 
demokratikleşmesine, sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkı sunmak” amacıyla kurduğu Eğitim-Bir-
Sen ve Memur-Sen, toplu sözleşme hakkının alınmasını sağlamakla kalmamış, çalışanlar adına elde 
edilen bütün kazanımlara ter akıtarak, neredeyse tamamına yakınına bizzat imzasını atmıştır. 

Adı okullara, kültür salonlarına, yerleşim yerlerine verilen Mehmet Akif İnan, çağı kurtarmanın 
mücadelesini yaşam tarzı haline getirmişti. Memur-Sen ailesi olarak, 13. ölüm yıldönümünde 
Bangladeş’te yaptıracağımız ve Arakanlı yetimlerin muhafaza edilerek yetiştirileceği 200 öğrencilik okul, 
mescit ve yatakhanenin bulunduğu Mehmet Akif İnan Külliyesi ile amel defterinin açık tutulmasına 
katkıda bulunacağımız Akif İnan’ın bize miras bıraktığı eseri büyütmeye devam edeceğiz. 

“Büyük rüyalarla geçmişse ömür/Hiç yanmam ölümün her çeşidine” diyerek, rüyasını sürdürmeyi geride 
kalanlara bırakarak aramızdan ayrılan, Urfa’da Harran Kapısı’nın dışındaki ‘Semt-i Hâmüşan’da ebedi 
uykusunda, bıraktığı destanı yaşatanları izleyen uygarlık savaşçısını, çağın soylusunu, kendi dizeleriyle 
kendisini anlatmaya çalıştığımız Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. 

24/01/2013

Dönem Bitti Sorunlar ise Devam Ediyor 

2012-2013 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini geride bıraktık. Eğitim sistemi üzerinde uzun vadede 
önemli etkileri olacak değişikliklerin yaşandığı zaman dilimi olarak anılacak bu dönemde 4+4+4 yeni 
eğitim sistemi hayata geçirilmiş, okula başlama yaşı aşağı çekilmiş, lise zorunlu eğitim kapsamına 
alınmış, din eğitimini de içerecek şekilde seçmeli dersler havuzu genişletilmiş, haftalık ders saatlerinde 
artış yapılmış, yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması konusu ve YÖK Yasası tartışmaya açılmış, 
üniversitedeki öğrencilere uygulanan zorunlu katkı payı, harçlar kaldırılmış, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı kurumlardaki öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde yetersiz ama önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Eğitim sisteminin tek tipçilikten arındırılması adına önemli adımların atıldığı 2012-2013 
eğitim-öğretim yılının birinci döneminde eğitim çalışanlarını mağdur eden sorunlara ise köklü çözümler 
geliştirilmemiş ve sorunların önümüzdeki döneme devretmesine neden olunmuştur. 
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Ek Ödeme Mağduriyeti Acilen Çözülmelidir

“Eşit işe eşit ücret” kapsamında 666 sayılı KHK ile farklı kurumlarda aynı unvanda çalışan kamu 
personelinin ücretlerinde ek ödeme oranları üzerinden eşitleme yapılırken, öğretmen ve öğretim 
elemanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmamış, öğretmen ve öğretim elemanları KHK mağduru 
haline getirilmiştir. 2012 yılı toplu sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlanması ve devamında bir 
günlük iş bırakmamıza neden olan “ek ödeme” sorunu hala çözülmemiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin, 666 sayılı KHK’nın iptali istemiyle açılan davada, bazı maddelere yönelik iptal 
kararı vermesi bir fırsat olarak görülmeli ve iptal kararı sonrası yapılacak yeni düzenlemede öğretmen 
ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyeti de giderilmelidir.

Atılması Gereken Adımlar Ötelenip, Sorunlar Biriktirilmemelidir 

Milli Eğitim Bakanlığı, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ve 4+4+4 yeni eğitim sistemine ilişkin yasal değişiklikler 
içeren düzenlemeler sonrası yönetmelikleri güncelleyememiştir. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,   Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gibi yönetmelikler ivedilikle değiştirilmesi gerekirken, 
değişiklikler ötelenmiş, uygulamada oluşan çelişkiler nedeniyle yaşanan sorunlar daha da birikmiştir. 
Başta şube müdürlüğü atamaları olmak üzere eğitim kurumu yöneticilikleri atanma süreci belirsizliğini 
korumaktadır. Genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarından yardımcı hizmetli, memur, şef gibi personelin 
görev tanımları, atanma ve yer değişiklikleri hususları yönetmelik çıkarılamadığı için hala muallakta 
durmaktadır. Bakanlık, Ekim 2012 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu gereği, başta yetkili sendika 
olmak üzere eğitimin paydaşlarının da görüşlerine başvurarak değişiklikleri bir an önce yapmalı ve 
devam eden belirsizliği ortadan kaldırmalıdır.

Norm Fazlası Öğretmenlerin Resen Atama Süreci Durdurulmalıdır

Okulların normlarının sağlıklı güncellenmemiş olmasına rağmen, norm fazlası öğretmen olarak görülen 
öğretmenlerin resen atanması yeni mağduriyetlere neden olmaya devam etmektedir. Norm fazlası 
öğretmenler, norm güncellemesi yapılmadığı için okullarında kendi alanlarında ihtiyaç olmasına 
ve fiilen derse girmelerine rağmen norm fazlası gösterilmeye ve resen atanmaya çalışılmaktadır. Bu 
uygulama bir an önce durdurulmalı, normlar güncellendikten sonra norm fazlası öğretmen atamaları 
gündeme alınmalıdır. 

Şubat’ta Özür Grubu Atamaları ve İlk Atama Yapılmalıdır 

Özür durumundan yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenler eşinden ve çocuklarından ayrı 
yaşamaya devam etmektedir. Aile içi sorunlara da neden olan bu durum aile bütünlüğünü tehdit etmeye 
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devam etmektedir. Eş durumu, öğrenim durumu ve sağlık durumu özrüne bağlı yer değişiklikleri 
Şubat ayında yapılmalıdır. 

4+4+4 yeni eğitim sistemi ile birlikte öğretmen ihtiyacında artış olmuştur. Mevcut öğretmen sayısı 
yeterli gelmediği için eksiklik ücretli öğretmen uygulaması ile giderilmeye çalışılmaktadır. 2012-2013 
eğitim-öğretim yılı birinci döneminde ücretli çalışmaya razı olan öğretmen adaylarından bazıları ikinci 
dönemin başlamasını takip eden günlerde 2013 yılı içerisinde yapılması planlanan KPSS’ye hazırlık için 
ayrılmayı seçecek, kalanlar ise hazırlıkla birlikte görevi de sürdürmeye devam edeceğinden kendisini 
yeterince sınıfa veremeyecektir. Eğitim en önemli iş, öğretmen ise eğitimin en önemli unsurudur. Nitelikli 
eğitim için öğretmenden tasarruf yapılamaz. Bakanlık bu durumu gözden kaçırmamalı, Şubat’ta 30 bin, 
Ağustos’ta 70 olmak üzere 100 bin yeni öğretmen ataması için gerekeni yapmalıdır. 

Bütçe Problemleri Artarak Devam Eden Okullara Kaynak Ayrılmalıdır 

Bütün kamu kurumlarında giderler tahsis edilen yıllık bütçe ile karşılanırken, okullara bütçe verilmemekte 
ve adeta başınızın çaresine bakın denilmektedir. Yardımcı hizmetli başta olmak üzere personel ihtiyacı 
had safhada olan okullar; temizlik, günü birlik tamir ve bakım, rutin giderler gibi konularda Okul 
Aile Birlikleri kanalıyla velilerin katkısını talep etmektedir. Okullara herhangi bir bütçe göndermeyen 
devlet, bütçe tahsis ederek yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekirken, okulun sorunlarını omuzlayan 
okul yöneticilerini alandan kopuk talimatlarla yıpratmayı bu dönem de sürdürmüştür. Okullarda 
yaşanan olumsuzlukların önüne geçilebilmesi ve eğitim yöneticilerinin sorunlardan ziyade eğitime 
yoğunlaşabilmesi için, okullara ihtiyaçları oranında kaynak ayrılmalıdır. 

Alan Değişikliği İptal Talepleri Karşılanmalıdır 

Milli Eğitim Bakanlığı sınıf öğretmenliği kadrosunda çalışanların mezuniyet alanlarına geçiş süreci 
olan alan değişikliğini sağlıklı bir şekilde yürütmediği için sorunlar devam etmektedir. Alan değişikliği 
sürecinde Bakanlığa sunduğumuz önerilerin bir kısmının dikkate alınmamış olması daha sonraki 
süreçte bazı problemlerin yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle öğretmenlerin alan değişikliği 
sürecinde kararını değiştirmelerinden kaynaklı iptal taleplerinin dikkate alınmaması, alan değişikliğinin 
kısa bir döneme sıkıştırılması gibi durumlardan kaynaklı sorunlar hala devam etmektedir. Bakanlık alan 
değişikliği iptal taleplerini eşin mi yoksa işin mi şeklinde değerlendirmiş ve il dışından alan değiştirerek 
gelenlerin taleplerini eski görev yerine dönmek şartıyla dikkate alacağını duyurmuştur. Bakanlık, 
öğretmene de, öğrenciye de zulüm yapmayacak çözümler sunmalı ve isteğe bağlı alan değişikliği iptal 
taleplerini karşılamalıdır. 

Kamu Çalışanlarına Kılık-Kıyafet Dayatması Bitmelidir 

Öğrencilere tek tip kıyafet dayatmasından vazgeçilmiş fakat kamu çalışanlarına kılık ve kıyafet dayatması 
devam etmektedir. 1982 yılından kalma darbe döneminin iklimini yansıtan kılık ve kıyafet yönetmeliği 
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bir an önce çöpe atılmalıdır. Çalışanların saçı, bıyığı, ayakkabı topuk boyu, giyilen pantolonunun 
kumaşı, kazağının yakası ve başın açık olup olmaması gibi birçok gereksiz ve gülünç dayatma içeren 
yönetmelik darbecilerle birlikte tarihteki kirli yerini almalıdır. 

14/02/2013

‘Türkiye’nin En Büyük Sendikası’ 21 Yaşında

14 Şubat 1992’de Şair-Yazar Mehmet Akif İnan’ın, ülkesine ve milletine sevdalı 15 eğitim çalışanı ile 
birlikte kuruluşunu gerçekleştirdiği Eğitim-Bir-Sen, 21. yılında Türkiye’nin en büyük sendikası olmanın 
gururunu ve onurunu yaşamaktadır. 

Sendikacılığı, sınıf ve zümre için yapılacak bir uğraş olarak görmeyen Mehmet Akif İnan’ın, “Türkümüz 
dünyayı kardeş bilendir/Gökleri insanın ortak tarlası” dizelerindeki kuşatıcılıkla yola koyulup yeni bir 
çığır açarak başlattığı soylu yolculuk, bütün engelleri ve badireleri aşarak 231 bini aşkın üyesi ile eğitim 
hizmet kolunun genel yetkili sendikası olmanın yanında ülkemizdeki en büyük sendika olmayı da 
başarmıştır. 

“Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/Destanlar yayılır mezarımızdan” diyerek yola çıkan, destansı yaşayarak 
geleceğe ilişkin inanmışlığı ve adanmışlığı birleştiren Eğitim-Bir-Sen, geldiği noktada birbirinin velisi, 
varisi, hamisi ve kardeşi olan büyük bir güç birliğine dönüşmüştür. 

Genelde ülkemizin ve insanlığın, özelde ise eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek, mazlumun 
ve mağdurun yanında, zalimin karşısında yer almak şiarıyla başlayan özlük ve özgürlük mücadelemiz, 
kuruluş amacımızda da olduğu gibi hak aramanın merkezi, çözümün adresi olmayı başarmıştır. Her 
türlü oligarşiye karşı demokratik sistem içerisinde katılımcılığı esas alarak sendikal kulvarda açtığımız 
yeni sayfa, sendikacılığın ideolojik kavga alanı olmaktan çıkmasına ve hizmet alanına dönüşmesine 
de vesile olmuştur. İnsanları ötekileştirmeyen, kucaklayan ve kuşatan misyonun temsilcileri olarak 
“iyilikleri artırmanın, kötülükleri engellemenin” izdüşümü olarak algıladığımız sendikal mücadelemiz 
genel yetkiyle buluşmuş ve aynı zamanda dünya mazlumlarının da sesi olmuştur. 

Üyelerinden aldığı güçle kamunun çözüm ortağı haline gelmeyi başaran sendikamız, kavga zemininde 
rekabeti değil, rekabet zemininde hizmeti ilke olarak benimsemiştir. Eğitim-öğretim ve bilim hizmet 
kolunda yaşanan problemlerin çözümünde akıttığı ter ve çözüme attığı imza ile elde ettiği kazanımların 
sayısını her geçen gün artıran Eğitim-Bir-Sen, ülkemizin demokratikleşmesinde yol açmaya ve yol 
almaya devam etmektedir. 

Antidemokratik süreçlerin miras olarak bıraktığı ve muhkemleştirmeye çalıştığı bütün tortuların sökülüp 
atılmasına vesile olan Eğitim-Bir-Sen, Akif İnan’ın, “Yoluna dikenler döken ellerin/Gün gelir görülür hep 
kuruduğu” dizesi doğrultusunda ortaya koyduğu gayretle; katsayı, üniversitelerdeki başörtüsü zulmü, 
Milli Güvenlik Dersi ve fişlemeler, 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatması, din eğitiminin önündeki engeller 
başta olmak üzere can yakan birçok sorunun çözümüne katkı sunmuş; geçmişin kirli bakiyesinin ortadan 
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kaldırılmasının yanında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve toplu sözleşme hakkının alınması gibi 
kamu çalışanlarının hayatında dönüm noktası olacak kazanımlara da imza atmıştır. Ülkemizin en 
büyük sorunlarından biri haline gelen kamuda kılık ve kıyafet dayatmasının ortadan kaldırılması için 
elini taşın altına koyarak “Özgürlük İçin 10 Milyon İmza” kampanyasıyla sesini yükselten Eğitim-Bir-
Sen, kuruluşunun 21. yılında ‘kamusal alan’ yalanının da bitmesi için bütün gücüyle çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen, ithal fikirlerin taşıyıcısı olanlara inat kendi medeniyet değerlerine bağlı kalarak, geleneği 
geleceğe taşımanın gayretiyle hareket etmekte, ülke sınırlarını da aşarak gönül coğrafyamızın dertlerine 
derman olmayı varlık nedenlerinden biri olarak görmektedir. Bu anlayış, eğitim çalışanlarının ve 
toplumun takdirini kazanmaktadır. 

Ülkemizde olduğu gibi, Filistin’de, Pakistan’da, Doğu Türkistan’da, Somali’de, Arakan’da velhasıl 
insanlığın imtihana tabi tutulduğu her yerde sınavı başarıyla vermenin yanında,  insanlığın ortak 
vicdanını temsil etmenin sorumluğunu da onurla taşımaya devam eden Eğitim-Bir-Sen, taşıdığı 
misyonun hakkını her platformda vererek sorumluluklarının gereğini yerine getirmektedir. 

“Ölüm bir tohumsa kefen zarında/Gün olur fışkırır bir orman olur” mısralarını haklı çıkarırcasına bir 
tohumda bir fidanı, bir fidanda bir ormanı düşleyerek yoluna kararlılıkla devam eden Eğitim-Bir-Sen, 
her geçen gün büyüyerek gücüne güç katmaktadır. Kuruluşumuzun 21. yılı vesilesiyle Kurucu Genel 
Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, eski Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Erol Battal’ı ve ahrete irtihal 
eden diğer bütün teşkilat mensuplarımızı bir kez daha rahmetle anıyor; gücümüzü oluşturan bütün 
üyelerimize ve onu temsil eden teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. 

26/02/2013

Hocalı’daki Katliam Bir Soykırımdır 

26 Şubat 1992 tarihinde, Hocalı’yı basan Ermeni askerleri, 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 
toplam 613 Azeri kardeşimizi katletmiştir. Ermenistan’ın yüzleşmekten kaçındığı, ancak tarihte kanlı 
bir sayfa olarak yerini alan Hocalı Katliamı hiçbir zaman unutulmayacak, insanlığın vicdanındaki 
yerini ve tazeliğini her zaman koruyacaktır.

Milletimiz, Can Azerbaycan’ın her acısını yüreğinde hissetmiş, derdiyle dertlenmiş, sevinciyle 
sevinmiştir. Hocalı Katliamı da, milletimizi derinden yaralamış, içimiz kan ağlamıştır. Dün gibi 
hafızalarımızda yer eden Hocalı Katliamı’nın sorumluları yaptıklarının hesabını vermelidir. 

Filistinlilere uyguladığı şiddet ve katliamla Ortadoğu’nun şımarık çocuğu gibi davranan İsrail’i 
örnek alan Ermenistan da, hem Türk vatandaşlarına hem de Azeri kardeşlerimize yaptığı katliamları 
görmezden gelerek, Fransa’nın desteğiyle kendisine yer edinmeye çalışmaktadır. Cezayir’de yaptığı 
soykırımla geçmişinde kara bir leke taşıyan Fransa, unutmamalıdır ki, sahip çıktığı ve desteklediği 
soykırımcılar, menfaatlerine ters düştüğü zaman kendisine ihanet etmekten de çekinmeyecektir.
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Hocalı’da insanlık öldürülmüştür, katledilmiştir. Srebrenitsa’da da insanlık öldürülmüştür hem de 
Avrupa’nın merkezinde. Çifte standart içindeki Batı ve AB gerçekleri görmeli, eli kanlı katil devletlere 
hamilik etmekten en kısa zamanda vazgeçmelidir. 

28/02/2013

Darbeciler ‘Pardon’ Diyerek Kurtulmamalıdır

28 Şubat 1997 tarihinde yapılan MGK toplantısı sonrası açıklanan bildiriyle siyasi tarihimize kara bir leke 
olarak geçen ‘postmodern darbe’nin, üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen, açtığı tahribat, ne yazık ki, 
telafi edilememiştir. 

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon raporunun 
tespitine göre millete 381 milyar dolarlık bedel ödeten, oluşturduğu etki nedeniyle kamu açıkları 
marifetiyle devlete 7 yılda 75 milyar dolar faiz yükü getiren 28 Şubat’ın sermayeyi hizaya getirmek 
için esnafa ve iş adamlarına uyguladığı baskı ve yıldırmalar, inancı dolayısıyla bazı kamu çalışanlarına 
yaptığı zulümler milletimizin hafızasında hâlâ tazeliğini korumaktadır. 

Dönemin Başbakan’ı merhum Necmettin Erbakan’a siyasallaşmış yargı adamları, tetikçiliğe soyunmuş 
karargâh medyası ve devlet terbiyesinden nasibini almamış müsvedde paşalar ve onlara yardakçılık 
yapan köşe tutmuş maşalar tarafından yapılanlar ise siyasi hayatımıza kara bir leke olarak geçmiştir. 

27 Şubat 2011’de vefat eden 28 Şubat’ın siyaseten mağduru ve millet adına bedel ödeyen 54. Hükümetin 
Başbakanı Necmettin Erbakan’ı rahmetle anıyor ve ‘Savunan Adam’ olarak tarihe geçen Sayın Erbakan’ı 
milletin de unutmayacağını düşünüyoruz. 

Bu dönemde, Milli Güvenlik Kurulu’nun dayatmasıyla gerçekleştirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim nedeniyle 
imam hatip okulları ve meslek liseleri ağır yaralar almış, üniversite sınavlarında meslek lisesi mezunlarına 
uygulanan haksız katsayı uygulamasıyla mesleki eğitim baltalanmış, uygulanan başörtüsü yasağı 
dolayısıyla üniversite kapıları nizamiyeye, kampüsler ise kışlaya dönüştürülmüş, sadakat yarışına 
soktukları bilim adamlığından nasipsiz rektörler vasıtasıyla üniversitelerde ikna odaları adı altında 
imha süreçleri yaşatılmış, kendini paşa zannedenler eğitim müfettişlerine brifing vererek eğitimde 
başörtülü avı başlatmış, düzmece dosyalar marifetiyle binlerce öğretmen Yüksek Disiplin Kurulu 
kararıyla meslekten ihraç edilmiş, Kur’an eğitimine yaş sınırı konularak kurslar kapatılmış, Milli Güvenlik 
derslerine giren bazı darbeciler eliyle okullarda terör estirilmiş, televizyon dizileri dahi kullanılarak 
toplum mühendisliğinin en uç örnekleri sergilenmiştir. 

Dönemin hükümetini istifaya zorlayan, yargıya müdahale eden, tüm toplumu denetim altına almaya 
çalışan, kamu kaynaklarını hortumlayan, temel hak ve özgürlükleri ihlal ederek, hukuku çiğneyerek 
yaptıkları fişlemeler ve dışlamalarla binlerce insanın hayatını zehir eden darbeciler ve suç ortaklarının 
millete ödettiği bedellerin unutulması asla mümkün değildir. Bin yıl sürecek diye müstağni ve mütekebbir 
bir edayla topluma tehdit savuranların halka ödettiği bedellerin karşılığı ödetilmeden, hortumlayarak 
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batırdıkları bankaların ve iç ettikleri kamu kaynaklarının iadesi sağlanmadan, haksız elde ettikleri 
kazançlarla sürdükleri saltanatlar sonlandırılmadan, darbecilerin ‘pardon’ demesi masumiyet nişanesi 
olarak görülmemeli ve yaptıkları zulümler mübah sınıfına asla sokulmamalıdır. 

Bugün gelinen noktada katsayı engeli ve üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kaldırılması, kesintisiz 
eğitimden kesintili eğitime geçiş, Milli Güvenlik Dersi’nin kaldırılması, Kur’an eğitimine yaş sınırının 
kaldırılması, inancı dolayısıyla YAŞ kararları ile meslekten ihraç edilenlerin ve kamu kurum ve 
kuruluşlarından atılanların haklarının iadesi gibi önemli adımlar atılmış ve bin yıl sürecek denilen 
darbenin izleri 16 yıl içerisinde önemli ölçüde temizlenmeye çalışılmıştır. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen ailesi olarak demokrasinin üzerindeki vesayet gölgesinin tam olarak kalkması, hak hukuk ve 
adaletin yeniden tesis edilmesi ve yaşanabilir bir Türkiye için her zaman elimizi taşın altına koyduk. 
Ortak Akıl Mitingleri, Uluslararası Demokrasi Kongresi, Uluslararası Anayasa Kongresi, Anayasa 
raporları, kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü talebiyle “Özgürlük İçin 10 Milyon İmza” kampanyası gibi, 
demokratikleşmeye katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza attık. Tarihe not düşmek ve 
yaşanan mağduriyetleri kayıt altına almak için ‘Ödenmiş Bedeller Unutulmasın’ sloganıyla hatıra 
yarışması başlatıp gelen eserleri ‘Karanlık Dönemler ve Ödenmiş Bedeller’ adıyla 3 cilt halinde 
yayınladık.

Eğitim-Bir-Sen olarak, 28 Şubatların,12 Eylüllerin, 12 Martların ve 27 Mayısların bir daha yaşanmaması 
adına darbelerle millete bedel ödetenlerin de yaptıkları hukuksuzlukların ve derebeyliklerinin 
bedelini ödemelerini, mağdurların haklarının ve itibarlarının iadesini, darbe dönemi mevzuatının 
ayıklanarak kalıntılarının temizlenmesini; milletin ortak beklentisi olan hak ve özgürlüklerin öne 
çıktığı, bireyin merkeze alındığı, vatandaşını tanımlayan değil, tanıyan yeni bir anayasanın bir an 
önce hayata geçirilmesini istiyoruz.  

07/03/2013

8 Mart Türkiye’de Kadınlara Ayrımcılığın Bittiği Tarih Olmalıdır 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların haklarını aramak, çalıştıkları işin karşılığı ücreti alabilmek 
ve doğum izni talepleriyle başlattıkları mücadelenin yıldönümüdür. Bu mücadelenin 1857 yılında 
başladığını dikkate aldığımızda aradan geçen sürede fazla bir ilerlemenin olmadığı açıktır. 

Günümüzde kadınların uğradıkları eşitsizlik ve ayrımcılık halen devam etmekte, kadınların talepleri 
sürekli gündemdeki yerini korumaktadır. Her 8 Mart’ta, kadınların sorunları ve bu sorunların çözümüne 
yönelik talep ve önerileri kadın-erkek toplumun her kesimi tarafından dillendirilmekte ama köklü 
çözümler getirilmemektedir. 

Kadınlar, birbirlerinin sorunlarına karşı duyarsızlaştırılmakla birlikte hemcinslerine karşı mücadele 
eder hale getirilmişlerdir. Kılık-kıyafet ayrımcılığının kamu eliyle körüklenmesi yüzünden kadınların 
önemli bir kesimi ötekileştirilmiş, eğitim-öğretim ve çalışma hayatı başta olmak üzere, çoğunlukla 
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sosyal hayattan da dışlanmışlardır. Yıllarca üniversite kapılarında yaşanan dramlar görmezden gelinmiş, 
kılık-kıyafet ayrımcılığıyla dışlamalar sürmüş, özgürlük talepleri duymazdan gelinmiştir. Çalışma ve 
toplumsal hayata katılımdaki eşitsizlik devam ederken, “Haydi Kızlar Okula” kampanyaları ise bir ironi 
gibi durmuştur. 

Halkın seçtiği başörtülü milletvekili Merve Kavakçı’ya TBMM İç Tüzüğü gerekçe gösterilerek had 
bildirilmesi de sindirilmenin en uç örneği olarak tarihe geçmiştir. Bu durum, hakkını arayan kadınlara 
öğrenilmiş çaresizlik örneği olarak sunulurken, kılık-kıyafeti gerekçe gösterilerek mesleklerinde atılan, 
eğitimleri yarıda kalan, yaşamları zehir edilen kadınların ödediği bedel yeterli görülmemişçesine 
kadınlara uygulanan ayrımcılık maalesef hâlâ sürmektedir. 

1930’da ‘seçme’, 1934’te ‘seçilme’ hakkı tanınan kadına günümüzde ne giyeceğini seçme hakkı 
verilmemekte, toplum mühendisliği devam etmekte, ders kitapları dâhil hayatın her alanında kadınlara 
rol modeller dayatılmaktadır. Yıl 2013 ve kamusal alan yalanıyla meşrulaştırılmaya çalışılan keyfi 
dayatmalar ne yazık ki hâlâ sürmekte; başörtüsü, kadınların önemli bir kısmını mahrum etmenin 
simgesel aracı olarak kullanılmaya devam edilmektedir. 

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Referandumu’nda kadınlara pozitif ayrımcılık hakkı tanındığı 
halde, kamuda çalışma hayatında kadınlar arası ayrımcılığın sürüyor olması kabul edilemez. Temel 
hak ve özgürlüklerini kullanamayan başörtülü kadınlara erkek kontenjanından insan muamelesinin 
yapıldığı ülkemizde, Eğitim-Bir-Sen olarak 8 Mart’ın tüm ayrımcılıkların ve ötekileştirmelerin bittiği tarih 
olmasını istiyoruz. 

Memur-Sen Konfederasyonu olarak “Kamuda Kılık ve Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza” kampanyası 
kapsamında topladığımız 12 milyon 300 bin imzanın kişi hak ve özgürlüklerinin iadesi için ortaya 
konulan en güçlü talep olduğunu haykırıyor, anayasal meşruiyeti olmayan 1982 model darbe dönemi 
kılık-kıyafet yönetmeliğinin kaldırılarak, kadınların çalışma hayatından dışlanmasının önüne geçilmesi 
gerektiğini hatırlatıyoruz. 

Hükümete çağrımız, 8 Mart tarihini yıllardır ötekileştirilmiş ve örselenmiş kadınlar için bir milat 
yapmalarıdır. Aksi takdirde kamu çalışanları olarak bu konudaki kararlılığımızı devam ettireceğimizi ve 
18 Mart’ta işyerlerine sivil kıyafetle giderek, çağdışı yasağı yok sayıp yönetmeliği işlevsiz kılacağımızı bir 
kez daha deklare ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla aşağıdaki hususlara dikkat çekiyor ve 
taleplerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz: 

-Kadının cinsel ve ticari bir meta olarak kullanılmasının önüne geçilmesi için yasal tedbirler alınmalı, 
televizyonlarda kadını değersizleştiren müstehcen sahnelerin en az sigara içme sahneleri kadar insanlığı 
tehdit ettiği bilinmelidir. 

-Çalışan annelerin çocukları için çalışma yerlerinde mutlaka kreşler açılmalıdır. 

-Kadınları kategorize eden anlayışı meşrulaştıran, yasal metin haline getirilmiş bütün düzenlemeler 
iptal edilerek, Meclis İç Tüzüğü dahil, kadınların çalışma ve sosyal hayatta önlerine konulan bariyerler 
kaldırılmalıdır. 
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-Şiddet gören kadınların korunmasına yönelik atılan adımlar yenileriyle güçlendirilmeli, can emniyeti 
sağlanmalıdır. 

-Kayıt dışı istihdamın önemli bir bölümünü oluşturan kadınların iş güvencesine yönelik çalışmalar 
hızlandırılmalı, bu yöndeki yasaların uygulanması için de titizlik gösterilmelidir. 

-Kadınların çalışma hayatında doğum izni, süt izni gibi haklarını kullanmaları konusundaki 
engellemelerin önüne geçilmelidir. 

-Kadınların yetersiz olan ücretli izin süreleri artırılmalıdır. 

-Eş durumundan tayinleri yapılmayan bin 518 öğretmenin mağduriyeti giderilerek aile bütünlükleri 
sağlanmalıdır. 

-Antidemokratik süreçlerde inancı, kimliği ve kişiliği nedeniyle mahrum edilen ve bedel ödetilen bütün 
kadın ve kızların hakları iade edilmelidir. 

-Ders kitapları dahil, bütün materyallerde insanlara empoze edilmeye çalışılan kadın rol modellerin 
ayrımcılığı körükleyen unsurlar olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün kadınlarımızın gününü kutluyor; savaşın hüküm sürdüğü ülkelerdeki 
kadın ve çocukların yaşadıkları dramların son bulmasını, şiddetten uzak, engellerden arınmış, 
kadınların hayatın her alanında hak ettiği şekilde temsil edilmesini temenni ediyoruz. 

12/03/2013

İstiklal Marşı, Varoluş Mücadelesinin Manifestosudur 

İstiklal Marşı, 92 yıl önce TBMM’de kabul edildi. İstiklal Marşı, ebediyen var olmaktan ya da yok 
olmaktan birini seçmek zorunda kaldığımız zamanların destanıdır. Milletin aklında ve kalbinde 
yaşayan değerlerden oluşturulan İnanç Cephesi, İstiklal Marşı’nın coşkusuyla oluşturulmuş, milli 
mücadelede başarıya ulaşılmıştır. 

İstiklal Marşı, imkânsız gibi görülenin başarıldığı zamanlarda yazılmış bir destandır. Bu destan, 
yazıldığı dönemi aşan, milletimizi oluşturan her bireyin varoluş amacını belirleyen değerlerin 
manzum manifestosu; kimliğimizin kurucu unsurlarını içinde taşıyan bir manzume, ideallerimizin 
ve mirasımızın temellerinin ve özünün dile gelmiş halidir. Geçmişten kopmadan, geleceğe uzanan 
nizamın yol haritası olan İstiklal Marşı, “uçsuz bucaksız”, “iç içe geçmiş dünyaların” simgesel 
anlatımı, adanmışlığın ve kahramanlığın edebî ve ebedi anıtıdır. 

İstiklal Marşı bizi anlatır. Çünkü Akif, milleti için yaşamıştır. Anlattıkları da, hayatı da milletin 
hayatıdır. Kendi ifadesiyle, “Onu millete hediye ettim; artık o, milletindir. Benimle alâkası kesilmiştir. 
Zaten o, milletin eseri, milletin malıdır.” 
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Eğitim-Bir-Sen olarak, İstiklal Marşımızı, Mehmet Akif Ersoy’u ve onun ideallerini yaşamak, nice 
yıllar yaşatmak, elbette asli sorumluluklarımızdan biridir. Bu coğrafyanın her yöresinde Akifler ve 
Asımların yetişmesinde, en önemli sorumluluğun bizim omuzlarımızda olduğunu bilerek hareket 
edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Bundan 92 yıl önce kabul edilen, Akif’in milletine hediye ettiği ve kendi eserlerinde yer vermediği İstiklal 
Marşımızın ebediyete kadar sürmesini dilerken, Akif’in diliyle, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın’ diyerek, Milli Şairimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz. 

15/03/2013

12 Milyon 300 Bin İmzaya Sahip Çıkacak ve İşe Serbest Kıyafetle Gideceğiz

Kamu kurum ve kuruluşlarında 30 yıldır süren kılık ve kıyafet dayatması günümüz Türkiyesi’ne 
yakışmamaktadır. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ailesi olarak temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan, kamuda 
başörtüsü yasağı dâhil kamu görevlilerinin saçı, bıyığı, ense tıraşı, kazağının yakası, pantolonunun 
kumaşı ve ayakkabı topuk boyuyla ilgilenen darbe ürünü yönetmeliğin acilen kaldırılmasını istiyoruz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında kılık ve kıyafet özgürlüğü talebiyle yürüttüğümüz, “Özgürlük İçin 10 
Milyon İmza” kampanyasında topladığımız 12 milyon 300 bin imzayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’e teslim etmiş ve gereğinin 
yapılmasını istemiş bulunuyoruz. 

Anayasal açıdan hiçbir meşruiyeti olmayan, 1982’den bu yana binlerce insanın mağduriyetine neden olan 
darbe kalıntısı kılık ve kıyafet yönetmeliğinin kaldırılması yolunda attığımız adımlarda kararlı olduğumuzu 
bir kez daha ilan ediyoruz. 30 Kasım’da Meclis önünde, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde ülke genelinde 
yaptığımız basın açıklamalarını, 2 Ocak’ta bir günlük sivil itaatsizlikle ortaya koymuş, devamında ise bir 
ay süren ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyası başlatmıştık. Kampanyamız, Türkiye’de bir ilke vesile 
olmuş ve bir ayda 12 milyon 300 bin imza ile adeta rekor kırılmıştır. Kampanyamıza Kamu-Sen ve KESK 
kurumsal olarak olmasa bile binlerce üyeleri destek vermiş ve milletin talebinin yanında olduklarını 
göstermişlerdir. Kampanyamızı, açılan imza stantlarında günlerce nöbet tutarak yürüten, mahallesinde, 
işyerinde elinde imza formları ile destek toplayan, teklifimize katılarak imza atan milyonlara yürekten 
teşekkür ediyoruz. 

Yıllarca hayatları zindan edilen ve geleceği karartılanlar için, kamusal alan yalanıyla ötekileştirilen ve 
örselenenler için de özgürlük talebini içeren 10 milyon imza kampanyasında millet gereğini yapmış, 10 
milyon imzanın da üstüne çıkarak 12 milyon 300 bin imzayla iradesini ortaya koymuştur. Sıra, milletin 
taleplerini dikkate alması için hükümetin iradesini ortaya koymasındadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak milletin talebini yansıtan imzalara sahip çıkacak ve 18 Mart itibarıyla eğitim 
kurumlarına serbest kıyafetle gideceğiz. Memur-Sen, konfederasyona bağlı bütün sendikaların destek 
vereceği eyleme ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır. 
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Eğitim-Bir-Sen olarak çağdışı yönetmeliği kaldırtmak için elimizden gelen hiçbir gayreti esirgemeyecek, 
örgütlü gücümüzü harekete geçireceğiz. Hükümetten beklentimiz; kamuda çalışmak için kadınlara 
başı açık olmayı dayatan, temel hak ve hürriyetler açısından düşünüldüğünde ise başörtülü bayanlara 
zulmeden ucube yönetmeliği, darbecilerle birlikte tarihin çöp sepetine atmasıdır. 

18/03/2013

Çanakkale, İmkânsızın Başarıldığı Bir Destandır

Çanakkale, milletimiz için bir varlık ve yokluk savaşı; imkânsızın başarıldığı bir destandır. Kurtuluş 
Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olan Çanakkale Zaferi, 
tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanlarından biridir. 

Vatanına, değerlerine bağlılık adına beklentisiz ve adanmışlık duygusu ile hareket ederek, hiçbir 
zaman yeise kapılmadan, hâdiselerin karşısında sarsılmaz bir iman ve ümitle direnmenin adı olan 
Çanakkale, milletimizin sarsılmaz duruşunun ve ümitvar oluşunun dosta/düşmana gösterildiği 
yerdir. 

Tarihten silinmek istenen bir milletin yokluk ve imkansızlığa rağmen vatanını canı pahasına nasıl 
savunduğunu gösteren insanlık tarihi içinde çok özel bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi ile milletimiz, 
varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olamayacağını bütün dünya göstermiştir. Canını dişine takarak 
bu zaferi kazanan milletimiz, tarihin altın sayfalarında yerini almış, milli bilinç ve ruhun oluşmasını 
da sağlamıştır. 

Özgürlüğe ve bağımsızlığa giden yolda, önemli bir kilometre taşı olan Çanakkale Deniz Zaferi, aynı 
zamanda bir destanın kodlarını da içinde barındırmaktadır. Çanakkale’de; Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, 
Çerkez’i’ ile milletimiz bir bütün olarak mücadele vermiş, vatan söz konusu olduğunda aidiyetlerin 
hiçbir önemi olmadığının en güzel örneğini sergilemiş; din, vatan, namus tehlikeye girdiğinde 
canın, malın hiç düşünmeden verilebileceğini de cesurca ortaya koymuştur. Hiçbir nifak tohumunun 
içimizde yeşermemesi, ancak Çanakkale’deki birlik ve beraberlik ruhuyla mümkün olacaktır. 

Çanakkale, destan olmanın yanı sıra istikbalimiz için de bir yol haritası olmalıdır. Birçok açıdan 
incelenmesi gereken Çanakkale Zaferi, nesilden nesile aktarılmalı; bağımsızlık ve özgürlük uğruna 
verilen mücadele unutturulmamalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak 98. yılını kutladığımız destanlaşmış bu zaferin yıldönümünde şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyoruz. 
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23/04/2013

23 Nisan Milli İradenin Tescilidir

İstanbul’dan gelen 90’ın üzerindeki mebusa ilave olarak, 125 devlet memuru, 53 asker, 53 din adamı ve 
çeşitli sayıda tüccar, çiftçi ve hukukçudan oluşan Meclis, 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram Camii’nde kılınan 
Cuma Namazından sonra dualarla açılmıştır. Katılımcı ve demokratik yapısıyla1921’de Türkiye’nin en 
demokratik anayasasını yapmayı başaran meclis; milli iradenin tecelligâhı olan TBMM’ye egemenlik 
hakkını verirken “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini benimsemiştir. 

Bağımsızlığımızın, milli ve manevi değerlerimizin tehlikeye düşürüldüğü bir tablodan; milletimizin 
destansı bir direnişle ayağa kalktığı, kendi geleceğiyle ilgili kararları kendisinin alabileceğini ortaya 
koyduğu aydınlık bir tabloya geçişin ifadesi olan TBMM’nin açılışı, aynı zamanda milletin birlik ve 
beraberliğinin tesisi, istiklalin ve istikbalin teminidir.

Her türlü yokluğun ve yoksunluğun hâkim olduğu 1920’lerde milli iradeyi önceleyen ve önemseyen, 
milletimizin hassasiyetlerinin yaşatılması ve geleceğe uzanması için çocuklara armağan edilen 23 
Nisan’ın anlamını bulması; 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisanların bir daha yaşanmamasına 
bağlıdır. Milli iradeyi hiçe sayan darbeci, komitacı geleneğin yaptıklarının yanlarına kar kalmamasının 
yolu ise millet iradesine kast edenlerin hukukun karşısında hesap vermelerinden ve millete ödettikleri 
bedeli kendilerinin de ödemelerinden geçmektedir. 

Hak, hukuk ve adaletin askıya alındığı, her şeyin mubah sayıldığı darbe dönemleri, oluşturduğu tahribatla 
tamiri mümkün olmayan sıkıntılara kapı aralamıştır. Yargısız infazlar, işkenceler, faili meçhuller, insanlık 
dışı muameleler ve geçmişte yaşanan trajediler devlet ve millet arasında güven bunalımına neden olmuş 
ve derin faylar oluşturmuştur. Temel hak ve hürriyetler noktasında yaşanan ihlaller, huzursuz ve mutsuz 
topluma davetiye çıkarmıştır.

Ülkemizin her on yılda bir aynı kaderi yaşamaması, milletimizin yarınlara umutla bakabilmesi, ekonomik 
ve sosyal açıdan millete ağır faturalar ödeten, geleceğe karamsar bakmaya neden olan antidemokratik 
süreçlerin bir daha tekrarlanmaması için herkese görev düşmektedir. En büyük görev ise şüphesiz 
TBMM’nindir. Yeni anayasayı yapacak, kurum ve kurulları keyfilikten çıkarıp milletin hizmetine tahsis 
edecek olan TBMM, ülkemizde yıllardır yaşanan huzursuzlukların bitirilebilmesinde de şüphesiz en 
önemli role sahiptir. Millet olarak milli birlik ve beraberliğimizin yeniden temini, kardeşliğimizin tesisi 
için başta TBMM olmak üzere bütün milletimize görev düştüğü önemli bir süreci yaşıyoruz. 

Millete ihanet edenlerin, tuzak kuranların ve dün PKK ile sarmaş dolaş olanların vatanperver kesildiği, 
darbecilere kucak açanların provokasyona yöneldiği, etnik köken üzerinden siyaset yapanların huzur 
ve barış için atılan adımları tökezletmeye çalıştığı şu günlerde TBMM’nin akil davranmaya huzurun ve 
barışın tesisi için milletimizin duyarlılığına ihtiyaç vardır.

Ülkemizin kurtuluşunu hep birlikte başaran, şehitleri Çanakkale’de sırt sırta yatan,  TBMM’yi 23 Nisan 
1920’de dualarla açan milletimiz; milli birlik ve kardeşliği yeniden tesis edecek, 23 Nisan coşkusunu hep 
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birlikte yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Meclis’in açılışının 93. yılının hayırlara vesile olmasını 
diliyor, başta milletimiz olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutluyoruz. 

12/05/2013

Merhamet ve Şefkatin Zirvesi Anadır   

İnsan, insaniyet hakikati gereği başka insanların eleminden müteessir, huzurundan ise mutlu olur. 
Allah’ın insan kalbine yerleştirdiği sevgi, şefkat ve merhamet gibi hisler onu bütün âlemle alakalı 
kılmıştır. İnsanlık âleminde şefkat ve merhametin zirvesi ise anadır. Şefkat ve merhamette güneş gibi 
olan anneler, merhametli bir toplumun inşacısıdırlar. 

Toplum hayatının temel yapı taşı olan anneler, ailenin çekirdeği ve vazgeçilmezidir. Emsalsiz ve sınırsız 
sevginin, hoşgörünün, sabrın; en masum ve temiz duyguların timsali annelik ulvi bir müessesedir. 
Anne, nesli temin ve talimin kaynağı olmakla birlikte, ailenin fiili reisi, memuru, işçisi, esnafı, işvereni 
ve en önemlisi herkesin öğretmenidir. Anneliğin ayrıştırıcı, ötekileştirici değil, toplumu yakınlaştıran, 
birleştiren, bütünleştiren bir rolü vardır. 

Şefkat ve merhamet membası anneler, sadece kendi çocuklarının değil, temas ettiği, dokunduğu, aynı 
ortamda bulunduğu tüm çocukların öğretmenidirler. Bu uğurda tüm sıkıntılara katlanan, çocuklarının 
mutlu olması ve başarısı için büyük bir sabırla gayret gösteren annelerimizin üzerimizde ödenemez 
hakları bulunmaktadır. Annelerin hayat standartlarının iyileşmesi, sosyal hayatta etkin rol üstlenmeleri, 
sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır. 

Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün ve geleneklerimizin 
devam ettirilmesinde herkese düşen sorumluluktan daha fazlası şüphesiz annelere düşmektedir. 
Kültürün yaşatılması kadar huzurlu bir toplumun oluşturulmasında da annelerin rolü asla inkâr 
edilemez. 

Otuz yıla yakın süredir ülkemiz terör yüzünden huzura hasret kalmıştır. Terör belası herkese zarar vermiş 
ama en çok anaların yüreklerini dağlamış ve onların gözyaşı akıtmasına neden olmuştur. Annelerin 
gözyaşlarının dinmesi için milli birlik ve kardeşlik yolunda atılacak olumlu adımları Eğitim-Bir-Sen 
olarak önemsiyoruz. Toplumda şefkat ve merhamet duygularının egemen olması ve her gün annelerin 
yüreklerinin ağzına gelmemesi için terörün bitirilmesi gerekmektedir. Acı ve gözyaşı artık annelerin 
kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. 

Üzülerek ifade edelim ki, annelerin kaderi sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında aynıdır. 
Filistin’de, Irak’ta Afganistan’da, Suriye’de, Somali’de, Hocalı’da, Sincan-Uygur’da ve Arakan’da da 
anneler gülmeye hasret durumdadırlar. Annelerinin yürekleri huzurla dolu olan bir ülke, dünyanın en 
müreffeh ülkesidir. Huzur, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya için tüm insanlığın, annelerin 
merhamet ve şefkat duygularından nasiplenmesini temenni ediyoruz. 
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Eğitim-Bir-Sen olarak çalışma hayatında aktif rol alan annelerin asli görevlerini yerine getirebilmeleri 
için çalışma koşullarının esnetilmesini bekliyor; geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist, şefkat ve 
merhamet eksenli bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı sunma görevi olan annelerin ve yüreği annelik 
hisleriyle dolu tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyoruz. 

19/05/2013

Gençlik, Toplumların Geleceği, Hazinesi ve Hasılasıdır 

19 Mayıs, ülkede yanan ateşin söndürülmesi, ülkenin ve milletin geleceği için kurtuluş hareketinin 
Anadolu’dan başlatılması amacıyla yola çıkarılan iradenin bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği, Milli 
Mücadele’ye giden yolda ilk adımın atıldığı ve umudun yeniden canlandırıldığı önemli bir başlangıçtır. 

94 yıl önce özgürlüğe giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs, Mustafa Kemal tarafından gençlere 
armağan edilmiş ve geleceğin sahibinin gençler olduğu vurgulanmıştır. 

Gençlik, toplumların geleceği, hazinesi, hafızası ve hasılasıdır. Geleceğin tohumu olan gençliğin özüne 
bakarak yarınımızı keşfedebiliriz. Yarınımızın nasıl olacağı ise, bugünün gençlerine verdiğimiz eğitim ve 
onlara nasıl yaklaştığımızla ilgilidir. 

Bir milletin yücelmesinde en önemli faktör gençliktir. Gençlik, toplumun da en önemli yapı taşıdır. 
Toplum hayatının büyük bir kısmını teşkil eden gençliğin donanımı, eğitim ve öğretimi, toplumun 
huzuru için büyük önem arz etmektedir. 

Özgürlük ve millet olma duygusunun küçük yaşlarda ve gençlik yıllarında edinilecek kazanımlarla 
muhkemleşeceği gerçeği göz önünde bulundurulmalı ve bu noktada yapılacak yatırımlarda asla 
tasarrufa gidilmemelidir. 

Toplumsal bilinci yüksek, istiklal ve istikbale yönelik hedefleri olan, milli birlik ve beraberliğe önem 
veren bir nesil, geleceği sağlam temeller üzerine inşa edilecek bir devletin de sigortasıdır. Başta 
hükümet olmak üzere devleti yönetenlere ve toplumun önde gelenlerine düşen görev; gelecekte ülke 
yönetimini teslim edecekleri gençlerin sorumluluk bilinciyle, insan haklarına saygılı, özgür bireyler 
olarak yetişmelerini sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. 

Bu bağlamda müfredat; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; 
topluma ve medeniyet değerlerine duyarlı; yapıcı, araştıran, üreten gençler yetiştirmek doğrultusunda 
gözden geçirilmelidir. 

Medeniyet değerlerine vakıf, toplumuna yabancı olmayan, dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, 
ülkesinin gelişimine katkıda bulunabilen, sivil düşünebilen bir nesil yetiştirmek, eğitim sisteminin 
öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. 
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Mehmet Akif Ersoy’un ‘Asım’ın Nesli’, Necip Fazıl’ın ‘Büyük Doğu Gençliği’, Sezai Karakoç’un ‘Diriliş 
Nesli’, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ‘Milli Gençliği’, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Alperen Gençliği’, Nurettin 
Topçu’nun tahayyüllerini süsleyen gençlik, Ali Ulvi Kurucu’nun davası için ateşler içerisinde olup ama 
yanmayan gençliği, yeryüzünü hizmet alanı olarak gören ‘Altın Nesli’ ve kökleriyle barışık medeniyet 
değerleriyle bezenmiş bütün gençliği önemsiyor, gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım 
anlamına geldiğini ve boşa gitmeyeceğini düşünüyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak, gençlerine hak ettikleri değeri veren bir ülke temennisiyle; kurtuluşu hediye 
eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gençlerin bayramını kutluyoruz. 

28/05/2013

Zorlu Mücadelede Destan Yazdık 

2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde aldığımız yetkinin açtığı yoldan ilerleyerek 2011 yılında 
genel yetkiyi alan sendikamız; 2012 yılında yetkiyi güçlendirirken, 2013 yılında karşımıza çıkan her türlü 
zorluğa rağmen peşimizden gelmeye çalışan sendika ile aradaki farkı daha da artırarak adeta destan 
yazmıştır.

2012 yılında YURTKUR’da 1.377 olan üye sayımızı 2013 Mayıs ayı itibarıyla 1.724’e, üniversitelerde 19.168 
olan üye sayımızı 22.997’ye, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise 210.915 olan üye sayımızı 226.433’e çıkararak 
toplamda 251.123 üye sayısına ulaştık. 2012 yılında peşimizden gelmeye çalışan sendikayla aramızda 
25.748 olan üye farkını 25.876’ya çıkararak yetkimizi pekiştirdik. 

Yıllarca toplu görüşme masasında eğitim çalışanlarını temsil edemeyip, ilk toplu sözleşme masasında 
sağladığımız kazanımlar kadar toplamda kazanım üretemeyenler; 8 defa toplu görüşme yapıp 6’sı 
mutabakatsızlıkla sonuçlandığı halde bir kez dahi iş bırakamayanlar; ilk toplu sözleşmede “Ek ödeme 
yoksa imza da, iş de yok” deyip gereğini yapmamıza rağmen yaşanan süreci fırsat olarak görmüş, 
bakanlık eksenli üslup ve icraatlardaki işçilik hatalarına umut bağlamış; sosyal taban içerisinden, 
sonradan feshedilen, yeni bir sendikanın kurulmuş olmasına ise adeta ellerini ovuşturmuşlardır. Her 
şeye rağmen, sorunlardan beslenmek yerine, çözümlerle güçlenen sendikal anlayış, zorlu mücadelede 
destan yazıp beklentileri boşa çıkarmış, ellerini ovuşturanların ise ellerini boş döndürmüştür. Zorlukları 
yenmeyi alışkanlık haline getiren Eğitim-Bir-Sen, adeta imkânsız görüleni gerçekleştirmiş, yetki 
mücadelesinden, fırsat bekleyenlere inat, daha da güçlenerek çıkmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu günden bu yana, en etkili ve yetkili sendika olma yolunda verdiği mücadele, 
Türkiye’nin en büyük sendikası olma hüviyetiyle daha da anlam kazanırken, Mehmet Akif İnan’ın, “Ölüm 
bir tohumsa kefen zarında/Gün olur fışkırır bir orman olur” mısraları manasını bulmuş, dün görülen 
düşler bugün gerçek olmuştur. Ünlü filozof Alfred’in, “Büyük düşler kuranlar, düşlerini gerçekleştirmez, 
aşarlar” sözünde olduğu gibi, bir çekirdekte bir filizi, bir filizde bir fidanı, bir fidanda ormanı düşleyenler; 
her türlü badireye rağmen güçlü teşkilat olduğunu bir kez daha tescil ettirmiştir. 
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Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi 
verenler, hiçbir siyasal yaklaşım ve ideolojinin kanatları altına girmeden, kendi dinamizmini oluşturan 
medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmayı 
sürdürecektir. Örgütlenerek güçlenen, güçlendikçe yol alan ve yol açan Eğitim-Bir-Sen, temel hak 
ve özgürlükler noktasında elde ettiği kazanımlara paralel, insanca bir yaşam için gerekli olan mali 
iyileştirmelerin de yapılması noktasında kararlı mücadelesine hız kesmeden devam edecek, şimdiye 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da sorun çözmeyi sürdürerek, talepleri kazanıma dönüştürmenin 
mücadelesini verecektir. 

Genel yetkimizin üyemize, ülkemize ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor; Mehmet Akif 
İnan’ın, “Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/Destanlar yayılır mezarımızdan”  mısralarındaki sırrın tecelli 
edişine katkı sunan üyelerimize, zorluklar karşısında ve en zor zamanda adanmışlık örneği sergileyerek 
destanlaşan teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. 

03/06/2013

Milletimizin Sağduyusu Provokatörlerin Hesaplarını Bozacaktır

Taksim’in yayalaştırılması projesi kapsamında Gezi Parkı’ndaki bazı ağaçların sökülerek yerlerinin 
değişmesine tepki mahiyetindeki demokratik eylemin amacından saptırılarak,   ülkedeki toplumsal 
huzurun bozulmasına neden olacak provokatif eylemlere dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz. Çevreye 
duyarlı kişi ve grupların sivil itaatsizlik olarak görülebilecek eylemi, provokatörlerin devreye girmesiyle 
marjinal grupların ve Türkiye’nin huzuruna kastedenlerin başrol oynadığı bir senaryoya dönüşmüştür.

Bu noktada İstanbul yönetiminden ve güvenliğinden sorumlu olanların, zamanında açıklama yapmaması 
nedeniyle, bilgi kirliliğine ve manipülasyona istemeden de olsa zemin hazırlamaları, güvenlik güçler ile 
vatandaş arasında yaşanan gerilimlerin açıklamalarla daha da derinleşmesi gibi hatalar provokasyonu 
meslek edinen grupların ekmeğine yağ sürmüştür.

Bugün ulaştığı nokta itibarıyla eylemler hak talebi olmaktan çıkıp doğrudan hak gaspına dönüşmüştür. 
Özellikle büyükşehirler olmak üzere esnafın işyerini açması engellenerek evine ekmek götürme hakkı, 
ambulansların önü kesilerek tedavi hakkı, medya araçları yakılarak basın hürriyeti ve haber alma 
özgürlüğü, öğrencilerin okullara ve dershanelere gitmesi imkansız hale getirilerek eğitim hakkı ve 
turistler dahil insanların seyahat etme özgürlüğü gasp edilmektedir.

Küresel nitelikteki sorunlara ve bulunduğu bölgedeki çatışmalara çözüm üreten Türkiye, devletiyle ve 
milletiyle kendi sorunlarına ve çekişmelerine diyalog ile çözüm üretecek kapasiteye fazlasıyla sahiptir. 
Bu çerçevede hükümet, güvenlik ve özgürlük dengesini bozmadan eylemlerin sona ermesini sağlayacak 
tavrı ve dili benimsemelidir.

Muhalefet partileri ve Meclis dışındaki siyasi partiler, ortaya konulmaya çalışılan kaos çabasını kendilerine 
oy devşirme süreci olarak görmemeli, demokrasilerde yönetimin ancak seçimle el değiştireceği gerçeğini 
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benimsemeli ve bunu seslendirmeli; eyleme katılanlara verdikleri desteğin, katılmayan büyük halk 
kitlesinin hukukunu ve haklarını çiğneyen bir süreci desteklemek olduğunu da unutmamalıdır.

Diğer taraftan, başta sosyal medya olmak üzere, çeşitli yollarla topluma yalan-yanlış bilgi aktaran ve bu 
yöntemle eylemin sivil itaatsizlik özelliğini kaybetmesine neden olan kişi ve camialar milletin bunları 
not ettiğini hatırlarından çıkarmadan tavırlarını değiştirmelidir. Eylemin toplumsal kaosa dönüşmesini 
engellemek ve provokatörlere fırsat vermeme adına sağduyu çağrısı yapan, kendi teşkilatları başta 
olmak üzere millete sükûnet tavsiye eden siyasi liderler ve kanaat önderlerine teşekkür ediyoruz.

Sivil itaatsizlik hakkının başkalarının hukukuna zarar verilmeden kullanılması gerekmektedir. Bu sınır 
herhangi bir şekilde aşılmamalı ve eylemcilere doğrudan müdahaleyi gerektirecek ve sorunu içinden 
çıkılmaz hale sokacak davranışlardan uzak durulmalıdır.

Şunu biliyoruz ki, milletimiz, siyasi görüş farklılıklarını büyük Türkiye hayali içerisinde diyalog ile 
seslendirecek ve sonucu sadece uzlaşma olan feraseti aklı selim ile hakim kılacaktır. Provokasyon 
çabaları da, huzuru bozma girişimleri de bu ferasetin karşısında yenilmeye mahkûm olacaktır.

Yaşananlar, sadece marjinal iç dinamiklerin tepkisi olarak görülmemeli, bunun, Türkiye’nin bölgesel 
lider, küresel aktör olma iradesini akamete uğratmak isteyen dış kaynaklarla da ilişkili olduğu gerçeği 
gözden kaçırılmamalıdır.

Başta terör olmak üzere, tüm sorunlarımızı diyalog ve müzakere yöntemiyle çözerek ‘Büyük Türkiye’ 
idealini gerçekleştirmek için 76 milyon tek yürek, tek ses olmalı ve küresel aktör olma yolunda birlikte 
ilerlemeliyiz. Bu anlamda ülkemizin ve milletimizin fırsat ve imkanları vardır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, öğrencilerin marjinal grupların tuzağına düşürülmesinin engellenmesi için eğitim 
çalışanlarına ve ailelere büyük görev düştüğünü hatırlatıyor, milletimizin sağduyusunun provokatörlerin 
hesaplarını bozacağına inanıyoruz. 

13/06/2013 

2012 - 2013 Çalışanların Sorunlarına Çözümün Ötelendiği Bir Yıl Olarak Anılacaktır

2012-2013 eğitim-öğretim yılı, eğitim sisteminde yapısal değişikliklerin yaşandığı, yapılan değişikliklere 
paralel atılması gereken adımların tamamının atılamadığı bir yıl olarak geride kalmıştır. 

28 Şubat bakiyesi 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasının sona erdiği, 4+4+4 yeni eğitim sistemine 
geçildiği 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sona ermiştir. Okula başlama yaşının aşağıya çekildiği, lisenin 
zorunlu eğitim kapsamına alındığı, din eğitimini de içerecek şekilde seçmeli dersler havuzunun 
genişletildiği, haftalık ders saatlerinde artış yapıldığı, yüksek öğretimin yeniden yapılandırılmasının 
ve YÖK Kanunu’nun tartışmaya açıldığı, üniversitelerde öğrencilere uygulanan zorunlu katkı payı ve 
harçların kaldırıldığı, yetersiz olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki öğrencilerin 
kılık ve kıyafet yönetmeliğinde önemli değişikliklere imza atıldığı eğitim-öğretim yılı, bunca olumlu 
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değişikliğe rağmen eğitim çalışanları açısından mağduriyetlerin telafi edilemediği yıl olmuştur. 

Eğitim sisteminin tek tipçilikten arındırılması adına önemli adımların atıldığı eğitim-öğretim yılı, eğitim 
çalışanlarına ilişkin personel politikalarında isabet kaydedilemeyen, çalışanların sorunlarına köklü 
çözüm geliştirilemeyen bir yıl olarak anılacaktır.

KHK Mağduru Eğitimcilerin Sorunları Çözülemedi 

666 sayılı KHK ile gerçekleştirilen ek ödeme oranlarındaki artıştan öğretmen ve öğretim elemanlarının 
mahrum bırakılması, kurum içi ücret dengesizliklerine sebebiyet verdiği gibi öğretmenleri de KHK 
mağduru haline getirmiştir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışanların maaş bordrolarında 
öğretmenlerin memnuniyetsizliğine yol açan, mesleğin ekonomik itibarsızlığının tescili anlamına 
gelen çarpık hiyerarşi ortadan kaldırılamamıştır. 2012 yılı toplu sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla 
sonuçlanması ve devamında bir günlük iş bırakma eyleminin yapılmasının nedeni olan KHK kaynaklı “ek 
ödeme” sorunu hala çözüm beklemektedir. 

Öğretmenlik mesleğine hak ettiği değer verilmemektedir. Türkiye’de öğretmenler okulda bulunması 
gereken saat esas hesaba katıldığında, 1.800 saat ile 1.678 saat olan OECD ortalamasının üzerinde 
çalışmaktadır. Ülkemizde öğretmenlerin maaşları satın alma paritesi dikkate alınmadığında, 11 ila 15 
bin dolar aralığında kalmaktadır. OECD ortalaması ise, kademe arttıkça maaşlar da artacak şekilde 
28 bin ile 31 bin dolar arasında değişmektedir. Türkiye’de öğretmen maaşları birçok OECD ülkesinin 
altındadır. Mesleğe yeni başlayan bir okul öncesi öğretmeninin Türkiye’de elde ettiği maaş OECD 
ortalamasından yüzde 17 daha düşüktür. Benzer şekilde yeni başlayan bir sınıf öğretmeninin aldığı maaş 
OECD ortalamasından yüzde 19, bir lise öğretmeninin aldığı maaş ise OECD ortalamasından yüzde 21 
daha düşüktür. 15 yıllık bir okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni ve lise öğretmeninin aldığı maaşlar, 
aynı tecrübeye sahip öğretmenlerin OECD ortalamasından sırasıyla yüzde 32, yüzde 34 ve yüzde 38 
daha düşüktür. Türkiye’de öğretmenler, hem OECD ortalamasından daha düşük maaş almakta hem de 
mesleki kıdeme oranla bu fark daha da artmaktadır. Türkiye’de öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi ve 
kıdemin maaşa etkisinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

632 sayılı KHK hükümleri gereğince sözleşmeden kadroya geçen öğretmenlere tanınan tüm yasal haklar, 
bu tarihten önce KPSS puanı ile sözleşmelilikten kadroya geçen öğretmenlere de verilmelidir. 

Öncelenmesi Gereken Mevzuat Düzenlemeleri Askıda Kaldı 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bakanlığın teşkilat ve görevleri yeniden tanımlanıp 
yapılandırılmış olsa da, Kanun Hükmünde Kararname gereği çıkartılması gereken ikincil mevzuat 
düzenlemeleri askıda, eğitimciler ise arafta kaldı. 

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 
Norm Kadro Yönetmeliği, öğretmen dışı personelin görev tanımlarını da içermesi beklenen atama ve 
yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik gibi, ivedilikle hazırlanması gereken yönetmelikler ötelenmiş, 
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uygulamada oluşan çelişkiler nedeniyle yaşanan sorunlarda da artış olmuştur. Kurumların normu 
güncellenmeden norm fazlası öğretmenlerle ilgili yapılan resen atamalar ise yeni sorunlara kapı 
aralamıştır. 

Uzun zamandır yapılamayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına işlerlik kazandırılmalıdır. 
Bakanlık kadrolarında görev yapan tekniker, teknisyen, mimar ve mühendis kadroları için ihtiyaç 
durumu da dikkate alınarak unvan değişikliği sınavı yapılmalı, memur, şeflik ve şube müdürlüğü 
görevlerine yükselmek için görevde yükselme sınavı açılmalıdır. 

Çıktığı Gün Kadük Kalan Yönetici Atama Yönetmeliği Değiştirilmeyi Bekliyor 

2009 tarihli Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılması gereken 
rötuşlar yerine, paydaşların görüş ve önerileri hiçe sayılarak uygulama imkanı olmayan yeni yönetmelik 
çıkarılmış ve yeni yönetmelik çıktığı gün kadük kalmıştır. Kurumların münhal kadrolarından aciliyet 
kesbeden yönetici kadrolarına atama yapılamamasına neden olan kadük yönetmelik, hem yönetici 
adaylarının hem de kurumların sorunlarını artırmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin’in bakanlıkta yönetmeliklerle ilgili ilk icraat olması 
için gayret göstermesi ve Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bir 
an önce yayımlanması gerekmektedir. 

Bakanlık, Ekim 2012 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu gereği, başta yetkili sendika olmak üzere, 
eğitimin paydaşlarının da görüşlerine başvurarak değişiklikleri bir an önce yapmalı ve devam eden 
belirsizlikleri ortadan kaldırmalıdır. 

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Öncesi 100 Bin Yeni Öğretmen Alınmalıdır 

Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adayı olduğu halde, eğitim kurumlarımızda 4+4+4 yeni eğitim 
sistemi ile birlikte öğretmen ihtiyacı resmi verilere göre 128 bin olmuştur. Öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı açısından OECD ortalamaları esas alınırsa, Türkiye’nin bu ortalamaları yakalaması 
için, ilköğretim düzeyinde yaklaşık 175 bin, ortaöğretim düzeyinde ise yaklaşık 110 bin olmak üzere 
toplam 285 bin yeni öğretmen istihdam etmesi gerekmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ücretli 
öğretmenlik uygulamasının tarihe karışması için bütçe imkânları zorlanmalı ve alınacağı ilan edilen 40 
bin yeni kadrolu öğretmen alımında artışa gidilmelidir. Nitelikli eğitimin, öğretmenden tasarruf yapılarak 
sağlanamayacağı gerçeğinden hareketle yaz aylarında 100 bin yeni öğretmen ataması yapılmalıdır. 

Okulların Bütçe ve Personel İhtiyaçlarına Köklü Çözümler Getirilmelidir 

Kamu kurum ve kuruluşlarında giderler için tahsis edilen yıllık bütçe gibi, okullara da bütçe verilmelidir. 
Okul Aile Birlikleri marifetiyle toplanan zorunlu bağışlarla okullarda ihtiyaç duyulan personelin 
temininde ciddi sorunlar yaşanmıştır. 2012-2013 yılı içerisinde bağışlarla ilgili Bakanlık merkezli 
yaklaşımlar nedeniyle daralma olmuş, okul idareleri zor günler geçirmiştir. 
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Yardımcı hizmetli başta olmak üzere, personel ihtiyacı had safhada olan okullar; temizlik, günübirlik 
tamir ve bakım, rutin giderler gibi konularda bütçe sorunu yaşamaktadır. İş-Kur kanalıyla geçici süreliğine 
gönderilen personel kısmi rahatlama sağlamıştır ama bütçe problemleri dolayısıyla yöneticilerin 
sorunlardan dolayı eğitime yoğunlaşmasını sağlayamamıştır. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 
okulların personel eksiklikleri tamamlanmalı ve bütçe problemleri çözülmelidir. 

Alo 147 Suistimallere Yol Açmıştır 

01.03.2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) bünyesinde “Alo 147” olarak hizmete 
sunulan çağrı merkezi suistimallerin merkezine dönüşmüş, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu 
bozan, öğrenciler nazarında disiplinsizliklere kapı aralayan uygulamaya dönüşmüştür. Vatandaşlardan 
gelecek her türlü talep, şikâyet, görüş, öneri, ihbar ve sorunların etkin, hızlı bir çözüme kavuşturulması, 
süratle cevaplandırılması için ülke genelinde yapılacak müracaatların Bakanlık tarafından izlenebilmesi, 
bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla kurulan; aslı olsun ya da olmasın her ihbarın 
dikkate alındığı bu uygulama, öğretmeni şikâyet hattına dönüşmüştür. Okullarda disiplinin bozulma 
sebeplerinden biri haline gelen, Alo 147 hattına yapılan her ihbarın soruşturma konusu edilip öğretmeni 
yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalıdır. 

Kariyer Basamakları Uygulaması, Yasal Boşluk Tamamlanamadığı İçin İşlerlik Kazanamamıştır 

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme uygulamasına yönelik verdiği 
karar sonrasında bu konuda halen yasal bir düzenleme yapılmamış olup bu durum, öğretmenler 
arasında rahatsızlık kaynağı olduğu gibi, Bakanlık aleyhine binlerce davaya da sebep olmaktadır. 
Mahkeme kararı da dikkate alınarak kazanılan haklara dokunmayacak ve yeni mağduriyetlere neden 
olmayacak bir düzenlemenin gerçekleştirilerek kariyer basamakları sürecine işlerlik kazandırılması 
sağlanmalıdır. 

Bakanlığın Kariyer Basamaklarında Yükselme konusunda yapmakta olduğu düzenleme, yetkili sendika 
olarak Eğitim-Bir-Sen’in de dâhil edilerek, daha fazla gecikmeden uygulamaya konulmalıdır. 

Zorunlu Hizmet Bölgelerinde Çalışanlara Özel Hizmet Tazminatı Uygulamasına Geçilememiştir 

Zorunlu hizmet bölgelerinde/kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan öğretmenlere ek özel hizmet 
tazminatı ödenmelidir. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet 
bölgeleri ve hizmet alanlarına, ihtiyacın karşılanamaması nedeniyle zorunlu olarak gönderilmektedir. 
Buna rağmen açık bir türlü kapatılamamaktadır. Öğretmenlerin söz konusu yörelerde çalışması için 
teşvik uygulanması talebimiz dikkate alınmalıdır.
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Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri ve Alan Değişikliği Talepleri Bir An Önce Yerine Getirilmelidir 

2010 yılında yapılan KPSS’nin, kopya şaibesi nedeniyle iptal edilmesi ve sınavın yeniden yapılması, 
tarih ve atamalarda sarkmaya neden olmuştur. Ağustos ayında yapılması gereken öğretmen atamaları 
2010 Aralık ayında yapıldığı için, 2013 Ağustos yer değiştirme döneminde 3 yıllık çalışma sürelerini 
dolduramayan mağdur öğretmen grubu oluşmuştur. Okul dönüşümlerinin gecikmesi, ders programının 
sürelerinde yapılan değişiklikler, norm güncellemeleri gibi işlemlerin gecikmesi dolayısıyla öğretmenlerin 
il içi, il dışı, özür grubu tayin takviminde ise sarkmalar meydana gelmiştir. Öğretmenlerin atama ve yer 
değiştirme işlemleri önümüzdeki yıllarda yeni mağdur gruplar oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf öğretmenliği kadrosunda çalışanların mezuniyet alanlarına geçiş süreci 
olan alan değişikliğini sağlıklı bir şekilde yürütemediği için sorun alanı oluşmuştur. Özellikle 
öğretmenlerin alan değişikliği sürecinde kararını değiştirmelerinden kaynaklı iptal taleplerinin dikkate 
alınmaması, alan değişikliğinin kısa bir döneme sıkıştırılması gibi durumlar, farklı mağduriyetlere neden 
olmuştur. Bakanlık, alan değişikliği iptal taleplerinin ‘eşini mi yoksa işini mi tercih ediyorsun’ şeklinde 
değerlendirilmesi, il dışından alan değiştirerek gelenlerin iptal taleplerinin eski görev yerine dönmek 
şartıyla dikkate alınacağının ifade edilmesi gibi yaklaşımlar, alan değişikliği işlemlerini alan değişikliği 
sorunu haline dönüştürmüş ve hala çözüm beklemektedir. 

Kamu Çalışanlarına Kılık-Kıyafet Dayatan Ucube Yönetmelik Değiştirilmelidir 

Öğrencilere tek tip kıyafet dayatmasından vazgeçilmiş fakat kamu çalışanlarına kılık ve kıyafet dayatması 
devam etmektedir. 1982 yılından kalma darbe döneminin iklimini yansıtan kılık ve kıyafet yönetmeliğinin 
iptal edilmesi için Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak düzenlediğimiz ‘10 Milyon İmza’ kampanyası 
çerçevesinde toplanan 12 milyon 300 bin imzayı hükümete teslim ederken, ucube yönetmeliğin 
kaldırılması talebiyle başlattığımız ‘sivil itaatsizlik’ eylemi ise devam etmektedir. Çalışanların saçı, bıyığı, 
ayakkabı topuk boyu, giyilen pantolonun kumaşı, kazağın yakası ve başın açık olup olmaması gibi birçok 
gereksiz ve gülünç dayatma içeren yönetmelik, milletin talepleri doğrultusunda değiştirilmelidir. 

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Güçlendirilmeyi Beklemektedir 

4+4+4 yeni eğitim sistemi ile eğitimde köklü değişiklikler yapılmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
uygulamaya konulan ve 1. yılını dolduran yeni eğitim sistemi ile ilgili Eğitim-Bir-Sen, uygulama 
sonuçlarını ve iyileştirmeye açık alanları tespit etmek üzere izleme ve değerlendirmeye yönelik en 
kapsamlı nitel araştırmayı yapmıştır. 

7 bölgeden, 7 farklı ilde ikili, tekli, taşımalı, büyük ve küçük okulları kapsayacak şekilde, ilkokul, 
ortaokul ve lise, genel ortaokul, imam hatip ortaokulu, genel lise ve meslek lisesi olmak üzere okullarda 
derinlemesine görüşmelerin yapıldığı araştırmada, 46 farklı özelliğe sahip okulda, 52 yönetici, 104 
öğretmen ile yüz yüze görüşülmüş, 53 veli ile ise odak grup çalışması yapılmıştır. Görüşme bulguları, 
4+4+4 eğitim sisteminin uygulamasına ilişkin oldukça kapsamlı veriler ortaya koymuştur. 
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Araştırmanın sonuçları, 17 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak basın toplantısıyla 
kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Öğrencilere Karne Sendromu Yaşatılmamalıdır 

14 Haziran 2013 tarihinde yaklaşık 16 milyon öğrenci karnesini alacak. Gayret gösterip başarılı olan 
öğrencileri tebrik ediyoruz. Karnelerin aynı zamanda veliye verildiği unutulmamalı, öğrencilere hiçbir 
şekilde karne sendromu yaşatılmamalıdır. 

Başta öğretmenler olmak üzere, bütün eğitim çalışanlarını emeklerinden dolayı tebrik ediyor, 2013-2014 
eğitim öğretim yılına, mevcut sorunların çözüldüğü bir yıl olarak başlamayı umut ediyoruz. 

17/06/2013

5’li Çeteye Özenenlerin Hevesleri de Kursaklarında Kalacaktır 

Taksim Gezi Parkı’nda birkaç ağacın yerinin değiştirilmesi bahanesiyle başlayan, akabinde marjinal 
grupların, ajanların, faiz lobisinin yerli(!) uzantılarının dahil olmasıyla kırılma yaşayan ve 28 Şubat’ın 
psikolojik harekâtını andıran her türlü yol ve yöntemle darbeye yelteneler, milletin oynanan oyunu ve 
bunun arka planını fark etmesiyle birlikte boylarının ölçüsünü almışlardır. 

“Bundan sonra görev STK’ların” diyen 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı Karadayı’dan emir 
alarak sokağı ısıtma görevini harfiyen uygulayan “Sivil 5’li Çete”nin milletin yüzüne bakamaz hale 
gelmesinden ders çıkarmayan çakma sivil toplum örgütleri, faiz lobisinin ve sponsorların ırgatlığına 
soyunmuşlardır. 

Ülkemizde yıllardır sürdürülmeye çalışılan kardeş kavgasının ve terör belasının bitirilmeye çalışıldığı bir 
dönemde, kararlı adımların atılmasından rahatsızlık duyanların, kan duracak diye kanı donanların boş 
durmaması milletin gözünden kaçmamaktadır. 

“Mesele Gezi Parkı değil arkadaş, hala anlamadın mı” diyenlerin, milletin ne yapılmak istendiğini 
hala anlamadığını düşünerek ısrarla içinde oldukları kirli oyuna devam etmeleri pişkinlikten de öteye 
geçmiştir. SOROS ve OTPOR taktikleri ile halkı manipüle etmeye çalışanlar, içine düştükleri kirden 
arınmak, tövbe etmek ve milletten özür dilemek yerine, milletin gözünün içine baka baka entrikalara 
devam etmelerini ve yüzsüzlükten ödün vermemeye çalışmalarını anlamakta zorlanıyoruz. 

Niyetleri açığa çıktığı için, hükümetin muhatap bile kabul etmemesi gereken kimi sivil toplum(!) örgütü 
temsilcileri biraraya gelerek ortaklaşa grev kararı aldıklarını kamuoyuna deklare etmişlerdir. DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB ve TDB’nin 28 Şubat’ın 5’li çetesine özenerek “Alışmış kudurmuştan beterdir” sözünü 
doğrularcasına yeni ‘5’li çete’liğe özenmeleri milleti şaşırtmamıştır. 
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İsmine uygun davranıp milletin yanında yer almamaları konusunda sicilleri kabarık olan bu sözde sivil 
toplum örgütlerine kamu çalışanlarının itibar etmeyeceğine inanıyoruz.

Eğitim-Bir-Sen olarak, milletin daha fazla gerilmesinin, ülkenin huzurunun bozulmasının, Türkiye 
üzerine oyun oynayanların haricinde kimseye bir fayda getirmeyeceğinin bilinmesini istiyor; grev çağrısı 
yapanlara, geçmişten ders almalarını, darbe ve kargaşa ortamlarından en fazla emekçi kesimin zarar 
gördüğünü hatırlatıyor, emperyalist güçlerin ve içerideki kirli odakların değil, milletin yanında yer 
almaları çağrısında bulunuyoruz. 

25/06/2013

4/C’lilere Üvey Evlat Muamelesi Yapılması Kabul Edilemez 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında yer verdiği, “sözleşmeli 
personelin kadroya geçişine ilişkin düzenleme yapılacağı” ifadeleriyle sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesi mücadelemizde yeni bir kazanım daha elde etmiş olduk. 

Buna göre, 25 Haziran 2013 tarihi itibarıyla görevde bulunuyor olmak kaydıyla;

        a) 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel,

        b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istihdam edilen sözleşmeli personel,

        c) 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması 
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre 
istihdam edilen sözleşmeli personel statüsündeki yaklaşık 96.500 kamu görevlisi daha yasama yılı 
tamamlanmadan kadroya geçmiş olacak. 

4/C statüsünde görev personelin kadroya geçişine ilişkin herhangi bir hükmün yer almadığı, sözleşmeli 
ve geçici personel istihdamının sona erdirilmediği bir düzenleme beklentileri ve haklı talepleri yeterince 
karşılayacak bir içeriğe sahip olamaz. 

Bu çerçevede, Haziran ayı içerisinde TBMM Genel Kurulu’na sevk edileceği anlaşılan düzenlemenin; 

        a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında çalışan sözleşmeli personelin,

        b) TRT’de 2954 sayılı Kanuna göre görev yapan sözleşmeli personelin,

c) 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 
sözleşmeli personel statüsünde görev yapan spor uzmanı ve antrenörlerin,

d) Görev yaptıkları kurumların kuruluş kanunlarında yer verilen “657 sayılı Kanun ile diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın”  hükmü çerçevesinde istihdam 
edilen sözleşmeli personelin,
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e) Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak görev 
yapan sözleşmeli personelin,

f) 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin,

g) KİT’lerde, Kültür Bakanlığı bünyesinde ve başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimler 
ile çeşitli kurumlarda “mühendis”, “avukat”, “mimar”, “istatistikçi” ve benzeri unvanlarda büro personeli 
olarak görev yapmalarına rağmen daimi veya geçici “işçi” statüsünde istihdam edilen lisans ve ön lisans 
mezunu personelin,

h) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki döner sermaye işletmeleri tarafından istihdam edilen ve 
mali hakları döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenen sözleşmeli personelin,

i) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında geçici personel 
statüsünde istihdam edilen personelin kadroya geçişlerine imkan sağlayacak şekilde geniş kapsamlı 
bir içerikle düzenlenmesi  ve aynı düzenlemenin içeriğinde sözleşmeli personel ve geçici personel 
statüsünde personel istihdamının dayanağını teşkil eden hükümlerin yürürlükten kaldırılmasını (ya 
da kadrolu personel sayısının %1’i ile sınırlanmasını) öngören bir hükme yer verilmesi halinde, kamu 
personel sisteminde sözleşmeli ve geçici personel statüsü kaynaklı mevcut sorunların kalıcı olarak 
çözüme kavuşacağını ve konuya ilişkin taleplerimizin de ancak böyle bir düzenlemeyle tam olarak 
karşılanmış olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 4/C’lilere üvey evlat muamelesi yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. 
4/C’liler kadroya alınıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. 

04/07/2013

Mısır’da Yaşanan Militarist Zorbalığı Lanetliyoruz 

Mısır’da ordunun seçilmiş cumhurbaşkanına görevden el çektirmesi,  sivil yönetime karşı darbe yapması 
kabul edilemez.   Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak,   Mısır’da halkın tercihine ve iradesine yönelik darbeyi ve 
darbecileri kınıyoruz. 

Mısır ordusu tarafından yapılan darbe, Mısır halkının iradesini hedef almış apaçık bir zorbalık; halka ve 
iradesine yönelik saygısızlıktır. Mısır halkının geleceğine yönelik küresel nitelikteki bildik kirli oyunların 
bir parçasıdır. Demokrasiyi, hukuku, insan onurunu hiçe sayan faşist, antidemokratik bu darbe, Mısır 
sivil yönetiminin Filistin halkına nefes aldırmasına yönelik tavrına tahammülsüzlüğün ve Filistinlilerin 
geleceğine de ipotek koyma çabalarının ürünüdür. 

Demokrasilerde, ne çoğunluğun azınlığa ne de azınlığın çoğunluğa tahakkümü olmaz, olamaz. Mısır’da 
yapılan darbeyle, çoğunluğun azınlığa ram olması istenmektedir. Mısır’ı iç çatışmalara sürükleme riski 
içeren ve halkın özgür iradesine yönelik bu faşist girişim,  sadece Mısır’ın değil, bölgenin de dengelerinin 
bozulmasına kapı aralayacak sonuçlara gebedir. Bu nedenle, halk tarafından göreve getirilen Mısır’ın 
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sivil yönetiminin görevine devam etmesini sağlayacak bölgesel ve küresel nitelikteki bütün baskı 
araçları devreye sokulmalı ve darbe en kısa sürede sona erdirilmelidir. 

Darbecilere karşı tavır ortaya koymayan ve darbeyi kesin bir dille kınamaktan özenle kaçınan BM, AB 
ve ABD, tutumlarıyla,    demokrasi havariliği yapanların çifte standartlarını bir kez daha sergilemiştir. 
Suriye’de kendi halkının kanını dökmeyi meziyet sayan Esed’e demokrasi ve seçim çağrısı yapanların, 
Mısır’da demokratik bir süreçte halkın desteğini alarak göreve gelen Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı 
yapılan darbeye ve anayasanın askıya alınması yönündeki açıklamalara sessiz kalması, bölgede 
demokrasinin hâkim olması temennilerine ilişkin beyanların samimiyetini sorgulamayı gerektiriyor. 
Eğitim-Bir-Sen olarak,  uluslararası platformları ve demokratik ülkeleri darbecilere karşı tutum almaya, 
Mısır halkının kendi özgür iradesiyle göreve getirdiği sivil yönetime destek vermeye çağırıyoruz. 

Demokrasilerde, seçimle gelen seçimle gider.    Demokrasiye dair bu en yalın gerçek ışığında, Mısır’da 
ordu, anayasanın askıya alınmasına ilişkin beyanını geri çekmeli, sivil yönetim ve Mısır halkı üzerinde 
vesayet oluşturma çabalarından vazgeçmeli, Mısır halkının özgür iradesine saygı duymalı, bir ülkenin 
silahlı kuvvetlerinin görevinin ülkeyi dış tehditlere karşı korumak olduğu idrakiyle kışlasına çekilmelidir. 

Mısır’ın demokratik yollarla seçilen sivil yönetimi de,    en kısa sürede vesayeti kırma, tüm Mısırlıları 
kucaklayan demokratik ve sivil anayasayı ortak bir mutabakatla hayata geçirme, devlet-millet 
buluşmasını gerçekleştirme noktasındaki adımları en kısa sürede atmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak, Mısır’da halkın iradesine ve sivil yönetime yönelik darbeyi ve darbecileri 
lanetliyor; Mısır halkını, iradesine sahip çıkmaya, demokrasiyi önceleyen ülkeleri de Mısır’ın sivil 
yönetimine destek vermeye çağırıyoruz. 

05/07/2013

Başbağlar Katliamı’nın Aydınlatılması İçin Kaç 20 Yıl Geçmesi Lazım!

5 Temmuz 1993’te Erzincan’ın Başbağlar Köyü’nde kelimenin tam anlamıyla bir katliam yaşandı. Olayın 
aydınlığa kavuşturulmamış ve faillerinin hala yakalanmamış olması, ülkemizin geleceği adına endişe 
vericidir.   

Akşam karanlığında köye gelen yüz civarında silahlı kişi, köyün giriş ve çıkışlarını tutmuş, telefon hatlarını 
kesmişti. Köyün dünya ile bağlantısını kesen silahlı kişiler, her şeyden habersiz ve savunmasız köylüleri 
meydanda toplayarak; çocuk, kadın, yaşlı demeden 33 kişiyi kurşuna dizmiş, evleri ateşe vermişti. 

Başbağlar’da katliam gerçekleştiren terörist grubun elini kolunu sallayarak köye gelmeleri, 2 saate yakın 
örgüt propagandası yapıp camide namazda olan erkekleri dışarı çıkardıktan sonra kurşuna dizmeleri, 
insanların evlerinin içinde yakılması, bine yakın hayvanın yakılarak telef edilmesi, ağaçların ve tüm 
evlerin yakılması olayları gerçekleşirken güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonra köye ulaşması, 
kurşunların balistik incelemesinin yapılmaması, dava sürecinde izlenen akıl almaz hukuksuz tavır ve 
davranışlar, 20 yıl sonra bu olayın hala kanayan bir yara olarak devam etmesine neden olmuştur. 
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Katliamı gerçekleştiren caniler, olay sonrası bıraktıkları bildiride, bunun “Sivas olaylarına misilleme” 
olduğuna dikkat çekerek köyden çekilmişti. Türkiye’de milleti birbirine kırdırarak kaotik bir 
ortam oluşturmayı hedefleyen kirli odaklar, milletin sağduyusu ve feraseti nedeniyle emellerine 
ulaşamamışlardı. 

Bu menfur olaydan sonra, yakılan evlerin yerine yenileri yapıldı, köy yeniden imar edildi. Ama 33 kişinin 
katilleri hala bulunamadı veya bulunmadı. Olaydan sonra yakalananlar, birilerinin talimatıyla serbest 
bırakıldı. Sonra tekrar aranmaya başlandı. Ancak, kaçan kaçmıştı. 

Türkiye’nin yakın tarihine bir kara leke olarak geçen Başbağlar Katliamı’nın üzerindeki sis perdesinin 
bir türlü aralanmaması manidardır. Ülkemizin demokratikleşmesi bakımından bu ve benzeri karanlıkta 
kalan/bırakılan olayların aydınlığa kavuşturulması elzemdir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Başbağlar Katliamı’nın failleri bulunup hukuk karşısına çıkarılana kadar takipçisi 
olacağımızı, katledilen masum insanları unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı belirtmek isteriz. 

06/07/2013

Eğitim-Bir-Sen Türkiye’nin En Büyük Sendikası 

1992 yılında Eğitim-Bir adıyla kurulan ve 1995’te isim değişikliği sonrası Eğitim-Bir-Sen adını alan 
sendikamız, soylu mücadelesinin 21. yılında 251 bin 110 üye ile Türkiye’nin en büyük sendikası olmuştur. 

4688 sayılı  Kamu Görevlileri  Sendikaları  ve Toplu Sözleşme  Kanunu Gereğince  Kamu Görevlileri 
Sendikaları  ile  Konfederasyonların Üye  Sayılarına İlişkin 2013  Temmuz İstatistikleri Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 

Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda üye sayısı bazında en yakın sendikaya 25 bin 860 fark atan 
Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’deki kamu görevlileri sendikaları arasında da en büyük sendika unvanını almıştır. 
1 milyon 7 bin 865 çalışanın bulunduğu eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda 651 bin 234 çalışanın 
sendikalı olduğu görülmüştür. Temmuz 2013 itibarıyla Resmi Gazete verileri baz alındığında, kamuda 
en fazla çalışanın bulunduğu eğitim hizmet kolunda çalışanların yüzde 64,61’i sendikalı, yüzde 35.39’u 
ise örgütsüzdür. Eğitim çalışanlarının yüzde 24.92’si Eğitim-Bir-Sen üyesiyken, eğitim çalışanlarından 
sendikalı olan 651 bin 234 kişinin yüzde 38.56’sı Eğitim-Bir-Sen üyesidir. 

21 yıllık soylu mücadelede ilk defa 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yetki alan Eğitim-
Bir-Sen, 2011 yılında ise genel yetkili olmuştur. 2012 yılında üye sayısına oranla en yakın sendikaya 25 
bin 748 fark atan Eğitim-Bir-Sen, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında zorlu mücadeleden de güçlenerek 
çıkmayı başarmış ve farkı 25 bin 860’a çıkarmıştır. 

Kurucu Genel Başkanımız Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın, “Ölüm bir tohumsa kefen zarında/Gün olur 
fışkırır bir orman olur” mısralarında altı çizilen kararlılık ve azmin gereği etkili ve yetkili sendika olma 
yolunda verilen mücadele, Türkiye’nin en büyük sendikası olmanın yanında, bir tohumda bir ormanı 
gören düşün de gerçekleşmesi anlamı taşımaktadır. 
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Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi 
veren, hiçbir siyasal yaklaşım ve ideolojinin kanatları altına girmeyip, kendi dinamizmini oluşturan, 
medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmayı seçen 
Eğitim-Bir-Sen, temel hak ve özgürlükler noktasında elde ettiği kazanımlara paralel, insanca bir yaşam 
için gerekli olan mali iyileştirmelerin de yapılması noktasında kararlı mücadelesine hız kesmeden aynı 
kararlılıkla devam edecektir. 

Örgütlenerek güçlenen, güçlendikçe yol olan, yol alan ve yol açan mücadelesinde Türkiye’nin en büyük 
sendikası olan Eğitim-Bir-Sen’in bu başarısının üyemize, ülkemize, eğitim çalışanlarına ve tüm insanlık 
ailesine hayırlı olmasını diliyoruz. 

“Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/Destanlar yayılır mezarımızdan” diyen Mehmet Akif İnan ve Genel 
Teşkilatlanma eski Sekreterimiz merhum Erol Battal başta olmak üzere, soylu mücadeleye ömür verenleri 
rahmet ve minnetle anıyor; Türkiye’nin en büyük örgütlü gücünü oluşturan üyelerimize, en zor zamanda 
adanmışlık örneği sergileyerek destanlaşan teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. 

14/08/2013

İnsanlık Vicdanını Ortak İsyana Çağırıyoruz 

Mısır’da kadın, çocuk, yaşlı genç demeden katliamlarını sürdüren darbeci katilleri bir kez daha kınıyor 
ve lanetliyoruz. 

Askeri darbe yaparak Mısır halkının iradesini katleden darbeci katiller, bugün de Mısır halkını katlediyor. 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlar 
Mısır’da hem demokrasinin katledilmesine hem de insanların öldürülmesine seyirci kalarak, darbecilere 
bazen açıktan bazen de örtülü destek vermeye devam ediyor.

Mısır’daki darbeye açıktan destek veren ve darbeyi fırsat bilen katil İsrail devleti, Filistin’de yeni 
yerleşim yerleri inşa etmekte, karşı çıkanları da katletmektedir. Bütün bu olaylar göstermektedir ki, 
Mısır’daki darbenin arkasında İsrail ve emperyalistlerin Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak ve geliştirmek 
yatmaktadır. İsrail insansız hava araçları ile darbecilerin Sina Yarım Adası’nda ortak katliamlar yapması, 
bunun açık kanıtıdır. 

Deniz kaplumbağalarının yaşamı ile yakından ilgilenen Batı, insan, özellikle de Müslüman yaşamı söz 
konusu olunca yine sessizliği tercih etmekte, katliamlara karşı üç maymunu (görmedim, duymadım, 
bilmiyorum) oynamaktadır. 

Mısır’daki insanlık dışı katliamlara karşı bazı İslam ülkeleri ve Batılı ülkelerin yöneticileri üç maymunu 
oynasa da, insanlık vicdanı ve tarih onları asla affetmeyecektir.  İsrail başta olmak üzere, darbesever şer 
ittifakın antidemokratik ve gayri insani tutumu bizlere Üstad Sezai Karakoç’un şu sözlerini hatırlatıyor: 
“Onlar sanıyorlar ki, biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa Hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, 
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bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki, bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, 
vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, 
Tanrı’nın gazabından kurtulamayacaklar.” 

Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak, susmayacağız ve katilleri kınamaya, lanetlemeye devam edeceğiz. Bütün 
insanlık vicdanını katillere ve zalimlere karşı ortak isyana çağırıyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, canilerin ve 
katillerin karşısında mazlumların ve mağdurların yanında olduğumuzu belirtiyor, darbecilerin katlettiği 
Mısırlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

19/08/2013

Mursi’ye Firavun Demek, Firavun’la Saf Tutmaktır 

Mısır’da yaşananlar vicdanları yaralayıp insanlığın ayağa kalkmasına vesile olurken, KESK’in Mısır 
değerlendirmesi adeta akıllara durgunluk vermiştir. Halkın yüzde 51’inin oyu ile iktidara gelen bir 
yönetime karşı, emperyalist güçlerin piyonluğuna soyunan Sisi yönetimindeki ordu ve yandaşları darbe 
yapmakla kalmayıp, aynı zamanda darbeye karşı sivil direniş gösteren insanları katliama yönelmişlerdir. 
Mısır’da insanlık onurunu ayakta tutmaya çalışan sivil direniş, vicdan sahibi herkesi harekete geçirmişken; 
vicdanları körelen ve idrak suyu pıhtılaşan KESK, darbe Mağduru Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi’yi 
Firavun’lukla itham ederek adeta şeytanın safında Firavun ile saf tutmuştur.

Yıllarca; özgürlük, adalet, vicdan kelimelerini sermaye yapıp emperyalizme ve neo liberal politikalara 
karşı çıkıyormuş görüntüsü veren KESK’in, emperyalizmin yerli işbirlikçileri olan faiz lobisinin Gezi 
kumanyalarını yemesi sadece gıda zehirlemesine değil aynı zamanda beyninin de sulanmasına yol 
açmıştır. İslam’a ve Müslümanlara karşı hasmane tutumunu her fırsatta ortaya koymaktan çekinmeyen, 
mili ve manevi değerlere düşmanlığı tescillenmiş bir kuruluşun en azından insanlık ortak paydasından 
uzaklaşmamasını beklerdik. “Ne Firavun Sisi, Ne Firavun Mursi !” açıklaması yapmak, Firavun’a yandaşlık 
etmektir. Mazlumu zalim göstermek, vebale girmek değil aynı zamanda zalimin hesabına çalışmaktır.

İsrail ve ABD başta olmak üzere emperyalistlerle kontağa geçen, darbe zeminini olgunlaştırmak için her 
türlü entrikadan geri kalmayan ordunun, darbe yapmadan üç gün önce İsrail ile görüşmesi anlaşılan 
KESK için hiçbir şey ifade etmemektedir. Darbe sonrası Sisi’ye mali destek yarışına giren Siyonizm’in 
sponsorları ve Müslümanların yüz karası işbirlikçi yönetimlerin telaşı ile Avrupa’nın sergilediği utanılası 
tutumu göremeyenlerin yapacağı şey; bildiri yayınlayıp mazlumu suçlu göstermek değil, en azından 
insanlık ailesinin mensubu olmanın gereği olarak mazlum Mısır halkının yanında olmaktır.

Eğitim-Bir-Sen olarak KESK’in yapmış olduğu açıklamanın kendisine yakışır bir açıklama olduğunu 
belirtiyor, Bir kez daha haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Mısır halkını ve Mağdur Cumhurbaşkanı 
Muhammet Mursi’yi Firavun’a benzeten Firavun’un taraftarlarını kınıyor, hidayetlerine vesile olması 
ümidiyle KESK’i Kuran-ı Kerim’deki Hz. Musa’nın Firavun ile mücadelesini anlatan ayetleri okumaya 
davet ediyoruz. 
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22/08/2013

Babasının İzinde Olan Esed Zalimine Lanet Olsun 

1982’de Hama’da on binlerce insanı kimyasal gaz kullanarak katleden Hafız Esed’in mirasını devralan 
eli kanlı Beşşar Esed; Şam’ın Doğu Ğuta, Ain Tarma, Cobar, Muaddamiye, Zamalka ve Batı Ğuta 
bölgelerinde kimyasal silah kullanarak, ilk belirlemelere göre, 1300’den fazla insanı, çocuk, yaşlı, kadın 
demeden katletmiştir. Saldırılarda yaklaşık 3500 kişi ise yaralanmıştır. 

Yoğun roket, havan ve topçu bombardımanının yaşandığı bölgede çok sayıda sağlık personeli ve 
gönüllünün de katledildiği ifade ediliyor. Sârin gazının kullanıldığı bilgisinin kamuoyuna yansıdığı 
katliamda; kimyasal maddeye maruz kalan insanlarda nefes darlığı, kusma, göz bebeklerinde küçülme 
gibi belirtilerin görüldüğü, gaza maruz kalanların çok kısa sürede öldüğü belirtiliyor. 

Devlet terörü ile dünyanın gözü önünde kimyasal gazlarla katledilen Suriye halkına karşı duyarsız kalan 
bütün devletleri ve uluslararası örgütleri kınıyor; babasının ve Hama katliamını bizzat yöneten Amcası 
Rıfat Esed’in izinde olan eli kanlı Beşşar Esed’in, mazlum Suriye halkına ve masum çocuklara karşı ölüm 
kusmasını lanetliyoruz. 

“Kimyasal silah bizim kırmızı çizgimizdir” diye açıklama yapan çizgisiz ve ilkesiz ABD başta olmak üzere, 
katliama sessiz kalan bütün devletleri ve Suriye’de devlet terörüne yardım eden İran’ı kınıyoruz. 

30/08/2013

30 Ağustos Birlik ve Beraberliğin Zaferidir

Bağımsızlık mücadelemizin en önemli adımlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 91. 
yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 

Ağustos ayı; milletimiz için bir zafer ayıdır. Aziz milletimiz; Malazgirt, Kosova ve Mohaç zaferlerini de hep 
bu ayda kazanmıştır. Bu ayda kazanılan ve bugün kutladığımız 30 Ağustos zaferi ise; milletimizin yeniden 
dirilişidir. Şehit kanlarıyla sulanmış bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevaptır. 

Milletimizi esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla, çocuğuyla, top yekûn verdiği bir 
savaş sonucunda kazanılan zaferin destanının yazıldığı gündür. Bu zafer, millet-ordu bütünleşmesiyle 
verilen varoluş mücadelesini nihai başarıya ulaştırırken, İstiklal Savaşı’nın temel hedefi olan, millet 
egemenliğine dayalı yeni bir devlete kavuşmamızın yolunu da açmıştır. 

Kahraman vatan evlatları, ülke topraklarının dört bir tarafını işgal eden ‘düveli muazzama’ denilen işgal 
güçlerine karşı destansı bir var oluş mücadelesi vermiştir. Acı, yokluk ve sıkıntı içerisinde yürütülen 
bu bağımsızlık mücadelesinin en dikkat çekici boyutu kuskusuz Birinci Meclis’in şahsında oluşan milli 
iradeye olan inanç ve bağlılıktır. 
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Bugün de içinde bulunduğumuz zorlukları aşmak için yapılması gereken, birlik ve beraberliğimize giden 
yollarda kilit taşlarını sağlamlaştırmak, bunu bozmaya çalışanlara karşı güç birliği yapmaktır. 

Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü dünyaya haykıran bu zaferin mimari atalarımız gibi farklılıklarımızı 
çatışma ve gerginliklerin nedeni olarak değil milletimizi zenginleştiren, bizi birbirimize kenetleyen, birlik 
beraberliğimizi güçlendiren unsurlar olarak görmeliyiz. Tüm enerjimizi daha özgür, daha müreffeh, daha 
demokratik, daha kalkınmış bir Türkiye için harcamalıyız. El ele vererek dünyanın en saygın ve güçlü 
ülkeleri arasına girmeliyiz. 

Bu duygularla milletimizin Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. 

01/09/2013

28 Şubatçılarla Mücadelede Güçlü İrade, Mağdurların Haklarında
Toptan İade İstiyoruz 

Bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Kendi vatandaşına zulüm etmiş, ötekileştirmiş toplum 
mühendisliğine soyunmuş askeri vesayetin yargılandığına şahit oluyoruz. 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan 
MGK toplantısı sonrası açıklanan bildiriyle siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen ‘postmodern 
darbe’nin üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen, açtığı tahribat, ne yazık ki, telafi edilememiştir. 
Postmodern darbe, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt 
komisyon raporunun tespitine göre, millete 381 milyar dolarlık bedel ödetmiş, oluşturduğu etki 
nedeniyle kamu açıkları marifetiyle devlete 7 yılda 75 milyar dolar faiz yükü getirmiştir. Darbecilerin, 
dini inancının gereğini yerine getiren kamu çalışanlarına yaptığı zulümler milletimizin hafızasında hâlâ 
tazeliğini korumaktadır. 

Milli Güvenlik Kurulu’nun dayatmasıyla gerçekleştirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim nedeniyle imam hatip 
okulları ve meslek liseleri ağır yaralar almış, üniversite sınavlarında meslek lisesi mezunlarına uygulanan 
haksız katsayı uygulamasıyla mesleki eğitim baltalanmış, uygulanan başörtüsü yasağı dolayısıyla 
üniversite kapıları nizamiyeye, kampüsler ise kışlaya dönüştürülmüş, sadakat yarışına soktukları bilim 
adamlığından nasipsiz rektörler vasıtasıyla üniversitelerde ikna odaları adı altında imha süreçleri 
yaşatılmış, kendini paşa zannedenler eğitim müfettişlerine brifing vererek eğitimde başörtülü avı 
başlatmış, düzmece dosyalar marifetiyle binlerce öğretmen Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla meslekten 
ihraç edilmiş, Kur’an eğitimine yaş sınırı konularak kurslar kapatılmış, Milli Güvenlik derslerine giren bazı 
darbeciler eliyle okullarda terör estirilmiştir.

Dönemin hükümetini istifaya zorlayan, yargıya müdahale eden, tüm toplumu denetim altına almaya 
çalışan, kamu kaynaklarını hortumlayan, temel hak ve özgürlükleri ihlal ederek, hukuku çiğneyerek 
yaptıkları fişlemeler ve dışlamalarla binlerce insanın hayatını zehir eden darbeciler ve suç ortaklarının 
millete ödettiği bedellerin unutulması asla mümkün değildir. Bin yıl sürecek diye müstağni ve mütekebbir 
bir edayla topluma tehdit savuranların halka ödettiği bedellerin karşılığı ödetilmeden, hortumlayarak 
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batırdıkları bankaların ve iç ettikleri kamu kaynaklarının iadesi sağlanmadan, haksız elde ettikleri 
kazançlarla sürdükleri saltanatlar sonlandırılmadan, darbecilerin ‘pardon’ demesi masumiyet nişanesi 
olarak görülmemeli, ‘Çevik Bir’ hareketle salıverilmemeli ve yaptıkları zulümler mübah sınıfına asla 
sokulmamalıdır.

Bugün gelinen noktada katsayı engeli ve üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kaldırılması, kesintisiz 
eğitimden kesintili eğitime geçiş, Milli Güvenlik Dersi’nin kaldırılması, Kur’an eğitimine yaş sınırının 
kaldırılması, inancı dolayısıyla YAŞ kararları ile meslekten ihraç edilenlerin ve kamu kurum ve 
kuruluşlarından atılanların görevlerine iadesi gibi önemli adımlar atılmış ve bin yıl sürecek denilen 
darbenin izleri 16 yıl içerisinde önemli ölçüde temizlenmeye çalışılmıştır. Kamudan, çalışma hayatından 
dışlanan, mesleğinden atılan biz kadınlara 16 yıldır yaşadığımız mağduriyet adeta 1000 yıl gibi gelmiştir. 
Yaşadığımız sıkıntılar, ödediğimiz bedeller kitaplaştırılmış ve ciltler dolusu kitaplar haline gelmiştir. 

28 Şubat postmodern darbesinin temel taşlarından biri olan “Başörtü yasağı” bugün hâlâ yerli yerinde 
duruyor. Darbe ürünü olan kılık kıyafet yönetmeliğinin kaldırılmasını istiyoruz. Biz Memur-Sen olarak 
bu yönde ‘12 milyon 300 bin’ imza toplayarak “Sivil İtaatsizlik Eylemini” başlattık. Hükümetinde bu 
konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz. Çağdışı kılık kıyafet dayatması 
kalkmadığı müddetçe 28 Şubat devam ediyor demektir. 28 Şubat’lar ve darbecilerle mücadelede güçlü 
irade, mağdurların haklarında toptan iade istiyoruz. Gelişmiş bir Türkiye için bireysel özgürlüklerin 
önü açılmalıdır. 28 Şubatların,12 Eylüllerin, 12 Martların ve 27 Mayısların bir daha yaşanmaması adına 
darbelerle millete bedel ödetenlerin de yaptıkları hukuksuzlukların ve derebeyliklerinin bedelini 
ödemelerini, mağdurların haklarının ve itibarlarının iadesini, darbe dönemi mevzuatının tamamının 
kaldırılmasını; milletin ortak beklentisi olan hak ve özgürlüklerin öne çıktığı, bireyin merkeze alındığı, 
vatandaşını tanımlayan değil, tanıyan yeni bir anayasanın bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.  

06/09/2013

ODTÜ’de Yaşanan Zorbalığı Kınıyoruz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başörtülü öğrencilerin temel hak ve hürriyetlerine yönelik 
müdahale akıllara durgunluk vermiştir. Temelde birey olarak aynı haklara sahip olduğu arkadaşlarına 
karşı bazı kendini bilmezlerin tahakküm etmeye kalkması, zorbalığa soyunup onları taciz etmesi 
hadisesi sıradan bir olay değildir. Ülkemizde gezi olayları ile başlatılan ve her fırsatta çıkarılmaya 
çalışılan kargaşa ve kaosa bilim yuvalarının alet edileceğine daha önce dikkat çekilmişti. 

Öğrencilerin en son mezuniyet törenlerinde, “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” pankartı arkasında 
yürümesine fırsat veren üniversite yönetiminin  hoyratlıkları bazı marjinal grupların küstahlıkları ile 
birleşince ortaya çıkan görüntü toplumu kaygılandırmaktadır. Türkiye bir hukuk devletidir ve kamuyu 
yönetmek üzere emanet edilen görevleri kötüye kullananlar da, başkasının haklarına tecavüz etmeye 
çalışanlar da suç işlemektedirler. 
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Eğitim ve öğrenim görme hakkı ile inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğü, gerek insan haklarına ilişkin 
uluslararası hukuk sözleşmelerinde gerekse anayasamızda temel bir hak olarak ifade edilmiştir. Hiç 
kimsenin bu hakkı engellemeye imtiyazı bulunmamaktadır. Kamu kaynağını kullanan, 73 milyon insanın 
vergileriyle finanse edilen devlet üniversiteleri, ne üniversite yöneticilerinin ne üniversite personelinin 
ne de üniversite öğrencilerinin malıdır. Kamu üniversiteleri halka aittir. Bu itibarla kimsenin, kamu 
üniversitelerini kendi şahsi malı, kendi ideolojisinin ‘kurtarılmış bölgesi’ gibi görme ve davranma 
hakkı yoktur. Sahip olduğu ifade özgürlüğünü, kılık-kıyafet özgürlüğünü ve eğitim-öğrenim hakkını 
başkalarından esirgeyenlerin sahip olduğu düşünce ancak ve ancak şovenist bir ideolojinin ürünü 
olabilir. Bu düşünce yapısıyla malul olanların insanların, evrensel hukuktan ve anayasadan kaynaklanan 
haklarının kullanılmasına engel olmaya kalkışmaları kabul edilemez.

Yapılan çirkin saldırı, üniversiteye kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerin bu işlemlerini engellemeye 
ve fiilen ortadan kaldırmaya dönük bir hareket olduğundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 112. 
maddesinin eğitim ve öğretimin engellenmesi kapsamına girmekte ve suç teşkil etmektedir. Yine 
bu saldırının, sırf başörtü öğrencilere yapılması, bu öğrencilerin hedef gösterilmesi, kılık-kıyafetleri 
sebebiyle kayıt yapmalarının engellenmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 115. maddesinde tanımlı “inanç, 
düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” suçunu oluşturmaktadır. 

Bu çirkin saldırıya maruz kalarak, kayıt yaptırmaları engellenen, inançlarından ve kılık-kıyafetlerinden 
dolayı tartaklanan, aşağılanan öğrencilere ve velilerine Eğitim-Bir-Sen olarak, yasal haklarının 
kullanılması noktasında hukuki destek sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. ODTÜ’de yaşanan 
zorbalık karşısında tahriklere kapılmayıp sağduyulu davranan başörtülü kızları tebrik ediyor, ODTÜ 
yönetimini, görevini yapmaya ya da YÖK dâhil yetkili makamları ODTÜ yönetimi hakkında gereğini 
yapmaya davet ediyoruz. 

11/09/2013 

Toplu Sözleşme Gibi Yeni Eğitim Öğretim Yılı da Eğitim Çalışanlarına 
Hayırlar Getirsin

2014-2015 Yılı Toplu Sözleşme sonuçlarıyla yüzleri gülen eğitim çalışanlarının Milli Eğitim Bakanlığı 
merkezli biriken sorunlarına çözüm getirme adına yetkili sendika olarak yaptığımız öneriler doğrultusunda 
atılan olumlu adımları takdir ediyoruz. İki yıla yakın zamandır çıkarılmayan yönetmeliklerin bir biri ardına 
yayınlanıyor olması, özür grubu atamalarında eşlerin aile bütünlüğünü sağlama adına bütün şartların 
zorlanması gibi iyi niyet çerçevesinde ortaya konulan gayretleri önemsiyoruz. Eğitim çalışanlarının 
yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması adına KİK Kararlarında imza altına aldığımız, ikili görüşmelerde 
altı çizdiğimiz ve çeşitli vesilelerle gündeme getirdiğimiz aşağıdaki hususlarda da somut adımlar 
bekliyoruz.

Yeni eğitim öğretim yılına; yeni sistemi-dershane, kayıt- kapasite, atama-ihtiyaç, yönetici-rotasyon 
gibi kelimeler üzerinde yoğunlaşan tartışmalarla girmiş bulunmaktayız. Yeni eğitim öğretim yılında 17 
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milyon öğrenci ders başı yaparken, 1 milyon 200 bin civarında öğrenci de okulla ilk defa tanışıyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan, yeni 40 bin atamayla yaklaşık 846 bin öğretmen iş başı yapmış 
olacak. İstihdamda güçlük çekilen yerlerdeki öğretmen açığı konusu ise hala canlılığını korumaktadır.

Eğitim Çalışanlarının Yüzünün Gülmesi Eğitimde de Yüzlerin Gülmesi Demektir

Eğitimcilerin yıllardır devam eden, 666 Sayılı KHK ile ise tamamen gün yüzüne çıkan mali sorunlarının 
çözümü hususunda ortaya koyduğumuz irade sonuç almış ve 2014-2015 Toplu Sözleşmesinin kazananı 
şüphesiz eğitim çalışanları olmuştur.

Öğretmenlerin özel hizmet tazminatına her ay 150 TL, öğretim yılına hazırlık ödeneğinde toplamda 210 
TL, taban aylık zammı ile maaşlarda % 14’lük artış, emekli ikramiyesinde bir kalemde 5.250 TL artış, 
toplu sözleşme ikramiyesine % 33 oranında zam, emekli memur maaşlarına aylık 146 TL, 4/C’lilerin 
maaşlarında ise toplamda % 50’ye varan iyileştirme gibi önemli kazanımlarla sonuçlanan toplu 
sözleşmede eğitim çalışanları kazançlı çıkmışlardır. 

Pansiyonlu okullarda diğer okullardan gece nöbeti tutanlara 2 saat ilave ek ders ödenmesi, okul 
idarelerinin derse girme zorunlulukları nedeniyle yaşanan problemin çözümünde önemli adım olan 
Müdür ve Müdür Başyardımcıların haftada girmek zorunda oldukları 6 saat ek ders zorunluluğunun 2 
saate düşürülmesi dâhil olmak üzere son iki yıl içerisinde toplu sözleşmelerde sadece eğitim çalışanlarına 
özel 18 kazanım ile eğitim çalışanlarının da yüzü gülmeye başlamıştır. 2002-2010 arası yapılan ve sıfır 
kazanımla sonuçlanan  toplam 9 Toplu Görüşmede unutulan eğitim çalışanların biriken sorunlarının 
çözümünde Milli Eğitim Bakanlığı’na çok görev düşmektedir. Eğitim çalışanlarının yüzünün gülmesi 
eğitimde işlerin iyi gitmesine vesile olacak ve başta bakanlık olmak üzere öğrenciler ve velilere olumlu 
yansıyacaktır.

SBS Yerine “Yeni Sistem” Son Değişiklik Olmalı

Milli Eğitim Bakanlığı son 10 yılda YGS, OKS, SBS gibi 5 sistem değişikliğiyle ortaöğretime geçiş sistemi 
konusundaki arayışını sürdürmektedir. Dershane sektöründe patlamaya yol açan sınavlı geçiş sistemi 
yerine, sürece yayılmış merkezi çoklu sınavla ölçümü esas alan, “Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi”ni hayata geçirmeye çalışan Bakanlığın bir daha hata yapma lüksü bulunmamaktadır. Yeni 
sistem önerisi üzerinde yapılan tartışmaları da dikkate alarak son şeklinin verilmesi gereken yeni sistem, 
eğitimde yapılan son sistem değişikliği olmalıdır. 

Yeni Öğretmen Ataması Gereklilik Değil Zorunluluktur

Milli Eğitim Bakanlığı 40 bin yeni atama gerçekleştirmiştir. Eğitimde ücretli öğretmenlik uygulamasının 
tarih olması, sınıfların kadrolu öğretmenlerle buluşması için yeni öğretmen ataması gereklilik değil 
zorunluluktur. 40 bin atama öncesi sendika olarak acil 100 bin atama yapılmalıdır diyerek öğretmen 
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ihtiyacına dikkat çekmiştik. 60 puan uygulaması dolayısıyla bazı branşlarda açılan kontenjanlara yeterli 
oranda müracaat olmamış ve 3 binden fazla kadro boş kalmıştır. Boş kalan kontenjanlar için ek atama ve 
öğretmen ihtiyacı göz önüne alındığında yeni ilk atama kaçınılmazdır. 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İçin Acilen Çalışma Başlatılmalıdır

Şube Müdürlüğü kadroları için 13 yıldır görevde yükselme takvimi uygulanmamaktadır. Şef kadroları için 
en son 2009 yılında atama gerçekleştirilmiş, merkez ve taşra teşkilatı memur kadrolarına atanabilmek 
için ise en son Mart 2010’da görevde yükselme sınavı gerçekleştirilmiştir. Teknisyen, Tekniker, Mühendis 
ve benzeri unvanları kapsayan ve yapılaması planlanan sınav ise 2011 yılı Ağustos ayında gündeme 
gelmiş, önce ertelenip sonra ise iptal edilmiştir. Bakanlık görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili 
çok ivedi çalışma yapmalı ve talebi karşılamalıdır.

Kariyer Basamakları Muamması Bitirilmelidir

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 2005 yılında yapılan Yükselme Sınavı sonrası boş kontenjanlar 
üzerinden başlayan tartışmalar, Anayasa Mahkemesi’nin 21.5.2008 tarihli iptal kararıyla farklı bir boyut 
kazanmış fakat atılan adımların sonuçlandırılmaması üzerine aradan geçen 8 yıl içerisinde eğitim 
çalışanlarının mağduriyetleri artarak devam etmiştir. Bakanlık Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
yetkili sendikanın da bilgisi dâhilinde gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmalı ve 8 yıllık muammaya 
son vermelidir.

Adaletten Uzak Ek Ders Esasları Değişmelidir 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslardaki 
adaletsizlikler bir an önce giderilmelidir. Devam edilemeyen bir gün için 7 saat ek ders ücretini kesen, 2 
gün işe gelmeyene 2 gün gelmediysen geri kalan 3 günde gelme diye adeta 2 güne 3 gün bonus öngören 
ek ders esasları içerisinde bir yığın adaletsizlik içermektedir. Okul türüne göre yöneticilerin haftalık 
alacakları ek ders oranlarında ve öğretmenlerin branş bazında maaş karşılığı okutmak zorunda oldukları 
ek ders saatlerinde yeniden gözden geçirmeyi gerekli kılan düzenlemeler masaya yatırılmalı ve bir an 
önce adaletsizlik duygusunu güçlendiren çarpıklıklar giderilmelidir.

Okullara Öğrenci Başına Bütçe Aktarılmalı ve Eğitimde Tahsildarlık Dönemi Bitirilmelidir

Eğitim kurumlarında öğrenci başına bütçe uygulaması artık kaçınılmaz olmuştur. Okullarda tahsildarlık 
dönemi tarih olmalıdır. Zaruri giderler dâhil ücretli personel gibi kaçınılmaz masraflar okul aile birliği 
bütçesinden karşılanmakta, okul yönetimi, öğrenci ve veli arasında mali konular gibi iletişimi perdeleyecek 
konular girmektedir. Okulların mali sorunları yük olmaktan çıkarılmalı ve eğitim yöneticilerinin asli 
işlerine yoğunlaşması sağlanarak eğitim liderliği yapmalarına fırsat verilmelidir.
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İl İçi Özür Grubu Talepleri de Dikkate Alınmalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı’nın taleplerimiz doğrultusunda özür başvurusunda bulunan öğretmenlerin 
tamamını tercih ettikleri illere ataması önemli bir sorunu çözmüş ve öğretmen eşlerin aile bütünlüğünü 
sağlamıştır. Aynı şekilde il içi özür grubu tayinlerinin de yapılarak öğretmen ailelerine rahat bir nefes 
aldırılmalıdır.

Alan Değişikliği İptaline ve Alan Değiştirenlerin İptal Taleplerine Çözüm Getirilmelidir

Milli Eğitim Bakanlığı 15.05.2013 tarihli yazısında alan değişikliği işlemlerinin Temmuz ayı içerisinde 
sonuçlandırılacağını duyurmuştu. Alan değişikliği ve değişiklik iptal talepleri konusunda her hangi 
bir adım atılmamıştır. Danıştay 2. Dairesi’nce 2012 yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu’na 
yönelik açılan davalarda kısmi yürütmenin durdurulması kararı çıkması sonrası Zihinsel Engelliler 
Sınıf Öğretmenliği ve Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine alan değişikliği yapanların önceki alan ve 
görevlerine dönüşleri mağduriyetlere neden olmaktadır. Alan değişikliğine esas olmak üzere, Danıştay 
kararındaki gerekçede dikkate alınmak suretiyle 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararında gerekli 
değişiklikler de yapılmalıdır. Konuya ilişkin sertifika programlarının vakit kaybetmeksizin başlatılıp ve 
alan değişikliği iptali ile başlayan kargaşa mağdurlar grubu oluşturmadan aşılmalıdır. 

Norm Kadro Yönetmeliği Bir An Önce Yayınlanmalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı çoğunlukla okul dönüşümlerini gerçekleştirmiş, lise türlerini yeniden tanımlamış 
ama değişen koşulları ve alanda yaşanan sorunları dikkate alarak norm kadro yönetmeliğinde 
değişikliğe gitmemiştir. Bakanlık norm kadro yönetmeliğini paydaşların önerilerini de almak suretiyle 
acilen değiştirmelidir.

Öğretmen Dışı Personelin Görev Tanımları Hala Belirsizliğini Korumaktadır

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan yardımcı hizmetli, memur, şef vb. eğitim çalışanlarının 
görev tanımlarını içeren bir metin bulunmamakta, keyfilikler çalışanları mağdur etmektedir. Atama 
yer değiştirme kriterleri de bulunmayan bu çalışanlarımızın amirin iki dudağı arasına bırakılması 
yakışmamaktadır. Bir an önce atama yer değiştirme kriterleri belirlenmeli, görev tanımları ise 
netleşmelidir.

Yeni Derslik Yapımı Konusunda Seferberlik İlan Edilmelidir

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi’nin ruhunda kademelendirilmiş müstakil okullar öngörülmektedir. İkili eğitim 
gören okulların son bulması, aynı binada 3 okul uygulamalarının bitirilmesi ve sınıf mevcutlarının OECD 
ortalamalarına çekilebilmesi için yeni derslik yapımı konusunda seferberlik ilan edilmelidir. Azda olsa 
balık istifi öğrencilerin bulunduğu bazı sınıflar belgesellere bırakılmalı ve Türkiye eğitimde fiziki kapasite 
artırımı için her imkânı değerlendirmelidir.
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Karma Eğitim Dayatması Yerine ‘Eğitimde Demokratik Hak’ Kavramı Benimsenmelidir

1927 Yılında Ortaöğretim Dairesinin eğitimin karma olması yönündeki teklifine zamanın Talim ve 
Terbiye Dairesi’nin karşı çıkmasına rağmen Maarif Vekili Mustafa Necati tarafından hayata geçirilen ve 28 
Şubat’ta kalıcı hale getirilmek için Milli Eğitim Kanunu’nda değişiklik yapan zihniyet halkın demokratik 
hakları hiçe saymaktadır. 1999’da Milli Eğitim Kanunu’nun 15. Madde’sini “Okullarda kız ve erkek 
karma eğitim yapılması esastır” şeklinde değiştirenler özel eğitim kurumlarını ve dershaneleri dahi 
kapsayacak şekilde dayatmanın sınırlarını genişleterek Avrupa’da “Yüzyılın Pedagojik Yanlışı” diye 
adlandırılan, bilimsel verilerin iddiaları doğruladığı bir yanlışa herkesi mahkûm etmişlerdir. Devletin 
görevi insanlara dayatma yapmak değil demokratik haklarını tanımaktır.

Öğrencilerin Kılık Kıyafet Yönetmeliğindeki Ur Temizlenmelidir

Kasım 2012’de Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte 
yapılan değişiklikle; imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında 
tüm derslerde kız öğrencilere hakları iade edilmiş, inancı gereği başlarını örtmek isteyen öğrencilere 
dayatmadan vazgeçilmiştir. Ortaokul ve liselerde ise sadece seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde başlarını 
örtebilecekleri hüküm altına alınarak ders merkezli özgürlük anlayışı meşrulaştırılmaya çalışılmış 
ve dayatmanın yaşamasına olanak sağlanmıştır. Bakanlık hiçbir öğrencinin inanç özgürlüğünü 
kısıtlamamalı ve yönetmelikteki uru kaldırarak kız öğrencilerin haklarını toptan iade etmelidir.

Şapka Kanununa Dönen Kılık-Kıyafet Dayatmasına Kaynaklık Teşkil Eden Darbe Dönemi Mevzuatı 
Temizlenmelidir

1982 yılından kalma darbe döneminin iklimini yansıtan kılık ve kıyafet yönetmeliği bir an önce çöpe 
atılmalıdır. Çalışanların saçı, bıyığı, ayakkabı topuk boyu, pantolonunun kumaşı, kazağının yakası ve 
başın açık olup olmaması gibi birçok gereksiz ve gülünç dayatma içeren ucube yönetmelik tarihteki 
kirli yerini almalıdır.  Danıştay 12. Daire’nin “başörtüsü ceza gerekçesi olamaz” dediği, Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun yönetmelikten “görev mahallinde baş daima açık” ibaresi çıkarılmalıdır tavsiyesi hükümet 
tarafından dikkate alınmalı ve 12 milyon 300 bin imza ile kamuda özgürlük eksenli en büyük talebe 
dönüşen problem acilen bitirilmelidir.

17/09/2013

Milli İradeyi İdam Sehpasında Sallandıran Zihniyeti Lanetliyoruz 

17 Eylül 1961, ‘Yeter, söz milletin’  diyerek iktidar olan iradenin asker zoruyla alaşağı edildiği ve milli 
iradenin idam sehpasında sallandırıldığı kara bir gün olarak demokrasi tarihimizdeki yerini almıştır. 
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Türkiye’de çok partili siyasi hayat, 27 Mayıs 1960 askeri darbeyle ilk defa sekteye uğratılmış ve bu kötü 
alışkanlık yakın tarihimizde on yılda bir yapılmak veya teşebbüste bulunulmak suretiyle adeta bir 
teamül haline gelmiştir. 

7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti, 1950 seçimlerinden büyük  bir  zaferle çıkmış ve tek başına 
iktidara gelmiş; 1954 ve 1957 seçimlerinde de milletin oylarının çoğunu alarak iktidarını sürdürmüştür. 

Anadolu insanına, medeniyetler kuran bir milletin mensubu olduğunu hatırlatan Menderes’in iktidarını 
hazmedemeyen zihniyet, “Zalimleri yıkmak için gereken cesaret bizim ordumuzda ve gençliğimizde 
vardır”, “Ordu Göreve” sloganlarıyla orduyu, üniversite gençliğini ve sivil toplum kuruluşlarını sokağa 
çekmiş, oluşturulan suni kaos ortamı sonucunda asker milli iradeye el koymuştur. 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve diğer hükümet üyeleriyle Demokrat Partili 
yöneticilerin yargılanması için 14 Ekim 1960’ta Yüksek Adalet Divanı  adıyla olağanüstü bir mahkeme 
kurulmuştur. Hukuk kuralları çiğnenerek peşin hüküm, uydurma belge ve bilgilerle faaliyet gösteren bu 
mahkeme, 14 Ağustos 1961 tarihine kadar süren sözde yargılamaları sonucunda Celal Bayar ve Adnan 
Menderes’in de dâhil olduğu 15 kişiyi ölüm, 32 kişiyi de ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştır. 

Türk demokrasi tarihinde büyük hizmetlere imza atan, Türkiye’ye içeride ve dışarıda saygınlık kazandıran, 
ülkeyi baştan başa imar edip kalkındırmaya çalışan ve 10 yıllık bir döneme damgasını vuran Başbakan 
Adnan Menderes, 17 Eylül 1961’de, çalışma arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu ise bir gün 
önce İmralı Adası’nda asılarak idam edilmişlerdir. 

Milletimizin teveccühü ile hükümet eden ve 29 yıl boyunca ülkesine hatırı sayılır hizmetlerde bulunan 
Menderes’in, milli iradeyi hiçe sayan kuvvetler tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde devrilmesi 
ve akabinde onur kırıcı bir muamele neticesinde idam edilmesini lanetliyoruz. 52 yıl önce işlenen bu 
cinayet, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 

Utanç dolu günlerin tekrar yaşanmaması için, askeri darbelere, muhtıralara, baskılara boyun 
eğmeyen sivil iradeye ihtiyaç vardır. Her söyleneni emir telakki edenlerin yerine,  ‘Herkes kendi işine 
baksın’ diyebilecek ve millet iradesinin arkasında durabilecek hükümetler ve siyasi partiler de, bunun 
haklı gururunu yaşayacak ve tarihin altın sayfalarındaki yerini alacaktır. 

Güçlü Türkiye; sivil ve demokratik anayasa ile olur. Milli iradeyi öne çıkaran, devletin milletini şekillendiren 
değil, milletin devleti olmayı sağlayan bir anayasaya ihtiyaç vardır. Millet iradesinin,  TBMM  eliyle 
kullanılacağının açık ve net bir dille ifade edildiği yeni anayasa, durumdan vazife çıkarmak isteyenlerin 
hevesini de kursağında bırakacaktır. 

Büyük siyasetçi ve devlet adamı merhum Adnan Menderes ile dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve 
Hasan Polatkan’ı saygı ve rahmetle anıyor, darbecileri bir kez daha lanetliyoruz. 
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18/09/2013

Yönetici Atama Haberlerinde Amaç Eğitim-Bir-Sen Üyelerinin Önünü Kesmek mi? 

Son günlerde kamuya yönelik haberleri ile bilinen internet sitelerinde ve bazı sendikaların açıklamalarında, 
mülakat sonuçları üzerinden üyelerimize ve sendikamıza yönelik itham ve iftiralarda bulunulmakta; bir 
kaç il ve kişi üzerinden kaleme alınan haber ve açıklamalarla sendikamız karalanmaya çalışılmaktadır. 

Öncellikle şunu belirtmek gerekiyor ki, okul müdürü atamaları mevzuata ve bu mevzuatta 
öngörülen usul ve esaslara dayalı olarak yapılmaktadır. Mülakat uygulaması da, ilgili mevzuat gereği 
gerçekleştirilmektedir. 652 sayılı KHK’da olduğu için yönetmelikte zorunlu olarak yer verilen okul 
müdürlüğünde mülakatın yanına müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için de mülakat 
uygulaması eklenmesine sendika olarak karşı çıktık ve bunu engelledik. Bu hususa, söz konusu haber 
ve yorumlarda bilinçli olarak yer verilmediği kanaatindeyiz. Diğer taraftan, mülakat uygulamasının ilgili 
komisyonda görev alan üyelerin kişisel takdirini esas alan bir yöntem olduğunu hatırlatmakta fayda 
vardır. 

Eğitim-Bir-Sen’in Hak ve Adalet Kavramları Üzerinden Sınava Tabi Tutulmasına İzin Vermeyeceğiz 

Eğitim-Bir-Sen olarak, mülakat sürecinde üyelerimizin kayırılması için hiçbir girişimde bulunmadık, 
bulunmayacağız. Eğitim-Bir-Sen’in hak ve adalet kavramları üzerinden sınava tabi tutulmasına da izin 
vermeyeceğiz. 

Öte yandan, bir hususu kamuoyunun ve özelliklede eğitim çalışanlarının dikkatine sunmak istiyoruz. 
Hak, adalet temelli yorum, haber ve açıklamaları, Eğitim-Bir-Sen üyelerine mülakatta düşük not 
verilmesine yönelik bir baskı oluşturma çabası olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamdaki iyi niyetli haber 
ve çağrıların da, farkında olmadan da olsa, aynı amaca hizmet ettiğini görmekteyiz. Bu yöntemle, kariyer 
ve liyakatiyle okul müdürlüğünü fazlasıyla hak eden ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyarak 
ataması yapılan/yapılacak üyelerimize yönelik “torpille atandı” algısı üretmeye çalışanlar hedefine 
ulaşamayacaklardır. 

Eğitim-Bir-Sen, Örgütsel Gücünü Bireylere İltimas Geçmek İçin Kullanan Bildik Sözde Sendikalardan 
Değildir 

Eğitim-Bir-Sen, örgütsel gücünü bireylere iltimasa kullanan bildik sözde sendikalardan değildir ve 
olmayacaktır. Salt Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğu için insanları, mülakatta aldıkları yüksek puan üzerinden 
torpil ve iltimasla suçlayıp, liyakatsiz olarak nitelendirmenin ne kadar vicdani ve ahlaki olduğunu 
kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 

Şunu özellikle ifade edelim ki, dayandığımız değerler ve sendikal misyonumuz, “Bizden olanları 
kusursuz gösterin, bizden olmayanları kusurlarla süsleyin” şeklinde bir anlayışı reddeder. Kaldı ki, bir 
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sivil toplum kuruluşu olarak bu anlayışı talimata dönüştürmemiz ve illerdeki bürokratlara bu şekilde 
talimat vermemiz mümkün değildir. Mümkün olmuş olsaydı dahi, ne sendikamızın ne de üyelerimizin 
böyle bir yola tevessül etmeyeceğini aklıselim ve tarafsız bakan herkes bilir. 

Eğitim-Bir-Sen Üyeleri Birbirleriyle Yarışmaktadır 

Eğitim-Bir-Sen’i takip edenler, hemen her il ve ilçede sınavlara yönelik kurslar düzenlediğini, 
uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin bütün türleriyle üyelerine sınava hazırlık hizmeti sunduğunu ve 
azımsanmayacak bir kaynak ayırarak 70 bin adet “Yöneticilik Sınavlarına Hazırlık Kitabı” basıp üyelerine 
dağıttığını bilir. Sınavlar öncesinde gerçekleştirdiği “Deneme Sınavları” ile üyelerini öncelikle kendisinin 
sınava tabi tuttuğunu, hatta sendikal taraftarlık kaygısı taşımadan diğer sendikaların üyelerinin de 
bu sınavlara katılmasına fırsat tanıdığını, deneme sınavı sonrasında kitapçıkları herkesin istifadesine 
sunarak hizmete devam ettiğini vicdan mahrumu olmayan herkes bilmektedir. Bu hizmetlerin bir 
yansıması olarak yöneticilik sınavlarını kazanan ve yüksek puan alanların büyük bölümünün Eğitim-
Bir-Sen üyesi olduğu sınav sonuçlarından anlaşılmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak mülakat 
uygulamalarında ağırlıklı olarak Eğitim-Bir-Sen üyeleri birbirleriyle yarışmaktadır. Bu çerçevede, 
mülakatlarda sendikamız üyelerine iltimas geçildiği iddiası esasen hem eşyanın tabiatına hem de 
hayatın olağan akışına aykırıdır. 

Bütün bunlara rağmen, Eğitim-Bir-Sen’in kurumsal kimliğini ve yöneticiliğe aday üyelerini tahkir etmeyi 
amaçlayan haberleri masum kabul etmemiz ve bu haberler üzerinden Eğitim-Bir-Sen’e ve üyelerine din, 
adalet, vicdan ve dindarlık sorgulaması yapılmasını makul görmemiz beklenmemelidir. 

Şunu özellikle ifade ediyoruz ki, ilgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemler, sınavlar, mülakat 
değerlendirmeleri ve diğer hususlar tamamlanarak ataması yapılan/yapılacak okul müdürlerini, üyemiz 
olsun olmasın, eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunun yetkili sendikası olarak, teşkilatımızın bütün 
birimleriyle takip edecek, faaliyetlerini değerlendirecek, kariyer ve liyakat ilkeleriyle örtüşmeyenlerin 
karşısında duracağız. Ayrıca, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, idarenin bütün iş ve 
işlemlerine karşı itiraz ve şikâyet yoluna başvurulmasını mümkün kılan idari-yargısal mekanizmalar, 
kurallar ve kurumlar mevcuttur.  Bu kapsamda, okul yöneticiliği atamalarında hak ve hukuka aykırı, adil 
olmayan işlemler nedeniyle haklarına halel gelmiş her eğitim çalışanı, Kamu Denetçiliği, İnsan Hakları 
Kurumu, Meclis Dilekçe Komisyonu ve/veya idari yargı ve diğer ilgili kurumlara başvurabilir. Bu noktada 
desteğe ihtiyacı olan eğitim çalışanlarına yetkili sendika olma sıfatımızın gerektirdiği ve mevzuatın izin 
verdiği ölçüde destek sağlayacağımızın da bilinmesini isteriz. 

Ne hazindir ki, bugün Eğitim-Bir-Sen ve üyelerine iltimas iftirası atanlar, 28 Şubat gibi kirli süreçlerde 
mütedeyyin ve muhafazakâr tek bir insanın bile yönetici olmamasına özen gösterenlerdir; sırf başörtülü 
oldukları için töre ve resmi ideoloji gereği işlerine son verilenlere seyirci kalan ve hatta alkış tutanlardır. 

Sonuç olarak, “Haksızlık karşısında susmanın şeytanın ekmeğine yağ sürmek olduğunu”, emaneti 
ehline vermenin de medeniyetimizin temel düsturlarından biri olduğunu bilen insanların sendikası 
olarak, eğitim çalışanlarına haksızlık yapılmasına ve Eğitim-Bir-Sen üyelerinin de, “iltimas yapılıyor” 
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yalanı ve yaygarasıyla hakkının yenmesine izin vermeyiz. Nihayetinde haksızlıkları yok etmek ve hakkı 
tesis etmek için kurulmuş, bu yoldan sapmadığı için de yetkili sendika olmuş Eğitim-Bir-Sen, kimsenin 
ama hiç kimsenin kendisini haksızlığa göz yuman ve/veya haksızlık karşısında susan bir örgüt olarak 
eğitim çalışanlarına lanse etmesine izin vermeyecektir. Hiç kimsenin gücü, eğitim çalışanlarının yetkili 
sendikası Eğitim-Bir-Sen’i karalamaya yetmeyecektir. 

08/10/2013

Verdiğimiz Mücadele ile Türkiye’yi Bir Ayıptan Daha Kurtardık 

Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması için yıllardır verdiğimiz mücadele, beklentiler doğrultusunda 
sonuçlandı. Böylece, Türkiye, vatandaşına ikinci sınıf muamelesi yapma ayıbından kurtuldu. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı “Demokratikleşme Paketi” çerçevesinde kamuda 
başörtüsü yasağının ve ilkokullarda ‘Andımız’ uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 

Özgürlüklerin önünü tıkayan, antidemokratik ve darbe kalıntısı yasakların ortadan kaldırılmasına imkân 
sağlayan düzenleme, ülkemizin olgun bir demokrasiye kavuşması açısından önemli bir adımdır. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak yıllardır kararlı bir şekilde mücadele ettiğimiz, talep ettiğimiz ve 
eylemlilik süreci geliştirdiğimiz, son olarak da 10 milyon imza kampanyası sonrasında toplanan 12 
milyon 300 bin imzayı hükümet yetkililerine sunarak çözüm beklediğimiz ve 18 Mart’ta başlattığımız 
sivil itaatsizlik eylemiyle fiilen son verdiğimiz yasağın hukuken de kaldırılması, bizleri, teşkilatımızı ve 
bu yasağın kaldırılmasında katkısı olan milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. 

Kılık-kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle başörtüsüne özgürlüğün hukuken teminat altına 
alınmasıyla, Türkiye sadece 82 model militarist bir yönetmelikten kurtulmuş olmuyor, daha önemlisi, 
özgürlükçü, insan haklarına ve insan onuruna daha fazla önem veren yeni ve yıkılmaz bir demokratik 
iradeyi de hayata geçirmiş oldu. 

Bu noktada, yüzyıla yaklaşan bürokratik vesayetin yıkılışına ve özgürleştirici yeni devlet anlayışının 
inşasına katkı sağlayan ve öncülük edenlere teşekkür ediyoruz. Ancak, başörtüsü özgürlüğünün 
kapsamına yargı, silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının alınmamasının adalet ve eşitlik ilkeleriyle 
çelişeceğinin, bu hizmetleri başörtülü yürütmenin de hiç kimsenin hukukuna ve hakkına zarar 
getirmeyeceğinin bilinmesini istiyoruz. 

Bunun yanında, kamuda kılık-kıyafet düzenlemesinin başörtüsü ile sınırlı tutulmasını bir eksiklik olarak 
görüyoruz. Erkek kamu görevlilerinin de takım elbise, kravat, saç ve sakal gibi yasaklardan kurtarılması 
için mücadelemiz devam edecektir. 

Geleceğin Türkiyesi adına umutları artıran düzenlemede yer alan başlıklardan biri de, okullarda tek 
tip adam yetiştirmenin ritüeli olan andımız uygulamasının kaldırılmasıdır. İlkokulda çocuklara her 
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sabah okutulan andımızın kaldırılması gerektiğini sık sık ifade ettik ve bunun hem pedagojik hem 
de demokratik gerekçelerini sürekli dile getirdik; bu ülkenin çocuklarını olduğu gibi kabul etmeyen, 
kimliklerini kendi zihinlerinde tartışılır haline getiren bu uygulamanın toplumun birleşmesine değil, 
ayrışmasına neden olduğunu defalarca vurguladık. 

Bu uygulamanın kaldırılmış olmasını, ülkemizin geleceği açısından isabetli bir karar olarak 
değerlendiriyoruz. 

Türkiye’nin daha sivil, daha demokratik ve özgürlükçü bir ülke olması yönünde atılan bu adımlarda 
emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor; daha atılacak çok adım ve gidilecek yol 
olduğunu hatırlatıyor, milletten yana çalışmaların devamını bekliyoruz. 

08/10/2013

Kadınlar İçin Özgürlük Bayramı, Erkekler İçin Özgürlük Eylemi Yapıyoruz

Eğitim-Bir-Sen olarak, geçmişten günümüze yaptığımız eylem ve etkinliklerle, kamu görevlileri için daha 
çok hak ve daha fazla özgürlük içeren bir çalışma hayatı oluşturmanın mücadelesini verdik.

Bu kapsamda, “Özgürlük İçin On Milyon İmza” sloganıyla startını verdiğimiz ve 12 Milyon 300 bin imzayla 
da çalışanların haklı talebi ve milletin güçlü iradesi olduğu yönünde kamuoyunun desteğini elde ettiğimiz 
“kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü” hedefli “sivil itaatsizliğimiz”, başta başörtüsü olmak üzere kadın kamu 
görevlilerine büyük oranda serbest kıyafetin yolunu açmıştır. 

Resmi Gazete’nin 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı nüshasında yayımlanan Yönetmelik değişiklikleriyle, 
devletle milleti ayrıştıran başörtüsü yasağı sona erdirilirken, tek tipçiliğin ve vesayet ikliminin 
ritüellerinden biri olan andımız da kaldırılmıştır.

Başta teşkilatımız, üyelerimiz, sosyal ortaklarımız olmak üzere emeği geçen herkese, bu kararlı 
mücadelemize destek veren milletimize, Memur-Sen’in ve milletin talebini hayata geçiren siyasi iradeye 
teşekkür ediyoruz. Ancak, başta başörtüsü olmak üzere kadınların kılık-kıyafet yasaklarından kurtulmasını 
sağlayan düzenlemeyi çok önemli fakat eksik buluyoruz. Bu nedenle, kılık-kıyafet serbestliği talebimizin 
tüm kadınları ve erkekleri kapsaması ve kamuda serbest kılık kıyafetin gerçekten hayata geçmesi için 
kararlılığımızı devam ettiriyoruz.

Ülkemiz, ittihat-terakki geleneğinin ve uzantısı vesayetçi yapıların dayatmalarıyla, yasaklarıyla on yıllardır 
uğraşmaktadır. Milletle devletin arasının açılması için uğraşan, kendi medeniyet değerleriyle kavgalı bazı 
odakların zulüm aracı uygulamalar ve zulüm aparatı mevzuatlar, asla meşruiyet kazanmamıştır. Anayasal 
hakların, yasal düzenleme bir tarafa yönetsel düzenlemelerle ihlal edildiği bir sisteme, demokratik 
hukuk devleti etiketi yapıştırmaktan çekinmeyenler milletin haklarını, bireylerin hukukunu çiğnemeyi 
adeta gelenek haline getirmiştir.
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Bu geleneğin son ürünlerden biri olan ve 12 Eylül darbesinin mimarlarından oluşan Milli Güvenlik 
Konseyi’nin kararıyla 1982’de yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin 
Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik”, aradan geçen 30 yılı aşan sürede binlerce kadın kamu görevlisinin 
hayatını karartmış, çok daha fazla sayıda kadının da kamu hizmetine girmesine engel olmuştur. Bu 
Yönetmelik üzerinden hayatı karartılanların, hayata tutunması engellenenlerin “bu zulümler ne zaman 
bitecek” haykırışlarının ve bu haykırışlar üzerine bina edilen “sivil itaatsizliğimizin” karşılığını, kılık-
kıyafetle ilgili Yönetmeliğin 5 nci maddesinin kadınlarla ilgili bölümünde değişiklik yapılmasıyla aldık. 
Artık, kadın kamu görevlileri başı açık veya başı örtülü olarak görev yapmak konusunda kendi hür 
iradeleriyle karar verecek. Hiçbir kadın kamu görevlisi başörtülü olduğu için kamu hizmetine girmekten 
uzaklaştırılmayacak, kamu hizmetine girme hakkından yoksun bırakılmayacak. 

İnsan haklarını ve insan onurunu birçok yönüyle ihlal eden otuz yıllık başörtüsü yasağını sona erdiren 
bu düzenlemeyi, kadına yönelik bir ayrımcılığı sona erdirecek olması ve kadın-kadın eşitliğinin tesisi 
açısından da son derece önemli ve değerli buluyoruz. Ancak, söz konusu yasağın yargı, silahlı kuvvetler 
ve emniyet hizmetlerinde görev yapan (hakim, savcı ve askeri personel ile emniyet hizmetleri sınıfındaki) 
kadınların başörtüsü özgürlüğünün kapsamı dışında tutulmasını makul ve doğru bulmuyoruz. 
Bu anlamda, yasağın kısmen de olsa devamını sağlayan bu sınırlamanın da sona erdirilmesi için 
mücadelemizi devam ettireceğiz.

Hayata geçirdiğimiz sivil itaatsizliğin bütün hedefleri gerçekleşmeden kılık-kıyafetle ilgili taleplerimizin 
gerçekleşmesi için kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu anlamda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik”in 5. maddesinde hala hükmünü sürdüren 
kravat zorunluluğu, saç ve favori uzunluğu, sakal bırakma yasağı, bıyık şekli gibi sınırlama ve yasaklara 
son verilmesi yönünde düzenleme yapılması noktasında kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla; Memur-
Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaları olarak 8 Ekim 2013 Salı gününden itibaren, erkek kamu 
görevlilerinin kamu hizmetlerini bu sınırlama ve yasaklara uymaksızın belirleyecekleri kılık-kıyafetle 
yerine getirmesine yönelik sivil itaatsizliğe devam ediyoruz.

8 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kılık-Kıyafet Yönetmeliği değişikliğini, kadın kamu görevlileri 
için özgürlük bayramı, erkek kamu görevlileri içinse özgürlük eylemi yapmamıza gerekçe olarak 
görüyoruz.

Bu kapsamda, hizmet sundukları toplumda genel kabul görmüş ahlak kurallarına uygunluk, temsil 
ettikleri kamu erkine yönelik toplumsal saygınlık noktasında çatışma ve tartışma oluşturmayacak kılık-
kıyafetle görev yapmaları kaydıyla kamu görevlilerinin kılık-kıyafetlerinin, kamu hizmetinin sürekliliğine, 
verimliliğine, etkinliğine ve nihayetinde hizmet alan bireylerin ve toplum kesiminin tarafsızlık ve 
bağımsızlık algısına yarar ya da zarar üretecek bir çerçeveye sahip olmadığı yönündeki kanaatimizin ve bu 
kanaat doğrultusunda erkek kamu görevlilerine yönelik kılık-kıyafet özgürlüğü hedefini gerçekleştirmek 
için 8 Ekim’den itibaren yeniden hayata geçirdiğimiz sivil itaatsizliği uygulayacak üyelerimizin kamuoyu 
tarafından destekleneceğine inanıyoruz. 
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14/10/2013

Kurban Yakınlıktır, Yaklaşmaktır

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı dini bayramlarımızdan Kurban Bayramı’na 
millet olarak kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara  aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, 
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hayatımızın her alanına taşıyabilme çabası içersinde olmalıyız. 
Kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak, miras aldığımız milli ve manevi duygularımızı, her daim canlı 
tutarak gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuzun olduğunu unutmamalıyız.

Toplumun tüm katmanlarında sevgi, kardeşlik, saygı ve dostluk bağlarının güçlendiği bayramlarımızı en 
iyi biçimde değerlendirmeliyiz. Dargınlık ve kırgınlıkları terk etmeli, bayram günlerinin manevi havasıyla 
birlikte, kimsesiz, yoksulları gözetmeli, huzurevlerindeki büyüklerimizi unutmamalıyız.

El ele, gönül gönüle yürüdüğümüz bu yolda bizleri millet olarak diğer milletlerden ayrı kılan özelliğimiz, 
sevinçte ve üzüntüde hep birlikte olmamızdır. Ülkemizde, atılan demokratikleşme adımları ve kişisel 
hak ve hürriyetlerin genişletilmesi, lider ülke Türkiye idealine    dair ümitlerimizi daha çok yeşertiyor. 
Hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı demokratikleşme paketi ile yıllardır çözülemeyen ve adeta 
kangrene dönen birçok sorun aşılmış oldu. İnancından dolayı başını örten kamu çalışanı kadınların 
yıllardır ötekileştirilmesi, çalışma hakkının elinden alınması mağduriyeti atılan bu adımla sona erdi. 
Demokratikleşme paketiyle antidemokratik, kişisel hak ve hürriyetleri hiçe sayan birçok dayatma 
ve ayrıştırma son bulmuş oldu. Demokrasimizin daha çok yeşermesi, milli birlik ve beraberliğimizin 
güçlenmesi, Türkiye’nin önündeki antidemokratik uygulamaların sona ermesi için bugüne kadar 
sergilediğimiz özgürlükçü duruşumuzu bundan sonra da devam ettireceğiz.

Eğitim-Bir-Sen olarak, bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha kamu çalışanlarımızın, milletimizin ve 
İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor; barış, sevgi, huzur ve hoş görü getirmesini diliyoruz. 

28/10/2013

Cumhuriyet, Mutlu ve Müreffeh Halkla Ömürlenir 

Cumhuriyet, Arapça halk, topluluk anlamlarına gelen cumhur kelimesinden elde edilmiş bir kelimedir. 
Cumhuriyet kelimesi, etimolojik olarak ele alındığında da, net olarak görüleceği gibi, halkın içinde 
olduğu, halkın belirleyici olduğu, halkın eksen olduğu bir yönetim şeklini ifade eder. 

Cumhuriyet rejiminde halk, yönetimin yönelişini tespit eder, temsilcileri aracılığıyla yürütmeyi 
gerçekleştirir. Bu işleyişin gerçekleşmesi demokrasi ile mümkün olur. Demokrasi yoksa, yani halkın 
iradesinin yönetime yansımasını temin eden bir vasıta bulunmuyorsa, cumhuriyet yalnızca bir slogandan 
ibaret sanal cumhuriyet olarak kalacaktır. Halkın rejimi adını taşıyan bir rejimde halkın belirleyiciliğinin 
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pratiği mutlaka hayata geçirilmelidir. Bu pratik, özgür seçimlerle belirlenen temsilcilerin halk adına 
belli süre iş görmesi ve o süre içinde halkın sahip olduğu denetim ve etkileme aygıtlarıyla süreci kontrol 
altında bulundurabilmesi şeklinde yaşanır. Bunun adı demokrasidir. 

Dünyada, halkını ezen, hiçbir insan hakkını halkına tanımayan, can ve mal emniyetinin bile 
sağlanmadığı, seçimlerin teatral bir düzlemde adeta açık oy, gizli tasnif biçiminde gerçekleştirildiği ama 
adında bir komedi unsuru olarak cumhuriyet bulunan diktatöryal cumhuriyetler hala bulunmaktadır. 
Bunun yanında sembolik krallıklarla idare edilen ama halkına her türlü refahı temin etmiş, halkın 
yönetimdeki belirleyiciliğin pratiğe yansıması doğrultusunda kanalları alabildiğine açmış monarşiler de 
bulunmaktadır. Demokrasisiz cumhuriyet fazilet değildir. Mübarek’in ve Sisi’nin Mısırı bir cumhuriyettir. 
Kaddafi’nin Libyası bir cumhuriyetti. Burgiba’nın, Zeynelabidin’in Tunusu bir cumhuriyetti. Saddam’ın 
Irakı bir cumhuriyetti. Çin, bir cumhuriyettir, hem de halk cumhuriyeti. Suriye, bir cumhuriyettir. 
Demokratik işleyişin bulunmadığı bu cumhuriyetlerde on yıllarca diktatörler hüküm sürmüştür, 
bazılarında hala hüküm sürmektedir. Hollanda, Norveç, İsveç, İngiltere, İspanya, Kanada, Japonya gibi 
gelişmiş ülkelerin rejimi bugün hala krallıktır. Ama ülkeyi kral yönetmez. Halkın demokratik işleyişle 
seçtiği başbakan yönetir. Kral, sembolik olarak törensel görevlerini yerine getirir. 

Cumhuriyeti, sevimli, sempatik, faziletli yapan demokrasidir. Halkını belli refah düzeyine kavuşturma, 
halkını mutlu etme kaygısı taşımayan, yönetimden düşme kaygısı taşıyan bir yönetimi, yönetime gelme 
ümidi taşıyan bir muhalefeti barındırmayan bir cumhuriyetin geleceğe güvenle bakması mümkün 
değildir. Bugün insanoğlunun bulduğu en kullanışlı rejim demokratik cumhuriyettir. 

Cumhuriyetin 90. yılında, cumhuriyetle neticelenen milli mücadele süreci yeniden hatırlanmalı, halkın 
bu mücadeledeki rolü görülmeli, halkın cumhuriyet yönetiminde dikkate alınmadığı antidemokratik 
yıllar göz önüne getirilmeli, demokratik cumhuriyeti güçlendirecek, halka had bildirmeye, darbelerle 
cumhuriyeti darbeli hale getirmeye kalkışmaya imkân sağlamayacak sağlamlıkta bir rejim inşa etmeye 
dönük ciddi adımlar atılmalıdır. 

04/11/2013

Hicrî Yeni Yılımız Kutlu Olsun 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Mekke’den Medine’ye hicret edişinin 1435. yıldönümünü 
idrak ediyoruz. 

Miladi takvime göre, 622 yılında Hz. Muhammed (SAV) ve yanındaki Müslümanların, Mekke’de eza 
ve cefanın artması ve kendilerine hayat hakkı tanınmaması üzerine Medine’ye hicret etmesi, İslam 
tarihinde önemli bir yere sahiptir ve hicrî yılbaşı olarak kutlanır. 

İslâm tarihinin en önemli olayı olan Hicret, Müslümanları müşriklerin zulmünden kurtarmış, İslâm’a 
yayılma imkânı sağlamış, böylece, ilk Müslümanların sıkıntılı günlerden kurtulmasına ve kardeşlik esası 
üzerine kurulan toplum hayatına kavuşmasına vesile olmuştur. İslâmiyet, Mekke’nin sınırları dışına 
Hicret ile taşmış ve bu güneş, dünyaya Medine ufuklarından da yayılmıştır. 
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Hicret, sadece tarihte şartlar yüzünden cereyan etmiş bir olay olarak ele alınarak, belirli bir zaman ve 
mekâna sıkıştırılacak bir olay değildir. Hicrette aynı zamanda fikir ve düşüncelerin göçü vardır. Hicret, 
yeni bir imkân, yeni bir mekân, yeni bir medeniyet merkezi arayışıdır. 

Hicretin sonucunda Peygamber Efendimiz, adalete ve ahlaka dayalı yeni bir toplum inşa etmiştir. 
Medine’de inşa edilen bu örnek toplum modeli kısa zamanda etrafa yayılmış ve Mekke’nin fethiyle 
taçlanmıştır. İslâm kültürü ve medeniyeti açısından bir dönüm noktası olması sebebiyle hicretin 
gerçekleştiği tarih, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Hz. Ali’nin teklifiyle, hicrî takvimin başlangıcı kabul 
edilmiştir. 

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı ve özellikle bölgemizde savaş, kan, gözyaşı ve vahşetin 
bütün çirkinliği ile yaşandığı bir dönemde sevgi, barış ve kardeşlik dini İslam’ı yeniden idrak ve tüm 
insanlığa tebliğ etme zamanıdır. 

Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de belirtilen Zilkade, Zilhicce ve Recep gibi haram aylardan biridir. Bu 
aylarda tartışmalara, savaşlara, insanlar arasındaki çekişmelere, küçük büyük düşmanlıklara son 
verilmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bütün Müslümanların Hicri Yılbaşı’nı tebrik ediyor; bu yeni yılın milletimiz ve 
İslam coğrafyası için hayırlara vesilesi olmasını diliyoruz. 

13/11/2013

Muharrem Ayını Fırsat Bilip Kardeşlik Duygularını Pekiştirmeliyiz 

Her yıl Muharrem’in 10’u geldiğinde bütün müminlerin yüreğini bir acı, bir hüzün, bir keder kaplar. Hicrî 
61. yılın 10 Muharremi, Hz. Hüseyin ve pek çoğu ehl-i beytten olan 72 kişinin Kerbela’da şehit edildiği 
tarihtir. Bu büyük acı, hangi mezhepte, hangi meşrepte, hangi coğrafyada, kısaca dünyanın neresinde 
olursa olsun, Allah’a inanan, Peygamber Efendimize, ashabına ve ehl-i beyte gönlünde sevgi besleyen, 
her iman sahibinin ortak matemi, ortak hüznü ve kederidir. 

Gün, Kerbela’yı doğru anlama ve değerlendirme günüdür. Hz. Hüseyin Efendimizin mücadelesi zalime, 
haksızlığa, adaletsizliğe, sömürüye, dayatmaya karşı çıkma; hürriyet, adalet, ahlâk, fazilet, izzet ve şeref 
mücadelesidir. 

Kerbela’da yaşanan acılardan ders çıkarıp birlik ve beraberlik duygularıyla birbirimizi kucaklamalıyız. 
Bundan sonra yeni Kerbelalar yaşanmaması için Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi, “Bir olalım, iri olalım, 
diri olalım.” 

Bugün, Suriye, Irak, Lübnan, Mısır, Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere dünyanın değişik 
coğrafyalarında yaşanan acıların son bulması için mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanlar 
bir olmalı; akan kardeş kanı son bulmalıdır. 

Bu vesile ile başta Hz. Hüseyin Efendimiz olmak üzere, tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıyoruz. 
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18/11/2013

Dershane Konusunda Şeffaf Bir Süreç ve Herkesi Memnun Edecek 
Bir Sonuç Mümkün 

Türkiye, 21. yüzyılın küresel rekabet çemberine dahil olma mücadelesi veriyor. Bu noktada, önemli 
başarı sağladığımız alanlar olduğu gibi hala sayfasını açmadığımız konular da var. Ancak, bu hedefte 
bütün konular için kapsayıcı alan hiç şüphesiz eğitim sistemimizdir. Eğitim sistemine dair yapılması 
ve yapılmaması gerekenler; kaldırılacak yapılar, dönüştürülecek yapılar, yeni kanallar, yeni kuram ve 
kurallar olduğu gün gibi ortadadır. 

Son günlerin önemli gündem maddesi haline gelen “dershane” konusuna da, sadece eğitim 
penceresinden, eğitim sistemini merkeze alarak bakmak gerekiyor. Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, dershane 
konusuna, tam da bu yüzden, onu var eden eğitim sistemi ile bu sistemin bileşenleri olan okullar, 
öğrenciler, veliler, devlet, sivil girişim, seçme sınavları gibi kavram ve olgular üzerinden bakıyoruz. 

Dershaneler, üst öğrenime yönelik merkezi sınavlar üzerinden oluşan yarışmanın bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Onları var eden yarışma zemini halen varlığını devam ettiriyor. Buna rağmen, bugün 
dershanelerin kapatılmasını/dönüştürülmesini/özel okula evrilmesini tartışma konusu yapıyoruz. 
Bu tartışmanın taraflarının açıklamaları da, ne kendilerini ne de bu tartışmadan çıkacak sonuçtan 
etkilenecekleri tatmin ediyor. Ortada bir bilgi kirliliği var. 

Dershane tartışması sağlıklı bir şekilde ve zeminde yapılmamakta, bunun sonucunda Türkiye, devleti 
ve milletiyle enerji kaybetmektedir. Enerji kaybına son vermek, bütün tarafların kabul edebileceği bir 
çözüme ulaşmak için, tartışmaya taraf olması gereken tüm kesimler olaya sükûnetle, sağduyuyla ve 
pedagojik bir perspektifle yaklaşmak durumundadır. 

Konunun siyasi erk açısından öznesi konumunda olan Milli Eğitim Bakanlığı, her şeyden önce sürecin 
şeffaflığını sağlamalı, bu kapsamda konuyla ilgili taslak çalışmasını kamuoyuyla paylaşarak toplumu 
bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmelidir. Diğer taraftan, konunun sosyal tarafı olan eğitim 
sendikaları, dershane sahipleri ve akademik dünya tartışmanın ortağı yapılarak, konunun bilimsel 
bir zemine oturmasına ve bilimsel çözümler üretilmesine fırsat sağlanmalıdır. Bütün bunlarla birlikte, 
halihazırda dershanelere devam eden kitleyi oluşturan çocuklar/gençler ile ebeveynlerinin de fikir/görüş 
ortağı olmasına yönelik bir alan oluşturulmalıdır. 

Tüm bu çalışmalar yürütülürken, eğitim-öğretim hakkı, teşebbüs hürriyeti, çalışma hakkı ve benzeri temel 
hak ve özgürlüklerin özüne ve ruhuna zarar vermeyecek bir sonuç hedeflenmelidir.   Bu çalışmalarda 
dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, okul dışı eğitim destek hizmeti sistemi kapsamındaki 
dershanelerin kapatılmasının veya dönüştürülmesinin, merdiven altı eğitim kurumlarının oluşmasına ve 
gençler için tehlikeli alan haline gelecek alternatif eğitim yapılarının ortaya çıkmasına neden olmayacak 
şekilde gerçekleştirilmesidir.   Bunun yanında, Türkiye’nin makro-ekonomik hedefleri açısından büyük 
risk oluşturan kayıtdışılığı büyütecek bir yapılanmanın da oluşmaması gözetilmelidir. En önemlisi, 
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dershaneler aracılığıyla emek dünyasıyla tanışan ve ekmeğini kazanan eğitim çalışanlarında ekmek ve 
gelecek kaygısı oluşturulmamalıdır. 

Öte yandan, dershanelerin eğitim sisteminin olmazsa olmazı şeklinde lanse edilmesi de doğru bir 
yaklaşım değildir. Dershaneler, olsa olsa, eğitim sisteminin sorunlarından neşet etmiş bir sonuçtur. 
Bu tespitler ışığında önerimiz, yasal düzenleme yapılarak dershanelerin kapatılması yerine, eğitim 
sisteminin açıklarının kapatılmasını ve sorunlarının çözümünü sağlayacak eğitim reformları yapılarak 
talep düşüklüğüne ve kârlı olmadığı kanaatiyle dershanelerin kapanmasına aracılık edecek bir sürecin 
işletilmesidir. Bu süreç kapsamında, öğretmen açığının giderilmesi, sınava hazırlayan eğitim sisteminin 
hayata hazırlayan eğitim sistemine dönüştürülmesi, değerler eğitiminin öncelendiği ve önemsendiği bir 
eğitim alanının oluşturulması hedefi esas alınmalıdır. Bu çerçevede, dershanelerin kapatılmasını değil, 
konunun bütün taraflarının kendi mecraları açısından gerekli hazırlıkları yaptığı dört-beş yıllık bir zaman 
dilimi içerisinde dershanelerin kapanmasını öngören asgari müşterek arayışına odaklanmış bir ortak 
akıl zemini üretmeliyiz. 

Türkiye’nin demokratikleşme hamlelerinde büyük adımlar atarak hızla yol aldığı, çözüm sürecinin 
başarıyla devam ettirildiği, toplumsal barışın her geçen gün daha da güçlendiği bir dönemde; toplumsal 
enerjimizi azaltacak, demokratikleşmemizin hızını kesecek, toplumsal ayrışmayı tetikleyecek veya 
artıracak bilimsel ve pedagojik temelde gerçekleştirilmeyen tartışmalardan kaçınmalıyız.  Büyük Türkiye 
ideali için devletin tüm kurumlarının, sivil inisiyatiflerin ve nihayetinde 76 milyon vatandaşımızın el 
ele, gönül gönüle ortak akılla yol alması gerekiyor. Büyük Türkiye’yi engellemek isteyenlerin en büyük 
korkusu da budur. Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak, Büyük Türkiye idealine tüm gücümüzle ve enerjimizle 
katkı sunmaya, destek olmaya, çözüm üretmeye, bu ideale inanmış tüm sosyal kesimlerle işbirliği 
yapmaya yönelik tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

23/11/2013

Öğretmenler Günü Sivilleştirilmeli, Öğretmenler Özgürleşmelidir  

Öğretmenler Günü, ihdas edildiği günden bugüne içi doldurulamayan, yasak savmak kabilinden 
törenler ve beylik konuşmalarla geçiştirilen, süreç içerisinde öğretmenlere pratikte herhangi bir katkı 
sunamayan, çocuk masumiyetinin suni teneffüsüyle bugüne kadar gelmiş, ideolojik devletin bir ritüeli 
olmaktan öteye geçemeyen bir ‘belirli’ gündür. 

24 Kasım Öğretmenler Günü, ihdas edenlerin, yani 12 Eylül darbecilerinin ruhunu yansıtmakta ve 
izlerini taşımaktadır. Öğretmenler Günü vasıtasıyla yapılan törenler ve ritüeller sorgulanmaksızın her 
yıl tekrarlanmaktadır. 12 Eylül darbesini yapanlar milletin vicdanında yerini nasıl meşrulaştıramadıysa, 
darbenin himmetiyle “öğretmenlere de bir gün olsun” diyerek tahsis edilen bu gün de öğretmenler 
nezdinde meşruiyet ve aynı şekilde kabul sorunu yaşamaktadır.
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Milletin duygu dünyasına, düşüncelerine, tercihlerine pranga vuran antidemokratik müdahalelerin 
zirve noktası olan darbenin akabinde; bu suçu işleyenlerin Öğretmenler Günü ihdas etmeleri, 
yapmak istedikleri mühendisliğe öğretmenleri de ortak etmek arzularından kaynaklanmıştır. 1981’de 
kutlanmasına karar verilen ve 12 Eylül 1983 tarihinde Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği 
yayınlayarak kışla düzeni anlayışını kutlama törenlerine giydiren ve aradan geçen süre içerisinde yapılan 
yönetmelik değişikliklerinde de özüne dokunulmayan bir mecburiyeti içeren kutlamalar trajikomik 
sahnelere neden olmaktadır. Dayandırdıkları, kutsiyetini oluşturdukları devletin ideolojik saplantısını 
yansıtan totemci yaklaşım, milletin bin yıllık geçmişini bir kalemde silip atmayı sevimli kılmaya çalışan 
yaklaşımlar içermektedir. 

Geçmişinden bugüne Öğretmenler Günü uygulamaları, darbeci ürünü olduğunu ortaya koyan örneklerle 
devam etmektedir. Kutlamalarda adeta, “Öğretmenler Günü kutlanacak! Kutla!”  komutunun gereği 
yerine getirilmektedir. Öğretmenler Günü, öğretmenler için kutlama eziyetinde katlanılan bir gündür. 
Öğretmenlerin yoklama yapılarak geniş salonlarda toplandığı ve antidemokratik diskur çekildiği, 28 
Şubat ertesi Öğretmenler Günü kutlamaları hatıralardadır. Bu yıl da hafta sonuna rastlayan 24 Kasım, tüm 
öğretmenlere katılma mecburiyeti içeren talimatların çıkarıldığı törenlerle eziyet günü algısı üretecek 
yaklaşımlar eşliğinde devam etmektedir. Öğretmenler Günü’nde yönetici ve öğretmenlerimizden 
müteşekkil heyetlerin protokolü oluşturan zevatı ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutlatmaları, 
komedi programlarındaki skeçlere seza uygulamalar olarak dikkat çekmeyi sürdürecektir. Öğretmenlerin 
günü kutlanacaksa, bu, militarist biçimde öğretmeni belli saatte, belli yerde bulunmaya zorlayarak değil, 
öğretmeni bir makama götürüp günümü kutla yaklaşımı yerine, bütün devlet erkânının da hocası olan 
öğretmenleri kendi mekânlarında ziyaret eden ve önemseyen bir nezaketle olacaktır. Yıllardır devam 
edegelen şablonların yönetmeliklerle devam ettirilmesi sorgulanmalıdır.

Öğretmenlik mesleğinin önemine, öğretmenlerin vazgeçilmezliğine ilişkin olumsuz görüş serdeden hiçbir 
toplum, hiçbir ülke ve hiçbir rejim görülmemiştir. Hal böyleyken, Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin 
vazgeçilmezliğine, öğretmenlik mesleğinin çok büyük önemine ilişkin hamaset yerine, öğretmenleri 
irite eden dayatmalardan ziyade,  her yıl tekrarlatılan temcitten öteye geçilerek öğretmenlik mesleğinin 
ağırlığına yaraşır kutlamalar ön plana çıkarılmalıdır. 

Toplumun inşacısı, köklü medeniyetlerin mimarı ve taşıyıcısı olan; herkesin hayatında anlamı, 
şekillenmesinde yeri bulunan öğretmen kavramını, pratikte bir faydası olmayan, resmi kutlama 
programında yer alması dolayısıyla kutlanması külfete dönüştürülen Öğretmenler Gününü ritüellerinden 
arındırmak gerekmektedir. 

Öğretmeni ideolojik boyacı olarak değerlendirmeyen bir eğitim sistemi ışığında, ideolojik görüntüden 
sıyrılmış, öğretmenlerin gönülden iştirak edecekleri, kökü derinlerde bir Öğretmenler Günü özlemiyle, 
tüm öğretmenlerimizin emekleri karşısında eğiliyor, Öğretmenler Günü’nün sivilleştiği, öğretmenlerin 
özgürleştiği, mesleğin itibarının ön plana çıktığı günlerde buluşmak dileğiyle. 
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03/12/2013

Engelsiz Bir Dünya Temennisiyle 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünyada engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği, çözüm noktalarının 
araştırıldığı bir gündür. Ülkemizde de  bu günde değişik etkinlikler yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda 
bu günün bir kutlama günü olduğu gibi yanlış bir algı oluşmuştur. 

Bu günün amacına uygun olarak yapılan toplantılar, seminerler, paneller engellilerimizin yaşadıkları 
sorunları topluma ve ülkeyi yönetenlere daha iyi anlatabilmek, onları bilinçlendirebilmek ve çözüm 
önerileri sunmak olmalıdır. Halen ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın eğitimden sağlığa, 
istihdamdan çalışma hayatındaki sıkıntılara kadar pek çok sorunları bulunmaktadır. 

Engelliler, iş hayatına katılımdan ulaşıma, işyerindeki mimari sıkıntılara kadar birçok sorun yaşamaktadır. 
Diğer taraftan 15 yılını tamamlayarak emekli olan engellilerimizin, aldıkları emekli ikramiyesi ve 
bağlanan maaşın yetersiz olması nedeniyle emeklilik hayatı kâbusa dönmekte ve engelli birey evine 
hapsedilmektedir. 15 yıllık çalışma hayatında gelebileceği derece ve kademeye gelmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

Engellilerin emeklilik hayatlarını rahat geçirebilmeleri ve insanca bir yaşam sürmeleri için gerekli 
düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. 

09/12/2013

Darbelerin Zifiri Karanlığında Derdest Edilenler Yeniden Yargılanmalıdır 

Dünyada insan merkezli, her bakımdan yüksek bir medeniyet kurmuş, yüzyıllar boyunca bu medeniyetin 
değerlerini yaşamış ve insanlık âleminin bu yüksek medeniyetle tanışması ilkesi doğrultusunda 
uğraş vermiş bir milletin ahfadıyız. İnsanı eşref-i mahlûkat olarak nitelendiren ve insanlar arasındaki 
farklılıklara değil, benzerliklere odaklanarak ayrımcılığı reddeden, bütün çabasını ise insanlığın iki cihan 
saadeti için oraya koyan bir medeniyetin müntesipleriyiz. 

İnsanları rengine, ırkına, maddi varlığına göre tasnife tabi tutmayan, insanlar arasına ayrımcılık tohumları 
ekmeyen İslam medeniyetinin getirdiği huzur ve kardeşlik ortamını batı medeniyeti getirememiştir. 
Batı medeniyeti insanlığın tamamı bir yana, Batı toplumunu da topyekûn mutluluğa taşıyamamıştır. 
Batı’da temel insan hakları yadsınmış, can emniyeti, mal emniyeti, ırz-namus emniyeti, nesil emniyeti 
ayaklar altına alınmıştır. Gidilen yolun çıkmaz sokak olduğunun farkına varan Batı aydını, insana doğru 
yönelen ama güçlü bir enerjiden yoksun yeni bir yaklaşımı meydana çıkarmış, kimi hakların standardını 
oluşturmaya ve hayata geçirmeye çalışmıştır. Bugün Batı medeniyetinin insan hakları bağlamında bize 
yönelttiği standartlar vaktiyle dünyaya ecdadımızın öğrettiği standartların kırıntılarıdır. 
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Batı medeniyetinin insan hakları standardı aynı zamanda bir çifte standart örneğinin tezahürüdür. 
Çünkü Batı dünyası, insan hakları havariliğini sadece kendi halkı için sergilemekte, Müslüman halklar 
söz konusu olunca kılını kıpırdamamayı vazife saymaktadır. Bugün dünyada en ucuz kanın Müslüman 
kanı olması bunun işaretidir. Batı’nın emperyalist yaklaşımları nedeniyle, Müslüman halklar arasına 
nifak tohumları atmasının doğal sonucu olarak ortaya çıkan trajedi, Birleşmiş Milletler ve insan hakları 
kuruluşlarının umurunda bile olmamaktadır. Dünyanın pek çok yerinde Müslüman halklar zulüm altında 
inlemekte; canı, malı, ırz-namusu ayaklar altına alınmakta, Batı kendi çıkarları için dünyayı adeta ateşe 
vermektedir. Geçmişte Bosna’da yaşanan vahşete seyirci kalınması; Batı’nın yüzkaralığı için yeter de 
artar bile. Bugün Suriye’deki katliamlar, Mısır’daki alçak darbe; Irak’ta, Filistin’de, Afganistan’da, Doğu 
Türkistan’da, Arakan’da ve halkı Müslüman ya da Müslüman halkların yaşadığı pek çok ülkede patlayan 
bombalar, Guantanamo gibi insan onurunun hiçe sayıldığı işkence merkezlerinin varlığı ve akan kanlar 
‘İnsan Hakları’nın sadece lafının edildiği bir dünyayı resmetmektedir. 

Birleşmiş Milletler, adaletsizlik üzerine kurulmuş bir yapıdır. Beş daimi üyenin bulunuşu, her birinin veto 
hakkına sahip oluşu, bu adaletsiz yapının Müslümanlar lehine çalışmayacağını göstermektedir. Çünkü 
Batı, olaylara insan temelli değil, inanç merkezli yaklaşmaktadır. Müslüman ülkelerdeki Batı tezgâhlı 
oluşturulmuş yapılar, rejimler; krallar, diktatörler Batı’nın günah galerisi arasındadır. İslam ülkelerinin 
bir araya gelerek kendi meselelerini kendilerinin halletmesine imkân sağlayacak her türlü yolun 
tıkanması ise, zulmün ve zorbalığın devamına olanak sağlamaktadır. 

Ülkemizde batılılaşma süreciyle birlikte temel insan hakları bağlamında en büyük saldırının inanma ve 
inandığını yaşama hakkına yönelmesi, bu açıdan bakıldığında tesadüf değildir. Batılılaşma süreciyle 
birlikte yaklaşık iki yüzyıldır inananlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüş, negatif ayrımcılığa 
tabi tutulmuştur. Bu hususta en büyük zulüm ise, inancı gereği başını örten kadınlara uygulanmıştır. 
Başörtülü kadınlar diğer temel haklarından yoksun bırakılmış, öğrenim görme ve çalışma hakları 
ellerinden alınmış, annesi ya da eşi başörtülü olan erkeklerin de çeşitli ayrımcılıklara tabi tutulmasıyla 
ayrımcılık, sembolleşen başörtüsü üzerinden hem kadına hem de erkeğe yapılagelmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen, medeniyet köklerine sadık bir teşkilat olarak kendini “İnsan merkezli sendika” olarak 
takdim etmiş; onun için sadece çalışanların ve üyelerinin ‘sendika’ sözcüğünün kapsamı içerisindeki 
beklentilerini karşılamayı değil, beslendiği medeniyet değerlerinin bir gereği olarak, insanların inanma 
ve inandığını yaşama hakkının mücadelesini de başat konusu saymıştır. 

Bugün ülkemizde inandığı gibi yaşamak isteyen insanlara yönelik ayrımcı uygulamaların pek çoğunun 
tarihin çöp sepetine atılmış olmasının arkasındaki örgütlü gücün, altındaki imzanın ve akıtılan terin 
Eğitim-Bir-Sen olması, “insan merkezli sendikacılığın” tezahürüdür. Kamu kurumlarında başörtülü 
çalışanların hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadan hizmet üretmelerini sağlamak için çeşitli eylem ve 
etkinlikler sonrası başlattığımız imza kampanyası ve akabinde aylarca süren sivil itaatsizlik eylemimizin 
kazanıma dönüşmesi, ülkemizin insan hakları karinesine sağladığımız olumlu katkı olmuştur. Başörtülü 
bir milletvekilinin TBMM’den zorla çıkarıldığı ve başörtülü oluşundan ötürü itibarsızlaştırıldığı günlerden, 
başörtülü milletvekillerinin özgürce yasama faaliyetlerine katıldığı günlere gelişte azim, kararlılık ve 
ilkesel duruş vardır. Bu ilkesel duruş ve kararlı mücadele üniversitelerde başörtüsü ile öğrenim gören 
kızların artık bütün enerjilerini okumaya, araştırmaya, gelişmeye harcamalarının da yolunu açmıştır. 
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Ülkemizde kadınları kategorize eden anlayışların artık geride kalması, kadına yönelik şiddet ve ahlaki 
yozlaşmayı da içerisine alacak şekilde devam etmeli; toplum, geleceğe güvenle bakmalıdır. Çözüm süreci 
diye adlandırılan, ötekilerin berikileştirilmesi süreci, devletin milletinden milletin devletine geçişle 
taçlandırılmalı, insanı merkeze alan yaklaşımlar devletin mekanizmasının her tarafına sirayet etmeli ve 
bu ülkede bir daha ortaçağ karanlığını andıran darbe ortamlarının oluşmasına imkân verilmemelidir. 

İnandığı gibi yaşamak isteyen insanlara yönelik en ağır saldırıların gerçekleştirildiği, insan hakları 
ihlallerinin adeta zirveye çıktığı meşum 28 Şubat günleri dâhil, antidemokratik zeminlerde inancını 
yaşamasından dolayı hakları gasp edilenlerin haklarının bir kısmının verilip helallik istenmesi gibi bir 
durum söz konusudur. İnsanlarımız, başörtülü olmalarından ve inandığını yaşamalarından ötürü ne 
kaybetmişlerse, tamamının tazmin edilmesi ve devletçe özür dilenerek iadesinin yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Hükümetin bu konuda attığı adımları önemsiyor ve mağduriyetlerin giderilmesi 
noktasında bunların devamını bekliyoruz. 

Darbe dönemlerinin zifiri karanlığında derdest edilerek, adaletin omuzlardaki yıldızlarla ölçüldüğü 
ortamlarda, emir komuta zinciri altında yargılanan ve bugün hâlâ hapishanelerde çile dolduran, başta 
Salih Mirzabeyoğlu olmak üzere, adaletin tecellisi için bütün düşünce mahkûmlarının adil mahkemelerde 
yeniden yargılanmasını talep ediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle insan hakkı ihlalinin olmadığı bir dünya diliyoruz. 

27/12/2013

77 Yıla Rağmen Millet İstiklal Şairini Unutmadı 

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u, ebediyete irtihalinin 77. yılında hayırla ve dua ile anıyoruz. 

Milli mücadele ruhunun canlanmasına ve yaşatılmasına ömrünü adayan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, 
sadece İstiklal Marşı ve Çanakkale Destanı’nın şairi değildi; bir dava insanı, inandığı değerler uğruna her 
şeyi göze alacak kadar davasına bağlıydı. Ersoy, hayatı boyunca değerleri ve ülkesi için duygu, düşünce 
ve eylemleriyle ön saflarda yerini aldı. Milli mücadelenin  tüm Anadolu’ya yayılması için  gece gündüz 
demeden koşturan Mehmet Akif Ersoy, şiirleri ve etkili hitabeti ile milli bilincin uyandırılmasına çok 
büyük katkıda bulundu. Vatan ve millet uğruna hiç bir mücadeleden çekinmeyen Ersoy, Milli Marşımızı, 
istiklal marşı olarak milletine armağan etti. Şiir için verilen ödülü, elinin tersiyle iterek, vatan ve millet 
sevgisini gösterdi. 

Mücadelesi boyunca karşılaştığı her türlü zorluğa ve eleştirilere edebi kişiliğiyle cevap veren Akif, “Zulmü 
alkışlayamam, zalimi asla sevemem/Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem” diyerek ülkesine ve 
tarihine bağlılığını ortaya koymuştur. 

Mehmet Akif, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesli ‘Asımın Nesli’ olarak tasvir etmiştir. Bu yüzden 
genç neslin yetiştirilmesine ve bilinçlendirilmesine büyük önem vermiştir. 
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Eğitim-Bir-Sen olarak, ‘Asımın Nesli’nin yetişmesi için gayret gösteriyor, onun bize armağan ettiği İstiklal 
Marşı’nın ve Safahat’ın ruhuna ve manasına uygun nesiller yetiştirme idealimizi bir kez daha yineliyoruz. 

Dünyada çok az kişiye nasip olan destansı bir hayat yaşayan ve mazlum bir şekilde aramızdan ayrılan 
Mehmet Akif Ersoy’un, “Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince/Günler şu heyulayı da er geç silecektir/
Rahmetle anılmak ebediyet budur amma sessiz yaşadım kim beni nerden bilecektir” diyordu. Kim 
bilecek sorusuna, ‘Asımın Nesli’ dediği gençler, ‘biz biliriz’ diyerek cenazesine sahip çıkmıştır. 

Mehmet Akif Ersoy’un vefatından yıllar sonra dünyaya gelen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kurucusu, 
düşünce ve aksiyon insanı merhum  Mehmet Akif İnan ise,  ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/Destanlar 
yayılır mezarımızdan’ diyerek destansı bir hayat yaşayanların mezarlarından da destanların yayılacağını 
işaret etmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, günümüz gençliği ve gelecek nesillerin Mehmet Akif Ersoy’u anlamasının, 
istikbalimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi anlamına geldiği kanaatini taşımaktayız. 

Bu nedenle, Akif’in düşünce yapısı, davası, milli ve manevi meselelere bakışı, hayatını herkesin anlaması 
ve gelecek nesillere aktarması büyük önem arz etmektedir. 

İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 77. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve 
minnetle anıyoruz. 

06/01/2014

Bir Gönül ve Eylem Adamı Mehmet Akif İnan’ı Rahmetle Anıyoruz 

Tanzimat’la birlikte başlayan halk-aydın farklılaşması ve çatışmasında halkın cenahında saf tutan, 
Batılılaşma sürecinde önce örselenen, sonra da tarumar edilen medeniyet değerlerinin yeniden inşa 
mücadelesine kalemiyle, kelamıyla, tebeşiriyle, eylem önlüğüyle; şair, yazar, yayıncı, hatip, öğretmen, 
sendikacı kimliğiyle en üst seviyede katkı sunan, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kurucu Genel Başkanı 
Mehmet Akif İnan’ı, vefatının 14. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Mehmet Akif İnan, duruşunu, Batılılaşma süreciyle başkalaşmış, taklitçi, kendi milletini beğenmeyen, 
hatta aşağılayan, geleneğin ve yerli birikimin bütün bir yekûnuna düşmanlık sergileyen aydın tipinin 
karşısında konumlandırmıştır. Bu duruş, türlü mahrumiyetleri ve mücadele zahmetini beraberinde 
getiren bir duruştur. Yönünü cebrî bir kesinlikte Batı’ya çevirmiş bulunan rejim, buna uygun bir yöneliş 
içerisinde bulunan kişi ve kurumları yüceltirken, yerli düşüncenin ve hareketin ihyasına yarayacak her 
türlü adımı tehdit olarak algılamış, yerli düşüncenin temsilcilerini itibarsızlaştırarak etkisizleştirmeye 
yönelmiştir. Mehmet Akif İnan’ın hayatı boyunca içerisinde bulunduğu uğraşılar, akıntıya karşı kürek 
çekme kabilinden çabaları da kuşanmasını beraberinde getirmiş; güçlükler içerisinde dergiler çıkarmış, 
geniş maddi imkânlar elde edebileceği vasatlara hiç yaklaşmamış, sendikal örgütlenmenin ilk yıllarında 
soruşturmalara, tehditlere, maruz kalmış; ekonomik darboğazlarla karşı karşıya kalmış, hayatın ve 
mücadelenin yükünü heybetli omuzlarında hep taşımak zorunda kalmıştır. 
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Mehmet Akif İnan, çok yönlü bir insandır; bir aydındır, bir şairdir, bir yazardır, bir öğretmendir, bir hatiptir, 
bir yayıncıdır, bir sendikacıdır. Hakkında yapılan değerlendirmelerde, onu tanımlamada kullanılan 
kararlı, ilkeli, vakarlı, nezaketli, insaniyetli, şefkatli, merhametli, mücadeleci, lider, cömert, dürüst, zarif, 
naif, kibar, nüktedan, karizmatik, hatırşinas, beyefendi, centilmen, sevda adamı, dava adamı, kültür 
adamı, gönül adamı, eylem adamı gibi nitelikler, onun sanat-edebiyat camiasında, eğitim camiasında, 
sendika ve siyaset camiasında hep merkez şahsiyet olduğunu göstermektedir. 

Mehmet Akif İnan, has şair, soy şair, Hicret Şairi, Kudüs Şairi, Mescid-i Aksa Şairi olarak tanınır. İnan, 
Fuzulî, Nâbî, Şeyh Gâlib, Muallim Nâci, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fâzıl Kısakürek, Sezai Karakoç silsilesiyle 
ulaşan ve arkadaşları Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören’le birlikte tevarüs ettikleri 
İslami Şiir Akımı’nın temsilcilerinden biridir. Mehmet Akif İnan, şairliğinde de, gelenekle olan bağını 
koparmamış, geleneği taklit etmekten kaçınmış ama gelenekten modern bir yorumla yararlanmasını 
bilmiştir. Az kelimeyle çok şey anlatma hedefine yoğunlaşan İnan, sehl-i mümteni tarzında, mısra-ı 
berceste hüviyetinde, tasavvufi duyarlılığı taşıyan, derin ve katmanlı anlamlar barındıran şiirler 
yazmıştır. Mehmet Akif İnan’ın şiir ve nesirleri okunduğunda, bir inanmış adamla karşılaşılır. 

Mehmet Akif İnan, bir öğretmen olarak da dikkat çekici hasletleriyle öğrencilerinin gönlünde taht 
kurmuştur. Öğretmenliğini, medar-ı maişet olmanın ötesinde “Olağanüstüler” şiiriyle bağlılığını 
dillendirdiği peygamberimizin mirasçısı olmanın bir imkânı olarak değerlendirmiştir. Akif İnan, 
öğretmenliği sadece sınıfta gerçekleştirilen bir etkinlik olarak değerlendirmemiş, öğrencilerini her 
zaman ve zeminde yetiştirmenin gayreti içerisinde olmuştur. İnan, kendi kendini motive eden; meslek 
yaşamında nazik, müşfik, fedakâr, merhametli, ufuk açıcı, istikamet verici bir öğretmendir. 

Mehmet Akif İnan’ın en büyük eseri, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’dir. “Ve bir sofra gibi sersem önünüze/
Yerli düşüncenin ürünlerini” diyen İnan, yerli düşüncenin sivil alanda en diri biçimde savunulmasını 
sağlamak bakımından sendikal örgütlenmeye büyük önem vermiştir. Mehmet Akif İnan, 1992 yılında 
kurulan Eğitim-Bir-Sen’in ve 1995 yılında kurulan Memur-Sen’in örgütlenme çalışmalarının ilk yıllarında 
maddi ve manevi fedakârlıklarıyla veren el olmanın en güzel örneklerini de ortaya koymuştur. Büyük 
emek ve fedakârlıklarla kurulan ve medeniyet değerleriyle barışık örgütlenmelere karşı tavırlı siyasi 
iradenin ve onun paralelinde hareket eden bürokratik yapının tüm engellemelerine karşın kuruluşunda 
ve 28 Şubat’ın karanlık günlerinde hayatiyetini sürdüren Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, Türkiye’nin 
normalleşmesi sürecine en büyük katkıyı sunmuş, demokratik teneffüs alanlarının genişletilmesi 
doğrultusunda üyelerinin ve milletimizin yüzünü güldüren ciddi çalışmalar yapmıştır. Bugün Eğitim-Bir-
Sen 270 bin üyesiyle, Memur-Sen ise 750 bin üyesiyle Mehmet Akif İnan’ın, “Kim demiş her şeyin bitişi 
ölüm/Destanlar yayılır mezarımızdan” mısralarının mazmununa muvafık, Türkiye’nin en büyük sendikası 
olarak, medeniyet değerlerinin savunulması doğrultusunda destanlar yazmış, “İnsanların en hayırlısı, 
insanlara faydalı olandır” ilkesi doğrultusunda mazluma, mağdura el uzatmış; çalışanların sosyal 
ve ekonomik kazanımlarının artırılarak müreffeh bir toplumun inşasına yönelik çalışmalar yapmış, 
kurucusunun hayırla ve rahmetle anılmasına vesile olmuştur. 

60 yıllık ömründe ortaya koyduğu kimlik, duruş ve çalışmalarla medeniyet dünyamızda bir yıldız gibi 
parlayan merhum Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı rahmet ve minnetle anıyor; eserleriyle katkı 
sunduğu, zenginleştirdiği medeniyet havzasına ait olmaktan ve onun takipçisi olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. 
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09/01/2014

Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında iyileştirmeler getiren 212 sayılı Yasa’nın yürürlüğe 
girmesi üzerine, dokuz gazete sahibi, yasayı protesto etmek için 3 gün boyunca gazeteleri yayımlamama 
kararı aldılar. Bu gelişme karşısında, gazeteciler haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla 
‘Basın’ adıyla kendi gazetelerini 11–12–13 Ocak 1961 tarihlerinde yayımladılar.  O tarihten sonra 10 
Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlandı. 1971 yılındaki 12 Mart müdahalesinden sonra 
ise çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak, “Bayram” 
olmaktan çıkarıldı ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi. 

Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez 
unsurlarından biridir. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunu; güçlü basın kuruluşları da güçlü 
demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim 
yapma gibi son derece önemli görevler yürüten basın çalışanlarına demokrasinin tüm kurumlarıyla 
yerleşmesi açısından da önemli görevler düşmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta 
görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği 
mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Ancak sendikal örgütlenme oranın düşük olduğu, iş güvencesinin 
olmadığı ve alın terinin karşılığının alınamadığı sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalıdır. 
Bugünün iş güvencesinin olduğu, sendikal örgütlenmenin önünü açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların 
teslim edildiği bir gün olmasını temenni ediyoruz.

Tarihin her döneminde milletin müşterek sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma 
görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirebilmek için mesleki zorluklarına 
rağmen vazifesini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan basınımızın,   düşünce ve görüş zenginlikleriyle, 
toplumun bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde, huzur ve güven ortamının güçlendirmesindeki rolü 
büyüktür.  Bu duygu ve düşüncelerle,  basın meslek ilkelerine bağlı hareket ederek, mesleki ve toplumsal 
duyarlılık içinde çalışmalarını sürdüren basının, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. 

15/01/2014

Yardım Kuruluşlarını Hedef Almak Milletin Vicdanına Kurşun Sıkmaktır 

Din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın dünyanın her yerinde doğal afetler başta olmak 
üzere, savaş ve barış ortamlarında karşılıksız yardımlarla kimsesizlerin kimsesi olan yardım kuruluşları, 
insanlık adına nöbet tutan gönül insanlarından meydana gelmektedir.  

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki yardım çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmış 
İHH’ya yönelik “Suriye’deki mazlum Türkmenlere dağıtılmak üzere gönderilen bir TIR’ın içinde söz 
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konusu kuruluş tarafında silah ve patlayıcı taşındığı” iddiasının gerçek olmadığının ortaya çıkmasından 
sonra şimdi de El- Kaide bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişiyi ararken söz konusu yardım kuruluşuna 
ait Kilis ofisine baskın yapılması ve kuruluşun itibarının hedef alınması asla kabul edilemez bir durumdur. 

Mazlum ve mağdur Filistin halkı için birçok ülkeden aktivistlerin katılımıyla Gazze’ye yardım için yola 
çıkan Mavi Marmara Gemisi ile adını bütün dünyaya duyuran bir kuruluşun İsrail tarafından hedef 
alındığı bilgileri kamuoyuna yansımıştı. Mavi Marmara ve 9 şehit olayı, Siyonist rejimi zor durumda 
bırakmakla kalmamış, aynı zamanda İsrail’in Türkiye’den özür dileyip, şehit ailelerine tazminat ödemeyi 
kabul etmesine de neden olmuş, ‘Gazze’ye atom bombası atmak lazım’ diyen İsrail Dışişleri Bakanı 
Liberman’ın, “İHH İsrail için büyük tehlikedir” demesi ise, İsrail’in İHH ile ilgili rahatsızlığını tescil eden 
en önemli belge olarak kayıtlara geçmiştir. 

Yetim çocuklarla ilgili çalışmaları, Ramazan Kumanyası, Kurban yardımları, katarakt ameliyatları, 
su kuyuları, eğitim yardımları gibi birçok kalemde yardım faaliyetleri yürüten bir kuruluşun itibarını 
hedef alan kirli operasyonu Eğitim-Bir-Sen olarak kınıyor, haysiyet cellatlığına soyunanların milletin 
vicdanında mahkum olacağını hatırlatıyor, kötülükte yarışanlardan; vicdana, insafa, hukuka sığmayacak 
kadar kirli olan operasyonda yer alanlardan, yaptıklarının hesabının mutlaka ama mutlaka sorulmasını 
bekliyoruz. 

23/01/2014

Çözümün Öne Çıktığı Yoğun Bir Dönem Geçirdik 

2013-2014 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi eğitim çalışanları açısından çözümün öne çıktığı bir 
dönem olmuştur. Yaklaşık 17 milyon öğrencinin karne ile buluştuğu birinci dönemde önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. 2014-2015 yılı için imzaladığımız toplu sözleşme sonuçlarıyla yüzleri gülen eğitim 
çalışanlarının, geride bıraktığımız dönem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı merkezli olumlu çalışmalarla 
morallerinin yükseltilmesini istemiştik. 

Her eğitim-öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda yaptığımız açıklamalarda çözümlerden ziyade 
sorunların öne çıkmasıyla klişeleşen açıklamaların tersine, bu dönem için hakkı teslim ediyor ve çözüm 
odaklı yeni anlayışın ikinci dönemde artarak sürmesini bekliyoruz.

Kamusal Alan Yalanı Tarih Olmuş ve Kamuda Başörtüsü Sorunu Çözülmüştür 

Ülkemizde kadınların eğitim ve çalışma hayatının önüne konulan en büyük bariyer olan başörtülü 
kadınlara devlet eliyle şiddetin sembolü haline dönüşen, kamusal alan yalanının arkasına gizlenmiş 
faşizan uygulama artık tarih olmuştur. Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere, Memur-Sen ailesi olarak 
yaptığımız çeşitli eylem ve etkinliklerden sonra 12 milyon 300 bin imza ile hükümetin kapısını çalmamız 
ve akabinde 8 ay süren sivil itaatsizlik eylemimiz tarihi yasağı 8 Ekim 2013 itibarıyla tarih yapmıştır. 



Basın Açıklamalarından Seçmeler

395

Kadınların kategorilere ayrılmadığı, temel insan hakları bağlamında ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve 
ötekileştirilmediği yeni bir dönem başlamıştır. 

28 Şubat Mağdurlarına Hakları İade Edilmiş ve İş Başı Yaptırılmıştır 

Bürokraside en büyük insan kıyımının yapıldığı 28 Şubat döneminin açtığı yaraların sarılması noktasında 
geçmişte de olumlu adımlar atılmıştı fakat bu dönem içerisinde özellikle Milli Eğitim’de mağdurların 
hakları önemli oranda iade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, 28 Şubat mağdurları ile ilgili diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarından önce genelge yayınlamış ve akabinde yapılan müracaatlar sonrası 
mağdurların yeniden iş başı yapmasını sağlamıştır. 

Andımız Uygulamasına Son Verilmiştir 

1933 yılında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından kaleme alınan ve 1972 ile 1997 yıllarında 
üzerinde çeşitli değişiklikler yapılan And’ın okullarda okutulması uygulamasına son verilmiştir. 

Okullarda İmkânlar Ölçüsünde İbadet Yerleri Tahsisi İstenmiştir 

Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engellerden biri olan kamu kurum ve kuruluşlarında ibadet 
yerlerinin bulunmaması sorunu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göz önüne alınmış ve konuya ilişkin 
imkânlar ölçüsünde ibadet yeri tahsisi konulu yazıyla talimat verilmiştir. 

Okul Dönüşümleri Yapılmıştır 

4+4+4 yeni eğitim sistemine geçiş aşamasında süratle atılması gereken adımların zamana yayılması 
dolayısıyla baş gösteren sorunların başında gelen okul dönüşümlerinin yeni eğitim sistemine uygun 
olarak yapılamaması sorunu çözüme kavuşturulmuştur.

MEB Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayınlanmış ve Şube Müdürlüğü Sınavı Yapılmıştır 

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetmelik yayınlanmış ve uzun yıllar yapılmayan şube müdürlüğüne yükselme 
sınavları yapılmıştır. Bu sınavın yapılmasını, eğitim çalışanlarının kariyer yükselmelerinde olumlu bir 
adım olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte memur ve şefliğe yükselmek için görevde yükselme, 
tekniker ve teknisyenlik için unvan değişikliği sınavlarının da gündeme alınmasını son derece önemli 
buluyoruz. 
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Özür Grubu Tayinlerinde Önceki Dönemlerden Daha Duyarlı Davranılmıştır 

Bakanlığın öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği mağduriyetlerini minimize etmek için 
attığı adımlar, eğitim çalışanları tarafından takdir edilmekle birlikte il içi ve il dışı özür durumuna 
bağlı atamaları henüz gerçekleşmeyen bir kısım öğretmenlerin de mağduriyetlerinin giderilmesi 
gerekmektedir. 

Alan Değişikliği İptaline ve Alan Değiştirenlerin İptal Taleplerine Önemli Oranda Çözüm Üretilmiştir 

Aralık 2013’te öğretmenlere alan değişikliği yapılma imkânı verilmiştir. Alan değişikliğiyle bazı sınıf 
öğretmenlerinin alanları itibarı ile atanabilecekleri alanlara geçmelerine imkân tanınmıştır. Sınıf 
öğretmeni olup zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine alan değişikliği ile geçiş yapanlara yönelik 
Danıştay tarafından verilen iptal kararıyla atamaları iptal edilenlere alan değişikliği imkânı verilmediği 
için mağduriyetler yaşanmıştır. Diğer yandan, bazı yöneticilere alan değişikliğinde imkân verilmemesi 
nedeniyle yaşanan sorunlar dışında önemli oranda çözüm ortaya konulmuştur. Çözüme kavuşturulmayan 
talepler ilerleyen günlerde yeniden gündeme alınmalıdır. 

SBS Yerine Yeni Uygulamaya Geçilmiş ve TEOG Sistemi Getirilmiştir 

Milli Eğitim Bakanlığı, son 10 yılda LGS, OKS, SBS gibi sistem değişiklikleriyle ortaöğretime geçiş sistemi 
konusundaki arayışına “Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş” sistemi ile bir yenisini eklemiştir. 
Merkezi sınavların sayısının artırılarak öne çıkarıldığı yeni sistemin eğitimde yapılan son sistem 
değişikliği olmasını diliyoruz. 

Dershanelerin Özel Okullara Dönüştürülmesi Projesi Vaatten İcraata Dönüştürülmektedir 

İktidar ve muhalefet partilerinin parti programlarında yer alan dershanelerin özel okula dönüştürülmesi 
ve velinin iki ayrı masraf yapmasının önüne geçilmesi hedefi, çeşitli tartışmalarla birlikte hayata 
geçirilmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, dershane sektöründe çalışan, hizmet üreten insanların mağdur 
edilmediği çözümler üretilmesini, teşviklerle yeni kapılar açılması düşüncesini, veliye ikinci yük 
getirmeyeceği için olumlu buluyor ve sektör temsilcilerinin taleplerinin de müzakere edildiği ortak 
çözümlerle sağlıklı bir dönüşümün yapılmasını arzuluyoruz. 

Çalışanlara Yönelik 444’lü Danışma Hattı Oluşturulmuştur 

Öğretmenlerin ve bakanlık personelinin özlük hakları ile ilgili soru sorunlarını iletebileceği 444 9 446 
numaralı özel danışma hattı kurulmuştur. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 
‘hat’a özlük hakları ile ilgili sorular sorulabilmektedir. 6 Ocak 2014’te uygulamaya geçen hattı önemli bir 
adım olarak buluyor, bunun ihtiyaca cevap verecek şekilde güçlendirilmesini bekliyoruz. 
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Kariyer Basamaklarıyla İlgili Acilen Düzenleme Yapılmalıdır 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ikinci dönemde en fazla yoğunlaşması gereken konuların başında, yılan 
hikâyesine dönen ‘öğretmenlerin kariyer basamakları’ gelmelidir. 2004 yılında yasal düzenleme yapılan 
ve sınavlar sonucunda 2006 yılında ilk defa uzman öğretmenlik unvanı verilen kariyer basamakları 
uygulamasında, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Bakanlığın gerekli adımları ivedilikle atmaması 
üzerine eşitler arasında bir eşitsizlik oluşmuştur. Diğer yandan, tezli yüksek lisans yapanların açtıkları on 
binlerce dava yerel mahkemelerde öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay bu kararı 
öğretmenlerin aleyhine olacak şekilde reddetmiştir. Şu anda on binlerce öğretmen mağdur durumdadır. 
On binlerce davanın açılmasına neden olan sorun acilen çözülmelidir. 

Adaletten Uzak Ek Ders Esasları Değiştirilmelidir 

Ek ders esaslarında dengesizlik ve mağduriyetlere sebebiyet veren hükümler halen değiştirilmemiştir. 
2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esasları sekiz yıla yakın bir süredir uygulanmaktadır, 
ancak değiştiği günden beri bazı dengesizlikler ve adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak 
hazırlayıp bakanlığa sunduğumuz taslak metin mutlaka dikkate alınmalı, gerekli değişiklikler bir an 
önce yapılmalıdır. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre 
yöneticilere verilen ek ders ücretleri ve nöbetler için ödenmeyen ek ders ücretleri gibi önemli sorunlar 
mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. 

Okullara Öğrenci Başına Bütçe Aktarılmalı ve Eğitimde Tahsildarlık Dönemi Bitirilmelidir 

Zaruri giderler dâhil ücretli personel gibi kaçınılmaz masraflar okul aile birliği bütçesinden karşılanmakta, 
dolayısıyla okul yönetimi, öğrenci ve veli arasına, iletişimi perdeleyen mali konular yeni yeni sorunlara 
neden olmaktadır. Okulların mali sorunları yük olmaktan çıkarılmalı ve eğitim yöneticilerinin asli 
işlerine yoğunlaşması sağlanarak eğitim liderliği yapmalarına fırsat verilmelidir. Bu nedenle, eğitim 
kurumlarında öğrenci başına bütçe uygulaması kaçınılmaz olmuştur. Okullarda tahsildarlık dönemi 
artık tarih olmalıdır.

Norm Kadro Yönetmeliği Bir An Önce Yayınlanmalıdır 

Eğitim sisteminde, okul dönüşümleri gibi önemli değişim süreçleri yaşanmasına rağmen, eğitim 
kurumlarındaki yönetici ve öğretmen normları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadığından, işleyiş 
ve uygulamalara bağlı ciddi sorunlarla birlikte hukuki sorunların da yaşanmasına neden olunmaktadır. 
Binlerce öğretmen ve yöneticinin mağduriyetine neden olan norm kadro yönetmeliğinde gerekli 
değişiklikler yapılarak bir an önce yayınlanmalıdır. 
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Öğretmen Dışı Personelin Görev Tanımlarının Yapılması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Haklarının Tanınması Gerekmektedir 

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan yardımcı hizmetli, memur, şef vb. eğitim çalışanlarının görev 
tanımlarını içeren bir metin bulunmamaktadır. Bu durum keyfiliklere neden olduğundan, çalışanlar 
mağdur olmaktadır. Bu nedenle, söz konusu personelin görev tanımları netleşmelidir. 13 Ekim 2014’te 
yapılacağı ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için kılavuz erkenden yayınlanmalı 
ve adayların sınavda sorumlu tutulacağı konular belirlenmelidir. 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Gerekli Değişiklikler Yapılmalıdır 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlaması üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen öğretmen 
atama ve yer değiştirme yönetmeliği halen güncellenememiştir. Söz konusu yönetmeliğin özellikle 
isteğe bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme, özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde yaşanan sorunların 
çözümünde yetersiz kalınmıştır. Yer değiştirme uygulamasında yaşanan atama sorunlarının en aza 
indirilmesinde becayiş sistemi elzem hale gelmiştir. Yönetmelik çalışmasına paydaşlarla birlikte son 
şekli verilmeli ve gerekli değişiklikler yapılarak bir an önce yayınlanmalıdır. 

 

Karma Eğitim Mecburiyetine Son Verilmelidir 

1927 yılında Ortaöğretim Dairesi’nin eğitimin karma olması yönündeki teklifine zamanın Talim ve 
Terbiye Dairesi’nin karşı çıkmasına rağmen Maarif Vekili Mustafa Necati tarafından hayata geçirilen 
ve 28 Şubat’ta kalıcı hale getirilmesi için Milli Eğitim Kanunu’nda değişiklik yapılan karma eğitim 
mecburiyetine son verilmelidir. 1999’da Milli Eğitim Kanunu’nun 15. maddesini “Okullarda kız ve erkek 
karma eğitim yapılması esastır” şeklinde değiştirenler, özel eğitim kurumlarını ve dershaneleri dahi 
kapsayacak şekilde dayatmanın sınırlarını genişleterek Avrupa’da “Yüzyılın Pedagojik Yanlışı” diye 
adlandırılan, bilimsel verilerin iddiaları doğruladığı bir yanlışa herkesi mahkûm etmiştir. Devletin görevi, 
insanlara dayatma yapmak değil, demokratik haklarını tanımaktır. Bakanlığın bu konuda üzerine düşen 
görevi yerine getirmesini bekliyoruz. 

Öğrencilerin Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğindeki Sınırlama Kaldırılmalıdır 

Kasım 2012’de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te 
yapılan değişiklikle imam hatip ortaokulları ve liseleri ile çok programlı liselerin imam hatip 
programlarında tüm derslerde kız öğrencilere hakları iade edilmiş, inancı gereği başlarını örtmek 
isteyen öğrencilere dayatmadan vazgeçilmiştir. Ortaokul ve liselerde ise sadece seçmeli Kur’an-ı Kerim 
derslerinde başlarını örtebilecekleri hüküm altına alınarak ders merkezli özgürlük anlayışı gibi ucube bir 
yaklaşım meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Bakanlık, hiçbir öğrencinin inanç özgürlüğünü kısıtlamamalı, 
yönetmelikteki sınırlamayı kaldırarak, kız öğrencilerin haklarını toptan iade etmelidir. 
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Kamuda Kılık ve Kıyafet Serbestliğinde Erkekler de Göz Önünde Bulundurulmalıdır 

1982 yılından kalma darbe döneminin iklimini yansıtan kamu personeline yönelik kılık ve kıyafet 
yönetmeliği bir an önce değiştirilmelidir. Çalışanların saçı, bıyığı, ayakkabı topuk boyu, pantolonunun 
kumaşı, kazağının yakası gibi birçok gereksiz ve gülünç ayrıntıları içeren ucube yönetmelik tarihteki kirli 
yerini almalıdır. 

Alo 147 Hattı Derhal Kapatılmalıdır

Okullarda disiplin namına bir şey bırakmayan, öğrencilerin ve bazı velilerin maksatlı şikâyetleriyle 
eğitimcilerin azim ve şevkini kıran, okul yönetimlerini gereksiz meşguliyetlerin içerisine sokup eğitimin 
kalitesine odaklanmalarına engel olan Alo 147 Hattı kapatılmalıdır. 

Yönetici Kadrolarına Atanmada Müktesep Hak Olan “Yeniden Atama” Hakkı Geri Getirilmelidir 

Okul yöneticiliklerine atanma kriterleri içerisinde bulunan fakat son yönetici atama yönetmeliği 
değişikliği ile kaldırılan yeniden atanma hakkı geri getirilmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, Kurum İdari 
Kurulu (KİK) toplantısına taşıdığımız ve çözüm beklentimizi ifade ettiğimiz yeniden atama hakkı 
konusunda ikinci kanaat dönemi beklenmeden ara dönemde çözüm üretilmelidir. 

Müfredat ve Ders Kitapları Baştan Sona Yeniden Gözden Geçirilmelidir 

Müfredat ve ders kitapları yeni eğitim sistemine göre yeniden gözden geçirilmeli, değerler/şahsiyet 
eğitimini esas alan bir içerik doğrultusunda düzenlenmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, ara dönemin öğrencilerimiz ve eğitim çalışanları için verimli ve hayırlı olması; 
ikinci dönemin, sorunların tamamının çözüme kavuşturulduğu bir dönem olması temennisiyle, başarılı 
öğrencilerimizi kutluyor, karnelerin aynı zamanda velilere de verildiği gerçeğini hatırlatarak iyi tatiller 
diliyoruz. 

14/02/2014

22 Yıllık Bir İrfan Hareketi ve Fazilet Mücadelesi: Eğitim-Bir-Sen 

14 Şubat 1992 tarihinde, şair, yazar, fikir adamı Mehmet Akif İnan öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-
Sen, azim, kararlılık, fedakârlık, sebat, gayret, dua ve başarı manzumesi olan 22 yılı geride bırakmış 
bulunuyor. 

Eğitim-Bir-Sen, genelde, insanlık tarihiyle eş hak-batıl mücadelesinde hakkı tahkim ve tavsiye etme 
görevini yerine getirmek, ait olduğu medeniyetin değerlerini muhafaza ve müdafaa etme amelinin 
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bir unsuru olmak, iyilikleri önermek ve kötülükleri önlemek; özelde ise, eğitim çalışanlarının hak ve 
menfaatlerini koruyup geliştirmek üzere kurulmuştur. Başka bir ifadeyle, Eğitim-Bir-Sen, üç yüzyıl fiziki 
olarak geriye çekilen, yüz elli yıl da ruhuna yönelen saldırılar karşısında içine kapanan milletimizin 
‘kaybettiğini kaybettiği yerde arama’ gayretiyle eğitim sahasında milli bir duruş meydana getirme, 
bu milli duruşu ise özündeki ateşi harlandırarak bütün yurt sathına yayma düşüncesinin tezahürüdür. 
Enerjisini, gücünü, imkânlarını milletten alan ancak milletin tam karşısında konumlanarak milletin 
ruh kökünü tahrip etmeye yönelen askeri, siyasi, muvazi her türlü yapının çağdaş metotlarla millete 
kurabileceği tuzaklar karşısında uyanık olmanın ve gerektiğinde saldırıları püskürtmenin zinde gücüdür 
Eğitim-Bir-Sen. 

Milletin safında, milli bir duruşla değerleri savunan, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunup 
geliştirilmesine çalışan Eğitim-Bir-Sen’in geçmişte çalışanlarla kucaklaşmasının önüne çeşitli engeller 
çıkarılmıştır. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in, “Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz” dizesinde 
ifade ettiği vasatta pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalan ama bütün zorlukları aşan Eğitim-Bir-Sen, siyasal 
ve bürokratik destekle mesafe kat eden, vicdanlara pranga vuran sendikalar karşısında verdiği varlık 
mücadelesinden başarıyla çıkabilmiş ve Türkiye’nin en büyük sendikası olmayı başarmıştır. Yukarıdan 
aşağı doğru teşkilatlanan yapıların tersine tabandan tavana doğru teşkilatlanan yapısıyla çalışanların 
temsilcisi olmayı hak eden Eğitim-Bir-Sen, vicdanların sesi, kazanımların ise adresi olmuştur.

Ülkemizin demokratik standartlarının yükseltilmesi, demokratik teneffüs alanlarının artırılması, millete 
tuzak kuranların oyunlarının bozulması doğrultusunda meydanlara çıkarak “Hâkimiyet milletindir” diye 
haykıran Eğitim-Bir-Sen, ekmeğin ancak özgürlükle birlikte büyütülebileceği anlayışını benimsemekle 
kalmamış, özgürlükler konusunda yol açmak ve yol almakla özdeşleşmiştir. 

“Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim” diyen Mehmet Akif Ersoy’un manevi mirasçısı olduğunu 
her dem dile getiren Eğitim-Bir-Sen, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil 
ve ‘Yedi Güzel Adam’ eliyle tevarüs ettiği medeniyet mirasının bir gereği olarak, Türkiye’de ve dünyanın 
herhangi bir köşesinde ayağına diken batan insanın acısını yüreğinde hissetmenin zaruretine inanmış, 
depremzedelerin, afetzedelerin, zulme maruz kalanların daima yanında olmayı bir görev kabul etmiştir. 

Eğitimi milletin topyekûn uyanışının manivelası olarak değerlendirerek, mutlu ve müreffeh bir Türkiye 
idealine yerli fikirlerle katkı sunma mücadelesi olarak değerlendirdiği yolculukta geride bıraktığı 22. 
yılda kendisinden beklenenleri gerçekleştirmeye devam eden Eğitim-Bir-Sen, 23. yılda da özlük ve 
özgürlük mücadelesinde yeni kazanımlar ortaya koymaya devam edecektir. 

Mehmet Akif İnan’ın, “Türkümüz dünyayı kardeş bilendir/Gökleri insanın ortak tarlası” dizesindeki 
anlayışın da gereği olarak, alın teri ve gözyaşının renginin aynı olduğu gerçeğinden hareketle tüm 
çalışanları kucaklamaya devam eden Eğitim-Bir-Sen’i zirveye taşımakla kalmayarak, zirveden yeni 
ufuklara yol alması için emek, ömür ve gönül verenlere teşekkür ediyoruz. 
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26/02/2014

Hocalı Katliamı’nın Sorumluları Uluslararası Yargı Önüne Çıkarılmalıdır 

Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından 600’den fazla soydaşımızı katledildiği, 
yüzlercesinin yaralandığı ve bin 275 kişinin rehin tutularak her türlü zulmün reva görüldüğü katliamın 
üzerinden 22 yıl geçti. 

Ermenilerin Dağlık Karabağ’ı işgaliyle zirveye çıkan zulüm ve zorbalıkların insanlık tarihine kara bir sayfa 
olarak eklendiği olaylar, insan hakları havarilerinin sesini bile çıkarmaması üzerine binlerce Azeri’nin 
sürgünü ve 10 binlercesinin ölümüyle sonuçlandı. 

Eli kanlı Ermeni çeteleri, tıpkı Bosna’da Sırp’ların Boşnak Müslümanlara yaptığı gibi, acımasızca 
katliamlar yaptılar, Azerileri soykırıma tabi tutarak topraklarını işgal ettiler. Bugün darbecilerin baskısı 
ve zulmü altında inleyen Mısırlı Müslümanların, Doğu Türkistan’da Çin zulmü altında hayatta kalma 
mücadelesi veren Müslümanların, Myanmar’da Budist rahiplerin akıl almaz işkenceleri ve insanlık dışı 
muamelelerine maruz kalarak şehit olan Müslümanların, eli kanlı Esed rejimince Hama’da hunharca 
katledilen Müslümanların ve Filistin’de Siyonist İsrail tarafından katledilen Müslümanların durumu gibi, 
Hocalı’da da aynı trajedi yaşanmış ve tarihte kara bir sayfa olarak yerini almıştır. 

Ermenistan, işgal ettiği tüm topraklardan derhal geri çekilmeli, katliamın sorumluları, işledikleri insanlık 
suçunun hesabını hem Azeri hem de uluslararası yargı organları önünde vermeli ve gereken cezaya 
çarptırılmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Hocalı Katliamı ve Karabağ’ın işgali esnasında şehit olanlar başta olmak üzere, 
Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Myanmar’da, Mısır’da, Suriye’de ve dünyanın dört bir yanında zulme 
uğrayanların acısını acımız kabul ediyor; dün gibi tazeliğini koruyan acıların bir daha yaşanmamasını 
diliyoruz. 

28/02/2014

‘Rakamlarla 28 Şubat’ 

Türkiye siyasi tarihinde  28 Şubat, Refahyol Hükümeti’nin, 28.02.1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısı ve bu toplantıda alınan kararlar sonrası ortaya çıkan sürecin sonunda yıkılmasını ve 
seçilmişlerin dışındaki askerî bürokrasinin başını çektiği güçler tarafından yeniden biçimlendirilmesini 
ifade etmektedir. 

28 Şubat, sözde irticayla mücadele adı altında kendi meşruiyetini kendisi oluşturmaktaydı. Ama irtica 
tanımının belirsizliği (kasten belirsiz bırakılmış olması demek daha doğru olur), sadece sözde irticayla 
ilişkilendirilen mütedeyyin kesimler için değil, toplumun tüm kesimleri için bir demokrasi kaybını, baskı 
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ve insan hakları ihlallerini beraberinde getirdi. Sözde irtica ile mücadele, kişi ve kurumların temel hak 
ve hürriyetlerinin ihlalinin kılıfı ve bir tür dokunulmazlık kazanmak için benimsedikleri bir misyon hâline 
geldi. 

Başörtülü kadınların eğitim, öğrenim ve çalışma hakları anayasal ve uluslararası sözleşmeler hiçe 
sayılarak ucube yönetmeliklerle engellendi. Sadece resmî kurumlarda çalışan başörtülü kadınların 
değil, örneğin özel dershanelerde, sürücü kurslarında öğretmenlik yapan kadınların da istihdam 
edilmemeleri için söz konusu kurumlara baskılar ve baskınlar yapıldı. Başlarını açan veya peruk takan 
kadınlar dahi disiplin cezaları almaktan, sürgünle cezalandırılmaktan, memuriyetten atılmaktan ve 
işlerini kaybetmekten kurtulamadı. Eşi ile işi arasında tercih yapmaya zorlananlardan bazıları başörtülü 
eşlerinden, bazıları geçimlerini sağladıkları işlerinden vazgeçmek durumunda kaldılar. Bugün hâlâ kesin 
sayısı bilinemese de çok sayıda erkek de, eşi başörtülü olduğu için veya sözde “irticai fikirleri ya da 
faaliyetleri” nedeniyle işten atıldı ve cezalandırıldı. 

Milletin iradesi yok sayıldı, Meclis İç Tüzüğü bahane edilerek, başörtülü milletvekili Merve Kavakçı’nın 
şahsında millete had bildirilmeye çalışıldı. 

28 Şubat sürecinde üniversitelerin hizaya getirilmesi için Kemal Gürüz görevlendirilmişti. Gürüz’ün 
talimatıyla Şubat 98’de toplanan YÖK Genel Kurulu, ‘kılık kıyafet genelgesi’ne göre başörtülü öğrencilerin 
üniversitelere sokulmaması konusunda tüm rektörleri uyarmış ve dönemin rektörleri sadakat 
yarışına girmişti. YÖK’ün bu kararına en hızlı destek, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal 
Alemdaroğlu’dan gelmişti. Tüm üniversiteler YÖK’ün talimatını değerlendirmeye alırken, Alemdaroğlu, 
dekanlarını toplayarak ‘Örtü yasağını uygulamak için gerekirse bilime ara verin’ talimatı vermiş ve 
zulüm fiilen başlamıştı. 28 Şubat davasının sanıklarından Kemal Gürüz, savunmasında, ‘O dönemde 
çalmadım, çırpmadım hatta Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörüyken üniversitenin camisini bile tamir 
ettirdim’ şeklinde ifadede bulunmuştur. Şimdi Gürüz’e soruyoruz: On binlerce genç kızımızın geleceğini 
çalmaktan daha büyük hırsızlık mı olur? 

12 Eylül 1980 sonrası yaşanan tasfiyeye benzer biçimde, hatta ondan daha sistematik ve daha programlı 
biçimde, özellikle araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doktora öğrencisi, üniversitelerinden atıldı, 
yüksek lisans için gidenler yurt dışından geri çağrıldı ve akademik hayatları sona erdirildi. Hukuk 
normları geriye yürütülerek birçoğunun kazanılmış hakları yok sayıldı. El Ezher gibi bazı üniversitelerin 
denkliği iptal edildi ve bu iptal hükmü geriye yürütülerek, yıllar önce bu üniversitelerden birinden mezun 
olup Türkiye’deki bir üniversitede görev yapan öğretim elemanları, bir anda lise mezunu durumuna 
düşürülerek işlerini kaybetti.  ‘İkna odaları’ yükseköğretim literatürüne bu dönemde girdi ve üniversiteli 
kızlar inançları ve siyasi kimlikleri ile gelecekleri arasında tercih yapmak zorunda bırakıldı. Bu süreçte, 
yine sayısı belirsiz genç kız, kimi zaman son sınıfa veya son sınıfın son dönemine kadar geldikleri 
üniversitelerini terk etmek zorunda kaldı; bunlardan, özellikle okulunu veya işini kaybedip eşleri 
tarafından geçindirilmeyi bekleyen, eşi tarafından başı açtırılan veya aile düzeni bozulup eşini kaybeden, 
sağlığı bozulup depresyona giren ve intihara kalkışanlar da oldu. Bugün için ihlale uğrayanların sayısı ve 
ihlallerin niteliği ile ilgili sağlıklı veriler hâlâ mevcut değil. 

Raporlaştırdığımız bu çalışmanın hareket noktası, 28 Şubat sürecinde hak ihlallerine uğrayan kamu 
görevlilerinin ve üniversite öğrencilerinin sayılarının ve ihlal türlerinin tespitiydi. Bu amaçla her kamu 
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kurum ve kuruluşundan, 1997-2003 yılları arası sözde irtica, kılık-kıyafet gibi gerekçelerle disiplin 
soruşturması geçiren, disiplin cezası verilen, memuriyetten atılan, görev yeri değiştirilen kamu 
personeline ilişkin sayısal veriler talep ettik. Kamu kuruluşları bilgi ve belge vermede ketum davranmıştır. 
Bu sebeple sadece başörtülü olduğu ya da namaz kıldığı gerekçesiyle sözde irticacı olarak fişlenen, bu 
gerekçeyle disiplin soruşturmasına uğrayan, akabinde disiplin cezası alan ve uğradığı baskılar karşısında 
mesleğinden ayrılmak zorunda kalan kamu çalışanı sayısı, yine aynı şekilde okulunu bırakmak zorunda 
kalan üniversiteli sayısı hâlâ net olarak bilinmemektedir. Başörtülü olduğu için atanmasına rağmen 
göreve başlatılmayan ve aday memurken memurlukla ilişiği kesilen/ataması iptal edilen memurlar ise, 
kayıtlara daha girmedikleri için bu kişiler hakkında sayısal veri dahi yoktur. 

Şimdi sizinle rapordaki sayısal verileri paylaşmak istiyorum. Eldeki mevcut verilerden hareketle, 1997-
2003 tarihleri arasında 33 bin 271 öğretmen, kılık-kıyafet/fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması 
geçirmiş, 3 bin 527 öğretmenin görevine son verilmiş, 11 bin 890 öğretmene kılık-kıyafet/fişlemeler 
nedeniyle disiplin cezası verilmiş, 4 bin 625 Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı istihbarat birimleri tarafından 
sözde irticayla ilişkilendirilerek fişlenmiş, yaklaşık 11 bin öğretmen ise istifa etmek zorunda bırakılmıştır. 

Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecine, halkımız gereken cevabı 2002 yılında vermiş, ilerleyen yıllarda, 
bu dönemde yaşanan hak ihlallerinin ve kayıplarının telafisi için bazı olumlu adımlar atılmıştır. Öncelikle 
2006 yılında çıkarılan disiplin affı ile o dönem atılan kamu görevlileri görevlerine geri dönmüştür. Geçen 
yıl çıkarılan 6495 sayılı Torba Kanun ile disiplin affına rağmen bugüne kadar atanamayanlar ve aday 
memurken görevine son verilenler de işine tekrar başlamıştır. Bilindiği üzere, 2013 yılında, ‘Kamuda Kılık-
Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon’ imza kampanyası başlattık ve bir ay içerisinde 12 milyon 300 bin imza 
toplayarak yasağı fiilen kaldırdık. Sayın Başbakanın 8 Ekim’de kamuoyuna açıkladığı demokratikleşme 
paketiyle de yasak resmi olarak kaldırıldı. Ancak geriye dönük haklar noktasında taleplerimiz olacaktır. 

O dönemde işinden atılan kamu görevlilerinden önemli bir kısmı hâlâ memuriyete geri dönememiştir. 
Dönenlerin ise, memuriyetten ayrı kaldıkları dönemler, kademe ve derece ilerlemelerine dâhil 
edilmemiştir. Bunların uğradıkları mali ve özlük hakları iade edilmelidir. 

Yine o döneme ilişkin sosyal güvenlik yönünden oluşan haksızlıklar giderilmelidir. 6353 sayılı Kanun, 
memuriyetlerine son verildiği tarih ile 2006 yılına kadarki dönem için sosyal güvenlik primlerinin 
kurumlarınca karşılanmasına imkân verse de, bu dönem zarfında görevden atılan memurların isteğe 
bağlı prim ödemelerinin, çalışmaya bağlı primlerinin veya borçlanma suretiyle ödedikleri primlerin 
iadesi noktasında hiçbir düzenleme mevcut değildir. Bu konuda acilen düzenleme yapılmalıdır. 

Sorunun bir diğer boyutu, sözde irticai örgüt üyesi olmaktan dönemin DGM ve ağır ceza mahkemelerinde 
yargılanan ve bu yargılamaları sebebiyle kesinleşmiş bir mahkûmiyeti bulunmamasına rağmen 
memurluktan atılanların geri dönüşlerinin halen sağlanamamış olmasıdır. Bu konu üzerinde çalışma 
yapılmalıdır. 

Dönem zarfında maruz kaldıkları hukuka ve kanuna alenen aykırı uygulamalar nedeniyle haklarını 
aramak için yargı mercilerine başvuran kamu çalışanlarının, brifinglerle şekillenmiş taraflı kararlarla 
karşılaşmaları neticesi, mağduriyetlerine bir de adil yargılama hakkının ihlali eklenmiştir. Tekrar 
yargılama süreci başlatılmalıdır. 
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Bu itibarla, özellikle o dönemde sözde irticai örgüt üyesi oldukları iddiasıyla DGM ve ağır ceza 
mahkemelerinde yapılan yargılamalar ve haklarında verilen devlet memurluğundan çıkarma, muhtelif 
disiplin cezaları ile sürgün niteliğinde görev yeri değişikliği kararlarına karşı açılan davalardan aleyhe 
sonuçlananların yeniden yargılama konusu edilmesi gerekmektedir. 

Yine bu doğrultuda (5525 sayılı Kanun’la affa uğramışlarsa da) 1997-2003 tarihleri arasında kamu 
kurum ve kuruluşlarının yüksek disiplin kurullarının sözde irtica, kılık-kıyafet vb. nedenlerle verdikleri 
meslekten çıkarma gibi disiplin cezalarına, yeniden görüşülme imkânı tanınması gereklidir. Ancak 
ne kadar tazminat ödenirse ödensin, o dönemde tek suçu, inancını yaşamak olan insanlara haklar 
ihlallerinin çok ötesinde yaşatılan dramların, psikolojik tacizlerin, travmaların, ruh sağlığındaki 
bozulmaların, manevi ve psikolojik çöküntünün, ezilmişlik, aşağılanmışlık hissinin telafisi mümkün 
olmayacaktır. Bunun etkilerinin birkaç kuşak boyunca devam edeceği kuşkusuzdur. 

Darbe heveslisi generallerin bir kısmının bugün hapiste olması bizi aldatmasın; darbelere karşı 
verdiğimiz mücadelede bir adım geri çekildiğimiz anda, onların ileri doğru on adım atacaklarına; onları 
ait oldukları yerden kurtarmak isteyenlerin hızla harekete geçeceğinden emin olalım. 

12/03/2014

İstiklal Marşı, Yaşanarak Yazılmış Bir Destandır 

İstiklal Marşı, Müslüman milletimizin bin yıllık tarihî serencamının panoramasıdır. İstiklal Marşı, 
milletimizin ruh kökünü ortaya koyan, medeniyetinin derinliğini ifade eden, geleceğine ilişkin de bu 
çerçevede ümit veren hisli bir metindir. İstiklal Marşı, bir İslam şiiridir. Milletimizin varlığını İslamî bir 
bakışla tanımlar. Bilinçli bir aidiyet ve kimlik formülü ortaya koyar. 

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nda milletin varlığının değerleriyle birlikte mümkün ve anlamlı 
olduğunu ifade eder. 41 mısralık İstiklal Marşı’nda iki kez yer alan “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin 
istiklal” mısraı bu manada İstiklal Marşı’nın ana temasını vermektedir. Mehmet Akif, özellikle vurgulamak 
üzere bu mısraı şiirin sonunda tekrarlamıştır. Allah’a inanan ve ona bağlanan bir insan, başka hiçbir şeye 
boyun eğmez, başka hiçbir şeyi Rab olarak tanımaz; dolayısıyla istiklal, yani bağımsızlık onun hakkıdır. 
İstiklal Marşı’nda bağımsızlık sembolü olarak sadece bayrak zikredilmemiştir, ezan da bağımsızlık 
sembolü olarak zikredilmektedir. Ezanın içindeki şehadetlere vurgu yapılması, Müslüman olmak için 
bu şehadetlerin söylenmesi zarureti dikkate alındığında, dinin hayattan soyutlandığı bir bağımsızlığın 
anlamsızlığına işarettir. 

İstiklal Marşı, bir marş olarak kaleme alınmış ancak marşların genel zaaflarına düşmemiş, manası zayıf, 
tekerleme edalı, basit ifadeli, kuru hamaset yüklü bir metin olmamış, son derece güçlü ve etkileyici bir 
metin olarak ortaya çıkmıştır. İstiklal Marşı’nın şairi, milletinin maneviyatını içine sindirmiş bir kimsedir. 
Mehmet Akif, imanıyla, yaşadığı hayatla, Anadolu’nun asırlık ızdıraplarını nefsinde hisseden büyük 
ruhuyla, zulme, küfre karşı zaman zaman zapt edemediği isyanıyla Milli Mücadele’nin örnek şahsiyetidir. 
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Bu yüzden Mehmet Akif, Milli Mücadele’nin destanî marşını yazmakta güçlük çekmez. Hatta denilebilir ki, 
İstiklal Marşı’nı yalnız o yazabilirdi. İmanıyla o yazabilirdi, ızdırabıyla ve isyanıyla o yazabilirdi, ömrünce 
yaptığı hazırlığın kazandırdığı hüviyetiyle o yazabilirdi. 

Mehmet Akif, Maarif Vekaleti’nin açtığı İstiklal Marşı müsabakasına katılmamıştır. Sebebi, kazanana nakdî 
mükâfat vaat edilmesidir. Ancak, ma’şerî vicdanı en iyi ifade edecek, milletin hislerini en başarılı şekilde 
dile getirecek şiir, sadece onun güçlü kaleminden, nazım kudretinden beklenmektedir. Nitekim talep 
ve ısrarlar karşısında Mehmet Akif, hissiyatını iki gün içerisinde kâğıda döker. Kışın giyecek bir paltosu 
bulunmamasına rağmen vaat edilen mükâfatı da almaz. Bu husus, Mehmet Akif’in abidevî karakterini 
gözler önüne seren yüzlerce örnekten sadece biridir. 

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, çok az şeyi ittifaka yakın ekseriyetle kabul etmiştir. İstiklal Marşı, üzerinde 
ittifak sağlanan bu nadir şeylerdendir. Mehmet Akif’in şiiri, şiiriyyeti yanında söyleyecek şeyleri olan 
nadir marşlardandır. İstiklal Marşı bir haykırıştır. Bu haykırış, iki asırdır savaşa savaşa çekilen ve nihayet 
dokuz asırlık ana topraklarında varlık mücadelesi veren bir milletin haykırışıdır. İstiklal Marşı, taşıdığı 
derin ve yüksek anlamla, bulunduğu köklü atıflarla milletimizin benliğini ifade eden, kendi gücünü, 
kendi nüfuzunu ve dokunulmazlığını meydana getiren bir şaheserdir. 

İstiklal Marşı, kaotik bir ortamda, yarının nasıl olacağının bilinmediği bir ümitsizlik vasatında milletimize 
ait olduğu kodları hatırlatarak sarsmak ve kendine getirmek üzere yazılmıştır. Bir milli mutabakat metni 
olduğu, 93 yıldır güçlü bir metin olarak milli hafızada yer bulmasından ve her platformda coşkuyla 
okunmasından bellidir. Ancak, İstiklal Marşı’nın lafzını çok da uygun olmayan bir besteyle terennüm 
etmek bir şey kazandırmaz. İstiklal Marşının ihtiva ettiği manayı anlamaya ve yaşamaya dönük bir çaba 
içerisinde bulunmak, İstiklal Marşı ile zihni bir örtüşme içerisinde bulunan herkesin üzerine bir borçtur. 

Şair, yazar, hatip, öğretmen, sendikacı Mehmet Akif İnan’ın kurduğu Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, milli 
şair, İslam şairi, vaiz, hatip, yazar, bir karakter abidesi Mehmet Akif Ersoy’u her zaman manevi kurucu 
olarak kabul etmiş, örgütsel varlığı vücuda getiren bireyler hep onun şahsiyetini örnek almış ve onun 
yazdığı İstiklal Marşı’nı bir kimlik kartı olarak kabul etmiştir. 

İstiklal Marşı’nın TBMM’de milli marş olarak kabul edilişinin 93. yılında Mehmet Akif Ersoy’u ve Milli 
Mücadele şehitlerini rahmetle anıyor, Cenab-ı Hakk’tan milletimizi İstiklal Marşı’nın yazıldığı kaotik 
ortamlara sokmaya çabalayanlara fırsat vermemesini, milletimize yeni bir İstiklal Marşı yazdırmamasını 
niyaz ediyoruz. 

18/03/2014

Çanakkale, İmanın Zaferidir 

 

Osmanlı ordularının Viyana kapısından geriye dönüşleriyle birlikte başlayan, milletimizin Avrupa 
içlerinden Anadolu’ya doğru geri çekilme ve hattı müdafaa sürecinde en şanlı direniş Çanakkale 
Zaferi’dir. Şanlı devirlerinde yaklaşık 20 milyon kilometrekarelik bir toprak parçasına hükmeden, iki 
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yüz elli yıl boyunca da şehit kanlarıyla suladığı topraklardan peyderpey geriye çekilen milletimizin, 
Çanakkale kapısından geriye, artık çekilecek yeri kalmamıştır. Çanakkale, can evi İstanbul’un kapısıdır. 
Çanakkale’yi savunamamak payitahtı teslim etmek demektir. Çanakkale’yi savunamamak, millet olarak 
tarih sahnesinden silinmeyi sineye çekmek demek, Mehmet Akif’in dilinden  “Doğduğumdan beridir, 
aşığım istiklale;/ Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!”  diyen milletimizin esaret boyunduruğu 
altına girmesi demektir. Milletimiz, bıçağın kemiğe dayandığı bu aşamada bütün bir varlığını mücadele 
alanına sürmüş ve bu mücadeleden azametli, mağrur düvel-i muazzamaya karşı zafer kazanarak alnı ak, 
başı dik; yüzyıldır bize manen güç veren, düşmanın da takdirle yad ettiği bir zaferle ayrılmıştır. 

Mondros mütarekesiyle birlikte elbette Çanakkale geçilmiş, İstanbul işgal edilmiştir; ancak bu, muzaffer 
bir ordunun İstanbul’a girişi ve işgali değildir, bu cebren Çanakkale’yi geçip İstanbul’a girememiş bir 
ordunun anlaşmayla İstanbul’a girişi ve ardından işgalidir. Çanakkale’nin bu şekilde geçilmiş olması 
Çanakkale Zaferi’nden bir şey eksiltmez. Çanakkale Zaferi, Milli Mücadele’nin de mukaddimesidir. 
Çanakkale’deki silkiniş, Mondros Mütarekesi ertesinde işgal edilen Anadolu topraklarında ‘Ya istiklal ya 
ölüm’ parolasıyla başlatılan kurtuluş mücadelesinde başarıya ulaşılabileceğinin en büyük göstergesi 
olmuştur. Çanakkale ruhu, milletimizin Milli Mücadele’den  zaferle   ayrılmasını sağlayan ruhtur. 
Çanakkale’de düşmanı püskürtememiş bir ordunun Anadolu’da direnmeye mecalinin kalmayacağı 
aşikârdır. Yahya Kemal’in  “Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yârabbi! / Senin uğrunda ölen ordu 
budur Yârabbi! / Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, / Gaalib et, çünkü bu son ordusudur 
İslâm’ın!”  diye dua ettiği ordu, Sakarya’da, Dumlupınar’da verdiği şanlı mücadelenin ilk aşamasını 
Çanakkale’de tarihe altın harflerle yazmıştır.  

Çanakkale Zaferi’nden üç yıl kadar önce, altı asır hükmettiği Balkan şehirlerini ciddi bir direniş 
ortaya koymadan, hatta bazılarını bir tek mermi bile atmadan terk eden ordumuzun şanlı Çanakkale 
direnişinde destanlar yazmasının sebeplerini çok iyi anlamak ve bu veriler ışığında bugünümüzü 
aydınlatmak durumundayız. Balkan bozgununun sebebi inanmışlık ve adanmışlıktaki eksikliktir. 
Sosyal arızaların harp sahasına yansımasıdır. Tek vücut olamamaktır. Sen-ben kavgasıdır. Subayların 
siyasî meşguliyetleridir. Çanakkale’de savaşan ordu, evinden, ocağından, tarlasından, camisinden, 
okulundan, sürüsünün başından ‘düşman harim-i ismetime girmesin’ diyerek koşup gelen işçinin, 
çiftçinin, memurun, hocanın, öğrencinin, öğretmenin, çobanın meydana getirdiği ordudur. Çanakkale 
ordusu milletin her bir kesiminin teşekkül ettirdiği ordudur. Türk’ün, Kürt’ün, Çerkez’in, Laz’ın, Arap’ın, 
Boşnak’ın omuz omuza savaştığı, açlığı, susuzluğu, uykusuzluğu; baba ocağından, yar kucağından 
ayrı kalmanın acısını paylaştığı, din ü devlet, mülk ü millet için gözünü kırpmadan ölüme koştuğu bir 
ordudur. 

Çanakkale, imanın zaferidir. Karadan ve denizden Çanakkale’yi geçmek isteyen her türlü silah, teçhizat 
ve levazımata sahip düşman orduları karşısında karnı aç, ayağı yalın, üst başı pejmürde ama göğsü iman 
dolu bir ordunun zaferidir. O iman olmasaydı, o birlik, o inanmışlık ve adanmışlık olmasaydı dünyanın 
süper gücü olan devletler karşısında varlık ortaya koymanın imkânı yoktu. O iman, genç bedenleri gök 
ekini biçer gibi biçen düşman ateşi karşısında bir lahza düşünmeden hücuma kaldırmış, o iman, düğüne 
gider gibi ölüme, şehadete koşturmuştur. 
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Çanakkale Savaşı, tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan birisidir. Bugünün kıymetini bilmek için 
dünü iyi bilmek ve dün ortaya konulan mücadelenin anlamını ve büyüklüğünü iyi kavramak gerekir. 
Bugün köksüz, ruhsuz, nereden gelip nereye gittiğinin farkında olmayan, dininden diyanetinden, 
milletinden milliyetinden habersiz insanların ülkemizde meydana getirmek istediği kargaşa ortamı 
karşısında Çanakkale şehitlerinin imanını taşıyan, mücadelesini kavrayan, milli duyuş ve milli duruş 
sahibi insanların uyanık olması gerekir. Bu ülkede Çanakkale ruhu değersizleştirilir, Çanakkale şehitlerinin 
imanı aşağılanır, Çanakkale erlerinin birliği parçalanırsa asıl o zaman Çanakkale geçilmiş olur. Bugün 
Çanakkale’yi savunmak, imanlı, irfanlı, izanlı nesiller yetiştirmekle, makamları, sokakları, meydanları 
Çanakkale’yi geçmek isteyen müstevlilerin zihniyetini taşıyan çapulculara bırakmamakla mümkündür. 

Milletimizin değerlerinin, birlik ve dirliğinin muhafazasının günümüzün Çanakkale müdafaası olduğunu 
belirtirken, Çanakkale Zaferi’nin 99. yıldönümü vesilesiyle, Mehmet Akif’in “Ey şehid oğlu şehid, isteme 
benden makber, / Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber” diyerek tebşir ettiği aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyoruz. 

21/03/2014

Nevruz Barışın, Kardeşliğin ve Hoşgörünün Sembolüdür 

Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte geride bıraktığımız 2013 yılında oldukça güzel gelişmeler 
yaşanmıştır. Yaklaşık bir yıldır acı ve feryat gökyüzünde yankılanmıyor. Sağlanan bu barış ikliminin 
Nevruz’la birlikte toplumsal mutabakatı taçlandırmasını bekliyoruz. 

Bayramlar, karşılıklı sevgi ve saygının ifade edilmesine, birlik ve beraberliğin pekişmesine aracılık 
eden günlerdir. İşte bunun için Nevruz’u hep birlikte karşılamalı, kutlamanın mutluluğunu kardeşçe 
yaşamalıyız. Birbirimize sımsıkı kenetlenmeli, tüm farklılıklarımızla bu toprağın,  asli unsuru olduğunu 
bilerek birbirimizi bağrımıza basmalıyız. Şimdi ayrışmanın değil, bütünleşmenin; kutuplaşmanın değil, 
sevgiyle kucaklaşmanın vaktidir. 

Yeni ve güzel başlangıçların sevinç ve neşeyle kutlandığı gün olan Nevruz’un, aramızdaki sevgi ve 
kardeşlik bağlarını güçlendirmesini, kalıcı hale getirmesini diliyoruz. 

Barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olan Nevruz’un, daha güzel günlerin başlangıcı olmasını 
istiyoruz. 

Nevruz’la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine yürekten inanıyoruz. 
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23/04/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli İradenin Tecessüm Etmiş Halidir 

Yükümlülüğünü milletimizin yediden yetmişe her yaştan, her cinsten, her ırktan, her katmandan, her 
statüden fertlerinin üstlendiği ‘Milli Mücadele’ bir var olma savaşı olarak cereyan etmiştir. Milletin 
bağrından çıkmış vekilleri eliyle yürütmesi amacıyla kurulan ve kazandığı mücadelesinin ardından 
milletin hâkimiyetini esas alarak devletleşen milli iradenin tecessüm etmiş hali olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının 94. yılına ulaşmış bulunuyoruz. 

1. Dünya Savaşı’nın ardından, dünya Müslümanlarının lideri olan 6 asırlık Osmanlı Devleti’ni çeşitli 
desiselerle tarih sahnesinin dışına iten İtilaf Devletleri, 10 milyon kilometrekarelik Osmanlı Devleti 
topraklarını cetvelle uydu devletçiklere bölerek hak-batıl mücadelesindeki yüzlerce yıllık hesabı 
görmüşlerdir. Bugün dünya üzerinde akan kanın Müslüman kanı olmasının, açlık, fakirlik, zulüm ve 
gözyaşının hep halkı Müslüman ülkelerde yaşanıyor olmasının sebebi, Osmanlı bakiyesi topraklarda 
kurulan yeni düzenin batıl eliyle bir zulüm düzeni olarak tesis edilmesindendir. 

Bin yıllık medeniyetimizi inşa ettiğimiz Anadolu topraklarında da milletimizi esaret zincirleriyle 
prangalamak isteyen müstevlilere, Akif’in diliyle “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/Hangi çılgın 

bana zincir vuracakmış şaşarım” diyerek karşı duran aziz milletimiz, dinini, mukaddesatını, değerlerini, 
namusunu, neslini ayaklar altına aldırmamak için bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelenin öncüleri, 
ilinde, ilçesinde, köyünde toplumun sözünü dinlediği, kanaatine itibar ettiği, yolunda yürüdüğü hatta 
yolunda öldüğü kanaat önderleridir, din adamlarıdır, sarıklı mücahitlerdir. İşte bu öncülerin ortaya 
koyduğu enerjiyle yürütülen Milli Mücadele, 23 Nisan 1920’de Ankara’da, Hacı Bayram Camii’nde 
kılınan Cuma Namazı’nı müteakip edilen dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Milletin azmi, kararlılığı, imkân ve gayretiyle yürütülen bir mücadelenin, milletin sahip olduğu değerlere 
muhalif bir anlayışa istinad etmesi zaten mümkün değildir. Bu nedenle, ‘Hakimiyet, bilâ kayd u şart 
milletindir’ denilerek, millete dayanan bir anlayışla ve milletçe muteber zevatın oluşturduğu heyet-i 
temsiliye ağırlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkül ettirilmiştir. Ancak Milli Mücadele’den zaferle 
çıkıldıktan sonra yeni dönemde gerçekleştirilecek yeni yönelişler için uygun yeni bir Meclis yapısı 
oluşturulması doğrultusunda milli irade vesayet altına alınmıştır. Bu vesayetçi yaklaşım, milletin her 
şeye aklının ermediği, dolayısıyla millete yönelik bazı güzelliklerin millete rağmen gerçekleştirilebilmesi 
için milli iradenin vesayet parantezine alındığı bir işleyişle 21. yüzyıla kadar ulaşmıştır. 

Millet, teatral metotlarla, kendisinin muhalif olduğu bir anlayışın egemen olduğu yönetim biçimini 
kendisinin seçtiğine inandırılmıştır. Zaman zaman millet uyanıp vesayeti reddederek iradesine sahip 
çıktığında ise askeri darbeler, muhtıralar yoluyla millet iradesi susturulmuş, böylesi karanlık dönemlerde 
yapılan karanlık hesaplarla milletin yeniden uyandığında elinin kolunun bağlı olması için gerekli 
sistemsel tedbirler alınmıştır. 
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Dün askeri darbelerle vesayet altına alınan milli irade, bugün bürokratik, yargısal müdahalelerle vesayet 
altına alınmak istenilmekte, milletin sandığa yansıyan iradesi değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Devletin kurumları, milletin konuştuğu dili anlamak mecburiyetindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milli iradenin tecessüm etmiş halidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yansıyan iradenin sağlamasını 
yapacak olan ise yine millettir. 

10/05/2014

Anne, Şefkat ve Merhametin Timsalidir  

Annelik, duygu dünyasına sahip bütün canlılar için şefkatin, merhametin, fedakârlığın, karşılıksız 
vermenin, esirgemenin en somut ifadesi olan yüce bir mefhumdur. Anneler, annelikle birlikte, ilahi 
sevkle, bir başkasını kendisinden daha fazla düşünme ve ona göre davranma şeklinde gelişen bir 
zihniyet değişimine uğrarlar. Evlat için de anne sığınaktır, en güçlü bağlarla gerçekleşen bir bağlanmadır; 
şairin “Ana başta tâc imiş/Her derde ilâc imiş/Bir evlat pîr olsa da/Anaya muhtac imiş” dediği gibi, her 
yaşta ihtiyaç duyulan mercidir.  Bütün bu süreçlerin, tanımlamaların dayanağı, Yüce Yaratıcının yaratma 
eylemini anne-baba üzerinden gerçekleştirmesi ve anne-baba-evlat arasında Yaratıcıya has duyarlılıkta 
ve güçte bir bağ oluşturmasıdır. Bu çerçevede, sebeb-i vücud olan anne-baba ile evlat arasındaki ilişkinin 
düzeyi de net ifadelerle belirlenmiştir: Evlat, anne öncelenerek, anne babaya iyilik yapmakla emredilmiş, 
anne-babaya ‘öf’ bile demekten men edilmiştir. 

Medeniyetimiz, Hazret-i Havva’dan bu yana kadını ve anneyi yüceltmiş, toplum içerisinde kadına ve 
hususen anneye imtiyaz sağlamıştır. Hz. Havva bir annedir. Hz. Meryem bir annedir. Hz. Sare bir annedir. 
Hz. Hacer bir annedir. Hz. Âmine bir annedir. Hz. Hatice bir annedir. Hz. Fatıma bir annedir. Medeniyetimizin 
yol göstericilerinin, öncülerinin eşlerini ve annelerini de bilmek ve onlara da saygı duymak şeklinde bir 
yerleşik ananeyi en mütekâmil biçimde bize öğreten de kız çocuklarını diri diri toprağa gömme karanlığı 
içerisindeki bir toplumu aydınlatmakla işe başlayan İslam Medeniyeti’dir. Bu aynı zamanda tarih boyunca 
kadına ve anneye verilen büyük önemin göstergesidir. 623 yıl medeniyetimizi dünya sahnesinde temsil 
eden Osmanlı Devleti’nde de valide sultanlar saygın, belirleyici, istikamet tayin edici bir hüviyette 
olmuşlardır. İslam Medeniyeti dairesinde kadın hiçbir zaman erkekten ayrı düşünülmemiş, anne olan 
kadına daha fazla hürmet gösterilmiştir. 

Batı medeniyeti, kadın ve anne ile sorunlu bir medeniyettir. Sorunları perdelemek, vicdanları susturmak 
için de palyatif/geçici tedbirlerle samimiyeti kendinden menkul günler icat edilmiştir. Kadınlar Günü, 
Babalar Günü, Anneler Günü gibi günler bu nevidendir. Günlerin samimi bir niyetin ürünü olmayışlarının 
bir göstergesi de, bu günlerde tüketimin artmasına ilişkin oluşturulan atmosferdir. Bu yönüyle 
Anneler Günü, kapitalizmin tüketim çılgınlığını köpürttüğü yeni bir imkân olmaktan öteye bir anlam 
taşımamaktadır. 
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Batı medeniyeti ile ilişkilerimizin gelişmesi, kendi medeniyet değerlerimizden uzaklaşmamız oranında 
mezkûr günler toplumumuzda da dikkate alınan, kutlanan ritüeller haline gelmiştir. Annesini Anneler 
Günü’nde elinde çiçeğiyle huzurevinde ziyaret eden bir evlat tablosu karşılaşılabilecek en acı tablolardan 
birisidir. Aslolan, cenneti annelerin ayakları altına koyan büyük medeniyetimizin birikiminin farkına 
vararak anneleri, babaları, kadınları, öğretmenleri bir ömür boyu baş tacı etmektir. 

Eğitim, sağlık, enerji, nüfus gibi konularda ileriye dönük projeksiyonlar yapamadığımız için bu konularda 
günlük politikaların oluşturulmasında yakın zamanlara kadar hep Batı’nın hazır reçeteleri kullanılmıştır. 
Bu meyanda, annelik kurumunu güçlendirmek, çalışan kadınları anneliğe özendirmek ve çalışan 
annelere çalışma hayatında çeşitli kolaylıklar sağlamak yerine nüfus planlamasına ve az çocuklu 
anneliğe heveslendirmek şeklinde Batı politikalarına paralel uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 

Annelik, başlı başına maaş ödenmesi gereken bir toplumsal görevdir.    Çalışma hayatındaki annelere 
devletin ve toplumun bakışı bu çerçevede olmalıdır. Çalışan annelerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine 
yönelik bugüne kadar atılan olumlu adımları memnuniyetle karşılıyor, daha da geliştirilmesine ilişkin 
beklentilerimizi ifade ediyoruz. 

Üstad Sezai Karakoç, Anneler ve Çocuklar adlı şiirinin son dörtlüğünde, “Kaçar herkesten/Durmaz bir 
yerde/Anne ölünce çocuk/Çocuk ölünce anne” diyerek evlatlar ile anneler arasındaki güçlü bağı ifade 
etmektedir. Hayatta olan annelerimizi, medeniyet öğretilerimiz çerçevesinde her zaman başımızın tacı 
eylemek durumundayız; vefat eden annelerimizi de, ardında sadaka-yı câriye nevinden hayırlı evlat 
bırakmanın semeresiyle kabirlerinde muazzez eylemeliyiz. 

Bu duygularla tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, bütün annelere hayırlı uzun ömürler diliyoruz. 

19/05/2014

Milli Mücadele Ruhu Her Çağın İhtiyacıdır

Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş, İngiltere, Fransa ve Rusya başta 
olmak üzere, itilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde hak iddia etmiş, işgale 
başlamışlardı. 13 Kasım 1918’de Başkent İstanbul işgal edilmiş, şehir düşman askerlerince kuşatma 
altına alınmıştı. Durumun vahametini anlayan Sultan Vahdettin, Anadolu’da örgütlü bir hareketin 
başlaması için Mustafa Kemal başkanlığında bir heyet oluşturmuş, 15 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ile 
Yıldız Sarayı’nda görüşmüş ve heyeti 16 Mayıs 1919’da yola çıkarmıştı. Heyet, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
ulaşmış ve oradan bütün Anadolu’ya yayılacak olan kurtuluş meşalesini de ateşlemişti. 

Kuzey Afrika, Filistin, Hicaz, Şam, Irak ve Anadolu’nun dört bir yanının düşman tarafından işgal edilmesi 
Kuva’yı Millîye’nin oluşturulmasını zorunlu kılmıştı. Bu minvalde Anadolu insanını harekete geçirmek ve 
örgütlemek için Amasya, Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenlenmiş ve Misak-ı Milli kararları alınmıştı. 
Ordusu dağıtılan, aç ve hastalıklarla pençeleşen, kadınları dul, çocukları ise yetim bırakılan bir halkın 
özgür kalma, müstemleke olmama mücadelesi, bir milletin Milli Mücadele Ruhu, yok oluşu yenmiştir. 
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Dünya Müslümanlarının emperyalist güçlerce sömürülmeye çalışıldığı, halkı dostumuz ve kardeşimiz 
olan devletlerin Batılı güçlerin saldırılarına maruz kaldığı şu dönemde Milli Mücadele Ruhu varoluş 
mücadelesi veren bütün toplumların ihtiyacıdır. Ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmadan özgürlük ve 
bağımsızlık mücadelesinin sadece Anadolu topraklarıyla sınırlı olmadığı bilincini sürdürmeli, tarihin bize 
yüklediği misyonu yerine getirmeli, gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmeli, medeniyet paydaşı olduğumuz 
toplulukların haklı beklentilerine de layık olmalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Soma’da 
kaybettiğimiz madencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize tekrar başsağlığı 
diliyoruz. 

28/05/2014

280 Bin Kere Teşekkürler 

 

81 ilde ve tüm ilçelerde eğitim hizmet kolunda faaliyet gösteren, bütün işyerlerinde teşkilatlanan ve 
ülkemizin en büyük sendikası olarak tüm Türkiye’nin emek, emekçi hakkı, demokrasi, insan hakları, 
özgürlükler bağlamında gözü kulağı olan Eğitim-Bir-Sen, 15 Mayıs 2014 itibarıyla 279.774 üye sayısıyla 
eğitim hizmet kolunda yetkisini ve liderliğini perçinlemiştir. Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu günden bu 
yana, etkili ve yetkili sendika olma yolunda verdiği mücadele, 2011’den itibaren Türkiye’nin en büyük 
sendikası olma hüviyetiyle daha da anlam kazanmıştır. 

2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde aldığı yetkinin açtığı yoldan ilerleyerek 2011 yılında genel 
yetkiyi alan Eğitim-Bir-Sen; 2012 yılında aldığı yetkiyi güçlendirirken, 2013 yılında karşısına çıkan her 
türlü zorluğa rağmen peşinden gelmeye çalışan sendika ile aradaki farkı açmış, 2014 yılında ise bu 
hususta adeta destan yazmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen, 2012 yılında YURTKUR’da  1.377 olan üye sayısını 2013’te 1.724’e, 2014’te 1.827’ye; 
üniversitelerde 2012’de 19.168 olan üye sayısını 2013’te  22.953’e, 2014’te 24.941’e;  Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda ise 2012’de 210.915 olan üye sayısını 2013’te 226.433’e, 2014’te ise 252.996’ya yükseltmiştir. 
Eğitim-Bir-Sen’in eğitim hizmet kolundaki toplam üye sayısı ise 2012’de 231.472’ye, 2013’te 251.110’a, 
2014’te 279.774’e ulaşmıştır. 

Böylece, Mehmet Akif İnan’ın, “Ölüm bir tohumsa kefen zarında/Gün olur fışkırır bir orman olur” 
mısraları manasını bulmuş, dün görülen düşler bugün gerçek olmuştur. Bir çekirdekte bir filizi, bir filizde 
bir fidanı, bir fidanda ormanı düşleyenler; birçok olumsuzluğa rağmen güçlü teşkilat olduğunu bir 
kez daha tescil ettirmiştir. Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek 
ve özgürlük mücadelesi verenler, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da hiçbir siyasal yaklaşım ve 
ideolojinin kanatları altına girmeden, kendi dinamizmini oluşturan medeniyet ve değer odaklı yeni 
sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmayı sürdürecektir. 
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Örgütlenerek güçlenen, güçlendikçe yol alan Eğitim-Bir-Sen, temel hak ve özgürlükler noktasında elde 
ettiği kazanımlara paralel, insanca bir hayat için gerekli olan mali iyileştirmelerin de yapılması noktasında 
kararlı duruşunu sergilemeye devam edecek ve talepleri kazanıma dönüştürme mücadelesini kararlılıkla 
sürdürecektir. Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı çağın ihtiyaçları ile örtüşen yeni bir sivil toplum örgütü 
anlayışıyla yöneterek gücüne güç katmaya; kavga ve çatışmadan uzak durarak,  birtakım ideolojilere 
angaje olmadan, ortak akıl ve uzlaşıyla çalışanların hakları için var olmaya devam edecektir. 

Eğitim-Bir-Sen’in teşkilat yöneticileri olarak biliyoruz ki, aldığımız yetki, milletimizin değerleriyle barışık 
tüm eğitim çalışanlarının verdiği yetkidir. Bu yetkiyi kullanırken, bugüne kadar temsil ettiğimiz çalışanların 
değerleri rehberimiz olmuştur, olmaya da devam edecektir. Temsil ettiğimiz camianın taşıdığı misyonun 
bilincindeyiz. İllegal yapılanmalara karşı durmaya ve herkesi kucaklama anlayışıyla çalışanlarımızı 
temsil etmeye devam edeceğiz. Biz, ‘bu topraklar üzerinde yaşayan her bir fert, bu ülkenin en değerli 
vatandaşlarıdır’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Bir yandan bize bu yetkiyi veren çalışanlarımızın işlerini 
insanca yapabilmeleri, hayatını onurlu bir şekilde sürdürmeleri için demokratik düzenimizin bir gereği ve 
çağdaş toplum yönetiminin öngördüğü yöntemlerle hayatını idame etmeleri yönündeki mücadelemizi 
sürdürürken, diğer yandan da, bin yıllık geçmişi ile bu topraklar üzerinde yaşayan bu milletin barış ve 
kardeşlik içerisinde nice bin yılları birlikte yaşamasını sağlayacak çalışmalara öncülük ediyoruz. 

Biz, hizmetlisiyle, şefiyle, öğretmeniyle, akademisyeniyle, bütün eğitim çalışanlarıyla bir aileyiz. Biz, 
“Sendikal mücadelemiz, Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etmek adına erdemliler hareketidir” 
sözleriyle vizyonumuzu belirleyen Mehmet Akif İnan’ın, milletimizin mutabakat metnini yazan Mehmet 
Akif Ersoy’un mirasçılarıyız. 

Bu duygularla, başta üyelerimiz olmak üzere, şube başkanı ve yönetiminden, ilçe ve işyeri temsilcilerimize 
tüm teşkilatımızı, disiplinli, istikrarlı ve ihlâslı çalışmalar neticesinde elde ettiği başarıdan ötürü 
kutluyoruz. 

05/06/2014

Öğretmene Yönelen Şiddet Tehlike Sınırını Aşmıştır 

2013-2014 eğitim-öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala öğrencisinin şiddetine maruz kalan 
Kayseri Melikgazi Seyyid Burhaneddin  Teknik  ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet 
Aktaş’ın hayatını kaybetmesi, eğitim çalışanları olarak bizleri derinden üzerken, endişelerimizi daha da 
artırmıştır. 

Yıl içerisinde ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen öğretmene yönelik şiddet haberlerinin önceki yıllara göre 
artmış olması tesadüf değildir. Öğrenci merkezli şiddet haberlerinin detayı öğrencilere yönelik disiplin 
kurallarının çok aşırı esnetilmesi ve esnek de olsa disiplin kurallarının çeşitli nedenlerle uygulanmaması, 
öğrenciler üzerinde olumlu etki yapmamıştır. Alo 147 hattı, öğretmenlerin gerekli gereksiz şikâyetlerle 
azimlerinin kırılmasına yol açmış ve öğretmen idealizmini olumsuz etkilemiştir. Öğrenci velisi merkezli 
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artan şiddet hadiseleri, okulların güvenlik zafiyeti içerisinde olmasının ve yapanın yanına kâr kalmasının 
bir sonucudur. Toplumumuzda artan şiddet eğiliminin tehlikeli boyutlara doğru ilerlediği günümüzde 
öğretmene yönelen şiddet olaylarının ölümle sonuçlanması, şiddetin tehlike sınırını geçtiğini 
göstermektedir. 

Ankara Pursaklar Hakan Akbıyık İlkokulu’nda görev yapan öğretmen üyemiz Nilgün Serçe birkaç gün önce 
darp edilmiştir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, devlet, şiddet hadiselerinin üzerine kararlılıkla 
gitmeli ve şiddeti besleyen boşluklar ivedilikle ortadan kaldırılmalı, öğretmene yönelik şiddetin önüne 
geçilmelidir. Pursaklar’da şiddete maruz kalan üyemiz Nilgün Serçe’ye; Bursa’da, Mardin/Midyat’ta, 
Diyarbakır’da ve diğer illerde şiddete maruz kalan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyor, öğretmenlerimizin hakkını hukuk karşısında koruyacağımız belirtiyoruz. 

Kayseri Melikgazi’de hayatını kaybeden Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş’a Allah’tan rahmet diliyor, başta 
ailesi olmak üzere tüm eğitimcilere başsağlığı dileklerimizi iletiyor, Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmene 
yönelen şiddet başta olmak üzere, her türlü şiddeti bir kez daha kınıyoruz. 

12/06/2014

4+4+4 Eğitim Sistemi Başarı Testini Geçmiştir

2013-2014 eğitim-öğretim yılı, 17 milyonu aşkın öğrencinin karne heyecanıyla bitiyor. 28 Şubat bakiyesi 8 
yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin sonlandırılması ve eğitimin kesintili hale getirilerek kademelendirilmesi 
amacıyla hayata geçirilen, bazı çevrelerin 28 Şubat ruhunun yok edilmesi dolayısıyla tepki gösterdiği 
4+4+4 yeni eğitim sistemi, eğitim çalışanlarını ilgilendiren mevzuat çalışmalarında gecikmelerden 
etkilenmemiş, felaket tellallarına rağmen ikinci yılında başarı testini geçmiştir. 

Birinci dönem, ülkemizde kadınların eğitim ve çalışma hayatının önüne konulan en büyük bariyer 
olan, başörtülü kadınlara devlet eliyle şiddetin sembolü haline dönüşen, kamusal alan yalanının sona 
ermesi, 28 Şubat mağduru eğitim çalışanlarının görevlerine iadesi, toplum mühendisliği uygulaması 
olan andımız uygulamasının kaldırılması, okullarda imkânlar ölçüsünde ibadet yerleri tahsisi, yeni 
sisteme uygun okul dönüşümlerinin yapılması, şube müdürlüğü görevde yükselme sınavının yapılarak 
atamaların gerçekleştirilmesi, SBS yerine yeni uygulama olan TEOG’a geçilmesi, öğretmenlerin ve 
bakanlık personelinin özlük hakları ile ilgili sorularını/sorunlarını iletebileceği 444 9 446 numaralı özel 
danışma hattının uygulamaya geçirilmiş olması, eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünün sağlanması 
amacıyla eş durumu tayinlerinde olumlu yaklaşımların sergilenmesi nedeniyle çözümün öne çıktığı 
bir dönem olmuştur. İkinci dönemde ise, 6528 sayılı Kanun sonrası gerekli mevzuat düzenlemeleri ile 
652 sayılı KHK nedeniyle yapılması gereken ve bekletilen mevzuat güncellemelerine geç başlanması 
nedeniyle sıkıntılar yaşanmıştır. 

Milli Eğitim’de yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce özellikle çalışanlar açışından çözüme 
kavuşturulması gereken sorunlar yaz döneminde ortadan kaldırılmalıdır. 
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Taşra Teşkilatı Üst Yönetici Atamalarının Geri Kalanları İvedilikle Yapılmalıdır 

6528 sayılı Kanun sonrasında Bakanlığın il ve ilçe teşkilatlarında üst görevlerdeki pek çok açık kadro 
halen atama beklemektedir. Yasa gereği Eğitim Uzmanı kadrosuna kaydırılan yöneticilerin yerine yeni/
yeniden atamalar yapılmadığı için, belirsizlikler, eğitimin son iki ayında işlerin oluruna bırakılmasına 
neden olmuş ve bu durum eğitim çalışanlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Yeni eğitim-öğretim yılına 
sorunsuz girilmesi için il milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü 
atamalarının Haziran ayında, öncelikle ve ivedilikle yapılması gerekmektedir.

TEOG Sınav Sonuçlarının Geç Açıklanması Öğrencileri Mağdur Etmemelidir 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınav sonuçlarının geciktirilmesi eğitimde stresi 
artırmış, dönem sonu iş ve işlemleri nedeniyle okul yönetimlerinde kaygılara neden olmuştur. TEOG 
sınav sonuçları öğrenci karnelerine yansıyacağından dönemin bitişine iki gün kala açıklanması birçok 
işin son iki gün içerisinde çözülmesi gibi bir zorunluluğa neden olmuş, bu durum öğrenci, öğretmen ve 
okul idaresi üzerindeki stresi artırmıştır. Bakanlık, sistemden kaynaklanan sıkıntıların yaşanmaması ve 
öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli önlemleri almalıdır. 

Yönetici Atama Yönetmeliği Geç Yayımlanmıştır Fakat Görevlendirmelerde Geç Kalınmamalıdır 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik 
10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çok daha önce 
yayınlanması beklenen yönetmeliğin bu kadar geç yayınlanması birçok belirsizliği beraberinde 
getirmiştir. Zira eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin yanında 
yöneticilerin de yaz dönemi izinlerini kullanacağı bir zaman diliminde yeni yönetmeliğin geç yayınlanmış 
olması ve içeriğinden hareketle kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde yürütülememesi ihtimali belirsizlik 
oluşturmaktadır. Yeni yayınlanan yönetici görevlendirme yönetmeliği üzerindeki yargı baskısı kalkmıştır. 
Anayasa Mahkemesi’nin yasanın okul yöneticiliklerini ilgilendiren kısmına ilişkin iptal kararı vermemesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve eğitim çalışanlarını önemli ölçüde rahatlatmıştır. Bu durum, Bakanlığı rehavete 
kapılmaya değil, iş ve işlemleri sistemli bir şekilde yürütmeye ve belirsizlikleri ortadan kaldırmaya sevk 
etmeli ve geç kalınmamalıdır. 

Öğretmen Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği Acilen Çıkarılmalıdır 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlamasının üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçmesine 
rağmen öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği hâlâ çıkmamıştır. Mezkûr yönetmelik özellikle 
isteğe bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme, özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde yaşanan sorunların 
çözümünde yetersiz kalmıştır. Yer değiştirme uygulamasında yaşanan atama sorunlarının en aza 
indirilmesinde becayiş sistemi ise olmazsa olmaz hale gelmiştir. Yönetmelik çalışmasına paydaşlarla 
birlikte son şekli verilmeli ve gerekli değişiklikler yapılarak bir an evvel yayınlanmalıdır. 
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Yeni Mağduriyetler Oluşmaması İçin Norm Kadro Yönetmeliği Biran Önce Yayınlanmalıdır 

Eğitim sisteminde, okul dönüşümleri gibi önemli değişim süreçleri yaşanmasına karşın, eğitim 
kurumlarındaki yönetici ve öğretmen normları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadığından, işleyiş 
ve uygulamalara bağlı ciddi sorunlarla birlikte hukuki sorunların da yaşanmasına neden olunmaktadır. 
Binlerce öğretmen ve yöneticinin mağduriyetine neden olan norm kadro yönetmeliğinin, sadece 
öğretmen ve yöneticileri değil, Bakanlığın diğer personelini de kapsayacak şekilde ivedilikle yeniden 
düzenlenmeli ve acilen çıkarılmalıdır. 

Kariyer Basamakları Konusu Çözüme Kavuşturulmalıdır 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın en fazla yoğunlaşması gereken konulardan biri olan ve yılan hikâyesine dönen 
‘öğretmenlerin kariyer basamakları’ ile ilgili çalışma, ne yazık ki hâlâ yapılmamıştır. 2004 yılında yasal 
düzenleme yapılan ve sınavlar sonucunda 2006 yılında ilk defa uzman öğretmenlik unvanı verilen kariyer 
basamakları uygulamasında, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Bakanlığın gerekli adımları ivedilikle 
atmaması üzerine eşitler arasında bir eşitsizlik oluşmuştur. Diğer yandan, tezli yüksek lisans yapanların 
açtıkları on binlerce dava yerel mahkemelerde öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise 
Danıştay bu kararı öğretmenlerin aleyhine olacak şekilde reddetmiştir. On binlerce öğretmen mağdur 
durumdadır. Bu sorun, daha fazla zaman kaybedilmeden çözülmelidir. 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Ayrı Tarihlerde Yapılmalıdır 

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetmelik yayınlanmış ve uzun yıllar yapılmayan şube müdürlüğüne yükselme 
sınavları yapılmıştır. Bu sınavın yapılmasını, eğitim çalışanlarının kariyer yükselmelerinde olumlu bir 
adım olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte memur ve şefliğe yükselmek için görevde yükselme, 
mühendis, tekniker ve teknisyenlik için unvan değişikliği sınavları farklı tarihlerde gerçekleştirilmeli, 
sınavlara ilişkin konu başlıklarıyla sınavdaki ağırlıklarını içeren kılavuz bir an önce yayınlanmalıdır. 

Öğrencilerin İnanç Özgürlüğünü Sınırlayan Kılık Kıyafet Sorunu Çözülmelidir 

Kasım 2012’de Milli  Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul  Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair 
Yönetmelik’te yapılan değişiklikle imam hatip ortaokulları ve liseleri ile çok programlı liselerin imam 
hatip programlarında tüm derslerde kız öğrencilere hakları iade edilmiş, inancı gereği başını örtmek 
isteyen öğrencilere dayatmadan vazgeçilmiştir. Ortaokul ve liselerde ise sadece seçmeli Kur’an-ı Kerim 
derslerinde başlarını örtebilecekleri hüküm altına alınarak, ders merkezli özgürlük anlayışı gibi ucube bir 
yaklaşım meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Bakanlık, hiçbir öğrencinin inanç özgürlüğünü kısıtlamamalı, 
yönetmelikteki sınırlamayı kaldırarak, kız öğrencilerin haklarını toptan iade etmelidir. 
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Eğitim Çalışanlarına Yönelik Kılık Kıyafet Sınırlaması Kaldırılmalıdır 

Kamuda çalışan kadınlara uygulanan başörtüsü yasağının, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in çeşitli eylem 
ve etkinlikleri sonrası 12 milyon 300 bin imzayla toplumun iradesini yansıtmasıyla ortadan kaldırılması, 
hem kamuoyu hem de çalışanlar tarafından son derece olumlu karşılanmıştır. 1982 yılından kalma darbe 
döneminin iklimini yansıtan kamu personeline yönelik kılık ve kıyafet yönetmeliği topyekûn olarak 
değerlendirilmeli, bir an önce değiştirilerek, çalışanların saçı, bıyığı, ayakkabı topuk boyu, pantolonunun 
kumaşı, kazağının yakası gibi birçok gereksiz ve gülünç ayrıntılar ortadan kaldırılmalıdır. 

Ek Ders Esaslarındaki Adaletsizlikler ve Birim Ücretinin Düşüklüğü Sorunu Çözülmelidir 

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine münhasır zam, uzunca bir süredir yapılmamış, ek ders esaslarında 
dengesizlik ve mağduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine rağmen hâlâ 
değiştirilmemiştir. 2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esasları sekiz yıla yakın bir 
süredir uygulanmakta ve değiştiği günden beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak 
hazırlayıp Bakanlığa sunduğumuz taslak metin mutlaka dikkate alınmalı, gerekli değişiklikler bir an 
önce yapılmalıdır. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre 
yöneticilere verilen ek ders ücreti sorunu mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. Ek ders ücreti hâlâ 10 TL’nin 
altındadır. Ek ders ücreti en az 15 TL’ye yükseltilmeli, 6528 sayılı Kanun sonrasında oluşan yöneticilerin, 
ek ders ücretlerine ilişkin “görevlendirme” ibaresi dolayısıyla yaşayabilecekleri problemlerin de önüne 
geçilmelidir. 

Nöbet Görevlerine Ücret Tahakkuk Ettirilmelidir 

Çoğu kurumda nöbetin bir karşılığı varken, eğitim hizmet kolunda bunun bir karşılığının olmaması adil 
değildir. Toplu sözleşme masasına taşıdığımız, ‘Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce 
fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir’ 
teklifinin yerine getirilmesi noktasındaki haklı talebimiz, ek ders esaslarında değişiklik yapılarak 
karşılanmalıdır. Nöbet tutturulan öğretmenlerimize hiçbir ücret verilmemesi haksızlığına son 
verilmelidir. Öğretmenin nöbet görevi angarya olmaktan çıkarılmalı ve her nöbet günü için 4 saat ek ders 
ücreti verilmelidir. 

Atanacak Öğretmen Sayısı Öğretmen Açığını Kapatmalıdır 

Eğitim sistemindeki reformları kalıcı kılacak olan, okullarda boş ders kalmaması ve sınıflarda sadece 
kadrolu öğretmenlerin olmasıdır. Bir yanda atama bekleyen yüz binlerce öğretmen ve diğer yanda yüz 
binden fazla öğretmen açığı bulunmaktadır. Ağustos’ta ataması yapılacak öğretmen sayısı en az 100 bine 
çıkarılmalı ve öğretmen eksikliği nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilerek yeni dönemin sorunsuz 
başlaması sağlanmalıdır. 
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Emeklerinden Dolayı Eğitim Çalışanlarını Tebrik Ediyoruz 

Karnelerin öğrencilerin şahsında aynı zamanda veliye de verildiği gerçeği akıldan çıkarılmamalı ve karne 
dolayısıyla öğrencilere hiçbir şekilde ‘karne sendromu’ yaşatılmamalıdır. 

Başta öğretmenler olmak üzere, bütün eğitim çalışanlarını emeklerinden dolayı tebrik ediyor, 2014-2015 
eğitim-öğretim yılına sorunsuz başlamak için, mevzuat ve yönetici görevlendirmeleri eksenli sorunların 
ivedilikle çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor; sorunları geride bırakmış olarak yeni eğitim-öğretim yılına 
başlamayı umut ediyoruz. 

05/07/2014

Başbağlar Katliamı Artık Aydınlatılsın, Sorumlular Cezalandırılsın!

Türkiye’nin yakın tarihinin karanlıkta kalan önemli olaylarından biri de Başbağlar Katliamı’dır. Katliamın 
üzerinden 21 yıl geçti. Ancak failleri hala meçhul!  

2 Temmuz’da Sivas Madımak Otel’de meydana gelen olayların hemen sonrasında Erzincan’ın Başbağlar 
Köyü’nde bir katliam yaşandı. Akşam karanlığında köye gelen yüz civarında silahlı kişi, köyün giriş ve 
çıkışlarını tutmuş, telefon hatlarını kesmişti. Köyün dünya ile bağlantısını kesen silahlı kişiler, her şeyden 
habersiz ve savunmasız köylüleri meydanda toplayarak; çocuk, kadın, yaşlı demeden 33 kişiyi kurşuna 
dizmiş, evleri ateşe vermişti. 

Katliamı gerçekleştirenler, bu vahşetin, “Sivas olaylarına misilleme” olduğuna dair bildiri bıraktıktan 
sonra köyden çekildiler. Bu menfur olaydan sonra, yakılan evlerin yerine yenileri yapıldı, köy yeniden 
imar edildi ama 33 kişinin katilleri hala bulunamadı veya bulunmadı. Olaydan sonra yakalananlar, her 
nedense serbest bırakıldı. Sonra tekrar aranmaya başlandı; ancak, kaçan kaçmıştı. 

Başbağlar’da katliam gerçekleştiren terörist grubun elini kolunu sallayarak köye gelmeleri, 2 saate yakın 
örgüt propagandası yapıp camide namazda olan erkekleri dışarı çıkardıktan sonra kurşuna dizmeleri, 
insanların evlerinin içinde yakılması, bine yakın hayvanın yakılarak telef edilmesi, ağaçların ve tüm 
evlerin yakılması olayları gerçekleşirken güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonra köye ulaşması, 
kurşunların balistik incelemesinin yapılmaması, dava sürecinde izlenen akıl almaz hukuksuz tavır ve 
davranışlar, 21 yıldır hala soru işareti olarak durmaktadır.  

Türkiye’nin yakın tarihine bir kara leke olarak geçen Başbağlar Katliamı’nın üzerindeki sis perdesinin 
bir türlü aralanmaması anlamlıdır. Türkiye’nin demokratikleşmesi bakımından bu ve benzeri karanlıkta 
kalan ve bırakılan olayların aydınlığa kavuşturulması son derece önemlidir. Ülkemizin demokratikleşmesi 
bakımından bu ve benzeri karanlıkta kalan/bırakılan olayların aydınlığa kavuşturulması elzemdir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Başbağlar Katliamı’nın, failleri bulunup hukuk karşısında yargılanana kadar 
takipçisi olacağımızı, katledilen masum insanları unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı belirtmek 
isteriz. 
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29/08/2014

Zafer Ruhuna Sahip Çıkıyoruz 

30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz zaferiyle, Anadolu’ya göz dikenler eşsiz bir mağlubiyete 
uğratılmıştır. Bu zafer sayesinde, işgal altındaki vatan toprakları düşmandan arındırılmış ve istiklal 
mücadelemiz hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. 

Tarihten silinmek istenen milletimizin tarihe yön vermeye devam edeceğinin en açık mesajlarından 
biri olan bu zafer, milli belleğimizden asla silinmeyecektir. Büyük Taarruz, esasen şanlı tarihimizin bir 
özeti olarak sadece askeri bir başarıdan ibaret değil, aynı zamanda milletimizin yeniden doğuşudur.   
Bu büyük zafer, aziz milletimizin hiçbir zaman esarete ve dayatmaya boyun eğmeyeceğinin en anlamlı 
örneklerinden biridir. 

Milletimizin 30 Ağustos’ta ortaya koyduğu yüksek ruh, şuur, azim, irade, inanç ve kararlılık her zaman 
canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu millet hiçbir zaman esareti ve dayatmaları 
kabul etmeyecektir. 

Hiç şüphe yok ki, bütün tarihi zaferlerde en büyük silahımız, topumuz-tüfeğimiz değil, birliğimiz, 
beraberliğimiz ve imanımız olmuştur. Şimdi bize düşen görev, bu kardeşliği daha da ileriye götürmektir. 
Herkes bilmelidir ki, milletimiz bu topraklarda barış, huzur ve esenlik içinde, kirli oyunlara boyun 
eğmeden, kıyamete kadar özgür ve kardeşçe yaşayacaktır. Yeniden Büyük Türkiye yolculuğunda bundan 
sonraki en büyük hedefimiz istikbal mücadelesi olacaktır. 

Bu düşüncelerle milletimizin Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. 

13/09/2014

Yeni Eğitim Öğretim Yılında ‘Yeni Türkiye’ İdealine Yakışır Adımlar Atılmalıdır 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı, yaklaşık 16 milyon 500 bin öğrencinin ve 874 bin öğretmenin sınıflarla 
buluşmasıyla başlıyor. İlk defa halkın cumhurbaşkanını seçmesiyle birlikte eski Türkiye defteri kapanmış, 
vesayet eksenli eski sorunlar değil, yeni sorumluluklar konuşulmaya başlanmış ve yeni hükümetle 
birlikte yeni dönem, ‘Yeni Türkiye’ ideali ile sloganlaştırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda da geçmişten 
kalan sorunların değil, geleceğe ilişkin sorumlulukların konuşulmasını arzuluyor ve Eğitim-Bir-Sen 
olarak, sorunlardan arındırılmış bir eğitim öğretim yılı arzumuzu öncelikle dile getiriyoruz. 

Eğitimde adaletsiz katsayı uygulaması, kesintisiz eğitim dayatması, kız öğrencilerin üniversite önlerinde 
yaşadıkları dram, Milli Güvenlik dersi aracılığıyla eğitimin vesayet altında tutularak izlenmesi ve eğitim 
çalışanlarının fişlenmesi, Andımız uygulaması gibi birçok kronikleşmiş sorunun eski Türkiye’de kalmış 
olması, Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından alınmış önemli mesafelerdir. Eğitime bütçenin 
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artırılması, ücretsiz ders kitabı uygulaması, yeni derslik üretiminde alınan mesafe, mevcut öğretmen 
sayısının yarıya yakınının geçmiş on yıllık süreçte eğitime kazandırılmış olması, her sınıfa akıllı tahta ve her 
öğrenciye ücretsiz tablet gibi sıralanacak yenilikler ise gelecek açısından şüphesiz önemli yatırımlardır. 
Fakat eğitimde yapılanlarla yetinme diye bir şey söz konusu olamaz. Dinamik bir süreç olan eğitimde 
yapılacaklar, yapılanlardan her zaman fazladır.

Dersbaşı yapılmasıyla bu yıl en fazla müfredat eksenli tartışmaların yaşanacağını öncelikle belirtmek 
isteriz. Kılık kıyafet yönetmeliğindeki “başı açık” ibaresi yüzünden öğrencilerin yaşadıkları mağduriyetler, 
çerçeve yönetmelikteki bazı antidemokratik yaptırımlar yüzünden kamu çalışanlarının yaşadıkları 
mahrumiyetler, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek ders esaslarındaki 
adaletsizlikler, nöbet görevlerinin ücretlendirilmemesi, öğretmen açığı, eğitim çalışanlarının atama 
ve yer değiştirme süreçlerinde yaşadıkları problemler, akademik personelin mali durumlarının hâlâ 
iyileştirilmemiş olması, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında imkanlar 
açısından karşılaşılan yetersizlikler gibi çözüme kavuşturulması gereken hususların 2014-2015 eğitim 
öğretim yılı içerisinde aşılmasını ümit ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bazı önemli başlıklar için çağrıda 
bulunuyoruz. 

Müfredatta Temel Değişikliklere İhtiyaç Var

4+4+4 eğitim sistemiyle arzulanan sonuçların elde edilebilmesi, insanımızın sahip olduğu ahlaki ve 
toplumsal değerlerin, müfredatın yeniden belirlenmesi noktasında öncelikle göz önüne alınması elzemdir. 
Zira değerler; düşünmede ve zihni muhakemede birer araç olarak kullanılmak, kişilerin dikkatini istenen, 
yararlı ve önemli görülen kültür nesneleri üzerinde odaklaştırmak, ideal düşünme ve davranma yollarını 
göstermek gibi fonksiyonları icra eder. İnsan davranışlarını belirleme ve insan karakterini şekillendirme 
noktasında oynadıkları bu çok önemli rol nedeniyle toplumun sahip olduğu bu değerlerin yeni nesle 
aktarılması, belirli bir düzen, iç tutarlılık ve bir sistem dâhilinde verilmesi gerekmektedir. 

Konu, gerçekte basit bir müfredat değişikliğinin oldukça ötesinde bir ehemmiyeti haizdir. Her şeyden 
önce, ideolojik endoktrinasyon aracılığıyla tek tip vatandaş yetiştirmeyi hedefleyen bir toplumsal 
mühendislik projesinin eğitim sistemine biçtiği işlevin, demokratik ve çoğulcu bir toplum tarafından 
kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra ‘tarih’, ‘devrim’, ‘Kemalizm’ ve ‘milliyetçilik’ benzeri 
kavramların kişiselleştirilmesi ve şahıs kültünün pekiştirilmesi amacıyla kullanılması da demokratikleşme 
çabalarına karşın, otoriterliğin kendisini yeniden üretmesine yol açmaktadır. 

Bu itibarla, sadece temel eğitimde değil, yükseköğretim de dahil, eğitim ve öğretimin her kademesinde 
demokrasilerde ve çoğulcu bir yapıda olmaması gereken ve gerçekte herhangi bir etki de oluşturmayan 
ideolojik endoktrinasyonun sona erdirilmesini amaçlayan çoğulcu düşünmeyi ve farklılıklara saygıyı, 
empatiyi hedefleyen bir müfredat değişikliği zorunludur. 

Öğrencilerimizin, özgüvene sahip, dürüst ve güvenilir, sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, 
inisiyatif alabilen, rekabetçi, girişken ve iş birliğine açık, toplum sorunlarına duyarlı, başkalarının görüş 
ve düşüncelerine değer veren, toplumsal değerlerinin farkına varan ve buna sahip çıkan, doğal varlıklara 
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ve çevreye karşı duyarlı, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı, en az iki dil yeterliliğine sahip insanlar 
olarak yetiştirilmesi yeni müfredatın temel felsefesi olmalıdır. 

Kılık Kıyafet Yönetmeliğindeki Antidemokratik Unsurlar Temizlenmelidir 

Ülkemizde yıllardır kamusal alan yalanıyla kadınlara ve kız öğrencilere yönelik uygulanan kılık ve kıyafet 
dayatmaları, sendikamızın çeşitli eylem ve etkinliklerinden sonra başlattığı, kamuoyu desteğini ortaya 
koyması bakımından bir ilk olan 12 milyon 300 bin imza ve sonrasında ortaya koyduğumuz sivil itaatsizlik 
neticesinde kamuda çalışan kadınlara yönelik ‘başı açık’ dayatması ortadan kalmış ve kadının kamu 
hizmetlerine katılımında önemli bir eşik aşılmıştır. Ama ne yazık ki aynı ibare, imam hatip okulları dışındaki 
örgün eğitim kurumlarında geçerliliğini korumakta, öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde yerini 
korumaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, darbe dönemlerinin dayatması olan bu ibareyi yönetmelikte kökten 
temizlemeli, öğrencilerin özgür iradelerine ve dini hayatlarına müdahale niteliği taşıyan bu dayatmaya 
son vermelidir. Kamu personelini ilgilendiren çerçeve yönetmelikte de acilen değişiklikler yapılarak, sivil 
itaatsizlik gerekçelerimizden olan çalışanlara kılık ve kıyafet dayatmalarından vazgeçilmelidir. 

Kariyer Basamaklarındaki Çözümsüzlük Çözüm Olmamalıdır 

2004 yılında kariyer basamaklarında yapılan yasal düzenleme, hedeflenen sonucu vermemiştir. 
Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının gereğinin yapılmaması, kariyer basamakları 
uygulamasındaki belirsizliği devam ettirmektedir. Tezli yüksek lisans yapanların açtıkları on binlerce 
dava yerel mahkemelerde öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay kararıyla 
öğretmenlerin aleyhine olacak şekilde reddedilmiştir. Yüz binlerce öğretmen mağdur durumdadır. Bu 
sorun, daha fazla zaman kaybedilmeden çözülmelidir. 

Ek Ders Esaslarındaki Eşitsizlik Giderilmeli, Ders Ücretleri Artırılmalıdır 

Uzun süre öğretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileştirme yapılmamıştır. Bakanlık, iki yıl önce 
sendikalardan da görüş alarak ek ders esaslarında yapmayı planladığı değişikliği bir türlü yapamadı. Ek 
ders esaslarında ücret dengesizliğine ve mağduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine 
rağmen hâlâ değiştirilmemiştir. 2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esasları, sekiz yıla 
yakın bir süredir uygulanmakta ve değiştiği günden beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika 
olarak hazırlayıp bakanlığa sunduğumuz taslak dikkate alınmalı, gerekli mevzuat değişiklikleri bir an 
önce yapılmalıdır. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre 
yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları çözüme kavuşturulmalıdır. Hâlâ 
10 TL’nin altında olan ek ders birim ücreti, en az 15 TL’ye yükseltilmeli, öğretmenlerin girebilecekleri ek 
ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda artırılmalıdır. 
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Öğretmen Nöbet Görevleri Ücretlendirilmelidir 

Kamu kurumlarında yapılan her nöbet görevinin bir karşılığı varken, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim 
kurumlarında nöbet görevinin bir karşılığının olmamasının izah edilecek bir tarafı yoktur. 2012-2013 
yılı toplu sözleşme masasına da taşıdığımız, ‘Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce 
fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir’ 
şeklindeki haklı talebimizin karşılanmalıdır. 

Yeni Öğretmen Atamasında 40 Bin Rakamının Üzerine Çıkılmalıdır 

40 bin öğretmen ataması için müracaatlar başlamıştır. Yeni öğretmen atamasında 40 bin sayısı 
azımsanacak bir rakam değildir fakat öğretmen ihtiyacı dikkate alındığında bunun yeterli olmayacağı 
açıktır. Eğitim sistemindeki reformları kalıcı kılacak olan, okullarda boş ders kalmaması ve sınıflarda 
sadece kadrolu öğretmenlerin olmasıdır. 40 bin atama sonrası yeni öğretmen atamasında 100 bin 
rakamına ulaşmak için imkânlar zorlanarak, öğretmen açığı nedeniyle yaşanan problemlerin önüne 
geçilmelidir. 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Yayınlanmalı ve Atama Süreçlerine İlişkin 
Belirsizlikler Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Kökten Çözülmelidir 

Öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerinde yaşanan belirsizliklerin nedeni, yönetmeliğin 
yayınlanmamış olması ve neyin ne zaman yapılacağının belirli bir takvime bağlanmamış olmasıdır. 
Bakanlık, bir an önce yönetmelik ile ilgili hazırlıklarını tamamlamalı, yetkili sendikanın katkısını alacak 
şekilde paylaşıma sunmalı ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yaşanan belirsizliklerin 2014-2015 
eğitim-öğretim yılında da yaşanmaması için yönetmeliği yayınlamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl il 
içi atama, il dışı atama, resen atama ve özür grubu atamalarında çözüm endeksli yaklaşımlar sergilemiş 
fakat zamanında norm güncellemelerini yapıp, bir adım sonrasında yaşanabilecek muhtemel durumları 
kestiremediğinden bazı sıkıntılar yaşanmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bu anlamda sorunsuz 
geçmelidir. 

Okullara Yönetici Görevlendirmenin Yaz Döneminde Bitirilememesinin Eğitimi Daha Fazla Olumsuz 
Etkilememesi İçin Takvim Sıkıştırılmalıdır 

Milli Eğitim Bakanlığı, görevde 4 yılını dolduran müdürlerle ilgili değerlendirmelerini tamamlamıştır. 
Devamına karar verilmeyen müdürlerin boşalttıkları kadrolara görevlendirme yapılması süreci devam 
etmektedir. Yaz döneminde yapılması gereken bu iş ve işlemlerin eğitim-öğretimin içerisine sarkması 
kısa süreliğine de olsa eğitimi olumsuz etkileyecektir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, yönetici 
görevlendirme takviminin ivedi bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli önlemleri almalıdır. 
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Okulların Bütçe Sorununa Çözüm Getirilmelidir 

Okullara bütçe verilmemesi nedeniyle yaşanan problemlere köklü çözüm getirilmelidir. Okulların zaruri 
harcamaları için okul aile birliklerince üretilmeye çalışılan çözümlerin yetersiz kaldığı görülmelidir. 
Okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının önündeki en büyük engel olan okulların bütçe sorunu; 
öğretmeni, yöneticiyi ve veliyi karşı karşıya getirmekte, bundan en fazla zararı yine okul yönetimleri 
görmektedir. Merkezi bütçeden, öğrenci başına ödenek uygulamasına geçilmeli, okullarda tahsildarlık 
dönemi artık tarih olmalıdır. 

Öğretim Elemanlarının Mali Durumları İyileştirilmeli ve Bazı Üniversitelerde Geliştirme Ödeneği 
Uygulaması Kapsamı Genişletilerek Devam Ettirilmelidir 

Toplu sözleşme masasında üzerinde çalışma yapılması noktasında karar alınan öğretim elemanlarının 
mali durumlarının iyileştirilmesi konusunda sendika olarak hazırladığımız ve YÖK ile birlikte kamuoyuna 
deklare ettiğimiz ‘Öğretim Elemanlarının Mali Hakları’ başlıklı rapordaki tespit ve teklifler bir an önce 
hayata geçirilmelidir. Bu itibarla, söz konusu raporda da dile getirildiği üzere, üniversite ödeneği 
oranlarına, müteakip iki yıl için 100’er puan artış sağlanmalıdır. 

657 sayılı Kanun dışında kendi özel personel rejimi ve mevzuatı bulunan hâkim ve savcılar için 
maaşlarında seyyanen bin 155 TL artış yapılmasına ilişkin teklif Meclis’e gönderilmiştir. Benzer bir maaş 
artışı akademisyenler için de yapılmalıdır. Diğer taraftan, öğretim elemanlarının maaşlarında önemli bir 
kalem olan ‘geliştirme ödeneği’, birçok üniversitede 15.12.2014 tarihi itibarıyla sona erecektir. Yine eğitim-
öğretime başladıktan sonra 15 yılını dolduran üniversitelerde de 15. yılın sonunda ödeme sona erecektir. 
Bilindiği üzere, geliştirme ödeneği, diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha 
az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim 
kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına, söz konusu kurumlarda görev 
yapmalarını teşvik amacıyla yapılan bir ödemedir. Bu amaçla, söz konusu geliştirme ödeneğinin, 15 yıllık 
sınırlama da kaldırılmak suretiyle, idari personeli de kapsayacak şekilde 15.12.2014 tarihinden sonra da 
ödenmesine devam edilmesi yönünde ilgili Bakanlar Kurulu kararında gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

Yükseköğrenim Öğrencilerinin Barınma İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Hükümet Acilen Kapasite 
Artırımına Gitmelidir 

Son yıllarda üniversite sayısındaki artışla orantılı olarak öğrenci sayısındaki artışın ortaya çıkardığı 
barınma hizmetlerinde kapasite artırımı aynı oranda yürümediğinden sorunlar yaşanmakta, aileler 
eğitim-öğretim yılı başında büyük bir telaşın içerisine sürüklenmektedir. 17 Aralık Küresel Operasyonu’nda 
rol üstlenen bir kesime ait özel yurtların millet nezdinde itibar kaybetmesi nedeniyle, devlet yurduna 
geçmeye çalışan öğrencilerin talepleri karşılanmalı, aileler ve gençler telaştan kurtarılmalıdır. Devlet 
yurtları ise, sadece otel hizmeti sunmanın ötesinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yer aldığı kültür 
mekânlarına dönüştürülmelidir. 
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Eğitim-Bir-Sen olarak, başta öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere, yeni eğitim-öğretim yılının tüm 
eğitim çalışanlarına ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sorunları bir yıla yayılmış değil, 
sorunlardan bir dönemde arındırılmış bir yıl diliyor, 62. Hükümet’ten ‘Yeni Türkiye’ idealine uygun 
adımlar bekliyoruz. 

27/09/2014

Bir Yasak Daha Tarihin Tozlu Sayfalarında Yerini Aldı 

27.09.2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te, kız öğrenciler için 
başörtüsü yasağı getiren düzenleme (okul öncesi ve ilkokul hariç olmak üzere) kaldırılmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden bu yana, kamu personeli yönünden kılık-kıyafet eksenli yasakların 
ve eğitim kurumlarındaki öğrenciler yönünden ise endoktrinasyon eksenli yasak ve uygulamaların 
kaldırılması için mücadele etmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin ve kamuda çalışan kadınların antidemokratik yönetmelikler dolayısıyla 
yaşadıkları mağduriyetleri sona erdirme noktasında çeşitli eylem ve etkinliklerden sonra başlattığı 
kampanya sonunda toplanan 12 milyon 300 bin imza ve sivil itaatsizlik eylemleri ile toplumsal talebi 
gündemde tutan Eğitim-Bir-Sen, kamu çalışanları ve üniversite öğrencileri ile ilgili mücadelesinde sonuç 
almıştır. İHL ve İmam Hatip Ortaokulları dışındaki okullarda bugüne kadar devam eden başörtüsü yasağı 
nedeniyle mücadelesini sürdüren Eğitim-Bir-Sen, her platformda bu talebini diri tutmuştur. 

Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Nisan 2014 toplantısında Eğitim-Bir-Sen’in talepleri 
arasında, ‘6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık 
ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “başı açık” 
ibaresinin kaldırılması’ yer almaktaydı. 

Talebimiz sonucunda 27.09.2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik 
değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 
4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “başı açık” ibaresi (okul öncesi eğitim kurumları ve 
ilkokulları hariç olmak üzere) kaldırılmıştır. 
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28/10/2014

Devletle Milletin Kucaklaşması Kurumsallaştırılmalıdır 

Cumhuriyet, “Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri 
aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi”dir. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti ilan edilirken, Milli 
Mücadele’nin bütün yükünü başından itibaren omuzlayan milletin rey ve rızasına başvurma ihtiyacı 
hissedilmemiş, “Halkın egemenliği kendi elinde tuttuğu devlet biçimi”ne geçilirken, her ne hikmetse, 
halka iradesi sorulmamıştır. Bir anlamda, millete rağmen anlayışı daha ilk günden uygulanmaya 
başlanmıştır. Böylece, ilan edilmiş ancak uzunca bir süre inşa edilmesinden kaçınılmış bir Cumhuriyetimiz 
olmuştur. Esasen bu gayet doğal bir sonuçtur. Çünkü Cumhuriyetin ilanı, yönetenlerin ifadesini; inşası 
ise, cumhurun iradesini gerektirir. Cumhurun iradesi olmadan Cumhuriyet idaresi olmayacağı gerçeği 
gözden kaçırılmak istenmiş, milletin egemenliğini kullanması için gereken demokratik işleyiş ve olması 
gereken organizasyon ve mekanizmalar, zaruret hali sayılabilecek Batı dünyasına eklemlenme durumuna 
kadar kurulmamıştır. 

Milletimizin de, bizim de yönetim şeklinin Cumhuriyet olarak belirlenmiş olmasına yönelik şikâyeti 
değil, memnuniyeti söz konusudur. Yukarıdaki ifadelerde, Cumhuriyetin ilan edilmesinin değil, inşa 
edilmemesinin sorun olarak görüldüğü belirtilmektedir. Vesayetin devamını sağlamak adına millete 
yönelik “Cumhuriyetin varlığından rahatsız” suçlaması yapanlar, bu gerçeği gizlemeyi başarmışlardır. 
Bunun bir sonucu olarak, devletle millet Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse hiçbir zaman 
kucaklaşamamıştır. Cumhuriyet’in kurumları, millete hizmet eden, milletin mutluluğunu hedefleyen 
kurumlar olmak yerine millete tepeden bakan, milleti aşağılayan, milletin iradesini ya yok sayan ya da 
kontrol altında tutan kurumlar olmak üzere konumlandırılmıştır. Milletin değerlerine yabancı, hissiyatına 
uzak, millete karşı korunmacı refleksler içerisinde olan, milletin içerisine karışmayan yöneticiler, 
bilhassa cumhurbaşkanlarının kahir ekseriyeti, devlet millet arasındaki mesafenin kapanmamasına ya 
da artmasına sebep olmuşlardır. 

Bu bağlamda, Cumhuriyet tarihinin kısa özeti şudur: Ne demokratik işleyişin ne muhalefetin ne de 
halkın belirleyiciliğinin bulunmadığı bir başlangıç ve hemen sonrasında devletin kendi tasarrufuna 
aldığı öz imkânlarıyla tarihinden, kültüründen, dilinden, değerlerinden, medeniyetinden koparılmaya 
çalışılmış bir millet. Bu uğurda çok canlar yakılmış, çok ocaklar söndürülmüş, çok imkânlar heba 
edilmiş, çok değerler yitirilmiştir. Bugün gelinen noktada, cumhursuz cumhuriyet sisteminin kendi 
anlayışı çerçevesinde bile doğru çalışmadığı, imalat hataları ürettiği daha açık görülüyor. 91 yıldır bütün 
imkânlarını -okulu, askerliği, devlet dairesini, basın-yayını, sinemayı, tiyatroyu, sokağı hatta camiyi- 
milletin dönüştürülmesine harcayan bu sistem, milleti özünden koparmayı başaramamıştır. 

Bu çıplak sonucun yüksek sesle dile getirilmeye başlandığı, bununla yetinilmeyip sistemin 
dönüştürülmesini sağlayacak milli iradeyi güçlendirme çabalarının zirve yaptığı özellikle son on 
yıllık dönem, Cumhuriyetin cumhurla tanışmasına ve buluşmasına vesile olmuştur. 10 Ağustos’ta 
yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde, milletin bin yıllık tarihini, kültürünü, medeniyet değerlerini 
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referans gösteren; bin yıllık medeniyet değerlerinin derinliklerinden beslendiğini vurgulayan, siyasi 
hayatını milletin bağrında yer tutma hedefiyle şekillendiren, imam hatip lisesi mezunu Recep Tayyip 
Erdoğan, milletin birebir belirleyiciliğiyle ve doğrudan seçimiyle Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1950’ye 
kadar iradesine ipotek konulan, 1950’den sonra da türlü tedbirler, fiili müdahaleler ve ‘cambaza bak’ 
oyunlarıyla iradesi yönlendirilen ya da yok sayılan millet, 21. yüzyıl şartlarında iradenin sahibi olduğunu 
tam manasıyla deklare etmiş ve iradesini sandığa yansıtarak Cumhurbaşkanını kendisi seçmiş, bu 
edimiyle gerçek Cumhuriyet’i ilan etmiştir. 

Erdoğan’ın doğrudan milletin oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte onca örselenmiş 
değeri diriltmek başta olmak üzere pek çok alanda, özellikle son on yılda, gerçekleştirilen iyileştirmelerin 
ardından bu sefer ta temele kadar inilerek, sistemin cumhurla uyumlu hale getirilmesi fırsatı ortaya 
çıkmıştır. Devletle milletin candan kucaklaşmasını sağlamak, sistemi millete göre yeniden kurmak, adeta 
Cumhuriyeti yeniden ilan etmek, bu coşkuyla ve ortaya çıkardığı sinerjiyle her alanda hinterlandımızın 
bizden beklediği Büyük Türkiye’yi inşa etmek imkânı doğrudan milletimizin eline geçmiştir. 

Yeni dönemde, devletle milletin kucaklaşmasının kurumsallaştırıldığı sağlam adımlar atılması 
gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar ve bu adımların dercedildiği sivil bir anayasa ile bugünkü 
demokratik kazanımların kalıcılığı ve milli iradenin etkinliği sağlanmış olacaktır. 

Sistem millete göre yeniden kurulmaz ve atılan adımlar sabitlenmezse, sarsıntılı bir süreçte eski Türkiye 
yeniden sahne alır, 21. yüzyılın başları ancak bir bahar mevsimi olarak tarih kitaplarındaki yerini alır. 

10/11/2014

Seni Unutmayacağız 

Milletimiz ve medeniyetimiz için “Güçlü Türkiye” hedefini önüne koyan eğitim öğretim ve bilim hizmet 
kolu çalışanları olarak, ölümünün 76. yılında seni unutmayacağız. 

Kişisel çıkar ve menfaatlerine mazeret uydurmak için Atatürk’ü kullanan, Atatürk’ten geçinen ve 
Atatürkçü geçinenlerin aksine, eğitim çalışanları olarak muasır medeniyet seviyesini her alanda 
yakalamak için çalışıyoruz. Cumhuriyet’in temel unsuru olan demokrasi ve bağımsızlık için mücadelenin 
vazgeçilmez olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizin ileri demokrasiye ulaşması yolunda mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 

Eğitimciler olarak, “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünü son derece önemsiyor, 
medeniyetimizin ihyası ve inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. 
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24/11/2014 

Darbecilerin Ruhunu Taşıyan 24 Kasım Sorgulanmalıdır 

12 Eylül darbesinden sonra ihdas edilen ve 1981’de kutlanmasına karar verilen Öğretmenler Günü; 12 
Eylül 1983 tarihinde Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nin yayınlanmasından sonra kışla düzeni 
anlayışıyla her yıl kutlanmaya devam etmektedir. 

Darbecilerin ruhunu yansıtan, izlerini taşıyan, törenleri ve ritüelleriyle sorgulanmaksızın her yıl 
tekrarlanan Öğretmenler Günü, millet iradesini hiçe sayanların himmetiyle “öğretmenlere de bir 
gün olsun” denilerek ihdas edildiği günden beri kabul sorunu yaşamaktadır. Darbecilerin yeri millet 
vicdanında nasıl meşrulaşmadıysa, 24 Kasım da aynı şekilde meşrulaşamamıştır. 

Öğretmenleri kendi mesleki geleneklerinden ve dünya öğretmen dayanışmasından koparmayı 
hedefleyen 24 Kasım, aynı zamanda 100’ü aşkın ülkenin aynı tarihte kutlamasından soyutlanmanın 
da tarihidir.  Milletin tercihlerine pranga vuran antidemokratik müdahalelerin zirve noktası olan darbe 
sonrası; suç işleyenlerin yapmak istedikleri mühendisliğe öğretmenleri de ortak etmek için tahsis 
ettikleri bugün, aynı zamanda milletin bin yıllık geçmişini bir kalemde silip atmayı sevimli kılmaya 
çalışan yaklaşımları da bünyesinde barındırmaktadır.  

12 Eylül darbesi sonrası olduğu gibi 28 Şubat’ta da geniş salonlara yoklama yapılarak alınan öğretmenlere 
antidemokratik diskur çekilmiş, kutlanmaya başladığı günden bu yana içi doldurulamayan, yasak 
savmak kabilinden törenler ve beylik konuşmalarla Öğretmenler Günü geçiştirilmiştir. Öğretmenlere 
pratikte herhangi bir katkı sunamayan, çocuk masumiyetinin suni teneffüsüyle bugüne kadar gelen 24 
Kasım, ideolojik devletin bir ritüeli olmaktan öteye geçemeyen bir ‘belirli’ gündür. 

Öğretmenlerin günü kutlanacaksa, bu, militarist biçimde öğretmeni belli saatte, belli yerde bulunmaya 
zorlayarak değil, öğretmeni bir makama götürüp ‘günümü kutla’ yaklaşımı yerine, bütün devlet 
erkânının da hocası olan öğretmenlerin kendi mekânlarında ziyaret edildiği ve önemsendiği bir nezaket 
çerçevesinde olmalıdır. Eğitim yöneticilerini ve öğretmenleri heyetler halinde protokolü oluşturan 
zevatın ayağına götürerek; komedi programlarındaki skeçlere seza uygulamalara imza atılma dönemi 
kapanmalıdır. Yıllardır devam edegelen şablonların yönetmeliklerle devam ettirilmesi de, 24 Kasım’da 
sorgulanmalıdır. 

Öğretmenlerin gönülden iştirak edecekleri, kökü derinlerde bir Öğretmenler Günü özlemiyle; tüm 
öğretmenlerimizin emeklerinin değerinin anlaşıldığı, mesleğin itibarının ön plana çıktığı ve Öğretmenler 
Günü’nün sivilleştiği günlerde buluşmayı diliyoruz. 
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03/12/2014

Satıcı Kılıçdaroğlu, Sattıkları ise Yalanlarıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında toplum mühendisliğine 
soyunarak Eğitim-Bir-Sen’in kazanımlarını itibarsızlaştırmaya kalkışmıştır. Konuşmasında, toplu 
sözleşmeyi ve kazanımlarını, sendikacılığı ve Eğitim-Bir-Sen’i değersizleştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, 
görünen o ki, ikinci dönem toplu sözleşme metnini ya hiç okumamış ya da okuduğunu anlamamıştır. Bu 
açıklama, kamu görevlileri sendikacılığı konusunda da cehaletini ortaya koyan acziyet içerisinde bir parti 
başkanı olduğunu göstermiştir. 

Parlamenter rejimlerde ana muhalefet partilerinden beklenen, iktidara yönelik eleştirilerinde sivil toplum 
örgütleri ile beraber hareket etmektir; CHP’nin yaptığı gibi, sendikalara, sendikacılığa hakaret etmek 
değil. Eğitim-Bir-Sen’in sadece gücünden değil, varlığından da rahatsız olduğu, gruptaki konuşmasıyla 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bilgi yanlışlarının düzeltilmesi mi, hakaretlerine cevap verilmesi mi 
Kılıçdaroğlu’nu kendine getirir bilemiyoruz ama kesin bildiğimiz bir şey var ki, o da, ana muhalefet 
partisinin, genel başkanı sayesinde sendikaların ve sivil toplumun önemini anlayamayan muhalefet 
partisine dönüştüğüdür. Neredeyse belli aralıklarla Memur-Sen’e, Memur-Sen’e bağlı sendikalara ve 
ürettikleri toplu sözleşme kazanımlarına hakaret etmeyi siyaset üretmek sanan Kılıçdaroğlu, zahmet 
edip 2014/2015 toplu sözleşme metnini anlayıncaya kadar okusun. Okuduğunu anlayacağı ümidiyle 
yaptığımız bu teklife rağmen biz kendisine genel hatlarıyla ikinci dönem toplu sözleşme kazanımlarımızı, 
özellikle de öğretmenlere sağladığımız ilave kazanımları ekleyerek anlatma nezaketini göstereceğiz. 

İkinci dönem toplu sözleşmelerinde 2014 yılı için taban aylığa -her ay maaşlara yansıyacak şekilde-  175 
TL brüt, 123 TL net zam alınmıştır (Emeklilere yansıması 146, kamuya kişi başı maliyeti aylık 210 TL’dir). 
Taban aylığa yapılan bu zammın oranı yüzde 17’dir. Bu oran, son yirmi yıllık dönemde taban aylığa 
alınan en yüksek zamdır. Bu zamla, kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde de 5.250 TL’lik bir artış 
elde edilmiştir. Konuya öğretmenler açısından baktığımızda, 2014 yılında öğretmen maaşlarına 123+150 
(75+75) olmak üzere toplamda 273 TL zam alınmış olup bunun oransal karşılığı yüzde 14,50’dir. Bu iki 
kazanım dışında hem kamu görevlilerine hem de öğretmenlere yönelik diğer birçok kazanım da 1 Ocak 
2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Örneğin, öğretmenler için öğretim yılına hazırlık ödeneğini 740 
TL’den 2014 için 850’ye, 2015 için 950 TL’ye çıkardık. Sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 28 artış sağladık. Toplu 
sözleşme ikramiyesini, 2015 yılında 45 TL’den 60 TL’ye çıkartarak, yüzde 33 düzeyinde artış elde ettik. 
Kılıçdaroğlu dünkü beyanlarıyla toplu sözleşmenin hükümlerini hiç okumadığını ya da okuduğu halde 
anlayamadığını itiraf etmektedir. Sormadan, araştırmadan ve anlamadan yalan ve hakaretleriyle bize 
sataşan Kılıçdaroğlu, yürüyen merdivene ters binmedeki marifetini sendikacılığı, toplu sözleşmeyi ters 
kavramada da ortaya koymuştur. 

Enflasyon farkını toplu sözleşmeye koydurmadığımız yönünde bir beyanı var ki, neresini düzeltelim?   
Öncelikle, 2015 yılı için yüzde 3+3 + enflasyon farkı var. 2014 yılında ise taban aylığa zam yapılması 
ve bu zammın ikiye bölünmeden Ocak ayından itibaren 123 TL olarak maaşlara yansıması nedeniyle 
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enflasyonun ilk aydan itibaren tahmin edilen enflasyonun (bugün itibarıyla gerçekleşen enflasyon 
verilerinin) çok üzerinde maaş artışı/gelir artışı elde edilmesi söz konusudur. 123 TL’lik taban aylık 
zammı, emekli ikramiyesindeki 5.250 TL’lik artış da dikkate alındığında memurlarımızın yüzde 90’a yakın 
kısmını ziyadesiyle memnun etmiştir, etmeye de devam etmektedir. Taban aylık için elde ettiğimiz zam, 
yıllık gelir artışı boyutuyla da enflasyon farkı ile yüzdelik zammı içeren hükümet kanadının teklifinden 
daha kârlı olmuştur. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının en üzücü, tahrip edici bölümü ise öğretmenlere 
seslenerek, öğretmenleri satılık nesne konumuna sokmasıdır. Memur-Sen, 800 bine yaklaşan; Eğitim-
Bir-Sen ise 300 bini aşkın üyesiyle kamu görevlileri ve öğretmenlerin teveccühünü kazanmıştır. Memur-
Sen’in yetkili konfederasyon sıfatı ve 11 hizmet kolunun tamamında Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
yetkili olması durumunu kavrayamayan Kılıçdaroğlu, yetkinin memurların iradesinin ürünü olduğunu da 
anlayamayacak kadar zihnini gerçeklere kapatmıştır. Kılıçdaroğlu, anlaşılan o ki,  öğretmenleri satılacak 
nesne, sendikaları da emeği/emekçiyi satan örgütler olarak görüyor. Bu onun sorunu. Ancak, biz biliyoruz 
ki, ne öğretmenlerimiz kendisinin satılmasına izin verecek, göz yumacak kadar iradesizdir ne de Memur-
Sen/Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı Kılıçdaroğlu’nun ahbabı olan sendikacılar gibi emeğin/emekçinin 
patrona/iktidara peşkeş çekilmesi olarak görmek gibi erdemsiz bir duruşun sahibidir. Kılıçdaroğlu, Meclis 
grup toplantısındaki konuşmasıyla milleti ve memurları tanımadığını bir kez daha farkında olmadan 
itiraf etmiştir. Burada bir satıcı varsa, o da Kılıçdaroğlu’dur, satmak istediği ise yalanları ve hakaretleridir. 
Ne milletimiz ne de eğitim çalışanları, bu tezgâha ve üzerindeki mallara ve de tezgâhtara itibar etmiyor, 
etmeyecektir. 

10/12/2014

‘Beş’in Menfaati Değil İnsan Hayatının Mehabeti Önemlidir 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun Paris’te yaptığı 10 Aralık 1948 tarihli oturumda kabul edilmesini vesile addederek kutlanmaya 
başlanan bir gündür. Bugün de faaliyetlerini her gün televizyon ekranlarından kahırla takip ettiğimiz 
Batı medeniyetinin 2. Dünya Savaşı’nda 75 milyon insanın ölümünün ardından ortaya koyduğu timsah 
gözyaşlarının bir yansımasıdır. İnsanı manevi yönden tatminden aciz olan Batı medeniyetinin büyük 
problemler karşısında attığı, tutarlılığını teminde de güçlük çektiği cılız adımlardan biri de 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü’dür ve insanın değersizleştiği, milyonlarcasının ateşe, ölüme sürüldüğü bir 
atmosferin ardından insana, insan haklarına vurgu yapan bir yönelimi ifade etmektedir. 

Bugün dünya, bilhassa İslam dünyası bir yangın yeri gibidir. İnsan hak ve hürriyetleri bir yana, insan 
hayatının bile değeri bulunmamaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni yayınlayan Birleşmiş 
Milletler’in kanı, gözyaşını durdurmaya ilişkin en ufak bir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü Birleşmiş 
Milletler’in karar alma mekanizmaları demokratik değildir. Birleşmiş Milletler’in, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi beş devletten her birini Birleşmiş Milletler üyesi tüm diğer devletlerden 
üstün tutan ve mezkûr devletlerin mazlumlara tatbik olunan zulmü durdurmaya yönelik her türlü girişimi 
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veto ettiği, zalime göre dizayn edilmiş bir yapısı bulunmaktadır. Beş ülkenin dünyanın tamamına nizam 
vermeye çalıştığı bir dönemde, dünyanın beşten büyük olduğu gerçeğini haykırmanın ve bunun gereğini 
yapmanın zamanı gelmiştir. Birleşmiş Milletler’in barışa, insan hayatına, insan hak ve hürriyetlerine yönelik 
söylediği her sözün beylik laflardan ibaret olduğu pek çok somut örnekle anlaşılmıştır. Müslümanlar 
söz konusu olunca kılını kıpırdatmayan Birleşmiş Milletler, tavrını insan hayatının mehabetine göre 
değil, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’den oluşan daimi üyelerinin menfaatine göre belirlemektedir. 
Irak, Suriye, Filistin, Myanmar, Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında, özellikle 
Müslümanların yaşadığı coğrafyada yüz binlerce insan katledilirken, Birleşmiş Milletler’in takındığı tavır 
bunun en belirgin göstergesidir. 

Dünya adaletsizliklerin, zulmün ve zorbalığın mekânı olmaya doğru hızla yol almaktadır. Emperyalizmin 
kıskacında insanlar evlerinden yurtlarından olmakta, savaşlar, entrikalar rutin hale gelmektedir. Yersiz 
yurtsuz 10 milyon mültecinin; organ mafyalarının, fuhuş sektörünün, dilenci şebekelerinin, savaş 
baronlarının, misyonerlerin kıskacında 400 milyona yaklaşan yetimin bulunduğu dünya, adaletin hüküm 
sürmediği dünyadır. Kadın, yaşlı ve çocukların birinci derecede mağduru olduğu savaşların eksilmediği 
günümüzde sadece insan hakkı değil, insan hayatı bile risk altındadır. 

Ait olduğumuz medeniyet, ilk insanla birlikte insanı merkeze alan, diğer varlıkları insana göre 
konumlandıran bir medeniyettir. Medeniyetimizde insan, âlemin özüdür, yaratılmışların gözbebeğidir. 
İnsan merkezli medeniyetimiz, kan, gözyaşı medeniyeti değil, sevgi ve barış medeniyetidir. Böylesine 
güçlü referansları olan bir medeniyetin mensupları olarak medeniyet değerlerimizle barışık olduğumuz 
zamanlarda insanın mutlu ve müreffeh yaşadığı, maddi ihtiyaçlarının temini yanında manevi dünyasının 
da imar edildiği büyük devletlerimiz olmuştur. Medeniyet birikimimizin pejoratif adlandırmaya tabi 
tutulduğu ve insanımızın kendi öz değerlerinden uzaklaşarak, dayatılan Batılı değerlere sahip olmaya 
başladığı zamanlarla birlikte bizim için de buhranlı dönemler başlamıştır. 

Kendi özümüze dönmek, medeniyet değerlerimizi yeniden kucaklamak, malumların gözyaşının 
dindirileceği, insan hayatının layık olduğu değerle değerleneceği ve “Bir insanı öldüren, bütün insanlığı 
öldürmüş gibidir” anlayışının hâkim olacağı bir nizamı inşa etmek zorundayız. Eski dünya düzeni iflas 
etmiştir. Yeni dünya düzeninin kuruluşuna öncülük etme görevi bu milletin üzerindedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bu bilinçle hareket ediyor, tarihi sorumluluğumuzu yerine getirirken, önce 
milletimizin kendine gelmesi için ve medeniyetimizin önce ülkemizde ayağa kalkması için çaba 
gösteriyoruz. 

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yetim, yoksul, mağdur ve mazlumun hakkının gözetildiği adil bir 
dünya diliyoruz. 
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27/12/2014

Bir Abide Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy 

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ebedi âleme göçeli 78 yıl oldu. Mehmet Akif’in vefatının üzerinden 
geçen 78 yılda milletimizin onu unutmadığını, her 27 Aralık’ta Türkiye’nin değişik yerlerinde sivil 
oluşumlar tarafından gerçekleştirilen yüzlerce anma toplantısı ile gördüğümüz gibi, onun adını gönlünün 
en mutena köşesine yerleştirdiğini de her sokakta mutlaka ‘Mehmet Akif’ ve ‘Akif’ adlarını taşıyan birkaç 
kişinin bulunmasından anlıyoruz. 

Mehmet Akif Ersoy’un milletimizin gönlünde bu denli yer bulmasını sağlayan nitelikleri her Müslüman 
gencin irdeleyip kavraması ve yaşaması gereken niteliklerdir. Mehmet Akif, öncelikle bin yıllık Anadolu 
İslam medeniyetinin numune-i imtisali olan bir şahsiyettir. Doğruluğu, dürüstlüğü, vefakâr oluşu, 
vatanseverliği, duygulu oluşu, menfaate tapmayışı, ilim adamlığı ve muarızı Tevfik Fikret’in de “Akif, 
inanmış adam/Büyük şair” mısralarıyla belirttiği inanmışlığı, inancını her şart altında hayatına hâkim 
kılışı ile Mehmet Akif, Anadolu İslam medeniyetinin bin yılda yetiştirdiği zirve şahsiyetlerden biridir ve 
günümüz insanının ulaşması gereken hedefi de temsil etmektedir. 

Mehmet Akif Ersoy’un vefatından 3,5 yıl sonra dünyaya gelen ve onun adını taşıyan sendikamızın kurucu 
Genel Başkanı Şair, Yazar, Mütefekkir Mehmet Akif İnan, İstiklal Şairimizle ilgili bir yazısında şunları 
belirtiyor: “Hakk’ı seven, bu milletin kudretine, şahsiyetine, hâsılı kendini kendi yapan bütün hasletlerine 
inanıp güvenenler, onun arkasında, onun yolunda, izindedir… O, büyük bir mütefekkirdir. Milleti için 
düşünen, ağlayan ve sevinen bir baştır. Terennümleri, duygularımızın ebedi abidelerinden başka bir şey 
değildir. Yüzde yüz bizi söylemiş ve bizi yaşamış tek mütefekkir sanatkâr, yalnız ve yalnız Akif’tir.”

Ersoy’un kişisel hayatı örnek alınması gereken bir hayat olduğu gibi, toplumsal hayatı da son yüzyılda 
medeniyet kazanımlarının ve bu kazanımların sahipleri olan inananların karşı karşıya kaldığı saldırıların 
bir şahsın kişisel serüveni üzerinden okunmasına imkân sağlayan bir boyutu haizdir. Mehmet Akif 
Ersoy, bir büyük imparatorluğun dağılışını, topraklarının işgal edilişini, Müslümanların canının, 
malının, namusunun paymal edilişini görmüş, bu acıyla ve gönül yangınıyla yollara düşmüş, ordunun 
ve milletimizin direniş gücünü artırarak Milli Mücadele’nin manevi cephesini oluşturmuştur. İstiklal 
Marşımızda hâkim olan duygu ve muhtevası ortaya konulan bir mücadeleyle vatan kurtulmuş, ardından 
da Milli Mücadele’nin ruhu yönetimden uzaklaştırılmış, Milli Mücadele’nin gerçek kahramanları ise 
tasfiye edilmiştir. 

Cumhuriyetin ilanının ardından, gerçekleştirilen inkılaplarla birlikte medeniyet değerlerine ve inançlarına 
sıkı sıkıya bağlı Mehmet Akif Ersoy ve temsil ettiği zihniyetin diğer müntesipleri sakıncalı isimler olarak 
fişlenmiş, kimi öldürülmüş, kimi sürülmüş, kimisi de sindirilmiştir.    İstiklal Marşı şairinin ardına da 
hafiyeler takılarak takip ettirilmiştir. “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda/Şüheda fışkıracak 
toprağı sıksan şüheda” diyen Mehmet Akif, değerlere ve şahsına yönelen saldırı karşısında vatanından 
ayrılmak mecburiyetinde kalmış, vatan hasretiyle 11 yıl türlü yoksunluklar içerisinde Mısır’da ikamet 
etmiştir. Vefatından kısa bir süre önce Türkiye’ye dönen Mehmet Akif’i rıhtımda karşılayanlar arasında 
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bulunan bir dostunun koltuğunun altında ne olur ne olmaz diye Akif için bir şapka bulundurması ne 
hazin bir tablodur. 27 Aralık 1936’da vefat eden Mehmet Akif, bir kimsesiz gibi defnedilecekken, Beyazıt 
Camii önüne konulan çıplak tabutun Mehmet Akif’e ait olduğunu anlayan gençliğin sahiplenmesiyle 
binlerce insanın katıldığı bir kalabalıkla ve gençliğin omuzlarında taşınarak ebedi âleme uğurlanmıştır. 

Çeşitli dönemlerde,  bilhassa 28 Şubat gibi at izinin it izine karıştığı dönemlerde bazı haddini bilmezlerin 
Mehmet Akif’e ve İstiklal Marşı’na dil uzattığı görülmüştür, ama dil uzatanlar unutulmuş, Mehmet Akif 
ve İstiklal Marşı unutulmamıştır. 1925’te ve 1937’de derinlerden sürükleyip getirdiği güçlü sesin devletin 
konumlandırıldığı seküler alanla uyuşmazlık belirttiği düşüncesiyle İstiklal Marşı’nı değiştirmeye yönelik 
güfte yarışmaları açılmış ancak bir sonuç alınamamıştır. Çünkü İstiklal Marşı’nı Mehmet Akif gibi bir 
müheykel şahsiyet yazmıştır, hissederek yazmıştır, istiklale su gibi ihtiyaç duyulan bir vasatta yazmıştır; 
milletin gönlündekini mısralara dökmüştür. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, milletimizin gönlüne bir mıh 
gibi çakılmıştır, onu sökmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Vefatının 78. yılında Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, onun diliyle “Allah bu 
millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” niyazında bulunuyoruz. 

31/12/2014

Yılbaşı Kutlamaları, Kimliksizleştirme Çabalarının Tezahürüdür 

Bin yıl İslam kültürüyle yoğrulmuş milletimize, önce ilim ve teknik ithali ile başlayan, ardından kültürel 
etkilenmeyle devam eden ve en sonunda da operasyonel metotlarla bir yaşam biçimi olarak dayatılan 
Batılılaşma sürecinin sonunda ulaşılan noktanın tezahürlerinden biri de yılbaşı kutlamalarıdır. Binlerce 
yıllık geçmişi ve kendi öz değerleri unutturulan, farklı takvim, saat, ölçü, giyim, eğitim sistemi, inanç, 
yaşam biçimi, müesseseleri ve toplumsal duyarlılığı yok edilmeye çalışılan bir milletin öz değerleri 
yerine, bin yıl mücadele halinde olduğu kültür ve medeniyetin unsurları zorla yerleştirilmektedir. 

Yıllardır milletimizin kendine ait değer ve birikimleri; eğitim, kitle iletişim araçları ve kamusal alandaki 
uygulamalarla olumsuzlanmakta, batılı değer ve yaşam biçimi teşvik edilerek milletimizin tarihi kodları 
değiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Yapılan ve yapılmak istenilenin asıl maksadı, milletimizi kültür ve medeniyetinden koparmak ve İslam 
diniyle olan bağlarını ortadan kaldırmaktır. Takvimi değiştirdiğinizde hiç kimse Ramazan, Kurban, 
Muharrem ve kandil gecelerine kaç gün kaldığını bilmez, böylece bir zihni hazırlık yapma imkânı 
da kalmayacağı için zamanla, zaman üzerinden kurulan medeniyet bağları kopar gider diye hesap 
yapılmıştır. Takvim değişikliği; ‘dini değeri olan zamanlar, farklı bir zaman algısına aittir ve günümüz 
modern zaman algısı içerisinde yeri olmayan ritüellerdir’ şeklinde bilinçaltı oluşturmayı hedeflemekte, 
saat değiştiğinde ise dinle olan günlük bağlar koparılmaktadır. 

 Ahmet Haşim’in ‘Müslüman Saati’ başlıklı yazısında, “Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, 
giyinişimiz ve kendimize göre, dinden, ırktan ve ananeden hayat olan bir zevkimiz olduğu gibi, bu üslub-ı 
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hayata göre de ‘saat’lerimiz ve ‘gün’lerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcını şafağın parıltıları 
ve nihayetini akşamın ziyaları tayin ederdi. (…) Ziyada başlayıp ziyada biten, on iki saatlik, kısa, hafif, 
yaşanması kolay bir günümüz vardı. Müslümanın mesut olduğu günler, işte bu günlerdi; şerefli günlerin 
vakayiini bu saatlerle ölçtüler. (…) Yeni ‘ölçü’, bir zelzele gibi, zaman manzaralarını etrafımızda zîr ü zeber 
ederek, eski ‘gün’ün bütün sedlerini harab etti ve geceyi gündüze katarak saadeti az, meşakkati çok, 
uzun, bulanık renkte yeni bir ‘gün’ vücuda getirdi” denilmekte ve kültür değişikliğinin ne anlama geldiği 
ifade edilmektedir.  

Zaman algısına yönelik gerçekleştirilen değişikliklerle hedeflenen, milletimizin öz medeniyet 
değerlerinden beslenmesinin önüne geçmekti. Bugün yılbaşı eğlenceleri ile ortaya konulan, aslında bir 
kopuşun yansımasıdır. Eğlencelerin niteliğine baktığımızda da Batılı yaşam ve eğlenme biçiminin taklit 
edildiği, içki, dans, yılbaşı hindisi, çam ağacı, Noel Baba, piyango gibi unsurların hep Batı’ya ait kültür 
unsurları olduğu net bir şekilde görülmektedir. 

Yılbaşı eğlencelerini bir farkındalık olarak gerçekleştirenler olduğu gibi, kimliksizleştirilmiş ancak arzu 
edilen yeni kimliğe de büründürülememiş halk kesimlerinin ‘uydum kalabalığa’ kabilinden meselenin 
künhüne vakıf olmadan iştirak ettiği de görülmektedir. Yılbaşı kutlamalarının dini bir yönünün olmadığı, 
Hristiyanların önemli bir günlerini kutlamak gibi bir niyetin bulunmadığı, sadece yeni bir yıla girmenin 
kutlandığı gibi masumlaştırma yaklaşımları son derece tehlikelidir. Bu tür yaklaşımlarla yılbaşı eğlenceleri 
sıradanlaştırılarak yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

Yeni yıla girerken yapılan yılbaşı kutlamaları bu milletin medeniyetine ait değildir. Girilen yeni yıl 
vesilesiyle ortaya konulan kutlama ve ritüellerle, milletin değerleri operasyona tabi tutulmaktadır. Eğitim-
Bir-Sen olarak, ülkemizde Noel kutlamalarını kültürel emperyalizmin bir sonucu olarak değerlendiriyor, 
milletimizin kendi medeniyet değerleriyle buluşmasını diliyoruz.  
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I.	 TOPLU	SÖZLEŞME
 

I.A.	 1.	DÖNEM	(2012	-2013)	TOPLU	SÖZLEŞME	TALEPLERI

- MEB çalışanlarının ek göstergelerinin artırılması 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde; Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil şube müdürü kadrolarında 
bulunanlar ile eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı kadrolarında bulunanların ek göstergeleri; 
1’nci derecede bulunanlar için 3600; 2’nci derecede bulunanlar için 3000; 3’üncü derecede bulunanlar 
için 2200; 4’üncü derecede bulunanlar için 1600 olarak uygulanması, 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan yukarıda sayılanların dışında kalanlar ve 
eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadrolarında bulunanlar ile diğer tüm hizmet sınıflarına 
dâhil kadrolarda bulunanların mevcut ek gösterge oranlarının 600 puan artırılması, 

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanların ek göstergeleri; 1’nci derecede bulunanlar 
için 2200, 2’nci derecede bulunanlar için 1600, 3’üncü derecede bulunanlar için 1200, 4’üncü derecede 
bulunanlar için 1100 olarak uygulanması.

- Ek ödeme oranlarının artırılması  

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personele, 375 sayılı KHK çerçevesinde ödenen ek ödeme 
oranlarının 50 puan artırılması.  

- 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Tazminatlar

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli;

(II) sayılı Cetvelin;  “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 9 ila 17’nci gruplarda belirlenen 
özel hizmet tazminatı oranları, “B.Denetim Hizmetleri” bölümünün 4’üncü grubunda belirlenen 
özel hizmet tazminatı oranları ve “E.Teknik Hizmetler” bölümünün 1 ila 4’üncü gruplarda belirlenen 
özel hizmet tazminatı oranları ile (III) sayılı Cetvelin; A.Eğitim–Öğretim Tazminatı” bölümünün 1’inci 
grubunda belirlenen eğitim-öğretim tazminatı oranları ve G. Bölümünde belirlenen tazminat oranlarının 
17 puan artırılması; (III) sayılı Cetvel’in (Diğer Tazminatlar) “A.Eğitim–Öğretim Tazminatı” bölümünde 
yer alan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının, yukarıdaki oranlara ilaveten ayrıca 50 puan artırılması; 
(II) sayılı Cetvel’in (Özel Hizmet Tazminatı) “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri”  bölümünün 16 ve 
17’nci grupları ile (III) sayılı Cetvelin G. Bölümünde “şef” unvanlı kadrolarda yer alanlar için öngörülen 
tazminat oranlarının, yukarıdaki oranlara ilaveten ayrıca 50 puan artırılması. 
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- Ek tazminat 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde yer alan kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu 
yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1’inci bölgede 
görev yapanlara %10’u; 2’nci bölgede görev yapanlara %30’u; 3’üncü bölgede görev yapanlara %40’ı; 
4’üncü bölgede görev yapanlara %50’si; 5’inci bölgede görev yapanlara %60’ı; 6’ncı bölgede görev 
yapanlara %75’i; 7’nci bölgede görev yapanlara %90’ı oranında ek tazminat ödenmesi; en yakın il ve 
ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlardan 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve 
diğer yerleşim birimlerinde fiilen görev yapanlara %25, diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim 
birimlerinde fiilen görev yapanlara %15 ek tazminat ayrıca ödenmesi.

- Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm eğitim çalışanlarına, her yılın 15 Eylül tarihinde ek 
gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %160’ı oranında öğretim yılına hazırlık ödeneği 
ödenmesi. 

- İkramiye

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm eğitim çalışanlarına, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %250’si oranında ikramiye ödenmesi. 

- OYAK kesintileri

Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanlarından 
yapılan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) kesintilerinin, başvurmaları halinde günümüzdeki değeri 
üzerinden bir ay içerisinde iade edilmesi. 

- Yan ödeme farklılıkları

Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı, üniversiteler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde şef kadrolarında 
bulunanlara, 2250 puan üzerinden yan ödeme ödenmesi. 

- İl eğitim denetmenlerinin makam ve görev tazminatı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun eki (I) sayılı Cetvelin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün 
(g) bendinde yer alan bakanlık denetçilerine ödenen makam ve görev tazminatları, il eğitim denetmeni 
kadrolarında bulunanlara da ödenmesi. 
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- İl eğitim denetmenlerinin harcırahları

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan il eğitim denetmenlerine, görevleri kapsamında 
gerçekleştirecekleri seyahatleri için 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde yol masrafları 
için avans ödemesi yapılması. 

- Ek ders ücretleri

439 sayılı Kanun ve 2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği ödenmekte olan ek ders ücretleri açısından;

Ek ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gösterge rakamı gündüz öğretimi için 230, gündüz öğretimi 
dışında kalan öğretim için 265 olarak uygulanması,

Öğretmenlerce ders görevinin çeşitli nedenlerle yerine getirilememesi veya öğretime ara verilmesi 
(kar tatili, seçim tatili, resmi tatiller, idari tatiller, idari izinli sayılan günler, dini bayramlar, SBS ve YGS-
LYS vb her türlü merkezi sınavlar nedeniyle öğrencilerin izinli olduğu günler gibi) nedenleriyle yerine 
getirilemeyen ders görevleri yapılmış sayılarak bunlara karşılık gelen ek ders ücreti ödenmesi, 

Eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu 
görevleri vekâleten yürütenlerin haftada 6 saate kadar ders okutmakla yükümlü tutulması, 

Ek ders ücretlerinin, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan öğretmenlere %25, doktora eğitimini 
tamamlamış olan öğretmenlere %40 oranında fazlasıyla ödenmesi, 

Öğretmenlere aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 6 ders saatine karşılık 1 saat ders dışı 
hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmesi, 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunup örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarında fiilen öğretmenlik yapanlardan eğitim kurumlarında yöneticilik görevi için geçici 
olarak görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro ve unvan için öngörülen ek ders ücreti ödenmesi; 
asıl kadro unvanları için öngörülen ek ders ücretinin görevlendirildikleri kadro unvan için öngörülen ek 
ders ücretinden fazla olması halinde ise asıl kadroları için öngörülen ek ders ücreti ödenmesi, 

Kurumlarınca, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, 
toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici, öğretmen ve diğer personele, bu suretle sarf ettikleri 
her saat için ek ders ücreti ödenmesi; mücavir alan dışından gelenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yol masrafları için avans ödemesi yapılması, 

İkili öğretim yapılan eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına yönetim 
görevi karşılığında haftada 10 saat ek ders ücreti ayrıca ödenmesi, 
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Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, 

sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık 

eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav 

komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için herhangi bir sınırlama ile bağlı kalınmaksızın altı saat 

ek ders ücreti ödenmesi, 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tam gün tam yıl eğitim ve öğretim yapılan örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarına, bu kurumlardaki müdür başyardımcısına ödenen ek 

ders ücreti kadar ek ders ücreti ödenmesi, 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere, 1 Eylül-30 

Haziran tarihleri arasındaki görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi, 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere, Talim ve 

Terbiye Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların 

Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı 

Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve Eki Çizelgeye dair kararı çerçevesinde, alanları dışında girdikleri 

dersler için aylık karşılığı ders saati ile ilişkilendirilmeksizin ek ders ücreti ödenmesi, 

Eğitim kurumlarında yöneticilik görevi yürütenler ile bunlara vekâlet edenler ve bu görevleri geçici 

olarak yürütenlere, ek ders ücretleri, yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında ödenmeye devam edilmesi, 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okullarının kayıt ve dosya işlemlerinin yapıldığı eğitim 

kurumlarında görev yapan yöneticilere, bu sürelerde ilave beş saat ek ders ücreti ödenmesi, 

Öğretmenlere her ay, ders verdikleri 24 öğrenciden sonraki her beş öğrenci için 50 puan gösterge 

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ilave ek ders ücreti ödenmesi, 

Ders dışı eğitim çalışmalarına, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 

Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde getirilen %5’lik sınırın uygulanmaması. 

- Fazla çalışma ücreti

Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel ile öğretmenevleri, akşam 

sanat okulları ve otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer 

personele fazla çalışma sürelerine karşılık her saat için 100 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla 

çarpımı sonucu bulunacak rakam üzerinden fazla çalışma ücreti ödenmesi; İkili öğretim yapılan eğitim 

kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmen dışındaki personele, ikili öğretimden kaynaklanan fazla 

çalışma sürelerine karşılık her saat için 100 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 

bulunacak rakam üzerinden fazla çalışma ücreti ödenmesi. 
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- Yurtdışında geçici görevli personelin özlük hakları

Yurtdışında geçici görevlendirilen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, 657 sayılı Kanun ile 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan 
personel için öngörülen 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) Cetvelinin 27’nci sırasındaki 
usul ve esaslara göre kira bedeli ödenmesi; bu kapsamdaki personelin, kendisi, eşi ve çocukları 
ile bakmakla yükümlü oldukları kimselerin görevlendirildikleri süre boyunca yurt dışı gidiş-geliş 
masraflarıyla vize ve sair muamele masraflarının, Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanması. 

- Öğretmenlik kadrolarına ilk defa atamada yaş sınırı

Öğretmenlik kadrolarına ilk defa atamalarda 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmaması. 

- Bulundukları yerleşim birimi dışında sınava girenlere harcırah ödenmesi

Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik 
sınavı ile temsil yeteneği mülakat sınavı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, eğitim 
kurumları yöneticiliği sınavları, il eğitim denetmenleri yardımcılığı sınavları gibi adayların memuriyet 
mahalleri dışında sınava girmelerini gerektirecek mahiyetteki sınavlara katılan adaylara söz konusu 
sınavlar için 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde harcırah ödemesi yapılması. 

- Öğretim Elemanlarının Ek Ödemesi

375 sayılı KHK’nin (I) sayılı cetvelde yer verilen aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa 
göre alan personele, 375 sayılı KHK çerçevesinde ek ödeme oranlarının 50 puan artırılması. 

- Üniversite ödeneği 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince ödenen üniversite ödeneği 
oranlarının 50 puan artırılması. 

- 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Tazminatlar

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, 
Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversiteler, 
Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün akademik 
ve idari kadrolarında görevli personel yönünden, 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli; (II) 
sayılı Cetvelin; “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 9 ila 17’nci gruplarda belirlenen 
özel hizmet tazminatı oranları ve “E.Teknik Hizmetler” bölümünün 1 ila 4’üncü gruplarda belirlenen 
özel hizmet tazminatı oranları ile (III) sayılı Cetvelin G. Bölümünde belirlenen tazminat oranlarının 17 
puan artırılması; (II) sayılı Cetvel’in (Özel Hizmet Tazminatı) “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri”  
bölümünün 16 ve 17’nci grupları ile (III) sayılı Cetvelin G. Bölümünde “şef” unvanlı kadrolarda yer alanlar 
için öngörülen tazminat oranlarının, yukarıdaki oranlara ilaveten ayrıca 50 puan artırılması. 
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- Üniversite idari personeline geliştirme ödeneği ödenmesi

2914 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneği, söz konusu 
Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler 
ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanun’a tabi çalışan personele, öğretim görevlilerine verilen oranda 
geliştirme ödeneği ödenmesi. 

- Ek gösterge

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda üniversite genel sekreter yardımcısı, daire 
başkanı, fakülte sekreteri, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, üniversite hastaneleri başmüdürü 
kadrolarında görev yapanların 657 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 
3600 olarak uygulanması; Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 
Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
bünyesinde 657 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışanların mevcut ek gösterge 
oranlarının 600 puan artırılması. 

- Akademik jüri üyelikleri için ek ders ücreti

2914 sayılı Kanun’a tabi öğretim üyelerinden, akademik jüri üyeliklerine görevlendirilenlere, her bir jüri 
görevi için 2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde 10 saat ek ders 
ücreti ödenmesi. 

- Öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü ve ek ders ücretleri

2914 sayılı Kanun’a tabi öğretim üyelerinden, profesör kadrosunda bulunanlar haftada, asgari 5, doçent 
kadrosunda bulunanlar haftada asgari 5, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar haftada asgari 7, 
öğretim görevlileri ve okutmanlar kadrolarında bulunanlar için ise haftada asgari 7 saat ders vermekle 
yükümlü tutulmalı; 2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre ödenmekte olan ek ders ücretlerinin 
belirlenmesinde kullanılan unvan göstergesi rakamı; profesör kadrosunda bulunanlar için 450, doçent 
kadrosunda bulunanlar için 375, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 300 ve öğretim görevlisi 
ve okutman kadrolarında bulunanlar için 240 olarak uygulanması. 

- Üniversitelerde görevli mali hizmetler uzmanlarının ek ödemeleri

Kadroları üniversiteler bünyesinde bulunan mali hizmetler uzmanlarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname eki (III) sayılı Cetvelin (1) sıra no.lu bölümündeki usul ve esaslara göre ek ödeme ödenmesi. 

-Yükseköğretim kurumlarında görevli idari personelin döner sermaye ödemeleri

Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilen personele, 2547 sayılı 
Kanun’un 58’inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahının %150’si oranında aylık ek ödeme 
yapılması. 
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- Teknik hizmetler sınıfına dâhil edilen personelin özel hizmet tazminatı

Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap 
Patologu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele,  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 1/d maddesinde öngörülen oranlarda söz konusu 
Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde özel hizmet tazminatı ödenmesi. 

- Yükseköğretim kurumlarında fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlerinin makam tazminatı

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri ve enstitü 
sekreterlerine, 657 sayılı Kanun’un ek 26’ıncı maddesi hükmü kapsamında, Kanun’a ekli (IV) sayılı 
Cetvelde üniversite genel sekreterleri için öngörülen oranda makam tazminatı ödenmesi. 

- Yurt personelinin fazla çalışma ücretleri

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile Genel Müdürlüğe bağlı 
öğrenci yurtlarında görev yapan personele, nöbet yükümlülüklerine karşılık her saat için 100 gösterge 
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak rakam üzerinden fazla çalışma ücreti 
ödenmesi. 

- Personel Yönetmeliği gereği ikramiye ödemeleri

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, 
Personel Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye 
ödenmesi. 

- İLKSAN üyeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyesi eğitim çalışanlarından Sandık 
üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin üyelikleri, istekleri doğrultusunda sona erdirilerek zorunlu üyelik 
uygulamasına son verilmesi; Üyeliği, toplu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce sona ermesine rağmen 
İLKSAN Ana Statüsü hükümleri gereği ödemiş olduğu aidatları iade edilemeyenler ile zorunlu üyelikten 
ayrılmak isteyenlerin Sandığa ödemiş oldukları aidatları ve sair ödemeleri, İLKSAN Sosyal Yardımlar 
Yönetmeliği’nin emeklilik yardımını esas alan hükümleri çerçevesinde tek seferde ödenmesi. 

- Personel çocuklarına sosyal yardımlar

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların 
haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında parasız 
yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılır. Bu personelin çocuklarının, İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik 
kontenjan içinde değerlendirilmesi, 
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Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin 
bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali 
yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul 
pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak 
şartı aranması. 

- Burs alma veya devletçe okutulma halinde aile yardımı

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 
Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
kadrolarında görev yapan personelden, çocuklarına İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya 
Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde 
burs sağlanan veya çocukları parasız yatılı okutulan kamu görevlilerine, 657 sayılı Kanun’un 202’nci 
maddesi hükmü gereği aylıkları ile birlikte ödenen çocuk yardımının kesilmemesi. 

- Atölye ve meslek derslerinde iş kazasına karşı sigorta

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki örgün veya yaygın eğitim kurumlarındaki atölye 
ve meslek dersleri öğretmenlerine ve öğrencilerine, Bakanlıkça, iş kazalarına karşı ferdi kaza sigortası 
yaptırılması. 

- Personel çocukları için kreş ve gündüz bakımevleri

Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm eğitim çalışanlarının 0-4 yaş gurubu 
arasındaki çocukları için bu yaş aralığında en az on çocuğun bulunduğu işyerlerinde kurum hizmet 
binalarında, ondan daha az çocuğun bulunduğu işyerleri için ise çalışma alanına yakın amaca uygun bir 
yerde kreş ve gündüz bakımevleri açılması; Kreş ve gündüz bakımevlerinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmesi, personele ücretsiz faydalandırılması; 
Bu hizmetin sunulamadığı işyerlerinde görev yapan personele, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden 
faydalanacak her çocuk için aylıklarıyla birlikte ödenmek üzere 01/01/2012-31/12/2012 dönemi için 140 
TL; 01/01/2013-31/12/2013 dönemi için 160 TL kreş yardımı ödeneği ödenmesi. 

- Derece-Kademe verilmesi

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunanlardan 657 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinin “ortak 
hükümler” başlıklı fıkrasının (A) bendinin (4) no.lu alt bendinde sayılan okul, fakülte ve bölümlere denk 
eğitim veren diğer okul, fakülte ve bölümlerden mezun olanlara, 657 sayılı Kanun’un mezkûr maddesi 
hükmü doğrultusunda bir derece verilmesi, 
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Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 
Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
kadrolarında görev yapan kamu görevlilerinden 15.01.2005 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar 
ile daha önce 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden faydalanamayanların kazanılmış 
hak aylıkları, 458 sayılı KHK’de öngörülen usul ve esaslar dâhilinde bir defaya mahsus olmak üzere 
öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir 
ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılması, 

Hizmet sınıfı ayrımı yapılmaksızın Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışanlardan, Millî Eğitim 
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde tanımlı zorunlu hizmet bölgeleri 
ve hizmet alanlarında görev yapanlara, zorunlu olarak atanma şartı aranmaksızın bu bölgelerde fiilen 
çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilmesi; Yıllık izinde geçirilen 
süreler fiilen çalışılmış sayılması. 

- Öğretmen kariyer basamakları

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan 
en az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora 
mezunlarına başöğretmen unvanı verilmesi; bir yıl içinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik 
sınavları yapılması; mezkûr sınavın iki yılı geçmeyecek dönemlerle yinelenmesi; Uzman öğretmenlik için 
en az yedi yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olanların, başöğretmenlik için ise en az beş yıl süreyle 
fiilen uzman öğretmenlik yapmış olanların sınava katılabilmesi. 

- Atama ve yer değiştirme hakları

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında, atamaya esas hizmet süresinin hesaplanmasında 
30 Eylül tarihi baz alınması, 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
özür durumuna bağlı yer değişikliklerinde, eş durumu ve öğrenim durumu nedeniyle özür grubu yer 
değiştirmeleri şubat ve ağustos aylarında olmak üzere yılda en az iki kez gerçekleştirilir; sağlık durumu 
ve genel ve özel hayatı etkileyen sebepler nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleri ise süre şartına 
bağlanmaksızın gerçekleştirilmesi, 

Özür grubuna bağlı yer değiştirme suretiyle ataması, talep ettikleri eğitim kurumlarına yapılamayanların, 
istekleri dikkate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmak istedikleri İl emrine atanması, 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere, aynı koşulları ve hizmet 
niteliklerini taşıyan aynı sınıfa mensup çalışanlardan başka başka yerlerde bulunanlar, karşılıklı olarak 
yer değiştirmek suretiyle atanmalarını isteyebilmesi. 
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- Disiplin işlemleri

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
verilen cezalardan; ihtar, tevbih, ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezalarına karşı İl Millî 
Eğitim Disiplin Kurulu’na; kıdem indirilmesi, derece indirilmesi, istifa etmiş sayılmak, vekâlet emrine 
alınmak ve meslekten çıkarılmak cezalarına karşı ise Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na, 657 
sayılı Kanun’un 135’nci maddesindeki usul çerçevesinde itiraz edilebilmesi, 

4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi ve Taltif ve 
Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde verilen cezalardan; kusurlu 
sayılma ve ders ücretinin kesilmesi cezalarına karşı İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu’na; kıdem indirilmesi ve 
vazifelerine son verilmesi cezalarına karşı ise Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na, 657 sayılı 
Kanun’un 135’nci maddesindeki usul çerçevesinde itiraz edilebilmesi, 

1702, 4357 ve 657 sayılı Kanunların, aynı veya benzer fiilleri disiplin suçu sayarak cezai müeyyideye 
bağladığı hallerde öngörülen ceza itibariyle lehe olan Kanun hükmü tatbik edilmesi, 

Muhakkik tayin etmeden, iddia ve savunma tüm yönleri ve delilleriyle araştırılmadan ve soruşturma 
açılmadan veya sadece savunma alınmak suretiyle disiplin cezası verilememesi, 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolarda bulunanlardan haklarında idari soruşturma yürütülenlerin, 
yetkili disiplin amirlerince ya da disiplin kurullarınca haklarında disiplin cezası verilmeksizin hizmet 
gereği yer değiştirme işlemlerine tabi tutulamaması; verilen disiplin cezasının yargı kararlarıyla ortadan 
kaldırılması halinde ilgili personel hakkındaki yer değiştirme işleminin de geri alınarak hakların eski hale 
iadesi sağlanması. 

- Lisans-Lisansüstü öğrenim ve hizmet içi eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapanlardan, üniversitelerce açılan veya açılacak uzaktan 
eğitim yoluyla yüksek lisans programlarına kaydolarak yüksek lisans eğitimi yapmak isteyenlere gerekli 
kolaylık sağlanması; bunlar hakkında bu şekilde almak istedikleri eğitimlerini engelleyici bireysel işlem 
veya karar tesis edilememesi, 

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapanlardan ön lisans mezunu olanlardan, üniversitelerce 
açılan veya açılacak lisans programlarına kaydolarak lisans eğitimi yapmak isteyenlere gerekli kolaylık 
sağlanması; bunlar hakkında bu şekilde almak istedikleri eğitimlerini engelleyici bireysel işlem veya 
karar tesis edilememesi, 

Mesleğinde yetkinleşmek ve bilimsel gelişmeleri takip edebilmek amacıyla çalışanın katıldığı bilimsel 
konferans, sempozyum, panel gibi toplantılarda geçirilen süreler, kendi uzmanlık alanlarıyla sınırlı 
olmak kaydıyla ücretli izinden ve hizmet içi eğitimden sayılması. Bu şekilde yurt dışı için yılda bir defa, 
yurt içi için ise yılda iki defa masrafları İdarece karşılanmak suretiyle çalışanın katılım hakkı verilmesi. 
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- Maddi hasarlı trafik kazalarına karşı sigorta ve zarar tazmini

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde şoför kadrolarında görev yapan personel tarafından kullanılan 
araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu anlamında işletilmesinden doğacak zararlardan 
korunması için bedeli İdare bütçesinden karşılanmak üzere kasko sigortası yaptırılması; yine bundan 
doğan zararların, söz konusu personelin kasten verdiği zararlar müstesna olmak üzere personele rücu 
edilmemesi. 

- 632 sayılı KHK öncesi memuriyet kadrolarına geçen personel

Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen kadrolarına ilk defa atanmış olanlara, 
632 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edilirken memuriyet kadrolarına 
geçirilenlere tanınan hakların aynısının verilmesi.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

Bir yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması; 
mezkûr sınavlar iki yılı geçmeyecek dönemlerle yinelenmesi;  Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü 
kadrolarına atanacakların seçiminde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in, “görevde yükselme eğitimine alınma” başlıklı 9’uncu maddesi 
hükmü dikkate alınmaksızın hizmet içi eğitime alınacaklar ön sınav ile belirlenmesi.

- Askerlik hizmetini yapmamış öğretim elemanları ve öğretmenler

Öğretim elemanı ve öğretmenlerden askerlik görevini yapmayanların tamamının, 1111 sayılı Askerlik 
Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksızın ihtiyaç 
fazlası olarak ayrılması ve temel askerlik eğitimini takiben kadrolarına göre üniversite ve eğitim 
kurumları emrine verilmesi.

- Akademik personelin idari görevlendirilmesi ve derece yükseltilmesi

2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elemanları; üniversite ve bağlı birimlerde genel sekreter, genel sekreter 
yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü, fakülte sekreteri ve benzeri idari görevlerde geçici veya sürekli 
olarak asaleten ya da vekâleten görevlendirilememesi,

2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlileri, 2914 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde usul ve esaslar 
çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmesi; 2914 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen 
derece yükseltilmesi şartlarını taşıyan araştırma görevlilerinin dereceleri ilgili madde çerçevesinde 
geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

- İdari personelin atama ve yer değiştirme işlemleri

Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
kadrolarında görev yapan 657 sayılı Kanun’a tabi personelden, bulundukları kurumda 3 yıl süreyle 
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çalışanların; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ise bulunduğu eğitim kurumundan/birimden Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı diğer eğitim kurumlara/birimlere, bulunduğu üniversiteden diğer üniversitelere, 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı bir birimden diğer birimlere istek 
ve ihtiyaç doğrultusunda yer değişikliği isteyebilmesi; Bu isteklerinin her yıl Temmuz ayında genel 
duyuru yapılarak gerçekleştirilmesi; Aynı şartları ve hizmet niteliklerini taşıyan kamu görevlilerinin 
karşılıklı yer değiştirme istemlerinin bir ay içinde yerine getirilmesi; Sağlık, eş ve öğrenim özrüne bağlı 
yer değişikliğinde ise çalışma süresi şartı aranmaksızın talepleri doğrultusunda yer değişikliği yapılması.

- Öğretim elemanlarının bilgi ve demeç verme serbestisi

2914 sayılı Kanun’a tabi personel yönünden 657 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi hükmü uygulanmaz; 
öğretim elemanlarının her konuda hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın her ortamda fikir ve görüşlerini 
özgürce dile getirebilmesi; Bu nedenle öğretim elamanlarına disiplin soruşturması açılamaması.

- Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan personelin sicilleri

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları, memur ve diğer 
personeli hakkında sicil uygulamasının kaldırılması; Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların 
kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde sicillerin dikkate alınmaması.

- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamındaki personelin atama işlemleri

2547 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin (d) bendi kapsamında öğretim yardımcılığı kadrolarına 
atananlardan yüksek lisans eğitimlerini tamamlayanların, yazılı başvuruları üzerine 2547 sayılı Kanun’un 
33’üncü maddesinin (a) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atanması.

- Lojman tahsisi

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarına ve bağlı birimlerine tahsis edilmiş kamu 
konutlarının 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
tahsisinde %40 idari personel %60 akademik personel tahsis oranı dikkate alınması.

- Yükseköğretim kurumlarında görevlendirmeler

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşları ve bağlı birimlerinde çalışan personel hakkında 
2547 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) no.lu bendi ile 52’inci maddesinin (f) bendi 
kapsamındaki, personelin isteğine bağlı olanlar haricindeki görevlendirmelerin, sebep, süre, maksat 
yönünden geçerli fiili ve hukuki gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilebilmesi.

- 2547 sayılı Kanunun 35’inci maddesi kapsamındaki görevlendirmeler

Kadrolarının bulunduğu üniversitede lisansüstü eğitim imkânı bulamayan araştırma görevlileri, 2547 
sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bir başka üniversitede lisansüstü eğitim 
yapmak için görevlendirilmeleri halinde mecburi hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmamaları; bu şekilde 
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görevlendirilen araştırma görevlilerine, taahhüt-kefalet senedi alınmasına dair “Bir Üniversite Adına 
Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün uygulanmaması.

- ÖYP Kapsamındaki araştırma görevlileri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2914 sayılı Kanun’a tabi olarak üniversitelerin araştırma 
görevlisi kadrolarında bulunan personelden, ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 
dil sınavından 65 puanın altında puan alanların kadrolarıyla ilişiklerinin kesilmemesi.

- Yükseköğretim kurumlarında görevli itfaiyeci personel

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarına ve bağlı birimlerinde çalışan itfaiye erlerinin, 
mali ve sosyal hakları yönünden genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesi.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 

Bir yıl içinde Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri bünyesinde 
görevde yükselme sınavları ve unvan değişikliği sınavı yapılması.

- Kurum personelinin çocuklarının Kurumca sağlanan burslardan faydalandırılmaları

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapanlardan, 
çocukları yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğrenim görenlerin, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesi Hakkında 
Kanun kapsamında verilecek yurt hizmetlerinden ücretsiz, burs ve kredilerden ise geri ödemesiz şekilde 
faydalandırılması.

- Yurtlara kadro tahsisi

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara, her bir yurt için birer adet 
olmak üzere sosyal çalışmacı, psikolog, eğitim rehberi danışmanı, diyetisyen ve hemşire kadrosu tahsisi 
yapılması.

- Kılık-kıyafet serbestîsi

İdare kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personel, resmi törenler de dâhil olmak üzere, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleriyle 
bağlı olmaksızın mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kılık ve kıyafetlerini serbestçe 
seçebilmesi.

-Ödüller

6111 sayılı Kanun ile değiştirilmezden evvel 657 sayılı Kanun’un mülga 123’üncü maddesine göre 
verilmiş bulunan “aylıkla ödül” belgelerinin, 657 sayılı Kanun’un 122’nci maddesi hükmü doğrultusunda 
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verilmekte olan “ödülle” emsal olarak değerlendirilmesi; 6111 sayılı Kanun’un 110’uncu maddesi hükmü 

ile değiştirilmezden evvel 657 sayılı Kanun’un 122’nci maddesine göre verilmiş bulunan “takdirname” 

belgelerinin, 657 sayılı Kanun’un 122’nci maddesi hükmü doğrultusunda verilmekte olan “üstün başarı 

belgesiyle” emsal olarak değerlendirilmesi; İdari düzenlemeler gereği 6111 sayılı Kanun’un yürürlük 

tarihine kadar verilmekte olan “teşekkür belgeleri”nin, 657 sayılı Kanun’un 122’nci maddesine göre 

verilmekte olan “başarı belgesiyle” emsal olarak değerlendirilmesi.

- Aday memurların disiplin cezası

657 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışan aday memurlardan, adaylık süresi içinde 657 sayılı Kanun’un 

125’nci maddesinin (E) bendi kapsamında devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fiil işlemiş 

olanlar müstesna olmak üzere 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde disiplin cezası almış olmalarının, 

adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişiklerinin kesilmesine sebebiyet vermemesi.

- Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisi 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde oluşturulan disiplin kurullarında, hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu 

personelinin üyesi bulunduğu sendikanın temsilcisinin de diğer üyelerle aynı hak ve yetkilere sahip 

olarak bulunması.

-Kamu görevlilerince açılan bireysel idari davalarda vekâlet ücreti

Kamu görevlilerinin, kendileri hakkında tesis edilen bireysel idari işlemlere ya da kendileri üzerinde 

sonuç doğuran düzenleyici işlemlere karşı İdare aleyhine açtıkları ve davalı idarelerin 659 sayılı KHK ve 

sair mevzuat gereği takip ettikleri idari davaların aleyhe sonuçlanması halinde davacı kamu görevlisi 

aleyhine vekâlet ücretine hükmedilememesi.
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I.B.	 	 1.	DÖNEM	(2012-2013)	TOPLU	SÖZLEŞME
	 	 				KAZANIMLARI	

- Geçici personelin çalışma süreleri

657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personelin çalışma süreleri 11 ay 
28 gün olarak düzenlenmiştir. 

- Akademik jüri üyelikleri için ücret ödenmesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında görev 
alan öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının; 2547 sayılı Kanun’un 23, 25 ve 
26’ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan 
öğretim üyelerine de her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenecektir. 

- Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

01.09.2012 tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarında ders 
yılı içindeki iş günlerinde kar tatili, seçim tatili vb sebeplerle genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim 
ve öğretim faaliyetini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle 
sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine 
getiremeyen yönetici ve öğretmenlere, bu sürelere tekabül eden aylık karşılığı ders görevleri ile varsa 
ek ders ve ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklar; dolayısıyla bu 
sebeple ders ücretlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır.

- Ders dışı eğitim çalışmaları

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 17’inci maddesinde yer alan, ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor 
çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen 
bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere bu kapsamda 
ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini 
aşamayacağı şeklindeki hüküm %6 olarak uygulanacaktır. Bu sayede bu kapsamda gerçekleştirilecek ek 
ders saatlerinde %20’lik artış sağlanmıştır.

- Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12’nci maddesi çerçevesinde, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
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kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama 
yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması 
sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere getirilen, bir öğretim yılında 12’den fazla sınav komisyon 
üyeliği ve 15’ten fazla sınav gözcülüğü görevi sınırlaması 01.09.012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

- Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10’uncu maddesi çerçevesinde ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında 
haftada 30 saate kadar ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16’ncı maddesi çerçevesinde 
MEB merkez ve taşra teşkilatı ile diğer Bakanlık veya kurumlara görevlendirilen yöneticiler, 01.07.2012 
tarihinden itibaren Kararın 10’uncu ve 16’ncı maddeleri kapsamında öngörülmüş ek de4rs ücretlerinden 
hangisi daha yüksek ise ondan yararlandırılacaklardır.

- Rehber öğretmenlerin ek ders ücreti

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, öğretmenlere ilgili mevzuatına 
göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek 
üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti, bundan 
faydalanamayan rehber öğretmenlere de ödenecektir.

- İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün  ve yaygın 
eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücretleri, ikili öğretim yapan örgün eğitim 
kurumlarındaki yöneticilere ders yılı sürecinde haftada 2 saat artırımlı olarak ödenecektir.

- Lisansüstü öğrenim görmüş öğretmenlere ilave ek ders ücreti

01.09.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara fiilen girdikleri dersler için ek 
ders ücretleri %5, doktora yapmış olanlara ise %15 artırımlı olarak ödenecektir.

- Öğretim yılına hazırlık ödeneği

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (K) Cetvelinde öngörülen 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci 
maddesi uyarınca 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği 600.-TL’den 
700.-TL’ye yükseltilmiştir.

-İLKSAN üyeliği

Toplu sözleşme metninin Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı 
kadrolarına atananlardan 4357 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında zorunlu olarak İLKSAN 
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üyesi sayılan, “ilkokul öğretmenleri”, “ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri” (mevcut durumda sınıf 

öğretmenleri ve stajyerleri), milli eğitim müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri (mevcut 

durumda il eğitim denetmenleri), uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve milli 

eğitim müdürlüklerinde görevli memurların (mevcut durumda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile İl ve 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli memurlar) İLKSAN’a üyelikleri zorunlu olmaktan çıkarılarak 

isteklerine bağlı hale getirilmiştir.

- Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi

Burs alan veya Devletçe okutulan çocukları bulunan personele, 657 sayılı Kanun’un 206’ncı maddesi 

gereği aile yardımı ödeneği verilmeyeceğine dair hüküm 15.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere uygulanmayarak; bu kapsamdaki personele 657 sayılı Kanun’un 202’nci maddesi kapsamında aile 

yardımı ödeneği ödenecektir. 

- Mali sorumluluk zammı

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına 

ekli (I) sayılı cetvelin “(A) Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 37’nci sırasında öngörülen mali sorumluluk 

zammı puanı, kadro veya görevleri itibariyle mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya 

söz konusu zamdan daha puan üzerinden yararlanabilenlerden Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak 

görevlendirilenlere de uygulanacaktır. 

- Kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil edilen personelin zam ve tazminatları

Kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil edilen Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, 

Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele,  2006/10344 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı eki (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 4’üncü sırasında öngörülen iş 

güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile aynı Karar eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler 

Bölümü’nün 1/d maddesinde öngörülen oranlarda özel hizmet tazminatı ödenecektir. 

Buna göre söz konusu personele 2012 yılı itibariyle, 5 yıla kadar hizmeti olanlar için 14,69.-TL iş güçlüğü 

zammı ile 20,46.-TL temininde güçlük zammı; 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için ise 14,69.-TL iş 

güçlüğü zammı ile 29,38.-TL temininde güçlük zammı; 1 ila 4 dereceden aylık alanlar için 628,77.-TL, 

diğer derecelerden aylık alanlar için 584,76.-TL özel hizmet tazminatı ödenecektir. 

-İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans

İl eğitim denetmenleri ile denetmen yardımcılarına görevleriyle ilgili olarak geçici görev ile görevlendirilmiş 

olmaları ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla harcama belgelerini ve varsa bakiyeyi bir ay içinde 

muhasebe yetkilisine vermek suretiyle avans verilecektir. 
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- Fazla çalışma ücreti

01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında (geçici 

personel olarak) çalışan personele, normal çalışma saatleri dışında kalan fazla çalışmaları için ayda 50 

saati geçmemek üzere ilgili yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında gösterilen miktarlarda (2012 yılı 

için 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki (K) Cetvelinde gösterilen miktarlarda, 2013 yılı için ilgili 

Bütçe Kanunu eki (K) Cetvelinde bilahare gösterilecek miktarda) fazla çalışma ücreti ödenecektir. 

- Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması

Haklarında disiplin soruşturması yürütülen öğretim elemanları ile yükseköğretim kurumlarında görevli 

657 sayılı Kanun’a tabi personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de yükseköğretim kurumları 

disiplin kurullarında ve Yüksek Disiplin Kurulunda yer alacaktır.

- İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükseköğretim kurum ve üst kuruluşlarında 

görevli itfaiyeci kadrosunda bulunan personelin hizmet sınıfı “Genel İdare Hizmetleri” sınıfı olarak 

değiştirilmiştir. 

Ek ders ücretlerinin artırılması, eğitim kurumu yöneticilerinin 6 saate kadar derse girmeleri, öğretmenlerin 

atama ve yer değiştirme işlemleri, öğretmen atamalarında yaş sınırının kaldırılması, öğretim elemanlarına 

ilişkin sicil sisteminin kaldırılması, öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamındaki araştırma 

görevlilerinden dil sınavından 65 puan altında alanlarının kadroları ile ilişiklerinin kesilmemesi, 2547 

sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamındaki öğretim yardımcılarının araştırma görevlisi kadrolarına 

atanması, araştırma görevlilerinin birinci dereceli kadrolara yükselmesine engel olan sınırlamaların 

kaldırılması, 2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi, görevde 

yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla yapılması gibi konular Kamu Görevlileri 

Danışma Kurulu’nda görüşülecektir.
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I.C.	 	 2.	DÖNEM	(2014	-	2015)	TOPLU	SÖZLEŞME
	 	 				TALEPLERI

- Kazanılmış Haklar - 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu Kararının eğitim, öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin 23 ila 33 üncü 
maddeleri, 01.01.2014 – 31.12.2015 tarihleri arası dönemde de aynı şekilde uygulanmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personelin ek göstergesi

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde;

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil şube müdürü kadrolarında bulunanlar ile eğitim uzmanı, Talim ve 
Terbiye Kurulu uzmanı kadrolarında bulunanların ek göstergeleri; 1’nci derecede bulunanlar için 3600; 
2’nci derecede bulunanlar için 3000; 3’üncü derecede bulunanlar için 2200; 4’üncü derecede bulunanlar 
için 1600 olarak uygulanmalıdır,

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan yukarıda sayılanların dışında kalanlar 
ve Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen kadrolarında bulunanlar ile diğer tüm hizmet 
sınıflarına dâhil kadrolarda bulunanların mevcut ek gösterge oranları 600 puan artırılmalıdır,

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanların ek göstergeleri; 1’nci derecede bulunanlar  
derecede bulunanlar için 1100 olarak uygulanmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Kadrolarında çalışan personelin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamındaki tazminatları

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında tüm hizmet sınıflarında çalışan personel yönünden, 2006/10344 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 
Karara ekli; (II) sayılı Cetvelde sayılan şube müdürü, işletme müdürü, şef, enstitü, fakülte ve yüksekokul 
sekreteri, genel sekreter yardımcısı, eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, uzman, programcı, 
çözümleyici, mütercim, araştırmacı, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, il eğitim denetmenleri ve 
yardımcıları ile Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki kadrolarda bulunanlar için belirlenen 
özel hizmet tazminatı oranları, 10 puan artırılmalıdır.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karar”a ekli (III) sayılı Cetvel’in (Diğer Tazminatlar) “A.Eğitim–Öğretim Tazminatı” 
bölümünde yer alan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda 
bulunanlar için öngörülen eğitim-öğretim tazminatı oranları, 45 puan artırılmalıdır.
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Karara ekli (II) sayılı Cetvel’in (Özel Hizmet Tazminatı) “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri”  
bölümünün 16 ve 17 nci grupları ile (III) sayılı Cetvelin G. Bölümünde “şef” unvanlı kadrolarda yer alanlar 
için öngörülen tazminat oranları, yukarıdaki oranlara ilaveten ayrıca 15 puan artırılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı kadrolarında 
bulunanların 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında öngörülen tazminat oranları, 
mevcut cetvellerde öngörülen oranlara ilaveten ayrıca 20 puan arttırılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Kadrolarında çalışan personelin ek tazminatı 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde yer alan kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu 
yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1’inci bölgede 
görev yapanlara %10’u; 2’nci bölgede görev yapanlara %30’u; 3’üncü bölgede görev yapanlara %40’ı; 
4’üncü bölgede görev yapanlara %50’si; 5’inci bölgede görev yapanlara %60’ı; 6’ncı bölgede görev 
yapanlara %75’i; 7’nci bölgede görev yapanlara %90’ı oranında ek tazminat ödenmelidir.

Yukarıda yer alanlara ilaveten Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan 
en yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle 
atananlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde gösterilen il ve ilçelere 
bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde fiilen görev yapanlara ek gösterge dâhil en yüksek devlet 
memuru aylığının %25’i, diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde fiilen görev yapanlara 
ise ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %15’i oranında ek tazminat ayrıca ödenmelidir.

- İlave eğitim-öğretim tazminatı

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin (A) Eğitim Öğretim Hizmetleri Tazminatı Bölümünün II 
nci sırasında ilave eğitim öğretim tazminatı, alanları değişenlere yeni alanları, alan adları değişenlere eski 
adları dikkate alınarak ödenmelidir. Yeni belirlenen ve Kararda yer almayan alanlarda bulunanların ilave 
eğitim öğretim tazminatları, Kararda yer alan alanlara kaynak olan yükseköğrenimliler için öngörülen 
en yüksek oran emsal alınarak ödenmelidir. Söz konusu tazminatın ödenmesinde öğretmenlerin, 
branşlarında fiilen ders girmeleri şartı aranmamalıdır.

- Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine, her yılın 15 Eylül tarihinde ek 
gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165’i oranında (1.202,00.-TL) öğretim yılına hazırlık 
ödeneği ödenmelidir. 

- Ek ders ücretleri

439 sayılı Kanun ve 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği ödenmekte 
olan ek ders ücretleri açısından;
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• Ek ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gösterge rakamı gündüz öğretimi için 230, gündüz 
öğretimi dışında kalan öğretim için 265 olarak uygulanmalı; ek ders ücretleri, damga vergisi dâhil 
herhangi bir vergiye tabi tutulmamalıdır. Getirilen talep ile bugün itibariyle; gündüz öğretimi için birim 
saat başına 9,06 TL olan ek ders ücretinin 14,91 TL’ye, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 9,70 
TL olan ek ders ücretinin ise 17,14 TL’ye yükseltilmesi öngörülmüştür,

• Eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu 
görevleri vekâleten yürütenler haftada 6 saate kadar ders okutmakla yükümlü tutulmalıdırlar,

• Öğretmenlere aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 6 ders saatine karşılık 1 saat ders dışı 
hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir,

• Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma 
sürelerinde fiilen görev yapmaları kaydıyla günde 3 saat ek ders ücreti ödenmelidir,

• Belletici öğretmenlerden gece pansiyonda kalanlara, belleticilik görevine bağlı olarak 8 saat ek ders 
ücreti ödenmelidir,

• Ek ders ücretleri, fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış 
olan yönetici ve öğretmenlere %25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %40 
oranında fazlasıyla ödenmelidir,

• 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerinde yerine 
getirilemeyen ders görevleri yapılmış sayılmalıdır,

• İkili öğretim yapılan eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına yönetim 
görevi karşılığında haftada 10 saat ek ders ücreti ayrıca ödenmelidir,

• Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, 
sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık 
eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav 
komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için altı saat ek ders ücreti ödenmelidir,

• Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12 
nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav 
komisyonlarında görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği ücreti ayrı ayrı ödenmelidir,

• Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 
2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara 
göre Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince (göreve 
göre en düşük 122,86.-TL) sınav görev ücreti ödenmelidir, 
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• Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi 
eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici, öğretmen ve diğer personele, her 
gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Mücavir alan dışından gelenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yol masrafları için avans ödemesi yapılmalıdır, 

• Okulların türlerine bakılmaksızın eğitim kurumu müdürlerine haftada 25 saat, müdür başyardımcılarına 
haftada 23 saat, müdür yardımcılarına haftada 20 saat, müdür yetkili öğretmenlere haftada 5 saat ek 
ders ücreti ödenmelidir. Bu ücretler; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, özel eğitim kurumları, 
güzel sanatlar ve spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri ve fen liseleri yöneticilerine haftada 
5 saat; yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumları yöneticilerine haftada 8 saat; tam gün tam yıl eğitim yapılan 
eğitim kurumları yöneticilerine ise haftada 10 saat fazla ödenmelidir, 

• İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen 
nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir, 

• Sınıf öğretmenleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak 
görev yapanlara, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi veya danışman öğretmen görevi verilebilmeli ve 
bu görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir, 

• Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek 
eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmeli ve 
fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmelidir.

- Öğretmenlik kariyer basamakları

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan 
en az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora 
mezunlarına başöğretmen unvanı verilmelidir, 

Toplu Sözleşmenin imza tarihini müteakip bir yıl içinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları 
yapılmalı; mezkûr sınav iki yılı geçmeyecek dönemlerle yinelenmelidir, 

Uzman öğretmenlik için en az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olanlar; başöğretmenlik için ise en 
az üç yıl süreyle fiilen uzman öğretmenlik yapmış olanlar sınava katılmak üzere müracaat edebilmelidir. 

- İLKSAN üyeliği 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyesi eğitim çalışanlarından Sandık 
üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin üyelikleri, istekleri doğrultusunda sona erdirilerek zorunlu üyelik 
uygulamasına son verilmelidir. Üyeliği, toplu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce sona ermesine 
rağmen İLKSAN Ana Statüsü hükümleri gereği ödemiş olduğu aidatları iade edilemeyenler ile zorunlu 
üyelikten ayrılmak isteyenlerin Sandığa ödemiş oldukları aidatları ve sair ödemeleri, İLKSAN Sosyal 
Yardımlar Yönetmeliği’nin emeklilik yardımını esas alan hükümleri çerçevesinde tek seferde ödenmelidir.
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- İl eğitim denetmenlerinin makam ve görev tazminatı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki (I) sayılı Cetvelin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün 
(g) bendinde yer alan bakanlık denetçilerine ödenen makam ve görev tazminatları, il eğitim denetmeni 
kadrolarında bulunanlara da ödenmelidir, 

Getirilen talep ile il eğitim denetmenlerine 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı, 8000 
gösterge rakamı üzerinden de görev tazminatı olmak üzere toplam 10000 gösterge rakamı üzerinden 
ödeme yapılması öngörülmektedir. Ödeme miktarı bugün itibariyle 767,91 TL’dir.

- Yurtdışında geçici görevli personelin özlük hakları

Yurtdışında geçici görevlendirilen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, 657 sayılı Kanun ile 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan 
personel için ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre kira bedeli 
ödenmeli; bu kapsamdaki personelin, kendisi, eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları 
kimselerin görevlendirildikleri süre boyunca yurt dışı gidiş-geliş masraflarıyla vize ve sair muamele 
masrafları, Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanmalıdır.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri

Toplu Sözleşmenin imza tarihini müteakip bir yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevde 
yükselme sınavları ile unvan değişikliği sınavları yapılmalı; mezkûr sınavlar iki yılı geçmeyecek 
dönemlerle yinelenmelidir, 

Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in, “duyuru 
ve görevde yükselme eğitimine alınma” başlıklı 9’uncu maddesi hükmü dikkate alınmaksızın hizmet içi 
eğitime alınacaklar ön sınavla belirlenmelidir.

- Denetim sisteminin birleştirilmesi

İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, millî eğitim müdürüne bağlı olarak çalışan Eğitim Denetmenleri 
Başkanlıkları, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bağlanmalı; Eğitim Denetmenleri 
Başkanlıkları bünyesindeki il eğitim denetmenleri ve yardımcıları, milli eğitim denetçi ve yardımcılarına 
tanınan mali ve sosyal haklardan yararlanmalıdırlar.

- Milli Eğitim Bakanlığındaki yardımcı hizmetler sınıfı personelin sınıf değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarındaki personelden 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde 
yer alan Yardımcı Hizmetler (YH) sınıfındaki personelin hizmet sınıfı Genel İdare Hizmetleri (GH) olarak 
uygulanmalıdır.
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- Üniversite ödeneği 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi gereğince ödenmekte olan üniversite 
ödeneği; Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü 
olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara %295, Diğer Profesör kadrosunda 
bulunanlara %265, Doçent kadrosunda bulunanlara %225, Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara 
%215, Diğer Öğretim elemanlarından; Birinci dereceden aylık alanlara %180, İkinci dereceden aylık 
alanlara %167, Üçüncü dereceden aylık alanlara %160, Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara 
%154, Diğer derecelerden aylık alanlara %148, oranları üzerinden ödenmelidir. 

Getirilen talep ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının ek ödeme oranları 50 puan 
artırılarak ek ödeme miktarlarında 364 TL tutarında artış öngörülmüştür.

- Yükseköğretim kurumlarında ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
kadrolarında görevli personelin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki 
Tazminatları

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, 
Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversiteler, 
Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kadrolarında 
görevli personel yönünden, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet 
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli; (II) sayılı Cetvelde sayılan şube müdürü, 
işletme müdürü, şef, enstitü, fakülte ve yüksekokul sekreteri, genel sekreter yardımcısı, eğitim uzmanı, 
Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, uzman, programcı, çözümleyici, mütercim, araştırmacı, folklor 
araştırmacısı, kütüphaneci, il eğitim denetmenleri ve yardımcıları ile Teknik Hizmetler ve Yardımcı 
Hizmetler sınıfındaki kadrolarda bulunanlar için belirlenen özel hizmet tazminatı oranları, 10 puan 
artırılmalıdır.

Karara ekli (II) sayılı Cetvel’in (Özel Hizmet Tazminatı) “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri”  
bölümünün 16 ve 17 nci grupları ile (III) sayılı Cetvelin G. Bölümünde “şef” unvanlı kadrolarda yer alanlar 
için öngörülen tazminat oranları, birinci fıkradaki oranlara ilaveten ayrıca 15 puan artırılmalıdır.

- Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele geliştirme ödeneği ödenmesi 

2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneği, söz konusu 
Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler 
ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda 
ödenmelidir.

- Ek gösterge

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul 
sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile bunların yardımcılarının ve genel sekreter yardımcılarının 657 
sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmalıdır.
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Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, 
Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversiteler, 
Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 
657 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların mevcut ek gösterge oranları 600 puan 
artırılmalıdır.

- Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri

2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre ödenmekte olan ek ders ücretlerinin belirlenmesinde 
kullanılan unvan göstergesi rakamı; profesör kadrosunda bulunanlar için 450, doçent kadrosunda 
bulunanlar için 375, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 300 ve öğretim görevlisi ve okutman 
kadrolarında bulunanlar için 240 olarak uygulanmalı; ek ders ücretleri, damga vergisi dâhil herhangi bir 
vergiye tabi tutulmamalıdır.

Getirilen taleple; profesör kadrosunda bulunanlar için 34,55.-TL, doçent kadrosunda bulunanlar için 
28,79.-TL, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 23,03.-TL ve öğretim görevlisi ve okutman 
kadrolarında bulunanlar için 18,42.-TL birim saat brüt ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

- Kadrolara atanamayan doçentlerin özlük hakları

Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi ve Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde “doçentler” için öngörülen ek gösterge oranları 
uygulanmalıdır.

- Üniversitelerde görevli mali hizmetler uzmanlarının ek ödemeleri

Kadroları üniversitelerde bulunan mali hizmetler uzmanlarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
eki (III) sayılı Cetvelin (1) sıra no.lu bölümündeki usul ve esaslara göre ek ödeme ödenmelidir.

- Yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi personelin döner sermaye ödemeleri

Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar 
bulunan yükseköğretim kurumları; açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli 
döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner 
sermaye gelirlerine katkısı olan 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen personele; 2547 sayılı 
Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahının %100’ü oranında döner sermaye katkı 
payı ödenmelidir. Bu kapsamda yapılan ödeme 375 sayılı KHK kapsamında yapılan ek ödemeden 
mahsup edilmemeli; damga vergisi dâhil vergiye tabi tutulmamalıdır.

- Yükseköğretim kurumlarında fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlerinin makam tazminatı

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri ve enstitü 
sekreterlerine, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesi hükmü kapsamında, Kanuna ekli (IV) sayılı 
Cetvelde üniversite genel sekreterleri için öngörülen oranda makam tazminatı ödenmelidir.



Hukuki Çalışmalar

460

- Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi

2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlileri, 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde usul ve esaslar 
çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmelidir. 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 
belirtilen derece yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma görevlilerinin dereceleri ilgili madde 
çerçevesinde geçmişe dönük olarak yükseltilmelidir.

- Öğretim elemanlarının sicil işlemleri

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları hakkında sicil 
uygulaması kaldırılmalıdır. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük 
işlemlerinde siciller dikkate alınmamalı; bu madde kapsamındaki personel hakkında 657 sayılı Kanunun 
geçici 36 ncı maddesi hükmü uygulanmalıdır.

- Yükseköğretim kurumlarında görevlendirmeler

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşları ve bağlı birimlerinde çalışan personel hakkında 
2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) no.lu bendi ile 52 inci maddesinin (f) bendi 
kapsamındaki, personelin isteğine bağlı olanlar haricindeki görevlendirmeler, sebep, süre, maksat 
yönünden geçerli fiili ve hukuki gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilebilmelidir.

- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamındaki araştırma görevlileri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2914 sayılı Kanuna tabi olarak üniversitelerin araştırma 
görevlisi kadrolarında bulunan personelden, YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 
sınavından 65 puanın altında puan alanların kadroları ile ilişikleri kesilmemeli; bu durumdaki araştırma 
görevlileri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar dâhilinde sunulan imkânlardan 
faydalandırılmaya devam etmelidirler.

- Yükseköğretim kurumlarının yönetim hizmetleri grubu kadrolarına yapılacak atamalar

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolardan Genel 
Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü 
Sekreteri ve Şube Müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda en az 4 yıl ilgili üniversite kadrolarında ya 
da en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında çalışmış olma şartı aranmalıdır.

- Teknik hizmetler sınıfına dâhil edilen personelin özel hizmet tazminatı

Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap 
Patologu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele,  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 1/c maddesinde öngörülen oranlarda söz konusu 
Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde özel hizmet tazminatı ödenmelidir.
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- Yükseköğretim kurumlarındaki yardımcı hizmetler sınıfı personelin sınıf değişikliği

Yükseköğretim kurumlarında personelden 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yer 
alan Yardımcı Hizmetler (YH) sınıfındaki personelin hizmet sınıfı Genel İdare Hizmetleri (GH) olarak 
uygulanmalıdır.

- Yükseköğretim kurumlarının ikici öğretim yapan birimlerinde fazla çalışma ücreti

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalışma 
saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat 
başı fazla çalışma ücretinin üç katı saat ücreti ödenmelidir.

- Teknik öğretmen unvanlı kamu görevlileri

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan ve teknik hizmetler sınıfında yer almalarına rağmen kadroları 
ve unvanları ihdas edilmediğinden lise mezunları düzeyindeki unvanlarda çalışmak zorunda kalan 
Teknik Eğitim Fakültesi mezunları ile 4 yıllık teknik okul mezunu personel yönünden teknik öğretmen 
unvanı kadrosunun ihdası yapılarak atamaları yapılmalıdır.

- Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliği gereği ikramiye ödemeleri

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, 
Personel Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye 
ödenmelidir.

- Koruma ve güvenlik görevlilerinin kadro değişikliği

22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı (mülga) Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin 
Sağlanması Hakkında Kanuna göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü koruma 
ve güvenlik görevlisi kadrolarına alınmış ve halen kurumda çalışan personel, Genel İdari Hizmetler 
Sınıfında tanımlanan yurt yönetim memurluğu kadrolarına atanmalıdırlar.

- Görevlendirilen personele giyim yardımı

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde, Memurlara Yapılacak 
Giyecek Yardımı Yönetmeliği eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerde yer alan kadrolara görevlendirilenlere de 
kadrolarının bulunduğu hizmet sınıfına bakılmaksızın, nakdi olarak yapılan giyim yardımı ödenmelidir.

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin çocuklarının yurt 
hizmetlerinden indirimli faydalandırılmaları

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapanlardan, 
çocukları yükseköğrenim görenler, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 5102 
sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek yurt 
hizmetlerinden %50 indirimli faydalandırılırlar.
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I.D.	 	 2.	DÖNEM	(2014	-	2015)	TOPLU	SÖZLEŞME
	 												KAZANIMLARI

- Kamu görevlilerinin taban aylığı 1 Ocak 2014’den geçerli olmak üzere brüt 175 net 123 TL 
artırıldı.

Toplu sözleşmede 2014 yılı için yüzdelik zam yerine taban aylığa 175 TL zam yapılmasını sağlammış 
olmamız 1027,5 TL olan taban aylığın 1202,5 TL’ye çıkmasını sağlamış ve yüzde taban aylığın %17 
oranında yükselmesine de vesile olmuştur.

Taban Aylığa 175 TL Zam Eğitim Çalışanlarına Yaradı

Taban aylıkta yapılan 175.-TL artışın, 2014 yılı için toplamda %3+%3 oranındaki zammın getirisine 
nazaran daha kazançlı olduğu görülmektedir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere taban aylığa 175 TL zam yerine %3+3 zam verilmiş olsaydı memur, 
hizmetli ve öğretmen başta olmak üzere eğitim çalışanları zararlı çıkacaktı. %3+3 yerine %4+4 bile 
verilse az maaş alanlar her zaman zarar etmekte ve yüksek maaş alanlar 2-3-4 katı daha fazla zam almış 
olmaktadırlar. 

- 1 Ocak 2014 tarihinden sonra emekli olan kamu görevlileri -30 yıllık hizmet süresi üzerinden- 
Emekli İkramiyelerinde 5.250 TL artış gerçekleşecek.

Kamu İşveren Kurulunun %3+%3 oranındaki zammın, emekli ikramiyesine ve emekli maaşına 
yansımadığı, özellikle son yıllarda kamu personelinin ücretlerinde sağlanan artışın taban aylığı 
gibi emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansımayan kalemlerde gerçekleştiği, bunun neticesinde 

 

TABAN AYLIK 
GÖSTERGESİ/TUTARI 

 
1 TEMMUZ 

2013 

 
1 OCAK 2014 

 
1 TEMMUZ 2014 

ARTIŞ TUTARI / ORANI 

1,0275 
1027,5 TL 

1,2025 
1202,5 TL 

TABAN AYLIK ZAMMI  
1 OCAK’TA YANSIDIĞI İÇİN DEVAM 

ETMEKTEDİR 

175 TL (Brüt) 
123 TL (net) 

%17,03 
 
 

Taban Aylığa 175 TL Zam Eğitim Çalışanlarına Yaradı 
 

Taban aylıkta yapılan 175.-TL artışın, 2014 yılı için toplamda %3+%3 oranındaki zammın 
getirisine nazaran daha kazançlı olduğu görülmektedir. 

 
 

UNVANLAR DRC. 

  TABAN AYLIĞA 175 TL BRÜT 123 TL 
NET ARTIŞIN SONUCU YILLIK GELİR 

ARTIŞI 2013 
TEMMUZ 

%3 +%3 ZAM YAPILSAYDI 
2014 YILLIK GELİR ARTIŞI  

I. 6 AY II. 6 AY TOPLAM I.6 AY II.6 AY TOPLAM 
MEMUR 9/1 1.783 53*6=318 108*6=648 966 123*6=738 123*6=738 1476 
MEMUR 13/3 1.778 56*6=318 108*6=648 966 123*6=738 123*6=738 1476 
HİZMETLİ 12/1 1.646 49*6=294 100*6=600 894 123*6=738 123*6=738 1476 
ÖĞRETMEN 1/4 2.211 66*6=396 134*6=804 1.200 123*6=738 123*6=738 1476 
ÖĞRETMEN 9/1 1.879 56*6=336 114*6=684 1.020 123*6=738 123*6=738 1476 
ARAŞTIRMA GÖR. 7/1 2.226 66*6=396 135*6=810 1.206 123*6=738 123*6=738 1476 

 
Tablodan da anlaşılacağı üzere taban aylığa 175 TL zam yerine %3+3 zam verilmiş olsaydı 
memur, hizmetli ve öğretmen başta olmak üzere eğitim çalışanları zararlı çıkacaktı. %3+3 yerine 
%4+4 bile verilse az maaş alanlar her zaman zarar etmekte ve yüksek maaş alanlar 2-3-4 katı daha 
fazla zam almış olmaktadırlar.  

 
- 1 Ocak 2014 tarihinden sonra emekli olan kamu görevlileri -30 yıllık hizmet süresi 

üzerinden- Emekli İkramiyelerinde 5.250 TL artış gerçekleşecek. 
Kamu İşveren Kurulunun %3+%3 oranındaki zammın, emekli ikramiyesine ve emekli maaşına 
yansımadığı, özellikle son yıllarda kamu personelinin ücretlerinde sağlanan artışın taban aylığı 
gibi emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansımayan kalemlerde gerçekleştiği, bunun neticesinde 
memurun emekli olması halinde maaşında %65’e varan oranlarda düşüş gerçekleştiği herkes 
tarafından yakınılan ve bilinen bir gerçektir. Bu itibarla, emekli ikramiyesi ve maaşına da 
yansıyacak bir artış, her zaman için yüzdelik zamdan daha önemli ve kazançlıdır. Taban aylığa 
sağladığımız 175 TL’lik zam, emekli ikramiyesine 5.250 TL’ye varan artışı da beraberinde 
getirmiştir.  

 
EMEKLİ İKRAMİYESİNDEKİ DEĞİŞİME İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 
UNVAN Mevcut İkramiye 

Tutarı  (TL) 
2014 I. 6 Aylık 

Dönemde %3 Artış 
Olsaydı 

2014 II. 6 Aylık 
Dönemde %3 Artış 

Olsaydı 

Taban Aylığa 175 
TL zam 

sonucu/artış 
(değişim) oranı 

Memur          (1/4) 55,820 57.495 59.169 61.071 / % 9,4 
Hizmetli       (7/9) 42.793 44.077  45.360 48.043 / %12,2 
Tekniker      (1/4) 55.820 57.495  59.169 61.071 / % 9,4 
Teknisyen    (3/8) 45.753 47.126 48.498 51.003 / %11,4 
Öğretmen     (1/4) 57.663 59.393 61.123 62.914 / %9,1 
Mühendis     (1/4) 72.177 74.342 74.342 77.427 / %7,2 

 

 

TABAN AYLIK 
GÖSTERGESİ/TUTARI 

 
1 TEMMUZ 

2013 

 
1 OCAK 2014 

 
1 TEMMUZ 2014 

ARTIŞ TUTARI / ORANI 

1,0275 
1027,5 TL 

1,2025 
1202,5 TL 

TABAN AYLIK ZAMMI  
1 OCAK’TA YANSIDIĞI İÇİN DEVAM 

ETMEKTEDİR 

175 TL (Brüt) 
123 TL (net) 

%17,03 
 
 

Taban Aylığa 175 TL Zam Eğitim Çalışanlarına Yaradı 
 

Taban aylıkta yapılan 175.-TL artışın, 2014 yılı için toplamda %3+%3 oranındaki zammın 
getirisine nazaran daha kazançlı olduğu görülmektedir. 

 
 

UNVANLAR DRC. 

  TABAN AYLIĞA 175 TL BRÜT 123 TL 
NET ARTIŞIN SONUCU YILLIK GELİR 

ARTIŞI 2013 
TEMMUZ 

%3 +%3 ZAM YAPILSAYDI 
2014 YILLIK GELİR ARTIŞI  

I. 6 AY II. 6 AY TOPLAM I.6 AY II.6 AY TOPLAM 
MEMUR 9/1 1.783 53*6=318 108*6=648 966 123*6=738 123*6=738 1476 
MEMUR 13/3 1.778 56*6=318 108*6=648 966 123*6=738 123*6=738 1476 
HİZMETLİ 12/1 1.646 49*6=294 100*6=600 894 123*6=738 123*6=738 1476 
ÖĞRETMEN 1/4 2.211 66*6=396 134*6=804 1.200 123*6=738 123*6=738 1476 
ÖĞRETMEN 9/1 1.879 56*6=336 114*6=684 1.020 123*6=738 123*6=738 1476 
ARAŞTIRMA GÖR. 7/1 2.226 66*6=396 135*6=810 1.206 123*6=738 123*6=738 1476 

 
Tablodan da anlaşılacağı üzere taban aylığa 175 TL zam yerine %3+3 zam verilmiş olsaydı 
memur, hizmetli ve öğretmen başta olmak üzere eğitim çalışanları zararlı çıkacaktı. %3+3 yerine 
%4+4 bile verilse az maaş alanlar her zaman zarar etmekte ve yüksek maaş alanlar 2-3-4 katı daha 
fazla zam almış olmaktadırlar.  

 
- 1 Ocak 2014 tarihinden sonra emekli olan kamu görevlileri -30 yıllık hizmet süresi 

üzerinden- Emekli İkramiyelerinde 5.250 TL artış gerçekleşecek. 
Kamu İşveren Kurulunun %3+%3 oranındaki zammın, emekli ikramiyesine ve emekli maaşına 
yansımadığı, özellikle son yıllarda kamu personelinin ücretlerinde sağlanan artışın taban aylığı 
gibi emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansımayan kalemlerde gerçekleştiği, bunun neticesinde 
memurun emekli olması halinde maaşında %65’e varan oranlarda düşüş gerçekleştiği herkes 
tarafından yakınılan ve bilinen bir gerçektir. Bu itibarla, emekli ikramiyesi ve maaşına da 
yansıyacak bir artış, her zaman için yüzdelik zamdan daha önemli ve kazançlıdır. Taban aylığa 
sağladığımız 175 TL’lik zam, emekli ikramiyesine 5.250 TL’ye varan artışı da beraberinde 
getirmiştir.  

 
EMEKLİ İKRAMİYESİNDEKİ DEĞİŞİME İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 
UNVAN Mevcut İkramiye 

Tutarı  (TL) 
2014 I. 6 Aylık 

Dönemde %3 Artış 
Olsaydı 

2014 II. 6 Aylık 
Dönemde %3 Artış 

Olsaydı 

Taban Aylığa 175 
TL zam 

sonucu/artış 
(değişim) oranı 

Memur          (1/4) 55,820 57.495 59.169 61.071 / % 9,4 
Hizmetli       (7/9) 42.793 44.077  45.360 48.043 / %12,2 
Tekniker      (1/4) 55.820 57.495  59.169 61.071 / % 9,4 
Teknisyen    (3/8) 45.753 47.126 48.498 51.003 / %11,4 
Öğretmen     (1/4) 57.663 59.393 61.123 62.914 / %9,1 
Mühendis     (1/4) 72.177 74.342 74.342 77.427 / %7,2 
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memurun emekli olması halinde maaşında %65’e varan oranlarda düşüş gerçekleştiği herkes tarafından 
yakınılan ve bilinen bir gerçektir. Bu itibarla, emekli ikramiyesi ve maaşına da yansıyacak bir artış, her 
zaman için yüzdelik zamdan daha önemli ve kazançlıdır. Taban aylığa sağladığımız 175 TL’lik zam, 
emekli ikramiyesine 5.250 TL’ye varan artışı da beraberinde getirmiştir. 

• Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi esas alınmıştır. 

• Taban aylığın brüt 175 TL arttırılması emekli ikramiyesinde yıllık bazda 175 TL artış sağlamaktadır. 
30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplandığında emekli ikramiyesinde en düşük devlet memurundan 
en yüksek devlet memuruna kadar bütün kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde 5.250 TL artış 
olmaktadır. 

• Taban aylığındaki artışa bağlı olarak emekli ikramiyesindeki artış oranı en yüksek devlet memuru için 
daha düşük oranda olurken maaşı düşük olan kamu görevlileri için daha yüksek olmaktadır. 

• Taban aylığın emekli ikramiyesine yansımasında 30 yıllık hizmet süresinde daha düşük hizmet süresi 
olanlar taban aylıkta yapılan artışın emekli ikramiyelerinde yapacağı artışı Hizmet Süresi x175= Emekli 
ikramiyesindeki artış tutarı formülüyle 
bulabilirler. 

Tablodan da görüleceği üzere taban aylı-
ğında yapılacak 175.-TL artışın emekli olan 
bir öğretmenin emekli ikramiyesine net 
katkısı %9,1 oranında artış şeklindedir. 

- Emekli kamu görevlilerinin maaşla-
rında 1 Ocak 2014’den geçerli olmak 
üzere taban aylıktaki artışa bağlı ola-
rak net 146 TL artış gerçekleşecek.

 

TABAN AYLIK 
GÖSTERGESİ/TUTARI 

 
1 TEMMUZ 

2013 

 
1 OCAK 2014 

 
1 TEMMUZ 2014 

ARTIŞ TUTARI / ORANI 

1,0275 
1027,5 TL 

1,2025 
1202,5 TL 

TABAN AYLIK ZAMMI  
1 OCAK’TA YANSIDIĞI İÇİN DEVAM 

ETMEKTEDİR 

175 TL (Brüt) 
123 TL (net) 

%17,03 
 
 

Taban Aylığa 175 TL Zam Eğitim Çalışanlarına Yaradı 
 

Taban aylıkta yapılan 175.-TL artışın, 2014 yılı için toplamda %3+%3 oranındaki zammın 
getirisine nazaran daha kazançlı olduğu görülmektedir. 

 
 

UNVANLAR DRC. 

  TABAN AYLIĞA 175 TL BRÜT 123 TL 
NET ARTIŞIN SONUCU YILLIK GELİR 

ARTIŞI 2013 
TEMMUZ 

%3 +%3 ZAM YAPILSAYDI 
2014 YILLIK GELİR ARTIŞI  

I. 6 AY II. 6 AY TOPLAM I.6 AY II.6 AY TOPLAM 
MEMUR 9/1 1.783 53*6=318 108*6=648 966 123*6=738 123*6=738 1476 
MEMUR 13/3 1.778 56*6=318 108*6=648 966 123*6=738 123*6=738 1476 
HİZMETLİ 12/1 1.646 49*6=294 100*6=600 894 123*6=738 123*6=738 1476 
ÖĞRETMEN 1/4 2.211 66*6=396 134*6=804 1.200 123*6=738 123*6=738 1476 
ÖĞRETMEN 9/1 1.879 56*6=336 114*6=684 1.020 123*6=738 123*6=738 1476 
ARAŞTIRMA GÖR. 7/1 2.226 66*6=396 135*6=810 1.206 123*6=738 123*6=738 1476 

 
Tablodan da anlaşılacağı üzere taban aylığa 175 TL zam yerine %3+3 zam verilmiş olsaydı 
memur, hizmetli ve öğretmen başta olmak üzere eğitim çalışanları zararlı çıkacaktı. %3+3 yerine 
%4+4 bile verilse az maaş alanlar her zaman zarar etmekte ve yüksek maaş alanlar 2-3-4 katı daha 
fazla zam almış olmaktadırlar.  

 
- 1 Ocak 2014 tarihinden sonra emekli olan kamu görevlileri -30 yıllık hizmet süresi 

üzerinden- Emekli İkramiyelerinde 5.250 TL artış gerçekleşecek. 
Kamu İşveren Kurulunun %3+%3 oranındaki zammın, emekli ikramiyesine ve emekli maaşına 
yansımadığı, özellikle son yıllarda kamu personelinin ücretlerinde sağlanan artışın taban aylığı 
gibi emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansımayan kalemlerde gerçekleştiği, bunun neticesinde 
memurun emekli olması halinde maaşında %65’e varan oranlarda düşüş gerçekleştiği herkes 
tarafından yakınılan ve bilinen bir gerçektir. Bu itibarla, emekli ikramiyesi ve maaşına da 
yansıyacak bir artış, her zaman için yüzdelik zamdan daha önemli ve kazançlıdır. Taban aylığa 
sağladığımız 175 TL’lik zam, emekli ikramiyesine 5.250 TL’ye varan artışı da beraberinde 
getirmiştir.  

 
EMEKLİ İKRAMİYESİNDEKİ DEĞİŞİME İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 
UNVAN Mevcut İkramiye 

Tutarı  (TL) 
2014 I. 6 Aylık 

Dönemde %3 Artış 
Olsaydı 

2014 II. 6 Aylık 
Dönemde %3 Artış 

Olsaydı 

Taban Aylığa 175 
TL zam 

sonucu/artış 
(değişim) oranı 

Memur          (1/4) 55,820 57.495 59.169 61.071 / % 9,4 
Hizmetli       (7/9) 42.793 44.077  45.360 48.043 / %12,2 
Tekniker      (1/4) 55.820 57.495  59.169 61.071 / % 9,4 
Teknisyen    (3/8) 45.753 47.126 48.498 51.003 / %11,4 
Öğretmen     (1/4) 57.663 59.393 61.123 62.914 / %9,1 
Mühendis     (1/4) 72.177 74.342 74.342 77.427 / %7,2 
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Eğitim-Bir-Sen olarak taban aylık zammında ısrarcı olmamız yüksek maaş alanları kısa vadede rahatsız 
etmiş olsa da uzun vadede onlara da katkı sağlayacaktır. Eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini 
gözeten taban aylığa zam, çalışanlarımızın yanında emekli olan eğitim çalışanlarına da bir miktar nefes 
aldırmış emekli maaşlarında yüzde 12,46’ya varan artışa vesile olmuştur.

• Taban aylığındaki brüt 175 TL tutarındaki artış emekli aylıklarında bütün kamu görevlileri için 146 TL 
net artış sonucunu doğurmaktadır. 

• Emekli aylıklarında herkese eşit artış yapılmasına bağlı olarak, düşük emekli maaşı grubundaki kamu 
görevlilerinin emekli maaşları daha yüksek oranda artmaktadır. 

• 5434 sayılı Kanuna göre en düşük emekli maaşı 1168 TL’den az olamamakta olup buna göre en düşük 
emekli maaşına –taban aylığının 146 TL net artması sonucu- %12,46 oranında zam yapılmış olmaktadır. 

- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri, 2015 yılının ilk altı ayı için yüzde 3, ikinci altı ayı için 
yüzde 3 oranında zam yapıldı.

- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2015 yılı birinci ve ikinci altı ayları için yapılan 
zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde 
aradaki fark kadar ilave artış yapılacak.

- 4/C’li personelin ücretleri 1 Ocak 2014’den itibaren brüt 350 net 253 TL artacak. 

4/C’li personele memurların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde eş ve çocuk yardımı 
verilecek; bu kapsamda 4/C’li personel 1 Ocak 2014’den itibaren çalışmayan eş için 164 TL eş 
yardımı, 0 – 6 yaş grubundaki her çocuk için 38,40 TL ve 6 yaş üstündeki her çocuk içinde 19,20 
TL aile yardımı alacak.

- Toplu Sözleşme İkramiyesi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, yüzde 33 oranında artırılarak 60 
TL olarak ödenecek.

- Sözleşmeli personel yemek yardımından memurların tabi olduğu mevzuat hükümleri 
çerçevesinde yararlanmaya devam edecek.

- Emekli olan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK uyarınca verilen tazminat tutarının 
hesaplanmasında 13558 gösterge rakamı kullanılmaya devam edilecek, enflasyon farkı 
kaynaklı artış saklı olmak üzere bu kapsamda 2015 yılı birinci altı ayı için 1.072 TL, ikinci altı 
ayı için 1.104 TL ödenecek.

� Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi esas alınmıştır.  
� Taban aylığın brüt 175 TL arttırılması emekli ikramiyesinde yıllık bazda 175 TL artış sağlamaktadır. 30 

yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplandığında emekli ikramiyesinde en düşük devlet memurundan en 
yüksek devlet memuruna kadar bütün kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde 5.250 TL artış 
olmaktadır.  

� Taban aylığındaki artışa bağlı olarak emekli ikramiyesindeki artış oranı en yüksek devlet memuru için 
daha düşük oranda olurken maaşı düşük olan kamu görevlileri için daha yüksek olmaktadır.  

� Taban aylığın emekli ikramiyesine yansımasında 30 yıllık hizmet süresinde daha düşük hizmet süresi 
olanlar taban aylıkta yapılan artışın emekli ikramiyelerinde yapacağı artışı Hizmet Süresi x175= Emekli 
ikramiyesindeki artış tutarı formülüyle bulabilirler.  

 
Tablodan da görüleceği üzere taban aylığında yapılacak 175.-TL artışın emekli olan bir 
öğretmenin emekli ikramiyesine net katkısı %9,1 oranında artış şeklindedir.  

 
- Emekli kamu görevlilerinin maaşlarında 1 Ocak 2014’den geçerli olmak üzere taban 

aylıktaki artışa bağlı olarak net 146 TL artış gerçekleşecek. 
Eğitim-Bir-Sen olarak taban aylık zammında ısrarcı olmamız yüksek maaş alanları kısa vadede 
rahatsız etmiş olsa da uzun vadede onlara da katkı sağlayacaktır. Eğitim çalışanlarının hak ve 
menfaatlerini gözeten taban aylığa zam, çalışanlarımızın yanında emekli olan eğitim çalışanlarına 
da bir miktar nefes aldırmış emekli maaşlarında yüzde 12,46’ya varan artışa vesile olmuştur. 

 
EMEKLİ MAAŞINDAKİ DEĞİŞİME İLİŞKİN TABLO 

  
 Mevcut Emekli 

Maaşı (TL) 
Taban Aylığa Brüt 

175 Net 146 TL Zamlı 
Hali (TL) 

Artışın Oransal Tutarı 
(Değişim Oranı) 

(TL) 
En Düşük Emekli Maaşı   1.163 1.308 %12,46 
Memur                (1/4) 1.548 1.694 %9,43 
Öğretmen           (1/4) 1.594 1.745 %9,15 
Mühendis           (1/4) 2.002 2.147 %7,29 
Hemşire           1.548 1.694 %7,29 

 
� Taban aylığındaki brüt 175 TL tutarındaki artış emekli aylıklarında bütün kamu görevlileri için 146 TL 

net artış sonucunu doğurmaktadır.  
� Emekli aylıklarında herkese eşit artış yapılmasına bağlı olarak, düşük emekli maaşı grubundaki kamu 

görevlilerinin emekli maaşları daha yüksek oranda artmaktadır.  
� 5434 sayılı Kanuna göre en düşük emekli maaşı 1168 TL’den az olamamakta olup buna göre en düşük 

emekli maaşına –taban aylığının 146 TL net artması sonucu- %12,46 oranında zam yapılmış 
olmaktadır.  

 
 

- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri, 2015 yılının ilk altı ayı için yüzde 3, ikinci altı 
ayı için yüzde 3 oranında zam yapıldı. 

 
- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2015 yılı birinci ve ikinci altı ayları için yapılan 

zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması 
halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak. 

 
- 4/C’li personelin ücretleri 1 Ocak 2014’den itibaren brüt 350 net 253 TL artacak.  
 

4/C’li personele memurların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde eş ve çocuk 
yardımı verilecek; bu kapsamda 4/C’li personel 1 Ocak 2014’den itibaren çalışmayan eş 
için 164 TL eş yardımı, 0 – 6 yaş grubundaki her çocuk için 38,40 TL ve 6 yaş üstündeki 
her çocuk içinde 19,20 TL aile yardımı alacak. 
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- 4/C’li personel ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti almaya devam edecek.

- Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmeye 
devam edilecek.

- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin 
Kararın eki I sayılı cetvelin Genel İdari Hizmetleri Bölümünün 37’nci sırasında öngörülen mali 
sorumluluk zammı ödenmeye devam edilecek.

- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog 
unvanlı kamu görevlilerine; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı 
Cetvelinin (B) Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı 
puanları ile (E) ‘Teknik Hizmetler’ bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat 
ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam olunacak.

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu 49’uncu maddesi kapsamında ödemesi yapılan Seyyar görev 
tazminatı ödemelerinde il sınırının esas alınması uygulamasına devam edilecek.

- Belediye ve mücavir alan dışındaki baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon 
gibi yerlerde bulunan kamu konutları hizmet tahsisli konut sayılmaya ve bu konutlardan kira 
alınmamaya devam edilecek.

- İtfaiye unvanlı kadroların hizmet sınıfının GİH olarak uygulanmasına ve KİT’ler bağlı ortaklıklarda 
görev yapan ARFF ve İtfaiye memurlarının sosyal güvenlik işlemleri Genel İdari Hizmetler sınıfı 
kapsamında yürütülmeye devam edilecek.

- Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulundurması 
uygulamasına devam edilecek.

- Kamu Avukatlarının vekâlet ücreti aylık üst sınırı gösterge rakamı 10000’den 13000’e 
çıkarılmak suretiyle; yıllık vekâlet ücreti geliri üst sınırı  yüzde 33 oranında artırılarak brüt 
9.214 TL’den 11.979 TL’ye çıkarılacak.

- Nöbetçi memurluğun kaldırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılacak.

- Programcı ve çözümleyici unvanlı personel, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınacak ve 
İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin (B) Bölümünün 
4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) ‘Teknik 
Hizmetler’ bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2’nci sırasında öngörülen tazminat ve ek 
tazminat oranlarından yararlandırılacak.   

- Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları; 15.01.2014 itibariyle 75 TL ve 15.07.2014 itibariyle 
75 TL olmak üzere 2014 yılında toplam 150 TL olacak şekilde artırıldı.

Toplu sözleşme kazanımları, toplu sözleşme hükümlerinin getirdiği mali kazançlar açısından rakamsal 
ve oransal olarak inkârı mümkün olmayacak kadar açıktır. 75+75 TL eğitim-öğretim tazminatı, toplu 
sözleşme öncesine nazaran % 20,55 oranında artışa tekabül etmektedir.
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- Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları; 15.01.2014 itibariyle 75 TL ve 15.07.2014 
itibariyle 75 TL olmak üzere 2014 yılında toplam 150 TL olacak şekilde artırıldı. 

Toplu sözleşme kazanımları, toplu sözleşme hükümlerinin getirdiği mali kazançlar açısından 
rakamsal ve oransal olarak inkârı mümkün olmayacak kadar açıktır. 75+75 TL eğitim-öğretim 
tazminatı, toplu sözleşme öncesine nazaran % 20,55 oranında artışa tekabül etmektedir. 

 

ÖĞRETMENLERİN ÖZEL 
HİZMET 

TAZMİNATI/EĞİTİM-
ÖĞRETİM TAZMİNATI 

ARTIŞI 

 
1 TEMMUZ 2013 

 
1 OCAK 2014 

 
1 TEMMUZ 2014 

 
ARTIŞ 

TUTARI/ORANI 
 

100 (729,51.-TL) 
95 (693,03.-TL) 
85 (620,08.-TL) 

 

110,28 (804,50.-TL) 
105,28 (768,02.-TL) 
95,28 (695,07.-TL) 

120,56 (879,49.-TL) 
115,56 (843,02.-TL) 
105,56 (770,07.-TL) 

İlk 6 ay %10,27 
İkinci 6 ay %20,55 

 
Özel Hizmet Tazminatı (Eğitim-Öğretim Tazminatı) 

2011 / I 2011 / II 2012 / I 2012/ II 2013 / I 2013 / II 2014 / I 2014 / II 

Temmuz 
2014 

itibariyle 
2013 
yılına 
göre 
artış 

Temmuz 
2014 

itibariyle 
2012 
yılına 
göre 
artış 

Temmuz 
2014 

itibariyle 
2011 
yılına 
göre 
artış 

oran miktar 
TL oran miktar 

TL oran miktar 
TL oran miktar 

TL oran miktar 
TL oran miktar 

TL oran miktar 
TL oran miktar 

TL 

20,55% 29% 43% 100 588,56 100 612,37 100 653,93 100 680,09 100 701,45 100 729,51 110,28 804,49 120,56 879,49 

95 559,13 95 581,75 95 621,23 95 646,08 95 666,37 95 693,03 105,28 768,02 115,56 843,02 

85 500,27 85 520,51 85 560,94 85 578,07 85 596,23 85 620,08 95,28 695,07 105,56 770,07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları; 15.01.2014 itibariyle 75 TL ve 15.07.2014 
itibariyle 75 TL olmak üzere 2014 yılında toplam 150 TL olacak şekilde artırıldı. 

Toplu sözleşme kazanımları, toplu sözleşme hükümlerinin getirdiği mali kazançlar açısından 
rakamsal ve oransal olarak inkârı mümkün olmayacak kadar açıktır. 75+75 TL eğitim-öğretim 
tazminatı, toplu sözleşme öncesine nazaran % 20,55 oranında artışa tekabül etmektedir. 

 

ÖĞRETMENLERİN ÖZEL 
HİZMET 

TAZMİNATI/EĞİTİM-
ÖĞRETİM TAZMİNATI 

ARTIŞI 

 
1 TEMMUZ 2013 

 
1 OCAK 2014 

 
1 TEMMUZ 2014 

 
ARTIŞ 

TUTARI/ORANI 
 

100 (729,51.-TL) 
95 (693,03.-TL) 
85 (620,08.-TL) 

 

110,28 (804,50.-TL) 
105,28 (768,02.-TL) 
95,28 (695,07.-TL) 

120,56 (879,49.-TL) 
115,56 (843,02.-TL) 
105,56 (770,07.-TL) 

İlk 6 ay %10,27 
İkinci 6 ay %20,55 

 
Özel Hizmet Tazminatı (Eğitim-Öğretim Tazminatı) 

2011 / I 2011 / II 2012 / I 2012/ II 2013 / I 2013 / II 2014 / I 2014 / II 

Temmuz 
2014 

itibariyle 
2013 
yılına 
göre 
artış 

Temmuz 
2014 

itibariyle 
2012 
yılına 
göre 
artış 

Temmuz 
2014 

itibariyle 
2011 
yılına 
göre 
artış 

oran miktar 
TL oran miktar 

TL oran miktar 
TL oran miktar 

TL oran miktar 
TL oran miktar 

TL oran miktar 
TL oran miktar 

TL 

20,55% 29% 43% 100 588,56 100 612,37 100 653,93 100 680,09 100 701,45 100 729,51 110,28 804,49 120,56 879,49 

95 559,13 95 581,75 95 621,23 95 646,08 95 666,37 95 693,03 105,28 768,02 115,56 843,02 

85 500,27 85 520,51 85 560,94 85 578,07 85 596,23 85 620,08 95,28 695,07 105,56 770,07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABAN AYLIK VE EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATINDA YAPILAN ARTIŞIN ÖĞRETMENLERE GETİRİSİ 

         

UNVANLAR DRC. 

NET GÖREV AYLIĞI  

2013 
TEMMUZ  

(TL) 

TABAN AYLIĞA 
GETİRİLEN NET 

ARTIŞ (TL) 

ÖZEL HİZMET 
TAZMİNATI VE 

DİĞER 
TAZMİNATLAR 

(TL) 
 (toplama dahil) 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
TAZMİNATI (TL) 
(toplama dahil) 

TOPLAM 
(TL) 

2014 YILI 2014 YILI 2014 / I 2014 / II 2014 YILI 

MÜSTEŞAR  1/4 7.436 123 2480 0 0 7.559 1,65% 

GENEL MÜDÜR  1/4 6.478 123 2407 0 0 6.601 1,89% 

ŞUBE MÜDÜRÜ  1/4 3.188 123 984 0 0 3.311 3,85% 

MEMUR 9/I 1.783 123 350 0 0 1.906 6,89% 

MEMUR I3/3 1.778 123 350 0 0 1.901 6,91% 

HİZMETLİ I2/1 1.646 123 321 0 0 1.769 7,47% 

ÖĞRETMEN  1/4 2.211 123 0 804 879 2.483 12,30% 

ÖĞRETMEN 9/I 1.879 123 0 695 770 2.151 14,50% 

         
* 75+75 TL �eklindeki e�itim-ö�retim tazminatı tutarı, 2014 yılı için net 148,87 TL'dir. 

* Müste�ar, Genel Müdür, �ube Müdürü için 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki (II) sayılı cetvele göre Özel Hizmet Tazminatı; 
memur ve hizmetli için ise (III) Cetvelin (G) bölümüne göre Di�er Tazminat oranları üzerinden hesaplama yapılmı�tır. 

 
- Akademik Personelin Mali Problemleri ve Maaşlarının İyileştirilmesiyle İlgili YÖK-

Eğitim-Bir-Sen ve Çalışma Bakanlığı Ortak Çalışma Yapacak 
 

Öğretim elemanları yönünden 2547 ve 2914 sayılı Kanunları kapsayacak kapsamlı bir 
değişiklik çerçevesinde, üniversite ödenek oranlarındaki artışın belirlenmesi noktasında YÖK 
ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte ortak çalışma yapılması konusunda uzlaşı sağlanmıştır. 
Öğretim elemanları, 375 sayılı KHK ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında 
olmadıklarından ek ödeme ve özel tazminatlar gibi ödemeler yerine 2914 sayılı Kanunla 
getirilen üniversite ödeneği ve geliştirme ödeneği almaktadırlar. YÖK’ün 2547 ve 2914 sayılı 
Kanunlarda öğretim elemanların mali haklarını da içerecek kapsamlı değişiklikler yapma 
noktasında çalışmaları bulunduğundan, öğretim elemanlarımızın ödenek ve ek ders ücretleri 
gibi hakları bu kapsamda YÖK ve Çalışma Bakanlığı ile müzakere edilecektir. 
 

- Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği; 2014 Yılında Bir Önceki Yıla Göre 110 TL Artırılmak 
Üzere 850 TL, 2015 Yılında İse 950 TL Olarak Ödenecek. 
2012 yılında toplu sözleşme masasında Eğitim-Bir-Sen tarafından 100 TL iyileştirme sağlanan 
öğretim yılına hazırlık ödeneğinde yeni artışlar sağlanmıştır. 2013 yılı Eylül ayında 740 TL 
olarak ödenecek olan Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2014 yılı için 850.-TL, 2015 yılı için ise 
950.-TL olacak şekilde artırılmış ve her yıl için 100 TL olmak üzere toplamda 200 TL yeni 
iyileştirme sağlanmıştır. Bu sayede 2013 yılı ödeneğine nazaran 2014 yılı için %14,86, 2015 
yılı içinse %28,37 oranında artış sağlanmıştır. Bu artışın yıllık enflasyon oranının da yeniden 
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- Akademik Personelin Mali Problemleri ve Maaşlarının İyileştirilmesiyle İlgili YÖK-Eğitim-Bir-Sen 
ve Çalışma Bakanlığı Ortak Çalışma Yapacak

Öğretim elemanları yönünden 2547 ve 2914 sayılı Kanunları kapsayacak kapsamlı bir değişiklik 
çerçevesinde, üniversite ödenek oranlarındaki artışın belirlenmesi noktasında YÖK ve Çalışma Bakanlığı 
ile birlikte ortak çalışma yapılması konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Öğretim elemanları, 375 sayılı 
KHK ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında olmadıklarından ek ödeme ve özel 
tazminatlar gibi ödemeler yerine 2914 sayılı Kanunla getirilen üniversite ödeneği ve geliştirme ödeneği 
almaktadırlar. YÖK’ün 2547 ve 2914 sayılı Kanunlarda öğretim elemanların mali haklarını da içerecek 
kapsamlı değişiklikler yapma noktasında çalışmaları bulunduğundan, öğretim elemanlarımızın ödenek 
ve ek ders ücretleri gibi hakları bu kapsamda YÖK ve Çalışma Bakanlığı ile müzakere edilecektir.

- Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği; 2014 Yılında Bir Önceki Yıla Göre 110 TL Artırılmak Üzere 850 TL, 
2015 Yılında İse 950 TL Olarak Ödenecek.

2012 yılında toplu sözleşme masasında Eğitim-Bir-Sen tarafından 100 TL iyileştirme sağlanan öğretim 
yılına hazırlık ödeneğinde yeni artışlar sağlanmıştır. 2013 yılı Eylül ayında 740 TL olarak ödenecek olan 
Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2014 yılı için 850.-TL, 2015 yılı için ise 950.-TL olacak şekilde artırılmış 
ve her yıl için 100 TL olmak üzere toplamda 200 TL yeni iyileştirme sağlanmıştır. Bu sayede 2013 yılı 
ödeneğine nazaran 2014 yılı için %14,86, 2015 yılı içinse %28,37 oranında artış sağlanmıştır. Bu artışın 
yıllık enflasyon oranının da yeniden değerleme oranında da üzerinde olduğu, Bakanlar Kurulunca takdir 
edilecek miktarın çok üzerinde olduğu açıktır.

- Yatılı ve Pansiyonlu Okullarda Gece Nöbeti Ücreti 2 Saat Artırıldı.

Kadroları yatılı ve pansiyonlu okullarda olmayan öğretmenlerden belleticilik görevi verilerek gece nöbeti 
tutanlara Ek Ders Usul ve Esaslarının 13’üncü maddesi gereği verilen nöbet başına ilave 2 saat daha ek 
ders ücreti verilmesi sağlanmıştır.

- Müdür ve Müdür Başyardımcılarının 6 Saat Derse Girme Yükümlülüğü 2 Saate Düşürüldü.

Müdür ve Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarının haftada 6 saat girmek zorunda oldukları 
ek ders saatinin okulda yönetsel boşluğa neden olduğu ve çoğunlukla yöneticilerin iş yükünden bu 
derslere zaten giremedikleri bilinmektedir. Hem öğrenciyi mağdur eden hem de yöneticinin vicdani 
huzursuzluğuna neden olan bu zorunluluğun kaldırılması teklifimizde önemli aşama kaydettik. Maliye 
Bakanlığı yetkililerinin Müdür Yardımcılarının kapsam dışında tutulması yaklaşımına itiraz ettik. Müdür 
Yardımcılarının da aynı kapsam içinde tutulması ile ilgili mücadelemiz ise sürecektir. Toplu Sözleşme 
kazanımımız sonrası artık Müdür ve Müdür Başyardımcıları zorunlu 6 saat yerine artık haftada 2 saat 
girecekler. 
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- Alan Adları Değişenlere de İlave Tazminat Verilmesi İçin Çalışma Yapılacak.

Alan adları değiştirildiği için ilave eğitim-öğretim tazminatından faydalanamayan mesleki ve teknik 
eğitim kurumu öğretmenleri için çalışma yapılması konusunda uzlaşıldı. Sendikamız takibini yaparak 
kazanıma dönüştürecektir.

Nitekim 19.08.3013 tarihi itibariyle Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına resmi bir yazı göndererek, 
17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin A/II bölümünün, Talim ve 
Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda değişen alan adları ve yeni oluşturan alanlar gözönünde 
bulundurularak yeniden düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması ve 
2014 mali yılı başlangıcından evvel sonuçlandırılması ile bu yönde yapılacak çalışmalara Sendikamız 
temsilcisinin katılması ve bu yönde gerçekleştirilecek düzenlemenin Sendikamızın görüş ve onayı 
alınmak suretiyle yürürlüğe konulması konusunda girişimde bulunduk. 

- Öğretmenlerin Sınav Ücreti Mağduriyetini Giderecek Çalışma Yapılacak

Bakanlıkça gerçekleştirilen merkezi sistem sınavlarında görev alan öğretmenlere, sınav görevi karşılığı 
ek ders ücreti yerine ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda olduğu gibi 18.01.2012 tarihli ve 
2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara 
göre sınav görev ücreti (2013 yılı itibariyle sınav gözetmeni için 122.-TL) ödenmesi konusunda çalışma 
yapılması kararlaştırıldı.

Nitekim 19.08.3013 tarihi itibariyle Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına resmi bir yazı göndererek, MEB 
tarafından gerçekleştirilen merkezi sistem sınavlarında görev alan yönetici ve öğretmenlere 18.01.2012 
tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul 
ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenebilmesi için ilgili Kararda gerekli çalışmaların ivedilikle 
başlatılması ve 2014 mali yılı başlangıcından evvel sonuçlandırılması ile bu yönde yapılacak çalışmalara 
Sendikamız temsilcisinin katılması ve bu yönde gerçekleştirilecek düzenlemenin Sendikamızın görüş ve 
onayı alınmak suretiyle yürürlüğe konulması konusunda girişimde bulunduk.

- Yükseköğretim Kurumlarının Genel Sekreter Yardımcılarının Ek Göstergelerinin 3600’e 
Yükseltilmesi Çalışması Yapılacak 

Bilindiği üzere 6487 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde 
düzenleme yapılarak merkezi idare, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarında görev 
yapan daire başkanlarının ek göstergeleri 3600 olarak düzenlemiştir. Bu durumda, yükseköğretim 
kurumlarında hiyerarşik ve görev, yetki, sorumluluk itibariyle daire başkanlarından daha üst konumda 
bulunan genel sekreter yardımcısı, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri 
kadrolarında görev yapanların ek göstergeleri daire başkanlarının ek göstergelerinin altında kalmış; 
bu durum ise bu kadrolara 657 sayılı Kanuna tabi personelin atanmasında sıkıntıya yol açtığı, çalışma 
barışını da zedelemiştir. Bu nedenle Sendikamızca, toplu sözleşme teklifleri arasında, fakülte sekreteri, 
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enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile bunların yardımcılarının ve 
genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergeleri 3600 
olarak uygulanması talep edilmiştir.

Bu itibarla 19.08.3013 tarihi itibariyle Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına resmi bir yazı göndererek, 
yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan genel sekreter yardımcısı, fakülte sekreterleri, 
enstitü sekreterleri ve yüksekokul sekreterlerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusunda 
gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması ve 2014 mali yılı başlangıcından evvel sonuçlandırılması 
ile bu yönde yapılacak çalışmalara Sendikamız temsilcisinin katılması ve bu yönde gerçekleştirilecek 
düzenlemenin Sendikamızın görüş ve onayı alınmak suretiyle yürürlüğe konulması konusunda girişimde 
bulunduk.

- Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 
4500, yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise 3000 
gösterge rakamı üzerinden jüri üyeliği ödenmesine devam edilecek.

- Genel idari izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları 
nedeniyle ders/eğitim öğretim görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu 
sürelerde belirtilen görevleri yapmış sayılması uygulaması devam edecek.  

- Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına 
ilişkin yüzde 20 artırım uygulanması devam edecek.

- Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev 
sayısı sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen 
yöneticilerin daha fazla tutarda olan ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam edilecek.

- Öğretmenlere ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle 
ilgili çalışma sürelerinde haftada 15 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretinin bundan 
faydalanamayan rehber öğretmenlere de ödenmesine devam edilecek.

- İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders 
ücreti ödenmesine devam edilecek,

- Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 5, doktora yapmış olanlara %15 artırımlı 
ödenmesine devam edilecek,

- 01.06.2012 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanan ve 4357 sayılı Kanuna 
göre zorunlu olarak İLKSAN’a üye olması gereken personelin, İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olması 
uygulamasına devam edilecek.

- İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans ödenmesine devam edilecek.
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II.	 	 KURUM	IDARI	KURULLARI

II.1.	 	 MILLÎ	EĞITIM	BAKANLIĞI

II.1.1.A.	 NISAN	2011	KURUM	IDARI	KURULU	TALEPLERI

- Öğretim Yılına Hazırlık 
Ödeneği’nin, “öğretim yılı-
nın başladığı ay içinde sade-
ce öğretmenlere” verilmesine 
ilişkin sınırlama kaldırılarak, 
öğretim yılı içerisinde göreve 
başlayan ve sadece öğretmen-
leri değil, tüm eğitim çalışanla-
rını (Hizmetli, Memur, Şef, Şube 
Müdür, Eğitim Müfettişi vb.) kapsayacak şekilde düzenleme yapılmalı, verilen bu ödenek bir maaş tuta-
rına çıkarılmalıdır. 

- Öğretmenlerin gelir düzeyi ve statüsünün yükseltilmesine yönelik çalışmalara hız verilmeli; öğretmen 
istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı uygulamalar kaldırılarak tüm 
öğretmenlerin kadrolu olarak istihdamı sağlanmalı; mevcut sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli; 
başarılı öğretmenler ödüllendirilmeli ayrıca zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara “zorunlu bölge 
hizmet tazminatı” ödenmelidir.

- İkili öğretim yapan okulların yöneticileri ve personeli, 7:00-18:00 saatleri arasında okulların idari iş ve 
işleyişini yürütmektedirler. Bu okullarda görev yapan yöneticiler, tekli öğretim yapan eğitim kurumu 
yöneticilerine göre daha fazla (günde yaklaşık 11 saat) görev yapmaktadır. Bu eğitim kurumlarında 
görev yapan yöneticilerin emek-ücret dengesi bakımından bu çalışma şartları ve özverileri karşılığında 
ek ders ücretlerinin artırılması için gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

- Öğretmenliğin yıpratıcı bir meslek olması nedeniyle, bazı meslek gruplarında olduğu gibi, yasalarca 
belirlenecek ölçülerde özel eğitim öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlere meslek güçlüğü 
zammı verilmeli, bazı özendirici önlemler alınarak öğretmenlerin istemeleri hâlinde erken emeklilikleri 
sağlanmalıdır.

- 2008 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni’nde, ‘eşit işe, eşit ücret’ ilkesi gereği idari hiyerarşideki ücret 
dengesizliğinin giderilmesi kararı gereği İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri ve 
Şube müdürlerinin ek ders ücretlerinde haftada 10 saat, Eğitim müfettişlerinin ek ders ücretlerinde ise 
haftada 5 saat artış yapılmıştı. Şeflere, izin kullandıkları süre içerisinde ek ders ücretlerinin kesilmemesi 



Hukuki Çalışmalar

471

dışında iyileştirme yapılmadı. Ek ders ücretlerinde herhangi bir artışta olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde görev yapan şefleri mağdur eden ücret dengesizliği giderilmelidir. 

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan denetim elemanlarının yararlandırıldığı Makam ve 

Görev Tazminatı’ndan Eğitim müfettişlerinin de yararlandırılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

- İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, Şube müdürleri ek ödeme alamadıkları 

için idari hiyerarşide ücret dengesizliği yaşanmaktadır. Vekâleten görev yapan bir şube müdürü ek 

ödemeden yararlanarak, kadrolu şube müdüründen daha fazla maaş almaktadır, ayrıca vekâleten görev 

yapan şube müdürü kadrolu şube müdürüyle aynı ek dersi almaktadır. Eşit işe, eşit ücret ilkesine ve 

hukuk ilkelerine aykırı olan bu durumun giderilmesi için gerekli tedbirler alınmalı, 5793 sayılı Yasa ile 

verilen ek ödeme kapsamına ek ödemeden yararlanamayan yöneticiler de dahil edilmelidir. 

- Öğretmen ve yöneticilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla her yıl Kasım ayında bir 

maaş tutarında ikramiye verilmeli, ek ders ücretleri 12 TL’ye çıkarılmalı, görev aldığı projeler için ek ders 

ücreti tahakkuk ettirilmeli, yöneticilere ek ders ücreti yerine ‘makam tazminatı’ ödenmeli ve ek ders 

ücretinin maaşlara yansıtılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Sözleşmeli öğretmenlere atama ve yer değiştirmelerde harcırah (sürekli görev yolluğu) ödenmelidir. 

- Sözleşmeli öğretmenlerin almış oldukları ek ders ücretlerinden Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) primi 

kesilmemelidir. 

- Eğitim çalışanlarına ödenen ek ders saati ücretinin artırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

- Ek ders ücreti vergiden muaf tutularak, vergi matrahına dâhil edilmemelidir. 

- 20/09/2010 tarih ve 2010/56 No’lu Genelge ile açık lise ve ilköğretim okullarının kayıtları ve dosyalarının 

tutulması işlemleri kayıt bölgeleri esas alınarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı itibariyle 

tüm ilköğretim, lise, Anadolu Lisesi ve meslek liselerine verilmiştir. Açık Lise ve Açık İlköğretim’de 

kayıtların örgün eğitim kurumlarında yapılması, bu kurumda çalışan yöneticilere büyük bir çalışma 

yükü getirmiştir. Öğrencilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenme adına idareciler üzerinde ciddi bir 

yoğunluk varken, bu kayıtlar idarecilerin asli görevlerinde aksamalara neden olmaktadır. İdarecilere ek 

yük ve mesai getiren bu işin karşılığı olarak idarecilere yaptıkları bu hizmet karşılığında ek ücret yada 

yeni bir yönetici verilmelidir. 

- Mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişinin sağlanmasıyla birlikte bundan sonraki dönemlerde 

hiçbir şekilde sözleşmeli öğretmen alımı yapılmamalı, kadroya geçiş sürecine ilişkin bir takvim 

belirlenmeli, sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınarak adaylık sürecinden muaf 

tutulmalıdır. 
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- Sözleşmeli öğretmenlere, isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verilmelidir. 

- Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde boş pozisyon uygulaması kaldırılarak, il emrine 
atanabilmelerine imkân verilmelidir. 

- Yer değiştirmelerde öğrenim durumu özründen yararlandırılmalıdır. 

- Eğitim kurumları yöneticilik sınavlarına girmeleri ve eğitim kurumlarında yönetici olarak görev 
yapabilmeleri sağlanmalıdır. 

- Öğretmelik Kariyer Basamaklarında Yükselme uygulamasına kaynak olan 5204 sayılı Kanun’un 
bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi’nin 21/5/2008 tarih ve Esas No:2004/83 Karar No: 2008/107 sayılı 
kararı ile iptal edilmiş olduğundan, daha önce sınava girerek 60 ve üzeri puan alan ancak kontenjan 
yetersizliğinden uzman öğretmen olamayan 17 bin öğretmenimizden birçoğu bu konuya ilişkin dava 
açmış bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin büyük bir kısmı açtıkları davaları kazanmakta ve uzman 
öğretmenlik sertifikası almayı hak etmektedir. Bakanlık, açılan bu davalar nedeniyle mali yönden büyük 
bir zarara uğramaktadır. Bu nedenle Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı’na girerek 
taban puanı aştığı halde kontenjan sınırlaması nedeniyle uzman öğretmen unvanını alamayan tüm 
öğretmenlere uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenmelidir. 

- Bilişim Teknolojisi Dersi’nin 4 ve 5. sınıflarda kaldırılması, 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak 
uygulanması, atama alanı Bilişim Teknolojisi olan öğretmenleri, görev yaptıkları okullarda norm fazlası 
durumuna getirmiştir. Öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için her okula bir Bilişim Teknolojisi 
Öğretmeni normu verilmelidir. Ayrıca, İlköğretim Okulları 1. kademeye zorunlu Bilgi ve Teknoloji dersi 
konulmalıdır.

- İlk atamalarda eş, sağlık ve öğrenim durumu özürleri dikkate alınmalıdır. 

- Öğretmenlere zorunlu hizmet görevi yapma şartı aranmaksızın her türlü özür durumuna bağlı olarak 
(Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi) yer değiştirme hakkı verilmelidir. 

- Öğretmenevi üye aidatı uygulaması kaldırılarak, tüm eğitim çalışanlarının öğretmenevi doğal üyesi 
olarak kabul edilmesi çalışmaları başlatılmalıdır. 

- Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu müdürlüklerine öncelikle atölye laboratuar ya da meslek 
dersleri öğretmenleri arasından atama yapılması, aday bulunamaması durumunda diğer alan 
öğretmenleri arasından da atama yapılmasına yönelik düzenleme çalışmaları başlatılmalıdır. 

- Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre bazı eğitim kurumlarının hizmet alanlarının 
belirlenmesinde yönetmelikteki şartlar dikkate alınarak alanlar belirlenmemiştir. Eğitim kurumlarının 
hizmet alanları yeniden belirlenmelidir. Şöyle ki;  il’in merkezinde bulunan bir okul ile coğrafi durumu, 
ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları yönünden koşulları daha ağır olan bir 
ilçedeki okulun aynı hizmet alanında yer almasının yerinde olmayacağı değerlendirilmektedir.
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- Görevlendirmelerde boş kadro tahsisi ve kullanımı; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların 

Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik, 22/02/2011 tarihli ve 27854 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu değişiklikle birlikte; Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen 

öğretmenlerin kadrolarının il ve ilçelerde ayrılacak boş kadrolar ile ilişkilendirmeleri öngörülmüştür. 

Yapılan bu değişiklikten görevli öğretmenlerin olumsuz etkilenmemesi bakımından, görevlendirmelerinin 

bir eğitim-öğretim yılını aşmaması halinde bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere bu hükmün 

uygulanmamasının uygun olacağı. 

- Parasız yatılı ve burslu öğrenci okutma ve onlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin mevzuata “eğitim 

çalışanları” ifadesi konularak, memur ve yardımcı personel çocuklarının da bu haktan yararlanmasına 

yönelik çalışma başlatılmalıdır. 

- Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında çalışanların genel idare hizmetleri sınıfına yükselmeleri için 

görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.

- Hizmetli ve memur kadrosunda görev yapanların görev tanımları ivedilikle yapılmalı, kadro, unvan ve 

hizmet sınıfları itibariyle kendileriyle ilişkisi olmayan görevlendirme yapılmamalıdır. 

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamalarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan 

personelin iller arası yer değiştirmesine imkân verecek şekilde başvuruda bulunabilmesine imkân 

tanınmalıdır. 

- Hizmetli ve memurlarda; gerek il içi gerekse iller arası yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar bir 

yönetmelikle düzenlenerek atama ve yer değiştirme usulü öğretmenlerde olduğu gibi belli dönemlerde 

puan esasına göre il içinde valiliklerce ve iller arasında ise Bakanlıkça yapılacak şekilde düzenlenmelidir. 

- Öğrenim durumu özründen yer değiştirme isteği hakkı bütün eğitim çalışanlarına tanınmalı, düzey 

ayırımı yapılmaksızın üst öğrenim görmek, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunmak için 

yeterli sayılmalıdır. 

- Yaz dönemimde havaların aşırı ısınmasından dolayı merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerdeki 

bürolarda çalışan personel aşırı sıcaklıktan olumsuz etkilenmektedir. Merkez ve taşra teşkilatlarındaki 

işyerlerine klima takılmalıdır.
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II.1.1.B.	 NISAN	2011	ÇALIŞMA	RAPORU

- “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’nin, “öğretim yılının başladığı ay içinde sadece öğretmenlere” 
verilmesine ilişkin sınırlama kaldırılarak, öğretim yılı içerisinde göreve başlayan ve sadece öğretmenleri 
değil, tüm eğitim çalışanlarını (Hizmetli, Memur, Şef, Şube Müdür, Eğitim Müfettişi vb.) kapsayacak 
şekilde düzenleme yapılmalı, verilen bu ödenek bir maaş tutarına çıkarılması” konusunda Strateji 
Geliştirme Başkanlığınca, 

- “İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, Şube müdürleri ek ödeme alamadıkları 
için idari hiyerarşide ücret dengesizliği yaşanmaktadır. Vekâleten görev yapan bir şube müdürü ek 
ödemeden yararlanarak, kadrolu şube müdüründen daha fazla maaş almaktadır, ayrıca vekâleten görev 
yapan şube müdürü kadrolu şube müdürüyle aynı ek dersi almaktadır. Eşit işe, eşit ücret ilkesine ve 
hukuk ilkelerine aykırı olan bu durumun giderilmesi için gerekli tedbirler alınmalı, 5793 sayılı Yasa ile 
verilen ek ödeme kapsamına ek ödemeden yararlanamayan yöneticiler de dahil edilmesi” konusunda 
Strateji Geliştirme Başkanlığınca,

- “Yaz dönemimde havaların aşırı ısınmasından dolayı merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerdeki 
bürolarda çalışan personel aşırı sıcaklıktan olumsuz etkilenmektedir. Merkez ve taşra teşkilatlarındaki 
işyerlerine klima takılması” konusunda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca,

- “Hizmetli ve memurlarda; gerek il içi gerekse iller arası yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar bir 
yönetmelikle düzenlenerek atama ve yer değiştirme usulü öğretmenlerde olduğu gibi belli dönemlerde 
puan esasına göre il içinde valiliklerce ve iller arasında ise Bakanlıkça yapılacak şekilde düzenlenmesi” 
konusunda Personel Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,

- “Öğretmenliğin yıpratıcı bir meslek olması nedeniyle, bazı meslek gruplarında olduğu gibi, yasalarca 
belirlenecek ölçülerde özel eğitim öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlere meslek güçlüğü 
zammı verilmeli, bazı özendirici önlemler alınarak öğretmenlerin istemeleri hâlinde erken emeklilikleri 
sağlanması” konusunun Yüksek İdari Kurulunda görüşülmesi
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II.1.2.A.	 EKIM	2011	KURUM	IDARI	KURULU	TALEPLERI

- 18. Milli Eğitim Şurası’nda alı-
nan karar gereği seçmeli din 
eğitiminin eğitim kurumların-
da ders olarak okutulması için 
düzenleme yapılmalıdır.

- Sendikal çalışmalarda bulun-
mak üzere sendikası tarafından 
yetkilendirilen ilçe temsilcileri-
ne haftada bir gün veya 8 saat izin verilmelidir.

- Eğitim çalışanlarının dini vecibelerini yerine getirmeleri için tüm eğitim kurumlarında mescit açılma-
lıdır.

- Askeri okullar MEB tarafından denetlenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar ile getirilen ek ödeme 
oranları beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, 
şefler, il milli eğitim denetmenleri ve yardımcıları, memurlar, hizmetliler ve görevlendirme öğretmenler 
yönünden ek ödeme oranlarının hak kayıplarını önleyecek şekilde yükseltilmesi; kadro ve unvanlar 
yönünden iller bazında yapılan haksız ve mesnetsiz ayrımın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu 
noktada Maliye Bakanlığı emsal kadrolarda çalışan personeline verilen ek ödeme, yan ödeme ve fazla 
çalışma ödemeleri dikkate alınarak ek ödeme oranları yeniden belirlenmelidir.

- Kamu görevlilerinin emekliliklerinde de mevcut ekonomik statülerini korumak için kamu görevlilerinin 
maaşlarının, özel hizmet tazminatı, ek ders ve ek ödemelerinin tamamının emekli keseneğine dâhil 
edilerek, emekli maaşı hesaplamasına katılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

- Kamu çalışanlarından alınan %20’lik ilaç katkı payı kaldırılarak, özel hastane ve polikliniklerde kamu 
görevlileri için uygulanan katılım payı alınması uygulamasına son verilmeli ve özel sağlık kuruluşlarında 
tetkiklerden fark parası alınmayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

- Aile yardımı 201,00.-TL, çocuk yardımı 0-6 yaş arası 50,18.-TL, 6 yaş üzeri 30,00.-TL, doğum yardımı 
300,00.-TL, ölüm yardımı 1.000,00.-TL olacak şekilde artırılmalıdır. 

- Gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli veya gelir vergisi oranları 5 puan düşürülmelidir.

- 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde her türlü ödemeler dikkate alınarak, bütün eğitim çalışanlarına bir 
maaş tutarında ikramiye verilmelidir.
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- Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenen hizmet 
bölgeleri ve hizmet alanları dikkate alınarak öğretmen istihdamında güçlük çekilen hizmet alanlarında 
istihdam edilen eğitim çalışanlarına, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel durumları 
ve ulaşım imkânları dikkate alınarak ilave özel hizmet tazminatı veya ek tazminat verilmesi yönünde 
düzenleme yapılmalıdır.

- Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan Milli Eğitim Bakanlığı personelinden yedek subaylıkları 
süresince aylıklarından kesilen OYAK kesintisi yasal faizleri ile birlikte iade edilmelidir.

- Daktilograf veya memur iken şef olanlarla, VHKİ iken şef olanlar arasındaki yan ödeme farkı 
kaldırılmalıdır.

- Eğitim Müfettişlerinin Yol Harcırahları için Avans verilmelidir.

- Ders görevinin çeşitli nedenlerle yerine getirilememesi veya öğretime ara verilmesi (kar tatili, seçim 
tatili, 1 Mayıs, 1 Ocak resmi tatilleri, dini bayramlar, SBS ve YGS-LYS nedeniyle öğrencilerin izinli 
olduğu günlerde) gibi nedenlere bağlı olarak yerine getirilemeyen ders görevlerinin bütününün ek ders 
ücretinden düşülmesine neden olan hükümde değişiklik yapılmalıdır.

- Okul yöneticilerinin 6 saat derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

- Bütün öğretmenler için aylık karşılığı ders görevi haftada 15 saat olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

- Ayrım yapılmaksızın her tür ve derecedeki okullarda çalışan öğretmenlere haftalık her 6 ders saatine 
karşılık 1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

- Geçici olarak görevlendirilenlerin, görevlendirildikleri kadro ve unvan için öngörülen ek ders 
ücretinden yararlandırılmaları; asıl kadro unvanları için öngörülen ek ders ücretinin görevlendirildikleri 
kadro unvan için öngörülen ek ders ücretinden fazla olması halinde ise asıl kadroları için öngörülen ek 
ders ücretinden faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

- Yüksek lisans yapan öğretmenlere %25, doktora yapan öğretmenlere %40 oranında daha fazla verilen 
ek ders ücreti kayıpları iade edilmelidir.

- Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan kurumca düzenlenen veya personelin resen katılmak 
zorunda olduğu seminer, hizmetiçi eğitim kursları ve toplantılara katılan öğretmen, idareci ve diğer 
personele ek ders ücreti ödenmeli ve mücavir alan dışından gelenlere harcırah ödenmelidir.

- Sınav görevine dayalı ek ders ücreti ödenmesine yönelik görevlendirme sayısındaki sınırlandırma 
kaldırılmalıdır.

- İkili öğretim yapan eğitim kurumlarında görevli yöneticilere ek ders ücreti ile diğer personele (ek ders 
dâhil olmak üzere) fazla çalışmaları karşılığı mesai ücreti ödenmesi sağlanmalıdır.
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- Tam gün tam yıl eğitim ve öğretim yapan kurumlardaki personele ödenen ek ders ücretlerinde 
iyileştirme yapılarak, bunun, en az müdür ve müdür başyardımcısına ödenen ek ders ücreti kadar olması 
sağlanmalıdır.

- Alan dışında girilen dersler için aylık karşılığı ders saati ile ilişkilendirilmeksizin ek ders ücreti ödenmesi 
sağlanmalıdır.

- Okul müdürü ve müdür yardımcılarının izinli oldukları zamanlarda ek ders ücretlerinin kesilmemesi 
gerekmektedir.

- Ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gösterge rakamı gündüz eğitimi için en az 230, gece eğitimi 
için ise en az 250 olarak uygulanmalıdır.

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’na (İLKSAN) zorunlu üyelik uygulamasına son 
verilmeli; Sandık üyeliğinden ayrılmak isteyen eğitim çalışanları mağdur edilmeden aidatları tek seferde 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin emeklilik yardımını esas alan hükümler çerçevesinde geri ödeme 
yapılacak şekilde düzenlenmelidir.

- İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal 
Yardımlara İlişkin Kanun’un 4. maddesindeki ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, 
Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 10. maddesindeki “Öğretmen çocukları” ifadesinden sonra 
gelmek üzere “ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan diğer personel” ifadesi eklenerek, memur ve 
hizmetli çocuklarına da tıpkı öğretmen çocukları gibi yatılı ve burslu kontenjanından yararlanma imkânı 
sağlanmalıdır.

- Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk imkânlarından yararlanan devlet memurlarından çocuk yardımı 
kesilmemelidir.

- Terör olaylarında hayatını kaybeden eğitim çalışanlarının durumları da, şehit ve gazi olan asker ve 
polislerimiz gibi değerlendirilmelidir. Terör örgütü tarafından kaçırılan ya da terör eylemlerine maruz 
kalan öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına zaman şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunma 
hakkı tanınmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm eğitim çalışanlarının çocukları 
için kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

- Öğretmenlere internet bağlantısına sahip ücretsiz dizüstü bilgisayar verilmelidir.

- 652 sayılı KHK ile özrü grubuna bağlı yer değiştirmelerin sadece yaz aylarına münhasır kılınması 
özellikle eş durumu ve sağlık özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunacaklar başta olmak üzere özür 
nedeniyle yer değiştirme isteminde bulunacak eğitim çalışanlarını zor durumda bırakmıştır. Bu nedenle 
652 sayılı KHK’de özür grubuna bağlı yer değiştirmelerin yılın en az iki zaman diliminde, sağlık özrü 
ve genel ve özel hayatı tehlikeye düşüren hallerde ise zaman şartına bağlı olmaksızın yapılabilmesine 
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imkân tanınması gerekmektedir. Yine söz konusu yasal düzenleme yapılıncaya değin 652 sayılı KHK 
öncesi fiili durumun devamı sağlanmalıdır.

- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) öncesi KPSS puan esasına göre kadroya geçmiş 
bulunan sözleşmeli öğretmenlerin, 632 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilenlere tanınan haklardan 
faydalandırılması sağlanmalıdır.

- 1702 sayılı “İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun” ile 4357 sayılı “Hususi 
İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi ve Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu 
Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin 
Alacaklarına Dair Kanun” birleştirilerek güncellenmeli ya da bu düzenlemeler kaldırılmalı; 657 sayılı 
Kanun’un 125’inci maddesi güncellenerek mevzuat tektipleştirilmelidir.

- 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası aday 
memurların herhangi bir disiplin cezası almaları halinde görevlerine son verilmesine imkân tanıyan 
uygulamayı önleyecek (ortadan kaldıracak şekilde) yasal düzenleme yapılmalıdır.

- Muhakkik tayin etmeden, iddia ve savunma tüm yönleri ve delilleriyle araştırılmadan ve soruşturma 
açılmadan veya sadece savunma alınmak suretiyle disiplin cezası verilmemesi sağlanmalıdır. Bu amaçla 
1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır.

- Hizmet gereği soruşturma nedeniyle yapılan naklen atamaların, soruşturma açılması halinde değil, 
soruşturma raporuna istinaden ceza tesis edilmesi halinde yapılabilmesi; Atama ve Yer Değiştirme 
yönetmeliklerinde salt soruşturma açılmasının görev yeri değişikliğine sebebiyet vermesinin önlenmesi 
sağlanmalıdır.

- Şoför kadrolarında görev yapan personelin, mali sorumluluk riskleri kaynaklı mağduriyetlerinin 
giderilmesi için kullanılan araçların kasko ve mali sorumluluk sigortalarının yapılması ve doğrudan 
kendilerinden kaynaklanan kast ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere karıştıkları kazalardan 
kaynaklanan maddi hasar ve kişisel zararların (rücu uygulaması yapılmaksızın) kurum tarafından 
karşılanması sağlanmalıdır.
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II.1.2.B.	 EKIM	2011	ÇALIŞMA	RAPORU

-“Öğretmenlere internet bağlantısına sahip ücretsiz dizüstü bilgisayar verilmelidir” önerisi hakkında 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce,

- “1702 sayılı “İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun” ile 4357 sayılı “Hususi 
İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi ve Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu 
Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin 
Alacaklarına Dair Kanun” birleştirilerek güncellenmeli ya da bu düzenlemeler kaldırılmalı; 657 sayılı 
Kanun’un 125’inci maddesi güncellenerek mevzuat tektipleştirilmelidir” önerisi hakkında Hukuk 
Müşavirliğince,

- “632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) öncesi KPSS puan esasına göre kadroya geçmiş 
bulunan sözleşmeli öğretmenlerin, 632 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilenlere tanınan haklardan 
faydalandırılması sağlanmalıdır” önerisi hakkında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce, çalışma 
başlatılması,

- “Kamu görevlilerinin emekliliklerinde de mevcut ekonomik statülerini korumak için kamu görevlilerinin 
maaşlarının, özel hizmet tazminatı, ek ders ve ek ödemelerinin tamamının emekli keseneğine 
dâhil edilerek, emekli maaşı hesaplamasına katılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması 
gerekmektedir”

- “Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan Milli Eğitim Bakanlığı personelinden yedek subaylıkları 
süresince aylıklarından kesilen OYAK kesintisi yasal faizleri ile birlikte iade edilmelidir”

- “Daktilograf veya memur iken şef olanlarla, VHKİ iken şef olanlar arasındaki yan ödeme farkı 
kaldırılmalıdır.”

- “Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk imkânlarından yararlanan devlet memurlarından çocuk yardımı 
kesilmemelidir.”

- “Terör olaylarında hayatını kaybeden eğitim çalışanlarının durumları da, şehit ve gazi olan asker ve 
polislerimiz gibi değerlendirilmelidir. Terör örgütü tarafından kaçırılan ya da terör eylemlerine maruz 
kalan öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına zaman şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunma 
hakkı tanınmalıdır.”

Konularının Yüksek İdari Kurulunda görüşülmesi
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II.1.3.A.	 NISAN	2012	KURUM	IDARI	KURULU	TALEPLERI

- Eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin dini vecibelerini yerine getirmeleri için tüm eğitim kurumlarında 
mescit açılmalıdır.

- Eğitim kurumlarındaki karma eğitim zorunluluğu kaldırılmalıdır.

- Eğitim çalışanlarının atama, yer değiştirme ve diğer özlük haklarını ilgilendiren mevzuat düzenlemeleri 
başta olmak üzere yaptığı mevzuat çalışmalarında yetkili sendikanın görüşlerini alıp ve birlikte 
toplantılar yaparak düzenleme yapılmalıdır.

- Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenen hizmet 
bölgeleri ve hizmet alanları dikkate alınarak öğretmen istihdamında güçlük çekilen hizmet alanlarında 
istihdam edilen eğitim çalışanlarına, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel durumları 
ve ulaşım imkânları dikkate alınarak ilave özel hizmet tazminatı veya ek tazminat verilmesi yönünde 
düzenleme yapılmalıdır.

- Ders görevinin çeşitli nedenlerle yerine getirilememesi veya öğretime ara verilmesi (kar tatili, seçim 
tatili, 1 Mayıs, 1 Ocak resmi tatilleri, dini bayramlar, SBS ve YGS-LYS nedeniyle öğrencilerin izinli 
olduğu günlerde) gibi nedenlere bağlı olarak yerine getirilemeyen ders görevlerinin bütününün ek ders 
ücretinden düşülmesine neden olan hükümde değişiklik yapılmalıdır.

- Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan kurumca düzenlenen veya personelin resen katılmak 
zorunda olduğu seminer, hizmet içi eğitim kursları ve toplantılara katılan öğretmen, idareci ve diğer 
personele ek ders ücreti ödenmeli ve mücavir alan dışından gelenlere harcırah ödenmelidir.

- Sınav görevine dayalı ek ders ücreti ödenmesine yönelik komisyon üyeliği ve gözcülük görevlendirme 
sayısındaki sınırlandırma kaldırılmalıdır.

- İkili öğretim yapan eğitim kurumlarında görevli yöneticilere ek ders ücreti ile diğer personele (ek ders 
dâhil olmak üzere) fazla çalışmaları karşılığı mesai ücreti ödenmesi sağlanmalıdır.

- Tam gün tam yıl eğitim ve öğretim yapan kurumlardaki personele ödenen ek ders ücretlerinde 
iyileştirme yapılarak, bunun, en az müdür ve müdür başyardımcısına ödenen ek ders ücreti kadar olması 
sağlanmalıdır.

- Alan dışında girilen dersler için aylık karşılığı ders saati ile ilişkilendirilmeksizin ek ders ücreti ödenmesi 
sağlanmalıdır.

- Okul müdürü ve müdür yardımcılarının izinli oldukları zamanlarda ek ders ücretlerinin kesilmemesi 
sağlanmalıdır.
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- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’na (İLKSAN) zorunlu üyelik uygulamasına son 
verilmeli; Sandık üyeliğinden ayrılmak isteyen eğitim çalışanları mağdur edilmeden aidatları tek seferde 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin emeklilik yardımını esas alan hükümler çerçevesinde geri ödeme 
yapılacak şekilde düzenlenmelidir.

- Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk imkânlarından yararlanan devlet memurlarından çocuk yardımı 
kesilmemelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm eğitim çalışanlarının çocukları 
için kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

- 652 sayılı KHK ile özrü grubuna bağlı yer değiştirmelerin sadece yaz aylarına münhasır kılınması 
özellikle eş durumu ve sağlık özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunacaklar başta olmak üzere 
özür nedeniyle yer değiştirme isteminde bulunacak eğitim çalışanlarını zor durumda bırakmıştır. Bu 
nedenle 652 sayılı KHK’de özür grubuna bağlı yer değiştirmelerin yılın en az iki zaman diliminde, eğitim 
özrü, sağlık özrü ve genel ve özel hayatı tehlikeye düşüren hallerde ise zaman şartına bağlı olmaksızın 
yapılabilmesine imkân tanınması gerekmektedir. Yine söz konusu yasal düzenleme yapılıncaya değin 
652 sayılı KHK öncesi fiili durumun devamı sağlanmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında, atamaya esas hizmet süresinin hesaplanmasında 
30 Eylül tarihi baz alınmalıdır.

- Özür grubuna bağlı yer değiştirme suretiyle talep ettikleri eğitim kurumlarına atamaları yapılamayan 
öğretmenler, istekleri dikkate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmak istedikleri İl emrine atamaları 
yapılmalıdır.

- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) öncesi KPSS puan esasına göre kadroya geçmiş 
bulunan sözleşmeli öğretmenlerin, 632 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilenlere tanınan haklardan 
faydalandırılması sağlanmalıdır.

- 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası aday 
memurların herhangi bir disiplin cezası almaları halinde görevlerine son verilmesine imkân tanıyan 
uygulamayı önleyecek (ortadan kaldıracak şekilde) yasal düzenleme yapılmalıdır.

- Şoför kadrolarında görev yapan personelin, mali sorumluluk riskleri kaynaklı mağduriyetlerinin 
giderilmesi için kullanılan araçların kasko ve mali sorumluluk sigortalarının yapılması ve doğrudan 
kendilerinden kaynaklanan kast ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere karıştıkları kazalardan 
kaynaklanan maddi hasar ve kişisel zararların (rücu uygulaması yapılmaksızın) kurum tarafından 
karşılanması sağlanmalıdır.
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- Öğretmen kariyer basamaklarında yükselme

a) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda 
bulunanlardan en az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman 
öğretmen, doktora mezunlarına başöğretmen unvanı verilmelidir.

b) Bir yıl içinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları yapılmalı; bu sınavlar iki yılı 
geçmeyecek dönemlerle yinelenmelidir.

c) Uzman öğretmenlik için en az yedi yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olanlar; başöğretmenlik 
için ise en az beş yıl süreyle fiilen uzman öğretmenlik yapmış olanlar sınava katılmak üzere müracaat 
edebilmelidir.

- Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışanlara yer değişikliği hakkı;

a) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı haricinde 
kalan kadrolarda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelden, bulundukları kurumda 3 yıl süreyle 
çalışanlar; eğitim kurumundan/birimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer eğitim kurumlarına/
birimlerine, istek ve ihtiyaç doğrultusunda bulundukları il içinde veya iller arasında yer değiştirmek 
suretiyle atanmalarını isteyebilmeli, bu istekleri her yıl Temmuz ayında genel duyuru yapılarak 
gerçekleştirilmelidir.

b) Aynı şartları ve hizmet niteliklerini taşıyan kamu görevlilerinin karşılıklı yer değiştirme istemleri bir 
ay içinde yerine getirilmelidir. Sağlık, eş ve öğrenim özrüne bağlı yer değişikliğinde ise çalışma süresi 
şartı aranmaksızın talepleri doğrultusunda yer değişikliği yapılmalıdır.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı;

a) Bu yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 
yapılmalıdır.

b) Şube müdürlüğüne atanmak için hizmet içi eğitime alınma yönetmelikte belirtilen Ek-1 
değerlendirme puanı ile değil, ön sınav yapılarak belirlenmelidir. 

- 2011 yılından Önce verilen ödüllerin dikkate alınması;

a) 6111 sayılı Kanun ile değiştirilmezden evvel 657 sayılı Kanunun mülga 123’üncü maddesine göre 
verilmiş bulunan “aylıkla ödül” belgeleri geçerli kabul edilip 657 sayılı Kanunun 122’nci maddesi 
hükmü doğrultusunda verilmekte olan “ödülle” denk olarak değerlendirilmelidir.
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b) 6111 sayılı Kanun’un 110’uncu maddesi hükmü ile değiştirilmezden evvel 657 sayılı Kanunun 

122’nci maddesine göre verilmiş bulunan “takdirname” belgeleri geçerli kabul edilip 657 sayılı 

Kanunun 122’nci maddesi hükmü doğrultusunda verilmekte olan “üstün başarı belgesiyle” denk 

olarak değerlendirilmelidir.

c) İdari düzenlemeler gereği 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihine kadar verilmekte olan “teşekkür 

belgeleri” geçerli kabul edilip 657 sayılı Kanunun 122’nci maddesine göre verilmekte olan “başarı 

belgesiyle” denk olarak değerlendirilmelidir.

- Askerlik hizmetini yapmamış öğretmenler; Askerlik görevini yapmamış öğretmenlerin tamamı, 

askerliklerini asker öğretmen olarak yapmaları sağlanmalıdır.

- Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin saatlerinin düşürülmesi ile birçok öğretmen norm kadro 

fazlası durumuna düşmüştür. Formatör öğretmenlerin çalışma saatleri ve görev tanımları henüz 

belirlenmemiştir. FATİH projesi dikkate alınarak, ders saati sınırına bakılmaksızın her okula bir BT 

öğretmeni normu verilmeli. BT öğretmenlerinin görev tanımları yapılmalı, ders dışı egzersiz alanlarına 

WEB Tasarım, Grafik, Masa Üstü Yayıncılık, Donanım gibi alanlar eklenmelidir.

- Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarına yapılacak yönetici atamalarında meslek liseleri, atölye, 

laboratuar ya da meslek dersi öğretmenleri kurucu müdürlük yaptığı okulda normlar gelmeden 

kurum yönetici atama duyurusuna çıktığında meslekçiler mağdur olmaktadır. Meslek normlarının 

10. sınıfta geldiği dikkate alınırsa ilk bir yıl içinde yapılan yönetici atamasında meslekçiler devre dışı 

kalmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine 

İlişkin Yönetmelikteki ilgili hükümler yeniden düzenlenmeli ve meslek dersleri öğretmenlerinin 

mağduriyeti giderilmelidir.
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II.1.3.B.	 NISAN	2012	ÇALIŞMA	RAPORU

- “Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenen 
hizmet bölgeleri ve hizmet alanları dikkate alınarak öğretmen istihdamında güçlük çekilen hizmet 
alanlarında istihdam edilen eğitim çalışanlarına, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, 
kültürel durumları ve ulaşım imkânları dikkate alınarak ilave özel hizmet tazminatı veya ek tazminat 
verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.”

- “Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı haricinde kalan 
kadrolarda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelden, bulundukları kurumda 3 yıl süreyle çalışanlar; 
eğitim kurumundan/birimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer eğitim kurumlarına/birimlerine, istek 
ve ihtiyaç doğrultusunda bulundukları il içinde veya iller arasında yer değiştirmek suretiyle atanmalarını 
isteyebilmeli, bu istekleri her yıl Temmuz ayında genel duyuru yapılarak gerçekleştirilmelidir.”

- “Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarına yapılacak yönetici atamalarında meslek liseleri, 
atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmenleri kurucu müdürlük yaptığı okulda normlar gelmeden 
kurum yönetici atama duyurusuna çıktığında meslekçiler mağdur olmaktadır. Meslek normlarının 
10. sınıfta geldiği dikkate alınırsa ilk bir yıl içinde yapılan yönetici atamasında meslekçiler devre dışı 
kalmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine 
İlişkin Yönetmelikteki ilgili hükümler yeniden düzenlenmeli ve meslek dersleri öğretmenlerinin 
mağduriyeti giderilmelidir.” Konularında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,

- “Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm eğitim çalışanlarının çocukları 
için kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.” Konusunun Yüksek İdari Kurulunda görüşülmesi
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II.1.4.A.	 EKIM	2012	KURUM	IDARI	KURULU	TALEPLERI

- 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”a ekli (III) sayılı Cetvel’in (Diğer Tazminatlar) “A.Eğitim–
Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan eğitim-öğretim tazminatı oranları 50 puan artırılmalıdır.

- 2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı gereği ödenmekte olan ek ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gösterge 
rakamı gündüz öğretimi için 230, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 265 olarak uygulanmalıdır.

- 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının 30’uncu maddesinden 
hareketle ek ders ücretleri, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yöneticilere de %5, doktora 
eğitimini tamamlamış olan yöneticilere ise %15 oranında fazlasıyla ödenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
ile genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları için 
Yönetmelik çalışmalarının başta yetkili sendika olmak üzere sendikaların görüşlerinin alınmak suretiyle 
tamamlanması sağlanmalıdır.

- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları gerçekleştirilerek en geç iki yıllık periyotlarla 
yinelenmelidir. 2011 yılında duyuru yapılarak başvuruları alınan daha sonra duyurudan vazgeçilen 
unvan değişikliği sınav süreci yeniden başlatılmalıdır.

- Teknik Hizmetler, Genel İdare Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfı çalışanları için öğretmenlerde 
olduğu gibi atama ve yer değiştirmeleri belli dönemlerde olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre 
verilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

- Anadolu Liselerine öğretmen atamalarında mağduriyet oluşmaması için atamalarda sınav puanı ile 
atamalar yapılmakla birlikte daha önce söz konusu okullara hizmet puanı ile atanan öğretmenlerin de 
mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek şekilde süreç işletilmelidir. 

- Öğretmenlere il içi ve il dışı isteğe bağlı olarak karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı verilmelidir.

- Özür durumu nedeniyle talepleri olmamasına rağmen zorunlu olarak karşılıklı yer değiştirmeye tabi 
tutulan öğretmenlere haklarındaki atama işleminin iptalini isteme hakkı verilmelidir.

- İl içi alan değişikliği kapsamında alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlere istemlerine bağlı olarak 
alan değişikliği işleminin iptalini isteme hakkı verilmelidir.
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- Dönüştürülen okullarda görev yapan yöneticilerin, yöneticilikte geçen süreleri, görevlendirmelerinin 
hukuki niteliğine bakılmaksızın kurucu müdürlükte geçmiş süreler gibi değerlendirilmelidir.

- Eğitim kurumu yöneticilerine iller arası yer değişikliği hakkı verilmelidir.

- Özür grubuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan ancak talep ettikleri eğitim kurumlarına 
atamaları yapılamayan öğretmenler, istekleri dikkate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmak 
istedikleri İl emrine atanmaları yapılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların 
haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında parasız 
yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; Bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik 
kontenjan içinde değerlendirilmelidir.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir 
önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon 
ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı 
aranmalıdır.

- İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan ve atamaları yapılmayan öğretmenlerin tercih 
ettikleri okullarda branşlarında ihtiyaç oluşanların atamaları yapılmalıdır.

- İl içi özür durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunup atamaları yapılmayan öğretmenlerin 
mağduriyetlerinin giderilmesi için özür durumuna bağlı yer değişikliği atamaları yapılmalıdır.

- Eğitim Fakültelerinde yükseköğrenimlerini görmekte olan öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
yaygın ve örgün eğitim kurumlarında stajını yapmakta olanlar, staj yerlerinde ve staj süreleri boyunca 
başta Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik olmak 
üzere Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları 
Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergenin atıfta bulunduğu, eğitimlerinin ve çalışmalarının ifasına 
engel mahiyetteki diğer hükümlere tabi tutulmamalıdırlar.
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- Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan 

personel, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetini gerektirdiği ciddiyet 

dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.

- Yaz ayları beklenmeksizin ara dönemlerde yeni öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir.

- 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği başvuruları çerçevesinde Kılavuzun 1.8. maddesinde yer 

alan “Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, 

bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları hâlinde 

yöneticilik görevleri sona erecektir” hükmü gereği yöneticilik görevlerinin düşecek olması nedeniyle alan 

değişikliği yapamayan öğretmenlere/yöneticilere yöneticilik unvanları ve görevleri üzerlerinde kalacak 

şekilde alan değişikliği imkanı tanınmalıdır.

- Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek 

amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların 

başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer 

basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce yürürlüğe konularak sınav takvimi açıklanmalıdır.



Hukuki Çalışmalar

488

II.1.4.B.	 EKIM	2012	ÇALIŞMA	RAPORU

- “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
ile genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları için 
Yönetmelik çalışmalarının başta yetkili sendika olmak üzere sendikaların görüşlerinin alınmak suretiyle 
tamamlanması sağlanmalıdır.”

- “Öğretmenlere il içi ve il dışı isteğe bağlı olarak karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı verilmelidir”

- “Özür durumu nedeniyle talepleri olmamasına rağmen zorunlu olarak karşılıklı yer değiştirmeye tabi 
tutulan öğretmenlere haklarındaki atama işleminin iptalini isteme hakkı verilmelidir”

- “İl içi özür durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunup atamaları yapılmayan öğretmenlerin 
mağduriyetlerinin giderilmesi için özür durumuna bağlı yer değişikliği atamaları yapılmalıdır”

- “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları gerçekleştirilerek en geç iki yıllık periyotlarla 
yinelenmelidir. 2011 yılında duyuru yapılarak başvuruları alınan daha sonra duyurudan vazgeçilen 
unvan değişikliği sınav süreci yeniden başlatılmalıdır” 

Konularında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,

- “Eğitim Fakültelerinde yükseköğrenimlerini görmekte olan öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
yaygın ve örgün eğitim kurumlarında stajını yapmakta olanlar, staj yerlerinde ve staj süreleri boyunca 
başta Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik olmak 
üzere Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları 
Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergenin atıfta bulunduğu, eğitimlerinin ve çalışmalarının ifasına 
engel mahiyetteki diğer hükümlere tabi tutulmamalıdırlar”

- “Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan ‘Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek 
amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların 
başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması’ kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer 
basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce yürürlüğe konularak sınav takvimi açıklanmalıdır”

Konularında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,
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II.1.5.A.	 NISAN	2013	KURUM	IDARI	KURULU	TALEPLERI

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
ile genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının atama 
ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin Yönetmelik çalışmalarının başta yetkili sendika olmak üzere 
sendikaların görüşlerinin alınmak suretiyle tamamlanması sağlanmalıdır.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken KPSS 
sınav puan üstünlüğüne göre memuriyet kadrolarına ilk defa atananlara 632 sayılı KHK ile memuriyet 
kadrolarına geçirilenlere tanınan hakların aynısı tanınmalıdır.

- 2010 KPSS ile ilgili şaibeden dolayı 4 ay geç ataması (Aralık 2010 ataması) yapılan öğretmenlerin, kendi 
istek ve iradeleri haricinde gelişen bir olay nedeniyle üç yıllık hizmet sürelerini tamamlayamamalarından 
doğan mağduriyetleri giderilmeli; isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verilmelidir.

- Belleticilik görevi yürüten tüm öğretmenlere kadrolarının bulunduğu okul ayrımı gözetilmeden ve aynı 
okulda çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın aynı görev için aynı ek ders ücreti verilmelidir.

- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları gerçekleştirilerek en geç iki yıllık periyotlarla 
yinelenmelidir. 2011 yılında duyuru yapılarak başvuruları alınan daha sonra duyurudan vazgeçilen 
unvan değişikliği sınav süreci yeniden başlatılmalıdır.

- Teknik Hizmetler, Genel İdare Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfı çalışanları için öğretmenlerde 
olduğu gibi hizmet puanı üstünlüğü esasına göre belli dönemlerde atama ve yer değiştirme imkânı 
sağlanmalıdır.

- Öğretmenlere il içi ve iller arası isteğe bağlı olarak karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı verilmelidir.

- Genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesine ilişkin 2010/30 sayılı Genelge gereği söz konusu 
dönüşüm süreci bu yıl (2013) itibariyle sonuçlanacaktır.  19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile 
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin 
Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin 26’ncı maddesiyle 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel 
Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmakla Anadolu Liselerine sınavla öğretmen ataması uygulamasına 
son verilmiştir. Ancak, uygulamada Anadolu Liseleri bünyesinde “Düz Lise (Genel Lise)-Anadolu 
Lisesi” ayrımı yapılmakta, özellikle norm kadro uygulamasında dönüşüm süreci devam eden Anadolu 
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Liselerindeki alanlar bazındaki norm kadroların ayrı ayrı tutulduğu görülmektedir. Yasal anlamda hiçbir 
dayanağı bulunmayan bu uygulamaya son verilerek 2013 yılı il içi ve iller arası atama ve yer değiştirme 
süreci başlamadan önce eğitim kurumlarının alanlar bazında normları yeniden güncellenerek, alanları 
itibariyle atanabilecek durumda bulunan öğretmenlerin Anadolu liselerine yer değiştirmelerinin 
önündeki fiili engelin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bu kapsamda ivedilikle Anadolu Liselerinde 
norm kadro kargaşasına son verecek bir düzenleme yapılmalı, beraberinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 2010/30 
sayılı Genelge sonuçları gözetilerek yeniden düzenlenmelidir.

- 2013 yılı il içi ve iller arası zorunlu, isteğe bağlı ve özür durumu kapsamında atama ve yer 
değiştirme takvim ve kılavuzunun hazırlanma tarihi gelmiş olmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı 
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmemiş 
olup gerekli düzenlemeler yapılmalı; Kılavuzlar bu kapsamda ilan edilmelidir. 

- İl içi ve iller arası alan değişikliği ve bu suretle yer değişikliği yapmış olmakla birlikte yeni alanlarına 
uyum sağlayamayan öğretmenlere Haziran ayı içinde bir defaya mahsus olmak üzere isteğe bağlı alan 
değişikliği iptal hakkı verilmelidir.

- İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun 
sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarının 
hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmelidir.

- Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek 
amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların 
başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer 
basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce yürürlüğe konularak sınav takvimi açıklanmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmelikte ciddi değişiklikler bir an önce yapılmalıdır. İlköğretim kurumlarının 6287 sayılı Kanun 
sonrası ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmasından dolayı özellikle yönetici normları belirlenirken mevcut 
şartlar gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda;

a) İlkokul müdürlüğü için 150 öğrenci sayısının 100’e, 601 sayısının ise 400 sayısına çekilmesine yönelik 
değişiklik yapmalıdır.

b) Aynı şekilde rehber öğretmen normu için 250 olan öğrenci sayısı 150 öğrenciye düşürülmelidir.

c) 6287 sayılı Kanunla ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullar ile genel liselerin Anadolu liselerine 
dönüşmesine bağlı olarak sınıf, şube ve ders yükü bazında seçmeli dersler dikkate alınarak norm 
kadrolar bir an önce belirlenerek il içi ve iller arası yer değiştirmeler başlamadan önce ilan edilmelidir.
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- İlköğretim kurumlarındaki haftalık ders saati sayısı 30 iken 5. ve 6. sınıflarda 36 saate, 7.  ve 8. sınıflarda 
ise 37 saate çıkarılmıştır. Uygulama sonuçları bu durumun pedagojik açıdan olduğu kadar eğitim 
kurumlarındaki fiziki yetersizlik açısından da olumsuz neticelere sebebiyet verdiğini ortaya koymaktadır. 
Yapılan değişiklik ile öğrencilerin dinlenme ve sosyal faaliyetlere ayıracak zamanları kalmamıştır. Bu 
nedenle, haftalık ders saati sayısı yeniden 30 saate düşürülmeli ya da haftalık ders saati azami 35 saat 
olarak düzenlenmelidir.  

Bu kapsamda taşımalı eğitim kapsamda bulunan öğrencilerin eğitim kurumlarındaki haftalık ders 
saatleri arasındaki farklılık nedeniyle, farklı türdeki eğitim kurumlarında eğitim gören ancak aynı 
servisle taşınan öğrencilerin dersi erken bitenin, bitmeyen diğer öğrencileri bir-iki saat beklemesiyle 
mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu nedenle, eğitim kurumları arasındaki haftalık ders saati farklılıklarının 
giderilmesi halinde taşımalı kapsamda bulunan her türdeki öğrencilerin giriş ve çıkış saatleri paralel 
hale getirilmelidir.

- Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin müfredattaki değişikliklerden dolayı 
alanlarında daralma yaşanmaya başlanmış olup diğer yandan Fatih projesi kapsamında bu türden 
niteliklere sahip personel ihtiyacı da artacaktır. Bu itibarla Talim ve Terbiye Kurulu Kararları ve müfredat 
gözden geçirilerek teknoloji tasarım öğretmenlerinin alanları için yeni düzenleme yapılmalıdır. Bilişim 
Teknoloji öğretmenleri için ise; Fatih projesi kapsamında tüm okullara birer Bilişim Teknolojileri rehber 
öğretmeni normu verilerek mağduriyetleri giderilmelidir.

- Özür grubuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan ancak talep ettikleri eğitim kurumlarına 
atamaları yapılamayan öğretmenlerin, istekleri dikkate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmak 
istedikleri İl emrine atamaları sağlanmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların 
haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında parasız 
yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; Bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik 
kontenjan içinde değerlendirilmelidir.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir 
önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon 
ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı 
aranmalıdır.
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- Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personel, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetini gerektirdiği ciddiyet 
dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.

- Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattına yapılan her ihbarın, 
şikayetin, soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine 
ivedilikle engel olunmalı; inceleme veya soruşturma konusu edilebilecek ihbarlar-şikayetler ile bu 
sonucu doğuracak ihbar-şikayetler için gerekli şekli şartlar yazılı bir esasa bağlanmalıdır. 

- 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.
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II.1.5.B.	 NISAN	2013	ÇALIŞMA	RAPORU

- “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
ile genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının atama 
ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin Yönetmelik çalışmalarının başta yetkili sendika olmak üzere 
sendikaların görüşlerinin alınmak suretiyle tamamlanması sağlanmalıdır”

- “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken KPSS 
sınav puan üstünlüğüne göre memuriyet kadrolarına ilk defa atananlara 632 sayılı KHK ile memuriyet 
kadrolarına geçirilenlere tanınan hakların aynısı tanınmalıdır”

- “2010 KPSS ile ilgili şaibeden dolayı 4 ay geç ataması (Aralık 2010 ataması) yapılan öğretmenlerin, kendi 
istek ve iradeleri haricinde gelişen bir olay nedeniyle üç yıllık hizmet sürelerini tamamlayamamalarından 
doğan mağduriyetleri giderilmeli; isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verilmelidir”

- “İl içi ve iller arası alan değişikliği ve bu suretle yer değişikliği yapmış olmakla birlikte yeni alanlarına 
uyum sağlayamayan öğretmenlere Haziran ayı içinde bir defaya mahsus olmak üzere isteğe bağlı alan 
değişikliği iptal hakkı verilmelidir”

- “Genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesine ilişkin 2010/30 sayılı Genelge gereği söz 
konusu dönüşüm süreci bu yıl (2013) itibariyle sonuçlanacaktır.  19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin 
Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim 
Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin 26’ncı maddesiyle 19.09.2009 tarihli ve 27354 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, 
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına 
Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmakla Anadolu Liselerine sınavla öğretmen ataması uygulamasına 
son verilmiştir. Ancak, uygulamada Anadolu Liseleri bünyesinde “Düz Lise (Genel Lise)-Anadolu 
Lisesi” ayrımı yapılmakta, özellikle norm kadro uygulamasında dönüşüm süreci devam eden Anadolu 
Liselerindeki alanlar bazındaki norm kadroların ayrı ayrı tutulduğu görülmektedir. Yasal anlamda hiçbir 
dayanağı bulunmayan bu uygulamaya son verilerek 2013 yılı il içi ve iller arası atama ve yer değiştirme 
süreci başlamadan önce eğitim kurumlarının alanlar bazında normları yeniden güncellenerek, alanları 
itibariyle atanabilecek durumda bulunan öğretmenlerin Anadolu liselerine yer değiştirmelerinin 
önündeki fiili engelin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bu kapsamda ivedilikle Anadolu Liselerinde 
norm kadro kargaşasına son verecek bir düzenleme yapılmalı, beraberinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 2010/30 
sayılı Genelge sonuçları gözetilerek yeniden düzenlenmelidir.”
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- “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin Yönetmelikte ciddi değişiklikler bir an önce yapılmalıdır. İlköğretim kurumlarının 6287 sayılı 
Kanun sonrası ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmasından dolayı özellikle yönetici normları belirlenirken 
mevcut şartlar gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda;

a) İlkokul müdürlüğü için 150 öğrenci sayısının 100’e, 601 sayısının ise 400 sayısına çekilmesine yönelik 
değişiklik yapmalıdır.

b) Aynı şekilde rehber öğretmen normu için 250 olan öğrenci sayısı 150 öğrenciye düşürülmelidir.

c) 6287 sayılı Kanunla ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullar ile genel liselerin Anadolu liselerine 
dönüşmesine bağlı olarak sınıf, şube ve ders yükü bazında seçmeli dersler dikkate alınarak norm 
kadrolar bir an önce belirlenerek il içi ve iller arası yer değiştirmeler başlamadan önce ilan edilmelidir”

Konularında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması.



Hukuki Çalışmalar

495

II.1.6.A.	 EKIM	2013	KURUM	IDARI	KURULU	TALEPLERI

- Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek 
amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların 
başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer 
basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce gerçekleştirilerek sınav takvimi açıklanmalıdır. 
Yine eşzamanlı olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra kariyer 
basamaklarında yükselmek için idare mahkemelerinde açılan davalar sonucu sertifikalarını ve mali 
haklarını alan öğretmenlerinde,  kanun boşluğundan dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklar nedeniyle 
mağdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleştirilmelidir.

- Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile norm kadro yönetmeliğini güncellemek için yetkili 
sendikanın görüş ve önerileri doğrultusunda ivedilikle çalışma başlatılmalıdır. 

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmelik, günümüz koşullarına özellikle 6287 sayılı Kanun sonrası ortaya çıkan yeni eğitim sistemine 
uygun olarak güncellenmelidir. Bu kapsamda;

a) İlkokul müdürlüğü için 150 öğrenci sayısının 100’e, 601 sayısının ise 400 sayısına çekilmesine yönelik 
değişiklik yapmalıdır.

b) Rehber öğretmen normu için 250 olan öğrenci sayısı 150 öğrenciye düşürülmelidir.

c) 6287 sayılı Kanunla ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullar ile genel liselerin Anadolu liselerine 
dönüşmesine bağlı olarak sınıf, şube ve ders yükü bazında seçmeli dersler dikkate alınarak norm 
kadrolar bir an önce eğitim-öğretim yılı tamamlanmadan ilan edilmelidir.

- Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak yeniden 
atanma hakkının verilmesi sağlanmalıdır.

- Rehberlik ve denetim sisteminde çift başlılığın kaldırılarak, teftiş, denetim ve rehberlik sistemi 
birleştirilmelidir.

- Bakanlığın 2013 yaz dönemi öğretmen atama ve yer değişikliği takvimi kapsamında taahhütte 
bulunduğu alan değişikliği işlemi takvime bağlanarak Şubat döneminden önce gerçekleştirilmelidir.

- 2012 Yılı Alan Değişikliği işlemleri kapsamında, zihinsel engelliler ve teknoloji-tasarım alanından sınıf 
öğretmenliğine geçirilen ancak idari yargının yürütmenin durdurulması kararı neticesi alan değişiklikleri 
iptal edilenler yönünden, (tercihlerine göre) alan değişikliği sonrası görev yerlerinde eski alanlarında ya 
da alan değişikliği sonrası görev yerlerinde ve yeni alanlarında, görevlerine devam etmelerini sağlayacak 
bir düzenleme gerçekleştirilmelidir.
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- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara 
Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, günümüz koşullarına özellikle 6287 sayılı Kanun 
sonrası ortaya çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar 
tamamlanmalıdır.

- Hizmetli ve memur kadrosunda çalışanlar başta olmak üzere Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare 
Hizmetler Sınıfı çalışanlara yönelik görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı bir an önce 
gerçekleştirilmelidir.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için sınav başvuru ücretleri, sınav maliyetiyle orantılı 
olarak değil, adayların ortalama ücretlerine göre makul bir seviyede belirlenmelidir.

- 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” 88’inci maddesinin ikinci fıkrasının 
(c) bendi, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükmünün iktibas edilerek, “İşletmelerde meslek 

eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/

sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını 

geçemez.” şeklinde değiştirilmelidir.

- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev dağılımının, 
görev almaya istekli personel arasında adil ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

- İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun 
sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarının 
hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmelidir.

- Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin müfredattaki değişikliklerden dolayı 
alanlarında daralma yaşanmaya başlanmış olup diğer yandan Fatih projesi kapsamında bu türden 
niteliklere sahip personel ihtiyacı da artacaktır. Bu itibarla Talim ve Terbiye Kurulu Kararları ve müfredat 
gözden geçirilerek teknoloji tasarım öğretmenlerinin alanları için yeni düzenleme yapılmalıdır. Bilişim 
Teknoloji öğretmenleri için ise; Fatih projesi kapsamında tüm okullara birer Bilişim Teknolojileri rehber 
öğretmeni normu verilerek mağduriyetleri giderilmelidir.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların 
haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında parasız 
yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; Bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik 
kontenjan içinde değerlendirilmelidir.
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- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir 
önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon 
ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı 
aranmalıdır.

- 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.

- Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattına yapılan her ihbarın, 
şikayetin, soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine 
ivedilikle engel olunmalı; inceleme veya soruşturma konusu edilebilecek ihbarlar-şikayetler ile bu 
sonucu doğuracak ihbar-şikayetler için gerekli şekli şartlar yazılı bir esasa bağlanmalıdır.

- 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.

- 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.

- Bakanlık ana binası başta olmak üzere Bakanlık merkez teşkilatına dâhil hizmet binalarında işyeri 
sendika temsilciliği için yer tahsisi yapılmalıdır.

- 6495 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle 5525 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci madde hükmü çerçevesinde, 
disiplin cezalarının ortadan kaldırılması sonucu yeniden atanmak için Bakanlığa başvuranların, atama 
işlemleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 44 üncü maddesi hükmünden faydalanabilmeleri için SGK’na son 
başvuru tarihi olan 31.12.2013 tarihinden evvel sonuçlandırılmalıdır. 

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “başı açık” ibaresi kaldırılmalıdır.
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II.1.6.B.	 EKIM	2013	ÇALIŞMA	RAPORU

- “Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile norm kadro yönetmeliğini güncellemek için yetkili 
sendikanın görüş ve önerileri doğrultusunda ivedilikle çalışma başlatılmalıdır”

- “Hizmetli ve memur kadrosunda çalışanlar başta olmak üzere Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare 
Hizmetler Sınıfı çalışanlara yönelik görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı bir an önce 
gerçekleştirilmelidir”

- “2012 Yılı Alan Değişikliği işlemleri kapsamında, zihinsel engelliler ve teknoloji-tasarım alanından sınıf 
öğretmenliğine geçirilen ancak idari yargının yürütmenin durdurulması kararı neticesi alan değişiklikleri 
iptal edilenler yönünden, (tercihlerine göre) alan değişikliği sonrası görev yerlerinde eski alanlarında ya 
da alan değişikliği sonrası görev yerlerinde ve yeni alanlarında, görevlerine devam etmelerini sağlayacak 
bir düzenleme gerçekleştirilmelidir.”

- “İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun 
sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarının 
hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmelidir”

- “6495 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle 5525 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci madde hükmü çerçevesinde, 
disiplin cezalarının ortadan kaldırılması sonucu yeniden atanmak için Bakanlığa başvuranların, atama 
işlemleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 44 üncü maddesi hükmünden faydalanabilmeleri için SGK’na son 
başvuru tarihi olan 31.12.2013 tarihinden evvel sonuçlandırılmalıdır.”

- “Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak yeniden 
atanma hakkının verilmesi sağlanmalıdır.”

- “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara 
Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, günümüz koşullarına özellikle 6287 sayılı Kanun 
sonrası ortaya çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar 
tamamlanmalıdır.”

- “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”

Konularında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,

- “Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların 
haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
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Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında parasız 
yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; Bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 
15’lik kontenjan içinde değerlendirilmelidir” konusunda Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce çalışma 
başlatılması,

- “Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek 
amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların 
başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer 
basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce gerçekleştirilerek sınav takvimi açıklanmalıdır. 
Yine eşzamanlı olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra kariyer 
basamaklarında yükselmek için idare mahkemelerinde açılan davalar sonucu sertifikalarını ve mali 
haklarını alan öğretmenlerinde,  kanun boşluğundan dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklar nedeniyle 
mağdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleştirilmelidir” konusunda Öğretmen Yetiştirme 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,

- “Bakanlık ana binası başta olmak üzere Bakanlık merkez teşkilatına dâhil hizmet binalarında işyeri 
sendika temsilciliği için yer tahsisi yapılmalıdır” konusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
çalışma başlatılması
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II.1.7.A.	 NISAN	2014	KURUM	IDARI	KURULU	TALEPLERI

- İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen 
nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin 
ödenmesi sağlanmalıdır.

- 6528 sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 1’inci 
maddenin birinci fıkrası hükmü gereğince, (merkezi olsun ya da olmasın) Bakanlıkça yapılan bütün 
sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak 
üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalışma tamamlanmalıdır.

- Öğretmenlerin ve öğretmen dışı personelin, il içi ve iller arası yer değişikliği işlemlerinde 3 yıllık hizmet 
süresinin tespitinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, öğretmenlerin il içi 
ve iller arasında karşılıklı yer değiştirmelerine imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı; 2014 yaz 
aylarında öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmelik, öğretmenler haricindeki Bakanlık personelini de kapsayacak şekilde güncellenmeli; bu 
yöndeki bir yönetmelik değişikliği sonrasında hizmetli ve memur gibi diğer bakanlık personelinin yer 
değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.

- 6528 sayılı Kanunla getirilen hükümler dikkate alınmak suretiyle Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, en geç 20 Mayıs tarihine kadar düzenleme yapılmalıdır.

- Şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemlerinden önce boş bulunan şube 
müdürlüğü kadrolarına, şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavını kazanarak atamaya hak 
kazanmış olanlar arasından atama yapılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara 
Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, günümüz koşullarına özellikle 6287 sayılı Kanun 
sonrası ortaya çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar 
tamamlanmalıdır.

- 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88’inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (c) bendi, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükmü iktibas edilerek, “İşletmelerde 
meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen 
sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki 

katını geçemez” şeklinde değiştirilmelidir.
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- 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 
atananlar yönünden de zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir.

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğinin yerine yürürlüğe girmesi tasarlanan 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağının “çalışma saatleri ve izinleri” maddesinde, 
rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların (rehber öğretmenlerin) 
çalışma sürelerinin haftalık 30 iş saati olması, günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik 
ve ihtiyaçlarına göre okul/kurum müdürlüğünce düzenleneceği, izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi 
kullanacağı yönündeki (mevcut) Yönetmelik hükmü aynen korunmalıdır.

- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev dağılımının, 
görev almaya istekli personel arasında adil ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

- İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun 
sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarının 
hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmelidir.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların 
haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında parasız 
yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; Bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik 
kontenjan içinde değerlendirilmelidir.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir 
önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon 
ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı 
aranmalıdır.

- 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.

- Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattına yapılan her ihbarın, 
şikayetin, soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine 
ivedilikle engel olunmalı; inceleme veya soruşturma konusu edilebilecek ihbarlar-şikayetler ile bu 
sonucu doğuracak ihbar-şikayetler için gerekli şekli şartlar yazılı bir esasa bağlanmalıdır.
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- 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.

- 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.

- Bakanlık ana binası başta olmak üzere Bakanlık merkez teşkilatına dâhil hizmet binalarında işyeri 
sendika temsilciliği için yer tahsisi yapılmalıdır.

- 6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine 
Dair Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “başı açık” ibaresi 
kaldırılmalıdır.
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II.1.7.B.	 NISAN	2014	ÇALIŞMA	RAPORU

- “İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen 
nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin 
ödenmesi sağlanmalıdır.”

- “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin Yönetmelik, öğretmenler haricindeki Bakanlık personelini de kapsayacak şekilde güncellenmeli; 
bu yöndeki bir yönetmelik değişikliği sonrasında hizmetli ve memur gibi diğer bakanlık personelinin yer 
değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir”

- “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, öğretmenlerin il içi 
ve iller arasında karşılıklı yer değiştirmelerine imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı; 2014 
yaz aylarında öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir” konularında İnsan 
Kaynakları Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,

- “Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir 
önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon 
ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı 
aranmalıdır.” Konusunda Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,

- “6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine 
Dair Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendinde yer alan “başı açık” ibaresi 
kaldırılmalıdır”

- “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.” Konularında ilgili öğretim dairelerince çalışma 
başlatılması,

- “6528 sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 1’inci 
maddenin birinci fıkrası hükmü gereğince, (merkezi olsun ya da olmasın) Bakanlıkça yapılan bütün 
sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak 
üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalışma tamamlanmalıdır.” 
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- “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev 
dağılımının, görev almaya istekli personel arasında adil ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi 
sağlanmalıdır.” Konusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çalışma 
başlatılması,

- “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğinin yerine yürürlüğe girmesi tasarlanan 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağının “çalışma saatleri ve izinleri” maddesinde, 
rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların (rehber öğretmenlerin) 
çalışma sürelerinin haftalık 30 iş saati olması, günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik 
ve ihtiyaçlarına göre okul/kurum müdürlüğünce düzenleneceği, izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi 
kullanacağı yönündeki (mevcut) Yönetmelik hükmü aynen korunmalıdır.” Konusunda Özel Eğitim ve 
Rehberlik Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması, 

- “07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88’inci maddesinin ikinci 
fıkrasının © bendi, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükmü iktibas edilerek, “İşletmelerde 

meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen 

sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki 

katını geçemez” şeklinde değiştirilmelidir” konusunda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 
çalışma başlatılması.
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II.1.8.A.	 EKIM	2014	KURUM	IDARI	KURULU	TALEPLERI

- Bakanlığın 2013 yaz dönemi öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi kapsamında taahhütte 
bulunduğu, ancak bugüne kadar somut bir adım atılamayan “alan değişikliği” işlemi takvime bağlanarak 
bir an önce gerçekleştirilmelidir.

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, günümüz koşullarına özellikle 6287 sayılı Kanun ve Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararı sonrası ortaya çıkan yeni duruma 
uygun olarak güncellenmesi ve bu bağlamda birim ek ders ücretlerinin artırılması konusunda gerekli 
çalışmalar tamamlanmalıdır.

- 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 ödenmesi; 
bunun mümkün olmaması halinde izin hakkının kullandırılmasını teminen ilçe bünyesinde personel 
görevlendirilmesi veya mağduriyetin önüne geçilebilmesi için en azından hizmet alımı yapılabilmesi 
konusunda düzenleme yapılmalıdır.

- İlgili yönetmelik hükümleri gereğince boş dersleri dolduran nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti 
ödenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarında çalışan, emekli olan ve vefat eden öğretmen çocuklarına 
ayrılan %15’lik kontenjanın tamamının kullanılmadığı durumlarda öğretmen haricindeki Bakanlık 
personelinin de aynı kontenjan diliminden faydalandırılmasını teminen İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde gerekli 
düzenleme yapılmalıdır.

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte 16.08.2014 tarihli 
ve 29090 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle getirilen hükümlere ilişkin idari 
yargıda açılan davalar sonuçlanmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Taslağı 
kapsamında adı geçen genel yönetmelikte dava konusu edilmiş düzenlemelere yer verilmemelidir.

- Yine bu kapsamda, Taslakta öngörülen aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi Ulusal Öğretmen 
Strateji Belgesi Çalıştayında kararlaştırılan süre bağlamında ele alınmalı; azami çalışma süresinin 
tamamlanmasına bağlı yer değişikliği işlemleri aynı ilçe içinde ve eğitim bölgesi içinde sınırlı tutulmalı; 
Taslakta öğretmenlere karşılıklı yer değiştirme hakkı tanınmalıdır.

- Yükseköğretim gören çocuğu bulunan dul ya da boşanmış kadın öğretmenlerin, çocuklarının öğrenim 
gördükleri yerlere, mazerete bağlı yer değişikliği hakkı konusunda öncelik verilmesi veya öğrenim 
görülen yerde geçici görevlendirme yapılabilmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır.
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- Engelli personele il içi isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

- Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartı değiştirilerek, 5510 sayılı Kanunla öngörülen emeklilik 
yaşı dikkate alınarak öğretmen adaylarının tecrübe ve bilgi birikimlerinden istifade edilebilmesini 
sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

- Halk eğitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilecek takviye kurslarında ders veren öğretmenler 
ile kurum yöneticilerine ödenecek birim ek ders ücretinin artırılması sağlanmalıdır.

- Halk eğitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilecek takviye kurslarında görev alacak öğretmen 
ve yönetici haricindeki personelin bu fazla çalışmasının ücretlendirilmesi konusunda düzenleme 
yapılmalıdır.

- Haftalık ders programlarının belirlenmesinde kadın öğretmenlerden ilkokul çağı öncesi ve engelli 
çocuğu bulunanların gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi hususunda düzenleme yapılması 
sağlanmalıdır.

- Bakanlık taşra teşkilatı şube müdürlüğü sınavı ve atama sürecine ilişkin mahkeme kararları sonrası 
ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesini teminen, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, 
Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte, mahkeme kararları 
ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte gerçekleştirilen 
değişiklikler göz önüne alınarak düzenleme yapılması ve bu konudaki belirsizliğin giderilmesi 
sağlanmalıdır.

- Hizmetli ve memurlar için yeniden görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.

- Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarına ulaşım hizmeti için verilen ANKARA KART’lara yüklenen ulaşım 
giderleri tutarlarının personele nakdi olarak ödenmesi sağlanmalıdır.

II.1.8.B.	 EKIM	2014	ÇALIŞMA	RAPORU

Faaliyet raporunun baskıya girdiği tarih itibariyle Ekim 2014 Çalışma Raporu üzerinde çalışmalar devam 
etmekte olup yayımlanmamıştır.
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II.2.	 YÜKSEK	ÖĞRENIM	KREDI	VE	YURTLAR	KURUMU	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ

II.2.1.A. NİSAN 2013 KURUM İDARİ KURULU TALEPLERİ

- Nöbetçi memurlar ile vardiyalı çalışan personelin Kurum servislerinden faydalandırılması için nöbet ve 
vardiya değişim saatleri servis saatleri ile eşgüdümlü hale getirilmelidir. 

- Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan “teknisyen yardımcılarının” görevde yükselme kapsamında 
teknisyen kadrolarına geçirilmelerini teminen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 
düzenleme yapılmalıdır.

- Görevde yükselmeye tabi boş kadroların tamamı için görevde yükselme kapsamında duyuru ve atama 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunup gerekli şartları taşıyan personelin Genel İdari Hizmetler ve Teknik 
Hizmetler Sınıfı’na geçebilmeleri için görevde yükselme sınavı açılmalıdır.

- Yurt Yönetim Memurlarının uhdesinde bulunan ancak uzmanlık gerektiren sivil savunma, arşiv 
hizmetleri, sosyal ve sportif faaliyetler gibi işler için uzman personel görevlendirilmesi yapılmalıdır.

- Özel güvenlik hizmet alımı nedeniyle atıl durumda kalan bekçi kadrosunda görev alan personele, 
giyim yardımı nakdi olarak yapılmalıdır. Yine aynı gerekçeyle başka birimlerde görevlendirilen bekçi 
kadrosunda bulunan personele giyim yardımı yapılması gerekmektedir.

- Sosyal çalışmacı kadrosunun görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında kabul edilmesi ve lisans 
mezunu yurt yönetim memurlarına bu kadrolara görevde yükselme kapsamında geçme hakkı verilmesi 
sağlanmalıdır.
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- Fazla mesai yapan koruma güvenlik görevlilerine bu çalışmaları karşılığında ya ücret ya da yine bu 
görevleri karşılığı yasal izin verilmesi sağlanmalıdır.

- Anayasa Mahkemesi’nin 2011/139 Esas sayılı dosyasında, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
1’inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 12’inci maddesinin iptaline 
karar verilmiş olduğundan bu maddeyle yürürlükten kaldırılmış bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine göre 2012 yılına kadar 
ödenmekte olan ikramiye ödemelerinin tekrar başlatılması gerekmektedir.

- Yurt-Kur ve bağlı birimleri ile Genel Müdürlüğe bağlı öğrenci yurtlarında görev yapan personele, 
nöbet yükümlülüklerine karşılık 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin III-A-4/1-ç 
bendinde öngörülmüş fazla çalışma ücretinin artırılması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

- Mülga 2495 sayılı Kanun kapsamında Yurt-Kur ve bağlı birimlerinde istihdam edilen koruma ve 
güvenlik personelinin, istekleri dâhilinde yurt yönetim memurluğu kadrolarına geçmelerine veya 
görevlendirilmelerine imkân sağlanmalıdır.

II.2.1.B. NİSAN 2013 ÇALIŞMA RAPORU

- Nöbetçi memurlar ile vardiyalı çalışan personelin Kurum servislerinden faydalandırılması için nöbet ve 
vardiya değişim saatleri servis saatleri ile eşgüdümlü hale getirilmesi.

Kurum Görüşü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun günlük çalışma saatlerini düzenleyen 100 üncü 
maddesine göre; günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve 
hizmetin özelliklerine göre merkezde Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, 
illerde valiler tarafından tespit olunacağı hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden tespit edilen günlük 
çalışmanın başlama ve bitme saatleri dikkate alınarak servis hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde 
yerine getirilmektedir.

Bu itibarla; hafta içinde genel olarak 17.30-24.00 saatleri arasında özel hizmet, 24.00-08.30 saatleri 
arasında gece hizmetini yürüten nöbetçi memurların servis hizmetinden faydalanmaları mümkün 
olamamaktadır. Ancak vardiyalı çalışan personelin imkanlar dahilinde kısmen de olsa servis 
hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yetkili amirler tarafından hizmette herhangi bir aksamaya 
ve diğer vardiyalı personelin mağduriyetine  sebebiyet vermemek kaydıyla vardiya saatlerinin servis 
saatleri göz önüne alınarak düzenlenmesi uygun görülmektedir.

- Yardımcı hizmetler sınıfında bulunup gerekli şartları taşıyan personelin genel idare hizmetleri sınıfına 
geçebilmeleri için görevde yükselme sınavı açılması.

Kurum Görüşü: Kurumumuzda görevde yükselme eğitimi ve sınavlar kadro ihtiyaç durumu dikkate 
alınarak belli bir plan dahilinde yürütülmektedir. Bu itibarla, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan 
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personelin görevde yükselmesini sağlamak amacıyla genel idare hizmetleri sınıfında ihtiyaç duyulan 
kadrolara görevde yükselme sınavı açılmakta olup, bu kapsamda 2009 ve 2011 yıllarında görevde 
yükselme eğitimi ve sınavı yapılmıştır. Konunun 2014 yılı eğitim programında yer alması için Eğitim 
Kurulunda gündeme getirilmesi uygun görülmektedir.

- Yardımcı hizmetler sınıfında bulunup da görevlendirme yoluyla şoför, santral memuru, kaloriferci vb. 
kadrolarda görev alan personele, giyim yardımı yapılması.

Kurum Görüşü: Kurum personelinin giyecek yardımı 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
giren Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, Yönetmelikte yardımcı 
hizmetler sınıfında bulunup da görevlendirme yoluyla şoför, santral memuru, kaloriferci vb. kadrolarda 
görev alan personele giyim yardımı yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin 12 nci maddesinde kurum ve kuruluşların giyecek yardımı konusunda ayrı bir 
yönetmelik çıkaramayacakları, 14 üncü maddesinde ise Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlarda 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı uzmanlarının kapsama dahil kurumlarda gerektiğinde 
her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkili olduğu, tetkik, inceleme ve denetleme 
sonunda Yönetmeliğe aykırı uygulama yapmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen 
giyim eşyasının bedeli tahsil edileceği ve haklarında disiplin işlemi uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

Bu itibarla;  konuyla ilgili olarak 19/10/2011 tarihli ve B.20.1.KYK.0.73.04.00.815.8.

1077-10070 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına görüş sorulmuş olup, bu güne kadar konu hakkında 
bir sonuç alınamadığından Maliye Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmaların devam etmesi uygun 
görülmektedir.

- Fazla mesai yapan koruma güvenlik görevlilerine bu çalışmaları karşılığında ya ücret ya da yine bu 
görevleri karşılığı yasal izin verilmesi sağlanması.

Kurum Görüşü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde memurların haftalık 
çalışma süresi genel olarak 40 saat olduğu, aynı Kanunun 178/B maddesinde ise kurumların gerektiği 
takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri, 
bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin 
verileceği ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde 
kullandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.  

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma 
karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit 
edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati 
aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,45 Türk Lirasıdır denilmektedir.  
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Bu itibarla; Kurumda kadrolu olarak görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine normal vardiyalı 
çalışma saatlerinden (haftalık 40 saat) fazla bilfiil çalışma yapmaları kaydıyla fazla çalışılan her sekiz 
saate bir gün izin verilmesi uygun görülmektedir.

- Anayasa Mahkemesi’nin 2011/139 Esas sayılı dosyasında, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
1’inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 12’inci maddesinin iptaline 
karar verilmiş olduğundan bu maddeyle yürürlükten kaldırılmış bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine göre 2012 yılına kadar 
ödenmekte olan ikramiye ödemelerinin tekrar başlatılması.

Kurum Görüşü: 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 
inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12 nin birinci fıkrasının 
(ü) bendi ile “İlgili mevzuatına göre yılın belirli aylarında personelinin aylığı (ek gösterge dahil) veya 
asgari ücret esas alınmak suretiyle ödenmekte olan ikramiye ödemelerine ilişkin hükümler” (14.01.2012 
tarihinden itibaren) yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendi ile de Kurum 
personeline ikramiye ödenmesine dayanak teşkil eden 3659 sayılı Kanun 31.12.2011 tarihi itibarıyla 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin internet sayfasında yayımlanan 2011/139 E sayılı kararı ile 666 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 
12 inci maddesinin birinci fıkrasının iptaline ve Anayasanın 153 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasıyla 
6216 sayılı Kanunun 66 ıncı maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12 nin 
birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının iptal edilen hükümleri dışındaki diğer iptal hükümlerinin kararın resmi 
Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Anayasanın 153 üncü maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları “Kanun, kanun hükmünde kararname 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe 
gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak 
bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının 
ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.” hükmüne amirdir.

Anayasa Mahkemesi kararı henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Bu itibarla, kararın Resmi 
Gazete’de yayımının ve bu süre/süreç içinde mevcut hukuki boşluğu doldurmak üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmasının beklenmesinin 
uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
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 Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2013 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115913-33 sayılı  
“Mali ve sosyal haklar” konulu Genelgenin 8 inci maddesinde; Anayasanın 153 üncü maddesi ve 6216 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde yer alan hükümler muvacehesinde, 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin iptale konu olan hükümlerine ilişkin uygulamalara devam edileceği, mevcut uygulamaya 
ilişkin herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir denilmektedir.

- Yurt-Kur ve bağlı birimleri ile Genel Müdürlüğe bağlı öğrenci yurtlarında görev yapan personele, nöbet 
yükümlülüklerine karşılık 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde öngörülmüş 
fazla çalışma ücretinin artırılması için gerekli girişimlerde bulunulması.

Kurum Görüşü: Kurumda görev yapan personelin mesai saatleri ücretlerinin artırılması hususunda ilgili 
kurumlar nezdinde girişimde bulunulması uygun görülmektedir.

- Kurumda istihdam edilen koruma ve güvenlik personelinin, istekleri dahilinde yurt yönetim memurluğu 
kadrolarına geçmelerine veya görevlendirilmelerine imkan sağlanması.

Kurum Görüşü: Kurumumuz personel ihtiyacını Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öncelikle KPSS (Kamu Personel Seçme 
Sınavı) yolu ile karşılamaktadır. Mezkur Yönetmeliğin ilgili maddelerinde personel planlaması, atama 
yapılacak kadroların belirlenmesi, duyurunun nasıl yapılacağına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, 
Kurumumuza bağlı yurt müdürlüklerinin yurt yönetim memuru ihtiyacına ilişkin çalışmalar bu çerçevede 
yürütülmektedir.

Kurum hizmet birimleri ile yeni açılacak birimlerin koruma ve güvenlikleri 5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili hükümlerine istinaden Kurum bünyesinde kurulmuş olan özel güvenlik 
teşkilatı ve personeli ile bu teşkilatta istihdam edilen personel sayısının yetersiz olması halinde ise 
özel güvenlik şirketlerinden hizmet alımı yapmak suretiyle sağlanmakta olup, bahse konu Kanunun 16 
ncı maddesinde yer alan “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri 
dışında başka bir işte çalıştırılamaz.” hükmüne istinaden koruma ve güvenlik görevlilerinin başka bir 
unvanda görevlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

Diğer taraftan; Kurumumuz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine 
göre gerekli niteliklere sahip koruma ve güvenlik görevlilerinin görevde yükselme eğitimine ve sınava 
katılmak suretiyle şeflik ile yurt müdür yardımcılığı kadro unvanlarına geçiş hakları bulunmaktadır.
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II.2.2.A. EKİM 2013 KURUM İDARİ KURULU TALEPLERİ

- Yer değiştirme suretiyle atama işlemlerinde eş durumu nedeniyle yer değiştirme isteminde bulunan 
personel, öncelikli olarak yer değiştirmeye tabi tutulmalıdır.

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 24’üncü maddesi 
çerçevesinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve 
değerlendirmek üzere Genel Müdürlük bünyesinde içinde yetkili sendika temsilcisinin de alacağı “yer 
değiştirme kurulu” oluşturulmalıdır.

 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte gerçekleştirilen (31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan değişiklikler) dikkate alınarak gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelikte 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle 
gerçekleştirilen düzenlemeler dikkate alınarak, eğitim programının oluşturulması beklenmeksizin 
Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunup gerekli şartları taşıyan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfına 
geçebilmeleri için görevde yükselme sınavı açılması sağlanmalıdır.

- 2014 Mali Yılı Merkezi Bütçe Tasarısı, TBMM Genel Kuruluna sevk edilmezden evvel Maliye Bakanlığı 
nezdinde fazla çalışma ücretinin artırılması ve nöbet görev ücreti için müstakilen bir ödeme yapılması 
için girişimlerde bulunulması sağlanmalıdır.

- 666 sayılı KHK gereği ikramiye ödenmesine ilişkin hükümler 14/01/2012 tarihi itibariyle yürürlükten 
kaldırıldığı gözetilerek, Anayasa Mahkemesi’nin 2011/139 Esas sayılı dosyasında, 666 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 1’inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 12’inci 
maddesinin iptaline karar verilmiş olduğundan bu maddeyle yürürlükten kaldırılmış bulunan Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine göre 
2012 yılı için ikramiye ödenmesi sağlanmalıdır.

II.2.2.B. EKİM 2013 ÇALIŞMA RAPORU

-  Yer değiştirme suretiyle atama işlemlerinde eş durumu nedeniyle yer değiştirme isteminde bulunan 
personelin öncelikli olarak yer değiştirmeye tabi tutulması.

Görüş: Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ile personel iş gücü planlaması esas 
alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olmayan personelin atamalarında takip 
edilecek usul ve esasları içeren Atama Talimatı yeniden düzenlenerek 24/7/2013 tarihli ve 8927 sayılı yazı 
ile Kurum İntranet sayfasında yayımlanmıştır. 
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Eş durumuna bağlı atamaların nasıl yapılacağı söz konusu Talimatın 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. 
Buna göre; personel eşinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluş/iş yerinden alacağı görev yeri belgesi, 
eşinin kendine ait iş yeri olması halinde iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, kamu kurum ve 
kuruluşu dışında çalışan eşin son bir yıl içerisinde en az 240 gün süreyle sosyal güvenlik kapsamında 
atanma talebinde bulunulan yerde prim ödendiğine dair belgeyle birlikte zamana bağlı olmaksızın eş 
durumuna bağlı tayin isteminde bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, eş durumuna bağlı gelen taleplerin iş gücü planlaması esas alınarak öncelikle değerlendirildiği, 
Talimatın yayımlandığı tarihten bugüne kadar 60 personelin atanmasının yapıldığı görülmekte olup, 
bugünden sonra yapılacak atamaların da bu çerçevede yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa 
edilmektedir.

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 24’üncü maddesi 
çerçevesinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve 
değerlendirmek üzere Genel Müdürlük bünyesinde yetkili sendika temsilcisinin de yer alacağı “yer 
değiştirme kurulu” nun oluşturulması.

Görüş: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yayımlanmış Yer Değiştirme Yönetmeliği bulunmamaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde yetkili sendika temsilcisinin de yer alacağı “Yer 
Değiştirme Kurulu” nun oluşturulması bu hususla ilgili bir çalışmanın yapılması halinde gündeme 
getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikler (31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan) dikkate alınarak gerekli çalışmaların yapılması.

Görüş: 30/1/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinin dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Bakanlar Kurulunun 2013/4957 sayılı kararıyla değişiklik yapılmış 
olup, yapılan değişiklikler 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Genel Yönetmelik değişikliğine 15 inci maddeyle eklenen Geçici 8 inci maddesinde “Kurumlar görevde 
yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay 
içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir…” 
hükmüne yer verilmiştir. 

Bu itibarla, söz konusu değişikliklere paralel olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin hazırlanmasının uygun 
olacağı mütalaa edilmektedir.
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- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelikte 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle 
gerçekleştirilen düzenlemeler dikkate alınarak, eğitim programının oluşturulması beklenmeksizin 
Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup gerekli şartları taşıyan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına 
geçebilmeleri için görevde yükselme sınavı açılmasının sağlanması.

Görüş: Kurum Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik çalışmalarının 
sonuçlandırılmasına müteakip Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup da gerekli şartları taşıyan personelin 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçebilmeleri için görevde yükselme sınavının açılması hususunun 
değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

- 2014 Mali Yılı Merkezi Bütçe Tasarısı, TBMM Genel Kuruluna sevk edilmezden evvel Maliye Bakanlığı 
nezdinde fazla çalışma ücretinin artırılması ve nöbet görev ücreti için müstakilen bir ödeme yapılması 
için girişimlerde bulunulması.

Görüş: Kurumda görev yapan personelin fazla çalışma ücretlerinin artırılması hususunda ilgili kurumlar 
nezdinde çalışmaların yapılması uygun görülmektedir.

II.2.3.A. NİSAN 2014 KURUM İDARİ KURULU TALEPLERİ

- 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte gerçekleştirilen 
değişiklikler dikkate alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir.

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişiklikleri müteakiben zaman kaybetmeksizin, asaleten atama 
yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme sınavı açılması sağlanmalıdır.

- Yurt yönetim memurlarına olağan mesai saati haricindeki özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma 
sürelerine karşılık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve MEB’e bağlı yurt ve 
yatılı okullarda görev yapanlara ödenen miktarda bir ödeme yapılması için girişimlerde bulunulması 
sağlanmalıdır.

- “Kredi ve yurt hizmetleri uzman yardımcılığı” kadrolarına atamalarda kurum çalışanlarına, atamaya 
esas kadro adedinin belli bir oranında kontenjan ayrılmalıdır.

- Nöbet ve vardiya değişim saatleri ile servis saatleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle servis hizmetinden 
faydalanamayan personel yönünden ilave servis hizmeti sağlanmalı; servis hizmetinin kamu ihale 
sözleşmeleri yoluyla yürütüldüğü yerlerde gerçekleştirilecek ihale sözleşmelerine bu yönde hükümler 
konulmalıdır.
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- Muhasebe yetkilisi mutemetlerine mali sorumluluk zammı verilmesi için ilgili makamlar nezdinde 
girişimde bulunulmalıdır.

- Yurt yönetim memurlarına “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrosu verilmesi için ilgili makamlar 
nezdinde girişimde bulunulmalıdır.

- Yurt yönetim memurlarının 3. dereceye kadar yükselebilmeleri için ilgili makamlar nezdinde girişimde 
bulunulmalıdır.

II.2.3.B. NİSAN 2014 ÇALIŞMA RAPORU

- 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte gerçekleştirilen 
değişiklikler dikkate alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir.

Görüş: 1- 30/01/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinin dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Bakanlar Kurulunun 2013/4957 sayılı kararıyla değişiklik 
yapılmıştır.  

Söz konusu değişiklilere uygun olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir.

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişiklikleri müteakiben zaman kaybetmeksizin, asaleten atama 
yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme sınavı açılması sağlanmalıdır.

Görüş: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasını müteakip 
belirlenecek bir plan dahilinde görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılmasının uygun olacağı 
öngörülmektedir. 

- Yurt yönetim memurlarına olağan mesai saati haricindeki özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma 
sürelerine karşılık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve MEB’e bağlı yurt ve 
yatılı okullarda görev yapanlara ödenen miktarda bir ödeme yapılması için girişimlerde bulunulması 
sağlanmalıdır.



Hukuki Çalışmalar

516

Görüş:  Kuruma bağlı yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesi ile igili hususular 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinde yer alan; “Günün yirmi dört saatinde devamlılık 
gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir...” 
hükmü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 37 nci 
maddesinde yer alan; “Yurtlarda; Genel Müdürlükçe düzenlenecek talimata göre özel ve gece hizmetleri 
verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin 
devamıdır.” hükmüne istinaden Özel ve Gece Hizmetleri Talimatıyla düzenlenmiş bulunmaktadır.

Mezkur Talimat; özel hizmetin normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 
08.30-24.00, yarım çalışılan günlerde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve 
bu hizmet karşılığında personele fazla çalışma ücretinin ödeneceğini (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 
2014 yılı için saat başı 1.54 TL olarak belirlenmiştir.); gece hizmetinin de 24.00-08.30 saatleri arasında 
yürütülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında bir gün süreyle izin verileceğini öngörmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-
öğretim vb. hizmetleri yürütenlere; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından (SHÇEK) ise kuruluşlarda 
barınanların yeme, yatma, dinlenme veya etüt saatlerindeki denetim ve gözetim hizmetlerini yürütenlere 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ders Görevi” başlıklı 89 uncu maddesinde yer alan: “Her 
derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs 
veya yaygın eğitim yapan kurumlarda vb. kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması 
halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile 
ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve 
diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.” hükmü gereğince 
ek ders ücreti ödenmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kurumda görev yapan personele 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre ek ders ücretinin ödenmesinin bu maddenin amacıyla 
tam olarak örtüşmediği düşünülmektedir.

Bununla birlikte kurum yurtlarında özel ve gece hizmetlerini yürüten personel için özel bir düzenlemeye 
(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Kuruluş Kanunu/diğer kanunlar) gidilmesinin, bunun mümkün 
olamaması halinde ise ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmak suretiyle Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunuyla belirlenen fazla çalışma ücretinin artırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

- “Kredi ve yurt hizmetleri uzman yardımcılığı” kadrolarına atamalarda kurum çalışanlarına, atamaya 
esas kadro adedinin belli bir oranında kontenjan ayrılmalıdır.

Görüş: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu maddesine istinaden Kurumumuza 
05/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile genel idari 
hizmetler sınıfında 9 uncu dereceden 75 adet Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas 
edilmiştir.
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Mezkur Kanunun Ek 41 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında ise uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe 
alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı tez hazırlama ve yeterlilik sınavı ile uzman ve uzman 
yardımcıları ile ilgili diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca 
hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm gereğince, Kurumumuzca yönetmelik taslağı hazırlanması aşamasında Kurum 
bünyesinde görev yapan nitelikli personelden daha etkin ve verimli hizmet almak amacıyla Kurumumuza 
tahsis edilen uzman yardımcısı kadro sayısının dörtte birini aşmamak üzere ilgili kurumlara yaptırılacak 
sınav sonuçlarına göre uzman yardımcılığına atanmalarına ilişkin düzenleme yapılması hususunda 
Devlet Personel Başkanlığından uygulamaya esas olacak görüş istenmiştir.

Devlet Personel Başkanlığından gelen görüş yazısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci 
maddesinde uzman yardımcılığına atanmanın usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği, Kurum 
personelinin uzman yardımcılığına atanmasına yönelik özel bir hükme yer verilmediğinden Kurum 
personelinin uzman yardımcılığına giriş açısından ayrıksı bir yöntemle uzman yardımcılığı kadrolarına 
atanması, ilgili mevzuatça belirlenen kariyer meslek sisteminin özüne aykırılık teşkil edeceğinden, 
söz konusu personelin genel hükümler çerçevesinde uzman yardımcılığı sınavına girmelerinin uygun 
olacağından bahisle özel bir kanuni düzenleme bulunmaksızın Kurum personeline yönelik yapılacak 
özel bir sınavla veya başka bir yöntemle uzman yardımcılığına atanmasının 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Ek 41 inci maddesi ile 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edeceği bildirilmiştir.

Bu itibarla; 06/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi ve Yurt Hizmetleri 
Uzmanlığı Yönetmeliğinde bu hususla ilgili bir düzenleme yapılamamıştır.

- Yurt yönetim memurlarının 3 üncü dereceye kadar yükselebilmeleri veya “veri hazırlama ve kontrol 
işletmeni” kadrosu verilmesi için ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulmalıdır.

Görüş: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından 
oluşmaktadır. Merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet 
birimlerinden, taşra teşkilatı ise bölge ve yurt müdürlüklerinden teşekkül etmektedir.

Merkez teşkilatı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerinde hiyerarşik yapılanma; memurluk/veri 
hazırlama ve kontrol işletmenliği, şeflik ve şube müdürlüğü, yurt müdürlüklerinde ise yurt yönetim 
memurluğu, yurt müdür yardımcılığı ve yurt müdürlüğü şeklindedir.       

Bu hiyerarşik yapıya göre kadrolar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre ihdas ya da dolu/boş kadro değişikliği 
şeklinde temin edilmektedir. 2014 yılı Nisan ayı itibarıyla merkez teşkilatında 258 dolu, 15 boş; bölge 
müdürlüklerinde ise 286 dolu, 50 boş veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu bulunmaktadır. Yurt 
Müdürlüklerinde ise 2753 dolu 263 boş yurt yönetim memuru kadrosu bulunmaktadır.
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Kurum hiyerarşik yapısı ve kadro durumu dikkate alındığında gerekli niteliklere sahip yurt yönetim 
memurlarının öncelikli olarak üçüncü dereceye yükseltilmesine ilişkin çalışmaların Maliye Bakanlığı, 
Devlet Personel Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa 
edilmektedir.

II.2.4.A. EKİM 2014 KURUM İDARİ KURULU TALEPLERİ

- 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte gerçekleştirilen 
değişiklikler dikkate alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir.

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişiklikleri müteakiben zaman kaybetmeksizin, asaleten atama 
yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme sınavı açılması sağlanmalıdır.

- 2015 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kuruluna sevk edilmezden evvel Maliye Bakanlığı 
nezdinde yurt yönetim memurlarına olağan mesai saati haricindeki özel ve gece hizmetlerinde geçen 
çalışma sürelerine karşılık fazla çalışma ücretinin artırılması ve nöbet görev ücreti için müstakilen bir 
ödeme yapılması için girişimlerde bulunulması sağlanmalıdır.

- Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda bulunan personelden en az iki yıllık yüksekokul ve daha üstü 
okul mezunu olanların memur kadrolarına sınavsız doğrudan atamalarını sağlanmalıdır.

- Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personele mali sorumluluk zammı verilmesi için 
ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulmalıdır.

- İsteğe bağlı yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmeye alınarak taleplerin, imkânlar ölçüsünde, 
karşılıklı yer değiştirmeyi de kapsayacak şekilde karşılanması sağlanmalıdır.

II.2.4.B. EKİM 2014 ÇALIŞMA RAPORU

- 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte gerçekleştirilen 
değişiklikler dikkate alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir.

Görüş: 1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte 23/7/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2014/6579 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişikliğe gidilmiştir.
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Bu itibarla; Bakanlar Kurulunca yapılan değişiklikler ve hizmet gereği olarak Kurum Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişiklikleri müteakiben zaman kaybetmeksizin, asaleten atama 
yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme sınavı açılması sağlanmalıdır.

Görüş: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasını müteakip 
belirlenecek bir plan dahilinde görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılmasının uygun olacağı 
öngörülmektedir. 

- 2015 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kuruluna sevk edilmezden evvel Maliye Bakanlığı 
nezdinde yurt yönetim memurlarına olağan mesai saati haricindeki özel ve gece hizmetlerinde geçen 
çalışma sürelerine karşılık fazla çalışma ücretinin artırılması ve nöbet görev ücreti için müstakilen bir 
ödeme yapılması için girişimlerde bulunulması sağlanmalıdır.

Görüş:  Kuruma bağlı yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hususular 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinde yer alan; “Günün yirmi dört saatinde devamlılık 
gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir...” 
hükmü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 37 nci 
maddesinde yer alan; “Yurtlarda; Genel Müdürlükçe düzenlenecek talimata göre özel ve gece hizmetleri 
verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin 
devamıdır.” hükmüne istinaden Özel ve Gece Hizmetleri Talimatıyla düzenlenmiş bulunmaktadır.

Mezkur Talimat; özel hizmetin normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 
08.30-24.00, yarım çalışılan günlerde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve 
bu hizmet karşılığında personele fazla çalışma ücretinin ödeneceğini (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 
2014 yılı için saat başı 1.54 TL olarak belirlenmiştir.); gece hizmetinin de 24.00-08.30 saatleri arasında 
yürütülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında bir gün süreyle izin verileceğini öngörmüştür.

Bu itibarla, 2015 yılı Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanunu ile belirlenecek fazla çalışma ücretinin artırılması 
amacıyla 21/5/2014 tarihli ve 75042664-841.99-2241-6474 sayılı yazı Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğüne) gönderilmiştir. Gönderilen yazıda, Kurum hizmetlerinin yükseköğrenim 
gençlerine yönelik kendine özgü nitelikleri olan ihtisaslaşılması gereken hizmetler olması sebebiyle 
yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerin eğitim ve 
öğrenimlerini huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda tamamlamaları ile bu hizmetleri yürüten personelin 
memnuniyetinin artırılması suretiyle daha etkin ve verimli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinin 
önem arz ettiği bildirilmiş ve buna istinaden de Merkezi Bütçe Kanununun eki (K) Cetvelinde belirlenen 
fazla çalışma ücretinin 2015 yılı için artırılması talep edilmiştir.

- Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda bulunan personelden en az iki yıllık yüksekokul ve daha üstü 
okul mezunu olanların memur kadrolarına sınavsız doğrudan atamaları sağlanmalıdır.
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Görüş: Kurumumuz personel ihtiyacını Kamu Görevlerine İlk Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öncelikle KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) yolu 
ile karşılamaktadır. Mezkur Yönetmeliğin ilgili maddelerinde personel planlaması, atama yapılacak 
kadroların belirlenmesi, duyurunun nasıl yapılacağına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, Kurumumuza 
bağlı Yurt Müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin çalışmalar bu çerçevede yürütülmektedir.

- Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personele mali sorumluluk zammı verilmesi için 
ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulmalıdır.

Görüş: Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 31/12/2005 
tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin 
Görevlendirmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde görev yapmakta ve bu yönetmelik, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev 
yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerini kapsamaktadır.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin düzenleme ise; Devlet Personel Başkanlığı’nın 
görüşüne dayanan, Maliye Bakanlığı’nın 10/4/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine Bakanlar 
Kurulunca 2006/10344 karar sayısı ile 17/04/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Buna göre; Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personele mali sorumluluk zammı 
verilebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı gerekli olduğundan ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde 
bulunulması uygun görülmektedir.

II.3. KURUM İDARİ KURULU YOLUYLA ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

- Ekim 2009 KİK’da sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmaların sonuçlandırılması 
yönünde talepte bulunduk; 04.06.2011 yılında çıkartılan 632 sayılı KHK ile bu talebimiz gerçekleşti ve 
sözleşmeli öğretmenler kadroya geçti. 

- Ekim 2009 KİK’da promosyonun tamamının personele dağıtılması talebinde bulunduk; Başbakanlık 
tarafından yayımlanan 2007/21 sayılı Genelgenin 4’üncü maddesinde kurumlarca yapılan protokoller 
uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel 
ilke olarak benimsendiğinden, çalışanlara maaşları karşılığında bankalarca verilen promosyonların 
tamamının verilmesi yönünde düzenleme yapılması 09.08.2010 tarihli ve 2010/17 sayılı Başbakanlık 
Genelgesiyle banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılacağı 
hüküm altına alınmıştır.

- Ekim 2009 KİK’da Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
kapsamında Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere 
aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim 
kurumlarında asker öğretmen olarak zorunlu çalışma bölgesinde yerine getirenlerin bu sürelerinin 



Hukuki Çalışmalar

521

zorunlu çalışma süresinden sayılması için düzenleme yapılması yönündeki talebimiz 06.05.2010 tarihli 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiyle gerçekleşmiştir.

- Ekim 2009 KİK’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 211’inci maddesi kapsamında Devlet 
memurlarına verilen giyecek yardımının nakit olarak ödenmesi talebimiz, Ocak 2010 tarihli Maliye 
Bakanlığı Genelgesiyle gerçekleştirilmiştir.

- Nisan 2010 KİK’de görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla 
kazanan çocuğu bulunan öğretmenlerin, öncelikle çocuğun sınav kazandığı yerdeki en yakın eğitim 
kurumuna, bunun mümkün olmaması halinde ise il emrine atanmak üzere yer değiştirmelerinin 
sağlanması konusundaki talebimiz 06.05.2010 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğiyle gerçekleşmiştir.

- Nisan 2010 KİK’da sözleşmeli öğretmenler için her yıl imzalanan her yıl hizmet sözleşmelerinden dolayı 
damga vergisi kesilmemesi yönündeki talebimiz 6111 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir.

- Ekim 2010 KİK’da sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi ile ilgili Personel Genel Müdürlüğü’nce 
hazırlanan ve 9/3/2010 tarih ve 14004 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilen Kanun Tasarısı Taslağının 
bir an önce sonuçlandırılması talebimiz; 04.06.2011 yılında çıkartılan 632 sayılı KHK ile gerçekleşti.

- Ekim 2010 KİK’da Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından okul müdürleri için açılan seminerlerde 
4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları Kanunu ve bununla ilgili mevzuatın seminer programlarında 
yer verilmesinin sağlanması konusunda talepte bulunduk,  talebimiz sonucunda okul müdürleri için 
açılacak faaliyetlerde iki ders saatinin 4688 sayılı kanun ve sendika mevzuatı konusunda ayrılması için 
10.03.2011 tarihli ve 602.01.01 sayılı yazı ile öğretim dairlerine bildirilmiştir.

- Ekim 2010 KİK’da eğitim kurumlarında görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına fiziki 
imkânlar ölçüsünde uygun mekân sağlanması yönündeki talebimiz, 28.12.2010 tarihli ve 77010 sayılı 
yazıyla kabul edilerek merkez ve taşra teşkilatına duyurulmuştur.

- Ekim 2010 KİK’da Sözleşmeli öğretmenlerin 30 günü aşan hastalık izni kullanmaları halinde 
sözleşmelerini fesheden düzenlemenin değiştirilmesini sağladık. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
4/B maddesi kapsamında çalışanların 30 günü aşan hastalık izni kullanmaları halinde sözleşmelerini 
fesheden düzenlemenin değiştirilmesi çalışmalarının sonuçlandırılması konusundaki talebimiz Personel 
Daire Başkanlığının 29.12.2010 tarihli ve 77571 sayılı yazısıyla gerçekleştirilmiştir.

- Nisan 2011 KİK’da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan şefleri mağdur eden ücret dengesizliği 
giderilmesi yönündeki talebimiz neticesinde 02.11.2011 tarihli 666 sayılı KHK ile ek ödeme getirilmiştir.

- Nisan 2011 KİK’da mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişinin sağlanmasıyla birlikte bundan 
sonraki dönemlerde hiçbir şekilde sözleşmeli öğretmen alımı yapılmaması, kadroya geçiş sürecine ilişkin 
bir takvim belirlenmesi ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınarak adaylık sürecinden 
muaf tutulmaları talebimiz üzerine, Maliye Bakanlığı ve DPB’nca yayımlanan 22.06.2011 tarihli “632 
Sayılı KHK’nin Uygulanmasına İlişkin Rehber”le bu yönde hükümler gerçekleştirilmiştir.
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- Ekim 2011 KİK’da eğitim müfettişlerinin yol harcırahları için avans verilmesi talebimiz sonrası 1. ve 
2. Dönem Toplu Sözleşmelerde; il eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına görevleriyle ilgili 
olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verileceği hüküm 
altına alınmıştır.

- Ekim 2011 KİK’da yüksek lisans yapan öğretmenlere %25, doktora yapan öğretmenlere %40 oranında 
daha fazla verilen ek ders ücreti kayıpları iade edilmesi talebimiz neticesinde 1. ve 2. Dönem toplu 
sözleşmelerde; yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders 
ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

- Ekim 2011’da İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’na (İLKSAN) zorunlu üyelik 
uygulamasına son verilmesi talebimiz üzerine 1. ve 2. Dönem Toplu Sözleşmelerde; 1/6/2012 tarihinden 
itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında 
bulunanlar bakımından söz konusu maddede öngörülen İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olacağı hüküm 
altına alınmıştır.

- Ekim 2011 KİK’da 1702 sayılı “İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında 
Kanun” ile 4357 sayılı “Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi ve 
Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı 
ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun” birleştirilerek güncellenmeli ya da bu 
düzenlemeler kaldırılması yönündeki talebimizle 14.03.2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunla 1702 sayılı 
Kanun ile 4357 sayılı Kanunun disiplin ve ceza hükümleri kaldırılmıştır.

- Nisan 2012 KİK’da Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında, atamaya esas hizmet 
süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihi baz alınması yönündeki talebimiz neticesinde özür durumuna 
bağlı yer değişikliği başvurularında, atamaya esas hizmet süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihi baz 
alınmıştır. 

- Nisan 2013 KİK’da Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Karar gereği belleticilik görevi yapmakla birlikte aynı zamanda 24 saat süreyle nöbet tutanlara 
ödenmekte olan 2 saat ilave ek ders ücreti artırılmalıdır yönündeki talebimiz neticesinde 2. Dönem 
Toplu Sözleşmede; 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında diğer örgün 
ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanların da söz 
konusu fıkrada öngörülen 2 saatlik ilave ek ders ücretinden yararlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

- Nisan 2014 KİK’da 6528 sayılı Kanunla getirilen hükümler dikkate alınmak suretiyle Eğitim Kurumları 
Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılması yönündeki talebimiz üzerine 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik, 
10.06.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
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- Nisan 2014 KİK’da il içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 
sayılı Kanun sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim 
kurumlarının hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmesi talebimiz üzerine hizmet puanları 
yer değişikliği işlemleri öncesinde güncellenerek Mayıs 2014 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

- Ekim 2009 Ekim 2012 Nisan 2013 KİK’da eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet 
sınıflarında görev yapan personelin yer değiştirmelerine ilişkin mevzuat çalışmalarının yapılması 
talebimiz kabul edilmiş ve 12.09.2013 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, 
Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 

- Ekim 2009 Nisan 2012 Ekim 2012 Ekim 2013 KİK’da Bakanlığımız kadrolarında görev yapan tekniker, 
teknisyen, mimar ve mühendis kadroları için ihtiyaç durumu da dikkate alınarak unvan değişikliği 
sınavının yapılması çalışmalarının başlatılması talebimiz neticesinde 13 Eylül 2014 tarihinde yapılması 
kararlaştırılan unvan değişikliği sınavı, görevde yükselme sınavıyla aynı tarihte gerçekleştirilmemesi 
talebimiz üzerine 2015 yılının Şubat ayında gerçekleştirilecektir.

- Ekim 2009 Ekim 2011 Nisan 2012 KİK’da ders yılı içerisindeki iş günlerinde çeşitli nedenlerle tatil edilen 
günlerde ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin söz konusu günlere denk gelen ders 
görevlerini yapmış sayılmaları hususunda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek 
Ders Saatlerine İlişkin Karar da değişiklik yapılması talebimizle 1. ve 2. Dönem Toplu Sözleşmelerde; 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde 
genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici 
ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları 
sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde 
üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama 
görevlerini yapmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

- Ekim 2009, Nisan 2010, Nisan 2011 ve Nisan 2012 KİK’lerde eğitim kurumları yöneticilerinin aylık 
karşılığı haftada 6 saate kadar derse girmelerinin sağlanması bakımından ilgili mevzuatında değişiklik 
yapılması talebimiz; 1. ve 2. Dönem Toplu Sözleşmelerde; haftada 6 saat derse girme yükümlülüğünün, 
müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” 
şeklinde uygulanması hüküm altına alınmıştır. 

- Nisan 2010 KİK’ da ders dışı eğitim çalışmalarında yüzdelik oranı artırılması talebimiz üzerine ders dışı 
izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 
yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran 
öğretmenlere bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders 
saati sayısının %5’ini aşamayacağı şeklindeki hüküm %6 olarak uygulanacaktır. 
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- Nisan 2010, Nisan 2012, Ekim 2012, Nisan 2013 ve Ekim 2013 KİK’da Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 
görev yapan hizmetliler için, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iki 
yılda bir sınav yapılmasının sağlanması talebimiz üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda 13.09.2014 tarihinde görevde yükselme sınavı gerçekleştirilecektir.

-  Ekim 2010 ve Nisan 2011 KİK’da Öğretmenevi üye aidatı uygulamasının kaldırılarak, tüm eğitim 
çalışanlarının öğretmenevi üyesi olarak kabul edilmesi çalışmalarının başlatılması talebimiz kabul 
edilmiş ve 11.01.2012 tarihinde genelgeyle öğretmenevi aidatı kaldırılmıştır.

- Nisan 2011 Ekim 2011 KİK’da İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, Şube 
müdürleri için ek ödeme ödenmesi talebimizle 02.11.2011 tarihli 666 sayılı KHK ile ek ödeme getirilmiştir.

- Nisan 2011 Nisan 2012 Nisan 2013 KİK’da Görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamalarında 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan personelin iller arası yer değiştirmesine imkân verecek 
şekilde başvuruda bulunabilmesine imkân tanınması, hizmetli ve memurlarda; gerek il içi gerekse 
iller arası yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenerek atama ve yer 
değiştirme usulü öğretmenlerde olduğu gibi belli dönemlerde puan esasına göre il içinde valiliklerce 
ve iller arasında ise Bakanlıkça yapılacak şekilde düzenlenmesi talebimiz 12.09.2013 tarihli Millî Eğitim 
Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması 
Hakkında Yönetmelikle gerçekleştirilmiştir.

- Ekim 2011 ve Nisan 2012 KİK’larında 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
yapılan değişiklik sonrası aday memurların herhangi bir disiplin cezası almaları halinde görevlerine son 
verilmesine sebep olan uygulamayı önleyecek (ortadan kaldıracak şekilde) yasal düzenleme yapılması 
talebimiz kabul edilmiş ve gerekli yasal düzenleme yapılmıştır. 

- Ekim 2011 ve Nisan 2012 KİK’da 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) öncesi KPSS puan 
esasına göre kadroya geçmiş bulunan sözleşmeli öğretmenlerin, 632 sayılı KHK kapsamında kadroya 
geçirilenlere tanınan haklardan faydalandırılmasının sağlanması talebimiz neticesinde Bakanlık idari 
bir tasarrufla kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlere bu hakkı vermiştir. 

- Ekim 2011 ve Nisan 2012 KİK’da sınav görevine dayalı ek ders ücreti ödenmesine yönelik komisyon 
üyeliği ve gözcülük görevlendirme sayısındaki sınırlandırmanın kaldırılması talebimiz kabul edilmiş ve 1. 
ve 2. Dönem Toplu Sözleşmelerde; 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan 
sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü 
görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.
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- Nisan 2012 Nisan 2011 Ekim 2011 Ekim 2010 KİK’da 7:00-18:00 saatleri arasında okulların idari iş ve 

işleyişini yürüten ve tekli öğretim yapan eğitim kurumu yöneticilerine göre daha fazla (günde yaklaşık 

11 saat) görev yapan ikili öğretim yapan okulların yöneticilerinin emek-ücret dengesi bakımından bu 

çalışma şartları ve özverileri karşılığında ek ders ücretlerinin artırılması için gerekli düzenleme yapılması 

talebimiz üzerine 1. ve 2. Dönem Toplu Sözleşmelerde 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte 

olan ek ders ücretinin,  ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince 

haftada 2 saat artırımlı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

- Ekim 2013 Nisan 2014 KİK’da Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, günümüz koşullarına özellikle 6287 sayılı 

Kanun sonrası ortaya çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak güncellenmelidir yönündeki talebimiz 

sonucu Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 

İlişkin Yönetmelik 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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III.	 RAPORLAR

- 2011 genel seçimleri sonrası oluşturulan yeni kabinede yer alan Milli Eğitim Bakanına ve Bakanlık 
müsteşarına sunulmak üzere “Eğitim ve Öğretimin Sorunları” başlıklı rapor hazırlandı.

 - 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi “Eğitimin ve Eğitim Çalışanlarının Acil Çözüm Bekleyen Sorunları 
ve Öneriler” başlıklı rapor hazırlandı.

- 6287 sayılı Kanunun TBMM komisyonlarında görüşülmesi sürecinde sunulmak üzere kanun taslağı 
hakkında görüş ve önerilerimizi içeren rapor düzenlendi.

- 6287 sayılı Kanunun işlerliğinin sağlanması amacıyla İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik 
önerileri öngören rapor düzenlendi.

- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öğretmen ve öğretim elemanları yönünden ek ödeme 
artışına gidilmemesi üzerine, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na sunulmak üzere bu durum hakkında 
talep ve görüşlerimizi içeren rapor düzenlendi.

- Maliye Bakanlığına sunulmak üzere zorunlu üyelik başta olmak üzere İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı)’nın güncel sorunları ve çözüm önerilerimiz hakkında rapor düzenlendi.

- “Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi Taslağı” hakkındaki raporumuz, 2013 Mayıs ayında Milli Eğitim 
Bakanlığına sunuldu.

- “Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı” hakkındaki raporumuz, 2013 Haziran 
ayında Milli Eğitim Bakanlığına sunuldu.

- “Öğretim Elemanlarının Mali Hakları Hakkında Rapor”, Kasım 2013 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı.

- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 2006/11350 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararında değişikliği öngören, ek ders usul ve esaslarına ilişkin görüşlerimizi havi rapor, 
Milli Eğitim Bakanlığına sunuldu. 

- Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri, Personeli ve Teşkilat Yapısına İlişkin Olarak Bazı Kanun ve KHK’larda 
Değişiklik Öngören Kanun Taslağı (sonrasında 6528 sayılı Kanun) hakkında görüş ve önerilerimizi içeren 
rapor, taslağın TBMM ilgili komisyon ve genel kurul görüşmeleri öncesi Bakanlığa ve milletvekillerine 
sunuldu.

- Bir döneme adını veren 28 Şubat 1997 ve sonrasındaki sürecin 17. yıldönümü nedeniyle “Bir Daha Asla” 
başlıklı 28 Şubat döneminin hukuki panoramasını içeren rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.
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IV.	 TASLAKLARA	DAIR	ÇALIŞMALAR

- YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kanunu Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerimiz 
doğrultusunda “Nasıl Bir Yükseköğretim Kanunu” başlıklı kanun taslağı önerisi hazırlandı.

- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüş ve önerilerimize ilişkin rapor hazırlandı.

- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik 
Taslağı ve eki formlar hakkındaki görüş ve önerilerimize ilişkin rapor hazırlandı.

- Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 
hakkındaki görüş ve önerilerimize ilişkin rapor hazırlandı.

- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği taslağı hakkındaki görüş ve önerilerimize 
ilişkin rapor hazırlandı.

- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin Yönetmeliği taslağı hakkındaki görüş ve önerilerimize ilişkin rapor hazırlandı.

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik taslağı hakkındaki görüş ve 
önerilerimize ilişkin rapor hazırlandı.

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği taslağı hakkındaki görüş ve 
önerilerimize ilişkin rapor hazırlandı. 
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V.	 HUKUK	ve	MEVZUAT	ALANINA	ILIŞKIN	KURUMLARLA
	 YAZIŞMALAR	ve	ÇALIŞMALAR

- Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavları için ücretini yatırıp, bireysel 
başvurusunu yaptığı halde kurum onayı yapılmadığından, sınava giremeyecek olan yönetici ve 
öğretmenlerimizin mağdur edilmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettik.

Bunun üzerine Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, sınava başvurduğu halde okul 
müdürlükleri ya da il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince sehven onaylanmayan adayların, “Genel 
Müdürlüğümüze hitaben ‘Adayın Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı, Müdür Baş Yardımcılığı veya 
Müdürlük Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur’ ibareli resmi yazının bir suretini göndermeleri, bir 
suretinin de adaya verilmesi kaydıyla, bu adayların tercih ettikleri illerin birinde sınav yapılan okul/
okulların yedek salonlarında, yedek sınav evrakı kullandırılarak sınava alınmalarının sağlanacağını” 
açıkladı.

- Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavları için ücretini yatırıp, bireysel 
başvurusunu yaptığı halde kurum onayı yapılmadığından, sınava giremeyecek olan yönetici ve 
öğretmenlerimizin mağdur edilmemesi için Bakanlığın harekete geçmesini istedik.

- 26.10.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı göndererek, 31 Ekim ve 1 Kasım 2009 tarihlerinde 
yapılacak Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı sınavlarına, memuriyet mahalli dışındaki yerleşim birimlerinde 
girecek öğretmenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca, geçici görev yolluğu ödenmesini talep ettik.

Milli Eğitim Bakanlığı, talebimize ilişkin cevabi yazısında, “31/12/2005 tarih ve 26040-3. mükerrer sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 22. maddesinin (a) 
bendi ile yine aynı Yönetmeliğin 27’nci maddesinin (e) bendinde yer alan hüküm gereği görev mahalli 
dışında düzenlenen müdür ve müdür yardımcılığı sınavına katılan personele kadrosunun bulunduğu yer 
tarafından geçici görev yolluğunun ödenmesi gerektiğini ifade ederek talebimizi kabul etti.

- 2 Ekim 2011 tarihinde yapılan Müdürlük Sınavının A kitapçığında 92. soru, B kitapçığında 89. soru 
olarak yer alan, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne göre, okul servis aracı olarak kullanılacak 
taşıtların yaşları kaç yaşından büyük olmamalıdır?” sorusu ile A kitapçığında 69. soru, B kitapçığında 66. 
soru olarak yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?” sorusunun hatalı olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, söz 
konusu iki sorunun iptal edilmesini, sınav sonuçlarına puan olarak yansıtılarak, sınava giren adayların 
mağduriyetinin giderilmesini istedik.

- 14.12.2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2011/2518 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Van Merkez ve Erciş İlçesi’nde görev yapan 657 ve 2914 sayılı kanunlara tabi kamu personeline, 
23.10.2011 tarihinden itibaren altı ay süreyle 300 TL tutarında tazminat ödeneceğini ve “Geliştirme 
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Ödeneği Ödenmesine Dair Karar” uyarınca Van ili, merkez ilçesi ile Erciş İlçesi için uygulanmakta olan 
geliştirme ödeneği oranlarının, 15.1.2012-14.7.2012 tarihleri arasında 6 ay süreyle yüzde 500 olarak 
uygulanacağı karara bağlanmıştır. Bu kararın, Van’ın bütün ilçelerini kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesini istedik.

- Öğretmenlerimizin özür durumuna bağlı yer değiştirmelerinin, halen yürürlükte olan yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde, il içi-iller arası, eş, öğrenim ve sağlık özür durumlarını kapsayacak 
şekilde başvurularının alınması, başvurularda adaylığın kaldırılma, hizmet ve sigortalılık süresinin 
hesaplanmasında ikinci dönemin başlangıcının esas alınması hususunda gereğinin yapılmasını istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşerek, söz konusu mağduriyetin giderilmesini; Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda çalışan şube müdürü, şef memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı’ndaki emsali 
kadrolarda çalışanlara verilen ücretlerin kendilerine de verilerek ekonomik durumlarında iyileştirme 
yapılmasını, ek ders ücretleri kesilen görevlendirme öğretmenlerin ve il eğitim denetmenlerinin 
mağduriyetinin giderilmesini, öğretmenlere verilen ek ödeme oranının yüzde 180’e çıkarılmasını, ek 
ders ücretlerinin birim saatinin, 18. Milli Eğitim Şurası kararı gereği, 12 TL’ye çıkarılarak, öğretmenlerin 
mali durumlarının da iyileştirilmesini istedik.

- 14 Eylül 2011 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılarak yeniden 
düzenlenen 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile özür grubu 
tayinleri yılda iki defadan bir defaya indirilmesi nedeniyle yaşanan sıkıntının çözümü için gerekli hukuki 
düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesini istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığına yazılı müracaatta bulunarak, kanun hükmünde kararnamenin 2011’de 
yürürlüğe girmesinden dolayı mağduriyetlerin oluşmaması için eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme 
başvuruları ile sağlık ve öğrenim özrüne bağlı yer değiştirme başvurularının birlikte alınmasını, başvuru 
için esas alınan tarihin 30 Ocak 2012 olmasını; özür durumuna bağlı yer değişikliğinde il içi, il dışı olacak 
şekilde yer değişikliğinin de dahil edilmesini istedik.

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yazı göndererek, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunca karar alınarak, 2012 yılında Kurumda 657 sayılı Kanun’a ve Personel 
Yönetmeliği’ne tabi olarak görev yapan personele 2012 yılı Ocak ayında Personel Yönetmeliği’nin 13’üncü 
maddesi hükmüne istinaden; ödenmesi gereken ikramiyenin 14.01.2011 tarihine kadar ödenmesini; 
yönetmelik hükmü ile ödenmekte olan ikramiyelerin, yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 1992 yılından 
bu yana her yıl mutad şekilde ödendiği dikkate alındığında ikramiye ödemelerinin personel yönünden 
kazanılmış hak teşkil ettiği; Yönetim Kurulunca ikramiye ödenmemesi yönünde bir karar çıkması ya da 
ikramiye ödenmesine dair bir karar verilmemesinin Yönetmeliğe aykırı işlem tesis edilmesi yanında, 
kazanılmış hakların ihlali anlamına geldiğini belirttik.

- Milli Eğitim Bakanlığına bir yazı göndererek, 2012 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu 
yayınlanmadan önce, 2010 Nisan ve Ekim Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda yer alan kararlar 
doğrultusunda tüm eğitim çalışanlarının çocuklarının yararlanacağı şekilde gerekli düzenlemenin 
yapılmasını ve kişi başına düşen ‘üç katı’ ifadesinin en az ‘beş katı’ olarak değiştirilmesini istedik.
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- 2012 Öğretmen Atama Kılavuzunun, Yönetmeliğe aykırı maddelerinin düzeltilmesi, uygulanmaması ve 
Yönetmeliğe uygun şekilde yeniden düzenlenmesini Milli Eğitim Bakanlığından talep ettik.

- Başbakanlığa bir yazı göndererek, Van depreminin psikolojik travmalarını henüz atlatamamış olan 
ve elverişsiz koşullarda görevlerinin başında olan öğretmenlerimizin, 23.12.2011 tarihinden 02.01.2012 
tarihine kadar olan dönemde ek derslerinin ve belirtilen tarih aralıklarında ilgili karar gereği ödenmesi 
zorunlu olan aylık 300 TL tutarındaki deprem tazminatının ödenmesi, yine öğretmenlerimizin yarıyıl 
tatilini yapmaları sağlanarak bu sürede barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner temin 
edilmesi talebinde bulunduk.

- Yüksek Öğretim Kurulu’na yazı göndererek, 2914 sayılı Kanun’da gerçekleştirilen değişikliğin hayata 
geçirilmesini, 2914 sayılı Kanun’un 7. maddesinde derece yükseltilmesi için gerekli bütün şartları taşıyan 
yardımcı doçent statüsündeki personelin derecesinin yükseltilmesi konusunda gereğinin yapılmasını ve 
bu hususta üniversite rektörlüklerinin uyarılmasını istedik.

- 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin 21. fıkrası hükmü ile 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan bir kısmı 
üniversiteler bünyesinde görev yapan folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, 
kitap pataloğu ve sosyolog unvanlı kadroların sınıfının Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesine 
rağmen 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “özel hizmet tazminatı” alt başlıklı (II) sayılı Cetvelin 
(E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 1/d maddesinde, “Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki 
teknik yükseköğrenimlilerden” ibaresi nedeniyle mesleki teknik yükseköğrenimleri bulunmadığından, 
kararla öngörülen özel hizmet tazminatından yararlanamamalarından doğan mağduriyetin önlenmesi 
için Başbakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, söz konusu ibareden “…mesleki teknik…” ifadesinin 
kaldırılarak bendin “Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer yükseköğrenimlilerden” şeklinde 
tanzim edilmesinin sağlanmasını istedik.

- ÖSYM’ye bir yazı göndererek, 01/04/2012 Pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) 
eğitim kurumlarında görev yapacak olan yöneticiler, öğretmenlere ve personele fazla mesai ücreti 
ödenmesini istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında 
ifa edilecek görevlerin mağduriyete yol açılmaması için, projede görevli öğretmen, yönetici ve diğer 
personelin mesai saatleri dışında yaptıkları fazla çalışma süresi karşılığında ücret ve özlük haklarıyla 
ilgili düzenleme yapılmasını, konu hakkında yapılacak çalışmalara ilişkin sendikamıza bilgi verilmesini 
istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, Bakanlığın 17.04.2012 tarihli ve 9938 sayılı genelgenin, 
“…eğitim-öğretimin okul ortamında sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen tüm önlemlerin alınarak 
öğrencileri sağlık raporu almaya teşvik eden okul idarecileri hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması 
hususunda…” gereğinin yapılması ifadesinin yanlış yorumlara ve hatalı uygulamalara sebep olmamasını 
teminen düzeltilmesini veya bu yönde açıklayıcı bir genel yazı yazılmasıyla okul yöneticilerinin 
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yeni soruşturmalara maruz kalmalarına neden olacak genel yazılar ve genelgeler yayımlamaktan 
kaçınılmasını istedik.

- Başbakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, 1. Dönem Toplu Sözleşme Hükümleri gereğince ilgili Bakanlar 
Kurulu kararlarında 4/C statüsündeki personelin istihdam sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını talep ettik. Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığımız başvuruda ise, ilgili Bakanlar 
Kurulu kararlarında istihdam sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması 
beklenmeksizin, hizmet sözleşmeleri 2012 yılı Temmuz ayı içinde veya 30.11.2012 tarihine kadar sona 
erecek olan 4/C statüsündeki personel yönünden mevcut hizmet sözleşmelerinde çalışma sürelerinin 
11 ay 28 gün olacak şekilde revize edilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında gerekli düzenlemeler 
yapılıncaya kadar geçecek sürede akdedilecek hizmet sözleşmelerinde çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün 
olarak düzenlenmesini istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, öğretmenlerin, eğitim-öğretim yılı dönem başında 
ve sonunda yapmış oldukları seminer çalışmalarını, görevli oldukları okul ve kurumlarda yapma 
zorunluluğunun kaldırılmasını, Van’da görev yapan öğretmenlerin, eğitim-öğretim yılı dönem başında 
ve sonunda yapmış oldukları seminer çalışmalarını yaz tatillerini geçirdikleri adreslerde ya da 
memleketlerinde yapabilmelerine imkân sağlanmasını ve birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında 
görevli öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı dönem başında ve sonunda yapmış oldukları seminer 
çalışmalarını, taleplerine göre yaz tatillerini geçirdikleri adreslerde, bulundukları okula en yakın 
hizmetiçi eğitimin verildiği mahalde ya da memleketlerinde yapabilmelerine imkân sağlanmasını 
istedik.

- 2012 SBS Kılavuzu’nun kılık kıyafete ilişkin hükmüne dayanak olarak gösterilen yürürlükteki 
mevzuatlardan, gerek MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi gerek Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle 
Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik’in kılık ve kıyafete ilişkin hükümleri güncelliğini 
kaybetmiştir. Günümüzde var olan uygulamanın bütünüyle gerisinde kalan darbe ürünü kılık kıyafet 
mevzuatının yeniden düzenlenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı gönderdik.

- Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik Taslağı Hakkındaki Görüş ve Önerilerimizi 10.05.2012 tarihinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’na gönderdik.

- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü’nün, 31.08.2012 tarihli ve 9310 sayılı yazısında, 
29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 30. maddesindeki açık 
hükmün aksine, öğretmenlerin “alanlarında” lisansüstü öğrenim görmelerine bağlanması üzerine Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’na aykırı bu hatalı ve yanlış ifadenin, görüş içeriğinden çıkartılarak 
düzeltilmesi, aksi halde yargı yoluna başvuracağımız hususunda Maliye Bakanlığı’na başvuruda 
bulunduk. Başvurumuz üzerine Maliye Bakanlığı 24.09.2012 tarihli ve 10155 sayılı yazıyla söz konusu 
hukuka aykırı ifadeyi kaldırmıştır.
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- Milli Eğitim Bakanlığınca, 20.09.2012 tarihinde yayımlanan 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği 
Kılavuzunda eksik ve hatalı gördüğümüz hususlar ile yine Kılavuzda yer alması ve alan değişikliği 
sürecinde dikkate alınması ve değerlendirilmesi gereken görüş ve önerilerimizi Milli Eğitim Bakanlığına 
ilettik.

- Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak gerek norm kadro fazlası durumunda bulunan gerekse il içinde 
atama sırasını bekleyen ve özür durumundan yer değişikliği bekleyen öğretmenlerimizin sorunlarının 
çözümü için sırasıyla, il içinde özür durumu bulunanların, isteğe bağlı yer değiştirmek isteyenlerin (il içi 
sıralar) ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecinin işletilmesini istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaatta bulunarak, merkezi sistemle yapılan sınavlarda görev alan 
öğretmenlere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda salon başkanlarına ödenen ücretten aşağı 
olmamak üzere sınav ücreti ödenmesi konusunda gereğinin yapılmasını istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, 11-29 Haziran 2012 tarihleri arasında üç haftalık 
süreyle mesleki çalışma yapacak olan öğretmenlerin bu çalışmalarının tamamına ek ders ücreti 
ödenebilmesi için, mesleki çalışma sürelerinde öğretmenlere ödenen ek ders ücretinin iki hafta süreyle 
sınırlandırılmasının kaldırılması ya da mesleki çalışma sürelerinin iki hafta ile sınırlandırılması yönünde 
gerekli açıklamanın yapılmasını istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, il emri uygulaması ve öğretmenlerin norm durumu başta 
olmak üzere, yeni eğitim sisteminin uygulamaya konulmasıyla yaşanması muhtemel mağduriyetlerin 
önüne geçilmesi için şu adımların atılmasını istedik: 

a) Geçmiş yıllarda olduğu gibi ‘il emri’ yeniden uygulanmalıdır.

b) İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme dâhil tayini çıkan öğretmenlerin, aile bütünlüğünün sağlanamaması 
söz konusu ise istekleri dâhilinde gerekirse il dışı ataması iptal edilmelidir.

c) Zorunlu hizmete tabi personelin öğretmen eşlerinin norm fazlası olması halinde bile özür grubu 
ataması yapılmalıdır.

d) SBS ile çocukları ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğretmenlerin atamaları yapılmalıdır.

e) Alan değişikliği, yan alanı kapsayacak ve iller arası da olacak şekilde ilk atamadan önce yapılmalıdır.

f) Anadolu liselerine dönüştürülen okulların öğretmenlerinin daha fazla mağdur edilmemesi için sınav 
kazananlara öncelikle çalıştıkları kurumda Anadolu statüsü verilecek şekilde düzenleme yapılarak bir 
an önce atamaları yapılmalıdır.

g) İller arasında öğretmenlerin karşılıklı olarak yer değiştirmesine imkân tanımak için becayiş 
uygulamasına izin verilmelidir.

h) Öğrenim özrü dolayısıyla tayin isteyemeyenlerin mağduriyeti giderilmelidir. 
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i) Okula kayıtta, 60-66 ay arası çocuklarda velilerin isteği baz alındığı gibi, 66-72 ay arası çocuklarda da 
velinin isteğinin dikkate alınması ya da sınıf öğretmeni-rehber öğretmen ve okul idaresinin yer alacağı 
kayıt komisyonunun incelemesi yeterli görülmelidir.

j) Özür grubu tayin taleplerinde ilk başvuru sürecinde şartları tutmadığı için başvuramayan, fakat 
ilerleyen günlerde şartları oluşan öğretmenlerin özür grubu tayin taleplerinde ilk başvuruda tercihte 
bulunmuş olma şartı aranmamalıdır.

k) Sınıf öğretmenlerinden norm fazlası olabilecek durumda olanların mağdur edilmemesi için, Norm 
fazlası olan öğretmenler eğitim bölgesi dışına çıkarılmamalı; Norm fazlası olan sınıf öğretmeni olduğu 
takdirde en az 3 yıl kendi okulunda kadrosunun tutulmasına imkân verilmeli ve ilerleyen zamanlarda 
oluşabilecek fırsatlar için öğretmene zaman tanınmalı; 5. sınıfların bazı derslerine sınıf öğretmenlerinin 
girmesine müsaade edilerek, norm fazlası öğretmenlerin bir sonraki tayin döneminde oluşabilecek 
norm açıklarında tayin isteyebilmesi ya da kurumunda norma dâhil olmasına imkân verilmesi için 
yeni sisteme geçiş sürecinde esnek davranılmalı; İkili eğitim yapan ve derslik oluşma ihtimali olan 
okullarda sınıf öğretmeni norm fazlalığı oluşma ihtimalinin önüne geçilmesi için 4. sınıfların ortaokul 
kısmı ile aynı zaman dilimde okula gelmesi yönünde alandan gelen talepler dikkate alınmalı; 1, 2 ve 3. 
sınıflarda sınıf mevcutları yeniden ayarlanarak, yeni şubeler oluşturulmalıdır.

- Bir televizyon kanalında yayınlanan programda, münferit bir istismar amaçlı çocuk kaçırma olayı 
olmasına rağmen programda, ilk ele alındığı tarihten bu yana haberin her işlenişinde, kaçıran kişinin 
öğretmen olmasına vurgu yapılarak, gerek program içeriğinde gerekse program esnasındaki ve haberin 
program vesilesiyle yazılı ve görsel medya ortamına akseden hallerinde, kaçıran kişinin nezdinde bütün 
öğretmenleri rencide edecek ve onları töhmet altında bırakacak haddi aşan ifadelere yer verilmesi 
nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na bir yazı göndererek, söz konusu programın yayımlandığı 
ATV kanalı ve bu kanalda yayınlanan “Yeniden Başlayalım” isimli program hakkında gerekli yasal ve idari 
işlemlerin yapılmasını ve neticeden sendikamıza bilgi verilmesini istedik.

- 6353 sayılı Kanun’un 40. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 
eklenen geçici 44. maddeyle; 23.04.1999 ile 14.02.2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel 
mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 5525 sayılı Kanun 
uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların, sosyal güvenlik 
primlerinin kurumlarınca karşılanmasına ilişkin düzenlemeden faydalanacaklara yol göstermek 
amacıyla örnek başvuru dilekçeleri kaleme alıp yayımladık.

- 09.07.2012 tarihli YÖK’e gönderdiğimiz yazıda, kurum olarak mesleki ve akademik donanımlarını 
ve verimliliklerini yükseltmek için kamu çalışanı üyelerimizi, Tezli/Tezsiz yüksek lisans ve Doktora 
Programları için teşvik etmekte olduğumuzu, bu maksatla da farklı üniversiteler ile anlaşarak her ilde 
sınıflar açmak suretiyle taleplerin karşılanmasını sağladığımızı ifade ettik. Yazımızda YÖK’ün 21.06.2012 
tarihinde üniversitelere gönderdiği, “Yükseköğretim kurumlarında açılmasına izin verilen yüksek lisans/
doktora programının dışında, o programın adının kullanılarak yeni programlar türetilerek lisansüstü 
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program için ilan verilmemesi...” konusundaki yazıdan hareketle “Bilhassa Eğitim Fakültesi ya da Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü bulunmayan üniversitelerin İşletme Yönetim ve Organizasyon Bilim dalı altında “ 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programını kontenjan sınırı olmadan değişik illerde açabilme 
imkânının ve bu diplomaların geçerliliğinin olup-olmayacağı hususunda ivedilikle bilgilendirilmemizi 
talep ederiz” dedik.

YÖK, Genel Merkezimize gönderdiği yanıt metninde 18.10.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 
Toplantısı’nda Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü olmayan üniversitelerde eğitim ile ilgili 
lisansüstü eğitim verilmesinin uygun olmadığına karar verildiğini belirtti.

Yükseköğretim kurumlarında Eğitim Fakülteleri Eğitim Bilimleri Bölümü altında Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi Anabilim Dalı bulunmakta olduğu da belirtilen yazıda, “Bu anabilim dalı Enstitü’de bilim 
dalı olarak temsil edilmektedir. İşletme Bölümü ile Eğitim Bilimleri Bölümü ayrı bölümler olduğundan 
Enstitülerde İşletme Anabilim Dalı altında Eğitim Yönetim ve Denetimi programı açılması mevcut yapıya 
uygun değildir” denildi.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak, il içi yer değiştirme kılavuzunda il içi sıraların 
bir defa çalıştırılacağı belirtilmiştir. İl içi sıralar çalıştırıldıktan sonra Bakanlık tarafından özür grubu, 
alan değişikliği ve karşılıklı yer değiştirme gibi birçok nedene bağlı olarak yer değiştirme işlemi 
yapılmış olmasından dolayı eğitim kurumlarının çoğunda yeni norm kadro açıkları oluşması nedeniyle 
oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi bakımından, 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle hizmet puanı 
düşük olan ve norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerden daha yüksek puana sahip olup 
da il içinde sırada ve özür durumundan atama bekleyen öğretmenlerin, istekleri doğrultusunda yer 
değiştirmelerine imkân verilmesini istedik.

- 30/03/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla getirilen düzenlemeler ve 09/05/2012 tarih ve 401 sayılı 2012/20 No’lu 
Genelge/kapsamında eğitim kurumlarının yönetici atama ve normlarının belirlenmesinde yaşanan 
bir takım sorunlar bulunduğunu; Bu kapsamda; ilköğretim Okulu iken ilkokul ve ortaokul olarak iki 
kuruma ayrılarak ayrı kurum kodu verilen ancak aynı binada faaliyetini sürdüren okulların yönetici 
normlarının nasıl belirleneceği; söz konusu okulun müdürü aynı binada faaliyet gösteren iki okulunda 
müdürlüğünü yürütüp yürütemeyeceği; Mevcut müdürün her iki eğitim kurumunun müdürlüğünü 
yürütmesi, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının alanlarına göre ayrılan eğitim kurumlarına 
atanmaları sonucu norm kadrosu fazlası duruma düşen bu yöneticiler hakkında ne gibi işlem yapılacağı; 
Dönüştürme sonucu Ortaokullarda görev yapan alanı sınıf öğretmenleri ile İlkokullarda görev yapan 
branş öğretmeni yöneticilerin (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları) görevlerine ne kadar 
süre devam edecekleri diğer okullara aktarımlarının ileride olup olamayacağı, norm kadro fazlası olarak 
belirlenmeleri halinde bu yöneticiler hakkında ne gibi işlem yapılacağı; İlköğretim Okulu iken ilkokul 
ve ortaokul olarak iki kuruma ayrılan eğitim kurumlarının aynı binada faaliyetlerini sürdürmesi halinde 
müdür başyardımcılarının normunun hangi okulla ilişkilendirileceği; İlkokul ve Ortaokulun birlikte aynı 
binada iki ayrı kurum kodu ile öğretim yaptığı eğitim kurumlarında, mevcut memur ve hizmetlilerin 
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kadroları hangi kurumun kadrosuna aktarılacağı; Dönüştürülen ilkokul ve ortaokulların tür ve tiplerinin 
ne şekilde belirleneceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli açıklamayı yaparak, ülke genelinde 
uygulama birliğini sağlamasını ve oluşması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesini istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, Anadolu lisesinde daha önce görev yapmış olan 
öğretmenlerin bu durumlarının başvurular sona ermeden bir an önce MEBBİS personel bilgileri veri 
tabanına işlenmesini; önceki yıllarda Anadolu lisesini sınavla kazanmış ve bu okullara atanmış, daha 
sonra bünyesinde hem genel lise hem de Anadolu lisesi bulunan eğitim kurumuna atananlardan 
genel lise normu ile ilişkilendirilenlere yeniden atama kapsamında başvuru hakkının verilmesini ve 
öğretmenlerin atama ve yer değiştirme dönemlerinde yaşadıkları sorunların çözümünün yerinden 
sağlanabilmesi için, ya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha fazla yetkilendirilmesini ya da Bakanlıkla 
daha sağlıklı iletişimin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak, engelli kamu çalışanlarına yönelik gerek 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun “Günlük çalışma saatlerinin tespiti” başlıklı 100. maddesinde yer alan 
hüküm gerekse Başbakanlığın 2005 Özürlülerin İstihdamı Yılı Genelgesi (2004/28) ile Sendikal Gelişmeler 
Doğrultusunda Alınacak Önlemler (2009/12) Genelgesi’nde yer alan açıklamalar da dikkate alınmak 
suretiyle norm fazlası durumunda olan engelli öğretmenlerin öğretmen atama ve yer değiştirme 
yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi kapsamı dışında 
tutulması konusunda gerekli önlemlerin alınmasını ve konu hakkında sendikamızın bilgilendirilmesini 
talep ettik.

- Maliye Bakanlığı’na ve Başbakanlığa başvuruda bulunarak, fazla çalışma ücreti ödenmesine dair 3843 
sayılı Kanun’un 12. maddesinin yürürlükten kaldırılmayarak uygulanmasına devam edilmesi yönünde 
düzenleme yapılmasını istedik. Yine aynı şekilde YÖK Başkanlığı’na da başvuruda bulunarak, aynı yönde 
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep ettik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonuna 
yaklaştığımız bir zaman diliminde, norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri 
hariç, il genelinde resen atama yapılmamasını istedik.

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazmış 
olduğu 5.9.2012 tarihli yazısında; eğitim ve öğretimin atölye ortamında yapılması nedeni ile sağlık 
alanı öğretmenlerinin ‘atölye ve laboratuar öğretmeni’ olarak değerlendirilmesi gerektiği ve norm 
kadrolarının da buna göre belirlenmesi için almış olduğu kararın doğuracağı mağduriyet ve sıkıntıları 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazıyla ilettik. Bakanlığın sağlık meslek liseleri alan öğretmenleri ile ilgili 
almış olduğu bu kararının yeniden gözden geçirilerek, Sağlık Meslek liseleri öğretmenlerinin norm 
fazlası duruma düşmemeleri için norm kadro uygulamasında; Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve 
Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 12’inci maddesi değil 
11’inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı şekilde düzenleme yapılması; Daha önce olduğu gibi maaş 
karşılığı okutacağı ders saatinin 15 saat olarak kalmasını; -17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet 
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Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekinde yer alan III Sayılı Cetvelin A.Eğitim 

Öğretim Tazminatı bölümünün II. sırasında yer alan tazminatlardan da yararlanmaları için söz konusu 

cetvelde de gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’ndan; bakanlığın mevcut mevzuatta gerekli değişiklik yaparak şube müdürü 

atamalarını yapması istedik. Milli Eğitim Bakanlığına; Bakanlık, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 

ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğini hazırlayarak Resmi Gazete’de 

yayımladıktan sonra teşkilatlanma sürecini her ne kadar başlatmış ise de bu sürecin bir diğer ayağı 

olan Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde de düzenleme 

yapılmasında zorunluluk bulunduğunu söyledik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, aldığı düşük ücretle geçim sıkıntısı içinde hayatını idame 

ettirmeye çalışan Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda görev yapan 4/C’li personele Kamu Görevlileri Hakem 

Kurulu Kararı’nın “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 17. maddesinden doğan fazla çalışma ücretlerinin 

başlangıç olarak 1/7/2012 tarihi esas alınarak geriye dönük hesaplanmak suretiyle ödenmesi için 

valiliklere yazı yazılmasını ve sendikamıza bilgi verilmesini istedik.

- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın (KGHK) 11. maddesine göre aile yardımlarının kamu 

görevlilerine ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na, valiliklere talimat gönderilmesi ve sonucundan 

sendikamızı bilgilendirmesi hususunda yazı gönderdik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, Bakan Ömer Dinçer’in açıklaması doğrultusunda, alan 

değişikliğini iptal etmek isteyen öğretmenlere; il içi ve il dışı fark etmeksizin, eski alanlarına dönme 

imkânı verilmesini; il içinde alan değiştirenlerin eski görev yerlerine; iller arası özür durumuna bağlı 

alan değiştirenlerin ise, özürlerinin bulunduğu ilçe sınırları içindeki eğitim kurumlarına atamalarının 

yapılmasını istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, 16/01/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı 

İzin Yönergesi’nin “öğrenim izinlerini düzenleyen Diğer İzinler” başlıklı 18. maddesinin yeniden 

değerlendirilmesini, öğretmen ve yöneticilerin yüksek lisans yapabilmeleri için gereken düzenlemenin 

yapılmasını istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, 2011 yılı Ağustos ayında yapılacağı duyurulan 

ve önce ertelenip daha sonra iptal edilen unvan değişikliği sınavının bir an önce yapılması için 

gerekli çalışmaların başlatılarak teknisyen, programcı, tekniker, hemşire, mimar, mühendis, psikolog, 

sosyal çalışmacı, fizyoterapist, mütercim ve benzeri unvanlara yönelik Unvan Değişikliği Kılavuzu’nun 

biran evvel yayınlanmasını, bu sınavı bekleyen çalışanların mağduriyetinin giderilerek konuyla ilgili 

sendikamıza bilgi verilmesini istedik.
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- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne birer yazı göndererek, Anadolu 

Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve YÖK Yürütme 

Kurulu kararının dikkate alınmasını, üniversite senatosu kararının geri alınarak, 2012-2013 eğitim yılında 

ve sonraki eğitim yıllarında da bütünleme sınavlarının yapılmasını istedik

- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2013/14 sayılı Genelgesi kapsamında 2013 

LYS’ye katılacak 12. sınıf öğrencileri, Bakanlık Genelgesi gereği azami 45 gün sınıf veya okul bütünlüğünde 

izinli sayılacaklarından bu 45 günlük süre zarfınca 12. sınıflarda ders vermekle görevli olan branş 

öğretmenlerinin ders görevlerini yapmış sayılacağı ve ek ders ücretlerini tam olarak alabilecekleri 

hususunda gerekli açıklamanın ivedilikle yapılmasını ve Sendikamıza bilgi verilmesini talep ettik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, Başbakan Sayın Erdoğan’ın beyanları doğrultusunda 

gerçekleştirilecek 2013 yılı Şubat ayı özür grubu yer değişikliği işlemlerinin öğrenim özrünü, genel 

ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri ile il içi ve iller arası yer değişikliklerini de 

kapsayacak şekilde düzenlenmesini istedik.

- Sendikamızın ısrarlı girişimleri neticesinde 29.05.2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 6486 sayılı Kanun’la yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli 

öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma 

süreleri için saat ücreti ödeneceği hüküm altına alındı.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 2013/14 sayılı 

genelgesi kapsamında 2013 LYS’ye katılacak 12. sınıf öğrencilerinin, Bakanlık Genelgesi gereği azami 

45 gün sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılacaklarından, bu 45 günlük süre zarfında 12. sınıflarda 

ders vermekle yükümlü olan öğretmenlerin ders görevlerini yapmış sayılacağı ve ek ders ücretlerini 

tam olarak alabilecekleri hususunda gerekli açıklamanın ivedilikle yapılmasını ve sendikamıza bilgi 

verilmesini talep ettik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na Mayıs 2013 tarihinde başvurarak, atama sürecinin, okul dönüşümü ve norm 

güncellemelerinden sonra başlatılmasını istedik.

- Başbakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, geçici işçi veya geçici personel statüsünde görev 

yapmaktayken, önce sözleşmeli personel, sonrasında ise memuriyet kadrolarına geçirilenlerin sigortalı 

(geçici işçi/geçici personel) olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin memuriyet hizmet sürelerinden 

sayılmasını; üniversitelerde 632 sayılı KHK gereği memur kadrosuna geçirilen sözleşmeli personelin mali 

ve özlük haklarının, genel bütçeden üniversiteye ayrılan kısımdan karşılanması yönünde gerekli hukuki 

düzenlemelerin yapılmasını istedik.

- 2547 sayılı Kanun’un “siciller” başlıklı 63. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin bir kanun 

metninin, hazırlıkları devam eden torba kanun kapsamına dâhil edilmesi hususunda gereğinin yapılması 

için Başbakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.
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- Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı 
ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar’ın 15. maddesinin yürürlükten kaldırılması talebiyle 
Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunduk.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen merkezi 
sınavlarda görev alanlara ÖSYM sınavları için öngörülen usul ve esaslara göre sınav görev ücreti 
ödenmesini talep ettik.

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda görev yapan personele 
gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretinin artırılmasını istedik.

- Eğitim-Bir-Sen olarak, 2013 yılı alan değişikliği ile ilgili duyuruda bakanlıkça bazı hususlara yer 
verilmediğine dikkat çekerek, eksik bırakılan söz konusu hususların düzeltmesini talep ettik. Bakanlığa 
yazdığımız yazıda, Tarih veya coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta iken, sosyal bilgiler alanına; 
fizik, kimya veya biyoloji öğretmeni olarak görev yapmakta iken, fen bilimleri/fen ve teknoloji alanına 
geçiş yapanların mezuniyet alanlarına, Halk eğitimi merkezleri ile öğretmenevleri yöneticilerinden alan 
değişikliği yapanların yöneticilik görevleri sona ermeden mezuniyet alanlarına, aynı bina ve bahçede 
eğitim-öğretim veren ilkokul ve ortaokulun bir arada olduğu eğitim kurumlarının ilkokul kısmında 
mezuniyet alanı sosyal bilgiler olup, sınıf öğretmeni olarak görev yapan yöneticilerin, yöneticilik görevi 
sona ermeden mezuniyet alanı olan sosyal bilgiler alanına, Eğitim kurumu yöneticilerinin yöneticilik 
görevleri sona ermeden, görevli oldukları kurumda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri boş norm 
kadro olup olmadığına bakılmaksızın aylık karşılığı okutabilecekleri ders yükü bulunması halinde alan 
değişikliği yapabilmelerinin sağlanmasını istedik.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yazılı başvuruda bulunarak, genel yönetmelikte 
gerçekleştirilen değişiklik maddeleri ve geçici madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle, 31.08.2013 
tarihi itibarıyla başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavlarının; 
(a) sınav tarihi, yeni başvuru alınmasına imkân tanıyor ise, görevde yükselme eğitimi programına 
katılmamalarına rağmen mevzuatına göre görevde yükselme sınavına başvuru hakkı olanlara da 
sınav hakkı verilerek sınavın bu şekilde gerçekleştirilmesi, (b) sınav tarihi, yeni başvuru alınmasına 
imkân tanımıyor ise, sınav tarihinin kısa bir zaman sonrasına ertelenerek, görevde yükselme eğitimi 
programına katılmayanların da sınava başvurmalarına imkân verilmesi için üniversitelere genel bir 
yazının gönderilmesini talep ettik.

- Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri, Personeli ve Teşkilat Yapısına İlişkin Olarak Bazı Kanun ve KHK’larda 
Değişiklik Öngören Kanun Tasarısının, Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda ve TBMM Genel Kurulundaki 
görüşmelerine katıldık ve önergeler sunduk.

- Eğitim-Bir-Sen olarak, 2013 yılı toplu sözleşme görüşmelerine taşıdığımız ‘alan adı değişen atölye, 
laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenlerinin ilave eğitim-öğretim tazminatının Talim ve Terbiye 
Kurulu kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi’ talebimiz dikkate alınarak, bu konuda düzenleme 
yapıldı. 16.01.2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu 
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Kararı’yla mesleki ve teknik okullarda atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinin ilave 

eğitim-öğretim tazminatlarına esas alan adları ile okul/kurum isimleri yeniden belirlendi.

- 2014 Mart mahalli idareler seçimlerinde sandık kurullarında ve il/ilçe seçim kurullarında görevli 

olmaları nedeniyle zorunlu olarak eğitime tutulmalarından dolayı yönetim/ders görevini ifa edemeyen 

yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan aylık karşılığı ders ve ek ders görevlerini yapmış 

sayılarak söz konusu tarihlere ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmesi konusunda gereğinin yapılması için 

Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunduk.

- 14.03.2013 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6528 sayılı Kanunun 24’üncü Bakanlıkça 

yapılan sınavlarda görev alan personele ödenecek ücretin, Bakanlık döner sermaye hesabından 

ödenmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığının görüşünün de alınmak suretiyle Bakanlıkça 

tespit edileceği hükmü yer almaktadır. Bu itibarla Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, merkezi olsun ya 

da olmasın Bakanlıkça yapılan bütün sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 

2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda 

öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda girişimde bulunduk.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, 2013 yılı görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği 

sınavlarının farklı tarihlerde yapılmasını, sınavlara ilişkin kılavuzun ivedilikle hazırlanarak yazılı 

sınavlarla ilgili konuların ve bu konuların sınavdaki ağırlıklarının belirlenmesini istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, 6529 sayılı Kanun hükümlerinin gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına 

Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinde yer alan “başı açık” ibaresi ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki ‘başı açık derse girmemeyi’ disiplin suçu 

sayan hükümlerin söz konusu yönetmeliklerden çıkartılması konusunda gereğinin yapılması talebinde 

bulunulduk.

- Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunarak, 

inceleme/soruşturma ürünü somut bir tespit olmaksızın salt elektronik ortamdaki sayısal analizden 

hareketle kopya çekildiği iddiasıyla öğretmenleri zan altında bırakan uygulamanın yeniden 

değerlendirilmesini, öğretmeni peşin hükümle yargılayan, soruşturma yapılmaksızın sınav görevinden 

men etme şeklindeki işlemlerin durdurulmasını talep ettik.

- Milli Eğitim Bakanlığından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Genel 

Müdürlüğünün 19/12/2013 tarihli ve 10519 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe giren Eğitim 

ve Sınav Yönergesi ve getirdiği değişikliklerin ilgili ortaöğretim kurumlarına bildirimine dair genel bir 

yazının gönderilmesi; yeni protokol gerekli ise ivedilikle ilgili Bakanlıkla protokolün sonuçlandırılmasını 

talep ettik.
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- TEOG sınavlarında inceleme/soruşturma ürünü somut bir tespit olmaksızın salt elektronik ortamdaki 
sayısal analizden hareketle kopya çekildiği iddiasıyla öğretmenlerimizin zan altında bırakan söz konusu 
uygulamanın yeninden değerlendirilmesi, peşin hükümle öğretmeni yaftalayan inceleme/soruşturma 
yapılmaksızın sınav görevinden men etme şeklindeki işlemlerin durdurulmasını istedik.

- Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) yazılı müracaatta bulunarak, yurt dışına eğitim amacıyla 
gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp halen mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa edenlerin ve 
6528 sayılı Kanun’dan evvel bu yükümlülüklerini bitirenlerin, yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla 
geçirdikleri sürelerin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak, intibaklarının yapılması konusunda 
genel bir yazının üniversitelere gönderilmesini istedik.

- Yeni büyükşehir yasası ile beraber statü olarak bazı köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Mahalleye 
dönüşen köylerde çalışan öğretmenler 30 Mart 2014 öncesinde ilçe içinde, yani köyden şehir merkezine 
özür durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunmakta iken yeni büyükşehir belediye yasası ile 
beraber köylerin mahalleye dönüşmesi ile mahalleden şehir merkezine yer değiştirme talebinde 
bulunamamaktadır. Bu durumdaki öğretmenler için bakanlık özür durumuna bağlı yer değiştirmelerle 
ilgili yayınladığı kılavuzda bu durumu göz ardı etmiş ve mağduriyetlerin yaşanmasına neden olmuştur. 
Köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde görev yapan öğretmenlerinde şehir merkezine özür 
durumundan yer değiştirme talebinde bulunabilme imkânı sağlanması için Bakanlığa talepte bulunduk.

- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne birer yazı göndererek, il emrine yerleştirilen 
memur ve hizmetlilerin il içerisinde yerleştirme işlemlerinin valiliklerce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 
8/c maddesi gereğince tercihleri alınarak hizmet süresine göre yapılması; Engelli Kamu Personel Seçme 
Sınavı sonucuna göre valiliklerce atanan ve adaylığı kalkmış olan engelli memur ve hizmetlilerin 
başvurularının alınarak, engellilik durumları ve talepleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle yer 
değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Hem eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine 
ilişkin yönetmelikte hem de kılavuzda “Atanmak istediği kurumda aylık karşılığı okutabileceği dersin 
olması” hükmüne de yer verilmesi ve aynı zamanda hem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin 
imam hatip liselerine hem de meslek dersleri alan öğretmenlerin meslek liselerine yönetici olarak 
atanabilmeleri için gereğinin yapılmasını istedik.

- Öğretmenlerin yaz tatili il içi ve iller arası özür durumu yer değişikliği işlemleri takviminin, TEOG sınav 
tercih sonuçlarının açıklanması sürecini de içine alacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettik.

- TEOG sınav sonucu kapsamında yerleştirmeye yönelik nakil taleplerinin 28 Ağustos’a kadar 
gerçekleştirilecek olması nedeniyle bu tarihin de birkaç gün uzatılmak suretiyle, çocuğu TEOG sınav 
sonuçlarına göre yerleştirme tercihinde bulunacak olan maarif müfettişlerinin ve öğrencilerimizin 
muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sağlıklı tercihte bulunma imkânı tanınmasını ve de 
öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularının son gününün birkaç gün uzatılmak 
suretiyle bölge hizmet süresine bağlı yer değişikliği gerçekleştiren maarif müfettişlerinin öğretmen 
eşlerine, eş durumu kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunma hakkı tanınmasını istedik.
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- Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve YÖK’e bir yazı göndererek, 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 2. maddesinde yer alan hükmün değiştirilmek suretiyle geliştirme 
ödeneğinin ödenmesine devam edilmesini, mezkûr maddede geçen on beş yıl şeklindeki sınırlamanın 
kaldırılması noktasında gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedik.

- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde şef ve memurlar için 
görevde yükselme sınavı yapılacağı ve bu sınavlarda konuların çok kapsamlı olduğu ve konuların şube 
müdürlüğü sınav konularıyla paralellik arz ettiği, aynı zamanda şef ve memurların aynı konulardan 
sınava tabi olacağı bilgisinden hareketle; söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Bakanlığın, 
yazılı sınavın yapılacağı tarihten en geç bir ay önce duyuru yapması ve duyuruda atama yapılacak 
kadroların sınıfı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi, yeri, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav 
konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına yer vermesi gerektiğini ifade ettik.

- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne yazılı müracaatta bulunarak, Öğretmenlerin 
İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru kapsamında başvurunun son gününün 
30.09.2014 tarihi olarak belirlenmesi ve zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere de iller arası isteğe 
bağlı yer değişikliğine başvuru hakkı tanınması hususlarında gereğinin yapılması talebinde bulunduk.

- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek, zorunlu hizmet 
mağduriyetinin giderilmesi ve becayiş hakkı verilmesi talebinde bulunduk.

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin yazılı başvuruda bulunarak, inceleme ve soruşturma 
olmaksızın hak mahrumiyetine neden olacak 6. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin yürürlükten 
kaldırılmasını talep ettik.

- Eğitim-Bir-Sen yöneticileri, 30.06.2014 tarihinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve İnsan 
Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ile bir araya gelerek, norm fazlası eğitim kurumu yöneticilerinin 
mağduriyeti başta olmak üzere, öğretmen yer değiştirme, memur ve hizmetlilerin görevde yükselme 
sınavı ve şube müdürlerinin atamaları gibi birçok konuda görüşmelerde bulunmuştu. Yapılan ikili 
görüşmeden sonra MEB yetkilileri konuyla ilgili taleplerimizi dikkate alarak norm fazlası yöneticilerin 
sorununa çözüm getirdi. Bakanlık, bugün norm fazlası yöneticiler konulu bir genelge yayınlayarak norm 
fazlası yöneticilerin mağduriyetini gidermiş oldu. Yayınlanan genelgede, “Bu çerçevede, Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 
geçici 2’nci maddesi gereğince; daha önce yürürlükte olan yönetmeliğe göre belirlenmiş olan norm 
kadroların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak norm kadro belirlemelerinin 
onaylanıp yürürlüğe konulacağı tarihe kadar geçerli olacağı ve bu bağlamda yeni yönetmeliğe göre 
yapılacak belirlemenin 18/07/2014 tarihi itibarıyla onaylanacağı dikkate alındığında, bu tarihten önce 
norm kadro fazlası olarak belirlenmiş olmalarına rağmen halen görevlerine devam eden yöneticilerden 
yapılan norm kadro belirlemelerine göre yeniden norm kadroya dahil edilme konumuna gelenlerin 
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yöneticilik görevleri, dört yıllık görev süreleri dolana kadar devam edecektir. Bunlardan norm kadroya 
dahil edilme konumunda olmayanların yöneticilik görevleri ise 2014-2015 ders yılının bitim tarihi olan 
12/06/2015 tarihinde sona erecektir” denilerek mağduriyet giderilmiş oldu.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, ilahiyat fakültesi mezunları ile rehber 
öğretmenler başta olmak üzere, bazı alanlardan mezun olanların yapmış oldukları başvurular ihtiyacı 
karşılayamayacağı için pedagojik formasyonunu tamamlamamış olanların 75 puan şartı aranmaksızın 
başvurularının alınmasını ve alanlarında atanabilecekleri okullara yerleştirmelerinin yapılmasını istedik.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, öğretmenlere, mesleki çalışmalarının en fazla iki haftası 
için ek ders ücreti ödenmekte olduğundan hareketle, iki haftalık mesleki çalışmalarını tamamladıkları 
ve bu çalışma karşılığında aldıkları ek ders ücretinin dışında ayrıca ek ders ücreti alamayacakları ve 
mesleki çalışmalarını tamamlayan öğretmenlerin 1 Temmuz 2014 Salı günü itibarıyla tatile girmeleri 
için, hafta sonunun ardından bir gün daha okula gelmeleri için bekletilmelerinin bir anlamı olmayacağı 
gerekçesiyle öğretmenlerin 27 Haziran 2014 mesai bitimi itibarıyla yaz tatiline başlatılmalarını istedik.

- Talebimiz üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, “eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirme sürecinde Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ile İHL Meslek Dersi Öğretmeni Ayrımı Yapılmaması”, “ilahiyat 
fakültesi mezunlarının ilk defa veya yeniden görevlendirme kapsamındaki yöneticilik başvurularının 
da bu çerçevede değerlendirilmesi” ve “Öğrencilerinin Tamamı Kız Olan Okulların Müdür İhtiyacı 
Karşılanamadığında Erkek Adaylar Görevlendirilebileceği” konularında genel yazıyla düzenleme 
gerçekleştirdi.

- Öğretmenlerin özür durumu atamalarında mağduriyet yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı 
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 39.maddesinin 9. fıkrası hükmüne uygun olarak 
özür durumu atama başvuru süresinin TEOG yerleştirme sonuçların açıklanması kadar uzatılmasını 
talep ettik.

- Görev yerlerinden ayrılmış olsalar dahi 2014 yılı zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere ilişkin ek 
atama sonucunda ataması yapılan tüm öğretmenler yönünden de iller arası yer değişikliği talebinde 
bulunma hakkı verilmesini talep ettik.

- “Alkollü İçki Servisi Yapmak” konusunun Yeterlilik Tablosu’ndan çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunduk.

- Kendi branşında tercih ettiği okullara atanma imkanı olmayan veya bulunduğu okulda norm fazlası 
olan öğretmenlerin mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana veya maaş karşılığı okutabileceği 
alanlara; İkinci bir üniversite okuyan öğretmenlerin istedikleri takdirde okudukları üniversiteye esas 
olan alana, alan değişikliği yapabilmeleri için Bakanlığa müracaatta bulunduk.
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- Şef adaylarının 13.09.2014 tarihli Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde 

Yükselme Sınavında cevap anahtarı hatalı olan iki soruyu doğru cevapladıklarının kabul edilerek, 

yeniden değerlendirme yapılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı müracaatta bulunduk.

- Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, Kurban 

Bayramı dolayısıyla verilen idari izin nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 3 Ekim 2014 Cuma günü 

üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama 

görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretlerinin eksiksiz ödenmesini istedik.

- İlk olarak toplu sözleşme görüşmelerinde dile getirdiğimiz, akabinde Kamu Personeli Danışma 

Kuruluna taşıdığımız, YÖK’ü harekete geçirmek suretiyle ile ortak çalışmamızda ileri sürdüğümüz ve 

Sayın Başbakanla yaptığımız görüşmede konu başlığı yaptığımız “öğretim elemanlarının ücretlerinde 

artış” talebimiz, 6564 sayılı Kanunla öğretim elemanları yönünden “yükseköğretim tazminatı” ve 

“akademik teşvik ödeneği” adı altında iki farklı ödeme kalemi getirilmek suretiyle yerine getirilmiş oldu.

4. Olağan Genel Kurul dönemi içinde Başbakanlık, ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

mevzuat ve hukuk alanında somut resmi talep içerikli toplamda 267 resmi yazışma yapılmıştır.
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VI.	 DAVALAR

VI.1. GENEL İDARİ DAVALAR

• Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Dava 

16.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 

(a) 1. Maddesi ile değiştirilen 11. Maddesinin son paragrafında yer alan “Hizmet gereği başka bir 
hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek 
istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz.”;

(b) 2.Maddesi ile değiştirilen 12. Maddesinde sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği dışında 
“öğrenim mazeretine bağlı yer değişikliği” ne yer verilmemesi yönünde yapılan eksik düzenlemenin,

(c) 4. Maddesi ile değiştirilen 14 Maddesinin (d) fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibaresinin,

iptali istemli dava;

• Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Dava

652 sayılı KHK’nin 42’nci maddesi gereği Bakanlık personeline ödenecek ek ödeme oranlarının tespitine 
dair “Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar” eki V ve VI 
sayılı Cetvellerin tamamı ile IV sayılı Cetvelin, (3) sayılı kısmındaki “Şube Müdürü” ibaresi ile (5) “İlçe 
Milli Eğitim Müdürü”, (7) “İl Eğitim Denetmenleri”, ve (12) “Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan 
Personel” başlıklı kısımları ile eksik düzenleme yönüyle (11) “Diğer Personel(Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Hariç) kısmının iptali istemli dava;

• Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Personele Ödenecek Fazla 
Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Dava

30.11.2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak 
İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik 
Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair” 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1’inci maddesiyle değiştirilen 
31.3.1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri 
ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma 
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Ücretlerine İlişkin Kararın 2’nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “…ayda elli saati 
geçmemek üzere…” ibaresi ile aynı fıkranın son cümlesini oluşturan “Fazla çalışma ücreti ödenebilecek 
personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında 
bulunan idari personel sayısının % 30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite 
kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10’unu geçemez” ibaresinin iptali istemli dava;

• Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları 
Yönetmeliği Hakkında Dava

21.05.2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 
Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin “Yazılı sınava katılacaklarda 
aranacak şartlar” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin “sekiz yıl ve üzeri hizmeti 
bulunan öğretmenler hariç olmak üzere” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; “Bulundukları İlde Sekiz Yıl Süre ile Görev Yapanların Yer Değiştirmeleri” başlıklı 38’inci 
maddesinin altıncı fıkrasının sağlık özrünün yanında eş durumu özrüne yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; “Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 41’inci maddesinin beşinci 
fıkrasının ve “Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler” başlıklı 43’üncü maddesindeki “Bu 
şekilde görev yeri değiştirilenler hiçbir şekilde eski görev yerlerine atanamazlar” ibaresinin iptali istemli 
dava,

• Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin Yönetmeliği Hakkında Dava

18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 
Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin, “müdür başyardımcısı 
norm kadrosu” başlıklı 6’ncı maddesinin (b) bendindeki “altı” ibaresinin; “anaokulu müdür yardımcısı 
norm kadrosu” başlıklı 7’nci maddesinin; “ilave müdür yardımcısı norm kadrosu” başlıklı 14’üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının; “Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 15’inci maddesinin ikinci 
fıkrasının; “Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 19’uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki “bakiye ders yükü 15 saatten az olmamak şartıyla” ibaresinin; “rehberlik alan öğretmeni 
norm kadrosu” başlıklı 21’inci maddesinin ikinci fıkrasında bağımsız anaokullarına rehber öğretmen 
normu verilmemesi yönüyle yapılan eksik düzenlemenin; “norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak 
hususlar başlıklı 22’nci maddesinin altıncı fıkrasının iptali istemli dava,

• Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hakkında Dava

12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 
Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, “görev 
grupları” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (f) bentlerinin eksik düzenleme nedeniyle; 
5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının eksik düzenleme nedeniyle; “yazılı sınav” başlıklı 12’inci maddesinin 
birinci fıkrasının ilk ve son cümlelerinin, ikinci cümlesindeki “Ayrıca, kurumlardan talep edilmesi 
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halinde” ibaresinin, dördüncü fıkrasının ve de “görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atama” 
başlıklı 20’nci maddesinin (d) bendinin iptali istemli dava,

• 28.02.2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin iptali istemli dava yönetmeliğin 
yürürlükten kaldırılması sonrası konusuz kaldı.

• Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliği Hakkında Dava

10.06.2014 tarihli ve 29026  sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin; “Yönetici olarak görevlendirileceklerde 
aranacak genel şartlar” başlıklı MADDE 5 – (1) “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel 
şartlar aranır; c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarih alanı itibarıyla öğretmen 
olarak atanabilme şartını taşıyor olmak”, hükmünde “aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak” 
hükmüne yer verilmemesi yönünde yapılan eksik düzenlemenin, “ Yönetici norm kadrosunda değişiklik” 
başlıklı MADDE 30 – (1) “İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler 
çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya 
tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, ders yılı sonuna  kadar bu eğitim 
kurumlarındaki yöneticilik görevlerine devam ederler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla 
birlikte sona ermesini müteakip, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması 
ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının 
bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak 
atanır.” Hükmünün iptali istemli dava,

• Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün  “ Haftalık Ders Çizelgelerinde 
Yapılan Düzenlemeler ” Konulu Yazısı Hakkında Dava

28.01.2014 tarihli ve 390264 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 
“Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısı’ nda:2- Meslek Liseleri ve Anadolu 
Meslek Liselerinin10 uncu sınıflarda 2 saatlik Beden Eğitimi dersi ile seçmeli ders saatinin kaldırılması, 
cümlesinde yer alan; “2 saatlik Beden Eğitimi” ibaresi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerinin10 uncu 
sınıflardaki 2 saatlik Beden Eğitimi dersi ile 11 inci sınıftaki seçmeli ders saatinin kaldırılması, Seçmeli 
derslerin 10 uncu sınıfta 3 saate ve 12 inci sınıfta ise 1 saate çekilmesi, 11 ve 12 inci sınıflarına 6 saat 
matematik, 4 saat Fizik ve 4 Kimya derslerinin ilave edilmesi, (Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinin 
11 ve 12 inci sınıflarındaki değişiklikler 2015-2016 öğretim yılından itibaren kademeli uygulanacaktır) 
cümlesinde yer alan; “2 saatlik Beden Eğitimi” ibaresi 4- Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık 
Hizmetleri, Anestezi ve Reanimasyon, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Tıbbi 
Laboratuvar ve Radyoloji alanlarının 10 uncu sınıflarındaki 3 saatlik yabancı dil dersinin 2 saate 
çekilmesi, 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersinin ve seçmeli ders saatinin kaldırılması, 
cümlesinde yer alan “1 saatlik beden eğitimi” ibaresi, Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Ortopedik 
Protez ve Ortez Alanının10 uncu sınıflarındaki 3 saatlik yabancı dil dersi, 1 saatlik beden eğitimi/görsel 
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sanatlar/müzik dersi ile seçmeli ders saatinin kaldırılması, cümlesinde yer alan; “1 saatlik beden eğitimi” 
ibaresi, Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Alanının 10 uncu sınıflarındaki 3 saatlik yabancı 
dil dersi ile 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersinin ve 10 ve 12 inci sınıflardaki seçmeli 
ders saatinin kaldırılması, 10 uncu sınıftaki 2 saatlik tarih dersinin 11 inci sınıfta, 10 uncu sınıftaki 2 
saatlik coğrafya dersinin ise 12 inci sınıfta 2 saat olarak, 11 inci sınıftaki 2 saatlik T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük dersinin 12 inci sınıfta 2 saat olarak uygulanması, (11 ve 12 inci sınıflarındaki değişiklikler 
2015-2016 öğretim yılından itibaren kademeli uygulanacaktır) cümlesinde yer alan; “1 saatlik beden 
eğitimi” ibaresinin iptali istemli dava,

• MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı 
Sınav Görevlilerinin Ücretleri Konulu Yazısının Hukuka Aykırı Hükümlerinin İptali İstemli Dava

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ nün  13.11.2013 tarih ve 3355336 
sayılı Sınav Görevlilerinin Ücretleri konulu yazısında; her sınav günü için beş saat ek ders ücreti 
ödenmesi ibaresinin iptali istemli dava,

• Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğindeki Eksik Düzenlemenin İptali İstemli Dava

07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin “ Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88.maddesinin 2.fıkrası 
(c) bendinde  “ iki katı ” ibaresine yer verilmemesine yönelik eksik düzenlemenin iptali istemli dava,

• Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Hukuka Aykırı 
hükümlerinin İptali İstemli Dava

03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;1. Maddesinde yer 
alan; “6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğrenim” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü ile 2. Maddesinde yer alan “Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmünün iptali istemli dava,

• Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzundaki Eksik Düzenlemenin 
İptali İstemli Dava

• Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Öğretim 
Elemanlarına Verilen Geliştirme Ödeneği Hakkında Dava 

• 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Hakkında Dava

• 2012 Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu Hakkında Dava
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• 2012 Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu Hakkında Dava

• Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Ders 
Görevinin Yapılmış Sayılacağı Hâller “Valiliklerce Yapılan Tatiller” İbaresine Yer Verilmemesine 
İlişkin Dava 

16/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın; “ Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller” 
başlıklı 16. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bentlerinde sayılanlar dışında, “Valiliklerce yapılan tatiller” 
ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptal istemli dava.  

• MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın;  Hizmet içi eğitim 
faaliyetleri arasında 7. Madde kapsamında eğitim faaliyetlerine yarıyıl tatillerinde kursiyer olarak 
katılanlara yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin İptali istemli dava 

16/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın;  “Hizmet içi eğitim faaliyetleri ”  başlıklı 7. 
Maddesinde sayılanlar dışında, aynı maddede “Bu madde kapsamında sayılan eğitim faaliyetlerine 
yarıyıl tatillerinde kursiyer olarak katılanlara ek ders ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmemesine ilişkin 
eksik düzenlemenin iptali istemli dava,

• 2012 Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu 
Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavı e-Kılavuzundaki Sınav Ücretine Dava

2012 Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri 
Öğretmenleri Seçme Sınavı e-Kılavuzu’nun 3. “BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ” başlıklı; a. Millî 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her 
Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı’na, başvuracak adaylar, 80 (seksen) TL KDV dâhil 
sınav ücretini 13-27 Şubat 2012 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar 
Bankası Ankara Merkez ve Türkiye HalkBankası Küçükesat ġubelerinden herhangi birine “Kurumsal 
Tahsilat Programı” aracılığıyla yatıracaklardır.”  hükmünde yer alan “80 (Seksen) TL” ibaresinin iptali 
istemli dava,

• MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın; “ Ders görevinin 
yapılmış sayılacağı hâller” Arasında Dini Bayramlar” İbaresine Yer Verilmemesine İlişkin Eksik 
Düzenlemenin İptali İstemli Dava

26.12.2011 tarih ve 29988 sayılı işlemi ve  bu işleme dayanak teşkil eden 16/12/2006 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve  Öğretmenlerinin Ders ve Ek 
Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın; “ Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller” başlıklı 16. Maddesinin 1. 
fıkrasının (b) bentlerinde sayılanlar dışında, “dini bayramlar” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin iptali istemli dava
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• TTK’da İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İçin **(İki Yıldız) İle Belirtilen 
“Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar” İbaresinin İptali İstemli Dava

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 tarih ve 80 Sayılı “Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar 
İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara” 
Ek Çizelgenin 16 sıra no.lu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanı’na kaynaklık eden İlköğretim Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için ** (iki yıldız) ile belirtilen “ortaöğretim kurumlarına atanamazlar”  
ibaresinin iptali istemli dava

VI.2. GENEL MERKEZ HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAKİP EDİLEN BİREYSEL İDARİ DAVALAR

Üyelerimiz adına yolluk, disiplin cezasının iptali, yönetici atama ve yer değiştirme, görevlendirme, 
görev süresinin uzatılmaması, öğretmen atama ve yer değiştirme, 632 sayılı KHK uygulaması, norm 
kadro işlemleri, sicil notu, eş özrü yer değişikliği, alan değişikliği, muvaffakatname verilmemesi, 
öğrenim özrü yer değişikliği, ek ders ücreti, promosyon, zorunlu hizmet yükümlülüğü, sağlık özrü yer 
değişikliği, lojman hakkı, müdür yetkilik hakkı, yönetici atama şartı, geri ödeme, eğitim uzmanlığı 
kadrolarına atama, İLKSAN aidatı istemi, fazla mesai ücreti, maarif müfettişliği atama, müdürlük 
mülakat sınavı, doçentlik sınavı, fark tazminatı, ek gösterge, ek ödeme, kariyer basamakları ve muhtelif 
konularda bireysel idari davalar açılmıştır. Söz konusu davalar Genel Merkez Hukuk Bürosu tarafından 
yürütülmüştür/yürütülmektedir.
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4. Olağan Genel Kurul sonrası üyelerimiz adına açılan bireysel idari davalara ilişkin istatistiksel döküm 

şu şekildedir: 

Sözleşme yoluyla avukat çalıştıran şubelerde ise sözleşmeli avukatlar aracılığıyla takip edilen toplam 

(derdest) bireysel dava sayısı 8047 olup, bunların 1448 adedi yolluk, 692 adedi disiplin cezası, 1886 adedi 

atama-yer değişikliği, kalan ise diğer türde davalardır.

4. Olağan Genel Kurul sonrası üyelerimiz adına açılan bireysel idari davalara ilişkin 
istatistiksel döküm şu şekildedir:  

 
KONUSU AÇILAN DAVA SAYISI 

Yolluk 442 
Disiplin Cezası 201 

Atama 95 
Görev Yeri Değişikliği 59 

632 Sayılı KHK uygulaması 54 
Norm Kadro 48 

Sicil Notu 48 
Eş Özrü 45 

Alan Değişikliği 44 
Öğrenim Özrü 41 

Muvafakatname Verilmemesi 28 
Ek Ders 22 

Yönetici Atama 19 
Promosyon 18 

Zorunlu Hizmet 16 
Sağlık Özrü 13 

Lojman Hakkı 12 
Müdür Yetkililik 12 

Yönetici atama şartı 11 
Geri Ödeme 10 

Eğitim uzmanlığı 8 
İlksan Aidatı 8 

Fazla Mesai Ücreti 6 
Maarif Müfettişliği 6 

Müdürlük Mülakat Sınavı 5 
Doçentlik Sınavı İtirazı 3 

Fark Tazminatı 3 
Ek Gösterge 2 
Ek Ödeme 2 

Diğer (SGK işlemleri, sözleşme feshi, tekzip, sınav ücretleri, 
görevde yükselme, KEY ödemeleri vb) 

34 

Kariyer basamakları 1017 
TOPLAM 2332 

 
 

Sözleşme yoluyla avukat çalıştıran şubelerde ise sözleşmeli avukatlar aracılığıyla takip edilen 
toplam (derdest) bireysel dava sayısı 8047 olup, bunların 1448 adedi yolluk, 692 adedi disiplin 
cezası, 1886 adedi atama-yer değişikliği, kalan ise diğer türde davalardır. 
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VII.	 HUKUKI	KAZANIMLAR

1. SAĞLIK ÖZRÜNDEN ATANAMAMA İŞLEMİ YARGIDAN DÖNDÜ

Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan üyemizin rahatsızlığı nedeniyle görev yaptığı yerin il merkezine 
atanma talebini içeren 2013 Ağustos Özür Grubu ve Yer Değiştirme başvurusunun reddine ilişkin işlemin 
iptali için açmış olduğumuz davada; Mahkeme üyemizin sağlık özründen atanmasına karar verdi.

(Sivas İdare Mahkemesi 2013/1755 Esas sayılı dosyasında 05.12.2013 tarihli Yürütmenin Durdurulması 
kararı)

 2. KAYIT VE DİPLOMA KARŞILIĞI ALINMAYAN BAĞIŞ CEZA KONUSU OLAMAZ

Milli Eğitim Bakanlığının 20.07.2011 tarih ve 2011/40 sayılı bağış genelgesine aykırı hareket edildiği 
iddiasıyla açılan soruşturma sonucunda, 1702 sayılı Kanunun 20/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile 
cezalandırılan müdür yardımcısı üyemiz adına açtığımız davada Mahkeme, bağışların “kayıt kabul ya da 
diploma” karşılığında alınmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.

(Batman İdare Mahkemesi 2012/3719 Esas, 2014/37 Karar sayılı ve 09.01.2014 tarihli kararı)

 3. KPSS İLE ATANAN SÖZLEŞMELİLERİN DE ADAYLIĞI KALDIRILARAK ÖZLÜK HAKLARININ İADESİ 
GEREKİR

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan üyemizin sözleşmeli statüde görev 
yapmakta iken, kadrolu statüde istihdam edilmesi sonrasında sözleşmeli statüde görev yaptığı sürenin 
dikkate alınarak adaylığının kaldırılması ve özlük haklarının iade edilmesi talebine verilen red cevabına 
karşı açmış olduğumuz davada Mahkeme dava konusu işlemin yürütmesi durduruldu.

(Batman İdare Mahkemesi 2013/382 Esas sayılı dosyasında 12.04.2013 tarihli yürütmenin durdurulması 
kararı)

4. KPSS İLE ATANAN SÖZLEŞMELİLER DE ZORUNLU HİZMETTEN MUAF TUTULUR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak çalıştığı 
sürenin zorunlu hizmetten muaf tutulma ve memuriyete esas süreden sayılması istemine ilişkin 
açmış olduğumuz davada Mahkemece, ilk atama şeklinde yapılmışsa da atanılan görevin daha önce 
yürütülen kamu görevinin devamı niteliğinde olduğunu, sadece istihdam şeklinin değiştiği ifade edilerek 
üyemizin sözleşmeli statüde geçen hizmet süresinin mecburi hizmet yükümlülüğünde geçmiş sayılması 
gerektiğine karar verildi.

Isparta İdare Mahkemesi 2012/1006 Esas sayılı dosyasında 19.12.2012 tarihli yürütmenin durdurulması 
kararı)
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5. NORM KADRO YÖNETMELİĞİNE AYKIRI YAPILAN İŞLEM YARGIDAN DÖNDÜ

Anadolu Lisesinde biyoloji öğretmeni olarak görev yaparken norm kadro fazlası sayılan üyemizin norm 
içinde sayılması için yaptığı başvurusunun reddine dair davalı idare işleminin iptali için açtığımız 
davada, Mahkeme üyemizi haklı bularak davalı idarenin işlemini iptal etti.

(Manisa 1. İdare Mahkemesi 2012/741 Esas, 2013/54 Karar sayılı kararı)

6. ÖĞRENİM ÖZRÜNDEN ATANAMAMA İŞLEMİNE MAHKEME DUR DEDİ

Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen olarak görev yapmakta olan üyemizin öğrenim özründen 
başka bir ile naklen atanmak istemine ilişkin açmış olduğumuz davada mahkeme üyemizin öğrenim 
özrüden atanma talebini haklı buldu. 

(Eskişehir 2. İdare 2013/1090 Esas sayılı dosyasında verilen 24.01.2013 tarihli yürütmenin durdurulması 
kararı)

7. YÖNETMELİĞE UYGUN SAĞLIK RAPORUNA RAĞMEN YAPILMAYAN ATAMA YARGIDAN DÖNDÜ

İl eğitim denetmen yardımcısı olarak göreve başlayan üyemizin yürüyemeyen, konuşamayan ve temel 
ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı annesinin bakımını üstlenmek amacıyla özrünün bulunduğu 
ile sağlık özrüne bağlı olarak atamasının gerçekleştirilmesi için açmış olduğumuz davada, Mardin İdare 
Mahkemesi üyemizi haklı bularak davalı idarenin işlemini  iptal etti. 

(Mardin İdare Mahkemesi 2012/140 Esas, 2013/86 Karar sayılı kararı)

 8. HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN SENDİKA TEMSİLCİSİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

Mahkeme üniversitede işletmeni olarak görev yapan ve sendikamız şube yönetim kurulu üyesi olan 
üyemizin geçici görevlendirme işlemini Sendikal mevzuata aykırı bularak iptal etti.

(Edirne İdare Mahkemesi 2013/519 Esas, 2013/1050 Karar sayılı kararı)

9. ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ATAMA BAŞVURUSUNUN REDDİ YARGIDAN DÖNDÜ

Mahkeme, Sınıf öğretmeni olarak görev yapan  üyemizin, 2012 yılı öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği 
başvuruları kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenliğine alan değişikliği yaparak atanması istemiyle 
yaptığı başvurunun 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği kılavuzunun 1.5 maddesi gerekçe 
gösterilerek reddi  yönünde tesis edilen davalı idare işlemini  hukuka aykırı buldu.

(Van 3. İdare Mahkemesi 2012/1634 Esas, 2013/1647 Karar sayılı kararı)
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10. EKSİK ÖDENEN KONUT EDİNDİRME YARDIMINA YARGI DUR DEDİ

Üyemiz adına, konut edindirme yardımı uygulamasının yapıldığı 01.01.1987-31.12.1995 tarihleri arasında 
kendisinden kesilen KEY tutarlarının eksik ödenen kısmının ödenmesi istemiyle Milli Eğitim Bakanlığına 
yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığımız davada Mahkeme, red işlemini iptal 
ederek, eksik ödenen konut edindirme yardımı tutarlarının ödenmesine karar verdi.

(Ankara 11. İdare Mahkemesi 2010/1322 Esas, 2011/450 Karar sayılı kararı)

11. TEK BİR SUÇA İKİ AYRI CEZA VERİLEMEZ

Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C maddesine göre 1/30 oranında aylıktan kesme 
cezası ile cezalandırılan YURTKUR personeli üyemizin 5102 sayılı Kanun’un 5.maddesi uyarınca verilen 
ek ödeme tutarının kesilmesinin işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. 

(Danıştay 11. Dairesi 2009/6266 Esas, 2013/3096 Karar sayılı kararı)

12. HATALI ÖDEME 60 GÜN GEÇTİKTEN SONRA İSTENEMEZ

Mahkeme, Fizik Öğretmeni olarak görev yapmakta iken Valilikçe Çocuk Kütüphanesi ve Bilim Parkında 
görevlendirilen ve görevlendirildiği süre içerisinde tarafına ödenen ek ders ücretlerinin davalı idarece 
geri istenilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptaline karar verdi.

(Yozgat İdare Mahkemesi 2008/349 Esas, 2009/135 Karar sayılı kararı)

13. EŞİNİN TAYİN İMKÂNI OLMAYAN BİR YERDE ÇALIŞMASI ATAMA İÇİN HAKLI BİR SEBEPTİR

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan üyemizin Askeri hastanede görev yapan eşi nedeniyle il merkezine 
atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için açmış olduğumuz davada, 
Mahkeme dava konusu işlemi hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı bularak iptal etti.

(Isparta İdare Mahkemesi 2013/277 Esas, 2013/917 Karar sayılı kararı)

14. RIZAYA DAYALI OLMADAN YAPILAN İDARİ İŞLEM HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Öğretmen olan üyemizin isteği dışında sıra tayini listesinden çıkarılmasına yönelik idari işleme karşı 
yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığımız davada Mahkeme işlemin iptaline 
karar verdi.

(Isparta İdare Mahkemesi 2012/988 Esas, 2013/469 Karar sayılı kararı

15. AİDATLARI İADE ETMEYEN İLKSAN’A YARGI TOKADI

Mahkeme, İlk-San üyeliği sona eren üyemizin sandık üyesi olduğu dönemde maaşından kesilen 
aidatların iadesi isteminin reddine dair işlemin iptali için açtığımız davada üyemizin ödemiş olduğu 
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aidatların ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faiziyle birlikte kendisine 
ödenmesine karar verdi.

(Ankara 8. İdare Mahkemesi 2011/497 Esas, 2012/1031 Karar sayılı kararı)

16. HUKUKSUZ OLMAYAN FİİLE DAYALI CEZA TESİS EDİLEMEZ

Mahkeme, halk oyunları ekibinin çalışmalarının daha iyi yapılması için bir kaç gün lisenin Çok Amaçlı 
Spor Salonunun kullanıldığı, ilgili yetkililerden bu konuda bir şikâyet gelmediği halde disiplin cezası alan 
üyemizin almış olduğu cezayı hukuka aykırı bularak iptal etti. 

(İzmir 1. İdare Mahkemesi 2011/2130 Esas, 2012/2372 Karar sayılı kararı)

17. İDAREYE VERİLEN TAKDİR YETKİSİ HUKUKA AYKIRI KULLANILAMAZ

Mahkeme, Meslek Yüksekokulunda bilgisayar işletmeni olarak görev yapan üyemizin öğretmen olarak 
atanma başvurusuna ilişkin muvafakat vermeme işleminin, çalışma hak ve hürriyeti ile kamu hizmetinin 
bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince hukuka aykırı olduğu, idareye verilen takdir yetkisinin anayasal 
hükümlere aykırı kullanıldığı, yönündeki iddialarımızı haklı bularak işlemi iptali etti.

(Edirne İdare Mahkemesi 2012/196 Esas, 2013/277 Karar sayılı kararı)

18. ASKER ÖĞRETMEN İKEN YAPILAN MÜDÜR YETKİLİLİK SÜRELERİ YÖNETİCİLİK PUANININ 
HESABINDA DİKKATE ALINIR

Mahkeme, ilkokul müdürü olarak görev yapan üyemizin yedek subay müdür yetkili öğretmenlikte 
geçirdiği sürelerin yöneticilik puanının hesaplanmasında dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda 
müdür olarak atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi yönünde tesis edilen davalı idare 
işleminin iptaline karar verdi.

(Elazığ 1. İdare Mahkemesi 2013/103 Esas, 2013/930 Karar sayılı kararı)

19. MAHKEME ATANDIĞI OKULDAN PROMOSYON ALAMAYAN ÜYEMİZİN TALEBİNİ HAKLI BULDU

Mahkeme, Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda Öğretmen olarak görev yapan üyemizin banka 
promosyonundan göreve başladığı tarihten itibaren payına düşen miktarın ödenmesi istemiyle yaptığı 
başvurusunun reddine ilişkin işlemi hakkaniyete aykırı olduğu, üyemizin protokolün devamı süresince 
maaşını bu bankadan alacak olması ve bu paraların bankaca değerlendirilerek gelir elde edileceğinin 
açık olması nedeniyle işlemin iptaline karar vermiştir.

(Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2012/782 Esas, 2013/769 Karar sayılı kararı) 



Hukuki Çalışmalar

555

20. DAYANAĞI OLAN CEZANIN KALKMASI ATAMA İŞLEMİNİ MESNETSİZ HALE GETİRİR 

Mahkeme, Lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan üyemizin naklen başka bir okula atanmasına 
ilişkin işlemi, konu hakkında verilen disiplin cezasının itiraz üzerine idarece kaldırıldığı, atama işleminin 
objektif nedenlerle yapılmadığı gerekçesiyle iptal etti.

(İzmir 2. İdare Mahkemesi 2011/503 Esas, 2012/1001 Karar sayılı kararı)

21. YÖNETİCİLİK GÖREVİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK SON VERİLEMEZ

Mahkeme, üyemizin disiplin soruşturması nedeniyle İlköğretim Okulu’ndaki müdür yardımcılığı görevinin 
üzerinden alınarak, Liseye öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti.

(İstanbul 3. İdare Mahkemesi 2012/1712 Esas, 2013/1568 Karar sayılı kararı)

22. DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÖNETİCİLİĞİN ÜZERİNDEN ALINMASINI GEREKTİRMEZ

Üyemizin disiplin soruşturmasına dayalı olarak; Okul Müdürü olarak görev yaptığı Okuldan başka bir 
okula sınıf öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali için açmış olduğumuz davada; Mahkeme 
dava konusu atama işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

(Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2009/308 Esas, 2009/564 Karar sayılı kararı)

23. DERS YÜKÜ BULUNMASI KAYDIYLA YÖNETİCİLİK DÜŞMEDEN ALAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

İlkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan üyemizin 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği 
kapsamında yöneticilik görevi üzerinden alınmaksızın kendi kurumunda kalmak suretiyle alan değişikliği 
yapma talebinin reddine dair işlemi Mahkeme, Kılavuzun 1.7. maddesine göre hukuka aykırı bularak 
iptal etti. 

(Van 3. İdare Mahkemesi 2012/1634 Esas, 2013/1647 Karar sayılı kararı)

24. SIRALI DİSİPLİN AMİRİ ATLANARAK CEZA TESİS EDİLEMEZ 

Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim görevlisine, sıralı disiplin amiri atlanarak doğrudan rektör 
tarafından verilen uyarma cezası üzerine açtığımız davada, Aksaray İdare Mahkemesi verilen uyarma 
cezasının iptaline karar verdi. 

(Kayseri 1. İdare Mahkemesi 2011/898 Esas, 2012/455 Karar sayılı kararı)

25. NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ANCAK YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ŞARTLARDA YAPILABİLİR 

Mahkeme, norm kadro sayısının ancak belirtilen şartlar ve bu şartlara uygun olarak değiştirilebilmesinin 
mümkün bulunmasına ve okulun öğrenci sayısına göre 2012 yılı şube sayılarının belirlenmiş olmasına 
karşın idarece bu hususlar gözetilmeksizin okulun öğretmen norm sayısının önce artırıldığı ve okula 
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öğretmen ataması yapıldığı daha sonra ise okulun öğretmen norm sayısının azaltılarak davacının norm 
fazlası duruma düşürüldüğü işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti.

(Manisa 1. İdare Mahkemesi 2012/741 Esas, 2013/54 Karar sayılı kararı)

26. AYNI SORUŞTURMADA ŞİKÂYETÇİ KONUMUNDA OLAN DİSİPLİN AMİRİ CEZA TESİS EDEMEZ

Mahkeme, müdür yardımcısı üyemiz hakkında, müdürün şikayetiyle ileri sürülen isnatlar nedeniyle 
açılan soruşturmada, aynı zamanda disiplin amiri olan okul müdürünün şikayetçi sıfatıyla ifadesinin de 
alınması suretiyle il milli eğitim denetmenince tanzim edilen rapordaki teklife istinaden okul müdürü 
tarafından verilen aylıktan kesme cezasının iptaline karar verdi.

(Ankara 5. İdare Mahkemesi 2012/1874 Esas, 2013/1761 Karar sayılı kararı)

27. TUTANAĞA DAYALI OLARAK VERİLEN DİSİPLİN CEZASI YARGIDAN DÖNDÜ

Davacı hakkında usulüne uygun soruşturma yapılarak ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm deliller toplanıp, 
soruşturma raporu düzenlenerek yapılan değerlendirme sonucunda bir karar verilmesi gerekirken, 
soruşturma açılmaksızın, tutulan tutanağa dayanılarak savunma alıp doğrudan “uyarma cezası” 
verilmesine ilişkin işlem Mahkemece iptal edildi.

(Ankara 14. İdare Mahkemesi 2011/1908 Esas, 2012/1192 Karar sayılı kararı)

28. UZMAN ÇAVUŞ İKEN MEMUR OLARAK ATANAN KİŞİ BULUNDUĞU DERECEDE BEKLETİLEMEZ 

Mahkeme, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken; istifa 
eden ve üniversitede şoför olarak göreve başlayan üyemizin Uzman Çavuş olarak mesleğe giriş derecesi 
ile 657 sayılı Kanun uyarınca belirlenen giriş derecesi arasındaki süre kadar bulunduğu derecede 
bekletilmesine ilişkin işlem üzerine, kendisine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71. maddesinin 
son fıkrasının uygulanmaması istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin işlemi iptal etti.

(Mardin İdare Mahkemesi 2011/473 Esas, 2012/560 Karar sayılı kararı)

29. VALİ YARDIMCISI RESEN ATAMA YAPAMAZ

Norm kadro fazlası olarak tespit edilmesi neticesi res’en il içinde naklen atamaya tabi tutulmamak için 
zorunlu olarak yer değiştirme tercihinde bulunan üyemiz adına açtığımız davada, Mahkeme, vali yerine 
vali yardımcısı tarafından tesis edilen dava konusu atama işlemini yetki yönünden hukuka aykırı bularak 
iptal etti. 

(Ankara 17. İdare Mahkemesi 2012/260 Esas, 2012/2743 Karar sayılı kararı)
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30. MEVZUATA UYGUN OLARAK YAPILAN BECAYİŞ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ 

Mahkeme, becayiş sonrası sınıf öğretmeni olarak görev yapan üyemizin eski eğitim kurumu olan bir 
başka ildeki okula naklen atanma işlemini hukuka aykırı bulmuştur. 

(İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2013/352 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı)

31. ASKERDE İKEN ATAMASI YAPILAN ANCAK GÖREVİNE BAŞLAYAMAYAN KİŞİNİN ATAMASI İPTAL 
EDİLEMEZ

Askerliğini yapmakta iken, öğretmen atama döneminde sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe 
atanan, ancak askerde olduğu için görevine zamanında başlayamadığı gerekçesi ile ataması iptal edilen 
üyemiz adına açtığımız davada Mahkeme, işlemin iptali ile özlük ve mali hakların tazminine karar verdi.

(Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2009/410 Esas, 2010/296 Karar sayılı kararı)

32. ANGARYA YASAKTIR KİMSE ZORLA ÇALIŞTIRILAMAZ

Valilik oluruyla oluşturulan komisyonda görev yapan üyemizin ek ders mağduriyetine ilişkin açtığımız 
davada Mahkeme, Anayasada yer alan angarya yasağı nedeni ile hiç kimsenin zorla çalıştırılmayacağı 
gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etti.  

(Ankara 12. İdare Mahkemesi 2008/1441 Esas, 2009/765 Karar sayılı kararı)

33. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLAN “DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMA PROGRAMI”NIN 
ONAYLANMAMASI YARGIDAN DÖNDÜ

Mahkeme, aynı etkinlik alanı kapsamında daha önce hazırlanan ders dışı egzersiz planlarının İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nce uygun görülmüş olması; hazırlanan planın mevzuat hükümlerine uygun olmasına 
rağmen üyemizin “Ders Dışı Egzersiz Çalışma Programı”nı uygun görmemesi işlemini sebep ve maksat 
unsurları yönünden hukuka aykırı bularak iptal etti.

(Aksaray İdare Mahkemesi 2010/39 Esas, 2010/827 Karar sayılı kararı)

34. MÜLAKATTA BAŞARISIZ SAYILMA İŞLEMİNİN SOMUT GEREKÇELERE DAYANDIRILMASI GEREKİR

İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmakta olan üyemizin yurt dışında 
görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneğine ilişkin olarak 3. sırada mülakata girme hakkını 
kazandığı halde, 8. sıraya konulmasına ilişkin işlemin iptali için açtığımız davada mahkeme, mülakatta 
başarısız sayılma işleminin somut gerekçelere dayandırılması gerektiği gerekçesiyle dava konusu 
işlemin iptaline karar verdi.

(Ankara 5. İdare Mahkemesi 2012/670 Esas, 2013/826 Karar sayılı kararı)
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35. DİSİPLİN CEZASI İKİ YIL İÇERİSİNDE VERİLMEZSE CEZA VERME YETKİSİ ZAMANAŞIMINA UĞRAR

Mahkeme, Okul Müdür Vekili olarak görev yaparken bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 
alan üyemiz hakkında açmış olduğumuz davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127. maddesi 
gereği en son iki yıl içerisinde disiplin cezasının tesisi gerekirken bu süre geçirildikten sonra verilen 
disiplin cezasında ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.  

(Batman İdare Mahkemesi 2012/201 Esas, 2012/1467 Karar sayılı kararı)

36. SINAV SORUSUNUN İPTALİ İLE YÜKSELEN SINAV PUANI ÜST TERCİHE ATANMA HAKKI GETİRDİ

Mahkeme, sınav sorusunun iptali ile müdürlük sınav puanını yükselen üyemizin yeniden değerlendirilen 
bu sınav puanına göre daha önce tercih etmiş olduğu ancak atanamadığı okula kendisinden daha düşük 
puanla ataması yapılan kişinin atamasının iptali ve aynı okula kendisinin atanması istemiyle yapmış 
olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.

(Tekirdağ İdare Mahkemesi 2012/140 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı)

37. EŞİ ÖZEL EMEKLİLİK SANDIĞINA TABİ OLARAK ÇALIŞANLARIN DA EŞ DURUMU NEDENİYLE TAYİN 
HAKKI VARDIR

Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan ve eşi bir başka ilde Türkiye Odalar ve Boralar Birliği çalışanı olan 
üyemizin eşinin bulunduğu ile naklen atanma talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 
işlemin önceki özür grubu atamalarında yayımlanan kılavuzlarda eşi özel emeklilik sandığına tabi 
olarak çalışanlara eş durumu nedeniyle tayin hakkı verildiği halde 2011 yılı özür grubu atamalara ilişkin 
kılavuzda buna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu 
gerekçesiyle iptal etti. 

(Mardin İdare Mahkemesi 2012/565 Esas, 2013/39 Karar sayılı kararı)

38. BİR ALT CEZANIN UYGULANMASI HUSUSU DEĞERLENDİRİLMEDEN CEZA VERİLEMEZ

Mevzuata uygun bir sağlık raporu almadığı gerekçesiyle disiplin cezası verilen üyemiz adına cezanın iptali 
istemiyle açtığımız davada, bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceği hükmü hiç tartışılmadan, bir 
alt cezanın verilip verilmeyeceği hususuna hiç yer verilmeksizin doğrudan fiilin karşılığı olan cezanın 
verilmesi Mahkemece, hukuka aykırı bulundu.

(Van 3. İdare Mahkemesi 2013/1098 Esas, 2013/1873 Karar sayılı kararı)

39. SOMUT BELGEYE DAYANMAKSIZIN CEZA TESİS EDİLEMEZ

Öğrencilerin notlarını keyfi biçimde düşük verdiği iddiasıyla maaş kesimi cezası verilen üyemiz hakkında 
açtığımız davada; Mahkeme, öğretmenin taraflı davrandığına ilişkin somut bir belge olmadığı halde ceza 
verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.

(Ankara 5. İdare Mahkemesi 2012/1768 Esas, 2013/984 Karar sayılı kararı)
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40. HAK EDİLEN GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İDARECE ÖDENİR

Geçici görevle başka bir yere görevlendirilen üyemize hak ettiği harcırahın ödenmemesi üzerine 
açtığımız davada; Sivas İdare Mahkemesince yolluğun idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle 
birlikte tahsiline karar verilmiştir. 

(Sivas İdare Mahkemesi 2012/6 Esas, 2012/376 Karar sayılı kararı)

41. SORUŞTURMACI TAYİN EDİLMEKSİZİN CEZA VERİLEMEZ 

Mahkeme, davacı hakkında soruşturmacı tayin edilip soruşturma raporu hazırlandıktan sonra disiplin 
amirince bir ceza verilmesi gerekirken, olayda soruşturmacı tayin edilmeksizin ve usulüne uygun bir 
soruşturma yapılmaksızın disiplin amirince doğrudan savunma alınarak tesis edilen disiplin cezasını 
iptal etti. 

(Balıkesir İdare Mahkemesi 2011/1887 Esas, 2013/1814 Karar sayılı kararı)

42. SÖZLEŞMELİLER DE KADROLULAR GİBİ REFAKAT İZNİNDEN YARARLANABİLİR 

657 sayılı kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapan üyemizin kanser 
hastası olan annesinden dolayı refakat izni verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 
işlemin iptali için açmış olduğumuz davada, Anayasa’ya göre kamu görevlisi statüsünde olan ancak 
657 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilen, kamu hizmetinin yürütülmesine 
katılan davacının başvurusunun 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak sonuçlandırılması gerektiği 
gerekçesiyle dava konusu işlemi hukuka aykırı buldu.

(Ankara 1. İdare Mahkemesi 2013/1258 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı)

43. HİLEYE DAYANMAYAN HATALI ÖDEME 60 GÜN GEÇTİKTEN SONRA İSTENEMEZ

Fazla gündelik ödendiği tespit edilerek, bu fazlalığın geri ödenmesini ihtiva eden işlemin iptali için 
açmış olduğumuz davada, Mahkeme, fazla ödemenin açık bir hata kapsamında olmadığını, davacının 
da somut olayda hilesinin bulunmadığını belirtip, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren dava açma 
süresi olan 60 günlük süre geçirildikten sonra tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.

(Bursa 2. İdare Mahkemesi 2012/655 Esas, 2013/643 Karar sayılı kararı)

44. NORM FAZLASI OLANLARIN ATAMASINDA KİŞİLERİN RIZASI ESASTIR

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapan üyemizin norm kadro fazlası belirlenerek ilçe içinde 
bir başka okula naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali için açmış olduğumuz davada; Mahkeme 
güncellenen norm kadro sayılarına göre norm kadro dahilinde kalan davacıya müracaat etmesi kaydıyla 
bulunduğu okulda görevine devam etme imkanı tanındığı halde davacının verilen süre içerisinde yapmış 
olduğu başvuru dikkate alınmadan tesis edilen işlemi iptal etti.

(İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2012/687 Esas, 2013/1255 Karar sayılı kararı)
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45. KİŞİLERİN BAŞVURUSU MEVZUATTA YER ALMAYAN BİR SEBEPLE REDDEDİLEMEZ

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan üyemizin 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği başvuruları 
kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenliğine alan değişikliği yaparak atanması isteğiyle yaptığı başvurunun 
mevzuatta yer almayan bir sebeple reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varmak 
suretiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

(Van 3. İdare Mahkemesi 2012/1634 Esas, 2013/1647 Karar sayılı kararı)

46. YÖNETMELİKTE DÜZENLENEN HUSUSLAR DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN ATAMA BAŞVURUSU 
REDDEDİLEMEZ

Mahkeme, doktora öğrencisi olan üyemizin 2012 yılı yaz atamaları öncesinde eğitimini sürdürdüğü 
ile atanma talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemi; üyemizin talebinin Yönetmelikte 
düzenlenen hususlar değerlendirilmeksizin reddedilmesi nedeniyle hukuka aykırı buldu.

(Batman İdare Mahkemesi 2012/5558 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı)

47. TAŞINMA MASRAFI İDARECE KARŞILANMALIDIR 

Anaokulunda sözleşmeli okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmakta iken eş durumu nedeniyle 
bir başka ildeki ilköğretim okuluna atanan üyemizin, nakil sırasında ödenmeyen yolluğun ödenmesi 
talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açtığımız davanın reddine itirazımız sonrası Bölge İdare 
Mahkemesi, itiraz üzerine davanın yeniden görülmesi istemiyle ilk derece mahkemesinin kararını 
esastan bozdu.

(Sakarya Bölge İdare Mahkemesi 2009/1640 Esas, 2010/167 Karar sayılı kararı)

48. ÖDENMEYEN İLAVE EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI YARGIDAN DÖNDÜ 

Bilişim teknolojileri öğretmeni olan üyemizin Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin 
2006/10334 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ilave eğitim-öğretim tazminatından yararlandırılması 
talebiyle yaptığı başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali için açtığımız davada Mahkeme, 
dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

(İzmir 4. İdare Mahkemesi 2012/500 Esas, 2012/1358 Karar sayılı kararı)

49. TSK’YA MENSUP EŞİN GÖREV YERİNE ATANMADA KADRO ŞARTI ARANMAZ 

Yurt müdür yardımcısı olan üyemizin il merkezinde astsubay olarak görev yapan eşinin bulunduğu 
yere atanma isteminin reddi üzerine açtığımız davada, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına Dair Yönetmeliğin istisnai düzenlemeler içeren 9/son maddesinde belirtilen TSK’ya mensup 
astsubay olan eşinin görev yeri olan il merkezine kadro şartı aranmaksızın atanması gerekirken, boş 
kadro olmaması gerekçe gösterilerek talebin reddi yolundaki işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığına 
karar verildi.

(Tekirdağ İdare Mahkemesi 2013/1411 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı)
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50. MUVAFAKAT VERMEME İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Mahkeme, üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapan üyemizin Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na mühendis olarak atanmasına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun 
reddine ilişkin dava konusu işlemi, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, 
kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en 
yüksek oranda yararlanılacak bir birimde istihdam edilmelerinin kamu yararına daha uygun olacağı 
gerekçesiyle, iptal etti. 

(Elazığ İdare Mahkemesi 2013/535 Esas, 2014/4 Karar sayılı kararı)

51. BAŞÖRTÜSÜNE HAKARETE CEZA

Çanakkale Biga ilçesinde görev yapan Sendikamız üyesi başörtülü bayan öğretmenin, 10 Kasım Atatürk’ü 
anma programı etkinliklerinde görevli olduğu esnada başörtüsüyle görevini ifa etmesini bahane ederek 
şahsına ve başörtüsüne yönelik “sııkmabaş” ve “sıkmabaşlı” ifadelerini hakaret kabul eden Mahkeme, 
basın yoluyla iğrenç hakarette bulunan haber müdürünü suçlu buldu.

(Biga Asliye Ceza Mahkemesi 2014/40 Esas sayılı kararı

52. İLKÖĞRETİM DKAB ÖĞRETMENİ LİSELERE YÖNETİCİ OLARAK ATANABİLİR

İlköğretim DKAB öğretmeni üyemizin Ticaret Meslek Lisesine müdür olarak atanması isteminin reddine 
ilişkin davada, Mahkemece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretim ve ortaöğretimde ortak 
alan dersi olduğu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/04/2012 tarih ve 15709 sayılı yazısına göre 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı ile Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer alan 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programının eşdeğer sayıldığı dikkate alındığında, Ticaret 
Meslek Lisesine müdür olarak atanan davacının yukarıda aktarılan yönetmelikte belirtilen şartları 
taşıdığı açık olup atanmasının hukuka uygun olduğuna karar verildi.

(Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 2010/145 Esas, 20122/899 Karar sayılı kararı)

53. GÖREVDE YETERSİZLİĞİ VEYA BAŞARISIZLIĞI ORTAYA KONULMAYAN PERSONELİN DİSİPLİN 
CEZASI VERİLEMEYEN FİİLİ NEDENİYLE GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

Tıp Fakültesi Sekreteri olarak görev yapmakta iken Mühendislik-Mimarlık Fakültesine sekreter olarak 
atana üyemiz hakkındaki işlemin iptali için açılan davada, Mahkeme üyemiz hakkında soruşturma 
konusu edilen fiilinin hizmetin işleyişini etkileyecek nitelikte olmadığı, kamu yararı ilkesi gereğince 
atanmasını gerektirecek başkaca sebeplerin olmadığı durumlarda fiil nedeniyle henüz ceza almamış 
iken bir de atamaya konu edilmemesi gerektiği, cezalandırma amacıyla atama işlemi tesisine olanak 
bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu edilen atama işlemi iptal edildi.

(Yozgat İdare Mahkemesi 2013/108 Esas, 2013/118 Karar sayılı kaarı)
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54. EŞ DURUMU NEDENİYLE İL İÇİ ATAMA TALEBİ PUAN DÜŞÜKLÜĞÜ VE KADRO DURUMU GEREKÇE 
GÖSTERİLEREK REDDEDİLEMEZ 

Isparta ili sınırları içindeki köyde sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan ve eşi Isparta Askeri 
Hastanede çalışan üyemizin, eşi nedeniyle il merkezine atanma talebinin reddine ilişkin davada, 
Mahkemece eş durumu nedeniyle yapılan il içi atama talebinin mer’i mevzuat uyarınca kadro durumuna 
bakılmaksızın öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekirken yasal süresi içinde yapılan başvurunun puan 
düşüklüğü ve kadro durumu gerekçe gösterilerek reddinde hukuka uygunluk bulunmadığına karar 
verildi.

(Isparta İdare Mahkemesi 2013/277 Esas, 2013/917 Karar sayılı kararı)

55. SENDİKA TEMSİLCİSİNİN KATILMADIĞI DİSİPLİN KURULU KARARI MAHKEMECE İPTAL EDİLDİ

657 sayılı Kanunun 125/B maddesi uyarınca kınama cezası alan üyemizin kendisine verilen bu cezaya 
karşı itirazı görüşen İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda sendika temsilcisine yer verilmeyerek alınan karar, 
Mahkemece Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde hakkında disiplin 
soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin disiplin kurullarında 
yer alması zorunlu olduğundan hukuka aykırı bulundu.

(Ankara 17. İdare Mahkemesi 2011/402 Esas, 2013/381 Karar sayılı kararı)

VIII.	 HUKUKI	YAYINLAR

- Genel Merkez Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan “Eğitim Çalışanları İçin Hukuk Rehberi” kitabı, 6111 
sayılı Kanunla getirilen değişiklikler ekseninde Eylül 2012 tarihinde güncellenerek yeniden basıldı. 

- Genel Merkez Hukuk Bürosu ve şube avukatlarınca takip edilen genel ve bireysel davalara ilişkin 
kazanımlarımızın ve emsal kararların yer aldığı “Sendikamızın Hukuk Mücadelesi” kitabının ikinci cildi 
yayına hazırlandı. 

- 6528 sayılı Kanun ve YÖK Disiplin Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişiklikler neticesinde “Eğitim 
Çalışanları İçin Hukuk Rehberi”, yeniden güncellenmiş olup baskı için çalışmalar devam etmektedir. 
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16/06/2011

“Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler”i Araştırdık

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(EBSAM), öğrencilerin meslek seçimini etkileyen 
faktörleri araştırdı. Buna göre, öğrencilerin yüzde 
33,81’i, bölüm seçimi yaparken öncelikli olarak 
kazanç durumuna ve iş bulma kolaylığına, yüzde 
19,34’ü ilgi-yeteneklerine, yüzde 10,45’i ise 
toplumdaki saygınlığa önem veriyor.  Araştırmaya 
katılan her beş öğrenciden dördü (yüzde 80,6), 
basında uzun süre gündemde kalan YGS’deki şifre 
tartışmalarından etkilendiği ifade ediyor. 

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM), LYS’ye ilk 
kez girecek öğrencilerin meslek seçiminde nelere önem verdiğini ve nelere dikkat ettiğini tespit etmek 
amacıyla 1-31 Mayıs 2011 tarihleri arasında 12 ilde, bin 200 öğrenciyle yüz yüze yaptığı “Öğrencilerin 
Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler” konulu araştırmanın sonuçlarını bir basın toplantısıyla açıkladı. 

Her Üç Kişiden İkisi Yükseköğretimde Lisans Tercihi Yapacak 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 66,8’i ÖSYM’de lisans, yüzde 27,8’i önlisans, yüksekokul veya 
meslek yüksekokul, yüzde 2’si açıköğretim tercih edeceğini, yüzde 3,4’ü ise tercih yapmayacağını 
belirtiyor. 

Alan Tercihinde Eğitim-Öğretmenlik Birinci Sırada 

Öğrencilerin tercih edecekleri alanlar incelendiğinde, birinci sırada eğitim-öğretmenlik (yüzde 20,2) yer 
alıyor. Eğitim-öğretmenliği, mühendislik-mimarlık (yüzde 15,5) ve iktisat-işletme-idari bilimler (yüzde 
14,2) takip ediyor. Son sıralarda ise, diş hekimliği (yüzde 1,2), sanat ve tasarım (yüzde 1,3), eczacılık 
(yüzde 1,6) yer alıyor. Kızların en çok tercih edeceği alan eğitim-öğretmenlik (yüzde 29,1) iken, erkeklerin 
en çok tercih edeceği alan mühendislik-mimarlık (yüzde 21,2). 

Öğretmenlik mesleğini tercih edecek öğrencilerin ağırlıklı olarak kızlar (yüzde 71,1) olduğu görülüyor. 

Meslek Tercihine Aile Yapısının Etkisi 

Anne ve babası ilk ve ortaöğretim eğitim kademesinden mezun çocukların, ilk sırada eğitim-öğretmenlik 
alanını, önlisans kademesinden mezun velilerin çocuklarının ilk sırada mühendislik-mimarlık alanını, 
lisans veya yüksek lisans kademesinden mezun velilerin çocuklarının ise ilk sıralarda mühendislik-
mimarlık, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık alanlarını tercih ettikleri ortaya çıkıyor. 

Araştırmaya katılan her iki öğrenciden biri (yüzde 49), ailesinin maddi durumunun meslek tercihini 
etkilemeyeceğini ifade ediyor. ‘Ekonomik yönden etkileyecek’ diyen öğrencilerin oranı yüzde 37,7 iken, 
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‘psikolojik yönden etkileyecek’ diyenlerin oranı ise yüzde 10,2. ‘Diğer yönlerden’ etkileyeceğini ifade 
edenler yüzde 3,1 olarak karşımıza çıkıyor. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 55,5’i ailesinin kendisiyle fikir alışverişi yaptığını ve kararı 
kendisine bıraktığını ifade ederken, yüzde 10,5’i anne ve babasının baskı yaptığını belirtiyor. Her üç 
öğrenciden biri (yüzde 32,3) ise, meslek tercihi yaparken ailesinin kendisini serbest bıraktığını dile 
getiriyor. Bölüm tercihinde ‘babam baskı yapıyor’ diyenlerin daha çok erkekler (yüzde 63), ‘annem baskı 
yapıyor’ diyenlerin ise daha çok kızlar (yüzde 56,3) olduğu görülüyor. 

Tercih edeceği bölümlerde ailesinin etkisinin olacağını düşünen öğrencilerin yüzde 38,5’i ailesinin, 
tercih edeceği bölümün sağlayacağı ekonomik imkânları, yüzde 29,9’u ilgi ve yeteneklerini, yüzde 
16,6’sı kazandıracağı şahsiyet ve kültürü, yüzde 11,5’i kazandıracağı sosyal statüyü, yüzde 3,5’i ise diğer 
kriterleri ön planda tuttuğunu belirtiyor. 

Meslek Tercihinde Öğrencinin Etkisi 

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 51,6’sı bölüm tercihini ilgi ve yeteneklerine göre, yüzde 24,1’i açıkta 
kalmamak için uygun olan tercihlere göre, yüzde 11,4’ü kendi isteğine göre, yüzde 5,4’ü arkadaşlarından 
duyduğuna göre, yüzde 5,2’si ailesinin isteğine göre, yüzde 2,3’ü ise diğer faktörlere göre yapacağını 
ifade ediyor. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 14,3’ü bölüm tercihi yaparken cinsiyetinin etkisinin olacağını, 
yüzde 12,1’i kısmen olacağını, yüzde 73,6’sı ise etkisinin olmayacağını dile getiriyor. Bölüm tercihinde 
cinsiyetinin etkisinin olacağını ifade eden öğrenciler arasında en fazla eğitim-öğretmenlik (yüzde 25) 
alanının tercih edileceği görülüyor. 

Öğrencilerin yüzde 59’u tercih edeceği bölümle ilgili araştırma yaptığını, yüzde 34,8’i kısmen yaptığını, 
yüzde 6,1’i ise yapmadığını söylüyor. 

Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin yüzde 56,5’i meslek seçimiyle ilgili okulunun rehberlik bölümüyle 
görüştüğünü, yüzde 43,5’i görüşmediğini ifade ediyor. 

Meslek Tercihinde Öncelik Verilenler 

Araştırmaya katılan öğrenciler, bölüm seçimi yaparken, öncelikli olarak kazanç durumuna ve iş bulma 
kolaylığına (yüzde 33,81), daha sonra sırasıyla ilgi-yeteneklerine (yüzde 19,34) ve toplumdaki saygınlığına 
(yüzde 10,45) önem veriyor. 

Toplumda En Saygın Meslekler 

Öğrencilerin yüzde 27,2’si toplumda en saygın mesleğin doktorluk, yüzde 25,6’sı öğretmenlik, yüzde 
8,8’i hâkimlik olduğunu düşünüyor. Kız öğrenciler, toplumda en saygın mesleğin öğretmenlik olduğunu 
(yüzde 33,5) ifade ederken, erkek öğrenciler ise doktorluk olduğunu (yüzde 27,1) dile getiriyor. 

Öğrencilerin Program İzleme Alışkanlıkları

Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 21,5’i evde en çok haber programlarını, yüzde 14,6’sı dizileri, yüzde 
14,4’ü spor programlarını, yüzde 13,5’i tartışma programlarını, yüzde 10,5’i yarışma programlarını, yüzde 
9,8’i filmleri, yüzde 8’i magazin programlarını ve yüzde 7,5’i belgesel programlarını izliyor. 
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YGS’deki Şifre Tartışmalarının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi 

Her beş öğrenciden dördünün (yüzde 80,6), basında uzun süre gündemde kalan YGS’deki şifre 
tartışmalarından etkilendiği görülüyor. Öğrencilerin yüzde 42,7’si şifre tartışmalarının LYS’ye yönelik 
çalışmalarını önemli derecede etkilediğini belirtirken, yüzde 20,4’ü çok az etkilediğini, yüzde 17,5’i ise 
LYS’e hiç çalışamadığını dile getiriyor. Hiç etkilenmediğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 19,4. 

Her üç öğrenciden ikisi (yüzde 68,2), bu sene LYS sonucunda bir yeri kazanamaması durumunda 
dershaneye giderek tekrar sınava hazırlanacağını, her beş öğrenciden biri (yüzde 19,9) sınava kendisinin 
hazırlanacağını ve her on öğrenciden biri (yüzde 11,9) sınava tekrar girmeyeceğini ifade ediyor. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim son sınıf öğrencilerine yöneltilen “Danıştay’ın iptal ettiği, YGS-1 puan 
türü ile teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerine girebilme hakkının elinizden alınmasını nasıl 
karşılıyorsunuz” sorusuna, öğrencilerin yüzde 31,7’si “Meslek liseleri ikinci sınıf muamele görüyor”, yüzde 
28,6’sı “Bizi üniversiteye almamak için ellerinden geleni yapıyorlar”, yüzde 14,1’i “Üniversite yolu bizim 
için yine kapandı”, yüzde 11,6’sı “etkilemedi”, yüzde 8,5’i “YGS-1 puan türüne göre tercih yapacaktım ama 
şimdi LYS’de gerekli puanı alamam”, yüzde 5,5’i ise ‘Diğer’ cevabını veriyor. 

09/09/2011

Öğrencinin Velisine Eğitim Maliyeti Araştırması 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 2011-2012 
öğretim döneminde öğrencilerin okula başlangıç masrafları ile 
veliye maliyetini araştırdı. Araştırmaya göre, okul öncesi eğitime 
kayıt olan bir öğrenci için başlangıç masrafı olarak ortalama 
295 TL, ilköğretime başlayan bir öğrenci için 490 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 605 TL 
harcama yapılması gerekiyor. 

Bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki eğitimi boyunca sadece okul 
ihtiyaçları için ortalama 10 bin 181 TL harcama yapılıyor. Söz konusu rakam, ayda ortalama 94 TL olarak 
veliye yansıyor. 

Ortaöğretimdeki eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 4 bin 920 TL, ayda ise ortalama 103 TL harcama 
yapılırken, öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu rakam okul öncesi ve ilköğretimde 
aylık ortalama 198 TL, ortaöğretimde 219 TL’ye çıkıyor. Bu masraflara okul servisi de eklendiğinde, okul 
öncesi ve ilköğretimde maliyet 198 TL’de 302 TL’ye, ortaöğretimde ise 219 TL’de 319 TL’ye çıkıyor. 

Veli, 8. sınıfta SBS, 11 ve 12. sınıflarda YGS-LYS için çocuğunu dershaneye gönderdiği takdirde ise, 
maliyetler yine artıyor ve okul öncesi eğitim ile ilköğretimde aylık ortalama 353 TL, ortaöğretimde aylık 
ortalama 548 TL masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor.
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Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar olan süreçte öğrencinin velisine maliyeti 
ise, aylık ortalama 97 TL olarak yansıyor. 

2010-2011 öğretim dönemi başında hesaplanan rakam 86 TL iken, söz konusu rakam, bu yıl yüzde 12,6 
oranında, yani 11 TL’lik bir artış göstererek 97 TL’ye yükseldi. 

Eğitim harcamalarındaki artışın yıllık enflasyon oranından fazla olması; TÜFE, TÜİK madde sepetindeki 
446 madde baz alınarak hesaplanırken, bu araştırmada ise, öğrencinin mecburi ihtiyacı olan 50 
civarındaki madde üzerinden hesaplama yapılmasından kaynaklanıyor.

23/11/2011

Öğretmenler Günü Araştırması 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(EBSAM), öğretmen ve yöneticilerin gündeme ve 
gündelik hayata ilişkin bakış açılarını tespit etmek 
amacıyla “Öğretmen ve Yöneticilerin Gündeme 
ve Gündelik Hayata İlişkin Değerlendirmeleri”ni 
araştırdı.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 45,3’ü 
öğretmenlik mesleğinin giderek önemini yitireceğini 
düşünürken, yüzde 18,5’i mesleğin öneminin 
giderek artacağını ifade ediyor. Mesleğin şimdiki 
gibi en fazla tercih edilen meslek grupları arasında yer alacağını dile getiren öğretmenlerin oranı yüzde 
22,7 iken, mesleğin en az tercih edilen meslek grupları arasında yer alacağını düşünenlerin oranı ise 
yüzde 11,9. 

Öğretmenlerin, kendi mesleklerinin gitgide önemini yitireceğini düşünmelerinin altında yatan 
nedenlerin en başında, aldıkları ücretin yetersizliği, diğer kurumlarda (sağlık, adalet, güvenlik gibi 
temel hizmet alanlarında) çalışanların daha yüksek ücret alması, ek ders ücretlerinin yetersizliği, eşit işe 
eşit ücret düzenlemesi sonucu ek ödeme alamamaları gibi ekonomik sorunlar geliyor. Bunun yanında 
öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine gereken değer ve önemin verilmemesi, bunların neticesinde 
mesleğin statüsünün ve saygınlığının da gitgide düştüğü bir gerçek. 

Öğretmenlerin yüzde 43,4’ü MEB’in son 6 ay içindeki icraatlarının bazılarının olumlu bazılarının olumsuz 
olduğunu belirtiyor. Olumsuz ve kesinlikle olumsuz olarak değerlendiren öğretmenlerin oranı 43,3 iken, 
olumlu ve kesinlikle olumlu olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 13,3. 

“MEB’in yeni teşkilat yasasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna cevap veren öğretmenlerin yüzde 
44,1’i MEB’in yeni teşkilat yasasının bazılarının olumlu bazılarının olumsuz olduğunu ifade ederken, 
yüzde 43,3’ü olumsuz, yüzde 13,3’ü ise olumlu olarak değerlendiriyor. 
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Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin yüzde 72,4’ü eğitim kurumları yöneticilerine rotasyon 
uygulanmasını olumlu, yüzde 13,5’i ne olumlu ne de olumsuz, yüzde 14,1’i ise olumsuz buluyor. 

Eğitim yöneticilerine rotasyon uygulanmasını, yöneticiler (yüzde 81,5) öğretmenlere (yüzde 70,4) 
nazaran daha fazla olumlu değerlendiriyor. Burada yöneticilerin büyük çoğunluğu (yüzde 81,5), 
kendilerine rotasyon uygulanmasının olumlu olacağını söylüyor. 

Her üç öğretmenden ikisi (yüzde 69) Şubat ayında yapılan eş durumu tayinlerinin kaldırılmasını uygun 
bulmazken, yüzde 17,9’u uygun buluyor. Kısmen uygun bulanların oranı ise yüzde 13,1. 

Şubat ayında yapılan eş durumu tayinlerinin kaldırılmasını, bayan öğretmenler (yüzde 74,2) erkek 
öğretmenlere (yüzde 64,2) nazaran daha fazla olumsuz buluyor. 

“Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki öğretmen açığı sizce nasıl kapatılmalıdır” sorusuna, öğretmenlerin 
yüzde 51,4’ü “zorunlu hizmet bölgesindekilere ek tazminat verilmesiyle”, yüzde 37,3’ü “yeni kadro 
açılmasıyla”, yüzde 8,2’si “rotasyonla”, yüzde 3,1’i “zorunlu hizmet süresinin uzatılmasıyla” cevaplarını 
veriyor. 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin yüzde 39,1’i öğretmenlere il içi ve iller arası rotasyon 
uygulanmamasını, yüzde 37,4’ü il içi rotasyonun uygulanmasını, iller arasının uygulanmamasını, yüzde 
17,2’si il içi ve iller arası rotasyonun uygulanmasını, yüzde 6,4’ü ise il içi rotasyonun uygulanmamasını, 
iller arası uygulanmasını istiyor. Özetle, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 76,5) iller arası 
rotasyonun öğretmenlere uygulanmasına karşı çıkıyor. 

Her üç öğretmenden ikisi (yüzde 65,9) öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının tekrar yapılmasını 
isterken, istemeyenlerin oranı ise 34,1. 

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 85,6) MEB’in ek ders ücretlerini yetersiz bulurken, yeterli 
bulduğunu söyleyen öğretmenlerin oranı yüzde 14,4. 

Her üç öğretmenden ikisi (yüzde 66,4) maaşıyla geçinemediğini söylüyor. Maaşıyla geçinebildiğini 
söyleyen öğretmenlerin oranı ise yüzde 33,6. 

Bugün itibariyle 9/1’deki bir öğretmen 1.577 TL ücret ile hizmetli ve memur personel arası bir maaş 
alıyor. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamına yakını (yüzde 96,5) mesleki kıdeminin artmasıyla doğru 
orantılı olarak maaşının da artmasını istiyor. 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında öğretmene hem en düşük ücreti veren hem de mesleki kıdem 
bakımından en az ücret artışı sağlayan ülkelerin başında geliyor. Bugün itibariyle yeni başlayan bir 
öğretmenin 1 aylık ücreti (ek dersler dahil) 2 bin 50 TL (bir yıllık 13 bin 348 dolar), 15 yıllık kıdemli bir 
öğretmenin 1 aylık ücreti ise (ek ders dahil) 2 bin 188 TL (bir yıllık 14 bin 246 dolar). 

OECD ülkelerinde mesleki kıdem yılı arttıkça ödenen ücret de yüksek derecede artıyor. OECD ülkelerinin 
çoğunda, göreve başlama ile en üst dereceye ulaşıncaya kadarki dönemde ciddi bir ücret artışı 
gerçekleşiyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de başlangıç ücreti ile en yüksek derecedeki ücret farkı 
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dikkat çekici. Türkiye’de mesleğe yeni başlamış bir öğretmenin ücreti ile 15 yıllık bir öğretmenin ücreti 
arasındaki fark sadece 138 TL, 24 yıllık en üst kademedeki bir öğretmenin ücreti arasındaki fark ise 257 
TL. Türkiye’de 15 yıllık deneyimli bir öğretmen ile yeni başlayan bir öğretmenin ücreti arasındaki fark 
yıllık 916 dolar iken, bu fark OECD ülkeleri ortalamasında 10 bin 14 dolar (aylık 1.538 TL) olarak karşımıza 
çıkıyor. 

1923 yılında bir öğretmene aylık verilen ücretle ortalama 25 cumhuriyet altını alınabilirken, günümüzde 
yalnızca 3 cumhuriyet altını alınabiliyor. Geçen yılki Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlerimiz maaşlarıyla 
4,5 cumhuriyet altını alabiliyorken, bugün yalnızca 3 cumhuriyet altını alabiliyor. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 71,9’u memurlara toplu sözleşme imkanı sağlayan düzenlemeyi 
olumlu ve kesinlikle olumlu bulduğunu, yüzde 17,9’u kısmen olumlu bulduğunu, yüzde 10,2’si ise 
olumsuz ve kesinlikle olumsuz bulduğunu dile getiriyor. 

“Yeni Anayasadan beklentiniz nedir” sorusuna öğretmenlerin yüzde 54,5’i “daha özgürlükçü bir Anayasa 
olması”, yüzde 19,2’si “daha özgürlükçü, daha muhafazakar ve ayrıntılı olmayan bir Anayasa olması”, 
yüzde 11,8’i “bir beklentim yok”, yüzde 6,4’ü “ayrıntılı olmayan daha kısa bir Anayasa olması”, yüzde 5’i 
“daha muhafazakar bir Anayasa olması”, yüzde 3,1’i ise “diğer” cevabını veriyor. 

Öğretmenlerin yüzde 42,8’i yeni Anayasa çalışmaları sürecinde sendikaların ve STK’ların daha ön planda 
olması gerektiğini, yüzde 18,2’si TBMM’nin, yüzde 13’ü üniversitelerin, yüzde 4,6’sı yargının, yüzde 4,1’i 
siyasi partilerin daha ön planda olması gerektiğini ifade ediyor. Diğer seçeneğini işaretleyip açıklamada 
bulunanların (yüzde 17,3) neredeyse tamamı tüm kesimlerin içinde olduğu ortak bir yapının olması 
gerektiğini dile getiriyor. 

Türkiye’nin genel gidişatı konusunda öğretmenlerin görüşlerinin üçe ayrıldığı görülürken, diğerlerine 
nazaran biraz daha ön plana çıkan sonuç ise daha iyiye doğru gittiği (yüzde 38,5) görüşü. 

Her iki erkek öğretmenden biri (yüzde 49) Türkiye’nin genel anlamda gidişatının daha iyiye gittiğini 
belirtirken, bayan öğretmenlerin yüzde 40,2’si daha kötüye gittiğini ifade ediyor. 

Öğretmenlerin yüzde 40,4’ü bir deprem olması durumunda okulunun depreme dayanıklı olmadığını, 
yüzde 36,4’ü dayanıklı olduğunu, yüzde 23,2’si bazı bölümlerinin dayanıklı bazı bölümlerinin ise 
dayanıksız olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 46,6’sı deprem esnasında nelerin yapılacağına dair kendilerine 
ve öğrencilere bir eğitim, seminer, kurs vb. verilmediğini ifade ederken, yüzde 53,4’ü ise verildiğini 
söylüyor. 

Depremle ilgili verilen eğitim, seminer veya kursun orta düzeyde olduğunu ifade eden öğretmenlerin 
oranı yüzde 44,7 iken, çok az verildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 33. Yeterince aldığını dile getirenlerin 
oranı ise yüzde 22,3. 

Öğretmen ve yöneticilerin yüzde 37,2’sinin ailesine yeterince zaman ayırdığı, yüzde 62,8’inin yeterince 
zaman ayıramadığı görülüyor. Öğretmenlerin yüzde 42’si ailesine bazen zaman ayırabildiğini, yüzde 
11,5’i çok nadir zaman ayırabildiğini, yüzde 9,3’ü ise hiç zaman ayıramadığını ifade ediyor. 
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Yöneticilerin yüzde 71,9’u, öğretmenlerin ise yüzde 61,2’si ailesine yeterince zaman ayıramadığını 
dile getiriyor. Bunun en önemli nedeninin, yöneticilerin okulda sorumluluğunun daha fazla olması 
dolayısıyla daha yoğun tempoda çalıştığı söylenebilir. 

Ailesine yeterince zaman ayıramayan öğretmenlerin iki önemli nedeni olduğu ortaya çıkıyor. Birincisi, 
öğretmenlerin okulda çok yorulduğu (yüzde 37,8), ikincisi ise yoğun iş temposu (yüzde 37,1) olduğu. 

Ailesine yeterince zaman ayıramayan yöneticilerin yüzde 56,3’ü, öğretmenlerin ise yüzde 33,1’i, bunun 
yoğun iş temposundan dolayı olduğunu belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 13,5’i sosyal aktivitelere 
yeterince zaman ayırdığını ifade ederken, yüzde 86,5’i ise yeterince zaman ayıramadığını söylüyor. 
Öğretmenlerin yüzde 41,6’sı sosyal aktivitelere bazen zaman ayırabildiğini, yüzde 29,8’i çok nadir zaman 
ayırabildiğini, yüzde 15,1’i ise zaman ayıramadığını kaydediyor.

10/05/2012

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemine İlişkin Öğretmen ve Veli Algısı Araştırması 

Yeni eğitim sisteminin öğretmenler ve veliler 
tarafından nasıl algılandığını tespit etmek amacıyla 
7-25 Nisan 2012 tarihleri arasında 12 ilde, 1200 
öğretmen ve 1200 veli ile yüz yüze “4+4+4 Yeni 
Eğitim Sistemine İlişkin Öğretmen ve Veli Algısı”nı 
araştırdık. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 52,8’i 
kadın, yüzde 47,2’si erkek; bunların yüzde 59,2’si 
ilköğretimde, yüzde 24,4’ü genel ortaöğretimde, 
yüzde 16,4’ü ise mesleki ve teknik ortaöğretimde 
görev yapmaktadır. Ankete katılanların yüzde 30,3’ü sınıf öğretmeni, yüzde 69,8’i branş öğretmenidir. 

Araştırmaya katılan velilerin yüzde 49,4’ü kadın, yüzde 50,6’sı ise erkektir. Bu verinin toplumun genel 
cinsiyet yapısına uyduğunu ve örneklemimizin topluluğu iyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Velilerin yüzde 
55,4’ü 35 yaş ve altında iken, yüzde 44,6’sı 36 ve üzeri yaştadır. Her iki veliden birinin (yüzde 47,1) 26-35 
yaş arasında olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 75,7’sinin çocuğu ilköğretime 
gidiyor, yüzde 24,3’ünün çocuğu daha okula başlamamıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 34,7’si, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince aklına ilk 
olarak “Devletin her çocuğun eğitim almasını istemesi” geldiğini, yüzde 17,2’si, “İmam hatiplerin önünü 
kesmeye yönelik bir sistem” geldiğini, yüzde 13,9’u, “Meslek liselerini bitiren bir sistem” geldiğini, yüzde 
14,4’ü, “Olması gereken bir sistem” geldiğini, yüzde 14,5’i, “28 Şubat postmodern darbesi” geldiğini 
ifade ederken, yüzde 5,3’ü ise ‘diğer’ şeyler geldiğini dile getirmektedir. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 
45,6’sının, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince aklına ilk olarak “İmam hatiplerin önünü kesmeye 
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yönelik bir sistem, meslek liselerini bitiren bir sistem ve 28 postmodern darbesi” 
ifadeleri gelmektedir. 

Araştırmaya katılan velilerin yüzde 40,3’ü, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim 
denince ilk olarak aklına “Devletin her çocuğun eğitim almasını istemesi” 
geldiğini, yüzde 10,3’ü, “İmam hatiplerin önünü kesmeye yönelik bir sistem” 
geldiğini, yüzde 5,8’i, “Meslek liselerini bitiren bir sistem” geldiğini, yüzde 16,6’sı, 
“Olması gereken bir sistem” geldiğini, yüzde 8,7’si, “28 Şubat postmodern 
darbesi” geldiğini ifade ederken, yüzde 4,5’i ise ‘diğer’ şeyler geldiğini ifade 
etmektedir. Buna göre, velilerin yüzde 24,8’inin, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim 
denince aklına ilk olarak “İmam hatiplerin önünü kesmeye yönelik bir sistem, 
meslek liselerini bitiren bir sistem ve 28 postmodern darbesi” ifadeleri gelmektedir. 

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 12,1’i, okula yeni başlayan çocukların son sınıflarda 14 yaşındaki 
çocuklarla aynı okul ortamını paylaşmasını isterken, yüzde 87,9’u istemediğini ve kesinlikle istemediğini 
ifade etmektedir. Ankete katılan ve çocuğu daha okula gitmeyen velilerin yüzde 18,2’si, çocuğunun okula 
başladığında son sınıflarda okuyan 14 yaşındaki çocuklarla aynı okul ortamını paylaşmasını isterken, 
yüzde 81,4’ü istemediğini ve kesinlikle istemediğini kaydetmektedir. 

Öğretmenlerin yüzde 31,2’si, 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemini olumlu ve kesinlikle olumlu olarak 
değerlendirirken, yüzde 33,6’sı, kısmen olumlu, yüzde 35,2’si ise olumsuz ve kesinlikle olumsuz olarak 
değerlendirmektedir. 

Velilerin yüzde 45,9’u, 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemini olumlu ve kesinlikle olumlu olarak 
değerlendirirken, yüzde 26,3’ü kısmen olumlu, yüzde 27,8’i ise olumsuz ve kesinlikle olumsuz olarak 
değerlendirmektedir. Yaklaşık olarak her 4 kişiden 3’ü olumlu, kesinlikle olumlu ve kısmen olumlu 
bulurken, olumsuz bulanların oranı ise her dört kişiden yaklaşık olarak bir kişi olarak gözükmektedir.  

Çocuğu okula başlamamış velilerin çocuğu ilköğretime giden velilere oranla ve yaşı 35 ve altında olan 
velilerin diğer velilere oranla 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemini daha fazla olumlu buldukları 
görülmektedir. Daha genç kuşaklar yapılan değişimi orta ve üstü kuşaklara göre daha olumlu 
karşılamaktadırlar.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 40,8’i, ‘yeni sistemde ortaokul öğrencilerine de açıköğretim hakkı 
verilmesi ve kesinlikle verilmesi gerekliydi’ derken, yüzde 59,2’si ‘verilmemesi ve kesinlikle verilmemesi’ 
gerektiğini ifade etmektedir. 

Araştırmaya katılan her üç öğretmenden yaklaşık olarak ikisi (yüzde 64,7), yeni sistemde ortaokul 
ve liselerde, okul ve program türleri arasında geçişlerin esnek ve kolay olması ve kesinlikle olması 
gerektiğini, yüzde 23,4’ü kısmen olması gerektiğini, yüzde 11,9’u ise olmaması ve kesinlikle olmaması 
gerektiğini dile getirmektedir. 

Öğretmenlerin yüzde 39’u, yeni müfredat hazırlanırken mevcut müfredatın içeriğinin zenginleştirilmesi 
gerektiğini, yüzde 30,2’si müfredatın A’dan Z’ye değişmesi gerektiğini, yüzde 12,8’i müfredatın 
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seçmeli hale getirilmesi gerektiğini, yüzde 18,1’i müfredatta güncel konuların yer alması gerektiğini 
belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlası (yüzde 57,3), Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin 
hayatının yasayla seçmeli ders kapsamına alınmasını olumlu ve kesinlikle olumlu, yüzde 20’si kısmen 
olumlu, yüzde 22,6’sı ise olumsuz ve kesinlikle olumsuz bulmaktadır. Yaklaşık olarak her beş öğretmenden 
biri olumsuzlamaktadır.

Araştırmaya katılan her üç veliden ikisi (yüzde 70,4), Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatının 
yasayla seçmeli ders kapsamına alınmasını olumlu ve kesinlikle olumlu, yüzde 17,3’ü kısmen olumlu, 
yüzde 12,5’i ise olumsuz ve kesinlikle olumsuz bulmaktadır. Yaklaşık olarak her on veliden sadece biri 
olumsuz karşılamaktadır.

Yine öğretmenlerin yarısından fazlasının (yüzde 58,8), Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı 
seçmeli derslerinin dışında din eğitimi esaslı seçmeli derslerin yer almasını istediği ve kesinlikle istediği, 
yüzde 41,3’ünün ise istemediği ve kesinlikle istemediği; her üç veliden ikisinin (yüzde 68,7), Kur’an-ı 
Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı seçmeli derslerinin dışında din eğitimi esaslı seçmeli derslerin 
yer almasını istediği ve kesinlikle istediği, yüzde 31,4’ünün ise istemediği ve kesinlikle istemediği 
görülmektedir. 

Öğretmenlerin yüzde 6,9’u okulunun bahçesinde yeterince yeşil alan olduğunu, yüzde 19,7’si yeşil 
alan olduğunu, yüzde 50,8’i çok az yeşil alan olduğunu, yüzde 22,6’sı ise hiç yeşil alan olmadığını dile 
getirmektedir. 

Her dört veliden üçü (yüzde 74,9), okula yeni başlayanların sınıfında oyun alanı olması gerektiğini ifade 
ederken, yüzde 22,6’sı olmaması gerektiğini söylemektedir. ‘Olabilir de’, ‘olmayabilir de’ diyenlerin oranı 
ise yüzde 12. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 72,7’si, okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini, yüzde 
13,3’ü zorunlu olmaması gerektiğini, yüzde 14’ü ise fark etmeyeceğini belirtmektedir. Burada ciddi bir 
yığılma söz konusudur.

Araştırmaya katılan velilerin yüzde 58,5’i, okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini, yüzde 22,9’u 
zorunlu olmaması gerektiğini, yüzde 18,4’ü ise fark etmeyeceğini dile getirmektedir. 

Her dört öğretmenden üçü (yüzde 78,1), yeni sistemle okula başlama yaşının ay olarak alt sınırının 69 
ay olması gerektiğini, yüzde 12,2’si 66 ay olması gerektiği ve yüzde 9,7’si 60 ay olması gerektiğini ifade 
etmektedir. 

Her dört veliden üçü (yüzde 73), yeni sistemle okula başlama yaşının ay olarak alt sınırının 69 ay 
olması gerektiğini, yüzde 14,2’si 66 ay olması gerektiğini, yüzde 12,9’u ise 60 ay olması gerektiğini 
düşünmektedir. 

Öğretmenlerin büyük bir kısmı (yüzde 81,5), yeni sistemde liselerde okuyanlara devam zorunluluğu 
olduğu için örgün eğitimde üst yaş sınırı getirilmesi gerektiğini, yüzde 18,5’i ise getirilmemesi gerektiğini 
belirtmektedir. 
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Velilerin yüzde 59’u, yeni sistemde liselerde okuyanlara devam zorunluluğu olduğu için üst yaş sınırı 
getirilmesi gerektiğini, yüzde 18,5’i ise getirilmemesi gerektiğini dile getirmektedir. 

Her dört öğretmenden üçü (yüzde 79,8), yeni sistemle birlikte yükseköğretime giriş sınavında puan 
hesaplamasında uygulanan farklı katsayı uygulamasının kaldırılmasının, yüzde 20,2’si kaldırılmamasının 
gereklilik olduğunu ifade etmektedir. Her beş kişiden dördü kaldırılmasını onaylamaktadır.

Öğretmenlerin yüzde 41,7’si, yeni sistemle birlikte yükseköğretime yerleştirmede meslek liselilere kendi 
alanlarıyla ilgili bir yükseköğretimi tercih etmeleri durumunda verilen ek puanın kaldırılmasının gerekli 
olduğunu dile getirirken, yüzde 58,3’ü ise tam tersine gerekli olmadığını düşünmektedirler. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 37,5’i, meslek liselerinin devamı mahiyetinde olan 
yükseköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkının kaldırılması gerektiğini ifade ederken, 
yüzde 62,5’i kaldırılmamasından yanadır. Bir başka okumayla yaklaşık olarak her üç kişiden ikisi meslek 
liselerinin devamı mahiyetinde olan bir yüksek öğretime sınavsız geçişi onayladığı anlaşılmaktadır.

Her iki öğretmenden biri (yüzde 53), yeni sistemle birlikte meslek liselerinin daha cazip hale geleceğini, 
yüzde 26,4’ü pek bir şey fark etmeyeceğini, yüzde 20,6’sı ise cazip hale gelmeyeceğini düşünmektedir. 
Öğretmenlerin yüzde 55,3’ü, yeni sistemde ortaokuldan liseye geçişte sınav veya sınavların olması 
gerektiğini, yüzde 13’ü fark etmeyeceğini, yüzde 31,7’si ise olmaması gerektiğini söylemektedir. 

Velilerin yüzde 38,9’u, yeni sistemde ortaokuldan liseye geçişte sınav veya sınavların olması gerektiğini, 
yüzde 12,7’si fark etmeyeceğini, yüzde 48,4’ü ise olmaması gerektiğini ifade etmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 45,2’si, mevcut sınav sistemlerinin (SBS, YGS-LYS) kaldırılması 
gerektiğini, yüzde 54,8’i ise kaldırılmaması gerektiğini söylemektedir. 

Her üç öğretmenden ikisi (yüzde 65,2), dershanelerin kaldırılması ve kesinlikle kaldırılması gerektiğini, 
yüzde 34,8’i ise kaldırılmaması ve kesinlikle kaldırılmaması gerektiğini düşünmektedir. 

Velilerin yüzde 57,5’i, dershanelerin kaldırılması ve kesinlikle kaldırılması gerektiğini, yüzde 42,5’i ise 
kaldırılmaması ve kesinlikle kaldırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.

06/09/2012

2012-2013 Öğretim Dönemi Öğrencinin Velisine Aylık Maliyeti Araştırması 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 2012-2013 
öğretim döneminde öğrencilerin yeni eğitim sisteminde okula 
başlangıç masrafları ile veliye maliyetini araştırdı. 

Araştırmaya göre, okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için 
başlangıç masrafı olarak ortalama 315 TL, ilkokula başlayan bir öğrenci için 543 TL, ortaokula başlayan bir 
öğrenci için 565 TL, ortaöğretime (lise) başlayan bir öğrenci için ise 655 TL harcama yapılması gerekiyor. 
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Bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ortaokulun sonuna kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları 
için ortalama 11 bin 925 TL harcama yapılıyor. Söz konusu rakam, ayda ortalama 110 TL olarak veliye 
yansıyor. Lise eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 5 bin 578 TL, ayda ise ortalama 116 TL harcama 
yapılırken, öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu rakam okul öncesi ve ortaokulun 
sonuna kadarki süreçte aylık ortalama 225 TL, lisede ise 250 TL’ye çıkıyor. Bu masraflara okul servisi de 
eklendiğinde, okul öncesinden ortaokulun sonuna kadarki maliyeti 225 TL’den 350 TL’ye, lisede ise 250 
TL’den 370 TL’ye çıkıyor. 

Veli, ortaokul 4. sınıfta SBS, lise 3 ve 4. sınıflarda YGS-LYS için çocuğunu dershaneye gönderdiği takdirde 
ise, maliyetler daha da artıyor ve okul öncesi eğitimden ortaokulun sonuna kadarki dönemde aylık 
ortalama 406 TL, lisede aylık ortalama 620 TL masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. 

Okul öncesi eğitimden lisenin sonuna kadar olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti ise aylık 
ortalama 112 TL olarak yansıyor. 

Öğrencinin veliye maliyeti 2011-2012 öğretim dönemi başında hesaplanan rakam 97 TL iken, bu yıl yüzde 
15,7 oranında 15 TL’lik bir artış göstererek 112 TL’ye yükseldi. 

22/11/2012

“Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik” Raporu 

“Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik” konusunu 
araştırarak rapor halinde yayınladık. Raporumuzdan 
bazı başlıklar şöyle: 

Öğretmenlerin eğitime ilişkin en temel konularda 
bile karar yetkisi, ya sınırlı ya da hiç yoktur. 
Müfredatın belirlenmesi ve yenilenmesi, kitap 
seçimi, okul fonunun kullanılması, öğrencilerin 
sınıf tekrarı yapıp yapmayacağına karar verilmesi, 
disiplin kurallarının belirlenmesi gibi çok sayıda 
temel konuda öğretmenlerin görüşleri ya dikkate alınmamakta ya da çok az dikkate alınmaktadır.

Birçok ülke gibi Türkiye’de de öğretmenlerin ciddi anlamda demoralize oldukları, umutsuzluğa 
kapıldıkları ve cesaretlerinin kırıldığı görülmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin motivasyonu gittikçe 
kırılganlaşmakta ve azalmaktadır. Öğretmenler, kendilerini eğitim reformu çalışmalarının öznesi değil 
nesnesi olarak görmektedir. Bu durum değişmeli, eğitim sistemindeki sorun alanları ve muhtemel 
reformlar, öğretmenlerin rehberliğinde belirlenmelidir. 

Öğretmenlerden daha az zamanda daha çok iş yapmaları beklenmektedir. Eğitim reformları dolayısıyla, 
öğretmenler ders dışında daha çok süre çalışmak zorunda kalmaktadır. 



Araştırmalar ve Raporlar

576

2000’li yıllardan sonra, Türkiye’de öğretmen yetiştiren programların önemli bir 
kısmına ihtiyaç duyulan öğretmen sayısından daha fazla sayıda öğrenci kabul 
edilmektedir. Buna bağlı olarak, öğretim elemanı ve öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayıları, özellikle uygulama gerektiren diğer fakültelere kıyasla eğitim 
fakültelerinde oldukça yüksektir. Bazı bölümlerde ise ihtiyacı karşılayacak mezun 
bulunamamaktadır. İhtiyaç fazlası öğretmen yetiştiren fiziksel koşulları yetersiz 
eğitim fakültelerinin kalite sorunu, öğretmenlik mesleğinin tartışılmasına neden 
olmaktadır. 

İhtiyaç fazlası öğretmen yetiştirme nedeniyle, eğitim fakültesi mezunu öğretmen 
adaylarının önemli bir kısmı atanamamaktadır. Özellikle son beş yılda ataması 
yapılmayan öğretmen adayları sorunu kamuoyunda geniş yer bulmaktadır. Bu hususlar, son yıllarda 
öğretmenlik mesleğinin cazibesini yitirmesine neden olmaktadır. Öğretmenlik programlarının öğrenciler 
açısından cazibesini koruması için, arz ve talep dengesini sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülmelidir. 

Alan Sınavı Yapılmalıdır 

Türkiye’de öğretmenler istihdam edilirken, öğretmen adayları arasından seçim KPSS ile yapılmaktadır. 
KPSS, adayların genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri bilgisini ölçmektedir. Birçok ülkede 
öğretmenler atanırken ya da öğretmenlik lisansı alırken alan bilgisi sınavına girmektedir. Türkiye’de 
ise öğretmenler seçilirken herhangi bir alan sınavı yapılmamaktadır. Yapılan araştırmalar, öğretmen 
adaylarının kendi alanlarında sınav yapılmasına olumlu baktıklarını ortaya koymuştur. Bu çerçevede, 
öğretmenliğe atanmaya esas sınavda alan bilgisi de ölçülmelidir. 

Öğretmenler, toplum ve yönetim kademesinde saygınlık konusunda geleceğe dönük oldukça 
karamsardır. Öğretmenlerin çoğunluğu, MEB’in öğretmene yeterince değer vermediğini, maaşlarının 
yetersiz olduğunu ve mesleklerinin yeterince saygın olmadığını düşünmektedir. Bütün bu olumsuz 
tabloya rağmen, öğretmenlerin mesleki memnuniyetini artıracak adımlar atılmamıştır. Öğretmenlerin 
mesleki memnuniyetlerinin artırılmamasının uzun vadede eğitim sisteminde ciddi olumsuz sonuçları 
olacaktır. Öğretmenlerin eğitim sistemiyle yüksek motivasyonlu bir şekilde bütünleştirilebilmesi için, 
kendilerine anlamlı roller verilmeli ve alınacak kararlarda kendilerine danışılmalıdır. 

Öğretmen İstihdamında İlave Ödemelerle Adalet Sağlanmalıdır 

Türkiye’de, çok farklı istihdam usullerinin benimsenmiş olması ve son yıllarda çok sayıda genç öğretmenin 
mesleğe başlaması, öğretmenlere sunulan mesleki gelişim imkânlarının daha da artırılmasını ve 
öncelikli bir politika haline getirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye’deki kalkınma farklarından dolayı, doğudan batıya doğru ve kırsaldan kente doğru bir 
hareketlilik yaşanmaktadır. Bu durumda, özellikle doğu ve güneydoğu illeri ile kırsal yerleşim yerlerinde 
sürekli bir öğretmen değişikliği ya da açığı yaşanmaktadır. Birçok gelişmiş ülke benzer sorunları 
aşmak için, coğrafi konuma veya bölgesel gelişmişlik düzeyine göre öğretmenlere farklı ücretler 
ödemektedir. Öğretmenlerin bölgeler arası ve kent-kırsal arasındaki dengesiz dağılımını gidermeye 
yönelik düzenlemeler yapılmalı, öğretmenlerin öğretmen istihdamında zorluk çekilen hizmet alanlarını 
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tercih etmesi ve orada uzun süre kalmaları özendirilmelidir. Bu amaçla, öğretmenlerin maaşlarında 
hizmet ettikleri bölgelerin zorluk derecesine göre ilave ödeme yapılmasına imkan sağlayan kalemlere 
yer verilmelidir. 

Genç Öğretmen Nüfusu Avantaja Dönüştürülmelidir 

Türkiye’de 30 yaş ve altı öğretmen oranı yüzde 27, 40 yaş altı öğretmen oranı ise yüzde 69’dur. Türkiye, 
genç öğretmen oranı açısından diğer bütün OECD ülkelerinden çok daha avantajlı bir durumda 
görünmektedir. 

Türkiye’de öğretmen nüfusu diğer ülkelere oranla daha gençtir. Bunun en temel nedeni, Türkiye’de 
mevcut öğretmenlerin önemli bir kısmının son 10-15 yıllık sürede atanmasıdır. İlk bakışta, öğretmen 
nüfusunun genç olması tecrübe bağlamında olumsuz bir durum gibi yorumlanabilir. Ancak, genç 
öğretmen nüfusu birçok açıdan avantajlı bir durumdur. Pek çok çalışma, genç öğretmenlerin eğitimde 
değişim ve yeniliklere karşı daha açık, önyargısız ve hazır olduklarını göstermiştir. 

Öğretmenler Emekli Olmak İstemiyor 

Türkiye’de emeklilik yaşı bugün itibariyle kadın öğretmenler için 58, erkek öğretmenler için ise 60 yaştır. 
Türkiye’de genel olarak öğretmenler süreyi doldurdukları halde (başta ek ödeme ve ek ders ücreti kaynaklı 
kayıplara bağlı olarak) fiilen çalıştıkları dönemdeki aylık gelirlerin büyük oranda düşmesi ve emekli 
maaşının son maaşlarının %60 seviyelerine inmesi nedeniyle emekli olmayı tercih edememektedir. 
Emeklilikteki maaş kaybı, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını tehdit edecek seviyeye ulaşmıştır. Bu 
doğrultuda öğretmenlerin ek göstergelerinin yükseltilmesi, ek ödemelerin ve ek ders ücretlerinin emekli 
maaşlarına yansıtılması yönündeki taleplerin uygulamaya dönüşmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de kadın öğretmen oranı, her düzeyde OECD ortalamalarının altındadır. Bunun temel 
nedenlerinden birisi genel olarak kadının işgücüne katılımının düşük olmasının yanında kamu 
sektöründe halen uygulanmakta olan başörtüsü yasağıdır. Başörtülü kadınlara uygulanan ayrımcılık 
nedeniyle kadınların nitelikli işgücü içerisinde yer alması, daha üniversite girişinde veya üniversitede 
engellenmiş ve bu barikatları aşanların ise görevlerine son verilmiştir. Temel bir insan hakkı ihlali olduğu 
tartışmasız olan kamuda başörtüsü ile çalışma yasağı bir an önce sonlandırılmalıdır.  

Ek Ödemeler Artırılmalı, Maaşlarda İyileştirme Yapılmalıdır 

Öğretmen maaşlarını karşılaştırırken ülke ekonomik şartları arasındaki farklılıkları göz önünde 
bulundurmak mecburidir. Bundan hareketle, uluslararası kıyaslamalarda, öğretmen maaşları satın-alma 
gücü paritesine dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm gerçekleştirildikten sonra Türkiye’de öğretmenlerin 
maaşları tüm kademelerde yaklaşık 23 bin dolar civarında iken satın alma paritesi dikkate alınmadığında 
ise 11 ila 15 bin dolar aralığında kalmaktadır. OECD ortalaması ise -kademe arttıkça maaşlar da artacak 
şekilde- 28 bin ile 31 bin dolar arasında değişmektedir. Türkiye’de öğretmen maaşlarını birçok OECD 
ülkesinin altındadır. Mesleğe yeni başlayan bir okul öncesi öğretmeninin Türkiye’de elde ettiği maaş 
OECD ortalamasından %17 daha düşüktür. Benzer şekilde yeni başlayan bir sınıf öğretmeninin aldığı 
maaş OECD ortalamasından %19 daha, bir lise öğretmeninin aldığı maaş ise OECD ortalamasından %21 
daha düşüktür. 15 yıllık bir okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni ve lise öğretmeninin aldığı maaşlar 
aynı tecrübeye sahip öğretmenlerin OECD ortalamasından sırasıyla %32, %34 ve %38 daha düşüktür. 
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Yani, Türkiye’de öğretmenler hem OECD ortalamasından daha düşük maaş almakta hem de tecrübeyle 
birlikte bu fark daha da artmaktadır. Türkiye’de öğretmen maaşları iyileştirilmeli ve tecrübenin maaşa 
etkisi yeniden düzenlenmelidir. 

2000-2010 yılları arası öğretmen maaşlarının gelişimine bakıldığında, bütün Avrupa ülkelerine kıyasla 
Türkiye, öğretmen maaşları en fazla iyileşme gösteren ülke olmakla birlikte bu durum Türkiye’nin OECD 
ülkeleri arasında öğretmenlere en düşük maaş veren ülkeler arasında olması gerçeğini değiştirmemiştir.  
Türkiye’nin ekonomik büyümesinin öğretmen maaşlarına yansıtılması sonucunu doğuran bir artış 
ivedilikle yapılmalıdır. 2011 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile diğer birçok kamu çalışanının 
maaşında önemli bir iyileştirme yapılırken, öğretmenlere yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır. 
Öğretmenlerde mağduriyet algısı oluşturan bu düzenlemenin, öğretmenlerin taleplerini dikkate alacak 
şekilde yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Türkiye’de Öğretmenler OECD Ortalamasının Üzerinde Çalışıyor 

Öğretmenin iş yükü yalnızca öğretim saatine bakılarak değerlendirilmemelidir. Öğretmenlerin okulda 
bulunması gereken saat esas alındığında, Türkiye’de öğretmenlerin çalışma saati 1800 saat civarındadır 
ve OECD ortalamasının (1.678 saat) üzerindedir. 

Türkiye’de ortalama sınıf mevcudu birçok OECD ülkesine oranla daha yüksektir. Benzer şekilde, 
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, öğretmenlerin çalışma hayatlarını ve iş memnuniyetini doğrudan 
etkilemektedir. Türkiye’de ilköğretim kademesinde öğrenci/öğretmen oranının ortalaması OECD 
ortalamasından yüksektir. Hem ortalama sınıf mevcudu hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 
çalışma koşulu açısından değerlendirilecek olursa, Türkiye’de öğretmenlerin çalışma koşullarının 
(özellikle ders dışı çalışma koşullarının) diğer OECD ülkelerine göre daha zor olduğu söylenebilir. 

OECD Ortalaması Baz Alındığında Türkiye’nin Öğretmen İhtiyacı 285 Bin 

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından OECD ortalamaları esas alınırsa, Türkiye’nin bu 
ortalamaları yakalaması için, ilköğretim düzeyinde yaklaşık 175 bin, ortaöğretim düzeyinde ise yaklaşık 
110 bin olmak üzere toplam 285 bin yeni öğretmen istihdam etmesi gerekir. Türkiye’de zorunlu eğitim 
süresinin 12 yıla çıkarılması ile birlikte, 2012 yılından itibaren ortaöğretimdeki toplam öğrenci sayısının 
ve dolayısıyla da öğretmen ihtiyacının artması beklenmektedir. Bu ihtiyaç dikkate alınarak Şubat’ta ve 
Ağustos’ta en az 100 bin öğretmen atanmalıdır.

15/06/2013

4+4+4 Eğitim Sistemini İzleme ve Değerlendirme Araştırması 

Birinci yılını dolduran 4+4+4 kademeli eğitim sistemine ilişkin uygulamalardaki durum ve sonuçları 
tespit etmek üzere ‘4+4+4 Eğitim Sistemini İzleme ve Değerlendirme’ araştırması yaptık. 

Çalışma kapsamında görüşülen yönetici, öğretmen ve veliler ilköğretim okullarının ilk ve ortaokul olarak 
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ayrışmasını, benzer yaş gruplarının aynı okula 
devam etmesini ve fiziki ortamı kullanmasını genel 
olarak olumlu karşılamışlardır. Yasanın getirdiği en 
önemli düzenlemelerden biri, ilk ve ortaokulların 
ayrışması olmasına rağmen, çalışmanın 
uygulandığı tüm illerde ilk ve ortaokulların 
tamamen ayrıştırılamadığı görülmüştür. Bazı ilk ve 
ortaokul öğrencileri halen aynı bina ve mekânları 
kullanmaya devam etmektedir. Birçok ilde okullar 
kademeli bir şekilde ayrıştırılmaya devam etmekte, 
ayrıştırılamayan okullarda öğrenciler birlikte eğitim görmektedir. Bununla birlikte, aynı mahallede ya 
da benzer sosyo-ekonomik yapıya sahip çevrelerdeki okulların ayrışmasında herhangi bir ciddi sorun 
yaşanmamıştır. Bir başka ifadeyle, ayrışmış iki okul arasındaki mesafenin çok az olması, okulların fiziki 
imkânlarının ve çevresinin sosyo-ekonomik yapısının benzer olması nedeniyle, yönetici, öğretmen ve 
veliler okulların ayrışmasından memnun olmuşlardır. İki okul arası mesafenin az olması nedeniyle, okullar 
arasında branş ve sınıf öğretmenleri rahatlıkla yer değiştirmiş ve norm fazlalığı sorunu yaşanmamıştır. 
Yine, birden fazla binaya sahip ve fiziki mekânları uygun olan okulların ayrışmasında herhangi bir sorun 
yaşanmamıştır. Bu tür ilköğretim okulları ayrışırken, fiili olarak zaten ilkokul öğrencilerinin kullandığı 
binalar ilkokul; ortaokul öğrencilerinin kullandığı binalar ise ortaokul olmuştur. Öte yandan, okulların 
ayrışmasından sonra öğrencilerin farklı sosyo-ekonomik bölgedeki okullara gitmeleri, bazı yönetici, 
öğretmen ve veliler tarafından sorunlu görülmektedir. 

Okulların ayrışması sürecinde öne çıkan sorunların başında, geçişten kaynaklı sorunları azaltmak için 
uygulamaya konan kademeli geçiş gelmektedir. Çalışmada, kademeli geçişin varsayılandan farklı olarak 
önemli sorunlara neden olduğu ve 4+4+4 eğitim sistemine geçişten kaynaklanan sorunları canlı tuttuğu 
görülmüştür. Bu okullar, üç yıl içinde kapanacağından, öğretmenler bu okullarda kalmak istememekte ve 
tayin istemektedir. Bunun sonucu olarak okullarda ciddi öğretmen açığı ortaya çıkmaktadır. Bu açık ise, 
genellikle ücretli öğretmenlerle kapatılmaktadır. Bazı veliler de bu durumdan rahatsızdır. Önümüzdeki 
yıl, kademeli okullardaki normların azalması ile birlikte bu sorun gündemde olmaya devam edecektir. 
4+4+4’e geçişten kaynaklanan bir diğer sorun ise, beşinci sınıfın ortaokula dahil edilmesi ile birlikte 
birçok okulda alan öğretmeni sıkıntısının yaşanmasıdır. 

Aynı binada ya da okul ortamında birden fazla okulun bulunmasının önemli bir sorun olduğu, birçok 
katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Bazı yerlerde ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu aynı binada 
ya da ortamda bulunmaktadır. Bu okulların, amaçlarının, giriş çıkış saatlerinin ve haftalık ders saatlerinin 
farklı olması, düzen ve disiplini sağlamada sorunlara neden olmaktadır. Bununla birlikte okulların 
ayrışması sonrasında okul müdürü ve müdür yardımcılarının kadro durumunda oluşan belirsizlikler, 
yöneticileri huzursuz etmiştir. Ayrıca, kardeşlerin farklı okula gitmesi (örneğin 1 ve 5. sınıfa devam eden 
iki kardeşin devam ettiği okulun sadece ilkokula dönüşmesi sonucu büyük kardeşin başka okula gitmek 
zorunda kalması) az sayıda da olsa gerçekleşmiştir. Bu durum, bazı ailelerin memnuniyet düzeylerini 
olumsuz etkilemiştir. 
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Yasalaşma sürecinde ve sonrasında, ilkokulun beş yıldan dört yıla inmesi ile 
birlikte sınıf öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşeceği sıklıkla ifade edilmişti. 
Norm fazlalığı sorununu çözmek için okul yöneticileri, okulların tüm fiziki 
imkanlarını kullanarak yeni sınıflar açmıştır. Bu sayede öğretmenlerinin norm 
fazlası durumuna düşmesi büyük oranda engellenmiştir. Yeni sınıfların açılması 
ile birlikte öğretmenler büyük ölçüde norm içinde kalmış; eğitim yılı başlamadan 
önce kamuoyunu meşgul eden karamsar senaryoların aksine sınıfların ortalama 
mevcutları da bu vesileyle azalmıştır. MEB, norm fazlalığı sorununu aşmak 
için alan değişikliği kararını uygulamıştır. Bu karardan faydalanan bir kısım 
öğretmenler yeni alanlarında oldukça memnun iken, bazı öğretmenlerin sadece 
tayin olabilmek için alan değiştirmiş olması, alan değişikliği iptal taleplerini 
gündeme getirmiştir. Alan değişikliği yapan bazı öğretmenlerin iş verimliliği konusunda sorunları olduğu 
ifade edilmiştir. 

Yasanın en çok tartışılan konusu olan okula başlama yaşının erkene çekilmesi ve 66 ay olarak 
düzenlenmesi, genel olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler tarafından olumlu karşılanmamıştır. 
Katılımcılar, ilk başlarda çocukların uyum konusunda birçok sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
Okulun açıldığı dönemde çocukların okula gelmek istemedikleri, sınıf ve okul kurallarını kavramakta 
zorlandıkları, oyun çağında oldukları, öz bakım ve tuvalet alışkanlıkları konusunda eksiklikleri olduğu 
belirtilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen ve yöneticiler, 66 ay ve daha küçük çocukların, oyun ve 
etkinlikler süresince diğer yaşça büyük öğrencilerle birlikte hareket ettiklerini ancak okuma yazma 
etkinliklerinde motivasyonlarının düşük olduğunu ifade etmiştir. Bu öğrencilerin büyük çocuklara göre 
daha fazla sıkıldıkları bilgisi aktarılmıştır. Bu yaş grubundakilerin daha fazla fiziksel eksiklik gösterdikleri, 
kalem tutmakta zorlandıkları, okul kültürüne ilişkin davranış ve bilince sahip olamadıkları, diğerlerine 
göre daha yavaş ilerledikleri ve geride kaldıkları ifade edilmiştir. 

Çalışmaya katılan bazı veliler, çocuklarını okula gönderdikleri için pişman olduklarını ve ‘keşke 
göndermeseydik’ diye düşündüklerini dile getirmişlerdir. Buna ek olarak, veliler 66-72 aylık çocuklarını 
okula göndermek istemeyenler için rapor alma zorunluluğunun olmaması ve bu konuda veliye esneklik 
tanınması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı veliler ise, sınıf tekrarının önemi üzerinde durmuş ve imkân 
olması halinde çocuklarının sınıf tekrarı yapmasını istediklerini kaydetmişlerdir. Kamuoyunda, 66 
aylık çocuklar için mevcut programın çok ağır olacağı, bu çocukların okula hazır olmadığı eleştirileri 
yapılmıştır. Bu eleştiriler sonrasında Bakanlık, birinci sınıf müfredatında değişiklik yapmış, 14 haftalık 
bir oryantasyon programı tanımlamıştır. Buna ilaveten, oyun ve fiziki etkinlikler dersi müfredata 
eklenmiştir. Çalışmanın diğer en ilginç bulgularından biri de, 14 haftaya kadar oryantasyon süreci 
tanımlanmasına rağmen, okuma yazma öğretme konusundaki yaklaşımlarda bir değişiklik olmamasıdır. 
Birçok öğretmen ve veli, oryantasyon programından memnun kalmamış ve bunu gereksiz görmüş, 
bundan dolayı da uygulamamıştır. Okuma yazma çalışmalarına, uyum sürecini dikkate almadan 
başlamışlardır. Özellikle velilerin baskısı, öğretmenler arasında çocukları erken okumaya başlatmak 
rekabeti nedeniyle oryantasyon programı kısa sürede tamamlanmış ve öğretmenler okumayı öğretmeye 
başlamışlardır. Çalışma kapsamındaki okulların çoğunda öğrencilerin ilk dönem bitmeden okumaya 
başladığı görülmüştür. Öğretmenlerin çoğu, oyun ve fiziki etkinlikler dersinde, oyun vb. oynamadıklarını, 
okuma, yazma ve matematik gibi dersler yaptıklarını belirtmişlerdir. 
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4+4+4 eğitim sistemini olumlu bulup destek verenler de dâhil olmak üzere, katılımcıların çoğu ders 
saatlerinin artırılmasını eleştirmişlerdir. Özellikle beşinci sınıf öğrencilerinin günde yedi veya sekiz saat 
ders almaya hazır olmadıkları ve öğleden sonraki son saatlerde çok sıkıldıkları vurgulanmıştır. Ders 
saatlerinin artırılması, ikili öğretimde ve taşımalı eğitimde daha fazla soruna neden olmuştur. İkili eğitim 
veren okullarda sabahçı grupların çok erken saatlerde okula başlamaları, öğlenci grupların ise oldukça 
geç saatlerde okuldan ayrılmaları ciddi sorunlar ortaya çıkarmıştır. Taşımalı eğitimde, öğrencilerin farklı 
saatlerde dersten çıkması ve aynı servisi kullanması bir soruna neden olmakta ve dersi biten öğrenciler, 
dersleri devam eden diğer öğrencileri beklemektedir. Bu süreçte de bazı sorunlar yaşanmaktadır. 

Çalışmaya katılan yönetici, öğretmen ve velilerin çoğunluğu seçmeli ders uygulamasını olumlu 
karşılamıştır. Özellikle, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersleri veliler tarafından olumlu 
karşılanmış ve bu dersler genellikle veliler tarafından seçilmiştir. Buna ilaveten, matematik uygulamaları 
ve yabancı dil dersleri en çok seçilen ve talep edilen dersler olmuştur. Öte yandan, din eğitimi dışındaki 
seçmeli dersler, genellikle veli ve öğrencinin tercihinden ziyade, öğretmen ve altyapı eksiklikleri 
dolayısıyla okulun yönlendirmesi ile belirlenmiştir. Buna ek olarak, okul idareleri derslik oluşturmak için 
okulların tüm imkânlarını kullanmışlardır. 

Seçmeli derslerle ilgili en önemli problemin öğretmen açığı olduğu görülmüştür. Öğretmen açığı, 
genellikle ücretli öğretmenlerle karşılanmaktadır. Katılımcıların çoğu, seçmeli derslerde not verilmemesi 
uygulamasını önemli bir sorun olarak tanımlamışlardır. Bu uygulamanın, öğrencilerin seçmeli derslere 
önem vermemesine, dersleri ciddiye almamasına neden olduğu belirtilmiştir. Bazı katılımcılar ise, 
seçmeli dersleri not ile değerlendirmenin uygun olmadığını ve seçmeli ders mantığına aykırı olduğunu 
ifade etmişlerdir. 

Katılımcılar, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının, Anadolu liseleri ve imam hatip liselerinde herhangi 
bir değişime neden olmadığını belirtmişlerdir. Bu süreçten, özellikle genel liselerin Anadolu liselerine 
dönüştürülmesi ve Anadolu liselerine sınavla sınırlı sayıda öğrenci alınması nedeniyle, meslek liseleri 
oldukça olumsuz etkilenmiştir. Meslek liselerinin öğrenci sayısında çok ciddi artışların olduğu, sınıf 
mevcutlarının çok kalabalıklaştığı belirtilmiştir. Buna ilaveten, çalışmaya katılan tüm meslek lisesi 
yönetici ve öğretmenleri; öğrencilerin okula gelmek istemediklerini, motivasyonlarının ve hazır bulunuş 
düzeylerinin oldukça yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanında, bu öğrencilerin çok fazla 
devamsızlık yaptıkları ve okul terk oranlarının yüksek olduğu bilgisi paylaşılmıştır. 

Öneriler

-Pedagojik açıdan yasanın en temel hedeflerinden biri olan ilköğretim okullarının ilk ve ortaokul olarak 
ayrışması hızlı bir şekilde sonuçlandırılmalıdır. Özellikle kademeli geçiş uygulamasından kaynaklanan 
sorunlar dikkate alınarak, fiziki imkanı uygun olan okulların biran önce ayrışması gerekmektedir. 

-Zorunlu okula başlama yaşının 66 ay olarak tanımlanması, ancak, okula başlaması uygun görülmeyen 
çocuklar için sağlık raporu istenmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Veli ve okul işbirliği ile çocuğun 
okula başlayıp başlamamasına karar verilmesi uygundur. 

-Oryantasyon sürecinin müfredata uygun olarak ilk 14 hafta öğretmenler tarafından etkin bir şekilde 
uygulanması sağlanmalıdır. 
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-Ortaokul ve liselerdeki haftalık ders saatinin daha aşağıya çekilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın geçen haftalarda aldığı kararla ortaokullarda haftalık ders saatini 35 saate 
indirmesi, çalışmanın bulguları ile örtüştüğü görülmektedir. Benzer şekilde, seçmeli derslerin fazlalığı 
çeşitli sorunlara (öğretmen ve derslik bulma vb.) neden olduğundan, seçmeli ders saatinin azaltılması 
gerekmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın bir süre önce aldığı kararla ortaokullarda seçmeli 
ders saatini altıya ve üç seçmeli derse indirmesi, çalışmanın bulgularını doğrulamaktadır. 

-Alan değişikliği yapan sınıf öğretmenlerinden, tekrar sınıf öğretmenliğine dönmek isteyenlere bu imkan 
verilmelidir. 

-Okulların ayrışması sonrasında okul müdürü ve müdür yardımcılarının kadro durumunda oluşan 
belirsizlikler bir an önce giderilmelidir. 

-Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması dolayısıyla meslek liselerinde yaşanan öğrenci artışı ve hazır 
bulunuşluk düzeylerindeki yetersizlik, mesleki eğitim veren okullarda sorunlara neden olduğundan, 
mesleki eğitimin altyapısının güçlendirilmesi ve niteliğinin artırılması sağlanmalıdır. 

-4+4+4 eğitim sisteminin amacına ulaşması için okulların ayrı olması kaçınılmaz olduğundan hareketle 
mevcut okul ve derslik sayısının yetersizliği ile ikili eğitim sisteminin getirdiği problemler göz önüne 
alınarak yeni okul ve derslik üretimine ağırlık verilmelidir. 

-Seçmeli dersler ve alan öğretmenliğindeki ihtiyacın karşılanması için bütçe imkanları zorlanarak, 2013-
2014 öğretim dönemi başlamadan önce 100 bin yeni öğretmen alınmalıdır.

28/10/2013

Öğretim Elemanlarının Mali Hakları Raporu 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya, öğretim elemanlarının mali ve özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin hazırladığımız 
çalıştay raporunu konu alan ortak basın açıklamasını 
YÖK Ana Binası Beyaz Salon’da yaptı. 

2002 yılında, 53’ü devlet, 23’ü vakıf olmak üzere, 
toplam 76 üniversite varken; şimdi 108 devlet 
ve 69 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 177 üniversite bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin 80 
yıllık tarihine kadar açılan üniversitelerden daha fazlası son 11 yılda açılmıştır. Her ilde üniversitelerin 
açılması önemli bir girişimdir. Üniversite ve çalışanlarına yapılacak her türlü yatırım, Türkiye’nin 
demokratikleşmesini, ekonomik kalkınma sürecinin istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlayacak ve 
böylece uluslararası üniversitelerle rekabet etme gücünü artıracaktır. 
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2023 ve 2071 hedefine ulaşmak amacıyla üniversitelerin sadece niceliksel olarak 
büyümesi değil, aynı zamanda niteliksel anlamdaki gelişmelerin de hedeflenmesi 
gerekmektedir. Günümüzde üniversitelerden derece ile mezun olan birçok 
öğrencinin akademik kariyer yapmaktan kaçınmasının ya da akademik kariyerine 
devam etmemesinin önemli nedenlerinden biri, diğer kurumlarda ve özel sektörde 
elde edecekleri gelirin, akademik personel olarak elde edecekleri gelirden çok 
daha yüksek olmasıdır. Mevcut duruma bakıldığında, dünya çapında ilk 500 sıraya 
giren üniversitelerimiz bulunmasına karşın diğer taraftan bu sayının çok sınırlı 
olduğu görülmektedir. Türkiye’nin son yıllarda ekonomi alanında dünya çapında 
göstermiş olduğu büyümeye paralel, üniversitelerin başarısından ve gelişmiş 
ülkelerle rekabet edebilme gücünden söz edilemez. Rekabet gücünü artıracak özlük haklarıyla ilgili 
imkânların ötelenmesi ve girişimlerin zamanında yapılmamasının sonucu kalifiye insan gücünü devlet 
üniversitelerine çekmek artık çok daha güç olmaktadır. 

Yükseköğretim sistemini ve üniversiteleri, personel istihdamı bakımından diğer kurum ve yapılardan 
ayıran en önemli özelliklerden biri hiç kuşkusuz akademik düzeyde istihdam edeceği personeli kendisinin 
hizmet sunduğu kitle arasından tercih etmesidir. Bir diğer ifadeyle, üniversiteler akademik personel 
ihtiyacını, üniversite mezunları arasından karşılar. Dün hizmet sunduğu bireyi, bugün hizmet sunucu 
olarak istihdam eder. Şüphesiz her işte ve meslekte olduğu gibi, üniversitelerin istihdam edilecek bireye 
erişim konusundaki en önemli verilerden biri “işe giriş/başlangıç maaşı”dır. Bu noktada, Türkiye’de 
akademisyenlerin başlangıç maaşlarını hem ülkedeki diğer kamu görevlilerinin başlangıç maaşları ile 
hem de diğer ülkelerdeki akademisyenlik başlangıç maaşı ile ilişkilendirmekte fayda var. 

Türkiye’de akademisyenlerin başlangıç maaşına ilişkin durumu dünya ölçeğinde tespit etmek noktasında, 
bazı ülkelerdeki maaşlarla kıyaslama yapmak da faydalı olacaktır. Bu kapsamda yapılan bir araştırma 
kapsamında değerlendirilen 28 ülkenin giriş düzeyindeki öğretim üyesi maaşı aylık ortalama 2.736$ 
düzeyindedir. Listenin en altında kalan Çinli akademisyenlerle en üst sırasında yer alan Kanadalı öğretim 
üyeleri arasındaki maaş farkı, 5.514$’dır. Bu, Kanadalı öğretim üyelerinin Çinli meslektaşlarından 22 kat 
daha fazla maaş aldıklarına işaret etmektedir (Rumbley vd., 2008).

28 ülke arasında Türkiye’nin konumu, akademisyenlik başlangıç kariyerinin araştırma görevlili ği ya da 
yardımcı doçentlik alınmasına göre değişmektedir. Türkiye’de öğretim üyeliğine girişin ilk basamağı 
araştırma görevliliği olarak değerlendirilirken dünyanın bir çok ülkesinde kariyer başlangıç sıfatı olarak 
araştırma görevliliği unvanı yer almamaktadır. Buna bağlı olarak, giriş maaşına ilişkin değerlendirmede 
öncelikli olarak araştırma görevlilerin ortalama aylık maaşları esas alınabilir. Araştırma gö revlileri, 
Dünya Bankası satın alma gücü paritelerine göre 2012 yılı verileri esas alındığında aylık ortalama 1.638$ 
düzeyinde bir maaş almaktadır. Bu düzeydeki bir giriş maaşı, ülkemizi karşılaştırmaya dâhil olan 28 
ülke arasında Çin, Rusya, Etiyopya, Litvanya, Kazakistan ve Meksika gibi ülkelerin yanına çekmektedir. 
Yardımcı doçent kadrosu esas alındığında ise Türkiye’nin sıralaması kısmen daha pozitif bir noktaya 
erişmektedir. Tür kiye’de bir öğretim üyesi, giriş maaşı açısından 28 ülke arasında 17. sırada yer al-
maktadır. Bu niteliği ile Türkiye Fransa ve Brezilya gibi ülkeleri geride bırakırken, Malezya, Arjantin ve 
Hindistan’ın oldukça gerisinde kalmaktadır.

Ülkelerin öğretim üyeliği giriş maaşı düzeyi ile Birleşmiş Milletler İGE-2012’deki sıralamaları arasında 
genel olarak bir paralellik olduğu görülmektedir. Her iki grup veri kıyaslandığında orta düzeyde insani 
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gelişme düzeyine sahip olan ülkelerin daha düşük düzeyde giriş maaşları ödediği, buna karşılık 
İnsani Gelişme Endeksi’nde üst sıralarda yer alan ülkelerde ise, giriş maaşlarının görece daha yüksek 
olduğu görülmektedir (Rumbley vd., 2008). Buna karşılık, iki veri grubu her durumda doğrusal bir ilişki 
göstermemektedir. Örneğin, İGE’de alt sıralarda bulunan (57.) Suudi Arabistan’da giriş maaşları, satın 
alma gücü paritesi açısından İGE’de daha üst sıralarda bulunan Fransa (20.) ve Japonya’dan (10.) daha 
yüksektir. Benzer biçimde İGE’de 121. Sırada bulunan Güney Afrika’da giriş ücretleri İGE’de 64. sırada yer 
alan Malezya’dan daha yüksektir. Çek Cumhuriyeti ise İGE’de 28. sırada yer almasına rağmen, en düşük 
giriş ücreti veren ülkelerden biridir. Öğretim üyeliğine giriş maaşı Türkiye’den yüksek olan ülkelerin 
hemen tamamı İGE’de daha üst basamakta yer almaktadırlar. 

Uluslararası düzlemde akademisyenlerin giriş maaşları bağlamlı bu karşılaştırma, ülkemizde 
akademisyenlerin başlangıç maaşlarının yetersizliği konusunda tek başına ikna edici olmayabilir. Bunun 
yanında ulusal düzeyde bir kıyaslama yapılması, başlangıç maaşlarının akademik kariyer yapmak 
noktasında ikna edici olmaktan uzak olduğunu daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bunun için, kamu 
personel sistemi içerisinde akademisyen unvanlarıyla kıyaslanması, görece daha uygun olan birkaç 
unvanın/kadronun başlangıç maaşlarını ifade etmek uygun olacaktır.  Bu çerçevede, aynı yükseköğretim 
programından mezun olan bir öğrenci kamuda mühendis olmayı tercih ettiğinde 3.394 TL maaşla işe 
başlarken, özel sektörde orta düzey yönetici olduğunda en az 2.500-3.500 TL başlangıç maaşı almakta, aynı 
kişi Bakanlık Merkez teşkilatında uzman yardımcısı olduğunda 2.860 TL, uzman olarak görev aldığında 
ise 4.020 TL maaş almaktadır. Söz konusu üniversite mezunu araştırma görevlisi olarak akademik kariyer 
yapma kararı aldığında ise 2.203 TL maaşla göreve başlamaktadır. Bütün bu rakamlar, Türkiye’de başarılı 
ve derece sahibi yükseköğretim mezunlarının akademisyenliği seçmek noktasında ikna edici bir mali 
portreyle karşı karşıya olmadığını belgeliyor.  Bu rakamlar üzerinden, Türkiye’de üniversiteden dereceyle 
mezun olanların rasyonel düşündüklerinde akademik personel kitlesine dahil olmamak noktasında bir 
tutum sergileyeceklerini kabul etmek gerekir. Bu bağlamda, akademik personel istihdamı doğal olarak 
idealist bir konsepte dayanmakta ve maaş/ücret açısından reel kurguyu esas alan bireylerin akademik 
personel olmayı ve akademik düşüncenin ve üretimin içine dahil olmayı düşünmemelerini haklı ve doğru 
bulmak gerekir. Ortaya çıkan sonuç, başlangıç maaşlarının hem ulusal hem de uluslar arası ölçekte 
oldukça gerilerde yer alması nedeniyle Türkiye’de akademisyen olmanın cazip olmadığı gerçeğidir. 

Profesörlük statüsünde çalışan bir öğretim üyesinin reel düzeyde 2003 yılında 100 birim olan maaşı 
2013 yılı Haziran ayına gelindiğinde 96’ya gerilemiştir. Oysa aynı dönemde, genel ortalamaya göre, 
bir hâkimin (8/1) maaşı reel düzeyde 2, avukatın ise, 1,7 kat daha fazla artmıştır. Türkiye’nin kendi 
kabuğunu kırmasında ve güçlü bir kalkınma hamlesi yapmasında son derece önemli olan 2003-2013 
döneminde akademik personelin maaş yönüyle yaşadığı bu mağduriyetin sürdürülebilir ve tahammül 
edilebilir olmadığı da tartışmasızdır. İdari personelde rahatsızdır, çünkü akademisyen maaşlarının düşük 
tutulması nedeniyle akademisyenlere idari görevler cazip hale gelmekte, bu da idari personelin görev 
almasını sınırlamaktadır. Bu noktada, kamu personel sistemi içerisinde farklı bir konuma sahip oldukları 
Anayasal düzlemde de kabul edilmiş olan akademik personelin maaş kıyaslamalarında ulusal açıdan da 
konumlarının pozitif bağlamlı değişmesine yönelik adımlar atılmak durumundadır. Akademisyenliği cazip 
olmaktan çıkaran ve öğretim elamanlarının hem özel sektör hem de vakıf üniversiteleri kaynaklı baskılarla 
karşı karşıya kalmasına aracılık eden bu tablo göstermektedir ki; Türkiye son on yılda akademisyenlerin 
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mali haklarını yukarı eğimli noktaya taşımak bakımından iç dinamiklerle gerçekleştirdiği dönüşüm ve 
gelişimin gerisinde kalmıştır.  

Akademisyenlerin 2003-2013 döneminde reel artış üzerinden yaşadıkları bu maaş mağduriyeti, sadece 
akademisyenlerin aleyhine bir durumun oluşmasına veya üniversitelerin akademik kadrolara ilişkin 
istihdam uygulamalarında zorluk çekmeleri şeklinde bir sonuç gerçekleştirmemiştir. Bunun yanında 
Türkiye’nin 2000’li yılların başlangıcında hayata geçirdiği demokratikleşme, özgürleşme ve sivilleşme 
süreçlerinin daha hızlı ve daha derin bir içerikle gerçekleşmesine ilişkin etkilerde üretmiştir. Bu etkilerin 
ağırlıkla olumsuz nitelikte olması, bütün bu süreçlerin katkısıyla gerçekleştirilecek “Güçlü Türkiye” 
hedefine daha kısa sürede ulaşmak noktasında üniversite ve akademisyenlerin kapasitesinin devreye 
sokulmasına kısman de olsa engel olmuştur. 

Akademik personelin mali haklar boyutuyla durumu, Türkiye’nin özgürleşme, demokratikleşme ve 
özellikle sivilleşme iradesinin zirve yaptığı, ekonomik ve siyasi olarak bölgesel ve küresel ölçekte 
irtifasını yükselttiği bir dönemin gerçekleriyle örtüşmemektedir. Yeni ve güçlü Türkiye iddiasının mutlaka 
akademik temele ve üniversitelerin sürekli/sürdürülebilir desteğine ihtiyaç duyduğu gerçeği karşısında, 
akademik personelin mevcut maaşlarının bu desteği kadim kılacak seviyeye çıkarılması, özlük ve mali 
haklarının bu hedefle uyumlu olacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz bir sorumluluk olarak 
önümüzde durmaktadır. 

Akademik personelin mali haklarla ilgili konumu, üniversitelerin daha fazla sayıda nitelikli mezunu 
akademik kariyer yolculuğu konusunda ikna etmesinde temel bir sorun konumundadır. Üniversitelerden 
dereceyle mezun olan birçok başarılı gencin iş seçiminde maaş faktörünü dikkate alarak diğer kurumları 
daha fazla tercih etmesi nedeniyle akademisyen kadrolarına nitelikli başvuruların sayısında azalma 
meydana gelmekte, dolayısıyla üniversitelerde akademisyen ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Farklı 
kurumlarda çalışan ve lisans mezunu başarılı gençler, ücretlerinin cazip olmaması yüzünden, ya üst 
kurulları ya bürokrasiyi ya da özel sektörü tercih etmekte; bu kurum ve kuruluşlarda iş bulamayanlar 
ise üniversitelere yönelmektedir. Üniversiteye girenler de, iş buldukları anda hemen ayrılmayı 
tercih etmektedir. Böyle bir ortamda, Türkiye’nin 2023 hedefine üniversitelerin büyük çoğunluğu ile 
devam etmesi mümkün gözükmemekte, hedefin istikrarı ve sürdürülebilirliği konusunda üniversite 
çevresinde ciddi kaygılar oluşmaktadır. Ülkemizde yaşam standardının yükseldiği bir dönemde öğretim 
elemanlarının aldıkları ücretlerin diğer mesleklere göre düşük kalması, hem akademisyenlerin toplum 
nezdinde ciddi bir itibar kaybına neden olmakta hem de akademisyenlik hedefi olan birey sayısını doğal 
olarak azaltmaktadır. 

İnsan kaynağının yetiştirildiği, teknoloji, bilim ve icatların geliştirildiği üniversitelerin bu hali nedeniyle 
son yıllarda kalifiye elemanların devlet üniversitelerinden ayrılmaya başladıkları, başarılı lisans 
mezunlarının çalışmak için üniversiteleri pek tercih etmemeleri nedeniyle ciddi bir kalifiye insan kaynağı 
sıkıntısı olduğu aşikârdır. Bu ise Türkiye’nin geleceği için aslında bir risk oluşturmaktadır. 

Kamu üniversitelerindeki akademisyenler açısından mali haklar yönüyle önemli karşılaştırma 
alanlarından biri hiç kuşkusuz, vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin maaşları ve 
mali haklarıdır. Kamu üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasındaki maaşları unvanlar itibarıyla 
karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo, kamu üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin ne için 
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vakıf üniversitelerine geçiş yaptığını ya da kamu üniversitelerinin niçin geçmişe göre daha az tercih 
edildiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’de iç dinamikler yönüyle yapılan maaş karşılaştırmalarına ilave olarak, dünya ülkeleri ile 
Türkiye’deki akademisyen maaşlarının karşılaştırılması da son derece önem arz ediyor. Bu karşılaştırma 
hem mevcut maaş kıyaslamasını hem de maaş düzeylerine göre ülkelerin kalkınma düzeyleri arasındaki 
ilişkinin varlığını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Dünyadaki 28 ülke içinden Türkiye, 
Kanada, Güney Afrika, Hindistan, Brezilya, İsrail, Malezya ve Arjantin gibi ülkelerin ardından 20. sırada 
yer almaktadır (Akgeyik/SETA 2013). 

Sonuç ve Talepler

Üniversiteler, bir toplumun ve ülkenin gelişiminde insan kaynağının oluşumunda en önemli kurumların 
başında yer almakta ve önemli rollerden birini üstlenmektedir. Küreselleşme sürecince üniversitelerin 
rolü daha da artarak ülkeler arası ilişkilerde, bilgi paylaşımında, yeni keşif ve icatların ülke yararına 
kullanımında kendini göstermektedir. Gelişmişlik kriterleri içinde ülkelerin Ar-Ge yatırımları dikkate 
alınmakta ve güçlü Ar-Ge çalışmaları ise güçlü üniversitelere sahip ülkelerden çıkmaktadır. Türkiye, 
2000 öncesiyle karşılaştırılamayacak kadar Ar-Ge yatırımlarında önemli girişimlerde bulunmuş olsa da, 
Avrupa ve varsıl Uzakdoğu ülkeleriyle karşılaştırıldığında halen kat edilecek çok uzun yolumuzun olduğu 
görülecektir. Mevcut teknolojik araştırma ve yenilikler, TÜBİTAK ve çok az sayıda büyük bütçelere sahip 
devlet ve özel üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir ama büyük bir çoğunluğu yeni olmalarının 
da etkisiyle maalesef bu imkânlardan mahrumdurlar. Devlet de bu üniversitelere sınırlı ölçüde destek 
vermektedir. Fakat 2023 ve 2071 hedefi olan bir ülkenin bu hedeflere ulaşabilmesi için kurumsal kaynağın 
yanında insan kaynağındaki eksiklikleri gidermesi ve bu konuda atılacak adımların zaman geçirilmeden 
atılması gerekmektedir. Böyle bir girişim, hem kurumsal gelişime hem de öğretim elemanlarının şahsına 
ve yine dolaylı olarak kurumlarına ve ülkeye büyük yarar sağlayacaktır.

Türkiye’nin komşuları ve yakın coğrafyası düşünüldüğünde, yeni yüzyıla ciddi sorunlarla başladığı 
görülecektir. Bu sorunlarla baş etmenin yolunun da “adam yetiştirmekten”, insan sermayesine yapılacak 
yatırımdan geçtiği aşikardır. Fakat bu kaynağın merkezi olan üniversitelerde, mevcut özlük haklarıyla 
kalifiye insan tutmak oldukça güç hale gelmiştir. Maaşların düşük düzeyde kalması nedeniyle öğretim 
elemanları; giderlerini karşılamak ve yaşadığı şehirde tutunmak için asıl amacı olan araştırma yapmak 
yerine ek derse girmeyi zorunlu olarak tercih etmekte ve ders makinesi gibi haftalık maksimum 40 saate 
kadar derse girebilmektedir. Bir başka önemli problem ise, üniversite dışında daha iyi şartlarda iş bulan 
araştırma görevlilerinin, girdikleri üniversiteleri bir an önce terk etmeleridir. Öğretim üyeleri ise, ek 
işler yaparak, yapısal engellerden ve zorlamalardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle (döner sermaye 
kesintilerinin çok yüksek olması gibi) resmi mevzuatı zorlayarak çalışmaktadırlar. Tüm bunlar, hem 
üniversitelerimizin verimliliğini düşürmekte hem de öğretim elemanlarımızın kendi meslekleri hakkında 
sürekli kuşku duymalarına kapı aralamaktadır. 

Öğretim elemanları, “eşit işe eşit ücret” uygulamasında en fazla ihmal edilen kesim olarak, ücretleri 
değişmeyen nadir meslek gruplarından biri olmuştur. Bu durum, üniversite camiasında ve duyarlı 
kamuoyunda çalışma hayatındaki adalete olan güveni ciddi ölçüde zedelemektedir. Ayrıca, bu şartlar 
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altında yaşayan öğretim elemanları/akademisyenler, ciddi ölçüde itibar kaybına uğramaktadır. Aslında 
kültürel ve ilmi çalışmalara, bilim adamlarına önem veren bir anlayışın hakim olduğu günümüzde, 
öğretim üyelerinin mali haklara ilişkin sorunlarının çözümüne ilişkin gecikme kayda değerdir. Bu 
durum, akademik camiaya ve üniversitelere yönelik bir rezerv tereddüdünün oluşmasına da zemin 
oluşturmaktadır. 

Türkiye’deki üniversitelerin ve öğretim elemanlarının dünya üniversiteleriyle rekabetini artırmak 
ve rekabet edebilir seviyeye çekmek için muhataplarımızın aynı zamanda talebimiz olan aşağıdaki 
önerilerimizi ve buna bağlı maaş artışlarını dikkate almasını umuyoruz. Böyle bir girişim, yıllardır adalet 
bekleyen sadece öğretim elemanlarını memnun etmeyecek, aynı zamanda diğer kurumlara hatta 
ülkelere giden beyinlerin de devlet üniversitelerinde çalışmalarını teşvik edecektir. 

Akademik personelin maaşlarına ilişkin iyileştirmenin “üniversite ödeneği” kalemiyle bunun iki yıllık 
dönemde gerçekleştirilmesi, kamu maliyesinin planlamaları dikkate alınarak tercih edilmiştir. 2014 yılı 
için gerçekleştirilecek artış geçmiş dönem kayıplarının büyük oranda telafisini sağlarken, 2015 yılında 
gerçekleştirilecek artışla akademik personelin maaşlarında görece bir reel artış sağlanmış olmak yanında 
diğer mesleklerle kıyaslanabilir kadro ve unvanlar yönüyle de akademisyenliğin tercih edilmesine 
yönelik mali haklar kaynaklı bir teşvik ortaya konacaktır. Bu artışlar, Türkiye’de akademisyenliğin tercih 
edilebilirliğini azaltan başlangıç maaşına da yansıyacağından, üniversitelerin akademik personel insan 
kaynağı havuzu olması gerektiği düzeyde zenginleşecektir. Bu artışlarla birlikte aynı zamanda, akademik 
personel maaşları yönüyle ülkemizin dünya ölçeğindeki konumu ve sırası da olumlu yönde değişecektir.

28/02/2014

‘Rakamlarla 28 Şubat’ Raporu 

28 Şubat sürecinde yaşanan hak ihlallerinin ve 
kıyımların sayısal verilerini araştırdık. ‘Rakamlarla 
28 Şubat’ raporuna göre, 1997-2003 tarihleri 
arasında 33 bin 271 öğretmen, kılık-kıyafet/
fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçirmiş, 
3 bin 527 öğretmenin görevine son verilmiş, 11 bin 
890 öğretmene kılık-kıyafet/fişlemeler nedeniyle 
disiplin cezası verilmiş, 4 bin 625 Milli Eğitim 
Bakanlığı çalışanı istihbarat birimleri tarafından 
sözde irticayla ilişkilendirilerek fişlenmiş, yaklaşık 11 bin öğretmen ise istifa etmek zorunda bırakılmıştır. 
Öncelikle 2006 yılında çıkarılan disiplin affı ile o dönem atılan kamu görevlileri görevlerine geri 
dönmüştür. Geçen yıl çıkarılan 6495 sayılı Torba Kanun ile disiplin affına rağmen bugüne kadar 
atanamayanlar ve aday memurken görevine son verilenler de işine tekrar başlamıştır. 28 Şubat 
döneminde işinden atılan kamu görevlilerinden önemli bir kısmı hâlâ memuriyete geri dönememiştir. 
Dönenlerin ise, memuriyetten ayrı kaldıkları dönemler, kademe ve derece ilerlemelerine dâhil 
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edilmemiştir. Bunların uğradıkları mali ve özlük hakları iade edilmelidir. Yine 
o döneme ilişkin sosyal güvenlik yönünden oluşan haksızlıklar giderilmelidir. 
6353 sayılı Kanun, memuriyetlerine son verildiği tarih ile 2006 yılına kadarki 
dönem için sosyal güvenlik primlerinin kurumlarınca karşılanmasına imkân 
verse de, bu dönem zarfında görevden atılan memurların isteğe bağlı prim 
ödemelerinin, çalışmaya bağlı primlerinin veya borçlanma suretiyle ödedikleri 
primlerin iadesi noktasında hiçbir düzenleme mevcut değildir. Bu konuda 
acilen düzenleme yapılmalıdır. 
Sorunun bir diğer boyutu, sözde irticai örgüt üyesi olmaktan dönemin DGM 
ve ağır ceza mahkemelerinde yargılanan ve bu yargılamaları sebebiyle 
kesinleşmiş bir mahkûmiyeti bulunmamasına rağmen memurluktan atılanların geri dönüşlerinin halen 
sağlanamamış olmasıdır. Bu konu üzerinde çalışma yapılmalıdır. 
Dönem zarfında maruz kaldıkları hukuka ve kanuna alenen aykırı uygulamalar nedeniyle haklarını 
aramak için yargı mercilerine başvuran kamu çalışanlarının, brifinglerle şekillenmiş taraflı kararlarla 
karşılaşmaları neticesi, mağduriyetlerine bir de adil yargılama hakkının ihlali eklenmiştir. Tekrar 
yargılama süreci başlatılmalıdır. 
Bu itibarla, özellikle o dönemde sözde irticai örgüt üyesi oldukları iddiasıyla DGM ve ağır ceza 
mahkemelerinde yapılan yargılamalar ve haklarında verilen devlet memurluğundan çıkarma, muhtelif 
disiplin cezaları ile sürgün niteliğinde görev yeri değişikliği kararlarına karşı açılan davalardan aleyhe 
sonuçlananların yeniden yargılama konusu edilmesi gerekmektedir. 
Yine bu doğrultuda (5525 sayılı Kanun’la affa uğramışlarsa da) 1997-2003 tarihleri arasında kamu 
kurum ve kuruluşlarının yüksek disiplin kurullarının sözde irtica, kılık-kıyafet vb. nedenlerle verdikleri 
meslekten çıkarma gibi disiplin cezalarına, yeniden görüşülme imkânı tanınması gereklidir. Ancak 
ne kadar tazminat ödenirse ödensin, o dönemde tek suçu, inancını yaşamak olan insanlara haklar 
ihlallerinin çok ötesinde yaşatılan dramların, psikolojik tacizlerin, travmaların, ruh sağlığındaki 
bozulmaların, manevi ve psikolojik çöküntünün, ezilmişlik, aşağılanmışlık hissinin telafisi mümkün 
olmayacaktır. Bunun etkilerinin birkaç kuşak boyunca devam edeceği kuşkusuzdur.
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06/09/2014

Okula Başlangıç Masrafı ile Veliye Maliyeti Araştırması 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
öğrencilerin 4+4+4 eğitim sisteminde okula başlangıç masrafı ile 
veliye maliyetini araştırdı. 

Araştırmaya göre, okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için 
başlangıç masrafı olarak ortalama 415 TL, ilkokula başlayan bir öğrenci için 610 TL, ortaokula başlayan 
bir öğrenci için 630 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 730 TL harcama yapılması gerekiyor. 

Araştırmaya göre veli çocuğuna, bir üniforma fiyatına büyükşehirlerde marka olan giysilerden ortalama 
üç takım günlük kıyafet alabilmektedir.

Araştırmaya göre, serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan öğrenci için 460 TL, 
ortaokula başlayan bir öğrenci için 480 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 515 TL harcama 
yapılması gerekiyor. Serbest kıyafet uygulamasına geçen okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafları 
da düşmüş olup velinin yüzünü güldürdü. 

Veli, öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki eğitimi boyunca sadece okul 
ihtiyaçları için ortalama 14 bin 600 TL harcama yapıyor. Söz konusu rakam, ayda ortalama 135 TL 
olarak veliye yansıyor. Ortaöğretimdeki eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 7 bin 330 TL, ayda ise 
ortalama 153 TL harcama yapılırken, öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu rakam okul 
öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 269 TL, ortaöğretimde 319 TL’ye çıkıyor. Bu masraflara okul servisi 
de eklendiğinde okul öncesi ve ilköğretimde maliyet 269 TL’den 435 TL’ye, ortaöğretimde ise 319 TL’den 
480 TL’ye çıkıyor. 

4. sınıfta TEOG ortak sınavları ve lise 3 ve 4. sınıflarda YGS-LYS için çocuğunu dershaneye gönderen 
velinin maliyeti daha da artıyor. Eğer veli öğrenciyi dershaneye gönderirse, ilköğretimde aylık ortalama 
495 TL, ortaöğretimde aylık ortalama 751 TL masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. Okul öncesi eğitim, 
ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti ise aylık 
ortalama 141 TL olarak yansıyor. 2013-2014 öğretim dönemi başında hesaplanan rakam 126 TL iken, bu 
yıl yüzde 11,6 oranında 15 TL’lik bir artış göstererek 141 TL’ye yükseldi. 



Sendikamıza genel merkez hizmet binası 
kazandırılması için önemli çalışmalar 
yaptık. Bu doğrultuda yüzde 50’si Eğitim-

Bir-Sen, yüzde 40’ı Sağlık-Sen ve yüzde 10’u 
Memur-Sen’in olacak şekilde Ankara’nın Altındağ 
İlçesi Kazım Karabekir Caddesi 19742 ada 1 
numaralı parselde 4772 metrekare  arsa satın aldık 
ve hissedar sendikalar ve konfedarasyonumuz 
başta olmak üzere tüm camiamıza yakışır bir 
hizmet binası projesi hazırlattık. 

Arsa alımı girişiminden itibaren tüm süreçler, 4. 
Olağan Genel Kurul’da verilen yetki dahilinde 
Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar 
doğrultusunda ve söz konusu hissedarlarla 
yapılan sözleşmeler çerçevesinde yürütülmüş, 
hizmet binası projesinin temeli atılmış ve yapımına 
başlanmıştır.

Yeni Sendika Binamız








